Nabízím praxi pro studenty překladatelství a tlumočnictví.

Nakladatelství VJV se už od roku 2002 specializuje na vydávání terminologických glosářů, slovníků a slovníčků z počátku ve velkých jazycích, později i v menších. Celkem bylo vydáno už přes 500 titulů v elektronické i papírové formě.

Nabízím tedy praxi při výrobě a zpracování těchto slovníků.

Co se naučíte a budete dělat?
1. příprava dokumentů pro překlad: stahování souborů z internetu a jejich úprava na formát vhodný pro import do Tradosu. Sjednocování dokumentů ve Wordu a v Excelu, převádění souborů z PDF, kontrola zalomení odstavců a řádků, vyházení špatně konvertovaných znaků a kontrola dokumentu před překladem

2. vlastní překlad kratších textů v Tradosu

3. úprava překladu po přeložení: vyexportování z Tradosu, převod dokumentu na požadovaný formát ve Wordu, Excelu nebo HTML. Kontrola správnosti, úplnosti překladu a překlepů. Kontrola zalomení odstavců a řádků a vyházení špatně konvertovaných znaků.

4. Korektura už hotového slovníku- vizuální kontrola, zda všechny řádky, odstavce a stránky jsou správně rozmístěny na stránce, zda někde nevznikla mezera, případná lehká grafická úprava vdov a sirotků

Co se od vás bude chtít?
1. Základní znalost práce s Wordem a Excelem, umět text seřadit podle abecedy v příslušném jazyce, náhrada znaků za sebe
2. ve Wordu umět rozdělit text tak, aby každá věta textu začínala na novém řádku 
3. umět překládat v Tradosu
4. znalost příslušného jazyka 
5. všeobecný rozhled minimálně na úrovni dítěte opouštějícího devátý ročník základní školy

(pokud cokoliv z toho neumíte, nebo se chcete načit, není problém, mám nekonečnou trpělivost= přes 15 let výuky chemie a IVT na SŠ)

Kdy a kde se bude praktikovat?
Časový harmonogram nechám na vás, nemáme píchací hodiny a ni pevnou pracovní dobu. Větší část práce bude práce z domu, jen bude zřejmě třeba jedna nebo dvě úvodní schůzky kvůli osvětlení.

Na koho se obrátit?
J. Vedral 603937094 nebo slovnik@post.cz



