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Abstract
The project activity focuses on the enhancement of the international University dimension through translations
of the official documents, regulations and university directives. An integral part of the problem area is
a functioning glossary of the university terminology available to all users on the university website. The
contribution describes the effort of the translation team on their way to the improvement of the international
university environment.
Mezi úkoly, které tvoĜí souþást poslání univerzity, je na pĜedním místČ rozvoj mezinárodní a zvláštČ evropské
spolupráce, podpora spoleþných projektĤ s obdobnými institucemi v zahraniþí, vzájemné uznávání studia
a diplomĤ, výmČna akademických pracovníkĤ a studentĤ. Aby bylo možno tyto þinnosti smysluplnČ realizovat,
je tĜeba na univerzitČ vytváĜet takové podmínky, které umožní a usnadní zahraniþním studentĤm, akademickým
pracovníkĤm a návštČvníkĤm pobyt na akademické pĤdČ zamČĜený na studium, výuku nebo vČdeckovýzkumnou þinnost. To je možné realizovat pouze tam, kde existuje vícejazyþné univerzitní prostĜedí
a zahraniþní hosté se tedy mohou rychle a efektivnČ pĜi svých þinnostech v univerzitním kampusu orientovat.
Vícejazyþný charakter projektu je v této fázi reprezentován angliþtinou, pĜekladatelská þinnost se tedy v této
fázi zamČĜila pouze na tento jazyk.
Klíþová aktivita projektu Unicom s názvem „Tvorba dvojjazyþného univerzitního prostĜedí“ si kladla za cíl
pĜispČt ke zkvalitnČní a rozšíĜení toho, co bylo na univerzitČ smČrem k vytváĜení multilingvního prostĜedí dosud
uþinČno. NávštČvník pĜijíždČjící na pardubickou Univerzitu ze zahraniþí najde v kampusu orientaþní tabule
v þeštinČ i v angliþtinČ, pĜeþte si hlavní webovou stránku v obou jazycích, ale pokud má vyplnit žádanku
o prĤkaz zamČstnance, podepsat pracovní smlouvu nebo prostudovat kolejní Ĝád, nastane problém. Tyto
dokumenty, stejnČ jako mnoho dalších, byly dosud na univerzitČ k dispozici pouze v þeském jazyce. Naším
hlavním cílem tedy bylo posunout otevĜení univerzity evropskému prostĜedí a zajistit další pĜeklady
odpovídajících materiálĤ a dokumentĤ. Nejde však jen o jednorázový pĜeklad – dokumenty, o které jde,
podléhají þas od þasu pravidelné revizi a úpravám. Proto je také tĜeba zajistit pravidelnou aktualizaci jejich
cizojazyþné verze.
Univerzita Pardubice má svĤj jednotný vizuální styl reflektovaný na webových stránkách, písemných
dokumentech vnČ i uvnitĜ instituce. Tento jednotný styl je tĜeba promítnout i do jazykové stránky. Dosud si
jednotlivé fakulty i katedry zajišĢovaly pĜeklad potĜebných dokumentĤ vlastními silami nebo s pomocí rĤzných
jazykových agentur, pĜípadnČ nezávislých pĜekladatelĤ. Tato þinnost však nebyla nijak koordinována, pĜeklady
nebyly editovány a standardizovány. DĤsledkem pak byla velmi rĤznorodá kvalita textĤ jak z hlediska
terminologie, tak po stránce gramatické správnosti a lokalizace textĤ. Cílem klíþové aktivity a hlavní náplní
práce pĜekladatelského týmu tedy bylo uþinit alespoĖ první kroky na cestČ ke standardizaci a zkvalitnČní již
vytvoĜených a zajištČní odpovídající úrovnČ novČ vzniklých textĤ.
Z výše uvedených skuteþností vyplývají hlavní výstupy klíþové aktivity zamČĜené na tvorbu dvojjazyþného
prostĜedí: bylo tĜeba pĜeložit vnitĜní dokumenty Univerzity s použitím jednotné terminologie a korigovat ty
cizojazyþné materiály, které již existovaly. K tomu bylo tĜeba vytvoĜit fungující nástroj dostupný všem
studentĤm i zamČstnancĤm ve formČ glosáĜe univerzitní terminologie. Tento elektronický nástroj je nyní
nejviditelnČjším a nejvíce používaným výstupem tĜíleté práce pĜekladatelského týmu.

53

Jak jsme postupovali?
Nejprve bylo nutno vytvoĜit operativní a spolehlivý tým pĜekladatelĤ a jejich asistentĤ, který se skládal z tČchto
pracovníkĤ:
-

Vedoucí a koordinátor týmu klíþové aktivity
Referent agendy pĜekladĤ
Externí pĜekladatelé
Korektor – rodilý mluvþí angliþtiny

Úkoly jednotlivých þlenĤ týmu vyplývají z kontextu jejich pracovní pozice – koordinátor Ĝídí práci týmu,
vyhledává vhodné pĜekladatele a pĜidČluje jim podle potĜeby texty k pĜekladu. Koordinátor musí mít obecné
povČdomí o pĜekladatelské práci, zkušenost s pĜeklady a musí se orientovat v relevantních pojmech oboru –
napĜíklad vČdČt, co je normostrana, autorský arch, Computer Aided Translation, znát fungování
pĜekladatelských agentur a orientovat se v dostupných pĜekladových slovnících odborných i obecných.
Práce referenta agendy pĜekladĤ spoþívá ve shromažćování, ukládání a distribuci textĤ k pĜekladu
a korekturám, nezbytná je i dobrá znalost angliþtiny, þasová flexibilita a samozĜejmostí je dobrá uživatelská
znalost potĜebných textových editorĤ a SW nástrojĤ ke tvorbČ databáze.
NejdĤležitČjším a také nejnoþnČjším úkolem v této klíþové aktivitČ byl správný výbČr pĜekladatelĤ. Na þeském
trhu s pĜeklady je nepĜeberné množství inzerátĤ a nabídek pĜekladatelských služeb poþínaje velkými
agenturami, které pokrývají i 35 svČtových jazykĤ až po nezávislé pĜekladatele pracující v jednom þi dvou
jazycích. Zjistit kvalitu pĜekladĤ je v tomto množství témČĜ nemožné, pĜesto bylo tĜeba vybrat tak, aby úkol byl
splnČn vþas a s využitím dostupných nástrojĤ a fondĤ. Vycházeli jsme tedy hlavnČ z pĜedchozích zkušeností
koordinátora týmu a oslovili nezávislé pĜekladatele, o jejichž kvalitách jsme se mohli již v minulosti pĜesvČdþit.
Vzhledem k charakteru práce týmu, tedy hlavnČ k potĜebČ þasové flexibility a nepravidelnému pĜidČlování
pĜekladĤ podle potĜeb instituce, jsme v první fázi projektu zvolili pro tým tĜi pĜekladatele. Také nástroj
odmČĖování – dohoda o provedení práce – odpovídal potĜebám projektu. Od našich externích kolegĤ jsme
pĜedevším oþekávali znalost a dobrou orientaci v univerzitní terminologii a navíc jsme je požádali o aktivní
pomoc pĜi tvorbČ glosáĜe: každý z nich pĜímo pĜi pĜekladu vytváĜel podklady pro glosáĜ univerzitní terminologie
tak, že vybíral relevantní termíny a ukládal je do zvláštního tabulkového souboru. Prací koordinátora pak bylo
z nich vytvoĜit základ univerzitního glosáĜe.
V prĤbČhu projektu se tým podle potĜeb nČkolikrát obmČnil a výsledkem byla kvalitní spolupráce s celkem
5 pĜekladateli v angliþtinČ.
Texty urþené k publikaci editoval korektor – rodilý mluvþí angliþtiny. Finální úprava a lokalizace textu je mnohdy
pro þeského pĜekladatele nároþná a vyplatí se ji svČĜit zkušenému korektorovi, který dodá textu to, co se
anglicky výstižnČ pojmenuje jako „final touch.“
Dokumenty, na nichž bylo tĜeba zaþít pracovat, byly k dispozici na jednotlivých fakultách, rektorátu univerzity
a také v univerzitní knihovnČ, tedy na oddČleních, která je vytvoĜila a používají je pro svou každodenní þinnost.
PĜi jejich shromažćování jsme mČli na mysli þasový horizont, možnosti externích pĜekladatelĤ – jako nezávislí
pracovníci nepracovali výhradnČ na zakázkách naší klíþové aktivity a museli jsme poþítat i s jejich þasovým
omezením. Dalším omezením byl rozpoþet na pĤvodních 900 normostran textu. Bylo tedy potĜeba
s dostateþnou rezervou urþit, které texty a materiály je nutno pĜeložit nejdĜíve. Jednalo se tedy pĜedevším
o texty, s nimiž pĜicházejí do kontaktu pĜijíždČjící studenti a akademiþtí pracovníci a potĜebují jejich anglickou
verzi pro svou každodenní pracovní a studijní þinnost.

PĜekladatelský software

Každý pĜekladatel potĜebuje ke své práci kvalitní slovník, lépe Ĝeþeno slovníky, protože málokterý profesionál si
dnes mĤže dovolit pracovat pouze v jednom oboru. Angliþtina je dorozumívacím jazykem þíslo jedna nejen
v Evropské unii a s tím souvisí obrovské množství textĤ v nejrĤznČjších oblastech, které je tĜeba pĜevádČt
písemnČ i ústnČ – tlumoþit. KromČ univerzitní terminologie, kde je potĜeba komunikace vyvolána pohybem
studentĤ i akademických pracovníkĤ mezi univerzitami, jsou to nespoþetné další lidské þinnosti, které se napĜíþ
Evropou prolínají. Jako pĜíklad staþí uvést právní terminologii, dopravu, ekonomické obory, úþetnictví a mnohé
další. Trh s pĜeklady v angliþtinČ od pĜekladatele a tlumoþníka vČtšinou vyžaduje vysokou specializaci hned
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v nČkolika oborech, proto je práce bez kvalitního slovníku témČĜ nepĜedstavitelná. PĜevážná vČtšina
pĜekladatelĤ dnes dává pĜednost elektronickým nástrojĤm pĜed papírovými slovníky, které rychle zastarávají
a nejsou schopny obsáhnout slovní zásobu rychle se mČnící pod vlivem rozvoje technologií, pĜejímání cizích
slov do jazykĤ, volného pohybu a mnoha dalších faktorĤ.
Naším pĜekladatelským cílem bylo používat co nejvíce standardizovanou terminologii, proto jsme pro práci
pĜekladatelského týmu Unicom zvolili kombinaci nČkolika elektronických nástrojĤ. Na prvním místČ byl
elektronický slovník Magnus, jehož nejvČtší výhodou je celkem 12 oborových slovníkĤ (medicína, biologie,
právo, ekonomie a další) a poþet hesel pĜesahující jeden milion. V poĜadí na druhém místČ oblíbenosti byl
slovník Lingea Lexicon s velmi uživatelsky pĜátelským rozhraním. Protože ani elektronické slovníky nejsou
schopny pokrýt souþasný vývoj jazyka, bylo nutno používat i webové nástroje jako napĜíklad Seznam slovník
nebo rĤzné nástroje typu Twitter a nástroje konkordance, napĜ. the British National Corpus. S pomocí
kombinace tČchto softwarových aplikací byl náš tým schopen pokrýt mimojazykovou realitu nejen naší
univerzity, ale mnohdy bylo tĜeba i nahlédnout do terminologických tajĤ partnerských institucí – napĜíklad pĜi
pĜekladu smluvních dokumentĤ pro licence na certifikovanou zkoušku TOEIC.

Co všechno jsme pĜekládali?
NejnaléhavČjší potĜebu pĜekladĤ jsme zaznamenali v OddČlení lidských zdrojĤ univerzity a OddČlení
mezinárodních vztahĤ, kde vlastnČ zaþínají pracovní a studijní pobyty kolegĤ a studentĤ ze zahraniþí: studenti
potĜebují vyplnit nejrĤznČjší formuláĜe, žádost o studijní prĤkaz, potĜebují znát studijní a stipendijní Ĝád, správnČ
odevzdat diplomovou nebo bakaláĜskou práci se všemi formalitami a vČdČt, co všechno je a není dovoleno na
kolejích. Univerzitní brožura Lodivod je praktický a užiteþný materiál, který však dosud sloužil jen þeským
studentĤm a nepochybnČ jeho pĜeklad pomohl nejednomu studentovi ze zahraniþí zorientovat se rychleji
v novém prostĜedí. Podobné starosti mají pĜi pobytu na UniverzitČ také zahraniþní akademiþtí a výzkumní
pracovníci: musí podepsat pracovní smlouvu a jistČ nikdo neoþekává, že budou ochotnČ podepisovat dokument
v jazyce, o jehož existenci dosud nemČli ponČtí. S pobytem hostujících profesorĤ je þasto spojena i agenda
služebních cest, knihovní Ĝád, smČrnice o vstupu do objektĤ, ochranČ osobních údajĤ a v neposlední ĜadČ jim
zkĜíží cestu i takový dokument, jakým je univerzitní požární smČrnice.
Tyto a mnohé jiné texty bylo tĜeba pro OLZ a OMV pĜeložit, pĜípadnČ aktualizovat a korigovat. Ve fázi prvního
roku této klíþové aktivity jsme pĜeložili kolem 400 normostran.
Veškerá studijní agenda na UniverzitČ je virtuálnČ zobrazena v systému Stag, jehož valná þást dosud
existovala jen v þeštinČ a ty þásti, které byly již pĜeloženy, nutnČ potĜebovaly korekturu a standardizaci. Toho se
ujal náš tým ve druhé fázi projektu a nutno Ĝíci, že to byl nároþný úkol už jen z toho dĤvodu, že se nejednalo
o souvislý text, ale o tabulkové zpracování, kdy bylo potĜeba také konzultovat a spolupracovat s tvĤrci tohoto
nástroje – informatiky.
PĜekladatelský tým musel pokrýt i právnickou terminologii – a to v pĜípadech, kdy se pĜekládaly smlouvy
rĤzného typu, aĢ již pracovní, o spolupráci a partnerství nebo smlouvy o poskytování licencí.
AdresáĜ „PĜeklady Unicom“ se plnil velkou rychlostí, pĜibývaly v nČm složky jednotlivých oddČlení, fakult
i kateder a zároveĖ se rozšiĜoval i glosáĜ univerzitní terminologie, který se s pomocí oddČlení Informaþních
technologií podaĜilo uvést do pilotního provozu na webových stránkách Jazykového centra na podzim roku
2013. Prvních 800 hesel je nyní k dispozici spolu s nástrojem pro komunikaci se správcem glosáĜe.

Cílové skupiny
Naše pĜeklady a zejména glosáĜ terminologie je nyní k dispozici pro všechny cílové skupiny projektu, tedy pro
studenty Univerzity i programĤ Erasmus, akademické i organizaþní pracovníky, vČdce a výzkumníky naší
univerzity i partnerských institucí. KromČ toho glosáĜ využívají i vyuþující Jazykového centra pĜi práci
s autentickými materiály ve výuce angliþtiny.
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Zahraniþní spolupráce
PĜi plnČní úkolĤ klíþové aktivity Tvorba dvojjazyþného univerzitního prostĜedí byla navázána i podmČtná
spolupráce s pĜekladatelskými centry na univerzitách v EvropČ. V rámci evropské asociace univerzitních
jazykových center CercleS vznikla nová pracovní skupina TFG (Translation Focus Group), která poskytla
platformu pro Ĝešení spoleþných problémĤ pĜekladu na univerzitách. Skupina byla vytvoĜena v roce 2011 na
UniverzitČ Antonio Nebrija v Madridu a jejím hlavním úkolem je využít pĜekladatelského potenciálu pro sdílení
zkušeností a pĜíkladĤ dobré praxe, mezi nČž patĜí napĜíklad spoleþné vytváĜení univerzitní terminologie, její
prostupnost a standardizace.
Skupina TFG je velmi aktivní i v oblasti publikaþní þinnosti: na konferenci CercleS v záĜí 2012 se úspČšnČ
prezentovala v subsekci „Translation, Mediation and Interpreting“ a o dva roky pozdČji již pĜipravila vlastní
panel Translation and Interpreting at Language Centres na konferenci CercleS ve švýcarském Fribourgu.
ýlenové skupiny TFG se mimo pravidelná setkání na konferencích úþastnili také výmČnných pobytĤ v rámci
programĤ Erasmus pro akademické pracovníky a sdíleli zkušenosti na pracovištích ve španČlské BarcelonČ
a nizozemském Groningenu.
ZávČrem lze Ĝíci, že klíþová aktivita Tvorba dvojjazyþného univerzitního prostĜedí naplnila své poslání zejména
tím, že pĜispČla k prohloubení internacionalizace Univerzity. Usnadnili jsme pĜijíždČjícím studentĤm
i akademickým pracovníkĤm zaþátek pobytu v novém prostĜedí a obohatili naše vlastní vnímání univerzitního
prostĜedí jako prostoru pro vzdČlávání, ale i jako místa pro sdílení zkušeností, poznatkĤ a kulturních odlišností
nejen v rámci Evropy.
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