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Jak dlouho program NovaVoice používáte?
Program NovaVoice používám něco přes rok, nejdříve jsem měl
zapůjčenu testovací verzi, pak na základě řádné licence.
Před NovaVoice jsem používal jiný program na diktování –
jinak ve své praxi diktuji přes dvacet let - tedy od éry mikrokazet
a minikazet.
Je složité se s aplikací naučit pracovat?
Rozhodně ne. Ovládání je v podstatě intuitivní - ovládání programu určitě není problém. Trochu
složitější je samozřejmě technika diktování - především, aby se diktující naučil diktovat ukázněně,
stále stejným hlasem a aby pečlivě vyslovoval. Tam kde na hlasovém záznamu přepisující asistentka
obsah odhadne podle kontextu nebo intuicí, program je trochu v nevýhodě. Nicméně to bude problém
všech programů, které převádějí řeč na text.
K čemu Vám program slouží a jaké jsou jeho hlavní přednosti?
Program používám především pro rozsáhlejší texty - ať již se jedná o písemnosti v rámci mé advokátní
praxe, práci rozhodce nebo sepis textů v rámci mé publikační praxe. Píši sice poměrně rychle na
počítači, ale při rozsáhlejším materiálu je diktování komfortnější a připadá mi rovněž, že pokud je text
formulován řečí, přednesem, má trochu jiný styl a je plynulejší.
Je NovaVoice spolehlivý?
Míra spolehlivosti je značná. V této kategorii programů se určitě nemůžeme bavit o zaručení 100%
převodu za jakýchkoliv podmínek, protože převod závisí na srozumitelnosti a pečlivosti výslovnosti
diktujícího a do určité míry i na snímacím zařízení - nekvalitní mikrofon nebo hluk na pozadí může
mít na spolehlivost jakéhokoliv programu tohoto druhu značný vliv. ¨
Vyžaduje používání programu nějaké speciální dovednosti?
Určitě nikoliv. Ovládání programu je velmi jednoduché a intuitivní a určitý cvik či zkušenost v
diktování nepovažuji za speciální dovednost. Nicméně ze své vlastní zkušenosti vím, že zejména
mladší kolegové preferují práci na počítači před diktováním a to zejména proto, že text hned vidí před
očima.
Již několik let NovaVoice vlastníte, myslíte, že jeho pořizovací cena je vysoká?
Pokud program NovaVoice užíváte, je cena zcela přiměřená. Jako kuriozitu bych si jej asi nepořídil,
ale pokud uživatel užívá například diktafon pravidelně, zvykne si užívat takto i NovaVoice.
Kolik času Vám program uspoří?
To je velmi těžké exaktně stanovit. Při sepisu textu na počítači je text vidět hned a navíc lze používat i
techniku copy/paste - na druhou stranu ovšem tento postup vede k tomu, že se autor snaží text
precizovat a formátovat ihned a to samozřejmě zabere svůj čas a to nemalý. Pokud používáte diktafon
a přepis sekretářkou nebo asistentkou, stejně je třeba konečný text kontrolovat. Při používání
NovaVoice ušetříte čas přepisu sekretářkou, eventuálně ještě "manipulační" čas přesunu textu k
sekretářce a od sekretářky. Ale přesně to skutečně stanovit nedokážu. Mohu snad jen dodat, že úspora
je vyšší při rozsáhlejších textech.
Komu byste NovaVoice doporučil?
Mohu posuzovat jen ty profese, o nichž něco prakticky vím - určitě program využije advokát, který
pracuje s texty, které musí tvořit od počátku - tedy texty, u nichž nelze použít formulář nebo vzor a
které jsou rozsáhlé. Určitě je využije soudce nebo rozhodce při zpracování rozhodnutí, kde zejména
odůvodnění může být dost rozsáhlé a citace z podkladů nelze jednoduše "nakopírovat" systémem

copy/paste. Velmi vhodný je pro publikační aktivity - články nebo rozsáhlejší publikace. Dokážu si
představit i použití znalcem. Použití v jiných oborech například v medicíně nemohu komentovat,
protože o podstatě a možnostech využití NovaVoice v tomto oboru toho mnoho nevím.
Určitě je obrovský prostor pro využití programu ve veřejné správě, především v oblasti legislativy a
zpracování rozsáhlých textů, ale v tomto případě hodně záleží na tom, jaký důraz bude ve veřejné
správě kladen na efektivitu úředníků.
Co pro Vás NovaVoice znamená?
Je to samozřejmě jen nástroj. NovaVoice ze mne lepšího právníka neudělá, ale určitě mi pomůže
stihnout více aktivit a vyprodukovat více odborných textů.

