Vy mluvíte, počítač píše

Profesionální software NovaVoice pro převod mluveného
slova do textu je výsledkem spolupráce společnosti
Consulting Company Novasoft s Katedrou kybernetiky
Západočeské univerzity v Plzni. Na zkušenosti s využíváním
programu jsme se zeptali advokáta JUDr. Jiřího Všetečky.
Jak dlouho NovaVoice využíváte?
Dříve jsem používal řadu pomůcek a programů, od nichž jsem si sliboval usnadnění práce a urychlení
pravidelně se opakujících činností. Se střídavými úspěchy, převážně však neúspěchy… Chtěl jsem
především, abych jednou vyřčené nemusel znovu pracně psát. Na sklonku roku 2009 jsem se dozvěděl
o programu na psaní mluveného slova, na počátku roku 2010 jsem na něj narazil, a od té doby na
NovaVoice pracuji ke své plné spokojenosti.
K čemu se program hodí?
Program využívám především k tomu, aby psal, co říkám. A on to skutečně dělá: co řeknu, napíše. V
éře psacích strojů jsme psali koncepty, škrtali, a teprve pak to někdo přepsal. Když přišel počítač, text
šel beze zbytku upravit, leč někdo to musel napsat. S NovaVoice mizí další krok: já mluvím, nemusím
se soustředit na nic jiného, a program současně píše. Nemusím přitom sedět jen u počítače, mohu
mluvit třeba do diktafonu, a program to z něj bleskurychle přepíše. Potom stačí jen zredigovat čistopis.
Snadněji se škrtá než dopisuje – v tom je velká výhoda. Využívám systém jak na psaní krátkých textů,
tak i na pořízení a redakci textů dlouhých, s nimiž je pak práce nepoměrně snazší a rychlejší, navíc se
lze soustředit na obsah.
Je program NovaVoice spolehlivý?
Dobré je, že se programu nemusím otrocky přizpůsobit: on si zvyká na mě a já na něj. Jde to ale
docela rychle. Jak jsme si tak na sebe zvykali, program psal stále přesněji a já jsem se díky tomu
rychleji oprostil od pocitu trémy, který každý z nás zažívá při mluvení do mikrofonu. Zvolňoval jsem
v tempu řeči, diktoval přirozeněji, a program byl ještě přesnější, až mne to překvapovalo. Já jsem si
program naučil na svá slova a on mě učí mluvit příměji. Samozřejmě, že není všechno úplně dokonalé,
ale úspěšnost kolem 95 % je pro advokátní praxi plně dostačující. Program NovaVoice se také ptá, zda
něco nechci opravit, a to jinou barvou textu.
Na kolik peněz vás vyšla instalace (včetně zvukového zařízení)?
Pro mou kancelář instalace vyšla do 40 tisíc korun. Mám k tomu však více licencí a doplňků a pořídil
jsem si další zvuková zařízení. Cena vždy záleží na individuální potřebě a z toho plynoucím zadání.
Jsem přesvědčen, že se nejedná o závratnou částku. Navíc se mi investice po více nadiktovaných
hodinách vrátila ve formě uspořeného času.
Vyžaduje NovaVoice zaškolení nebo speciální dovednosti?
Ovládání programu je intuitivní a nevyžaduje zvláštní dovednosti práce s výpočetní technikou. Ale
je výhodné nechat se odborně zaškolit. Uživatel si tím usnadní rozjezd a získá větší jistotu. Může jít o
banální problém ve vás: je vhodné používat správnou rétoriku, což se vám nemusí hned dařit. Jinak u
společnosti CC Novasoft má každý klient svého konzultanta, jemuž může kdykoliv zavolat v případě
problémů či dotazů.
Kde se vám program neosvědčil?
V oblasti právní praxe není obor, který by program nezvládl přepsat či napsat. Slovník obsahuje
spisovné výrazy, a tak pro oblast diktování funguje NovaVoice spolehlivě. Jedině když se necháte
unést k jiným výrazům, program neposlouchá. Problémy technického rázu mohou nastat v periferiích,

jak vybrat a nainstalovat správný mikrofon a podobně. Rovněž nejde nahrávat obchodní schůzky či
jednání a následně si je nechat v programu přepsat do podoby textové.
Kolik času vám NovaVoice uspoří?
Úspora času je různá – podle konkrétního dokumentu. Každopádně vždy odpadne jedna etapa jeho
tvorby. Podstatný je ale komfort, sledování mluveného textu a možnost dělat si poznámky do
diktafonu kdykoliv a kdekoliv a po příchodu do kanceláře mít vše přepsané, než si vypiji kávu.
Stejnou výhodou je možnost přímého diktování do jakéhokoliv jiného programu. Například psaní
mailů tak zcela odpadá: lze je přímo namluvit a odeslat. Program NovaVoice ale nespoří čas jen mně;
díky tomu, že pod psaným textem je uchována i zvuková stopa, nemusí kancelář přepisovat obsáhlé
texty, ale pouze provede korekci textu a připraví čistopis písemnosti k odeslání.

