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Anotace: V článku je představen softwarový nástroj MyVoice. který umožňuje plnohodnotnou 
práci s počítačem osobám s motorickým postižením horních končetin Program MyVoice 
nahrazuje standardní vstup z klávesnice a myii hlasovými povely, které lze přizpůsobit 
konkrétnímu uživateli i konkrétní aplikaci. Takto lze ovládat prakticky jakýkoliv existující 
program, aniž by bylo nutné ho jakkoliv modifikovat. Hlasové povely jsou voleny tak, aby 
byly snadno zapamatovatelné a aby přirozené korespondovaly s požadovanými akcemi 
a konkrétními aplikacemi. Jejich počet je téméř neomezený a navíc je lze modifikovat a se-
skupovat do vhodných skupin. Program béži i na starších počítačích. Jedinou podmínkou je 
mikrofon, zvuková karta a operační systém MS Windows od verze XP. V současné dobé ho 
používá přibližné 100 osob v ČR. V roce 2010 byl zahájen projekt Duhový most, jehož cílem 
je seznámit potenciální uživatele z řad postižených osob s možnostmi hlasových technologií 
a naučit je s nimi pracovat. 
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1.Úvod 
Počítač se j iž stal béžnou součástí 

našeho života, ať už je využíván jako 
psací stroj, výkonný výpočetní nástroj, 
prostředek komunikace (elektronická 
pošta, internetový telefon), téměř neo-
mezená studnice informací (internet) či 
zdroj zábavy (hudba, video, hry). Většina 
těchto nástrojů dnes disponuje dobře 
navrženým uživatelským rozhraním, 
v němž hraje hlavní roli grafické prostředí 
umožňující snadné a intuitivní ovládání 
pomocí klávesnice a myši. Problém na-

stává pouze tam, kde potenciální uživatel 
není schopen s takovýmto prostředím 
pracovat. Příčiny mohou být v zásadě dvě: 
Buď daná osoba nemůže sledovat obra-
zovku počítače (v případě nevidomých), 
nebo - naopak - není schopna ovládat 
klávesnici a myš. V druhém případě se 
jedná zejména o osoby s motorickým po-
stižením. Cílem tohoto článku je ukázat, 
že i tato skupina osob má nyní šanci pra-
covat s počítačem, a to prostřednictvím 
hlasového ovládání, kterým je možné 
úplně nahradit klávesnici i myš. Existují 

* Článek vznikl za podpory projektu CZ.2.17/2.1.00/32644 v rámci Operačního programu 
Praha Adaptabilita. 
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samozřejmě i další alternativy, jako je 
např. ovládání počítače pohybem hlavy 
nebo očí. Ty jsou však méné přirozené 
a méné efektivní, což je dáno tím, že 
škála různých pohybů je výrazné menší 
v porovnání s rozsáhlými možnostmi 
mluveného jazyka. 

2. Program MyVoice a jeho princip 
Na Technické univerzité v Liberci se 

problematice rozpoznávání řeči věnu-
jeme od začátku 90. let 20. století. První 
program pro hlasové ovládání PC jsme 
představili již v roce 1997 (1). Byl však 
poplatný tehdejším zkušenostem s rozpo-
znáváním řeči i omezeným možnostem 
výpočetní techniky. Vyžadoval totiž, aby 
každý hlasový povel, který se měl v pro-
gramu použít, byl nejprve několikrát 
namluven, zanalyzován a pak teprve 
mohl být přidán do slovníku. Technolo-
gie, které jsme vyvinuli o pár let později, 
jsou v tomto ohledu již mnohem pruž-
nější, neboť nová slova se dají přidávat 
jednoduše tím, že pouze uvedeme jejich 
textovou (u cizích slov případné ještě 
fonetickou) podobu. Slovník systému pro 
rozpoznávání řeči se tak dá jednoduše 
rozšiřovat či modifikovat, a je proto snad-
né přizpůsobit ho libovolné aplikaci nebo 
možnostem konkrétního uživatele. 

Při vývoji programu pro hlasové ovlá-
dání jsme měli na mysli jeho univerzál-
nost. Šlo o to vytvořit nástroj, který bude 
schopen kompletně nahradit klávesnici 
a myš, a přitom umožní využívat veškeré 

existující programy bez nutnosti jakých-
koliv jejich zmén. Výsledkem těchto snah 
se stal program MyVoice. Je to relativně 
malý a na výkon nenáročný program, 
který ke své práci potřebuje operační sys-
tém MS Windows (počínaje verzí 2000) 
a běžný mikrofon, připojitelný ke zvu-
kové kartě, jež je dnes součástí každého 
(stolního i přenosného) počítače. 

Princip činnosti programu MyVoice je 
znázorněn v obr. 1. Při běžném ovládání 
počítače jsou stisky kláves na klávesnici 
a akce prováděné myší (pohyb a stisky 
tlačítek) převedeny do formy zpráv, které 
se prostřednictvím operačního systému 
zasílají aktivní aplikaci, tj. programu, se 
kterým právé pracujeme. MyVoice fun-
guje tak, že je programem běžícím tak-
zvané na pozadí, jehož úlohou je sledovat 
zvukový signál přicházející z mikrofonu, 
a identifikovat v něm hlasové povely. Ty 
jsou pak převedeny na stejný typ zpráv, 
které za normálních okolností generuje 
klávesnice nebo myš, a pak zaslány stej-
ným způsobem ovládané aplikaci. Lze 
tedy říci, že program MyVoice převádí 
řečové povely na „virtuální" stisky kláves 
a „virtuální" akce myši. Díky tomuto 
principu lze hlasem ovládat jakýkoliv 
program, aniž by musel být tento pro-
gram jakkoliv předtím upraven. Navíc 
lze, pokud je to vhodné nebo potřebné, 
hlasové ovládání libovolné kombinovat 
s klasickým ovládáním, protože oba 
způsoby jsou rovnocenné a vzájemné se 
nevylučují. 



Obr. 1: Princip ovládáni programů pomoci klávesnice, myši a hlasu 
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Jak vypadá obrazovka počítače, který je 
řízen hlasem, ukazuje obr. 2. V pravé části 
vidíme program MyVoice. Jeho vzhled je 
navržen tak, aby program sám zabíral co 
nejmenší část pracovní plochy a nepřeká-
žel ostatním. Velikost jeho okna lze navíc 
modifikovat, tj. zmenšovat i zvětšovat 
podle potřeby uživatele. Nejvíce prostoru 
v okně zabírá seznam aktuálních povelů. 
(V daném případě vidíme, že jsou to pří-
kazy pro práci s klávesnicí.) Pod ním je 
vidět poslední povel, který byl programem 
rozpoznán. Tlačítka Start a Stop slouží pro 
řízeni činnosti programu. Nejsou určena 
pro běžného uživatele, který veškerou 
činnost počítače ovládá hlasem, ale např. 
pro jeho asistenta v případě, že je třeba 
program dočasně zastavit a nastavit nebo 
modifikovat některé jeho funkce. V tom 
případě je třeba kliknout na položku 
Aplikace, která umožňuje vstoupit do 

konfiguračního režimu programu. (Ten 
je blíže popsán v kapitole 4.) 

Na ploše obrazovky v obr. 2 dále vidí-
me tři okna běžících programů: Word, 
Internet Explorer a Kalkulačka. Tím de-
monstrujeme, že při hlasovém ovládání 
můžeme pracovat s několika programy 
najednou, přesné tak, jak jsme zvyklí 
v běžném režimu s klávesnicí a myší. Hla-
sové povely jsou směrovány do okna, které 
je v dané chvíli aktivní (na obrázku je to 
Word). Chceme-li ovládání přesměrovat 
do jiného okna, použijeme povel „okno", 
kterým se přepneme do stejnojmenné 
skupiny povelů, a v ní použijeme příkaz 
„přepnout okno" Tento příkaz použijeme 
tolikrát, než se aktivním stane právě ten 
program, s nímž chceme dále pracovat. 
Volbu jiného aktivního okna můžeme 
provést ale i jiným způsobem, podobným, 
jako bychom to provedli myší. Hlasem se 
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přepneme do povelové skupiny „myš", 
kurzor myši (hlasem) přemístíme nad 
požadované okno a příkazem „klikni" 
docílíme, že toto okno se stane aktivní. 
Na tomto příkladu se snažíme ukázat, že 

Obr. 2: Program MyVoice (vpravo) ovl 

program MyVoice je skutečné velmi flexi-
bilní a univerzální a že mnohé činnosti lze 
zvládnout hned nékolika způsoby, z nichž 
si vždy můžeme vybrat tu, která nám více 
vyhovuje. 

ajíci nčkolik programů 

3. Hlasové povely a skupiny povelů 
Jádrem programu MyVoice je modul 

rozpoznávání řeči, který je schopen rozpo-
znat až několik tisíc různých povelů. Povel 
je tvořen buď jedním slovem (například 
„nahoru", „zpátky" apod.), nebo slovním 
spojením („stránka dolů", „spusťaplikaci", 
„stiskni levé tlačítko" apod.). Při jejich 
používání je jedinou podmínkou to, že 
mezi jednotlivými povely musíme udělat 
krátkou pauzu (alespoň půl sekundy). Ví-
ceslovní povely musí být naopak vysloveny 
najednou. Při splnění těchto požadavků 
může být použitá technologie rozpozná-

vání řeči výrazně jednodušší, rychlejší 
a nenáročná na výkon počítače (2). 

Povely mohou být sdružovány do sku-
pin. Může se jednat napr. o skupinu povelů 
simulujících stisky tlačítek klávesnice, 
skupinu povelů pro práci s myší, skupinu, 
určenou pro ovládání internetového pro-
hlížeče, či třeba o soubor příkazů používa-
ných při přehrávání hudby. Toto rozdělení 
do skupin je vhodné jak z hlediska uživa-
tele, který ví, že v dané chvíli se nachází 
v určité skupině a má k dispozici vybraný 
okruh povelů, tak i z hlediska rozpozná-
vacího modulu, pro nějž menší slovník 



představuje menší nároky na výpočty 
a naopak vyšší šancí dává stoprocentně 
správnému rozpoznání. Skupiny povelů 
musí být samozřejmé sestaveny tak. aby 
vždy bylo možné přejít do jiné skupiny. 

Podívejme se na složení některých 
nejvýznamnéjších skupin. Tou hlavní je 
„Základní skupina". Její položky jsou tvo-
řeny jmény všech ostatních skupin, čímž 
je umožněn snadný přechod do libovolné 
aplikace a skupiny jejích povelů. 

Skupina „Klávesnice" obsahuje jména 
všech kláves a využíváme ji tam, kde je tře-
ba hlasem simulovat práci s klávesnicí. Pro 
klávesy reprezentující písmena lze použít 
několik typů povelů: Např. klávesu A lze 
hlasem „stisknout" tím , že použijeme 
buď krátký povel „a" nebo delší „adam", 
u klávesy B máme možnost říci „b", „bé" 
nebo „božena", u klávesy Á jsou alternativy 
„á s čárkou", „dlouhé á", případné „adam 
s čárkou". Možnost volby mezi krátkým 
povelem a jeho delší alternativou byla za-
vedena proto, že nejen počítač, ale i člověk 
občas není schopen správné rozlišit, zda 
bylo řečeno „á", „ká", „há", „chá" apod. Je 
vyzkoušeno, že každý uživatel poměrné 
rychle přijde na to, u kterých písmen si 
může dovolit používat krátké varianty 
a kde jsou naopak nutné varianty delší. 
Kromě jiného to závisí i na jeho výslov-
nosti a také na hladině okolního ruchu. 
V klávesnicové skupině jsou samozřejmé 
také povely, simulující stisky číslicových 
kláves („nula", „jedna"...), kláves pro po-
hyb na ploše („nahoru", „dolů", „doprava", 
„stránka nahoru", „domů", „tabulátor", 

„zpátky". . .) , kláves reprezentujících 
symboly („pravá závorka", „levá závor-
ka", „plus", „lomítko", „hvězdička" . . . ) či 
funkční tlačítka („funkce jedna", „funkce 
dva"...). Velmi důležitá je samozřejmé 
klávesa Enter, pro niž existují slovní povely 
„vezmi" či „enter" 

Potřebujeme-li pracovat s myší, je třeba 
přejít do skupiny „Myš", kde jsou k dispo-
zici povely typu „doleva 5", „doleva 10", 
„doleva 100" apod., kterými se kurzor pře-
sune v daném sméru o požadovaný počet 
obrazových bodů (pixelů). Pro rychlé pře-
stavení pozice kurzoru můžeme též použít 
příkazy „na střed", „pravý horní roh", „levý 
dolní roh" apod. Chceme-li nasimulovat 
kliknutí pravým tlačítkem, použijeme 
podle situace buď povel „klikni" nebo 
„dvojklik" Podobnými povely můžeme 
ovládat také levé, případné prostřední 
tlačítko a existuje také možnost tlačítko 
podržet a později pustit. 

Skupina pro práci s internetovým pro-
hlížečem (Internet Explorer) se skládá 
z povelů, které umožňují procházet po 
stránce, i přecházet mezi stránkami a od-
kazy („stránka dolů", „stránka nahoru", 
„zpět", „dopředu", „další odkaz", „oblíbe-
né", „adresa" atd.). 

V rámci základního vybavení programu 
MyVoice jsou dále dodávány skupiny, 
připravené pro ovládání jednoduchého 
textového editoru typu Poznámkový blok 
i složitějšího Wordu, dále skupina příka-
zů pro spuštění oblíbeného hudebního 
přehrávače Winamp, či soubor hlasových 
povelů pro hru Solitair. 
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4. Tvorba vlastních povelu a skupin 
Všechny uvedené skupiny povelu lze 

používat tak, jak jsou připraveny od doda-
vatele. Lze je ovšem také libovolné ménit 
a stejné tak je možné přidávat nové příkazy 
a nové skupiny. Možnosti modifikovat 
funkce programu MyVoice jsou téméř ne-
omezené, což dobře demonstruje fakt, že 
program je v praxi používán nejen cílovou 
skupinou uživatelů (lidmi s postižením), 
ale také třeba na řadé vysokých škol např. 
pro ovládání robotů, pro navigaci na 
mapách apod. 

Přidávání nových (případné modifika-
ce existujících) povelů se déje v režimu 
Konfigurace. Tento režim není určen pro 
samotné uživatele, ale spíše pro jejich 
asistenty. Důvodem je jak to, že editace 
povelů vyžaduje určité zkušenosti, tak 
i fakt, že pro proces konfigurace je třeba 
použít klávesnici a myš. (Nastavování 
všech parametrů hlasem by zde bylo příliš 
zdlouhavé.) Na druhé strané je třeba říci, 
že zmény v seznamech povelů se obvykle 
provádéjí jen výjimečně a spíše jen jed-
norázově, např. při instalaci nového typu 
programu, nebo u uživatele, který má 
problémy s výslovností některých stan-
dardních povelů. 

Dvě ukázky, demonstruj ící , jak se 
konfiguruji hlasové povely, jsou uvedeny 
na obr. 3. Je z nich vidět, že můžeme 
přidávat jak nové skupiny, tak i povely. 
Každý povel je přitom definován čtyřmi 
základními vlastnostmi: 1) příslušností 
ke skupině, 2) svou textovou podobou 
(tj. textem, který se objeví po rozpoznání 

povelu), 3) výslovností a 4) akcí, která se 
po identifikaci povelu provede. Akce může 
být několika typů: a) stisk jedné nebo více 
kláves, b) napsání textu, c) posun kurzoru 
myši, d) stisk tlačítka myši, e) speciální 
akce týkající se myši (např. podržení tla-
čítka), 0 spuštění aplikace a g) přepnutí do 
jiné skupiny. Použiti si ukážeme na dvou 
příkladech ilustrovaných v obr. 3. 

V prvním příkladu se konfiguruje povel 
„Internet" zařazený do skupiny „Aplikace". 
Povel se rozpozná na základě vysloveného 
slova „internet", a po jeho identifikaci se 
provedou dvé akce, a to spuštění pro-
gramu Internet Explorer, jehož adresa je 
v uvedena v příslušném poli, a zároveň 
přepnutí do skupiny Internet. Příklady 
povelů zařazených do této skupiny jsou 
uvedeny v druhé části obrázku. V ném je 
ukázána konfigurace povelu „Oblíbené". 
Vyslovíme-li tento povel, je provedena 
akce, spočívající ve virtuálním stisku dvou 
kláves: „O" současné s klávesou „Alt". (To, 
že to má být právě tato kombinace kláves, 
se dozvíme z menu prohlížeče Internet 
Explorer, v němž je ve slově Oblíbené 
podtrženo písmeno O.) 

U běžných českých slov si nemusíme 
dělat starosti s vypisováním jejich výslov-
nosti, protože program ji vygeneruje auto-
maticky a většinou správné. Výslovnost si 
však musíme pohlídat a případné upravit 
u povelů, které mají cizí původ. Např. 
u povelu typu „Klávesa Shift" bychom 
museli doplnit výslovnost „klávesašift", 
u povelu „Klávesa Escape" pak zase „klá-
vesaeskejp". 



I když se procedura konfigurování s počítačem ji pochopí během krátkého 
nových povelů může zdát na první zaučení, jak jsme si ověřili při mnoha 
pohled složitá, člověk zvyklý na práci školeních. 

Obr. 3: Ukázky konfigurace dvou povelů - povel Internet (vlevo) 
a povel Oblíbené (vpravo) 
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5. Jak se s programem pracuje 
Program MyVoice je distribuován li-

bereckou firmou Fugasoft (3). Instalace 
se provádí z CD a vyžaduje získání spe-
ciálního kódu, který je každému uživateli 
přidělen. Před prvním použitím se pro-
vede základní nastaveni, v jehož rámci se 
zkontroluje a zkalibruje připojený mikro-
fon a zadá se, zda je uživatelem muž nebo 
žena. (To je nutné proto, že charakteristiky 
mužského a ženského hlasu se výrazné liší 
a systém rozpoznávání řeči tuto informaci 
používá pro zvýšení přesnosti.) 

Běžný režim používáni programu hen-
dikepovaným uživatelem může vypadat 
například takto: Asistent (doma to může 
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být třeba člen rodiny) zapne počítač a po 
naběhnutí systému Windows je zároveň 
spuštěn program MyVoice. Od této chvíle 
je už možné ovládat počítač a programy 
pouze hlasem. 

Chce-li uživatel spustit aplikaci, jejíž 
ikona je umístěna na ploše, použije povel 
„plocha" a dalšími povely typu „nahoru", 
„dolů" apod. se dostane nad požadovanou 
ikonu. Příkazem „vezmi" tuto aplikaci 
spustí. Je-li třeba aktivovat program, který 
se nachází uvnitř nabídky Start, postupuje 
podobné s tím, že prvním povelem bude 
„nabídka start". 

Pro práci s nejčastěji používanými 
programy jsou již připraveny příslušné 
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skupiny povelu. Chce-li uživatel napsat 
krátky text, může k tomu použit známý 
program Poznámkový blok. Dostane 
se k němu povelem „spusť aplikaci", 
který mu zobrazi vybrané aplikace, 
načež následuje povel „poznámkový 
blok" Program je spuštěn a zároveň je 
nastavena skupina Klávesnice. Nyní 
může diktovat jakoukol iv sekvenci 
znaků i čísel. Pro usnadnění diktování 
v češtině je připraven slovník cca deseti 
tisíc nejfrekventovanéjších slov, který lze 
aktivovat povelem „slova". Zde je třeba 
říci, že program MyVoice je primárné 
určen pro ovládání počítače. K diktováni 
s dostatečné rozsáhlým slovníkem (více 
než půl milionu slov) slouží program 
MyDictate, který bude popsán v jiném 
článku. I tento druhý program však lze 
spustit pomocí MyVoice. 

Pro hendikepované uživatele hraje 
významnou roli možnost přístupu k in-
ternetu. Proto je zde připravena skupina 
Internet, jejímiž povely lze vyhledávat 
požadované stránky, procházet jejich ob-
sahem a v případě potřeby je ukládat mezi 
oblíbené položky, k nimž se pak lze snadno 
vrátit několika hlasovými povely. Hlasem 
lze též aktivovat odkazy nacházející se na 
stránkách, a díky tomu „surfovat na webu" 
úplné stejným způsobem, jak to dělají 
ostatní uživatelé. Mají-li stránky charakter 
spíše grafický než textový, je třeba použít 
myš, tj. přepnout do skupiny Myš a hla-
sovými povely přemístit její kurzor na 
požadované místo, kde pak provedeme 
hlasové „kliknutí". 

Důležité je to, že programem MyVoice 
můžeme ovládat skutečné jakýkoliv pro-
gram. Stačí ho hlasem spustit (z plochy, 
z nabídky Start, nebo z adresáře) a pak po-
užíváme buď povely odpovídající kláveso-
vým zkratkám (v menu daného programu 
je poznáme podle podtržených písmen) 
anebo myš, kterou hlasem navádíme na 
jednotlivé ovládací prvky. Druhý způsob 
je samozřejmé zdlouhavější, ale pokud 
není jiná možnost, je vždy k dispozici. 
Hlasem lze tedy například i kreslit, a to 
v programu Malování, jenž je součástí 
všech verzí Windows. 

Program MyVoice pamatuje i na situaci, 
kdy uživatel potřebuje dočasně vypnout 
hlasové ovládání, třeba proto, že mu přijde 
návštěva, s níž chce mluvit. V tu chvíli 
může použít povel „aktivace ovládání", za 
nímž následuje příkaz „režim spánku". Od 
té doby počítač přestane reagovat na řeč 
a znovu se aktivuje až po vyslovení povelu 
„probud se". 

6. Zkušenosti cílového uživatele 
Program MyVoice je v distribuci od 

roku 2005. Od té doby si ho pořídilo více 
než 100 osob. 

Úplně první uživatelkou byla Dita H., 
dívka, jejíž postižení jí neumožňovalo 
samostatně pracovat s počítačem. S progra-
mem se naučila zacházet během několika 
týdnů. V jejím případě hodné pomohlo i to, 
že modul pro rozpoznávání řeči se může 
adaptovat na hlas konkrétní osoby, což má 
význam zejména v případě, kdy výslovnost 
není úplné standardní. Po adaptaci se přes-



nost rozpoznávání zlepšila na více než 98 %. 
O rok později Dita začala používat také dik-
tovací program MyDictate. Oba programy 
jí významně pomohly v tom, že mohla začít 
z domova dálkové studovat střední školu, 
kterou úspěšně dokončila v roce 2009. Své 

Obr. 4: Dita ovládá svůj počítač pomoci 

7. Další možnosti programu 
pro hlasové ovládání 
Program MyVoice je koncipován natolik 

univerzálně, že jeho prostřednictvím lze 
ovládat i většinu domácich elektrických 
zařízení, ať už se jedná o televizní či roz-
hlasový přijímač, CD nebo DVD přehrávač, 
osvětlení v místnosti, elektrické topení nebo 
naopak větrák, žaluzie, dveřní zámek apod. 
Jedinou podmínkou je, aby tato zařízení 
byla ovladatelná programem či programy, 
běžícími na PC. Hlasové rozhraní k témto 
programům obstarává MyVoice. 

zkušenosti s používáním těchto programů 
popsala na svém blogu (4), jehož text tvoří 
samozřejmé opět hlasem. V nové zahajo-
vaném projektu nazvaném Duhový most, 
který je zmíněn na konci tohoto článku, 
nyní působí jako lektorka. 

hlasu 

V prostorách TU v Liberci v roce 2006 
takto vznikla ukázková místnost nazva-
ná SmartRoom. Jsou v ní všechna výše 
uvedená zařízení, která jsou bezdrátové 
- většinou pomocí infračerveného sig-
nálu - propojena s řídícím počítačem. 
Uživatel může být kdekoliv v místnosti 
a může se i pohybovat (např. na vozíku), 
protože jeho mikrofon je s počítačem 
spojen rovněž bezdrátově, např. pomocí 
moderní technologie Bluetooth. Vhodné 
zvolenou a strukturovanou sadou povelů, 
kterou si uživatel může přizpůsobit svým 



možnostem, lze např. spouštět televizi, 
přepínat program, zesilovat či zeslabovat 
zvuk, ovládat satelitní přijímač nebo DVD 
přehrávač apod. Jednoduchým přepnutím 
do jiné sady povelů lze zase rozsvěcovat či 
zhasínat světlo, regulovat teplotu v míst-
nosti, pomocí připojené kamery sledovat 
prostor u vchodových dveří a na základé 
toho pak dálkové otevírat zámek. 

Bylo také učiněno několik pokusů 
o převedení programu MyVoice do jiné-
ho jazyka. Bez velkých problémů se to 
podařilo pro slovenštinu. Poměrně dobře 
funguje také španělská verze, která vznikla 
během několikatýdenní stáže doktorandky 

z granadské univerzity na našem praco-
višti (5). 

Vývoj programu MyVoice dále pokra-
čuje. Na základé požadavků od uživatelů 
nyní vznikají dva nové doplňky, které 
ještě více usnadní a zrychlí práci s po-
čítačem. První z nich řeší otázku, jak se 
rychle orientovat mezi odkazy na webové 
stránce. Při načtení stránky ke každému 
odkazu přiřadí číslo, které se zobrazí na 
obrazovce a které lze okamžitě použít 
v hlasovém povelu. Je-li tedy na stránce 
třeba 50 odkazů, lze příkazem „odkaz", 
po němž následuje číslo, okamžité přejít 
na příslušný odkaz. 

Obr. 5: Terč pro usnadnění práce s myší 

Druhý doplněk významným způsobem 
usnadňuje pohyb myši. Hlasové ovládání 
myši je totiž poměrné zdlouhavé, protože 
člověk musí vždy odhadnout, o kolik bodů 
a kterým ze základních čtyř směrů se má 

kurzor posunout. V praxi to znamená, že 
je potřeba několika povelů, než kurzor 
přesuneme na požadované místo. Nový 
doplněk funguje tak, že kolem aktuální 
pozice kurzoru automaticky vykreslí 



osový kříž a kružnice udávající vzdálenost 
od stredu. Uživatel tak získá mnohem 
přesnější odhad toho, jaký posun je ještě 
nutné provést, aby se dostal na požadova-
nou pozici. Vlastnosti a parametry tohoto 
„terče" lze nastavit podle potřeb. 

8. Skolení pro uživatele 
- projekt Duhový most. 
V průběhu pěti let, kdy je program 

MyVoice k dispozici, se ukázalo, že pro 
rozšíření povědomí o programech tohoto 
typu je potřeba vybudovat síť regionálních 
školicích středisek. V nich se potenciální 
zájemci z řad hendikepovaných osob se-
známí s možnostmi moderních hlasových 
technologií a v případě zájmu se s nimi na-
učí pracovat. S tímto cílem vznikl projekt 
Duhový most, který je zaměřen na vzdě-
lávání talentovaných jedinců, jimž tělesné 
postižení dosud bránilo ve větším uplatně-
ní v životě i v práci. Projekt podporovaný 
Evropskou unií je součástí operačního 
programu Praha - Adaptabilita a je regis-
trován pod číslem CZ.2.17/2.1.00/32644. 
Byl zahájen v roce 2010 a potrvá celkem 
3 roky. Více informaci o něm lze najít na 
webových stránkách (6). 

9. Závěr 
Program MyVoice za dobu své existence 

prokázal, že může být velmi užitečnou 
pomůckou pro lidi, kterým jejich tělesné 
postižení až dosud bránilo v přístupu 
k počítači. Pokud z různých důvodů ne-

mohou používat klávesnici ani myš, ale 
jsou schopni srozumitelně mluvit, je pro 
ně hlasové ovládání počítače plnohodnot-
nou alternativou. 
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