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Povolání překladatele:
učit se po celý život
Co udělat pro to, abych se stal překladatelem?
Co klienti od překladatele vyžadují? Lze se
překládáním uživit? Na tyto otázky neexistují
jednoduché odpovědi. Stejně jako u jakékoli jiné
profese je třeba spojit talent, poctivou práci,
zkušenosti a naskytne-li se příležitost, chytit se jí
a nepustit...

S

oučasná situace na trhu
s překlady, přinejmenším
těmi odbornými, je dosti
napjatá. Klienti očekávají
kvalitu, a přitom tlačí na cenu.
V mnoha případech tak bohužel
zapadá skutečnost, že překlad není
obchodní artikl, který by šlo snadno porovnat či zaměnit.

Proč bych měl za překlad zaplatit tolik, když mi jinde nabízejí výhodnější cenu?

Překlad není
standardní zboží
Dobře se dá problém s cenou a kvalitou ilustrovat na – v současnosti
tak „populárních“ – výběrových ří-
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zeních. Běžné je vybírat dodavatele
překladů výhradně podle ceny. Dává to smysl?
Budu-li poptávat kancelářské
potřeby, papír nebo jiné standardní
zboží, je tento postup patrně zcela
logický a odůvodněný. Napadlo by
někoho takto poptávat třeba tisíc
lahví bílého vína pro pohoštění zahraničních hostů, kdy jediným kritériem by byla cena? Asi ne...
S překlady je to stejné. Liší se nejen odbornost a obtížnost textu
a samozřejmě i schopnosti jednotli-

”

Odbornost
a specializace
To jsou, snad s výjimkou několika
„vyvolených“, kteří se dokáží dobře
uživit překladem beletrie a obecných
textů, nutné předpoklady pro uplatnění na překladatelském trhu. Specializace přitom není jen otázkou odborného vzdělání či erudice. Výhodou může být také znalost neobvyklého, a přitom žádaného cizího jazyka, spisovatelský talent či schopnost
dobře a jednoduše formulovat i v jiném než mateřském jazyce.

Znalost cizího jazyka
je samozřejmostí,
ale nestačí
Jak jsou na tom noví uchazeči
o profesi překladatele? Co mají a co

‘

jim schází? Co mohou nabídnout
a co se po nich bude chtít?
Především je třeba si uvědomit,
že se překladatelem nikdo nestane
jen tím, že se takto rozhodne. Ano,
je třeba znát cizí jazyk, ale to zdaleka nestačí. Pomaturitní studium
angličtiny a půlroční práce au pair
v Americe? Rakouská babička a tříletá praxe učitele němčiny? Ztracené zaměstnání a nové v nedohlednu? Takto kariéra překladatele
na volné noze dozajista může začít,
ale opravdu jen začít.

Průměrnou kariéru
vám nabízejí všude.

Především je třeba si
uvědomit, že se překladatelem nikdo
nestane jen tím, že se
takto rozhodne.

U nás máte
z čeho vybírat.
Trainee program 2013
Jsme připraveni podpořit Váš
profesní růst. UniCredit Bank
otevírá i v roce 2013 Trainee
program pro talentované
absolventy vysokých škol.
Více na www.unicreditbank.cz
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vých překladatelů využívaných
v rámci veřejné zakázky, ale stejnou
práci neodevzdá ani tentýž překladatel dnes a třeba za týden. Jednou
se vyspí lépe, jednou hůř, bolí ho
zuby, zlobí děti... Jaký má pak smysl rozhodovat se jen podle ceny?
Řešením bohužel není ani použití dalšího kritéria – kvality zkušebního překladu. Co brání levnému překladateli či agentuře nechat
udělat zkušební překlad lépe, za více peněz, než budou stát překlady
po následném vítězství v tendru?
Výsledkem bude nakonec vždy
zklamání z kvality překladů, stížnosti a reklamace. To už je však
pozdě.
Naštěstí existují klienti, a to zejména v oblasti právních překladů,
kteří dokáží kvalitu ocenit a zaplatit
za ni rozumnou cenu. Vždyť cena
překladu je proti ceně právních služeb, s nimiž překládaný text zpravidla souvisí, vcelku marginální;
na kvalitní práci překladatele je přitom třeba se absolutně spolehnout.
Důvěra zákazníků-právníků je
však logicky křehká a každé zaváhání nás přijde draho. Co je tedy
třeba k tomu, abychom dosáhli
stálé a pokud možno co nejvyšší
kvality překladu?

Každý obor vyžaduje jiné schopnosti a kvality, vždy je však nutnou,
ačkoli ne zcela postačující podmínkou dobrá znalost cizího jazyka a –
především! – velmi dobré zvládnutí
mateřštiny, lingvistický cit a talent,
logické myšlení a v neposlední řadě
bezchybná gramatika.
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Jaké jsou tedy ony předpoklady,
které uchazeč o práci překladatele
musí mít?

Jazykové vybavení

Překladatel, jak už bylo řečeno,
musí samozřejmě znát jazyk, z něhož chce překládat. Kupodivu není
nutné – i když se to určitě neztratí
– mít dokonalou znalost cizí řeči.
Řada velmi dobrých, ba i špičkových překladatelů vystačí s průměrným porozuměním zdrojovému textu. Mnoho nejasností se dá
vyřešit citem, logickým uvažováním, konzultací a především šikovným využitím informací na webu.
O co méně nároků lze – s přimhouřením oka – klást na zvládnutí cizího jazyka, o to důležitější
a zároveň podceňovanější je schopnost používat mateřštinu. Česky
přece umíme, ne?
Odhlédneme-li od toho, že čeština je velmi těžký jazyk, pokud
jde o výběr té nejvhodnější z řady
možných formulací, jsou obecné
znalosti české gramatiky a stylistiky bohužel povětšinou neradostné. Text plný gramatických chyb
a nešťastných formulací nezachrání sebelepší znalost terminologie
a dokonalé porozumění originálu.

Talent a praxe
Někteří mají shůry dáno skvělé vyjadřování, ostatní to musí dohánět
cvikem, praxí a zkušenostmi. Nejen beletrie si žádá pěkný jazyk.
Také právní texty jsou formulačně
velmi obtížné a musí být nejen jednoznačné, ale i dobře čitelné.
Kdo není schopen se jasně a jednoduše vyjádřit, měl by rychle
na práci v tomto oboru zapomenout. Převést text z cizího jazyka
tak, aby byl snadno srozumitelný
a zároveň neposouval význam, není často nic snadného. Nicméně
„practice makes perfect“ a s rostoucími zkušenostmi se stylistika
zpravidla rapidně zlepšuje.

Odbornost
Teď už konečně přicházejí na řadu
odborné znalosti a vzdělání. Nikde
není psáno, že dobrý překladatel
právních textů musí být vystudovaný či praktikující právník. To je
jistě výhodou, ale pílí a studiem lze
mnohé dohnat.
Na trhu je několik vzdělávacích
kurzů, přinejmenším v oblasti
právnické angličtiny, ale neocenitelný je také všeobecný rozhled

a znalosti. Přidá-li se umění využívat internet, je možné handicap
nedostatku univerzitního právnického vzdělání překonat.
Výše uvedené čím dál víc platí
i pro ostatní obory a specializace.
Jsou, pravda, určité oblasti, kam je
„laikům“ neradno se pouštět – obory jako medicína, některé přírodní
vědy a podobně budou překladatelům postrádajícím příslušné vzdělání asi navždy zapovězeny.
Všude totiž bude platit jednoduchá poučka: překladatel nemusí
všechno znát a vědět, ale musí
vždy, a to skutečně vždy, rozumět
tomu, co píše. To je u zmiňovaných
oborů zřejmě vyloučeno.
V právu je to zpravidla snazší –
často se jedná o záležitosti a pojmy,
které patří k všeobecnému vzdělání, a celou řadu definic a vysvětlení, srozumitelných i vzdělanému
a bystrému laikovi, lze najít na internetu a v odborných slovnících.
Přesto budou patrně existovat
texty, které by měly zůstat vyhrazeny vystudovaným právníkům – některé právní analýzy, složité žaloby
či rozsudky – převážná většina dokumentů však bude srozumitelná
i bez právnického vzdělání. Absolvování zmiňovaného kurzu či seminářů zaměřených na tuto problematiku bude ovšem zřejmě nutností.
Dobrým odrazovým můstkem
pro kariéru překladatele na volné
noze může být stáž či dočasné zaměstnání v nějaké advokátní kanceláři či obdobné firmě. K přijetí
na takové místo však bude třeba
alespoň nějaký právnický základ
a dokonalé splnění ostatních zmiňovaných kritérií.
V tomto ohledu více než kde jinde platí, že dosáhnout dokonalosti
překladu bude – nejen pro překladatele na volné noze – nemožné. Je
to Mekka, k níž bychom měli všichni mířit, ale nikdy jí nedosáhneme.
Nepoměřujme se však s dokonalostí, jíž by asi nedosáhli ani lidé přímo z oboru – těm budou totiž zpravidla chybět jazykové kapacity – raději se poměřujme se svými konkurenty. V Kanadě se údajně používá
poučka, jak utéci medvědovi: utéci
medvědovi samozřejmě nejde, protože je daleko rychlejší, ale stačí běžet rychleji než kamarádi...

Technika
Umí-li adept překladatelství dobře
jazyky, má spisovatelský talent,
ovládá správně terminologii a rozu-

Mgr. Martin Štulík
je absolventem Právnické
fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a od roku 1992 pracuje
jako překladatel. Od roku
2004 je externím překladatelem Soudního dvora EU.
Je spolumajitelem a vedoucím
sekce anglických překladů
Orange Tree – překladatelská
agentura, Právní a ekonomické
překlady.

mí problematice, přichází na řadu
technika. Kdo neumí používat počítač, píše v lepších chvilkách dvěma prsty, elektronickou poštu považuje za nejnovější výdobytek
techniky a nastavení kontroly pravopisu jaksi nemůže nalézt, nedává
si velkou šanci na slušnou obživu.
Jeho hodinový výdělek bude
nejen nevalný, ale přijde zřejmě
i o možnost získání celé řady výnosných zakázek, které bude nucen odmítnout, protože by je jednoduše nestihl. A bude-li odmítat
to, co jiný přijme a dobře zvládne,
přestane mu asi časem zvonit telefon... Viz historka s medvědem.
Zejména právní překlady se vyznačují často extrémně krátkými

lhůtami a zároveň vysokou náročností na kvalitu textu – ano, včetně překlepů a chyb z nepozornosti.
Kdo píše všemi deseti, je nejen
rychlejší, ale dělá také výrazně méně chyb, protože nemusí soustavně
skákat zrakem z jednoho místa
na druhé.
Kdo dobře ovládá počítač, ušetří spoustu času při formátování
textu, vyhledávání na internetu,
přijímání a odesílání zakázek a jiných úkonech, které s překládáním v 21. století nevyhnutelně souvisí. A to nemluvě o překladatelských programech zvaných CAT
(Computer-Aided Translation), bez
nichž se špičkových překladatel
odborných textů dnes již prakticky neobejde.

Překladatel se stále učí
Shrnuto a podtrženo – překladatelem se člověk nerodí, ani jím nestává ze dne na den. K dobrým lingvistickým základům a talentu je
nutné přidat píli a soustavné vzdělávání, všeobecný rozhled, pečlivost a velkou trpělivost. Vysokoškolské vzdělání je velkou výhodou, ale samo o sobě nestačí. Jak
taky, když se zároveň uplatňuje
překladatelský um, na nějž se zaměřují na filozofických fakultách,
a speciální vzdělání, jež se získává
na jiných školách.
Z toho je ovšem na druhou stranu zřejmé, že i bez absolvování takových ústavů je možné uspět. Je
však nezbytně nutné na sobě tvrdě
pracovat a hledat vzdělání a praxi
jinde. Učit se jazyky, číst, a osvojovat si tak schopnost pracovat s jazykem, sledovat dění doma a ve
světě, politické, ekonomické a třeba i kulturní a sportovní zprávy,
hledat nové výzvy a možnosti.
To vše se pak může zúročit v zajímavé profesní kariéře a dobře
ohodnocené práci, které, jak všichni víme, je v dnešní době pomálu.
Je to vše jen a jen na nás.
Překladatel se musí neustále
zlepšovat, bojovat o dokonalost
každé zakázky. Nesmí přitom ztratit ze zřetele jednoduché pravidlo:
zakázka musí být vždy odevzdána
včas a musí být udělána dobře.
Jsem-li donucen se rozhodovat mezi včasností a kvalitou, mám velký
problém, protože nutné je obojí.
Ovšem znovu, neutíkejte medvědovi...
❚
Martin Štulík

