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Tato studie za pomoci lingvistických a ekonomických přístupů přináší poznatky o dvou 

národních trzích překladatelských služeb. Překladatelské služby v celosvětovém měřítku 

představují relativně velký trh a vytvářejí poměrně velký počet pracovních míst. V tomto 

oboru, který téměř není regulován státními orgány, mají překladatelské agentury potenciál 

působit jako garanti kvality tím, že aplikují propracované postupy pro zajišťování kvality a že 

od svých externích překladatelů vyžadují splnění určitých kvalifikačních předpokladů. 

Kontroverzním, nicméně často uváděným kvalifikačním předpokladem je status rodilého 

mluvčího určitého jazyka. Tato studie vychází z kritiky tradičního pojmu „rodilý mluvčí“ 

a z poznatků ekonomie, teorie jazykového managementu a kritické analýzy diskurzu 

a zkoumá, jak je status rodilého mluvčího (spolu s dalšími kvalifikačními předpoklady 

překladatelů) využíván jako argument pro vyšší kvalitu a vyšší cenu v marketingových 

strategiích a strategiích nastavování cen překladatelských agentur v Česku a Německu 

v případě technického překladu do jazyka, který není místním jazykem. Výzkum využívá 

postup zvaný „mystery shopping“, užívaný v průzkumu trhu, a je koncipován jako kombinace 

experimentálních a observačních kvalitativních výzkumných metod. Čtyři zřetelně odlišné 

kroky, které odpovídají různým typům široce pojatého marketingového diskurzu, umožnily 

analýzu veřejně přístupných marketingových textů překladatelských agentur, jejich soukromé 

korespondence s potenciálním zákazníkem, vzorků jimi odvedené práce a jejich reakcí na 

stížnosti na kvalitu. Ukázalo se, že status rodilého mluvčího a praxe (tedy nikoliv 

institucionální vzdělání) jsou nejčastějšími kvalifikačními předpoklady překladatelů, jak je 

uvádějí překladatelské agentury. Navzdory této skutečnosti se žádná z překladatelských 

agentur nepokusila definovat, kdo rodilý mluvčí je, ani vysvětlit, proč by měl být správnou 

volbou pro překladovou zakázku. Kromě toho bylo označení „rodilý mluvčí“ často používáno 

nejednoznačně, tj. bez rozlišení, zda se jedná o zdrojový či cílový jazyk. Obě tyto skutečnosti 

naznačují, že překladatelské agentury do značné míry spoléhaly na předpoklad, že jejich 

zákazníci sdílejí tytéž ideologie týkající se rodilého mluvčího a že tento pojem je obecně 

považován za jednoznačný a bezproblémový a nevyžaduje vysvětlení. Překladatelské agentury 

ve svém marketingovém diskurzu často neuváděly kvalifikaci, kvalitu a ceny do explicitní 

souvislosti. Žádný ze čtyř dodaných vzorových překladů nebyl bezchybný, nicméně některé 



byly komerčně upotřebitelné. Problémem, který se pravidelně opakoval ve všech vzorových 

překladech, byla nedostatečná znalost tematické oblasti a její specifické terminologie. Mezi 

marketingovými tvrzeními překladatelských agentur a odvedenou prací byl zjevný nesoulad. 

Zatímco u německých překladatelských agentur bylo možné identifikovat korelaci mezi 

nabízenou cenou a dodanou kvalitou, u českých zkoumaných subjektů taková korelace nebyla. 


