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Jsou některé dokumenty, které lze v PDF vzít a pomocí některého z těch lepších CAT (Počítačem 
podporovaný překlad) nástrojů, který pak v PDF analyzuje textová pole a je schopen jejich obsah 
analyzovat, vyhodnotit a později upravit a exportovat zpět v PDF. 
Takováto situace však u tohoto konkrétního manuálu nebyla možná, CAT nástroje zde selhaly.

Museli jsme tedy postupovat následovně. Náš technik, člověk s mnohaletou praxí s Adobe nástroji, 
které mimochodem jsou proklatě drahé, musel PDF vzít a exportovat ho pro zbytek 
překladatelského týmu do formátu MS Word, kde se poté pracovalo s texty.

A zde je právě jádro problému.

PDF bylo navrženo tak, aby ve všech systémech vypadalo stejně. Tedy jeden dokument bude 
vypadat na milimetr stejně ve Windows, v RedHat Linuxu, Ubuntu, Fedoře, nebo v Unixu, na 
čtečce elektronických knížek, na tabletu, v mobilu nebo po vytištění na papíře.
Tato univerzalita s sebou přináší určitou ztrátu informací, často nevratného charakteru. Například 
je-li v dokumentu obsažen nákres čehosi, ať je to schéma hodinového strojku, nebo výkres 
obvodové desky kalkulačky, tak tento výkres, každá jednotlivá křivka v něm, obsahuje údaje o 
zakotvení jednotlivých koncových bodů. Posunem těchto kotvících bodů se mění tvar křivky tedy 
celý nákres. A při převodu do PDF, se tyto kotvící body často ztrácejí. Respektive celý nákres je při 
převodu do PDF přepočítán na jinou soustavu souřadnic a vektorů, dochází ke přepočítávání, 
převodu na vektory. Je to trochu podobné se zašifrováním dokumentu při komprimaci.
Další podstatný faktor který ovlivňuje převod mezi formáty *.docx a *.pdf jsou formáty písma. 
Zvláště výrobci hardwaru musí často sahat po placených, prémiových fontech, které nejlépe 
vystihují vzhled písma na jimi používaných displejích, aby manuál vypadal tak, jak poté vypadá 
text na jejich přístroji. 
A formát písma je v PDF uchováván jinak než v textových dokumentech, PDF je dokument 
grafický, vektorový. A tedy určitá část textu se prostě nepřevádí správně, a to i kdyby člověk měl ve
Wordu potřebné placené fonty.

A tento manuál, který zde používám jako příklad, měl právě těchto nákresů mnoho. Přes 110.
Jednalo se o nákresy vyznačující, jak vypadá v daných situacích displej kotle.
Abych nemluvil jen v popisných frázích, zde jsou dva nákresy displeje přímo z původního manuálu:



Tak, a teď jak situace vypadala po naší konverzi do MS Wordu?

Ano, manuál v PDF v sobě z nějakého důvodu obsahoval text, ukrytý ve skrytých vrstvách pod 
nákresem, pravděpodobně pro to, aby se dal text v případě potřeby upravovat pro textové konverze 
do jiných jazyků. Což se však nedělá tím, že se obchodnímu partnerovi pošle verze pro tisk, ale 
editovatelný formát dokumentu. 
Za zmínku stojí, že formát textu, jeho styl, velikost, vzhled atd, zůstal víceméně nedotčen, jen je 
tam dvakrát. 
Udělal jsem krok navíc, a nechal jsem si manuál převést pomocí 3 online nástrojů na konverzi 
dokumentů z PDF do Wordu. Ten nejlépe vypadající příklad konverze vypadal následovně:



… Zde je vidět, že se rozsypalo jak formátování písma, font vypadá zcela jinak, nedrží velikost 
písmen, i se posunuly kotvy textových oken tak, že některá textová okna jsou viditelná jen z 
poloviny. V tomto případě by práce s jednotlivými boxy po vložení textů české lokalizace do 
manuálu, zabrala řádově více než v případě prvním. 

Jak říkám, náš technik má léta zkušeností a v těchto věcech mu již lze věřit, avšak je-li v původním 
dokumentu uveden text v několika vrstvách nad sebou, a vidět je jen vrstva poslední, pak to takto 
bude i v konverzi.

Takže to je jeden z krizových bodů, nákresy displejů. A těchto bylo více jak 110. 

Byly tam však i výkresy jako takové..  A i ty měly své potíže.. 

Naše konverze:



A nejlepší vzhled konverze z těch 3 online nástrojů:

V těchto naštěstí nebylo moc textu, který se do nich vkládal, mohly se tedy později při práci přímo s
PDF, zkopírovat z originálního dokumentu.

Ale bylo tam více komplikací, které házejí překladatelům práci pod nohy. 
Vedle textových polí byly vkládány speciálně navržené diagramy, 

navržené tak aby se shodovaly se symboly na displejích kotlů, a jiné se pak vyskytovaly v textu…

což nejen že ztěžuje práci překladatelům, ale i grafik s tím pak má práci, neboť tyto na zakázku 
vyrobené symboly se nechovají jako znaky písma, ale jako vložené obrázky, kdy jeden každý musí 
být (zpravidla) individuálně vložen, přemístěn a poté ošetřen co do parametrů: velikost, obtékání 
textu, atd.



Boxů s náhledy displeje bylo bez mála 120, a těchto dalších detailů řekněme 60.
S jedním každým boxem měl náš technik práci na 3-10 minut, s těmi ostatními drobnostmi kolem 4 
minut na každou.

Celkem, suma sumárum, 120 x cca 6 minut v průměru, plus 60 x 4 … 
a jsme na plus mínus 14-18 hodinách práce.

… které by se dalo vcelku jednoduše vyhnout, poslal-li by klient dokument nikoli ve formátu pro 
barevnou tiskárnu, ale v editovatelném stavu, připraveném pro lokalizaci.

A ještě bych rád upozornil na fakt, že i kdyby se tento konkrétní manuál DAL vložit do některého z 
CAT nástrojů, který by byl schopný s ním pracovat bez konverze přímo v PDF, stejně by to 
neznamenalo, že by grafické práce nebyly zapotřebí.
Neznám totiž žádný CAT nástroj, který by v situacích kdy je dokument naplněn textovými poli, ať 
už v tabulkách nebo mezi grafickými symboly vloženými v textu, nebo i jen tak obyčejně, 
vypočítal maximální délku textu v daném textovém poli, při daném fontu a buď 1) nedovolil vložit 
delší text než se do pole vejde, nebo 2) při překročení délky textu v poli, a tedy přetečení na další 
řádek, který ve finálním dokumentu nemusí být vůbec vidět a text může tedy končit jeden řádek 
před koncem věty… dané pole nějakým způsobem zvýraznil, aby dal najevo, že v tomto poli je text 
který není vidět, aby nedocházelo k vizuálním textovým ztrátám.
Při používání CAT nástrojů je často potřeba dbát opatrnosti řádově větší než při práci s Wordem, 
kde překladatel vkládá každé pole zvlášť a přímo při práci vidí, zda se tam text vejde nebo nikoli.
PDF schopná podstoupit přímou editaci v CAT nástrojích, taktéž vyžadují práci grafického editora, 
prostě pro to, že samotná podstata dokumentového formátu PDF nebyla ta, aby se s ním pracovalo 
textově. PDF je formát ve kterém se odesílají dokumenty do offsetových tiskáren, aby tisk např. 
plakátu vyšel přesně tak, jak si přeje zadavatel. 
Samotná editace PDF souborů je velmi náročná. I v programech přímo od firmy vlastnící patenty na
tento formát, není úprava PDF jednoduchým procesem. Při práci s dokumenty se často velikost 
ukládaného template (průběžného souboru) postupně rozpíná, až nakonec má dočasný soubor i 
několikanásobnou velikost oproti počátečnímu souboru. 
Atd atd. Prostě… nechce-li klient platit desítky a desítky hodin práce grafika, ale přesto chce 
dostat soubor, jenž kvalitou dosahuje originálu, pak je v zásadě jedinou možností zajistit soubor 
ve stavu, kdy je připraven na textovou editaci, nikoli pro jehličkovou tiskárnu.


