Milánek
Maminka se zeptala Milana: „Milánku, už máš hotový úkol? Kdy ho budeš psát?“
Milan chvilku přemýšlel a pak odpověděl: „já musím napsat pár souvětí na Říhovou, kde budou nějaké gramatické fígle.
Například vztažné věty, čárky před „a“ a podobně. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš.“
„Můžeme se na to mrknout klidně hned,“ řekla maminka. „Jen bych dala vařit vodu na čaj a podívám se,
jestli máme citróny. Jak dlouho nám ten úkol zabere? Bude to těžké?“
„No, mají tam být i různé příklady na zastaralou a knižní slovní zásobu.
Skoro půlku jsem už ve škole udělal, ale moc dobře mi to nešlo. Chtěl bych začít co nejdřív.
Až budu hotov, došel bych ti do lékárny pro ten pneumocyt a potom půjdu hrát fotbal.
Včera jsem dal čtyři góly. Nebýt Láďových faulů, mohlo jich být víc.
Jen míč budu muset přifouknout. Neboj se, dám pozor na auta.“
Praat. Načíst soubor: Open ‐> Read from file
View & Edit ‐ editace zvuku a spektrogram
Lupa: vlevo dole tlačítka, Ctrl+A vše, Ctrl+I zoom in, Ctrl+O zoom out, Ctrl+N výběr
Posun v signálu: PageDown a PageUp ‐ posun mezi okny
Přehrání zvuku: Tab od místa kurzoru, Shift+Tab od začátku okna.
Zastavit zvuk: Esc zastaví a skok zpět na kurzor, Tab zastaví a kurzor přesune na aktuální misto
Výběr: myší, nahoře ťuknutí: přehraje
Změna hranic výběru: Shift+myš
Extrakce výběru do samostatného objektu: File ‐> Extract selected sound
Spojení více zvukových objektů do jednoho: v Synthesize ‐ Objects označit a Combine ‐> Concatenate
Textgrid:
vytvoření: Annotate, To Textgrid... tier names: např. segment slova, point tiers: nic
Editace se zvukem: v Objects označit zvuk i textgrid, View & Edit

Nastavení mezinárodního kódování UTF‐8 pro textové soubory
Praat ‐> Preferences ‐> Text reading preferences... Try UTF‐8, ...
Praat ‐> Preferences ‐> Text writing preferences... UTF‐8

zarovnání kurzoru na průchod nulou Ctrl+0
vytvoření hranice: Enter
název intervalu: klepnout na interval a psát (viz okénko nahoře – je možné vkládat více řádků, to však nedoporučujeme)
zrušení hranice: Alt+Backspace
přesun mezi intervaly Alt+doleva či Alt+doprava
přesun zarovnaných hranic více vrstev (tiers): Shift+myš

