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Základní údaje smlouvy vztahující se k vytvoření terminologické 
databáze (TDB) 

 
EV. ČÍSLO OBJEDNATELE : 13/TN 06 
EV. ČÍSLO ZHOTOVITELE : 13/CTN 01 
 
S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 
 a násl. Obchodního zákoníku 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní  

zkušebnictví, organizační složka státu 

 

Sídlo:    Gorazdova 24, P. O. BOX 49, 128 01 Praha 2 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1, 
                                 Na příkopě č. 28, 110 00 Praha 1 

Číslo účtu:   10014-21622001/0710 

IČO:  48135267                                                              DIČ: CZ48135267 

 

zastoupený:   Ing. Jiřím Kratochvílem, ředitelem odboru technické normalizace  

(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:  CTN na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

 

Sídlo:    Technická 4, 166 07, Praha 6 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 6 

Číslo účtu:   19-5505030267/0100 

IČO:   68407700     DIČ: CZ68407700 
zastoupený:  Prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(1) Předmětem této Smlouvy je řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace - Programu 

rozvoje technické normalizace na rok 2013 s názvem: „Terminologická databáze“ (dále jen 

„dílo”). 
 

(2) Podrobná specifikace díla: 
 

1. Podle požadavků ÚNMZ vytvořit vstupy pro terminologickou databázi, které budou  obsahovat 
termíny z normativních dokumetů z oblasti působnosti CTN, konrétně ISO TC 213, ISO TC 60,  
ISO TC1, CEN TC 290. Celkově cca 4 - 6 tisíc termínů. 
 
2. Spolupráce s ÚNMZ při ověření nejefektivnějšího způsobu naplňování terminologické databáze v 
systému MULTITERM.  
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Důvod zadání:  
 
1. Nutnost zkvalitnění úrovně překladů normativních dokumetů 
 
2. Postupný přechod na certifikaci překladatelských aktivit podle EN 15038 :2006 Překladatelské 
služby - Požadavky na poskytování služby 
 
3. Terminologická databáze jako informační zdroj 
 

(3) Výsledkem řešení díla bude:   
 

Vytvoření vstupů pro terminologickou databáze pro využití v systému MULTITERM. 
 

(4) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí k provedení díla podle podmínek 
stanovených ve Smlouvě. 

 
Úvod  
Cílem řešení úkolu plánu rozvoje je vytvoření terminologické databáze (dále jen TDB), která by vedla 
ke zkvalitnění překladů normativních dokumentů z jazyku anglického do jazyku českého. 
Základem pro splnění požadavků zadání PRTN je vytvoření tabulky v MULTITERMU a jají následné 
propojení s TRADOSM, který obsahu česko-anglickou verze již přeložených normativních dokumentů 
příslušného oboru. 
Pro oborovou identifikaci použito ICS.  
TRADOS je plně kompatibilní s MULTITERMEM. Při vložení anglického textu do překladače TRADOS 
jsou v tomto textu označeny termíny příslušného oboru, (podle ICS).  TRADOS umožňuje uvedení již 
přeložených vět v příslušném oboru do českého jazyku. 
Pro MULTITERM bylo zpracována tabulka v které je cca 5 000 českých a anglických termínu. Tabulka 
určená pro MULTITERM byla použita jako databáze pro stránky což je mimo rámec zadání: 
http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej 
 
V dalším kroku mimo rámec zadání PRTN byla řešena otázka uvádění plno-textových definic 
k příslušným termínům. 
Základním vzorem pro plno-textové definice jsou www stránky ISO. 
https://www.iso.org/obp/ui/ 
Základem pro terminologii v harmonizovaných normách jsou směrnice EU, které by měly být 
základem pro počítačovou podporu překladů normativních dokumentů. Jejich přehled je na: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html  
Na této stránce jsou uvedeny i harmonizované normy s příslušnými Směrnicemi EU. Tyto 
harmonizované normy by měly být podkladem pro terminologii v MULTITERMU.  
Nedílným pojítkem pro objektivnost překladu normativních dokumentů je ICS. Jeho struktura je na: 
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf  
Pro aktualizaci terminologické databáze je nutné sledovat Věstník EU na:  
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm  
Terminologická databáze EU 
Informační systém pro implementaci práva EU (ISAP) (závazné termíny) 
http://isap.vlada.cz/dul/zavaznet.nsf/ca?OpenView&Start=21  
Databáze Cesta do Evropské unie 

A. Vymezení termínu technická norma  
http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/91b9f824a0923e3bc1256dde0052230a/bef79ed4d1f7dfc6c12563
b70072cd2b?OpenDocument  
Další zdroje terminologické databáze:  
Inter Active Terminology for Europe (IATE) 
http://iate.europa.eu  
Příručka pro využití IATE 
http://iate.europa.eu/iatediff/brochure  

• Z provedené rešerše dostupných materiálů je zřejmé že: 
• pro všechny normativní dokumenty je TDB v vytvořena ISO a IEC;  

ISO viz  https://cdb.iso.org/cdb/search.action;  
• a IEC  viz http://std.iec.ch/glossary . 

 
 

http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej
https://www.iso.org/obp/ui/
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://isap.vlada.cz/dul/zavaznet.nsf/ca?OpenView&Start=21
http://iate.europa.eu/
http://iate.europa.eu/iatediff/brochure
https://cdb.iso.org/cdb/search.action
http://std.iec.ch/glossary
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 Po označení Terms & Definitions je možné vložit příslušný anglický termín a provést vyhledání definice. 

Po vložení termínu Toothed gear 

 
A aktivaci jsou uvedeny definice bez obrázků 
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Značka místo obrázku. Vzato z ISO 1122-1 

Odlišná situace je pro termín toroid z ISO 1122-2 (termín toroid) 
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Po aktivaci je následující pohled do úplné mezinárodní normy. 

 

1. Rozbory následujícího typu je nutné provést podrobnou analýzu: 

copyrightu; 

2. databáze českých technických norem; 

3. možností doplnění náhledu do českých technických norem (jeho rozšíření o 

termíny a jejich definice) 
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http://seznamcsn.unmz.cz/Vysledky.aspx s použitím rozšířeného náhledu o 

termíny a jejich definice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seznamcsn.unmz.cz/Vysledky.aspx
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Terminologická databáze (TDB) vypracovaná v rámci úkolu EV. ČÍSLO 

OBJEDNATELE: 13/TN 06 Fakultou strojní ČVUT V Praze 
Pro vstup do TDB je adresa: http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej 

 
Zápis hledaného termínu „souřadnicové“ a odeslat dotaz včetně zvýraznění hledaného dotazu 
(možnost adresného výběru podle ICS (jednotné klasifikace technických norem, viz 
http://seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx) 
 

 
 

Prokliknutím na termín souřadnicové měření (česko-anglické terminologické 

sousloví) je nalezena příslušná technická norma kde se uvedený termín vyskytuje. 

 

http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej
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Následným prokliknutím příslušné ČSN EN ISO 10360-1 dojed k přechodu na 

stránky ÚNMZ  

 
Na těchto stránkách je nutné vstoupit do části V NORMÁCH  doplnit příslušné 

označení technické normy ČSN EN ISO 10360-1 

 
Po vyhledání příslušné technické normy  je možno označit náhled v kterém na rozdíl 

od současných náhledu do technických norem jsou uvedeny všecky česko-anglické 

verze termínů a definic. 
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Řešení terminologické databáze ve smyslu zadání 

Zadání výše zmíněného úkolu sleduje vytvoření vzájemné vazby mezi TRADOSEM a 

MULTITERMEM.  

Podrobný rozbor této problematiky byl proveden v rozborovém úkolu RU/0007/12, 

který byl vypracován ve spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, ČVUT v Praze pod 

názvem „Návrh systémového řešení počítačové podpory při tvorbě podkladů 

normativních dokumentů“. Obsah tohoto rozborového úkolu je přílohou tohoto úkolu 

Plánu technické normalizace. 

Závěry zmíněného rozborového úkolu byly promítnuty do oblasti tvorby českých verzí 

mezinárodních technických norem v oblasti ozubení. Jedná se o aktivity mezinárodní 

technické komise ISO/TC 60 Ozubení 

(http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committe

es/iso_technical_committee.htm?commid=49212) 

Kombinaci programů TRADOS a MULTITERM je možno použít nejen v rámci tvorby 

českých verzí příslušných normativních dokumentů, ale i při jejich připomínkování, 

kdy je možné navrhnou takové veze anglické textace, která by umožnila jednoznačný 

překlad do českého jazyka. 

Obsah databáze TRADOS bude v působnosti CTN ČVUT v Praze (centra technické 

normalizace) rozšířen na všechny obory, které toto CTN pokrývá. Jedná se o: 
TC/SC TNK název komise 

 
CEN/TC 185 9 

Závitové a nezávitové spojovací součásti a jejich 
příslušenství  

CEN/TC 290 7 Rozměrová a geometrická specifikace a ověření výrobku 
 

CEN/TC 352 144 Nanotechnologie 
 

CEN/TC 386 144 Fotokatalýza 
 

CEN/SS 117 
 

Strojírenství všeobecné (včetně bezpečnosti) 
 

CLC/SR 113 144 
Nanotechnologie - normalizace elektrických a 
elektronických výrobků a systémů  

IEC/TC 113 144 
Nanotechnologie - normalizace elektrických a 
elektronických výrobků a systémů  

ISO/TC 2/SC 10   Výrobkové normy pro spojovací součásti 
 

ISO/TC 1 9 Závity 
 

ISO/TC 114   Hodinářství 
 

ISO/TC 130   Grafická technologie 
 

ISO/TC 14   Hřídele a příslušenství pro stroje 
 

ISO/TC 142  75 Zařízení na čištění vzduchu a jiných plynů 
 

ISO/TC 180 43 Solární energie 
 

ISO/TC 2   Spojovací součásti 
 

ISO/TC 2/SC 7 9 
Referenční normy pro spojovací součásti (zejména 
pokrývající terminologii, rozměry, velikosti a tolerance)  

ISO/TC 2/SC 11 
 

Spojovací součásti s metrickým vnějším závitem 
 

ISO/TC 2/SC 12 
 

Spojovací součásti s metrickým vnitřním závitem 
 

ISO/TC 2/SC 13 
 

Spojovací součásti s nemetrickým závitem 
 

ISO/TC 2/SC 14 
 

Povrchové úpravy 
 

ISO/TC 213   Geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování 
 

ISO/TC 229 144 Nanotechnologie 
 

ISO/TC 29 74 Nářadí 
 

ISO/TC 29/SC 10 74 
Montážní nářadí pro šrouby a matice, kleště a štípací 
kleště  

ISO/TC 29/SC 2 74 Vrtačky, výstružníky, frézy a příslušenství fréz 
 

ISO/TC 29/SC 5 74 Brousící kotouče a brusiva 
 

ISO/TC 29/SC 8 74 Nástroje pro lisování a tváření 
 

ISO/TC 29/SC 9 74 Nástroje s břitovými destičkami 
 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=49212
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=49212
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ISO/TC 60 25 Ozubená kola 
 

ISO/TC 60/SC 1 25 Názvosloví a šneková soukolí 
 

ISO/TC 60/SC 2 25 Výpočet únosnosti ozubeného soukolí 
 

ISO/TC 266   Biomimetika 
 

 

Obsah výběru pro MULTITERM byl proveden pro v již zmíněném rozsahu 5 000 

česko-anglických termínů pro dominantní z výše uvedených oboru a to závity, 

spojovací součásti rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování 

a ozubení.  

Databáze pro MULTITERM a TRADOS je na přiložené CD. 
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2. Důvod pro vypracování rozborového úkolu, jeho metoda a cíl 

2.1. Důvod pro vypracování rozborového úkolu 

Systém tvorby normativních dokumentů je vymezen příslušnými směrnicemi 

mezinárodních a evropských normalizačních organizací. Pro tento jednotný systém je 

nanejvýš vhodné vytvořit metodiku pro tvorbu překladů s možností jejich průběžné 

kontroly ve vazbě na dohodnutý konsenzus terminologické databáze a jazykového úzu 

příslušných mezinárodních a evropských normalizačních komisí. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zavedl 

nástroj počítačem podporovaného překladu SDL Trados, a to verzi 2009. Jedná se o 

nejmodernější softwarový nástroj svého druhu na trhu, který je integrovaný se správou 

terminologie a poskytuje širokou škálu funkcí potřebných pro efektivní a 

harmonizovanou produkci překladů. Zmíněná metodika bude sloužit jak interním 

zaměstnancům zadavatele, tak zpracovatelům, kterým jsou překladové zakázky zadávány 

externě. 

2.2. Metoda rozborového úkolu 

Navržený dokument je zpracován za použití několikerých metod: 

popis – např. kapitoly 3 (Počítačem podporovaný překlad: úvodní souhrnné 

informace) a 4 (Správa terminologie, rozpoznání termínů a jejich extrakce: ), 

dokumentace – např. kapitoly 0 (Nástroj MultiTerm Widget), 6 (Projektové 

zpracování překladového úkolu) a 

instruktáže – např. kapitola 10 (Návodka pro použití dotčených komponent 

systému počítačové podpory u ÚNMZ). 

 

Příslušná metodika pro tvorbu překladů zohledňuje požadavky zadavatele a 

věnuje se mimo jiné problematice zajištění konzistentnosti překladů, se stálým zřetelem 

k projektovému zpracování překladů při využití nástrojů CAT. Stěžejní zřetel je věnován 

propojení s terminologickou databází, umožňující efektivní správu terminologie. Nástroje 

též zajišťují harmonizaci formulací (jazykového úzu, a to pomocí tzv. překladové paměti) 

oproti předchozím překladům, popřípadě zajišťují tuto harmonizaci formulací napříč 

soubory, kterých může být libovolný počet a zpracovávají se současně. 
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2.3. Cíl rozborového úkolu 

Vytvoření návrhu normativního dokumentu pro počítačovou podporu procesu tvorby 

překladů technických norem, který bude kompatibilní s příslušnými směrnicemi, pokyny 

mezinárodních a evropských normalizačních organizací. 

  



19 
 

3. Počítačem podporovaný překlad: úvodní souhrnné informace 

3.1. Nástroje CAT – popis a funkce 

V širším slova smyslu lze za nástroje počítačem podporovaného překladu považovat 

všechny počítačové programy a funkce využívané pro práci na překladu. Patřila by sem 

například funkce najít a nahradit, glosář v Excelu či internetový prohlížeč s možnostmi 

vyhledávání. Nástroje počítačem podporovaného překladu v užším/vlastním slova 

smyslu, tedy takzvané nástroje CAT (Computer Assisted Translation či Computer Aided 

Translation), se vyznačují především využíváním technologie překladové paměti, tedy 

databázového systému, kam se ukládají vždy dvojice segmentů textu – výchozího a jemu 

odpovídajícího překladového segmentu. Nově vytvořená paměť je tedy prázdná a tento 

systém za překladatele nepřekládá. Jinými slovy, není-li v paměti uložený textový 

materiál, systém žádný překladový ekvivalent nenabídne (pokud není propojen se 

strojovým překladem. 

3.2. Překladové paměti – podstata 

Texty vznikající v oblasti technických oborů (a nejenom zde) se mimo jiné vyznačují 

výraznou intertextualitou (provázaností textů, jeden text odkazuje na jiný, vypůjčuje si 

formulace, jeden dokument je revizí/přepracovanou verzí jiného atd.) a z toho plyne 

narůstající míra intertextové repetitivnosti. Překladatel tak zjišťuje, že vzhledem k tomu, 

že texty nevznikají stále nově, nýbrž se zakládají na existujících textech, existuje často již 

určité procento přeložených segmentů. Na tomto principu se zakládají překladové 

paměti (translation memories, TM). 

TM ukládají jednotky překladu na úrovni věty ve VJ i CJ pro pozdější překlad 

podobných nebo stejných textů. Z toho plyne konzistnosti i úspora nákladů. Při editaci 

jakéhokoli segmentu se ukládají následující informace: 

výchozí jazyk, 

cílový jazyk, 

výchozí text segmentu, 

cílový text segmentu, 

datum a čas editace, 

autor, 

zdroj (zakládá-li se na výsledku rešerše již stávající databáze TM), 

datum eventuální změny, 

eventuální úpravce, 
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míra shody se stávající pamětí. 

Poznámka: Rozsah těchto informací lze v nastaveních měnit. 

 

Text je systémem rozdělen na segmenty. Tato tzv. segmentace se řídí specifickými 

algoritmy v závislosti na volbě výchozího jazyka. Proto je podstatné, jaký výchozí jazyk 

(popřípadě jazyková varianta) bude zvolen. Překladatel zasahuje zejména do cílového 

segmentu, jej překládá. Takto zpracovaný segment je uložen do databáze segmentů se 

zdrojovým jazykem i překladem. Pokud se takový segment objeví v dalším textu, program 

nabídne překlad, popřípadě vyznačí, kde dochází k neshodě mezi předchozím zněním 

výchozího textu a aktuálním zněním originálu. Překladatel pak text doplňuje, upravuje či 

reviduje a nakonec segment odsouhlasí.  

3.3. Druhy opakování a typy shod 

Paměť se uplatní při opakování segmentů textu. Jevu opakování říkáme repetitivnost, a 

ta může být dvojího druhu. O takzvanou intratextovou repetitivnost se jedná, vyskytují-li 

se stejné či obdobné segmenty textu v rámci jednoho dokumentu: 

Příklad: 

Spare part identification – MK 5298-44 

Spare part identification – MK 5296-17 

Spare part identification – LK 5311-58 

 

O intertextové repetitivnosti hovoříme tehdy, vyskytuje-li se opakování segmentů 

textu mezi různými dokumenty – v rámci jednoho projektu se překládají podobné 

dokumenty, např. tři zaměstnanecké smlouvy od jedné firmy, které se vedle odlišných 

údajů o zaměstnancích a popisu jejich pracovní náplně liší již jen v detailech. Při 

dlouhodobější spolupráci s jedním zadavatelem tato situace nastává zejména u 

upravených verzí dokumentů – například výroční zpráva podniku se rok od roku mění jen 

v určitých pasážích, struktura a některé průvodní texty a také popisky v tabulkách 

s ekonomickými ukazateli zůstávají stejné. O tento případ opakování se jedná i při 

zahrnutí části existujícího textu do jiného celku – např. určité textové části se překrývají u 

stručné i plné verze manuálu k určitému zařízení, a proto zůstávají stejné, či popis firmy 

v různých propagačních materiálech (letáky k různým produktům či akcím) zůstává beze 

změny. 

Překládá-li se textový segment, který již byl dříve přeložen, paměť zobrazí dřívější 

originální text, dřívější překlad a dále míru shody a rozdíly mezi dřívějším a právě 
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překládaným zdrojovým textem. Překladatel pak nabídnutý cílový text edituje s ohledem 

na zobrazené rozdíly. 

Rozlišujeme tři typy shod: Shodu (také se používá anglický termín match) mezi 

zněním výchozího textu v paměti a na právě překládaném místě dokumentu dělíme na 

úplnou shodu (exact match) a dílčí shodu (fuzzy match). V programu pak lze nastavovat 

práh pro zobrazení segmentů odpovídajících určitému procentu dílčí shody (je-li paměť 

nasycená, nastavíme práh vyšší, např. na 60 %, aby se nezobrazovaly irelevantní 

ekvivalenty; je-li prázdná, vezmeme zavděk i méně relevantními segmenty, a práh 

snížíme např. na 40 %). Totožný výskyt segmentů v překládaném textu a paměti 

nazýváme opakování (repetitions). 

Pokud jde o nasycenost pamětí, ukazuje se, že pokud se v paměti nachází již velmi 

značné množství textového materiálu, může se komplikovat hledání v nabízených 

výsledcích. Vrátí-li paměť namísto dvou či tří variant s dílčí shodou výběr dvaceti variant, 

posouzení rozdílu mezi nimi trvá dlouho a o časovou úsporu – která by měla být pro 

nástroje CAT charakteristická – se nejedná. 

3.4. Fáze a způsob práce 

Pre-treatment 

Předpříprava či předběžné úpravy před zahájením překladatelské práce záleží na 

dostupnosti zdrojů. Je-li pro projekt k dispozici paměť a glosář, obnáší tato příprava jejich 

import do projektu. Pokud k dispozici nejsou a je-li u projektu vyžadována návaznost na 

stávající dokumenty a terminologii, sestává příprava z tzv. alignování (alignment, 

zpárování) stávajících – referenčních – dokumentů, vytvoření paměti třeba z více zdrojů a 

vytvoření terminologického glosáře, popřípadě jeho konverzi na formát, který je možné 

importovat do prostředí CAT. Pokud jde o časovou náročnost, zpravidla se jako argument 

pro používání CAT uvádí razantní časová úspora. To ale platí, když všechny ostatní 

činnosti do časového srovnání nezahrneme. Například zpárování dlouhých dokumentů je 

– v závislosti na jejich závaznosti, a tedy míře detailu jejich zpracování – velmi časově 

náročné. Všeobecně však platí, že žádný z těchto kroků se nevyplatí odbýt či uspěchat. 

Na kvalitě přípravných činností závisí kvalita a svižnost práce při samotném, takzvaném 

interaktivním překládání. 

Authoring 

Zvláštním případem předpřípravy vstupů do projektu je harmonizace výchozího textu, 

tzv. authoring. Používá se jak pro přípravu textů při překladu do mnoha cizích jazyků, tak 
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při přípravě zdrojového textu, který bude následně zpracován strojovým překladem. 

Cílem je vždy eliminovat chybovost následného zpracování automatickými nástroji (text 

se tedy přizpůsobuje strojovému zpracování). Tento systém se vyplatí při velkých 

objemech textu překládaných do mnoha jazyků. 

Post-treatment 

Přeložený text je nutné podrobit korektuře. Změny je potřeba zanášet opět v prostředí 

nástroje CAT, protože jinak v budoucnu nebudou moci být zohledněny – neuloží se do 

paměti, ta bude obsahovat stále nezkorigovanou verzi textu. Mezi kroky následné úpravy 

systému (post-treatment) tak stále mnohde patří dodatečné zanášení změn do paměti již 

po odeslání finalizované verze dokumentu. Dnes je již tento krok usnadněn 

automatickým importem změn do paměti, pokud revize proběhla v souboru pro ten účel 

vytvořeném. K následným krokům po překladu patří též správa pamětí, to znamená 

eliminace segmentů obsahujících chyby (např. vložených do paměti nedopatřením či 

vytvořených z nekvalitních referenčních zdrojů) a dohled nad ukládáním pamětí do 

specifických umístění či uplatnění správných filtrů pro pozdější třídění segmentů v rámci 

jedné paměti. Dříve mezi činnosti spojené se správou pamětí patřila i tzv. reorganizace, 

to znamená uspořádání segmentů v zpravidla ve velkých pamětech tak, aby byly do 

budoucna efektivněji dostupné. 

3.5. Výhody 

Mezi jasné výhody patří úspora práce eliminací redundantních úkonů (překlad stejného 

znění textu se realizuje jednou). Vzhledem k tomu, že úplné shody bývají ve vztahu se 

zákazníkem zpoplatněny méně (a to nikoli jako překlad, ale jako korektura), výhodou pro 

zákazníka je také úspora finanční. Dále využívání těchto nástrojů vede k harmonizaci 

formulací, zpravidla též terminologie (i když k tomu účelu slouží zvlášť funkce správy 

terminologie, která je v nástrojích CAT integrovaná). Toto posílení konzistnosti textů lze 

využít i při zadání překladů mezi více překladatelů, kdy všichni pracují s jednou pamětí 

(sdílenou virtuálně on-line). 

Často přehlíženým přínosem je nezávislé ukládání jednotlivých segmentů do 

paměti. To znamená, že dojde-li ke ztrátě dat v překládaném souboru (např. zavření 

souboru nedopatřením bez uložení změn, zhroucení systému (systém či program 

přestanou reagovat) nebo výpadek elektřiny), může být ztracen nejvýše poslední 

editovaný segment, protože segmenty se do paměti ukládají vždy po svém 

uzavření/potvrzení. 
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Zohledníme-li celý pracovní postup (včetně tzv. pre-treatmentu a post-

treatmentu), ukazuje se, že k výrazné časové úspoře vede používání nástrojů CAT 

převážně u textů s vyšší mírou repetitivnosti. Hlavním všeobecným přínosem těchto 

nástrojů tak zůstává zajištění konzistentnosti textu. 

3.6. Nevýhody 

Největší nevýhodou překladových pamětí je, že vedle kvalitních segmentů se do nich 

nutně ukládají též segmenty obsahující chyby. Nejsou-li opakující se segmenty 

podrobeny důkladné kontrole, při výskytu stejného či obdobného výchozího textového 

segmentu se pak tyto chyby recyklují.  

Využití nástrojů CAT také obnáší časové požadavky na jejich obsluhu – správu 

pamětí, import a export textu. Z jejich uzpůsobení vyplývá, že se nejvíce uplatní u textů 

s opakujícími se pasážemi a že nemusejí být vhodné pro všechny typy textů. U 

kreativního psaní se tedy uplatní méně, i když jsou i literární překladatelé, kteří s těmito 

nástroji pracují, protože mají snadný přístup k vyhledávání přeloženého textu a není 

potřeba pracně vyhledávat formulaci zvlášť ve výchozím a zvlášť v cílovém textu. 

Další nevýhodou je samotný princip segmentace textu, kdy překladatel edituje 

vždy jeden segment a po jeho zpracování přechází na segment nový. Oslabuje se tak 

ohled na kontext. Nejsou-li pak paměti řádně spravovány, dostávají se ekvivalenty 

vytvořené v určitém kontextu do kontextů odlišných, z čehož plynou nesprávná 

terminologická spojení, spojení neidiomatická a celkově fragmentovaný text. 

Moderní nástroje se tento nedostatek snaží řešit dynamickým náhledem, kdy je 

patrné, jaká část textu se právě překládá – zda nadpis, poznámka pod čarou nebo 

průběžný text či tabulka. I tato vylepšení však s sebou přinášejí jiná omezení (např. 

značná náročnost na komputační kapacitu počítače a z toho plynoucí prodlevy 

v přestránkování zobrazení). 

3.7. Nástrahy 

Nelze spoléhat na ekvivalenty nabízené z paměti, byť vykazují velmi vysokou, či přímo 

úplnou míru shody. To platí zejména u paměti, kterou překladatel obdrží od zadavatele 

s požadavkem, aby z ní při překladu vycházel. Platí to však také u vlastní (spolehlivé) 

paměti překladatele či u intratextového opakování. Problémy totiž mohou nastat při 

nekritickém použití nabídky z paměti v odlišném kontextu. Jiným typem nástrah při 

vysoké či úplné míře shody je zejména u flektivní češtiny variantnost pádových koncovek: 

Příklad: 
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EN: The alterations are necessary especially with the following: 

- the description of the building site 

- the description of the mahinery used 

- … 

CS: Úpravy jsou nutné zejména u: 

- popisu areálu stavby, 

- popisu použitého strojního vybavení, 

- … 

 

Tentýž segment („the description of the mahinery used“) se však dále v dokumentu 

vyskytl jako samostatný nadpis. Nekritické převzetí nabídnutého ekvivalentu („popisu 

použitého strojního vybavení,“) by generovalo výraznou chybu v překladu. Formulaci je 

nutné převést do 1. pádu a změnit počáteční písmeno na velké a vymazat interpunkci 

(čárku na konci segmentu: Popis použitého strojního vybavení). 

 

Obdobný příklad: 

 

U podnadpisku 6.3 byl nekriticky převzat sice 100% shodný segment, který se však 

při prvním použití vyskytl ve výčtu. Správná verze by tedy zněla: 

6.3 Řetězy u stupňů / řetězy u palet 
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Z uvedeného tedy jednoznačně tedy vyplývá, že je nutné při použití této 

poloautomatické technologie stále přihlížet ke kontextu. 

 

Dále u nástrojů CAT hrozí nebezpečí nekontrolovaných automatických oprav. Zde 

konkrétně kvůli tzv. lokalizaci proměnných údajů v dokumentu (systém samočinně 

převede původní datum obsažené v segmentu, který se nachází v paměti, na aktuální 

datum vyskytující se v nově překládaném dokumentu): 

Příklad: 

Recent version of the Manual as of 25. March 2012 

Aktuální verze Příručky k 25. března 2012 

 

Segment bude mít příznak 100% či 99% shody, avšak úprava je opět nutná. 

3.8. Strojový překlad 

Od počítačem podporovaného překladu (CAT) je nutné rozlišovat strojový překlad 

(Machine Translation, MT). Zatímco CAT se zakládá na technologii překladové paměti a 

text, který s ní nevykazuje shodu, nepřeloží, MT vytváří jazykovou verzi z jakéhokoli 

textu.  

Rozlišují se dva hlavní typy strojového překladu, statistický strojový překlad 

(Statistical Machine Translation, SMT) a strojový překlad založený na pravidlech (Rule-

Based MT, RBMT). SMT využívá velké dvoujazyčné korpusy, kde vyhledává překládaný 

řetězec znaků a jemu nejčastěji odpovídající řetězec v cílovém jazyce, zatímco v rámci 

RBMT je jazyk pečlivě analyzován, jsou vytvořeny transferové algoritmy mezi určitými 

jazyky a tyto zákonitosti jsou pak uplatněny na překládaný text. Ve smyslu úspěšnosti 

výsledků dnes převažuje SMT. Zároveň se však zdá, že se začíná blížit k limitům svých 

možností. Proto se zároveň zkoumají možnosti prolnutí obou metod. 

Technologie strojového překladu proniká do běžného života překotnou rychlostí, 

překladatelé ji začali ve větším měřítku využívat cca od roku 2009. Převrat nastal 

převážně s rozšířením překladače Google Translate, existuje však velké množství jiných 

překladačů. Liší se technologií, nabízenými jazyky, přístupností, propojením s dalšími 

službami atd. 

Funkce strojový překlad je nyní integrována do většiny moderních nástrojů CAT a 

doplňuje funkci překladové paměti tak, že se objevuje mezi nabídnutými položkami 

z paměti (zpravidla na poslední pozici – v závislosti na nastavení). Pokud není mezi 
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překládaným textovým segmentem a pamětí nalezena shoda žádná, nástroj nabídne 

variantu generovanou strojovým překladačem jako první. 

SMT je dynamická technologie, která pracuje s měnícím se jazykovým materiálem. 

Proto se výsledky strojově generovaného překladu liší v čase. Pozorování zatím ukazuje, 

že se kvalita Google Translate z velkých jazyků do češtiny postupně zlepšuje, ale 

v konkrétních případech může i v čase poklesnout.  

Poznámka: Integrace SMT do nástroje SDL Trados Studio je možná teprve od 

verze 2011. 
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4. Správa terminologie, rozpoznání termínů a jejich extrakce: 

úvodní souhrnné informace 

4.1. Správa terminologie – popis  

Hlavní částí jakéhokoli překladového projektu je identifikace ekvivalentů 

speciálních termínů. Obory jako IT, průmysl, legislativa, lékařství mají všechny značné 

množství terminologie specifické pro dané pole. Navíc mnozí klienti budou mít svou 

vlastní preferovanou terminologii. Používání systému správy terminologie (Terminology 

Management) může pomoci zajistit větší konzistenci v použití terminologie, které nejen 

zjednodušuje dokumentaci pro čtení a porozumění, ale také předchází chybné 

komunikaci.  

Dnes mají systémy CAT integrované nástroje správy terminologie, některé jsou 

také dostupné samostatně. Jsou však velké rozdíly co se týče typu a množství informací, 

které mohou být uloženy v terminologických heslech, jakož i základních konceptů 

terminologické práce obecně.  

4.2. Správa terminologie – funkce 

Vyhledávání terminologie 

Program správy terminologie, integrovaný do systému CAT je přímo v interakci se 

systémovým editorem, aby se všechny termíny, které se objeví ve zdrojovém textovém 

segmentu, na němž právě překladatel pracuje, mohly být automaticky vyhledány 

v termínové bázi. Tento prvek se nazývá rozpoznávání termínu nebo automatické 

vyhledání termínu. Všechny termíny v termínové bázi se zobrazují v samostatném okně 

spolu s jejich ekvivalenty v cílovém jazyce. Překladatel může vybrat ekvivalent a okamžitě 

vložit do cílového textu.  

Sběr terminologie 

Ke sběru terminologie lze přistoupit buď během projektové přípravy, nebo během 

překladu. Během přípravy projektu některé systémy CAT nabízejí možnost porovnání 

dokumentů pro překlad s termínovou bází, aby se vytvořil seznam těch termínů, které 

buď jsou, nebo nejsou v termínové bázi. Dalším prvkem urychlujícím sestavení 

terminologie je tzv. nástroj extrakce terminologie, který extrahuje seznam termínů 

z výběru elektronických textů. Avšak existuje jenom málo systémů CAT, které nabízejí 

extrakci jako integrovanou funkci.  
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Během překladu: Většina překladatelů technických textů považuje vytváření 

jednoduchých terminologických databází během práce na překladu za nezbytnou součást 

své práce a skoro všechny systémy CAT dostupné na trhu tento prvek také nabízejí. Avšak 

s cílem zajistit konzistenci termínové databáze a její dlouhodobé využití by se "rychlé 

vstupy hesel" měly pozorně prověřovat a – je-li to požadováno – doplňovat dodatečnými 

informacemi, jako kontextem, definicemi, atd.  

Během procesu revize/kontroly pak některé systémy nabízejí prvek, který 

porovnává zdrojové a cílové texty s termínovou bází a prověřuje, zda cílové ekvivalenty 

uložené v databázi byly použity pro překlad termínů nalezených ve zdrojovém textu.  

4.3. Rozpoznávání termínů – popis 

Program správy terminologie, který je integrovaný do systému CAT, přímo reaguje se 

systémovým editorem, takže všechny termíny, které se vyskytnou v segmentu zdroje, na 

kterém zrovna překladatel pracuje, jsou automaticky vyhledány v databázi. Tento prvek 

se nazývá rozeznávání termínů nebo automatický vyhledávač terminologie. Všechny 

termíny nalezené v databázi budou uvedeny v samostatném okně spolu s jejich 

ekvivalenty v cílovém jazyce. Překladatel může vybrat ekvivalent a okamžitě jej vložit do 

cílového textu. 

4.4. Rozpoznávání termínů – funkce 

V termínové bázi se obvykle ukládají termíny ve své normativní podobě, tj. takovým 

způsobem, jakým jsou uvedeny ve slovníku. Například substantiva jsou ukládána ve 

formě jednotného čísla (kromě těch, která se vyskytují pouze v plurálu). Pro jazyky mající 

i další flektivní varianty, se ukládá nominativní forma. Prvky rozeznávání termínů musí 

tudíž být schopné dát flektivní formu termínu ve zdrojovém textu do souvislosti se svou 

normativní formou uloženou v termínové databázi. 

4.5. Extrakce termínů – popis 

Nástroj extrahování termínů může pomoci při zaplňování termínových databází a 

sestavení terminologie pro projekty. Jen málo existujících systémů překladové paměti 

však může nabídnout extrahování termínů jako integrovanou součást. 

4.6. Extrakce termínů – funkce 

Extrahování termínů může být buď jednojazyčné, nebo dvojjazyčné. Jednojazyčná 

termínová extrakce se snaží analyzovat text nebo korpus kvůli identifikaci možných 
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termínů, zatímco bilingvní termínová extrakce analyzuje existující zdrojové texty 

současně s jejich překlady ve snaze identifikovat potenciální termíny a jejich ekvivalenty. 

Ačkoli počáteční pokus o extrakci vykonává program počítače, výsledný seznam možných 

termínů musí ověřit člověk ‐ terminolog nebo překladatel. Proto je proces termínové 

extrakce jen podporovaný počítačem, spíše než aby byl plně automatizován. 

Existují dva přístupy k extrakci termínů. Lingvistické a statistické. Nástroje 

termínové extrakce využívající lingvistický přístup se obvykle snaží identifikovat 

kombinace slov, která se shodují s určitým slovním druhem (např. 

"adjektivum+substantivum" nebo "substantivum+substantivum". Lingvistický přístup je 

ovšem velice závislý na jazyce. Následkem toho existují nástroje termínové extrakce 

s lingvistickým přístupem obvykle sestrojené pro jeden jazyk (nebo velmi blízké jazyky) a 

nedají se jednoduše rozšířit pro fungování i v dalších jazycích. Tudíž nejsou nejvhodnější 

pro integraci do systémů CAT, které jsou obvykle jazykově nespecifické. 

Nástroje termínové extrakce používající statistický přístup v zásadě vyhledávají 

opakující se sekvence lexikálních jednotek. Často práh frekvence, který ukazuje na počet 

opakování slova nebo sekvence slov, ke kterému musí dojít, aby mohlo jít o na termín, 

může určit sám uživatel. Hlavní výhodou statistického přístupu je nezávislost na jazyku. 

Avšak množství nesprávně rozpoznaných termínů bývá relativně vysoké. Proto se často 

kombinují aspekty obou přístupů do hybridního nástroje extrakce termínů.  
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5. Konkrétní systémové řešení zahrnující počítačem 

podporovaný překlad a správu terminologie za použití 

nástroje SDL Trados Studio 

Při importu překládaného souboru do prostředí nástroje CAT je odděleno formátování 

dokumentu od vlastního textu. Překladatel se pak věnuje vlastnímu překladu, přičemž 

během importu program prohledá překladovou paměť a věty, které jsou totožné 

s pamětí, předpřeloží. U zbývajících vět překladateli systém zobrazí tzv. fuzzy nabídky 

z překladové paměti a také – je-li tato funkce aktivována – nabídky z terminologické 

databáze. Po dokončení překladu je nutné provést export zpět do původního formátu, 

protože jinak by text zůstal v rozpracované podobě dvojjazyčného formátu (u SDL Trados 

se jedná o soubory ve formátu sdlxliff). Nástroj nyní tedy spojí formátovací informace 

s již přeloženým textem. Na výstupu je pak dokument s týmž formátováním, avšak 

s přeloženým textem. 

Při práci v Editoru se vytvoří tzv. dvojjazyčný soubor ve formátu sdlxliff. Ten slouží 

jako pracovní až do chvíle exportu textu do původního formátu (za pomoci funkce Save 

Target As). Po skončení překladatelské práce a po zmíněném exportu textu se program 

při zavírání souboru sdlxliff dotáže, zda se mají uložit změny. Zde je vhodné změny uložit 

a tento pracovní soubor zachovat jako záložní, popřípadě referenční. 

 

 Upozornění:   

Pro účely zachování záložní, popřípadě referenční verze dvojjazyčného souboru 

sdlxliff je vhodné po exportu finálního textu uložit pracovní soubor sdlxliff a 

uchovat jej. 

 

5.1. Specifika využití nástrojů CAT v oblasti překladu norem 

Využití nástrojů CAT zahrnuje při překladu textů norem různá specifika. Jednak se jedná o 

layout výchozích textů (tabulkové rozložení) a z něho plynoucí možné komplikace na 

rovině formátu textu. Při správném nastavení však Trados Studio vykazuje minimální 

problémy na rovině formátování cílového textu. Zároveň zde ale velmi záleží na kvalitě 

originálu. 
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Dále sem patří předpoklad relativně efektivního využití nástrojů CAT díky značné 

repetitivnosti, a to patrně zejména intertextové.  

Správu pamětí usnadní fakt, že překlady se realizují z angličtiny a odpadá tak 

nutnost tvorby databází překladových pamětí jiných jazykových dvojic. Na druhou stranu 

je zapotřebí zohlednit následující okolnost: 

 Upozornění:   

Za účelem eliminace vícenákladů a chybné funkce systémů je na samém začátku 

procesu implementace těchto nástrojů zapotřebí stanovit jazykovou variantu, 

která se bude používat pro tvorbu překladových pamětí jako jazyková varianta 

výchozího textu: Zda se bude jednat o britskou variantu angličtiny (British 

English), nebo americkou variantu (American English). Pokud by totiž různí 

uživatelé používali různá nastavení pro výchozí jazyk, takto vytvořené 

překladové paměti by vzájemně nemusely být kompatibilní: nebylo by možné 

importovat či exportovat data z jedné paměti do druhé mezi různými 

instalacemi/verzemi programu. Pozdější změna jazykové varianty je sice možná, 

avšak technologicky složitá. Rovněž je zapotřebí vydat jasnou instrukci v tomto 

smyslu také pro externí spolupracovníky. 

 

Pokud jde o formát souborů, představuje Trados Studio SW s jednou z nejlepších 

nabídek výchozích formátů ke zpracování originálního textu. Patří sem html, xlsx, pptx a 

mnoho dalších, dokonce (díky zabudovanému prvku OCR) i některé typy formátu pdf. 

Samozřejmostí je doc(x), a proto je zde předpoklad, že byť by text normy přišel na 

překlad v podobě (běžně needitovatelného) pdf, bude možné pomocí SW Trados Studio 

překládat i takový soubor. 

Stěžejní charakteristikou normativních textů pak je nepochybně intenzivní výskyt 

terminologie a využití právě tohoto komponentu nástrojů CAT. Této oblasti se věnuje 

oddíl 0 (Terminologická databáze MultiTerm a správa terminologie v tomto prostředí) a 0 

(Integrace databáze MultiTerm a systému CAT) níže. 
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5.2. Popis jednotlivých složek systému 

Počítačem podporovaný překlad s nástrojem SDL Trados 

Ke všeobecnému popisu systému CAT viz výše (§). Zde budou popsána specifika využití 

nástroje SDL Trados Studio. 

Prostředí Editoru nástroje SDL Trados Studio je rozděleno na šest základních sekcí: 

1) navigační sloupec 

2) nabídky 

3) nástrojové lišty 

4) zobrazení specifických oken 

5) okno správy terminologie 

6) prostředí pro editaci textu 

 

        Navigační   Nabídky   Zobrazení specifických oken (vlevo) a 

        sloupec   a nástrojové lišty okno správy terminologie (vpravo) 

  Prostředí pro editaci textu (vlevo originální text, vpravo překlad) 
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Mezi specifickými okny lze přepínat pomocí karet na spodní straně sekce 

zobrazení specifických oken a zahrnují: 

okno překladové paměti (Translation Results) 

okno konkordance (Concordance Search) 

okno komentářů (Comments) 

okno zpráv (Messages) 

 

Prostředí integrovaného nástroje CAT SDL Trados Studio není primárně 

koncipováno jako textový editor. Z toho plynou rozdíly mezi editováním ve Wordu a 

nástrojem CAT. Srovnáním nástroje SDL Trados Studio a MS Word se ukazují tyto shody 

anebo rozdíly: Mezi částečně shodné funkce patří: automatická kontrola pravopisu (F7; 

Oba programy pracují s odlišnými moduly pro kontrolu pravopisu, to znamená, že 

výjimky, které uživatel povolí ve Wordu, nebudou zohledněny ve Studiu, a naopak.), 

přepínač velká písmena / malá písmena / první velké (Shift+F3; Funguje v obou 

programech, ale ve Wordu není třeba, aby měněný výraz byl vybrán.). Mezi zásadní 

rozdíly patří layout (Ve Wordu se pracuje při horizontálním rozložení textu. Studio 

pracuje se sloupcovým rozložením (vlevo originál, v pravém sloupci překlad). Některé 

konkurenční programy umožňují přepnout mezi sloupcovým a horizontálním rozložením, 

SDL Trados tuto změnu údajně též do dalších verzí Studia zapracuje.). Dále uvedené 

prvky zcela ve Studiu chybí: kontextová nabídka „Synonyma“, možnost editovat makra, 

funkce „inteligentní“ vkládání a vyjímání, např. vyjmutím slova před čárkou se zároveň 

eliminuje nadbytečná mezera před čárkou, funkce přechodu na tři místa poslední editace 

(Shift+F5), funkce automaticky opravit chybně zapnuté cAPS lOCK, funkce přetahování 

předložek k, s, v, z či změny formátu uvozovek. 

Prostředí Wordu však není zcela opuštěno, protože lze text z prostředí nástroje 

Trados Studio exportovat do souboru *.docx a tam jej upravovat (i třeba překládat, ale 

rozhodně revidovat) a pak jej následně importovat zpět (viz níže). 

 

Důležitá nastavení 

Tak jako rozhodují o efektivitě práce a kvalitě výstupu nastavení v programu Word, platí 

totéž i pro Studio. Zásadní nastavení se provádějí v nabídce Tools/Options. Jednou 

z prvních úprav by opět mělo být zrušení povoleného nezohlednění slov psaných velkými 

písmeny při automatické kontrole pravopisu.  
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Nastavení se provede takto: 
 

Tools / Options / nabídka Editor / podnabídka Spelling /  

zrušit zaškrtnutí „Ignore words in Uppercase“ 

 

Celou řadu funkcí obsahuje kontextová nabídka, která se aktivuje pravým 

tlačítkem myši. Sem patří např. slučování segmentů při nesprávné či nevyhovující 

segmentaci originálu (Merge segments). Funkce je aktivní po vybrání segmentů 

klepnutím na levý okraj originálního segmentu. Dále lze pomocí této nabídky přidávat 

termíny do terminologické databáze (viz níže) atd. 

Má-li v překladu zůstat zachováno formátování originálu, důrazně se doporučuje 

mít nastavenu funkci předvyplnění textu do překladových segmentů v případě nulové 

shody s pamětí. Při tomto nastavení překladatel přepisuje předvyplněný výchozí text a 

formát je automaticky zachován.  

 

 
Nastavení se provede takto: 

 

Tools / Options / nabídka Editor / karta Opening Files /  

zaškrtnout „Automatically copy source content to target cells when opening 

document“ 

 

 

 Upozornění:   

Není-li zapnuta funkce předvyplnění textu do překladových segmentů v případě 

nulové shody s pamětí (Copy source content to target cells), dle zkušenosti se 

ukazuje, že pravděpodobnost poškození formátu v cílovém textu je vyšší. 
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Terminologická databáze MultiTerm a správa terminologie v tomto prostředí  

Terminologická databáze MultiTerm je velmi robustní a efektivní nástroj správy 

terminologie. Umožňuje import termínů z různých nedatabázových souborů (např. 

jednoduchých glosářů tabulkového procesoru MS Excel apod.), editaci termínů, jejich 

účinnou správu, třídění, export do několika formátů, a především integraci s prostředím 

nástroje Trados Studio.  

U každé terminologické položky v databázi lze uvádět následující informace: 

pořadové číslo v databázi (generováno automaticky) 

datum vytvoření záznamu (generováno automaticky) 

autor hesla (generováno automaticky) 

jazyk hesla 

obor 

definice (jasné vysvětlení pojmu) 

vlastní pojmenování (závazné) 

synonyma (dokumentace možných druhotných výskytů, nesprávných 

ekvivalentů atd.) 

zdroj termínu (lze vč. hypertextového odkazu) 

kontext 

zdroj kontextu (lze vč. hypertextového odkazu) 

grafické prvky 

gramatické specifikace (např. gramatický rod, pravopisné zvláštnosti, 

skloňování) 

jazykové použití (např. textový druh) 

další poznámky 

status (závaznost termínu z pohledu normotvůrce či zadavatele) 

odkaz na jiný termín v databázi 

platnost 

 

Praktické informace k fungování nástroje MultiTerm jsou uvedeny v oddílu 10.1, 

Praktické aspekty implementace normativního dokumentu do procesu tvorby překladů u 

(externích) zpracovatelů (viz str. 54). 



36 
 

Integrace databáze MultiTerm a systému CAT 

Integrace terminologické databáze MultiTerm s prostředím editoru nástroje Trados 

Studio umožňuje rozpoznání termínů, jejich vkládání do překladu, vytváření nových 

položek databáze přímo z prostředí editoru, prohlížení a editaci položek stávajících. 

Velmi efektivním způsobem využití této integrace je pak funkce textové predikce, kdy při 

napsání prvních písmen cílového termínu program nabídne celé znění termínu. Potom 

stačí už jen potvrdit stiskem klávesy Enter a zkontrolovat vhodnost formulace (např. 

rekce) v daném kontextu. 

Praktické informace k integraci nástroje MultiTerm do prostředí editoru SW 

Trados Studio jsou rovněž uvedeny v oddílu 10.1, Praktické aspekty implementace 

normativního dokumentu do procesu tvorby překladů u (externích) zpracovatelů (viz str. 

54). 

Nástroj MultiTerm Widget 

Popis 

SDL MultiTerm Widget je nejnovější inovací v rámci produktového balíčku SDL 

MultiTerm. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která umožňuje snadno vyhledávat význam 

či překlad určitého výrazu. Připojit se lze k různým slovníkům on-line či vyhledávačům, 

jako jsou Google Dictionary či Linguee.com.  

Využití nástroje MultiTerm Widget 

MultiTerm Widget umožňuje vyhledávat termíny ve webových rozhraních, přičemž se 

nastaví jakákoli webová stránka, která má funkci vyhledávání, a to pomocí určitých 

parametrů. 

V nástroji je předdefinováno několik stránek, jako např. Google či Microsoft Bing. 

Další stránky lze přidávat pomocí specifického souboru XML, kde lze nová umístění 

zadávat. 

Nástroj Widget se zobrazí poklikáním na ikonu  v systémové oblasti nebo 

pomocí klávesové zkratky Ctrl+Alt+F8. 
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Hlavní okno nástroje Widget 

 

Obrázek 1: Widget – hlavní okno 

Legenda (položky jsou řazeny abecedně podle výchozího textu): 

Click to minimize the Widget to the system tray. Klepnutím minimalizujete nástroj Widget na 

systémové liště. 

Click to search for definitions of the words in the 

search box. 

Klepnutím vyhledáte definice slov ve 

vyhledávacím poli. 

Click to use a search engine. Klepnutím použijete vyhledávač. 

Enter text here Zde zadejte text 

Find Najít 

Hide Minimalizovat 

Search box Vyhledávací pole 

Search engines Vyhledávače 

Type text here or capture from the screen. Zde napište text nebo jej převezměte 

z obrazovky. 

 

 

Text k vyhledání lze vkládat různými způsoby, buď ručně do okna vyhledávacího nástroje, 

nebo pomocí klávesové zkratky či jinými postupy. 
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Výsledky hledání se zobrazí v novém okně - Results Window: 

 

Obrázek 2: Widget – okno s výsledkem hledání 

Legenda (položky jsou řazeny abecedně podle výchozího textu): 

Click to go back to the main Widget window. Klepnutím přejdete zpět do hlavního okna 

nástroje Widget. 

Click to minimize the Widget to the system tray. Klepnutím minimalizujete nástroj Widget na 

systémové liště. 

Definition of the highlighted term. Definice vybraného termínu 

Drop down list of search engines that you can 

use to search for the term. 

Rozevírací seznam vyhledávačů, které lze použít 

k hledání termínu. 

Choose vertical or horizontal layout for a 

definition.  

Vyberte vertikální nebo horizontální rozložení 

pro definici.  

Terms found that match the search. Nalezené termíny, které splňují kritéria 

vyhledávání. 

The text that was in the search box. Text, který se nacházel v okně pro vyhledávání. 

Zoom control. Slide it, or use the arrow keys, to 

zoom in and out of the Widget 

Ovládání lupy. Lze je ovládat posuvem nebo 

tlačítky se šipkami: zobrazení nástroje Widget se 

přibližuje či oddaluje. 
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Nastavení 

Okno nastavení se spustí kliknutím na ikonu  v hlavním okně. Lze nastavovat např. 

jazyky, klávesovou zkratku pro spuštění nástroje a terminologické databáze, kde nástroj 

hledá definice termínů: 

  

 

Obrázek 3: Widget – nastavení 

 

Administrátoři IT systémů mohou upravit standardní konfiguraci, která bude používána 

na pracovních stanicích v rámci podniku. Lze nastavit předdefinovaný výběr databází či 

údaje o loginu. 

 

Překladové paměti – správa (třídění, lokální paměti, sdílené paměti) 

Celkově platí, že čím objemnější je překladová paměť, tím pravděpodobnější je výskyt 

shody segmentu z překládaného textu a formulace v paměti (jinými slovy tím větší je 

pravděpodobnost intertextové repetitivnosti). Proto je vhodné zavést jednotný systém 

sběru pamětí, popřípadě jejich dodávku vyžadovat od všech překladatelů (interních i 

externích), aby se paměť plnila co nejrychleji. Zároveň však platí, že je potřeba dbát na 

kvalitu importovaných pamětí, protože import nekvalitních textových segmentů může 

v budoucnu vést k „recyklaci“ (novému použití) těchto segmentů, a tedy šíření již jednou 

učiněných chyb. 
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 Upozornění:   

Správě pamětí je zapotřebí věnovat pozornost od samého začátku tvorby 

architektury systémového řešení při využití nástrojů CAT. Pozdější třídění a 

filtrování segmentů dle tématické oblasti, zdroje, jazyků, autora atd. je sice 

možné, avšak relativně velmi organizačně náročné. Taktéž je při správě pamětí 

zapotřebí zajistit, aby tvůrci pamětí dbali na striktní dodržování dohodnuté 

jazykové verze pro výchozí jazyk, aby vždy dodávali pouze paměť obsahující ty 

segmenty, které byly vytvořeny při dané překladové zakázce – tedy aby paměť 

neobsahovala jiné, nerelevantní či nekvalitní segmenty. Zanesení nekvalitních či 

neodpovídajících segmentů do závazné paměti může mít dalekosáhlé 

kvalitativní dopady pro další práci všech zúčastněných aktérů. 

 

Nástroj WinAlign – využití stávajících dokumentů 

Nástroj umožňuje zpárovat stávající originály a překlady v těch případech, kdy nebyly 

přeloženy pomocí nástrojů CAT a zároveň u nich lze předpokládat podobnost s texty, 

které se budou překládat v budoucnu. Ve svém důsledku tak tento nástroj umožňuje 

vytvořit ze dvou (či více) textů jeden dvojjazyčný soubor, který lze naimportovat do 

překladové paměti a získat tak cenné předpřeložené segmenty pro pozdější použití. 

Dalším přínosem je zajištění konzistnosti s formulacemi již dříve v překladech použitými. 

5.3. Aspekt kvality v popsaném systémovém řešení 

Nástroj SDL Trados Studio nabízí celou řadu automatizovaných kontrol textu. Vedle 

kontroly „v reálném čase“ během samotné překladatelské práce (přítomnost číselných 

výrazů, délka segmentu, přítomnost tzv. „tagů“ apod.) či zkontrolování dokumentu na 

závěr (např. pravopis) lze též využít kontrolu kvality terminologie – tzv. Terminology 

Verifier. Zde je mimo jiné možné nastavit kontrolu absence cílového terminologického 

ekvivalentu („non-usage of the target terms“) v případě, že se vyskytl rozpoznaný termín 

v segmentu výchozím. 
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Obrázek 4: Dialog nastavení nástroje Terminology Verifier v programu Trados Studio 

 

 

 
Nastavení se provede takto: 

 

Tools / Options / nabídka Verification / podnabídka Terminology Verifier /  

podnabídka „Verification Settings“ 
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 Upozornění:   

Dostupnost nástroje Terminology Verifier závisí na typu instalace SW SDL Trados 

Studio. Zároveň platí, že továrně je nástroj nastaven tak, že terminologie 

kontrolována není. Pro tento účel je zapotřebí provést potřebné úpravy 

v nastavení. 
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6. Projektové zpracování překladového úkolu 

Zde je popsán dvojí možný postup při zpracování překladové zakázky: Jednak postup 

jednotlivce při práci s jedním souborem a jednak postup při spolupráci více překladatelů 

či v případě, kdy je zpracováváno více souborů v rámci jednoho projektu. 

6.1. Práce s jedním souborem 

Zde je uveden typický pracovní postup při překladu jednoho souboru: 

 

Obrázek 5: Pracovní postup při překladu jednoho souboru 

Legenda (položky jsou řazeny abecedně podle výchozího textu): 

(Tools > Options) (Nástroje > možnosti) 

Generate Translated document Generování přeloženého dokumentu 

Needs Corrections Jsou zapotřebí úpravy 

No errors Bez chyb 

Open File Otevřít soubor 

Specify Settings and Resources Zadejte nastavení a zdroje 

Translate File Přeložit soubor 

Translator Překladatel 
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6.2. Postup při zpracování více souborů v rámci jednoho projektu 

 

 

Obrázek 6: Zpracování více souborů v rámci jednoho projektu 

Legenda (položky jsou řazeny abecedně podle výchozího textu): 

APPROVED SCHVÁLENO 

Create Vytvořit 
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Create Package Vytvořit balíček 

Create Project Vytvořit projekt 

Create Return Package Vytvořit balíček k odeslání zpět ("návratový" 

balíček) 

Finalize Files Finalizovat soubory 

Open Package Otevřít balíček 

Project Manager Projektový manažer 

REJECTED: ODMÍTNUTO 

Review Files Zkontrolovat soubory 

Reviewer Korektor 

Send Project Package Odeslání projektového balíčku 

Send Return Package Odeslání návratového balíčku 

Sent back to Translator for corrections Odesláno zpět překladateli za účelem oprav 

Specify Settings and Resources (Tools > Options) Zadejte nastavení a zdroje (Nástroje > Možnosti) 

Translate Files Překlad souborů 

Translator Překladatel 

 

 

6.3. Revize 

Stěžejní součástí každého procesu tvorby překladu je závěrečná revizní fáze. Při využívání 

nástrojů počítačem podporovaného překladu zde však dochází ke komplikacím, protože 

v běžném scénáři je proces tvorby překladu a proces jeho revize oddělen: Překlad je sice 

v prostředí nástroje CAT vyhotoven, není zde však již zkorigován. Z toho plyne 

skutečnost, že korektury/revize nejsou zapracovány do pamětí a při příštím využití 

paměti a výskytu obdobného originálního textu bude z paměti nabídnuta varianta 

překladu, která neprošla revizí (tedy nefinální znění). 
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SDL Trados tento problematický aspekt u verze 2009 vyřešil poskytnutím 

samostatného překladu SDL XLIFF CONVERTER, kde je možné dvojjazyčné soubory ve 

formátu sdlxliff zkonvertovat do jednoduchého wordovského souboru o dvou sloupcích 

(vlevo originál, vpravo překlad) a do tohoto souboru je možné zanášet korektury. Takto 

upravený wordovský soubor je znovu zpracován nástrojem SDL XLIFF CONVERTER a 

úpravy se nově projeví v pracovním dvojjazyčném souboru sdlxliff. Z takovéhoto 

finalizovaného dvojjazyčného souboru je možné exportovat paměť – ta pak bude 

odpovídat opravenému znění překladového textu. 

Poznámka: Verze SDL Trados Studio 2011 již má tuto funkci integrovanou do 

samotného prostředí vlastního programu. 
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7. Doplňující informace 

7.1. Kompatibilita různých verzí SW Trados 

Pro zajištění co nejefektivnějšího využití překladových pamětí a terminologických zdrojů 

je zapotřebí zajistit, aby všichni účastníci projektů disponovali kompatibilním 

softwarovým vybavením. V rámci zadavatelské organizace lze toto zajistit z pozice řízení, 

obtížnější je situace při spolupráci navenek, při outsourcingu. 

Zpětná kompatibilita překladových pamětí v nástroji SDL Trados Studio 

SDL Trados používá překladové paměti ve formátu *.sdltm. Dřívější verze pak ve formátu 

*.tmw. Nástroj Trados Studio je vybaven zvláštní funkcí konverze starších formátů na 

nové. Popřípadě lze přímo do pamětí importovat i soubory ve starším formátu. Opačné 

kompatibility lze dosáhnout (zpracovatelům posílat závaznou paměť ve starším formátu) 

exportem nové paměti do souboru staršího formátu. 

Zpětná kompatibilita nástroje MultiTerm 

Zpětná kompatibilita nástroje MultiTerm není spolehlivá ve všech případech. Je sice 

možné importovat data ze starších formátů (*.mdb) do nového (*.sdltb), avšak může 

docházet ke ztrátě některých metainformací. U jednoduchých terminologických databází 

však konverze zpravidla probíhá žádoucím způsobem. 

7.2. Platforma GroupShare  

Pro spolupráci více osob na jednom projektu zprovoznil výrobce SDL platformu SDL 

Studio GroupShare, kde různě veliké týmy mohou aplikovat skupinovou práci v prostředí 

SDL Trados Studio a SDL MultiTerm. Takoví uživatelé pak využívají centralizované 

překladové paměti, terminologické databáze a projekty. Výhodou je opět harmonizace 

formulací a terminologie, přičemž tímto kolaborativním způsobem lze pracovat 

v reálném čase, takže více překladatelů může pracovat na jednom projektu a nově 

potvrzený segment vložený do překladové paměti nebo nově uložený termín 

v MultiTermu je daným okamžikem ihned k dispozici i ostatním spolupracujícím osobám. 

 

  

http://www.sdl.com/products/sdl-trados-studio/
http://www.sdl.com/products/sdl-multiterm/desktop.html
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8. Podněty pro architekturu systémového řešení u ÚNMZ 

8.1. Praktické využití terminologické databáze ÚNMZ v systému CAT 

Výchozí situace 

ÚNMZ zpřístupnil terminologickou databázi (dále jen TDB) na internetových stránkách 

http://www.unmz.cz/urad/terminologicka-databaze. Databáze byla vytvořena obdobně 

jako stávající TDB pro normy v působnosti organizace ISO. Zahrnuje termíny používané 

v těchto normách: ČSN EN ISO 10360, ČSN ISO 31000:2010 a ČSN EN ISO 12100:2011. 

 

 

Obrázek 7: Současná podoba webového rozhraní terminologické databáze ÚNMZ 

 

On-line verze databáze byla vytvořena za využití terminologického databázového 

systému SDL Multiterm 2009. ÚNMZ hodlá zpřístupnit TDB spolupracujícím 

http://www.unmz.cz/urad/terminologicka-databaze
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překladatelům i širší veřejnosti tak, aby byl využit její potenciál a byla tak zajištěna 

konzistentnost termínů napříč normami i od různých dodavatelů překladů. 

Nástroj SDL Multiterm obecně umožňuje vzdálený přístup k databázím, které 

nejsou umístěny na pracovní stanici uživatele a jsou zpřístupněny on-line, tento princip je 

nazýván sdílení terminologické databáze. V režimu sdílení je možné z pozice 

administrátora nastavit povahu jednotlivých termínů či polí definic termínů tak, aby 

vzdáleně/veřejně přístupné byly jen některé termíny či některá pole (například jen 

definitivně odsouhlasené pojmy). Na okraj připomeňme, že podobný přístup lze zvolit i u 

sdílení překladových pamětí, které se využívají v nástrojích CAT k harmonizaci nikoli 

termínů, ale rozsáhlejších formulací, zpravidla na úrovni větných či polovětných 

segmentů. 

Podoba terminologické databáze, jak byla zkušebně zpřístupněna, má rozsáhlý 

přínos pro externí překladatele a další spolupracovníky, kteří se zabývají technickými 

překlady z angličtiny a do angličtiny, dále též pro osoby, které si přejí porovnat české 

znění termínu v určité normě s anglickým zněním, popřípadě hledají další podrobnosti o 

termínu a další kontexty jeho užití. 

Zároveň je však zapotřebí konstatovat, že přímá kompatibilita mezi TDB tak, jak je 

v současné době k dispozici on-line, a vzdálenými systémy CAT u eventuálních externích 

spolupracujících osob, s ohledem na rozhraní a technickou koncepci není možná. 

Vzdálené připojení lze zajistit pouze u přímého přístupu na sdílené umístění na serveru, 

nikoli přes webové rozhraní typu on-line slovníku. 

Možnosti řešení 

Nabízí se tři alternativy: 

První je situace, kdy databáze (po odfiltrování termínů, které nejsou připraveny 

pro zveřejnění) v nativním formátu pro MultiTerm (*.sdltb – „MultiTerm Termbase“) 

bude nahrána na serverové umístění, které bude umožňovat vzdálený přístup a 

propojení s databází a nástrojem CAT u externích spolupracovníků, přičemž zbývá vyřešit, 

zda tato verze databáze bude dynamická, čili budou k ní zároveň přistupovat též 

uživatelé uvnitř ÚNMZ se správcovskými pravomocemi a budou nadále pracovat na jejím 

obohacování novými termíny za „živého“ provozu, nebo zde bude zpřístupněna pouze 

kopie, která bude podléhat pravidelné údržbě/aktualizaci. 

Druhou možností je využití nástroje MultiTerm Widget. Jedná se o nástroj, který je 

součástí integrovaného prostředí programu SDL Trados Studio a jeho hlavním přínosem 

je možnost vyhledávat v databázích on-line, a to buď v předdefinovaných databázích, 

nebo po zadání konkrétních přístupových informací i v jakémkoli jiném prostředí 
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slovníkového či databázového charakteru. Bližší informace k nástroji viz oddíl 0, Nástroj 

MultiTerm Widget. Pokud jde o vlastní naprogramování nástroje, bude zapotřebí 

postupovat podle pokynů obsažených v nápovědě k nástroji. Vybrané pokyny převzaté 

z oficiální nápovědy jsou obsaženy v oddílu s popisem nástroje, a to oddílu 0, Nástroj 

MultiTerm Widget. 

Tato alternativa nepředstavuje možnost využití všech charakteristik správy 

terminologie a integrace nástroje do SDL Trados Studio, ale je jediným způsobem, jak 

dotaz po termínu a terminologickou rešerši efektivně automatizovat. 

Krajní možností (třetí varianta) by pak bylo využití programu Intelli Websearch 

(www.intelliwebsearch.com), který funguje podobně jako SDL MultiTerm Widget a který 

uživatelům zjednoduší zadávání termínů pro dotaz při hledání ve stávající podobě 

databáze a též automatizuje přenos výsledného překladového termínu zpět do textu 

překladu. Program je zdarma ke stažení na internetu, bylo by však potřeba uživatele o 

této možnosti informovat, protože program není v přílišném povědomí ani široké, ani 

specializované veřejnosti. 

Konzistentnost databáze, validace termínů 

Zároveň je vhodné průběžně zajišťovat konzistentnost databáze, a tedy odlišit eventuální 

synonyma, tzv. kvazisynonyma či odlišit redundantní položky databáze. Validace termínů 

by měla být prováděna formalizovaným postupem, kdy se na schválení určitého termínu 

jako závazného podílí více aktérů, aby tak byla zajištěna objektivita takového rozhodnutí. 

8.2. Instrumentalizace stávajících překladů pro zefektivnění 

překladatelské činnosti u ÚNMZ 

K využití stávajících překladů, které nebyly pořízeny pomocí nástrojů CAT, slouží u 

nástroje SDL Trados Studio samostatný, avšak ze Studia spouštěný program WinAlign 

(všeobecně k nástroji viz oddíl 0, Nástroj WinAlign – využití stávajících dokumentů). 

Zpárování existujících originálů a překladů vyžaduje nasazení lidských zdrojů, 

přičemž specificky u znění norem by tato činnost mohla být časově relativně náročná, 

protože texty jsou formátovány do tabulek/sloupců a ve své finální podobě jsou 

obsaženy dvojjazyčně na jedné straně textu. Pro zpárování (alignment) je však zapotřebí 

mít k dispozici zvláštní soubor s textem originálu a zvláštní soubor s textem překladu.  

Taktéž by sloupcové formátování mohlo mít negativní vliv na automatickou 

segmentaci textu. Pokud by se ukázalo, že ruční editace textu při kontrole zpárování je 

příliš časově náročná, mohlo by to vést k opuštění této snahy zužitkovat stávající 

http://www.intelliwebsearch.com/
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překlady pro účely vytvoření překladových pamětí či pro jejich uplatnění při překladu 

nových textů. Zde tedy doporučujeme na zkoušku provést alignment několika souborů a 

zjistit efektivitu tohoto postupu na konkrétním příkladovém materiálu textu norem. 
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9. Návaznost mezi navrženým systémovým řešením a 

normou ČSN EN 15038 

Norma pro řízení kvality překladatelských služeb ČSN EN 15038 vychází z posuzování 

procesuality překladu, a nikoli překladu jako produktu (vlastní texty). Její znění se na 

nástroje CAT explicitně neodvolává, nevěnuje jim zvláštní oddíl. 

9.1. Specifika normy s ohledem na systém počítačové podpory 

překladatelského procesu 

Norma ČSN EN 15038 a systém počítačem podporovaného překladu v užším 

slova smyslu 

Vlastní text normy ČSN EN 15038 – Překladatelské služby (Požadavky na poskytování 

služby) – se o nástrojích CAT nezmiňuje. Technické vybavení (všeobecně) je specifikováno 

např. v oddílu 3.3, Odborné zdroje či v části 5.3.2.1, Technické zdroje, popřípadě 

(informativní) v Příloze B – Technická příprava překladu. 

Norma ČSN EN 15038 a systémy správy terminologie 

Text normy ČSN EN 15038 se explicitně zmiňuje o terminologické práci, specifikuje však 

spíše případ, kdy pro projekt není k dispozici specifická terminologie. Další zmínky jsou 

uvedeny v Příloze E (Doplňkové služby). 

V oddílu věnovaném požadavkům na překlad je jako první požadavek uvedeno, že 

překladatel musí věnovat pozornost terminologii; „souladu se specifickou terminologií 

příslušného oboru a terminologií zákazníka nebo s jinými stanovenými terminologiemi, 

jakož i jednotnému užití terminologie v celém překladu“ (cit. dle znění normy ČSN EN 

15038). Již však není řečeno, jak se tohoto cíle má dosáhnout, popřípadě není zmíněna 

možnost použití terminologických nástrojů. 

Vertikální pohled (rovina akreditace, certifikace, rovina uplatňování na úrovni 

certifikovaných poskytovatelů překladatelských služeb) 

Vzhledem k tomu, že norma ČSN EN 15038 explicitně nevyžaduje od poskytovatelů 

překladatelských služeb ani využití nástrojů počítačem podporovaného překladu, ani 

nástrojů pro správu terminologie, nezaměřuje se na tento aspekt ani postup akreditace 

ze strany Českého institutu pro akreditaci (ČIA), ani jednotlivé certifikační orgány. 

Zkušenost však ukazuje, že většina poskytovatelů překladatelských služeb dnes již 
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nástroje CAT používá, někteří dokonce jejich používání vyžadují po svých překladatelích. 

Využívání nástrojů pro správu terminologie není takto uplatňováno ani vyžadováno. 

Patrně to souvisí s pracností takového postupu – navzdory skutečnosti, že z důsledné 

aplikace jednotného přístupu ke správě terminologie plynou zásadní přínosy na rovině 

kvality produktu – přeloženého textu. 

Realizace specifik normy v navrhované architektuře systému 

Zavedením jednotného přístupu k problematice počítačem podporovaného překladu a 

správy terminologie by bylo možné dosáhnout značné přínosy na rovině konzistnosti 

překladů a též úspor díky využití dřívějších překladů. Konzistentnost 

formulací/terminologie v překladu je normou vyzdvižena zejména s ohledem na 

požadavek kladený na překladatele, kdy má terminologii věnovat potřebnou pozornost. 

Tento požadavek je uveden mezi ostatními na prvním místě (viz výše). 
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10. Návodka pro použití dotčených komponent systému 

počítačové podpory u ÚNMZ 

10.1. Praktické aspekty implementace normativního dokumentu do 

procesu tvorby překladů u (externích) zpracovatelů 

Níže uvedený popis ukazuje postup pro tvorbu základní podoby databáze. 

 

Spuštění MultiTermu, vytvoření nové databáze 

Na kartě Home položka Terminology Management: 

 

 

Program pro správu terminologie v tradosu se nazývá MultiTerm. Otevře se jako 

samostatné okno. 
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Prostředí MultiTermu  

 

 

Vytvoření nové databáze 

Termbase – Create Termbase  

Spustí se průvodce 

Všude stačí kliknout na „Next“ s výjimkou výběru jazyků 

V dialogu výběru jazyků lze zvolit i více než dva jazyky 
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Příklad jednoduché databáze 

V tomto příkladu je uvedena jazyková dvojice němčina-čeština, práce s jinými jazykovými 

dvojicemi se od tohoto příkladu v ničem neliší.  

 

 

Integrace s Editorem: Otevření databáze v Editoru SW Trados Studio 
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Využití terminologie 

 

 

Rozpoznaný termín je v originále vyznačen  

 

 

Funkce predikce textu 

Po napsání prvních písmen v překladu se objeví kontextová nabídka, kterou lze potvrdit 

stiskem klávesy enter  

 

 

  



58 
 

Přidávání termínů z prostředí Editoru 

Vybrat termín v originále 

Kliknout pravým tlačítkem myši 

Add New Term  

 

 

 

V pravém sloupci stejný postup: 

vybrat termín  

pravý klik - „Add New Term“ 

 

Výsledkem je dvojjazyčná položka glosáře, kterou lze po poklepání editovat a následně 

dále využívat 
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10.2. Implikace zavedení formalizované správy terminologie a 

projektového řízení na straně zadavatele 

Rozhodne-li se ÚNMZ správu terminologie provádět plošně, znamenalo by to požadovat 

od externích dodavatelů též příspěvek k této návazné činnosti, která s vlastním 

překladem sice integrálně souvisí, nepovažuje se však za součást překladu v užším slova 

smyslu. 

Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že subjekty, které zavedly systém správy 

terminologie strukturálně, požadují od dodavatelů s každou zakázkou např. glosář 

několika stěžejních termínů či těch termínů, které byly pro text podstatné a překladatel 

věnoval určité úsilí jejich vyhledání. Takto se daří zajistit předávání přidané hodnoty ze 

strany překladatelů vůči zadavateli, který postupně buduje svou terminologickou 

databázi, tuto však s každou další zakázkou zároveň poskytuje v aktualizované verzi 

překladatelům.  

Plošnému zavedení požadavku zasílání glosáře se stěžejními termíny by patrně 

měla předcházet úvaha směřující k otázce proveditelnosti takového řešení v aktuálních 

podmínkách. 

10.3. Praktické aspekty implementace normativního dokumentu do 

procesu tvorby překladů u zadavatele projektu 

Na rozdíl od externích dodavatelů je systém MultiTerm u zadavatele již implementován, 

databáze je spuštěna a pracuje se na jejím rozšiřování. Jako stěžejní úkoly se do 

budoucna mohou jevit tyto oblasti: 

Rozšiřování databáze  

Jednak rozšiřování databáze „do šířky“ (kvantitativně), tedy přidávání nových termínů, 

jednak rozšiřování databáze „do hloubky“ (kvalitativně), tedy upřesňování 

termínů stávajících, postupné doplňování celé řady relevantních údajů, jako je např. 

kontext a zdroj kontextu, obor, grafické prvky, gramatické specifikace, eventuálně 

jazykové použití, a především status, dále např. odkaz na jiný termín v databázi, 

popřípadě platnost (je-li časově omezená – termíny zastaralé, platné, žádoucí apod.). 
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Doprovodné informace k verzi on-line 

Pro efektivní využití databáze ze strany externích dodavatelů bude vhodné k webovému 

rozhraní uvést doplňující informace týkající se povahy databáze, jejích specifik, závaznosti 

apod. 

Zamezit diskrepancím mezi interní verzí databáze MultiTerm a verzí on-line 

Bude zapotřebí naplánovat pravidelný cyklus aktualizací webové podoby databáze tak, 

aby byla zajištěna její aktuálnost oproti plnohodnotné verzi MultiTermu, na kterém se 

interně pracuje, a je tak postupně rozšiřován a aktualizován. Pokud by totiž externí 

dodavatelé vycházeli dlouhodobě z neaktuální verze on-line, docházelo by k nežádoucím 

diskrepancím. 
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11. Použité zkratky 

 

 

Zkratka Vysvětlení 

CAT počítačem podporovaný překlad (Computer Assisted Translation) 

CT cílový text 

JTP Jednota tlumočníků a překladatelů 

MT strojový překlad (Machine Translation) 

OCR Optical Character Recognition – SW pro konverzi needitovatelných formátů 
(skeny, obrázky, pdf) na editovatelné (zpravidla Word či *.rtf) 

OS operační systém 

SMT statistický strojový překlad (Statistical Machine Translation) 

RBMT strojový překlad založený na pravidlech (Rule-Based MT) 

SW software 

TDB terminologická databáze 

VT výchozí text 
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12. Použitá literatura: 

ČSN EN 15038 – Překladatelské služby (Požadavky na poskytování služby) (norma) 

Ecolore – stránky projektu (dostupné z: http://ecolore.leeds.ac.uk) 

Sdl Trados Multiterm Widget (dostupné z: 

http://producthelp.sdl.com/SDL_MultiTerm_2011/client_en/SDL_MultiTerm.htm

#SDL_MultiTerm_Widget) 

Sdl Trados Studio 2011 SP2 Migration Guide (= Nápověda k přechodu z nižší verze SW 

trados na Trados Studio (SP2)), (dostupné z: 

http://producthelp.sdl.com/SDL_Trados_Studio_2011/client_en/Guides/SDL_Tra

dos_Studio_Migration_Guide_en.pdf) 

SDL Trados Studio – stránky výrobce (dostupné z: www.translationzone.com) 
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http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2545) 
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Technické texty a překlad podporovaný počítačem (dostupné z: 
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podporovany-pocitacem) 

 

 

Uvedené zdroje on-line byly aktuální k 31. říjnu 2012. 
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Závěr 

 

Z provedených rozborů je zřejmé, že oblast tvorby normativních dokumentů je velmi 
perspektivní pro použití počítačové podpory překladů. Jedná se nejen o překlad 
konečné verze normativního dokumentu nýbrž i o připomínkové řízení, které probíhá 
na mezinárodní úrovni v několika etapách od vzniku návrhu NWI až po jeho 
konečnou verzi. Oborové rozlišení normativních dokumentů na základě ICS 
umožňuje sjednotit nejen terminologii, což jsou termíny a jejich definice v příslušném 
oboru, ale zajistit kvalitní překlad normativních dokumentů vytvořených určitou 
mezinárodní technickou komisi. Vznik jednotlivých normativních dokumentů je 
podmíněné konsenzem tedy všeobecným souhlasem charakterizovaným tím, že 
žádná z důležitých zainteresovaných stran nemá odůvodněné námitky vůči 
podstatným sporným otázkám, a je vedena snahou vzít v úvahu stanoviska všech 
zainteresovaných stran a smírně vyřešit protichůdné argumenty. Konsenzus nemusí 
znamenat jednomyslnost. 
Skutečnost, že zástupci jednotlivých států musí formulovat nejen obsahovou náplň 
jednotlivých normativních dokumentů nýbrž i souhlasit s formulací, která by byla 
způsobilá pro překlad do jejich mateřského jazyka, je nanejvýš nutné provést 
předběžný překlad návrhu a přijatelně formulovat jeho textaci. Tuto funkci plní 
v plném rozsahu nejen terminologická databáze TRADOSU s navazující kombinací 
MULTITERMU. 
Jistěže důležitou roli hraje vedle charakteristiky překladu, která je nezbytným 
předpokladem jeho kvality i časová náročnost překladu.  
Příkladem využití vstupních dat pro MULTITERM je i TDB, vytvořená v rámci úkolu 
PRTN na stránkách ČVUT v Praze – Fakulta strojní. Je jí použití možno využít i při 
překladech technické dokumentace. 
 
Vypracoval: 
CTN ČVUT v Praze – Fakulta strojní – Ústav strojírenské technologie 
 


