
Digitální technologie 
v překladatelské praxi
Sobota 28. března 2020 od 9 do 18 hodin
K-centrum, místnost č. 16, Senovážné náměstí 23, Praha

Překládáte literaturu a chcete vědět, jak při tom využít digitální technologie?

Chcete při komerčních překladech proniknout do technologických vymožeností?

Ukážeme vám, jaké nástroje existují, co umí a jak se s nimi pracuje.

obsah kurzu:

•  základní informace o CATech a strojovém překladu

•  tutoriál užití nástroje SDL Trados Studio při (literárním) překladu

•  nástroje Českého národního korpusu v překladatelské praxi

•  tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí 
zarovnavačů a korpusových manažerů a nástrojů pro prohlížení 
překladových pamětí

•  další užitečné nástroje (diktovací programy, digitální stopky...)

Kurzem vás provedou překladatelé

Dagmar Heeg, Lucie Lukešová a Miroslav Pošta

cena:

950 Kč pro členy JTP, Překladatele Severu a studenty 
1800 Kč pro ostatní účastníky 

Přihlásit se můžete přes digitální formulář, který najdete 
na webových a facebookových stránkách všech níže 
uvedených pořadatelů, nebo pište na e-mail: 
dagmar.heeg@email.cz

pořadatelé:
Mgr. Dagmar Heeg | Překladatelé severu | Jednota tlumočníků a překladatelů | TranslatoBlog
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