Lidé se sluchovým postižením mohou díky titulkům sledovat stovky videí o
koronaviru
29. 3. 2020 – Už dva týdny mohou lidé se sluchovým postižením využívat novou titulkovanou televizi
tv.beey.io. Na výběr mají stovky otitulkovaných zpravodajských relací, televizních pořadů, videoblogu
nebo rozhovorů. Diváci se sluchovým postižením také využívají možnosti bezplatně si objednat titulky
k libovolnému pořadu, který by jinak nemohli plnohodnotně sledovat.
Česká počítačová společnost NEWTON Technologies vyvinula ve spolupráci s týmem prof. Jana Nouzy z
Technické univerzity v Liberci systém pro automatizované titulkování televizních pořadů a videí s využitím
umělé inteligence. V současné době takto pomáhá informovat osoby se sluchovým postižením o
koronavirové epidemii. Videa s titulky mohou pomoci také seniorům, kteří mají problémy s nedoslýchavostí
a běžné zpravodajství tak pro ně není srozumitelné.
„Máme perfektně vyladěný systém automatického rozpoznávání řeči, který se denně učí nová slova a
pomocí neuronových sítí se stále zlepšuje. To nám umožňuje videa s kvalitním zvukem titulkovat zcela bez
lidského zásahu,“ vysvětluje vedoucí projektu Beey.io Ewa Balejová.
Zájem mají univerzity i úřady
O toto řešení projevují zájem i další české instituce jako například vysoké školy nebo městské a krajské
úřady. Titulkování videí totiž vítají nejen lidé se sluchovým postižením, ale pomáhá i v situacích, kdy divák
nemůže poslouchat zvuk, například na mobilním telefonu.
Firma nyní připravuje podobné řešení také v okolních zemích. „Umíme titulkovat nejen v češtině, ale
i v osmnácti dalších jazycích. O titulkování aktuálních zpráv o koronaviru projevili zájem například
v Polsku nebo v Chorvatsku. Jednáme i o slovenské verzi.“ říká o dalších plánech ředitel společnosti
Ing. Petr Herian.
Start nové televize přivítal také Jaroslav Winter, odborník na informační technologie pro handicapované:
„Titulkování televizních pořadů a videí je pro osoby se sluchovým postižením velmi důležité, protože už
nejsou odkázány jen na psaný text. Bez titulků má sledování vizuálního obsahu pro ně stejnou hodnotu jako
kdyby se slyšící diváci dívali na televizi bez zvuku.“
Nyní je Televize Beey dostupná pro všechny na internetové adrese https://tv.beey.io. Zájemci o titulkování
konkrétního pořadu se mohou poslat požadavek na beey@newtontech.cz. Tato služba je určena pouze pro
osoby se sluchovým postižením.
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Firma vyvíjí a dodává řešení pro počítačové rozpoznávání především slovanských jazyků. Působí v Česku, na
Slovensku, v Polsku a v jihovýchodní Evropě. Nabízí produkty pro diktování s automatickým převodem do
textu, zpracování nahrávek do textové podoby nebo analýzy telefonních hovorů. Při vývoji svých technologií
spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (https://www.ite.tul.cz/speechlab/).
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