
Přeji hezký den

Prvně mi dovolte Vám, za celý náš tým, poděkovat za Vaši poptávku. Lokalizace 
internetových stránek do jiných jazyků děláme. Ještě minulý týden jsme pracovali na 
lokalizaci jednoho internetového obchodu (anonymizováno*), jehož plný textový export 
činil kolem 1400 normostran (NS).

Vaše poptávka zněla:
Texty na webu (dodání v jednom .docx), rozsah cca 1 - 1,5 NS.
Názvy kategorií (dodání v jednom .xlsx) - nyní do 50 kusů. (1)
Názvy (anonymizováno*) (dodání v jednom .xlsx) - nyní odhadem
do 100 kusů (2)

Prohlédl jsem Vaše stránky a textový odhad by byl následující:
(1) Po zkopírování popisku jedné kategorie a vynásobení jeho délky 50x, jsem se dostal 
na nějakých řádově 8-9 NS
(2) U náhodně vybraného popisku jsem se, při jeho vynásobení jedním stem, dostal na 
řádově 15 NS.

Tedy bychom byli na textovém odhadu zhruba 25 NS textu.

Je tu však velké Ale.

U Vás, podobně jako u výše zmiňovaného (anonymizováno*), bychom použili metody, 
které na práce s datovými exporty používáme, tedy bezztrátového ořezání textů na 
nejmenší možný objem. 

U (anonymizováno*) tam byla například věta „(anonymizováno*).“ opakována na 
několika stovkách míst. Jejím překladem pouze jednou, jsme klientovi ušetřili několik 
desítek NS textu na překlad.

U Vás je to ještě markantnější v tom, že Vaše stránky jsou přímo generovány z polí 
tabulek. 
(anonymizováno*) atd.

Tedy zatímco u (anonymizováno*) jsme si museli tabulky vytvářet sami, u Vás je toto 
děláno již v základu.

Avšak, to s sebou nese určité nevýhody. Například to, že Váš ukázkový soubor nám neřekl
v zásadě skoro nic o reálném rozsahu textu na překlad.

Co se dalo vyčíst z exportu:
(anonymizováno*)

U výše zmíněného eshopu (anonymizováno*), se nám podařilo jejich celkový export 
dat, který měl v čisté podobě 1420 NS, ořezat pomocí bezztrátové redukce textů, na 
pouhých 350 NS, tedy o cca 70%.

U Vás, bych to od boku odhadl z původních cca 25 NS na třeba 12-15.



Nicméně, fakt že Vaše stránky jsou generovány tabulkově, s sebou nese určité drobné 
nevýhody, které však jsou v Angličtině o něco méně markantní než např v češtině, 
slovenštině, němčině nebo polštině. 

Například, a zde cituji z (anonymizováno*)
„(anonymizováno*)“
Což by správně mělo znít
„(anonymizováno*)“
… V angličtině není skloňování, je potřeba pouze správně zachytit jednotné a množné 
číslo, takže je s tím méně práce, přesto však by bylo dobré toto ošetřit.

Tedy překlad který je pod záštitou PHP dělán takto tabulkově, lze ořezat na minimum, ale 
je potřeba dbát na detaily.

Abych to shrnul: Ano, Vaše stránky jsme schopni přeložit, a to tak aby vás to nestálo více 
než tam je jedinečného textu, avšak export který jsme obdrželi, nám neumožnil provést 
odhad reálného textu na překlad, neb toto je ukryto pod použitými proměnnými.

Pokud by však byl můj rámcový odhad správný, tak bychom překlad dat z tabulek 
(do angličtiny), mohli mít do týdne hotový.

Poznámka: Zpravidla, když provádíme lokalizaci internetových stránek či eshopů, tak 
jedna z největších položek, jedny z největších souborů, musí být zpravidla překládány 
soudním tlumočníkem. Jedná se o Obchodní podmínky a individualizovaný souhlas se 
zpracováním dat (cookies atd.) dle GDPR. Tyto dva dokumenty mohou mít i přes 20 NS.
Vaše poptávka se však o žádných podobných lokalizacích nezmiňuje, přestože by 
pravděpodobně měla. Jste si jisti, že tyto dokumenty nebude potřeba přeložit?
Vaše stránky hlásí: „(anonymizováno*)“ Ale není to podloženo žádnými psanými 
podmínkami, ani v jednom (anonymizováno*) aktuálně používaných jazyků.

Za Scientific Team, www.i-translators.eu/, vypracoval (anonymizováno*).

* Anonymizace provedena z důvodu ochrany obchodních a osobních informací.
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