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Diktování jako alternativa k psaní 

Když se zamyslíme nad tím, že mluvené slovo se člověk naučí mnohem dříve než samotné čtení a psaní, 
nabízí se otázka, jestli by této dovednosti šlo využít také jako doplněk v běžném psaní. 

 

Jedním z důvodů, proč jsem toto téma začal podrobněji zkoumat, je ten, že v životě může nastat situace, 
kdy je člověk nějakým způsobem omezen při klasickém psaní na počítači, například při úrazu.  

 

Dalším důvodem je také fakt, že diktování je přirozené úplně pro každého. 

 

Představte si, že čtete nějaký dokument nebo knihu, na kterou chcete 
napsat vlastní recenzi, nebo si chcete jenom poznamenat některé části. 
Narazíte na nějakou pasáž nebo myšlenku, která vás zaujme, a kterou si 
chcete zapsat. Nemusíte knihu odkládat, pouze nadiktujete danou 
myšlenku nebo pasáž z knihy, popřípadě svůj vlastní názor. 

 

Nebo chcete napsat nějaký článek. Pročítáte si jednotlivé zdroje a přitom 
diktujete informace, které byste mohli použít ve svém příspěvku. 
Výhodou takového postupu je, že při formulaci vlastními slovy si 
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zachováte svou autenticitu. Dále pokud budete diktovat v průběhu procházení jednotlivými zdroji, 
nebudete muset  tyto zdroje následně znovu procházet. Je to velice efektivní způsob práce se zdroji. 

 

V e-mailové komunikaci jsou určité prvky, které se pravidelně opakují. Je to 
například vlastní podpis nebo často stejně kladené otázky, na které používáme 
stále stejnou odpověď.  

 

Nástroj pro diktování umožňuje vytvořit si vlastní šablony, které lze 
jednoduchým hlasovým povelem vyvolat. Pak odpověď na email může znít 
třeba takto:  

 

„Dobrý den Pavle, řešení Vašeho problému je následující: makroodpověď1.  

V případě jakéhokoliv dotazu se ozvěte. makropodpis“. 

 

Výsledkem pak bude odpověď, kterou jste schopni vytvořit během pár sekund. 

 

Dalším zajímavým způsobem využití nástrojů pro diktování je například, když si nahrajete své konzultace se 
zákazníkem, následně pak uděláte hrubý přepis toho, o čem jste se bavili, projdete si celý text, provedete 
korekturu a za pár minut máte hotový celý přepis konzultace. 
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Velice praktické může být například i to, že si z vlastního videa, které vytvoříte, můžete udělat textový 
přepis. Ten pak můžete publikovat na stránkách pod videem. Text na stránkách totiž vylepšuje pozici ve 
výsledcích organického vyhledávání ve vyhledávačích. 

 

Text můžete také použít jako titulky přímo ve videu, například pokud máte video 
uložené na YouTube. Titulky u videa jsou klíčem k lepšímu SEO žebříčku, tedy k lepší 
pozici organického vyhledávání ve vyhledávačích, jako je například Google nebo 
Seznam.  

 

Zobrazování vaší stránky na předních příčkách vyhledávání vám zvýší 
návštěvnost vašeho webu. Text titulků a popisků Google indexuje přímo 
(bez použití robotů), a proto se lepší výsledky vyhledávání projeví okamžitě. 

 

Přepis lze využívat v mnoha oblastech každodenního konání. V korporátní sféře to může být například přepis 
nahraných porad. V osobním životě to může být osobní deník vedený v elektronické podobě. 

 

Nicméně než se dostaneme k tomu, jaké nástroje jsou použitelné a vhodné, nesmíme zapomenout na jednu 
z nejdůležitějších věcí při diktování a tou je vhodná volba kvalitního mikrofonu a dodržování níže 
zmíněných zásad. 
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Jaký zvolit mikrofon 

Základem pro diktování jakéhokoliv textu je mít kvalitní mikrofon. Obecným doporučením je použití 
náhlavní soupravy spíše než stolního mikrofonu. Samozřejmě pokud je použito dobré odhlučnění místnosti 
s velice kvalitním stolním mikrofonem, tak se rozdíly stírají. Osobně jsem měl lepší zkušenost s náhlavním 
mikrofonem umístěným těsně nad nebo pod ústy. 

 

Doporučené náhlavní soupravy s mikrofonem 

Mezi kabelovými soupravami, které jsou cenově dostupnější, bych doporučil 
Logitech PC Headset 960 USB nebo Sennheiser PC 8 USB.  
 
Pokud jste příznivci bezdrátového řešení, upřednostnil bych Plantronics 
Gamecom P80. Vzdálenost je tady okolo 10m. Je zřejmé, že při diktování budete 
občas potřebovat sledovat monitor, takže uvedená vzdálenost je dostačující.  
 
 
Pokud však potřebujete dosahovat větších vzdáleností, bude potřeba použít profesionální sety, které 
obsahují samostatný bezdrátový vysílač a přijímač, jako například Sennheiser XSw 52 B.  

http://sluchatka.heureka.cz/logitech-pc-headset-960-usb/
http://sluchatka.heureka.cz/sennheiser-pc-8-usb/
http://sluchatka.heureka.cz/plantronics-gamecom-p80/
http://sluchatka.heureka.cz/plantronics-gamecom-p80/
http://mikrofony.heureka.cz/sennheiser-xsw-52-b/
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Mikrofony s multifunkčním ovládáním 

Tyto mikrofony jsou zaměřeny na vysokou kvalitu zvuku a jsou tedy vhodné pro 
automatický přepis řeči. Obsahují ovládací tlačítka vhodně umístěna pro obsluhu 
jednou rukou. Jsou plně kompatibilní s komerčními nástroji (například Newton Dictate).  

 

Jako první bych doporučil mikrofon od Olympus DR-2200 nebo mikrofon od společnosti 
Philips SMP3700. Oba mikrofony mají konfigurovatelná tlačítka a s komerčním 
softwarem tvoří velice silný nástroj. 

 

Diktafony 

Pokud pracujete v terénu a potřebujete pořizovat kvalitní záznamy, diktafon by v tomto 
případě mohl být správnou volbou. Rozhoduje zde kvalita záznamu a jednoduchost 
ovládání. Doporučuji Olympus LS-12 s dvěma mikrofony nebo konferenční diktafon 
Philips LFH0895 se dvěma mikrofony s všesměrovou charakteristikou. 

  

http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Olympus+DR-2200
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Philips+SMP3700+
http://diktafony.heureka.cz/olympus-ls12/
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Philips+LFH0895
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Smartphone aplikace pro diktování 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na chytré telefony s vhodnou aplikací, které jsou pro běžného uživatele 
naprosto dostačující. Ukážeme si příklady pro 3 nejpoužívanější systémy v mobilních telefonech. 

 

Android 

Pro systém Android jsem vybral aplikaci:  

 

Parrot – Voice Recorder  

Součástí jsou tyto funkce:  

 Nastavíte optimální hlasitost nahrávky 

 Sdílení na dvě klepnutí 

 Nahrávání ve formátu WAV a MP3, možnost nastavení vzorkovací frekvence a datového toku 

 Efekty pro odstranění šumu na pozadí, omezení ozvěny a automatické řízení hlasitosti nahrávky 

 Automatická pauza neboli přeskočení ticha v nahrávkách s nastavitelnou úrovní hluku 

 Zesílení hlasitosti, s jejíž pomocí uslyšíte i tiché zvuky 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SearingMedia.Parrot
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iOS 

Pro iPhone jsem z velké škály aplikací vybral následující dvě:  

 

Audio Recorder 

Součástí jsou tyto funkce: 

 Uživatelsky přívětivé inteligentní rozhraní 

 Rychlé nahrávání a sdílení souborů 

 Záznam a přehrávání na pozadí 

 Různé druhy zvukových formátů 

 Široká škála možností pro správu souborů 

Just Press Record  

Součástí jsou tyto funkce: 

 Funguje na všech zařízeních s iOS, Apple Watch a Mac 

 Nahrávky se ukládají ve standardním formátu iTunes M4A (AAC) 

 Spuštění a zastavení záznamu z domovské obrazovky 

 Nahrávky iOS jsou uloženy přímo do iCloud disk 

  

https://itunes.apple.com/us/app/audio-recorder-professional/id998800990?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/just-press-record/id1033342465?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Windows Phone (Windows 10 Mobile) 

Pro chytré telefony s operačním systémem Windows mobil doporučuji Perfect Recorder. Mám ho osobně 
vyzkoušený. Disponuje velice jednoduchým a intuitivním ovládáním. 

 

Perfect Recorder  

Součástí jsou tyto funkce: 

 Snadné nahrávání 

 Pozastavení nahrávání 

 Nahrávání s uzamknutou obrazovkou 

 Zatřesení mobilu pro zahájení záznamu 

 Uložení na One Drive 

 Nastavení kvality záznamu 

 

 

Ještě než se pustíme do jednotlivých nástrojů, řekneme si něco ke správným zásadám diktování. 

 

  

https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/perfect-recorder/9nblggh16n0b


 

 

 

© 2016 www.dusanchlebik.cz 

Tvorba dokumentů hlasem                                                      Dušan Chlebík 

13 

Zásady správného diktování 

 Snažte se, aby se ve vaší bezprostřední blízkosti nenalézaly zdroje silného zvukového rušení. 
 

 Mikrofon nemějte přímo před ústy, protože hrozí rušení vydechovaným proudem 
vzduchu. Umístěte jej v definované vzdálenosti od úst (cca 5 cm), tedy spíše při 
kraji úst či pod ústy.  
 

 Hovořte přirozeně a srozumitelně, jako kdybyste s někým vedli běžnou konverzaci. 
Nesnažte se zdůrazňovat nebo zvýrazňovat určité části slov. Nekřičte, ale ani 
nešeptejte. 
 

 Mezi jednotlivými slovy nedělejte zbytečné pauzy, mluvte plynule. Klidně můžete mluvit i rychle, ale 
samozřejmě ne na úkor srozumitelnosti. 
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Nástroje pro diktování 

Pojďme se podívat na nástroje pro diktování z několika možných pohledů. Liší se od sebe třeba tím, že se 
dají použít jenom na jednom počítači prostřednictvím instalovaného softwaru nebo můžete využít online 
služby, kde není zapotřebí instalovat software. Další rozdílem může být například to, zda je služba nebo 
software placený či nikoli. Ukažme si nejprve bezplatné možnosti přepisu diktovaného slova. 

Google dokument a hlasové zadávání 

Jedná se o podporu hlasového diktování v prohlížeči 
Chrome. Do prohlížeče Chrome zadejte tuto adresu 
https://docs.google.com/document/, přihlaste se pod 
svým účtem. Klikněte na ikonu vytvořit nový dokument. 
Funkci diktování spustíte v nabídce Nástroje příkazem 
Hlasové zadávání.  

 

Rozpoznávání jednotlivých slov a sousloví je poměrně 
dobré, ale k dokonalému nástroji použitelného k diktování 
má nástroj od Googlu ještě daleko. Především kvůli 
absenci řídících příkazů, za pomoci kterých můžeme 
korektně ukončit větu tečkou nebo odsadit nový řádek. 

https://docs.google.com/document/
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Vzhledem k tomu, že v angličtině tyto řídící příkazy existují (comma, new line, new paragraph, question 
mark, period…), je velký předpoklad, že se objeví i v češtině. Gramatika také není úplně v pořádku, ale 
i přesto je to zajímavý počin, o kterém určitě ještě uslyšíme. 

 

Speechnotes 

Podobným nástrojem je Speechnotes, který 
využívá technologii od Googlu v prohlížeči 
Chrome.  

Odkaz zde >>. 

Ve Speechnotes lze jednoduše přepínat mezi 
různými jazyky a na rozdíl od použití v 
Google dokumentu tento nástroj při 
diktování reaguje na anglické řídící příkazy. 
Nicméně mám lepší zkušenosti s přímým 
zadáváním interpunkčních znamének a 
nového řádku za pomoci klávesnice. Tento 
způsob vyžaduje vaší interakci, což nemusí 
být úplně ke škodě. 

 

https://speechnotes.co/
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Velice praktické jsou zde i funkce jako kopírování celého textu do schránky a průběžné automatické 
ukládání textu. Uložení relace můžete provést i v průběhu vašeho diktování pomocí klávesové zkratky 
Ctrl+S.   

Pokud nebudete pracovat na svém vlastním počítači, dají se vytvořené poznámky jednoduše smazat pomocí 
ikony koše nebo smazáním cookies v prohlížeči Chrome (Ctrl+Shift+Del) třeba za poslední hodinu.  

 

Poznámek v průběhu diktování můžete mít rozepsaných několik a mezi jednotlivými poznámkami se 
přepínat.  

 

Hotový text, který jste nadiktovali, je pak možné uložit jako textový dokument do počítače nebo nahrát na 
OneDrive disk. Velice užitečnou funkcí je poslání textu mailem nebo vytvoření *.doc souboru. Výhodou je 
také to, že diktování je stále aktivní, i když prohlížeč Chrome minimalizujete. 

 

Je to velice jednoduše použitelný nástroj, můžete ho používat kdekoliv bez přihlašování nebo registrace, 
pouze potřebujete připojení k internetu a vhodný mikrofon. 

 

Nyní se podíváme na možnosti placených profesionálních řešení. Výhodou využití komerčního nástroje je 
ten, že program neboli nástroj na diktování je schopen se přizpůsobit vašemu hlasu. Další výhodou je také 
to, že můžete přepis používat v off-line režimu a průběžně si do slovníku doplňovat nová slova nebo vytvářet 
vlastní šablony. 
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NEWTON Dictate 

Tento komerční nástroj je na tom lépe než výše zmiňovaný nástroj od Googlu. České řídící příkazy jsou plně 
funkční a diktování je plynulejší. Výrobce uvádí 2 různé verze (Business 5, Professional 5). Rozdíl je 
především ve slovníku, v možnostech programu a ceně.  

 

Jednotlivé verze můžete zakoupit buďto jako krabicovou variantu, která obsahuje i náhlavní soupravu nebo 
pouze jako elektronickou licenci za jednorázovou částku. Případně objednat roční licenci za nižší cenu, která 
je přenositelná. Na výběr máte z několika jazyků (česky, slovensky, polsky, chorvatsky, anglicky). 

 

Aktuální přehled o verzích najdete zde >>. 

  

http://www.newtondictate.cz/index.html
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NEWTON Dictate Business 5 

Verze Business 5 zakoupíte s více než 500 000 slovy a doplněnými funkcemi jako je diktování do jiných 
programů, hlasové ovládání v MS Word a automatický přepis zvukových a video souborů.  

 

Přehled funkcí: 

 Jednoduché a intuitivní ovládání 

 Off-line přepis dříve pořízených audio nahrávek 

 Hromadný import slov z Vašich dokumentů 

 Funkce Mini umožňující diktování mimo prostředí programu 

 Hlasové ovládání programu 

 Přepis bez překlepů  

 Editovatelný slovník  

 Vlastní textové šablony vkládané do textu hlasovým povelem 

 Přepis čísel, dat, částek, symbolů, titulů a zkratek  

 Pohodlný export textu i zvuku v různých formátech 

 Automatická aktualizace slovníku a programu  

 Animovaný tutorial k správnému používání programu 
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NEWTON Dictate Professional 5 

Verze Professional je pak ještě rozšířena o odborné slovníky a funkce. 

Přehled dalších funkcí: 

 Odborný slovník dle vlastního výběru (Advokacie, Církevní, Daňové poradenství, Ekonomika, 
Gynekologie, Histopatologie, Chirurgie, Interní medicína, Justice, Mamografie, Nefrologie, Neurologie, 
Obecná medicína, Onkologie, ORL, Ortopedie, Patologie, Policie, Psychiatrie, Přepisy jednání v 
bankovnictví, Radiologie, Statní správa, Urologie, Jednání zastupitelstev, Obecná spontánní promluva, 
Individuální slovníky) 

 Přenositelnost licence prostřednictvím USB klíče  

 Cloudové úložiště nahraných dat  

 Přenositelnost uživatelského nastavení v prostředí Cloudu  

MegaWord 

Dalším velice kvalitním softwarem na převod mluveného slova do psané podoby je MegaWord, který 
používá vlastní technologii pro automatické rozpoznávání řeči. Vzhledem k tomu, že na stránkách tohoto 
softwaru je uveden zákaz užití jakéhokoliv obsahu včetně převzetí dalšího šíření, nebudu se tomuto 
produktu dále věnovat. Nicméně je to velice kvalitní a profesionální nástroj, proto ho zde také uvádím. 

  



 

 

 

© 2016 www.dusanchlebik.cz 

Tvorba dokumentů hlasem                                                      Dušan Chlebík 

20 

Windows OS 

V operačním systému Windows můžete použít osobní asistentku. 
Software se jmenuje Cortana a je součástí operačních systému 
Windows Phone a Windows 10. Je integrovaná do systému, takže ji 
můžete použít pro přímý přepis do jakéhokoliv textového editoru. 
Bohužel zatím není dostupná česká lokalizace. 

 

Rozpoznávání řeči je dostupné jenom pro tyto jazyky: angličtina (Spojené státy, Spojené království, Kanada, 
Indie a Austrálie), francouzština, japonština, mandarínština (zjednodušená čínština a tradiční čínština), 
němčina a španělština. 

Pokud se chcete dozvědět víc, klikněte zde >> 

 

V případě, že vlastníte kancelářský balíček 
Microsoft Office, jehož součástí její 
OneNote, můžete do tohoto softwaru 
nainstalovat výukové nástroje, které 
obsahují funkce Diktovat a Moderní 
čtečka. Bohužel prozatím zde také není 
česká lokalizace. 

Další informace naleznete zde >> 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17208/windows-10-use-speech-recognition
https://support.office.com/cs-cz/article/V%25C3%25BDukov%25C3%25A9-n%25C3%25A1stroje-pro-OneNote-%25E2%2580%2593-Za%25C4%258D%25C3%25ADn%25C3%25A1me-a-%25C4%258Cast%25C3%25A9-ot%25C3%25A1zky-f304e897-4985-43b6-b6cd-8f64bb11df90?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ&fromAR=1
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Mac OS X 

Zařízení od Apple je na tom lépe. 
Systém má v sobě integrovanou 
českou lokalizaci. Obsahuje také 
nejpoužívanější řídící znaky (tečka, 
čárka, apostrof, otazník, nový řádek 
nebo odstavec...) a můžete si dokonce 
vytvářet vlastní příkazy.  

 

Stačí si tuto funkci zapnout. Zvolte 
nabídku Apple > předvolby systému >  
Diktování a řeč.  

 

Otevřete textový dokument nebo jakékoliv textové Pole, kde se má diktovaný text zapsat. Dvakrát stiskněte 
klávesu fn nebo diktování vyvolejte přes možnost Upravit > Spustit diktování. Pak už jenom mluvte. 

 

Pokud se chcete dozvědět víc, klikněte zde >> 

 

 

https://support.apple.com/cs-cz/HT202584
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Přepis audia a videa do textu 

 

Co se týče přepisu vašich natočených videí nebo audio nahrávek, máte několik možností. 

Můžete si za určitý poplatek nechat udělat přepis nějakou firmou nebo živnostníkem. Pokud se nechcete 
věnovat automatizovanému přepisu, je využití této služby možným řešením.  

 

Nicméně existuje velice jednoduchý postup, jak si přepis udělat sám a to zcela zadarmo. Stačí jenom 
nainstalovat vhodný software a použít jakýkoliv z výše uvedených nástrojů pro přepis textu do psané 
podoby. Nezáleží na tom, jaký máte počítač nebo operační systém (Windows, Mac OS).  

 

Pokud vás tato možnost zaujala, více se dozvíte zde >> , kde 
naleznete eBook s názvem Jak ve 3 krocích převést video nebo 
audio do textu. 

 

Jste na konci a nyní máte ucelený přehled o tom, jakých prostředků 
a nástrojů lze použít pro přepis mluveného slova do textu.  

 

 

http://dusanchlebik.cz/jak-ve-3-krocich-prevest-video-nebo-audio-do-textu/
http://dusanchlebik.cz/jak-ve-3-krocich-prevest-video-nebo-audio-do-textu/
http://dusanchlebik.cz/jak-ve-3-krocich-prevest-video-nebo-audio-do-textu/
http://dusanchlebik.cz/jak-ve-3-krocich-prevest-video-nebo-audio-do-textu/
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Závěrem 

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na to, že některé věci lze dělat i trochu jinak. Obsah byl vybrán 
intuitivně a na základě vlastních zkušeností. Dokument nemá sloužit jako případová studie, ale spíše jako 
aktuální inspirace. Jsem rád, že jste došli až sem a pevně věřím, že tyto informace využijete. 

 
 
Budu velice rád za jakoukoli vaši zpětnou vazbu k tomuto e-booku. Co jste si z něho odnesli nebo snad 
neodnesli, co vás zaujalo nebo snad nezaujalo. Pokud jste v e-booku (ne)našli to, co jste očekávali, napište 
mi. Rád na vaše připomínky budu reagovat ať už e-mailem nebo na mém blogu. 
 
 
  

dusan@dusanchlebik.cz 

http://dusanchlebik.cz/blog/
mailto:dusan@dusanchlebik.cz
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