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Předmětem prezentace jsou konkrétní výsledky projektu, „Asistenční, informační a 
komunikační služby s podporou vyspělých hlasových technologií“. Cílem projektu bylo 
dovést poznatky ze základního výzkumu v oblasti řečové komunikace mezi člověkem a 
strojem do konkrétních produktů realizovaných v praxi. Představeny budou zejména 
následující produkty a aplikace: 

- přenosný zápisník Easy Link s hlasovým výstupem pro nevidomé (Spektra, v.d.n., 
Praha); 

- rozšíření MS Speech Api pro TTS systém Epos a software pro tvorbu inventářů 
SpeechStudio, (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.); 

- programy pro hlasový vstup do počítače umožňující plnohodnotnou práci 
i vzdělávání pro lidi s motorickým postižením (Fugasoft, s.r.o.); 

- programy pro diktování do počítače použitelné v různých aplikačních oblastech 
(Newton Technologies, a.s.); 

- programy umožňující přepis a titulkování televizních i rozhlasových pořadů 
(Newton Technologies, a.s.); 

- prototypy programů pro diktování do mobilů (Fakulta mechatroniky Technické 
univerzity v Liberci). 

Všechny systémy budou předvedeny „naživo“ a účastníci prezentace si je budou moci 
vyzkoušet. 
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Fakulta mechatroniky Technické univerzity v Liberci, tel.: 485 353 208,  

e-mail: jan.nouza@tul.cz, https://www.ite.tul.cz/speechlab/ 


