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JAK NA TO…
ABY VÁS IPHONE
POSLOUCHAL NA
SLOVO

❌ Zkratku “XYZ” nelze otevřít
První zkratku si
musíte stáhnout
originál z dílny Apple
a musíte jí také
spustit! Teprve potom
si můžete stahovat
cizí zkratky.

V aplikaci Zkratky
vpravo dole klikněte
na Galerie - vyberte
si jakoukoliv zkratku.
Doporučuji v sekci
Ranní rutina Časovač čištění
zubů.
V aplikaci Zkratky vlevo dole klikněte na Moje zkratky a na
zkratce Časovač… klikněte na symbol přesýpacích hodin - tím
zkratku ručně spustíte. na další dotaz již odpovězte zrušit.
Dále v nastavení
najděte Zkratky a
zapněte Povolit
nedůvěryhodné .

🛑 Zkratka nebyla nalezena
Nejčastější závada, proč s vámi Emma nemluví. Nemáte
všechny zkratky.

Hello Emma a Emma CML rozdávají povely, zatímco práci
dělají jednotlivé moduly Emma Kontakty, Emma Kalendář atp.
A je tu řada systémových zkratek jako Emma ABC, Emma
23:59, Emma Audio Out…
Stáhněte si všechny zkratky.
Spusťte ručně zkratku Made in the Czech Republic, napíše
vám, jaké zkratky vám chybí. Klikněte na symbol vlajky…

ZKRATKY STAHUJTE POUZE ZE STRÁNEK
www.HelloEmma.cz

❌ Rozpoznávání není k dispozici
Emma potřebuje povolit diktování textu.

Ostatním uživatelům pomohly tyto kroky:

--

restartujte iPhone/iPad
ověřte připojení na internet
vypněte a znovu zapněte diktování - Nastavení - Obecné Klávesnice - Zapnout diktování. Buďte připojeni na Wi-Fi.

Zpráva se také objeví, pokud používáte Emmu začnete
telefonovat nebo vám někdo zavolá nebo.

🤥 Emma mi moc nerozumí
Emma využívá standardní funkci iOS diktování textu. Zkuste
následující postupy:
omezte rušivé zvuky kolem sebe - zvuk rádia, televize
mluvte pomaleji
zřetelněji vyslovujte
zkuste větší pomlky mezi slovy
zapněte si Oznámení (Notifikace), ať přesně víte, co vám
Emma rozuměla.
nejčastější nedorozumění si napište do slovníků oprav.
Jsou dva: ve zkratce Emma ABC a Emma Kontakty.

---

🎤 Oznámení (Notifikace) při diktování
Chcete mít přehled, co vám Emma rozumí?

Na zkratce Emma Audio IN klikněte na tři tečky “…” a srolujte
na část kódu označenou 🆎 Visual Feedback a na první místo
seznamu posuňte nápis Visual Feedback. Na závěr stiskněte
vpravo nahoře Hotovo.

😎 Oznámení (Notifikace) při čtení
Chcete vidět vše, co vám Emma čte?

Na zkratce Emma Audio OUT klikněte na tři tečky “…” a
srolujte na část kódu označenou 🆎 Visual Feedback a na
první místo seznamu posuňte nápis Visual Feedback. Na
závěr stiskněte vpravo nahoře Hotovo.

Nezapomeňte čas od času promazat Oznámení, ať nikdo
nevidí, co jste si s Emmou povídali.

🤖 Emma mluví robotickým hlasem
Hlas Emmy je velice malebný. Pokud slyšíte spíše robota, zde
je recept na opravu…
V Nastavení - Zpřístupnění - Předčítání obsahu - Hlasy Čeština - si stáhněte hlas Zuzana (vylepšená verze). Laura
(vylepšená verze) pro slovenštinu.

Zkuste si znovu stáhnout zkratku Emma Audio OUT.
Pokud problém
přetrvává, je potřeba
změnit jeden řádek v
kódu . Zvládnete to i
když nejste
programátor.
Ve zkratce Emma
Audio OUT klikněte
na tři tečky “…” a
srolujte až skoro dolů.
Když MyLang je CZ
klikněte na jazyk a
zvolte Čeština a dále
na hlas a vyberte jako
na obrázku.

🏴☠ Emma nemluví česky
Několik uživatelů hlásilo, že na ně Emma mluví anglicky,
francouzsky nebo rusky. Jakým jazykem Emma mluví a
přemýšlí určují tyto věci:

--

jazyk a region v nastavení iPhone (čeština/Česko)
musíte mít stažený hlas Zuzana (vylepšená verze) Nastavení - Zpřístupnění - Předčítání obsahu - Hlasy Čeština

jazyk nastavený ve zkratce Made In the Czech Republic.
Na první položce seznamu musí být CZ.
Pro slovenštinu platí
slovensky/Slovensko,
hlas Laura vylepšená
a SK

Pokud jste změnili region, zkuste znovu stáhnout zkratku
Emma Audio OUT.
Jestliže Emma stále nemluví česky, je potřeba změnit jeden
řádek v kódu ve zkratce Emma Audio OUT, který se ve
vašem telefonu neznámo proč nastavil na jinou hodnotu - viz
Emma mluví robotickým hlasem.

🙉 Emma: Nic jsem neslyšela
Diktování textu není zrovna dostupné. Ověřte připojení na
internet a zkuste to za chvíli.
Slyšeli jste větu “Nic jsem neslyšela” už potřetí? Občas
iPhone vůbec neposlouchá! Zkuste to znovu za jednu dvě
minuty anebo restartujte telefon.

🛎 Gong pro zahájení diktování není
slyšet
Nemáte přepínačem vlevo na boku vypnuté vyzvánění anebo
nastaven tichý režim? Emma má dvě různé úrovně hlasitosti když mluví a když poslouchá. Zkuste si tlačítky upravit
hlasitost v době, kdy by se měl ozvat gong.

🔇 Já neslyším Emmu
Nemáte hlasitost nastavenu na minimum? Nemáte výstup
přepnut jinam než na iPhone. Pokud máte připojena
sluchátka (i bezdrátové AirPody) uslyšíte Emmu v nich. Emma
má dvě různé úrovně hlasitosti - když mluví a když poslouchá.
Zkuste si tlačítky upravit hlasitost v době, kdy něco čte,
například přesný čas.

🤐 Emma nesprávně čte jméno nebo
anglický název.
Můžete iPhone naučit správné výslovnosti – Nastavení –
Zpřístupnění – Předčítání obsahu – Výslovnosti – například,
že jméno Klein se čte česky „Klajn“.

🆎 Emma špatně rozumí, když diktuji
jména nebo některá slova
Nejčastější „překlepy“ si můžete zapsat do slovníku oprav.
Například „Zavolej Gábině“ iPhone interpretuje jako „gabi ně“
s mezerou – pro Zavolej Terce rozumí „…Ter C“. Slovník oprav
je jednak ve Zkratce Emma Kontakty nebo také pro celý
systém Emma ABC.

🦜 Emma jako mluvící papoušek
Pro pobavení vašich dětí, kamarádů a kolegů si můžete
naprogramovat Emmu, aby na vaše otázky přečetla vámi
napsané odpovědi.
Ve zkratce Emma Jak se máš klikněte na tři tečky “…”
V textovém poli ZPRÁVA pro seznam č. 1 napište zhruba 2-3
slova, která mají zaznít ve vaší větě a za = odpověď. Funguje
to na principu: uslyším=přečtu
Když řeknete libovolnou větu, ve které zazní “umíš česky”,
například “Ukaž všem, že umíš česky, ať mi to konečně věří”,
Emma překvapeným posluchačům odpoví…

text před = pište jen
malými písmeny!

Slova musejí zaznít přesně v zadaném pořadí. Pokud je
přehodíte nebo nějaké doplníte navíc “umíš vážně česky”,
Emma nebude rozumět. Pro tyto případy je vhodnější seznam
č.2, který je pro experty, ale můžete to zkusit také.
Na určitý text můžete spouštět i vlastní zkratky. Za = napište
zavináč a název zkratky, volitelně můžete přidat ještě mřížku
a parametr. Pamatujte na varianty otevřeš, otevřít… garáž nebo je lepší použít expertní seznam č.2

🦜 Emma jako mluvící papoušek II.
TATO FUNKCE JE PRO EXPERTY, POUŽÍVÁ
PROGRAMÁTORSKÉ REGULÉRNÍ VÝRAZY, ALE ZA ZKOUŠKU
NIC NEDÁTE. INSPIRUJTE SE PODLE VZORU.
Ve zkratce Emma Jak se máš klikněte na tři tečky “…”
V textovém poli ZPRÁVA pro seznam č. 2 pro experty napište
jednotlivá slova (pište je malými písmeny), která mají zaznít v
nadiktovaném textu, aby Emma přečetla odpověď.
Můžete kombinovat více slov a také nezáleží na pořadí v
nadiktovaném textu. Stačí napsat jen začátek slova, např.
zápis “.*jmén” rozezná jméno, jména atp. - bude to odolnější
proti situacím, kdy iPhone při diktování pochytí jiný tvar slova.

Emma odpoví stejně
na otázky:
jak se jmenuješ?
jaké je tvoje jméno?
jaké máš jméno?

Nepoužívejte slova, která jako klíčová používá Emma CML
jako budík, internet, kalendář…
Na určitý text můžete spouštět i vlastní zkratky. Za = napište
zavináč a název zkratky, volitelně můžete přidat ještě mřížku
a parametr. Více ve vzorové zkratce Moje Zkratka.

*⃣ Emma neumí kontakty
Při prvním použití spusťte ručně zkratku
Emma Kontakty - klikněte na ikonu
telefonu. V menu stiskněte hvězdičku a
postupujte podle pokynů. Emma se
naučí vaše kontakty a uloží si je na váš
iCloud jako textový soubor.

Tento postup zopakuje 1-2 do měsíce podle toho, jak často si
přidáváte nové kontakty.
Textový soubor HelloEmmaContacts.txt je ve složce Shortcuts
obsahuje jméno příjmení, tel, čísla atp.
Zkratky v iOS 13.4.1 až 13.5.1 obsahují chybu a vyhledávání v
kontaktech se značně zpomalilo. Toto je jediný způsob, jak
zachovat možnost hledání v kontaktech a nejpopulárnější
funkce jako volání a diktování SMS.

*⃣ Připomenout “na místě” nefunguje
Emma pouze předává nadiktovaný text a adresu aplikaci
Připomínky - problém je v samotné aplikaci Připomínky.
Je potřeba aplikaci ukončit a nastavit, aby se vás znovu
zeptala na povolení polohových údajů.
Nastavení - Soukromí - Polohové služby - Připomínky - Příště
se zeptat.
Vypněte aplikaci Připomínky, preventivně restartujte telefon.
Zapněte Připomínky, zeptají se a zvolte Povolit jen při
používání.

🆘 Ostatní problémy - podle abecedy
Aplikaci Zkratky se nepodařilo najít vaši aktuální polohu.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nebyl nastaven žádný kalendář
Zkratka Nákupy – v Připomínkách si vytvořte seznam s
názvem: Nákupní seznam.

Poškozená databáze
Databázi aplikace Zkratky nelze načíst, protože je poškozená.
Pokud máte nastaveno zálohování na iCloud, resetujte
Zkratky a obnoví se vám. Někdy to trvá i 10 minut. Kdyby k
obnově nedošlo, Zkratky Hello Emma si stáhněte z mých
stránek.
Pokud si programujete vlastní Zkratky, čas od času je pošlete
na jiný telefon s jiným účtem iCloud, abyste je měli
zálohované.

Operaci nelze dokončit
(OSStatus chyba 560557684)
Zkuste zkratku znovu pustit. Chyba nastane, pokud se během
diktování přepnete pryč ze Zkratek.

Sledu úloh“ Emma XYZ“ se nepodařilo spustit akci.
Povolte přístup k dané funkci – přístup k mikrofonu,
rozpoznávání řeči. kontaktům atp. Otevřete Zkratku kliknutím
na tři tečky „…“ a znovu na 3 tečky a zkontrolujte – Povolit
zkratce přístup. Pokud zde taková volba není, spusťte zkratku
ručně a volba se zobrazí po prvním spuštění Zkratky.

Tlumočnice překládá stále jen do angličtiny.
Jazyk vašeho zařízení (Nastavení – Obecné - Jazyk) musí být
stejný jako jazyk zvolený ve Zkratce Tlumočnice. Pokud máte
Slovenštinu a zkratka je nastavena na CZ, předá se službě
nesprávný název jazyka a použije výchozí angličtinu.

Zkratkám se nepodařilo otevřít aplikaci…
Požadovaná aplikace není na vašem zařízení nainstalovaná.

Otázky a odpovědi
Jak mě napadlo naprogramovat Emmu?
Hlasové ovládání a různé databanky
mě zajímají dávno. Možná je to právě
tím, že 28 let pracuji v rádiu, kde je
alfou a omegou právě hlas. V 90. letech
jsem si za první vydělané peníze na
brigádě koupil databanku Casio na pár
telefonních čísel.
V dobách telefonních budek jsem
používal IQ Voice Organizer (viz obrázek),
malého asistenta do kapsy, již tehdy bez klávesnice a
ovládání bylo možné jen hlasem. Před prvním použitím bylo
nutné vyslovit všechna čísla od nuly do devítky a pak bylo
možné diktovat telefonní čísla. Jako jméno a příjmení si to
nahrálo váš nadiktovaný text, který se vám při hledání zpětně
přehrál, a na displeji se zobrazilo telefonní číslo.
Chtěl jsem iPhone ovládat svým hlasem, ale Siri neumí česky.
Rozhodl jsem se to vyřešit jinak... cestou neslýchanou a
klikatou. Naprogramoval jsem Emmu ve Zkratkách.

Proč jméno Hello Emma?
iPhone po stisknutí tlačítka poslouchá v angličtině a čeká na
anglické povely. Anglický pozdrav, který umí každý Čech je
„helou Ema“. Navíc Ema je v první desítce nejpopulárnějších
dívčích jmen.

Proč ne Ahoj Emmo?
Českému „Ahoj Emmo“ telefon často rozumí úplně jiné věci
jako Who Elmo. Můžete všechna „nedorozumění“ telefon
naučit, ale není to uživatelsky pohodlné.

Mohu zavolat Hey Siri?
Ano. Jen pak ještě musíte telefon odemknout (pohledem
Face ID nebo stisknutím Touch ID). Zkratka Hey Siri pak spustí
zkratku Hello Emma a další už znáte…

Jaká jsou podporovaná zařízení?
Telefony iPhone 6S, iPhone SE a novější s operačním
systémem iOS 13 a také iPady s tímto systémem.
Emma nefunguje na Apple Watch ani v Car Play, ani na
zařízeních se systémem Android.

Funguje Emma na telefonech se systémem Android?
Nefunguje. Bohužel, první láska Emmy se jmenuje iPhone.

Je hlasové ovládání v češtině pohodlné?
Autor potvrzuje, že je to neskutečně pohodlné a návykové a
nesrovnatelné s tím, když musíme v hlavě lovit anglická
slovíčka.

Jak si přidám zkratku Hello Emma na plochu.
U této zkratky klikněte na tři tečky „…“ a znovu na tři tečky „…“
a volba Přidat na plochu.

Hello Emma mě oslovuje stále Ahoj, Davide. Jak to změním?
Proveďte znovu konfiguraci zkratky Hello Emma, viz dále.

Jak provedu znovu konfiguraci Zkratky?
Některé zkratky se při prvním spuštění ptají na doplňkové
otázky, například na vaše jméno. Pokud chcete znovu změnit
nastavení, klikněte na zkratce na tři tečky „…“ a zvolte Upravit
zkratku. Sledujte otázky průvodce.

Je něco, co se Emma nenaučí?
Emma může telefonovat a napsat novou SMS, ale nemá
přístup ke zprávám ani historii volání. Nemůže tedy přečíst
poslední zprávu nebo zjistit, od koho máte zmeškaný hovor.
Emma umí nastavit budík, ale neví, na kdy „mám nastaven
budík” – dokáže se z toho ale elegantně vykroutit.

Co Apple Watch a Car Play?
Emmu nemůžete žádat o pomoc z hodinek Apple Watch
nebo v autě s CarPlay. Zkratky na těchto zařízeních neumějí
poslouchat v češtině

Bude mi fungovat Home Kit – ovládání chytré domácnosti?
Pomocí vlastní zkratky si můžete naprogramovat svoje
ovládání. Více viz návod a zkratka Emma Jak se máš.

Budou mi fungovat i další vlastní zkratky?
Ano, zapřáhněte je do systému Hello Emma. Napište si
klíčová slova a věty do zkratky Emma Jak se máš a jaké
zkratky se mají spouštět. Ve zkratce najdete vzorové příklady.

Bude mi fungovat oficiální česká Siri až bude k dispozici?
Ano, vymažete si jen zkratky, které mají v názvu Siri. Všechny
ostatní pro projekt „Hello Emma“ si ponecháte, a i nadále vám
Emma bude fungovat.
Mimochodem, všechny zkratky pro Emmu fungují i při
vypnuté Siri – s výjimkou povelu Hey Siri, nastavení minutky a
zapnutí žárovky/svítilny na iPhone. Emma je samostatně
myslící robot.

Jak může Emma pomoci nevidomým?
Toto jsem si uvědomil při čtení v diskusích a po oslovení
redakcí magazínu pro zrakově postižené. Nechám si od nich
poradit, jak by šlo Emmu vylepšit.

Jak si mohu stáhnout tuto aplikaci?
Hello Emma není aplikace. Je naprogramovaná ve Zkratkách,
což je aplikace od Apple pro automatizaci úloh. V době psaní
návodu se jednalo o 30 zkratek a 7 000 povelů!!! Instalace
trvá 10-20 minut. Na webu najdete i videa Jak povolit zkratky.

V dalších pokračováních se dočtete
Jak na vlastní zkratky, jak hlasem potvrdit Hotovo, spouštění
jiných aplikací…

Potřebujete radu nebo pomoc?
Nenašli jste odpověď ani v tomto návodu ani v diskusích na
Facebooku?
Napište na error@helloemma.cz a přidejte nejlépe video
nebo obrázek, popis problému a také větu, kterou jste Emmě
nadiktovali.

Zajímá vás něco dalšího?
Napište na info@helloemma.cz

Chcete ocenit můj nápad a hodiny
programování?
Pozvěte mě „virtuálně na kafe".
Číslo účtu ČR: 232338027/0600
PayPall: donate@helloemma.cz
IBAN:CZ58 0600 0000 0002 3233
8027 SWIFT code BIC: AGBACZPP
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