
Sobota 13. 11. 
 
BLOK O SOUDNÍM TLUMOČENÍ A PŘEKLADU: 
- 10-11 Program KST ČR a Aplikační skupiny pro tlumočnickou 

a překladatelskou činnost.  
Mgr. Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti ČR  

- 11-11.45 Prezentace Pracovní skupiny pro elektronické úkony.  
Mgr. Lucie Bervidová, Mgr. Ina Maertens, Mgr. Martin Surovčák,  
Ing. Cuong Pham Duy. 

- 12.30-13. 30 Cichanouska nebo Tichanovskaja? Přepis jmen osob  
ze států s více úředními jazyky a vícejazyčné matriční doklady.  
JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová, vrchní ministerský rada, 
vedoucí oddělení matrik a ověřování, odbor všeobecné správy, 
Ministerstvo vnitra ČR, Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., FF Masarykovy 
univerzita Brno, Mgr. et Mgr. Kryścina Šyjanok.  

 
Prezentace Zásad tvorby titulků k audiovizuálním dílům  

Mgr. Miroslav Pošta a Mgr. Barbora Vrbová 
Cílem tohoto nového dokumentu je popsat osvědčené zásady a sjednotit 
českou titulkářskou praxi. Měl by posloužit titulkářům i firmám a výsledkem by 
měly být celkově kvalitnější titulky a spokojenější divák. Dokument prezentují 
dva z autorů. 
 
Tlumočení do českého znakového jazyka v České televizi  
(ČKTZJ – Bc. Dana Prellová, Josefina Fritzová Kalousová). 

 
Nové normy z oboru  
Norma o posteditingu (PhDr. ThBc. Tomáš Svoboda Ph.D.)  
ČSN ISO 18587 Překladatelské služby – Posteditace výstupů strojového 
překladu – Požadavky.  
Dvě normy tlumočnické (Mgr. Edita Jiráková, Ph.D.): 

ČSN ISO 18841 – Tlumočnické služby – Obecné požadavky a doporučení) 
ČSN ISO 20228 – Tlumočnické služby – Právní tlumočení – Požadavky,  
 
SOUND – Soutěž JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru 

translatologie (Tomáš Svoboda)  

Krátká prezentace soutěže - letos je 30. listopadu uzávěrka současného 
hodnoceného období. 
 
České předsednictví EU VI-XII/2022  
Alice Krutilová, M. A., ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU, 
Mgr. Bianca Lipanská, absolventka Univerzity Lipsko, autorka diplomové 
práce na téma jazykových služeb během minulého předsednictví, 
moderátorka PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.  
 
Post-editace mezi angličtinou a češtinou  
Mgr. Klára Kopecká, autorka dipl. práce Kategorizace úprav strojového 
překladu při post-editaci: jazyková kombinace angličtina-čeština.  



 
Prázdná kavárna a mísa koblih – Jirotkův Saturnin v německém 
překladu Joachima Brusse.  Helena Krygelová, M. A. 
Lze převést 70 let starý příběh z lepší pražské společnosti do soudobé 
němčiny a zachovat kouzlo příběhu i použitých jazykových prostředků pro 
německého čtenáře? Pokus o analýzu mikro- a makrotextových řešení 
použitých v německém překladu nejoblíbenějšího humoristického románu 
české literatury.   
 

Vilelmini Sosoni (Ionian University, Řecko) 

Nový profil pro překladatele, vliv rychle se vyvíjejících technologií na 
překladatelské dovednosti, socioekonomické změny za minulých deset let. 
 
Třetí dostAVeníčko audiovizuálních překladatelů JTP – moderuje 
Vojtěch Tuček, Barbora Vrbová a Miroslav Pošta 
Již třetí diskusní setkání audiovizuálních překladatelů z řad členů JTP, 
tentokrát otevřené i nečlenům. Tentokrát jsme si zvolili téma „Titulkování krok 
za krokem“. Jak postupujeme při tvorbě titulků? Co děláme nejdřív a co 
potom? Co všechno po sobě kontrolujeme a jaké nástroje k tomu 
používáme? 
 
Aktuální situace a vývoj RSI tlumočení.  
Dan Svoboda, předseda Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT. 
Shrnutí dosavadního vývoje v oblasti RSI - opravdu se jedná o dočasný jev 
nebo se z RSI stává nedílná součást tlumočnického trhu? Jak se postupem 
času mění podmínky i přístup zadavatelů? Vrátí se zpět doba klasických 
konferencí, nebo již budeme tlumočit jen přes platformy?  
 
 

Vstup zdarma, registrace není nutná. 
Časové rozvržení bude oznámeno později. 
Změna programu vyhrazena, sledujte náš web www.jtpunion.org 
 


