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Abstrakt 

Tato práce se zabývá analýzou překladu veřejně dostupných strojových překladačů 

Google Translate a Bing Translator při překladech z českého do anglického jazyka. Skládá 

se z teoretické, a na ni navazující analytické části. Pro analýzu bylo zvoleno 10 tematicky 

odlišných textů, které byly následně oběma překladači přeloženy. Výsledná analýza 

představuje souhrn dle jazykových rovin rozepsaných jevů, vyskytujících se v přeložených 

textech. Cílem práce bylo ohodnocení výkonu obou překladačů a zvážení jejich přínosu 

pro možné typy uživatelů. Provedenou analýzou bylo mimo jiné zjištěno, že překladač 

Google disponuje větší slovní zásobou a je vhodnější k překladu textů obsahujících 

terminologické výrazy. Překladač Bing podává lepší výkon v syntaktické výstavbě vět a 

mohl by být více doporučen u textů určených ke čtení a k obecnému porozumění. Na 

základě výsledků této práce se může uživatel rozhodnout, který z daných překladačů je pro 

jeho typ překládaného textu vhodnější. 

Abstract 

This thesis deals with an output analysis of publicly available machine translation 

tools Google Translate and Bing Translator in translation from Czech into English. First 

part is a theoretical framework, which is then followed by an analytical part. For the 

purpose of the analysis, 10 sample text from various fields were selected and translated by 

both translators. The final analysis gives a description of observed mistakes and is divided 

by the levels of language. The aim of this thesis is to assess both translation tools as well as 

the benefits they can have for different types of users. On the basis of the results of this 

analysis, it can be concluded that Google Translate has wider vocabulary and can be more 

suitable for documents containing a specific terminology. Bing Translator is more effective 

in forming syntax structures and thus could be recommended for translation of documents 

with the main purpose of reading and understanding. Based on the results of this work, 

users can decide which translation tool is more suitable for their purposes. 

Klíčová slova 

Strojový překlad, překladač Microsoft Bing Translator, překladač Google Translate, 

anglický jazyk, český jazyk, analýza překladu, ohodnocení překladu, využití pro uživatele 



 

Key words 

Machine Translation, Microsoft Bing Translator, Google Translate, English Language, 

Czech Language, Translation Analysis, Translation Assessment, Benefits for the User 
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce s názvem Analýza výstupu veřejně dostupných strojových 

překladačů a zhodnocení přínosu pro jejich uživatele při překladech z českého do 

anglického jazyka se zabývá rozdíly mezi dvěma vybranými online překládacími systémy 

při překladech z českého do anglického jazyka a zhodnocením jejich využítí pro cílového 

uživatele. 

 Kvalita překladu strojových překladačů se během posledních let rapidně zlepšila a 

spolu s tím stoupá i míra jejich využití. Obecně se však také ví, že tyto překladače mají 

stále daleko k dokonalosti, a že jejich chybovost může být vysoká. Pokud ale budou 

uživatelé překladačů vědět, jakým způsobem tyto překladače pracují, a které oblasti jazyka 

jim činí problémy, pak se na to mohou při práci s nimi připravit. Strojový překlad může 

sloužit jako velký pomocník a poskytovat kvalitní výsledky, avšak pouze za předpokladu, 

že víme co od něj očekávat a jak s ním pracovat. 

Cílem výzkumu je na základě analýzy přeložených textů zhodnotit výkon dvou 

nejpoužívanějších online překladačů Google Translate a Bing Translator při překladech 

z českého do anglického jazyka. Pomocí vybraných příkladů ukázat, ve kterých oblastech 

jazyka jsou online překladače úspěšné, a ve kterých naopak zaostávají, a jak se liší dva 

zkoumané překladače mezi sebou. Zhodnotit jejich možný přínos pro různé typy uživatelů, 

kterými jsou profesionální překladatel, uživatel s průměrnou znalostí cílového jazyka a 

uživatel s nulovou znalostí cílového jazyka. 

 Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část, nejprve 

představuje shrnutí podstatných informací, které je dobré při práci se strojovým překladem 

znát, jako je jejich historie a dále metody, které jsou používané v oblasti strojového 

překladu. Dále jsou zde ve vztahu k této práci stručně popsány dva překladače, na kterých 

bude analýza provedena a také podobné výzkumy, které byly v této oblasti již zveřejněny. 

Z teoretické části pak vychází analytická část práce. Zde je popsána metodologie výzkumu 

a dále výsledky mé vlastní analýzy, kde jsou dle jednotlivých rovin jazyka uvedeny a 

popsány objevené jevy. Následuje shrnutí analýzy a vztažení jejích výsledků k cíli této 

práce. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. 1 Historie strojových překladačů 

 

Přesto, že bychom mohli myšlenky spojené s mechanizací překladových procesů 

najít už 17. století, historie strojových překladačů, jak je známe dnes, započala až ve 40. 

letech 20. století po příchodu prvních počítačů. 

O domnělé možnosti využití počítačů pro překlad lidského jazyka se v roce 1947 

zmínil americký vědec a matematik Warren Weaver v dopise matematikovi Norbertu 

Weinerovi. O dva roky později vydal Weaver první publikaci (Weaverovo memorandum), 

kde prezentoval své myšlenky a návrhy, a tím odstartoval výzkum v oblasti strojového 

překladu. V následujících letech se utvořilo mnoho výzkumných týmů, především na 

amerických univerzitách, a postupně i v mnoha zemích mimo Spojené státy. Roku 1954 

proběhla ve spolupráci IBM a Georgetownské univerzity akce ukazující poznatky a 

možnosti využití strojového překladu. I přesto, že byla tato ukázka velmi omezená co se 

jak slovní zásoby, tak gramatiky týče, dokázala vzbudit velký zájem, který vedl k 

financování výzkumu v rámci USA a ke vzniku dalších projektů věnovaných 

mechanickému překladu po celém světě.1  

První překladové systémy fungovaly na základě modelu přímého překladu (direct 

translation) a obsahovaly v podstatě velké bilingvní slovníky a soubor pokynů, které měly 

zaručit, aby byla větná stavba v cílovém jazyce správná. Už v polovině 60. let byl v USA 

představen systém MARK 1, vytvořený za spolupráce IBM a Washingtonské univerzity. 

Optimismus přicházející s prvními průlomovými kroky strojového překladu však brzy 

narazil na nedostatky těchto modelů. Počítač totiž nebyl schopen poradit si například 

s výrazy, které mají v cílovém jazyce více často velmi podstatně odlišných významů, a 

přeložený ekvivalent v cílovém jazyce byl chybný. Také po syntaktické stránce systémy 

vykazovaly značné nedostatky. Problémem je, že počítačům chybí určitá znalost vnějších 

jazykových skutečností, na základě kterých se rozhoduje člověk, a které jsou příliš 

                                                           
1 HUTCHINS, John. The history of machine translation in a nutshell [online]. 2014, , 5 [cit. 2017-02-21]. 

Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2014.pdf, str. 1 
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komplexní na to, aby byly vloženy do stroje. Výstupy z těchto programů začaly být 

neuspokojivé a vědci bohužel neviděli pro tyto problémy žádná přímočará řešení. To vedlo 

ke zpomalení výzkumu a tento nedostatek pokroku znepokojil instituce, které jej 

financovaly.2 

Roku 1964 byla utvořena vládní komise zvaná ALPAC (Automatic Language 

Processing Advisory Committee) a výsledky jejího jednání zněly, že strojový překlad je 

pomalejší, méně přesný a dvakrát nákladnější, než překlad vytvořený člověkem. Závěrem 

bylo, že strojový překlad nemá pro člověka žádný přínos a nemá tedy cenu jej dále 

financovat. Namísto toho komise navrhla investovat do rozvoje programů fungujících jako 

elektronické slovníky, umožňující rychlejší přístup k hledanému pojmu, než slovník 

papírový. Usnesení komise ALPAC mělo za následek rapidní celosvětový útlum v rozvoji 

strojového překladu po celé následující desetiletí. Financování bylo zastaveno a mnoho 

nadějných projektů bylo rozpuštěno.3 

Výzkumy nadále pokračovaly (i když ne v takové míře jako doposud) především 

v USA, Kanadě, Francii a Německu. Avšak směr výzkumu byl jiný. Například USA a 

SSSR se v 60. letech zaměřovaly především na překlady mezi jazykem anglickým a 

ruským, a především jen na materiály vědecké a technické, přičemž úroveň očekávaná od 

těchto nahrubo zpracovaných překladů byla velmi nízká, jelikož úzkému okruhu příjemců 

šlo hlavně o rychle dostupné informace. A dále Kanada, která pro potřeby tamní vlády 

rozvíjela systém soustředící se na překlady anglicko-francouzské.4  

Roku 1976 se na kanadské univerzitě v Montrealu zrodil velmi úspěšný systém, 

pojmenovaný Météo, určený na překlady předpovědí počasí a specificky uzpůsobený pro 

omezenou slovní zásobu a syntax meteorologických zpráv.5 

                                                           
2 HUTCHINS, John. The history of machine translation in a nutshell [online]. 2014, , 5 [cit. 2017-02-21]. 

Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2014.pdf, str. 2 
3 Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), 

vol.7, str. 377 

4 Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), 

vol.7, str. 378 

5 HUTCHINS, John. Machine translation: a concise history [online]. 2012, , 21 [cit. 2017-02-21]. Dostupné 

z: http://www.hutchinsweb.me.uk/publications.htm, str. 6 
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V 70. a 80. letech společně s rozvojem výpočetní techniky vyvstávají pro strojový 

překlad nové možnosti, jelikož rozvoj programů přestal být tak nákladný jako dříve. 

Objevily se orgány poptávající překlad pro administrativní i komerční účely, s potřebou 

překladů v různých oblastech a mezi různými světovými jazyky. Dochází k obnovení 

výzkumu a ke specializaci překladových systémů na úzce zaměřené oblasti (například 

překlady technických manuálů) nebo k jejich využití jakožto levného a rychlého 

prostředku, určeného k hrubému překladu pro nadnárodní instituce a společnosti. Velký 

úspěch zažil systém Systran, užívaný například letectvem Spojených států amerických, 

Evropským společenstvím, organizací NATO a dalšími.6 Systém Systran funguje dodnes, 

každým rokem se rozvíjí a nyní poskytuje uživatelům až 52 jazykových kombinací.7 

Celosvětově v této době dochází k rozšiřování systémů pro strojový překlad, které 

(na rozdíl od Systranu) využívají jiné jazykové kombinace. Je to například Logos 

(německo-anglický a anglicko-francouzský překladač), systémy rozvinuté pro potřeby 

americké zdravotní organizace (španělsko-anglický překlad) nebo systémy určené pro 

počítačové společnosti (Toshiba, Fujitsu, Sharp) překládající mezi jazykem japonským a 

anglickým.8 

Rozvoj v oblasti strojového překladu se v 80. letech navíc netýká jen kombinací 

jazyků, ale také překladových metod. Zatímco se vědci mezi 60. a 70. lety soustředili na 

interlingvální metodu (užívající interlingvu jako mezistupeň dvou jazyků), nyní je 

pozornost zaměřena na rozvoj třífázové metody překladu (charakteristické rozložením 

překladového procesu do tří kroků).9 Obě tyto metody nepřímého překladu, jsou 

                                                           
6 Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), 

vol.7, pp.378 

7 SYSTRAN: 40 Years of MT Innovation. Systransoft.com [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

http://www.systransoft.com/systran/translation-technology/systran-40-years-of-mt-innovation 
8 HUTCHINS, John. Machine translation: a concise history [online]. 2012, , 21 [cit. 2017-02-21]. Dostupné 

z: http://www.hutchinsweb.me.uk/publications.htm, str. 7 
9 Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), 

vol.7, str. 378 
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v kontrastu s metodou překladu přímého, která nevyužívá žádný mezičlánek, obohaceny o 

určitou syntaktickou a sémantickou analýzu textu, a tudíž poskytují kvalitnější překlad.10  

 S další průlomovou metodou překladu přišla v 90. letech společnost IBM, která 

představila statistický překlad (užívající dvojjazyčný korpus a sadu lidských překladů), 

kterému se brzy podařilo překonat mnohé dřívější pravidlové systémy.11 Všem zmíněným 

překladovým metodám se bude dopodrobna věnovat druhá kapitola. 

 V 90. letech také přichází první systém užívající překladovou paměť (translation 

memory) pojmenovaný Trados. Tento systém hromadí dříve přeložené texty a v případě 

pozdějšího výskytu stejné či podobné fráze nebo věty, překladateli nabídne její přeložení. 

Celkově dochází v 90. letech (především díky dalšímu rozvoji v oblasti počítačů a také 

příchodu internetu) k prudkému rozvoji překladových aplikací a využívá je čím dál více 

korporací. Rapidně vzrostl prodej překladového softwaru pro domácí počítače i zájem o 

využívání webových aplikací přímo pro překlad. Hlavním požadavkem na překlad v této 

oblasti byla spíše rychlá odezva, spíše než důležitost kvality. V této době dochází 

k představení do budoucna významných online překladových systémů Babelfish a 

překladače od společnosti Google.12 

 Od roku 2000 převládá metoda statistického překladu, jelikož nepřekládá postupně 

slovo po slově, ale využívá rozsáhlé databáze textů, napomáhající správnému překladu a 

pořadí slov ve větě. Celkově strojový překlad proniká do mnoha rozdílných oblastí, kde 

nachází své využití. Jsou to například televizní titulky, sociální sítě, humanitární pomoc, 

informační služby a další. Profesní překladatelé čím dál více užívají strojové překladače 

jako doplněk pro urychlení práce a běžní uživatelé už mají k takovým překladačům přístup 

bezplatně a online, oproti dřívější nutnosti zakoupení softwaru.13 

                                                           
10 Transfer-based machine translation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer-

based_machine_translation 
11 Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), 

vol.7, str. 380 

12 HUTCHINS, John. The history of machine translation in a nutshell [online]. 2014, , 5 [cit. 2017-02-21]. 

Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2014.pdf, str. 3-4 
13 Tamtéž, str. 5 
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 V současné době se výzkum zaměřuje na tzv. hybridní překlad, který kombinuje 

výhody jak statistických, tak pravidlových systémů. Pravidlové systémy užívají k překladu 

slovník a sadu překladových pravidel. Jejich překlad často dosahuje lepší kvality, než v 

současnosti úspěšnější statistický překlad, avšak časová náročnost pro vytvoření takového 

systému se pohybuje kolem desítek let. Online překladače neustále vylepšují kvalitu 

překladu a poskytují řadu nových funkcí, mezi které patří například možnost vedení 

konverzace ve dvou jazycích, překládání snímků cizojazyčných textů nebo rozpoznání 

hlasu a následný překlad.  

 

1. 2 Metody strojového překladu 
 

Výzkumníci zabývající se strojovým překladem přišli za mnoho desetiletí vývoje s 

rozdílnými přístupy týkajícími se toho, jak počítač postupuje od momentu vložení textu 

k jeho výstupu v jiném jazyce. Do 80. let 20. století ve výzkumu dominovaly pravidlové 

systémy, které byly založeny hlavně na snaze předat počítači sadu pravidel zakládajících se 

na lingvistických znalostech a vztazích. V následujících letech se pozornost přesunula ke 

statistickému strojovému překladu, jehož základem je statistická analýza textu a překlad na 

základě pravděpodobnosti. V okamžiku, kdy tato metoda vyčerpala svůj potenciál, se 

začaly objevovat tzv. hybridní překladové systémy, které kombinovaly výhody jak 

pravidlových, tak statistických systémů. V současné době se oblast strojového překladu 

zaměřuje převážně na rozvoj metody neuronového překladu, který dosahuje zatím 

nejlepších výsledků. Tato kapitola se pokusí stručně popsat, na jakých principech 

jednotlivé systémy fungují.  

 

1. 2. 1 Pravidlový strojový překlad 

 

Pravidlový strojový překlad (Rule-based Machine Translation) zahrnuje tři hlavní 

strategie, které se vyvíjely postupně. Programy se obvykle skládají ze slovníku a sady 

překladových pravidel týkajících se morfologické, syntaktické a sémantické stránky 

jazyka. První generace strojových překladačů užívala metodu tzv. přímého překladu, která 



7 
 

zahrnuje strojový překlad založený na slovníkovém principu. Kvůli malé efektivitě této 

metody se následně rozvinuly dvě metody spadající pod překlad nepřímý, transferový 

přístup a interlingvální přístup. Ty bývají často označovány jako systémy druhé generace. 

1. 2. 2 Metoda přímého překladu 

 

Metoda přímého překladu postrádá oproti jiným metodám jakýkoliv mezistupeň 

v procesu překladu a vložená jazyková data jsou přímo přeložena do cílového jazyka. 

Mnohé jazykové systémy, jako například Météo užívaný k překladu meteorologických 

informací, v sobě dodnes mají základ této metody. Nutno však podotknout, že v takových 

typech překladu se výrazy a věty neustále opakují a není zde třeba nějakých zvláštních 

morfologických rozborů. Systémy založené na této metodě byly vytvářeny vždy pro 

specifický pár jazyků a pouze v jednosměrném překladu. Program v podstatě představoval 

obsáhlý digitální slovník a zahrnoval určitá pravidla týkající se pořadí slov ve větě, ale 

obecně překlad postrádal jakoukoliv detailnější analýzu syntaktických struktur či 

sémantických vztahů. Takový překlad fungující v podstatě na principu překládání slovo-

od-slova měl značné nedostatky. Poskytoval takovou kvalitu přeloženého materiálu jako 

člověk s bilingvním slovníkem a žádnou vlastní znalostí překládaného jazyka. 

S uvědoměním si nedostatků systémů první generace vyvstal požadavek pro vývoj 

programů, které by byly schopné více analyzovat zdrojový jazyk a před samotným 

překladem ho nejprve převést do určité pracovní formy, která by nesla význam původního 

textu a představovala by určitý mezistupeň mezi vloženým textem a jeho výstupem v jiném 

jazyce. To je základem metody nepřímé, pod niž spadá interlingvální a transferový 

strojový překlad. 

1. 2. 3 Interlingvální strojový překlad 

 

 V interlingvální metodě překladu dochází k tomu, že zdrojový jazyk, tedy text, 

který má být přeložený, je nejprve přeložen do interlingvy, tedy určité formy neutrálního 

jazyka, která obsahuje všechna důležitá data ze zdrojového textu a následně má být 

výsledný text generován přímo z interlingvy. Hlavní myšlenkou této metody byl záměr 

rozvinout interlingvu, která by byla univerzální a nezávislá na jazyce a jejíž základ by byl 
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tedy použitelný mezi jakýmikoli jazyky. Tento přístup byl zpočátku velmi nadějný pro 

rozvinutí velkých vícejazyčných systémů, avšak narazil na nedostatky i u jazyků patřících 

do stejných jazykových rodin. Plně fungující a skutečně univerzální interlingva nebyla 

doposud rozvinuta.  

 

Obr. 1: Model interlingválního strojového překladu14 

1. 2. 4 Transferový strojový překlad 

 

 Druhou variantou nepřímé metody je transferový strojový překlad. Ten také 

funguje na principu mezičlánku, který představuje abstraktní reprezentaci vstupního textu, 

avšak proces je pro každou jazykovou kombinaci specifický. Existují zde transferové 

moduly, které nejprve vstupní jazyk analyzují a vytvoří jeho abstraktní reprezentaci. 

V mezičlánku pak dojde k převodu abstraktní formy vstupního jazyka na abstraktní formu 

výstupního jazyka a následně dojde k jeho převedení na čistou formu výstupního jazyka. 

Tento postup je pro každou jazykovou kombinaci specifický. V porovnání 

s interlingválním překladem má transferový překlad zřejmou nevýhodu. S přidáním 

nového jazyka nedochází k vytvoření pouze dvou modulů potřebných pro jeho analýzu a 

zpracování, ale v závislosti na počtu jazyků, které již v aplikaci máme, je nutné ke 

každému z nich vytvořit transferový modul, který bude s tímto novým jazykem 

kombinovatelný. Vytvoření systému založeného na této metodě je časově náročnější, avšak 

                                                           
14 W. JOHN HUTCHINS AND HAROLD L. SOMERS. An introduction to machine translation. 2. printing. 

London [u.a.]: Acad. Press, 1992. ISBN 01-236-2830-X. str. 74, Dostupné z: 

http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-TOC.htm 
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i tak byla upřednostňována proti interlingvální, a to především proto, že naprogramování 

systému založeného na této metodě bylo značně jednodušší. Stále se jeví jako přijatelnější 

naprogramovat moduly mezi jednotlivými jazykovými kombinacemi, než muset vymyslet 

jeden, který bude fungovat pro všechny jazyky. 15 

 

 

 

 

Obr. 2: Transferový model se dvěma jazykovými páry (FJ = francouzský jazyk, AJ = 

anglický jazyk)16 

                                                           
15 Tamtéž, str. 69-80 
16 Tamtéž, str. 75 
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Obr. 3: Transferový model se šesti jazykovými páry (FJ = francouzský jazyk, AJ = 

anglický jazyk, NJ = německý jazyk)17 

 

1. 2. 5 Statistický strojový překlad 

 

 Statistický strojový překlad (statistical machine translation) se zrodil z výzkumů 

probíhajících ve společnosti IBM v 90. letech 20. století.18 Zatímco pravidlové systémy 

byly založené na snaze naučit počítač pracovat s lingvistickými pravidly, programy 

založené na statistické metodě nechávají počítač tyto pravidla najít v textech na základě 

statistické analýzy, která se vědcům jevila jako efektivnější.  Statistický překlad funguje na 

                                                           
17 Tamtéž, str. 76 
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základě statistických dat, která si počítač vytváří porovnáváním obsáhlého dvojjazyčného 

korpusu, tvořeného lidskými překlady. Mezi těmi mohou být překlady v rámci světových 

organizací, knihy nebo internetové stránky. Program porovná větu s jejím přeloženým 

protějškem a na základě množství textů vytvoří přehled možných protějšků slova a 

pravděpodobností, podle kterých rozhoduje o přiřazení správného ekvivalentu 

k překládanému slovu. Při překladech z angličtiny do francouzštiny si například program 

nejprve pro každé anglické slovo vytvoří tabulku možných ekvivalentů a jejich 

pravděpodobností. Anglické the pak přeloží do francouzštiny jako le s pravděpodobností 

.610, jako la s pravděpodobností .178, jako l‘ s pravděpodobností .083 atd. Při překladu 

pak systém ve vztahu k celé větě a k okolním slovům vyhodnotí pro každé slovo 

ekvivalent s největší pravděpodobností. Vědci z IBM použili pro svůj experiment záznamy 

z debat kanadského parlamentu, které jsou po desetiletí uchovávány jak v anglickém, tak 

francouzském jazyce. Povaha jejich překladu a navíc to, že jsou neustále doplňovány, 

z nich učinilo lákavý zdroj. 19  

 Později jako zdroj sloužily záznamy z jednání Evropského parlamentu, které 

poskytnuly statistickému překladu více jazykových kombinací.20 

 Nevýhoda statistického systému spočívá v tom, že kvalita výstupu jazykové 

kombinace závisí na množství dostupného přeloženého textu mezi danými dvěma jazyky a 

bude se tudíž v závislosti na kombinaci překládaných jazyků lišit. 

 Na tomto principu fungovaly donedávna i překladové programy od společností 

Google a Microsoft. Programy rozpoznávají překladové vzorce ve stovkách milionů 

dokumentů, které byly přeloženy překladatelem a na jejich základě si je ukládají pro 

pozdější užití. Čím více takto přeložených textů je programu dostupných, tím lepší kvalita 

se dá od programu očekávat.21 

 

                                                           
19 Tamtéž, str. 321 
20 KOEHN, P. 2005. Europarl: a parallel corpus for statistical machine translation. Proc MT summit 5: 79–

86. 
21 W. JOHN HUTCHINS AND HAROLD L. SOMERS. An introduction to machine translation. 2. printing. 

London [u.a.]: Acad. Press, 1992. ISBN 01-236-2830-X. str. 320-323 Dostupné z: 

http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-TOC.htm 
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1. 2. 6 Příkladový strojový překlad 

 

 Příkladový strojový překlad (example-based machine translation), tedy překlad 

založený na příkladech, je statistickému překladu velmi podobný, ale funguje s odlišným 

principem. Stejně jako statistický překlad pracuje i příkladový s obsáhlým korpusem 

tvořeným bilingvními texty. Statistický překlad je však založený výhradně na statistické 

četnosti překladu jednotlivých slov a pracuje tedy především v rovině slova. Příkladový 

překlad se zaměřuje spíše na fráze, které jsou vždy překládány stejně. Program si text 

rozdělí na tzv. překladové jednotky, které jsou vždy spárované se svým ekvivalentem v 

druhém jazyce. Překladové jednotky jsou části textu, které mohou tvořit slova či krátké 

fráze a které bychom považovali za přesné protějšky. Při samotném překladu pak 

nepracuje s každým slovem zvlášť, ale převážně rovnou s celými frázemi, což umožnilo 

docílit kvalitnějšího překladu. 22 23 

1. 2. 7 Hybridní strojový překlad 

 

Po období, kdy se zdálo, že statistický překlad vyčerpal své možnosti, vědci začali 

hledat cestu jinde a tím vznikl hybridní strojový překlad (hybrid machine translation). Ten 

zahrnuje takové programy, které se snaží obsáhnout výhody jak pravidlových, tak 

statistických systémů. Fungují zpravidla dvěma způsoby a to v prvním případě tak, že 

program utvoří překlad na základě lingvistických pravidel a tento překlad je poté na 

základě dat ze statistiky přepracován či opraven. V druhém případě jsou lingvistická 

pravidla použita na hrubý překlad, jehož dokončení je pak ponecháno statistické metodě a 

následná korekce je opět dána do rukou lingvistické metody.24 

1. 2. 8 Neuronový strojový překlad 

 

 Doposud nejnovějším systémem v oblasti strojového překladu je tzv. neuronový 

strojový překlad (neural machine translation). Průlomový je díky skutečnosti, že jen za 4 

roky od jeho představení překonal svým výkonem systémy, na kterých vědci pracovali i 15 

                                                           
22 Tamtéž str. 317-320 
23 HUTCHINS, John. Example-based machine translation: a review and commentary [online]. 2006 [cit. 

2017-10-02]. DOI: https://doi.org/10.1007/s10590-006-9003-9. 
24 COSTA-JUSSÀ, Marta R., et al. (ed.). Hybrid Approaches to Machine Translation. Springer, 2016. Str. 9-

11, Dostupné z: https://www.worldcat.org/title/hybrid-approaches-to-machine-translation/oclc/953581497 
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let. Výzkumníci se v této oblasti snaží vytvořit systém pracující na bázi umělé inteligence. 

Stejně jako statistický systém strojového překladu vychází z množství dokumentů 

přeložených lidmi do několika jazyků, avšak texty využívá jiným způsobem. Metoda 

nefunguje na „pouhém“ vytažení dat na základě zadaných vzorců, neboť je tento systém 

schopen daleko komplexnějších operací. Obsahuje jedinečnou neurální síť, za jejíž pomoci 

program překládá text po celých větách, nikoli po slovech či frázích, jako tomu bylo u 

předchozích statistických metod, a je schopen využívat informace napříč jazyky. Pokud se 

například v textu vyskytuje slovo, které není v daném jazyce příliš užívané, systém si 

informace o tom, jak s ním pracovat najde v jiném jazyce, ve kterém se toto slovo užívá 

častěji. Nefunguje na principu „zapamatování si“ celých frází a jejich překladů, ale pomocí 

rozkódování sémantických vztahů ve větě. Navíc v porovnání se statistickými metodami 

vyžaduje takový systém znatelně menší množství paměti, což je velkou výhodou.25  

 

1. 3 Google Translate a Bing Translator 
 

Tato kapitola se věnuje dvěma veřejností nejpoužívanějším strojovým 

překladačům, kterými jsou Google Translate26 a Bing Translator27. Firmy stojící za těmito 

dvěma překladači spolu již roky soupeří a snaží se docílit toho, aby právě jejich překladač 

dosahoval lepších výsledků. Oba překladače poskytují podobné funkce a velmi podobnou 

kvalitu překladu, ne však ve všech oblastech stejnou. Oba překladače mají kromě běžného 

překladu spousty doplňkových funkcí, k nimž patří například překlad textu z fotografií, 

konverzace, při které překladač vnímá dva jazyky a rovnou mezi nimi překládá, překlad 

celých webových stránek a využitelnost některých těchto funkcí i bez připojení k internetu. 

Pro tuto práci je však důležitá jen jejich základní funkce, a to běžný překlad textu. 

1. 3. 1 Google Translate 

 

Google Translate je strojový překladač vyvinutý společností Google. Jeho spuštění 

proběhlo roku 2006 a následujících 10 let fungoval na bázi statistického překladu. V roce 

                                                           
25 KOEHN, Philipp. Statistical Machine Translation: Draft of Chapter 13: Neural Machine Translation. 

2017. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1709.07809.pdf 
26 translate.google.com 
27 bing.com/translator 



14 
 

2016 začal být systém pro jednotlivé jazyky nahrazován neuronovým strojovým 

překladem.28 Dle vývojářů se tímto kvalita překladu zlepšila až o 60%, za čímž může stát i 

skutečnost, že statistický systém překládal každý jazyk nejprve do angličtiny a až poté do 

cílového jazyka, zatímco neuronový systém překládá celé věty a rovnou do cílového 

jazyka.29 Vylepšená verze si poradí i se slovy, které nejsou v daném jazyce příliš užívané. 

Překladač Google je dnes dostupný pro 103 jazyků a užívá jej přes 400 milionů uživatelů 

denně.30 

1. 3. 2 Bing Translator 

 

 Bing Translator (fungující v rámci aplikace Microsoft Translator) je strojový 

překladač vyvinutý společností Microsoft a spuštěný v roce 2007. Překladač Bing 

podporuje kolem 60 jazyků, což je v porovnání s překladačem Google méně, ale tato 

skutečnost nijak nevypovídá o jeho kvalitě. Větší počet jazyků u překladače Google je sice 

výhodou, ale ne všechny poskytují stejnou úroveň kvality překladu. Překladač Bing stejně 

tak jako Google užíval nejprve metodu statistického překladu a v průběhu roku 2016 přešel 

od statistické k neuronové metodě překladu.31 

 

1. 4 Výzkumy v oblasti strojového překladu 

 
Spolu s rozšířením strojových překladačů, jejich rostoucí oblibou a stále se zvyšujícím 

počtem jejich uživatelů se také objevuje řada výzkumů snažících se dostupné překladové 

systémy zanalyzovat a ohodnotit. Jelikož kvalita překladu je hlavním požadavkem u všech 

strojových překladů, vznikla již řada prací tohoto typu a to ve velké škále zkoumaných 

jazykových kombinací. V této oblasti je zajímavé to, že s neustále se měnící a zlepšující se 

kvalitou překladačů se mohou již provedené analýzy znovu opakovat a porovnávat tak 

                                                           
28 V. LE, Quoc a Mike SCHUSTER. A Neural Network for Machine Translation, at Production 

Scale [online]. 2016 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-

network-for-machine.html 
29 BOITET, Christian a Mark SELIGMAN. MT on and for the Web [online], 10 [cit. 2017-10-03]. Dostupné 

z: http://www-clips.imag.fr/geta/herve.blanchon/Pdfs/NLP-KE-10.pdf 
30 WU, Yonghui a Mike SCHUSTER. Google’s Neural Machine Translation System: Bridging the Gap 

between Human and Machine Translation [online]. 2016, 23 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: 

https://arxiv.org/pdf/1609.08144v2.pdf 
31 Microsoft Translator Official Team Blog, Dostupné z: https://blogs.msdn.microsoft.com/translation/  
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s těmi předchozími. O výsledky těchto analýz je velký zájem zejména v řadách 

potenciálních kupujících těchto softwarů. Pro řadu společností se jedná o velkou investici a 

znát tedy kvalitu překladu a to, co dokáže každá z dostupných možností je žádoucí. Další 

koho analýza zajímá, jsou ti, kteří systémy vyvíjejí, jelikož na jejích výsledcích jsou 

schopni v těchto aplikacích činit změny a neustále je vylepšovat.32 

 Provených výzkumů je celá řada. Dhakar, Sinha a Pandey provedli v roce 2013 

analýzu překladů mezi hindštinou a angličtinou u systémů Google Translate a Bing 

Translator. Podnětem k výzkumu byla skutečnost, že v Indii, kde je obecná míra znalosti 

angličtiny nízká, hraje strojový překlad v oblastech výzkumu, vzdělání nebo komerčních 

aktivit velmi důležitou roli. Nastřádali texty z rozdílných oblastí a ty poté přeložili každým 

z překladačů. Předpokládaným výsledkem této studie byl lepší výkon překladače Google, 

ten se však nepotvrdil a jako lepší se ukázal být překladač Bing.33 

 Saffari, Sajjadi a Mohammadi dělali studii s použitím stejných překladačů, avšak 

zkoumali kvalitu výstupů u jazykové kombinace angličtina a perština. Testovali 240 textů 

vybraných ze čtyř oblastí zahrnujících právo, literaturu, medicínu a masová média. 

Přeložené texty pak zkoumali v rovině lexikální, sémantické a syntaktické. Tato studie 

však dospěla oproti výše zmíněné k opačným výsledkům. Překladač Google byl 

vyhodnocen jako přesnější a kvalitnější.34 

V roce 2014 Susan Lotz a Alta van Rensburg zveřejnily výzkum kvality překladu u 

překladače Google mezi angličtinou a afrikánštinou. Ve výzkumu porovnávaly Googlem 

přeložené texty v různých časových obdobích během tří let.35 

 Práce Rebeccy Fiederer a Sharon O’Brien z roku 2009 zkoumá kvalitu překladu při 

kombinaci anglického a německého jazyka a výsledky strojových systémů porovnávaly 

                                                           
32 HUTCHINS, John. Machine translation: problems and issues. [online]. 2007 [cit. 2017-12-10]. Dostupné 

z: http://www.hutchinsweb.me.uk/SUSU-2007-2- ppt.pdf, str. 17 
33 DHAKAR, Bhojraj, Sitesh SINHA a Krishna Kumar PANDEY. A Survey of Translation Quality of 

English to Hindi Online Translation Systems (Google and Bing) [online]. 2013 [cit. 2017-10-11]. Dostupné 

z: http://www.ijsrp.org/research-paper-1301/ijsrp-p1355.pdf 
34 SAFFARI, Mitra, Samad SAJJADI a Mehrad MOHAMMADI. Evaluation of Machine Translation 

(Google Translate vs. Bing Translator) from English into Persian across Academic Fields[online]. 2017 [cit. 

2017-10-11]. Dostupné z: http://mjltm.org/files/cd_papers/r_1000311_170820091834.pdf 
35 LOTZ, Susan a Alta VAN RENSBURG. Translation technology explored: Has a three-year maturation 

period done Google Translate any good? [online]. 2014 [cit. 2017-10-11]. Dostupné z: 

http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99203?show=full 
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s překlady profesionálních překladatelů. Tímto chtěly zjistit, zdali se ohodnocení nějakým 

způsobem liší, pokud jej provádí skupina výzkumníků nebo profesionální překladatelé.36 

Výše zmíněné studie ukazují, jaká může v oblasti výzkumu strojového překladu 

existovat variabilita, a že tyto výzkumy mohou přívést zajímavé a často rozporuplné 

výsledky. Co se týče kombinace českého a anglického jazyka, existuje v této oblasti řada 

bakalářských a diplomových prací, ale v rámci bádání se mi nepodařilo objevit žádnou 

výzkumnou studii. Jak jsem již ale zmínila, každá práce týkající se analýzy strojového 

překladu, má potenciál přinést něco nového a to díky různým korpusům textů a rozdílným 

obdobím jejího provedení. Dá se říci, že výsledek každé studie závisí na několika faktorech 

a to na výběru jazykového korpusu, časovém zasazení, ale také kombinaci vybraných 

jazyků. 

  

                                                           
36 FIEDERER, Rebecca a Sharon O’BRIEN. Quality and Machine Translation: A realistic 

objective? [online]. 2009 [cit. 2017-10-11]. Dostupné z: 

http://www.jostrans.org/issue11/art_fiederer_obrien.pdf 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

V této kapitole se budu zabývat popisem a výsledky vlastního výzkumu strojových 

překladačů od společností Google a Microsoft při překladech mezi českým a anglickým 

jazykem. Nejprve popíšu, co je cílem analýzy, a poté uvedu, jak probíhala volba textů a 

postup samotné analýzy daných textů. Následně prezentuji výsledky a hodnocení 

vyplývající z dané analýzy. 

2. 1 Cíl výzkumu 
 

Cílem práce je na základě analýzy vybraných českých textů zhodnotit výkon dvou 

online strojových překladačů Google Translate a Bing Translator při překladech do 

anglického jazyka. Zjistit, ve kterých oblastech jazyka jsou online překladače úspěšné, a ve 

kterých zaostávají. Porovnat výkon těchto dvou překladačů mezi sebou a zhodnotit jejich 

možný přínos pro různé typy uživatelů. Těmi jsou profesionální překladatel, uživatel 

s průměrnou znalostí cílového jazyka a uživatel s nulovou znalostí cílového jazyka. 

 

2. 2 Popis metodologie 
 

2. 2. 1 Volba vzorku 

 

K provedení analýzy bylo potřeba zvolit materiál, na kterém bude pokusný překlad 

učiněn. Za účelem analýzy bylo zvoleno 10 textů či úryvků z různých textových útvarů, 

týkajících se různých vědních oblastí. Všechny texty jsou v českém jazyce a jsou dostupné 

online. Jejich výpis a stručný popis je uveden níže. 

V rámci této práce jsem se rozhodla zahrnout pouze jednosměrný překlad a to 

z českého jazyka do anglického. Důvodem je jednak omezený rozsah této práce, ale také 

fakt, že u opačného překladu, tedy z anglického do českého jazyka, bude míra chybovosti 

daleko rozsáhlejší a vyhodnocení takových překladů mnohem těžší. Je to dáno tím, že 

anglický jazyk je na rozdíl od českého používán celosvětově a korpus textů, ze kterých 
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může neuronový překlad čerpat, je tedy rozsáhlejší. Angličtina je také jazyk s minimálním 

skloňováním a časováním slov a oproti češtině je její tvorba daleko lehčí. V rámci svých 

jazykových znalostí, ale i s ohledem na možné budoucí pokračování práce, jsem se 

rozhodla začít od lehčí nabízené varianty. 

Před samotným výběrem jsem kvůli zajištění různorodosti textů zvolila 10 oblastí 

či témat, v jejichž rámci jsem vždy daný text hledala. V rámci stanovených oblastí jsem 

texty určovala dle vlastního uvážení, jelikož v podstatě jakýkoli překládaný text skrývá 

potenciál vhodný pro testování a je možné v něm pozorovat zajímavé jevy týkající se 

překladu. 

Každý z deseti textů má maximální rozsah 5000 znaků. Tento rozsah je dán 

omezeným rozsahem u překladového pole obou překladačů. Zde se nabízela možnost texty 

rozdělit a zbylou část (přes 5000 znaků) přeložit samostatně, avšak tento krok by mohl 

narušit celou konzistenci textu a ovlivnit výsledek práce překladače. 

Uvědomuji si, že stanovený jazykový korpus není zcela vyčerpávající, ale 

s ohledem na předpokládaný rozsah práce ho považuji za vhodný základ. 

2. 2. 2 Postup při analýze 

 

Deset vybraných textů bylo tedy přeloženo oběma překladači přímo v jejich 

webovém rozhraní a oba výstupní texty byly zkopírovány do programu Word, kde byly za 

pomocí tabulky dány s originálním textem vedle sebe do tří sloupců. V prvním sloupci se 

vždy nachází originální text, v druhém přeložený text z překladače Bing a ve třetím 

přeložený text z překladače Google. Z důvodu integrity testování byly v původních textech 

ponechány veškeré gramatické chyby. V následujícím kroku jsem oba překlady po větách 

porovnávala s originálem a vyznačovala rozdíly v překladech a překladové chyby. Po 

tomto kroku jsem začala od začátku a nyní jsem věnovala větší pozornost vyznačeným 

částem, které jsem opět překopírovala do jiného souboru, kde jsem je dle jazykové roviny 

a typu chyby roztřídila do kategorií a dané chyby popsala. Z tohoto souboru jsem pak 

vytvořila oficiální analýzu, která je součástí této práce. Tabulky s celými originálními texty 

a oběma překlady jsou součástí přílohy práce. 
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2. 2. 3 Hodnocení metodologie 

 

Výsledná analýza není kompletní analýzou všech jevů. Do její konečné podoby 

byly vybrány jevy, které jsou podstatné, zajímavé či často se vyskytující. V případě 

častého výskytu určitého jevu bylo do analýzy vybráno jen několik příkladů, které byly pro 

ukázání příslušného jevu postačující.  

S ohledem na relativně nízký počet vzorků si uvědomuji, že nelze obecně tvrdit, 

jaký z překladačů je lepší, či který z překladačů činí určité typy chyb častěji. Veškeré 

závěry a vyjádření jsou pouze na základě analyzovaného materiálu. 

S ohledem na rozsah práce není možné provést kompletní analýzu všech textů. 

Namísto toho jsem se zaměřila na konkrétní příklady, které považuji za relevantní, a 

domnívám se, že i přesto jsou výsledky práce přínosné a zajímavé. Analýza může být 

omezena mojí znalostí jazyka, ale také mojí (ne záměrnou) chybou, například v podobě 

přehlédnutí určitých jevů. Pro zamezení těchto problému u výzkumu tohoto typu je jistější, 

aby analýzu se stejnými texty provádělo několik výzkumníků nezávisle na sobě. 

 

2. 3 Vlastní analýza 

V následující části práce jsou nejprve představeny pro analýzu vybrané texty. Dále jsou 

zde dle jednotlivých rovin jazyka rozepsané jevy vycházející z analýzy těchto textů a 

konkrétní příklady daných jevů, které jsou dohledatelné v textech. Některé z příkladů 

obsahují doplňující komentář. Zkratky BT a GT odkazují k pojmům Bing Translator a 

Google Translate. Konkrétní jev je vždy podtržený a označený tučně. Správný překlad je 

označen zelenou barvou a chybný naopak červenou. 

2.3.1 Přehled textů pro překlad 

 

Zde jsou uvedeny texty vybrané pro překlad a jejich stručná charakteristika. 

Téma: Politika 

Text č. 1: Jednací řád Evropského parlamentu 
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Jak bylo řečeno v jedné z kapitol teoretického základu, jako jeden z materiálů slouží 

strojovým překladačům překlady vytvářené v rámci Evropské unie a Organizace spojených 

národů. Pro zajímavost jsem tedy zahrnula i jeden z takových textů. 

Téma: Dětská literatura 

Text č. 2:  Karel Jaromír Erben – Zlatovláska 

Zde mě zajímá, jak si překladač poradí s literaturou určenou pro děti, která obsahuje 

zdrobnělé výrazy, citoslovce atd. 

Téma: Technika 

Text č. 3: Návod k obsluze automobilu Škoda Fabia  

Budu zkoumat překlad technických výrazů a specifického jazyka psaní manuálů. 

Téma: Medicína 

Text č. 4: Kůže 

Článek o kůži určený pro čtenáře online portálu. Zaměřím se na překlad terminologie 

z oblasti medicíny. 

Téma: Psychologie 

Text č. 5: Teorie spravedlivé odměny aneb bez práce nejsou koláče 

Článek z oblasti psychologie určený široké veřejnosti. 

Téma: Příroda 

Text č. 6:  Češi pomáhají zachránit vzácný druh antilopy 

Článek z internetových stránek časopisu National Geographic. 

Téma: Film 

Text č. 7: Sully: Zázrak na řece Hudson 

Recenze filmu. 
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Téma: Geografie 

Text č. 8: Golden Gate Bridge – Projeděte Zlatou bránou 

Článek o mostě Golden Gate Bridge. 

Téma: IT technologie 

Text č. 9: Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů 

Článek z oblasti IT obsahující odborné výrazy. 

Téma: Právo 

Text č. 10: Výnosy z pronájmu společných částí a prostor domů 

Článek z elektronického deníku zabývajícího se oblastí práva. 

 

 

2. 3. 2 Morfologická analýza 

Singulár/Plurál 

Často dochází ve výstupním textu k záměně jednotného čísla za množné či naopak. 

Většinou se tomu tak děje u tvarů slov, které jsou shodné pro více pádů a vyskytují se jak 

v jednotném, tak v množném tvaru daného slova.  

Příklad č. 1: 

Text č. 3: Na opěradla nesmíte působit velkou silou, … 

BT: Do not exert any heavy force on the backrest, … 

GT: Do not apply heavy force to the backrests, … 

V tomto případě změna množného čísla na jednotné nebrání porozumění, ale výstupní věta 

není přesným ekvivalentem věty vstupní. 

Příklad č. 2: 

Text č. 7: O Sullyho, cestující, zoufalého týpka u radaru i o toho chlapíka, … 
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BT: About Sully, the passenger, the desperate guy of radar, … 

GT: About Sully, the passenger, the desperate guy at the radar, … 

 

Slovo ze vstupního jazyka převzato do výstupního 

 V tomto občasném jevu dochází k tomu, že překladač převezme české slovo 

nepřeložené a za pomoci koncovky jej přetvoří na anglický tvar slova. 

Příklad č. 1: 

Text č. 2: …rozuměl, co si koníci povídali, ohlídl se, a vida, že se Jiřík směje,… 

BT: …the king understood what the horses were talking about, ohlídling, and seeing 

Georgie laughing,… 

GT: …the king understood too well what the horses were talking about, looked around, 

and saw that George was laughing,… 

 

V daném kontextu by bylo vhodnější použití slovesa looked around, avšak pro tento jev je 

podstatné, že překladač Google slovo přeložil, zatímco překladač Bing jej v české podobě 

přetvořil do anglického slovesného tvaru. 

 

Příklad č. 2: 

Text č. 7: …patlají s motivy a zápletkami… 

BT: …patlají with motifs and zápletkamis… 

GT: …motivated by motifs and plot… 

 

Google přeložil sloveso patlají sice špatně, ale na rozdíl od překladače Bing zvládl slovo 

zápletka. Obecně lze říci, že překladač Google se vždy pokusí (ačkoli někdy chybně) 

zadání ze vstupního textu přeložit. Překladač Bing jej spíš ponechá v originálním tvaru či 

na něj aplikuje pravidla anglického jazyka.  

Členy 

Chyby související s používáním anglických členů. 
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Příklad č. 1:  

Text č. 8: Ministerstvo obrany i samotné San Francisco nakonec výstavbu mostu přes 

úžinu schválilo. 

BT: Ministry of Defence and the San Francisco itself eventually built the bridge through 

the strait. 

GT: Ministry of Defense and San Francisco itself finally approved the construction of the 

bridge over the strait. 

Názvy měst a obcí jsou v anglickém jazyce psány bez členu. 

 

2. 3. 2 Syntaktická analýza 

Nevyjádřený podmět  

Na rozdíl od jazyka anglického, je v českém poměrně časté užití nevyjádřeného 

podmětu ve větě. Překladače si s tímto jevem většinou poradí tak, že z této věty vytvoří 

větu s podmětem vyjádřeným. 

Příklad č. 1:  

Text č. 5: Nevidí, že je v práci 60 hodin týdně a že jeho víkendy jsou strávené na telefonu 

a u mailové schránky. 

 

BT: They don 't see that he's at work for 60 hours a week and that his weekends are spent 

on the phone and in the mail box. 

 

GT: He does not see that he is at work 60 hours a week and that his weekends are spent 

on the phone and in the mailbox. 

 

V této větě je nevyjádřený podmět oni (kolegové). Abychom však dospěli ke správnému 

překladu této věty, je potřeba znát její kontext. Jelikož oba překladače překládají na úrovni 

věty, pravděpodobně odhadují podmět z koncovky slovesa a zde se nabízí 3. osoba jak 

jednotného, tak množného čísla.  

 

Příklad č. 2:  

Text č. 8: Byl však příliš měkký, proto se zlomil a skončil v hlubinách oceánu. 
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BT: But he was too soft, so he broke and ended up in the depths of the ocean. 

GT: But it was too soft, so it broke and ended in the depths of the ocean. 

 

Nevyjádřený podmět zde představuje nýt. Toto podstatné jméno sice odkazuje v českém 

jazyce k rodu mužskému, avšak v jazyce anglickém odkazujeme k neživotnému předmětu, 

a  tudíž je nutné pro překlad použít anglické zájmeno it. 

 

Určování času 

 

Chyby související s určením správného času slovesa při překladu. 

 

Příklad: 

 

Text č. 8: S tímto nelehkým úkolem se statečně popral za pomoci sponzorů, investorů a 

dalších architektů. 

BT: With this formidable task he fight bravely with the help of sponsors, investors and 

other architects. 

GT: With this difficult task he bravely fought with the help of sponsors, investors and 

other architects. 

 

Zde překladač Bing špatně zvolil přítomný čas fight jako ekvivalent ke slovu popral, které 

odkazuje k času minulému.  

 

2. 3. 4 Lexikologická analýza 

Vynechaný výraz 

Překladač slovo ze vstupního textu zcela vynechá a v textu výstupním jeho 

přeložený ekvivalent není. 

Příklad č. 1: 

Text č. 8: Bezesporu největší atrakcí a symbolem města je však slavný visutý most Golden 

Gate Bridge. 

BT: Without doubt the biggest attraction and symbol of the city is, however, the famous 

suspension bridge Golden Gate Bridge. 
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GT: Undoubtedly the biggest attraction and symbol of the city is the famous Golden Gate 

Bridge. 

 

Příklad č. 2: 

 

Text č. 9: … malá četnost zásahů administrátora… 

BT: low frequency of administrator's intervention 

GT: low administrator 

Z uvedených příkladů i z analyzovaných textů je patrné, že tento jev činí problémy více 

překladači Google. 

Nepřeložený výraz 

Častým jevem je také to, že překladač nenalezne žádný ekvivalent odpovídající 

určitému slovu. To pak ve výstupním textu ponechá v původní nepřeložené formě.  

Příklad č. 1:  

Text č. 5: Lidé totiž při srovnání nekoukají na parametry posouzení stejné startovní 

pozice. 

BT: People, when comparing nekoukají to the parameters of the assessment of the same 

starting position. 

GT: People do not look at the benchmarks for the same starting position when compared. 

 

Příklad č. 2: 

Text č. 2: …vzal kousíček na jazyk a pochutnával. 

BT: … he took the Kousíček to the tongue, and Pochutnával. 

GT: …he took his tongue and tasted it. 

 

Příklad č. 3: 

Text č. 7: Pozornost médií, ale i dobrosrdečných barmanů mu moc příjemná není… 
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BT: The attention of the media, but also the dobrosrdečných of bartenders… 

GT: The attention of the media, but also the good-hearted bartenders… 

 

Příkladů podobného typu je v analyzovaných textech celá řada. Tento jev dělá problémy 

zejména překladači Bing. 

 

Univerbizace 

Univerbizace je proces, kterým se ze sousloví vytvoří jedno slovo. Tato slova mají 

v českém jazyce spíš hovorový charakter, ale mohou se objevit i v psané formě. 

Příklad č. 1: 

Text č. 8: Setkával se se stejným nepochopením, jaké zažíval architekt Gustave Eiffel před 

výstavbou své Eiffelovky. 

BT: Met with the same misunderstanding as experienced architect Gustave Eiffel before 

the construction of his Eiffel. 

GT: He met with the same misunderstanding as the architect Gustave Eiffel experienced 

before building his Eiffel Tower. 

 

Odborná terminologie 

S termíny, které jsou sice odborné, ale v běžném jazyce poměrně používané, nemají 

překladače většinou problém. Ten však nastává u termínů málo používaných. 

Příklad č. 1: 

Text č. 6: Aktivity pražské zoo na ochranu ohrožených druhů se v Mongolsku rozšířili 

vedle koně Převalského i na sajgu mongolskou. 

BT: The activities of the Prague Zoo for the protection of endangered species in Mongolia 

were extended next to the horse Przewalski and Sajgu Mongolia. 

GT: The activities of the Prague Zoo to protect endangered species have spread to 

Mongolia alongside the Prevalski horse and Mongolian sagi. 
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Kůň Převalský se v anglických textech vyskytuje pod označením Dzungarian horse nebo 

pod výrazem převzatým z polštiny Przewalski 's horse.37 Tento překlad tedy zvládl lépe 

překladač Bing. Překlad sajgy mongolské je Mongolian saiga.38 Zde nezvládl správný 

překlad ani jeden z překladačů. Chyba v podobě neshody podmětu s přísudkem u slova 

rozšířili se vyskytovala již v originálním textu. 

Příklad č. 2: 

Text č. 4: …je tvořena třemi typy buněk: keratocyty, melanocyty a Langerhansovými 

buňkami. 

BT: …consists of three types of cells: Keratocyty, melanocytes and Langerhansovými 

cells. 

GT: …is made up of three cell types: keratocytes, melanocytes and Langerhans cells. 

 

Překladač Bing odborný termín nepřeložil a ponechal jej v původní formě. V dalším 

odstavci je však sousloví Langerhansovy buňky přeloženo správně. Úspěšnost přeložení 

některých termínu tedy pravděpodobně záleží na jejich tvaru ve vstupním textu. 

Vlastní jména 

Záměna vlastního jména za běžné slovo či špatný překlad českého skloňování jmen. 

Příklad č. 1: 

Text č. 6: …vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha,… 

BT: …explains Miroslav Mite, director of the Prague Zoo,… 

GT:  …explains Miroslav Bobek, director of the Prague Zoo,… 

 

Překladač Bing zde překládal příjmení jako běžné významové slovo. 

                                                           
37 Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute [online]. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: 

https://nationalzoo.si.edu/animals/przewalskis-horse 

38 The Institute for Wildlife Studies, Arcata [online]. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: 

http://www.iws.org/species_saiga.html 
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Příklad č. 2: 

Text č. 7: …se svým kolegou Jeffem Skilesem. 

BT: …and his colleague, Jeff Skilesem, 

GT: …and his colleague Jeff Skiles. 

 

Zdrobnělá slova 

Zdrobnělina je zdrobnělý název slova, které odborně označujeme jako deminutivní 

a které nejčastěji vytváříme pomocí přípony. V českém jazyce je užití zdrobnělin oproti 

anglickému mnohem častější, a proto činí strojovým překladačům problémy. 

Příklad č. 1: 

Text č. 2: Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, proč mu to král tak tuze zapověděl. 

BT: Jiříkovi, the servant, was strange why the king so too zapověděl. 

GT: It was strange to George, the servant, why the king had so much forgotten him. 

Zatímco překladač Bing zdrobnělinu nepřeložil vůbec, překladač Google jméno přeložil, 

ne však ve zdrobnělé formě, čímž se vytratilo původní citové zabarvení slova. Vhodnější 

překlad by zde byl například Georgie. 

Překlad na základě podobnosti 

 Občas překladač na základě vizuální podobnosti zamění méně užívané slovo 

za jiné, častěji užívané a to přeloží do cílového jazyka. 

Příklad č. 1: 

Text č. 2: A jaký by to byl kuchař, aby ani neokusil, co strojí? 

BT: And what kind of a cook would it be to tasted what machine? 

GT: And what kind of cook would it be that he did not taste what he was doing? 
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České sloveso strojit má význam připravovat, chystat. Není to však sloveso hojně užívané. 

Překladač Bing jej na základě vizuální podoby chybně přeložil jako slovo od něj odvozené, 

tedy stroj.  

 

Anglický či jiný jazyk ve vstupním textu 

 Často se i v českých textech mohou vyskytovat (například ve formě doplnění 

v závorce) termíny, které jsou při překladu do anglického jazyka ve výsledku stejné jako 

termín před závorkou.  

Příklad č. 1: 

Text č. 4: …skládá se z pokožky (epidermis), škáry (dermis) a podkožní (subkutánní) 

vrstvy. 

BT: …it consists of the skin (epidermis), dermis (dermis) and subcutaneous layer. 

GT: …it consists of skin (epidermis), dermis and subcutaneous (subcutaneous) layers. 

 

Příklad č. 2: 

Text č. 4: …potních žláz i vlasových váčků (folikulů). 

BT: …sweat glands and hair follicles (follicles). 

GT: …sweat glands and hair follicles. 

 

U obou příkladů je zřejmé, že po překladu nejsou termíny v závorce nutné, jelikož jsou 

stejné. U prvního příkladu upravili oba překladače jeden termín správně, avšak druhý 

nikoli a každý z překladačů tak navíc učinil u jiného termínu. 

 

Lexikální koheze textu 

Při snaze zachovat kohezi textu například odkazujeme ke stejným předmětům řeči 

pokaždé stejným způsobem tak, aby byla zachována celková přehlednost textu. 
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Příklad č. 1: 

Text č. 5: …dochází podle J. S. Adamse ke vzniku následující rovnice: odvedená 

práce/zisk daného jedince = práce/zisk srovnávaných osob 

BT: …according to J. S. Adams to create the following equation: work done/profit of 

given individual = work/profit compared people 

GT: …according to J. S. Adams, the following equation is formed: the work done / the 

profit of the individual = labor / profit of the persons being compared 

V případě uváděné rovnice by bylo vhodnější pojmy sjednotit, tedy použít na obou 

stranách stejné. 

2. 3. 5 Sémantická analýza 

 

Homonymie 

Slova, která mají stejnou podobu jako slova jiného významu a odpovídá jim tedy 

více než jedna interpretace, se nazývají homonyma. V procesu desambiguace neboli 

zjednoznačnění dochází k odstranění homonymie a jednoznačné interpretaci slovních tvarů 

v rámci daného kontextu. Tento proces činí problémy oběma překladačům a poměrně 

častý. 

Příklad č. 1: 

Text č. 2: …když ho sní, že bude všemu rozumět… 

BT: …when he eats that he will understand everything… 

GT: …when he dreamed he would understand everything… 

Pokud vezmeme v úvahu slovní tvar sní bez ohledu na kontext, pak může odkazovat buď k 

3. osobě, jednotného čísla slovesa sníst, ale také k 3. osobě jednotného čísla slovesa snít.  

Příklad č. 2: 

Text č. 3: K zavěšení oděvů nepoužívejte ramínka. 

BT: Do not use shoulder straps to hang clothes. 

GT: Do not use hangers to hang clothes. 
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Příklad č. 3: 

Text č. 3: Na opěradla nesmíte působit velkou silou, např. údery, kopáním apod. 

BT: Do not exert any heavy force on the backrest, e.g. Punches, digging, etc. 

GT: Do not apply heavy force to the backrests, such as hammering, kicking, etc. 

 

Hlavní význam anglického slovesa dig je vytvořit za pomoci nástroje či rukama díru 

v zemi. Do českého jazyka bychom jej sice mohli přeložit jako kopat, ale v češtině má 

sloveso kopat daleko širší užití a v tomto kontextu je překlad dig špatný. 

Příklad č. 4: 

Text č. 8: …, kdy uvolněná část konstrukce protrhla… 

BT: …, when the loose part of the structure tore… 

GT: …, when a relaxed part of the construction broke through… 

 

Příklad č. 5: 

Text č. 4: Střední vrstvu kůže… 

BT: The middle layer of leather… 

GT: The middle layer of the skin… 

 

Slovo leather je užívané v souvislosti se zvířecí kůží, která je určena na výrobu kožených 

věcí. Pro lidskou kůži není tento termín vhodný. 

Příklad č. 6: 

Text č. 2: …tvoje síť… 

BT: Your network… 

GT: Your network… 

V textu č. 2 se v jedné části hovoří o rybářské síti. Správný překlad, tedy net, zvládl 

překladač Google ve dvou případech, a překladač Bing v jednom. Správný překlad je 
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pravděpodobně dán přítomností slova ryba ve větě. Při dalším opakování bylo však slovo 

přeloženo jako network. Je pravděpodobné, že zde překladače ukazují metodu překladu na 

principu statistického výskytu slova. V korpusech textů, které jsou překladačům dostupné, 

se jistě více vyskytuje jako net přeložená síť internetová, nikoliv síť rybářská. 

Mírný posun významu 

Občas v důsledku překladu dochází ke zkreslení původního významu věty. 

Příklad č. 1: 

Text č. 3: Řádného ochranného účinku bezpečnostních pásů a systému airbag může být 

dosaženo pouze při správné poloze sezení. 

BT: The proper protective effect of the safety belts and the airbag system can only be 

achieved if the seat position is correct. 

GT: The proper protection of the seat belts and the airbag system can only be achieved 

with the correct seating position. 

 

První část věty je správně přeložena jen u překladače Bing, jelikož u překladače Google 

došlo k vynechání slova účinek, a tím pádem se slovo ochrana vztahuje přímo k 

bezpečnostním pásům. Naopak kombinace seat position u překladače Bing evokuje polohu 

sedadla, nikoliv sezení. 

Příklad č. 2: 

Text č. 3: …. hrozí vážná, až smrtelná zranění. 

BT: …there is a serious, fatal injury. 

GT: …serious or fatal injuries occur. 

České sloveso hrozit odkazuje ke skutečnosti, že se něco může, ale také nemusí stát. Smysl 

vět obou překladačů však poukazuje na to, že se něco stane určitě. 

Významový posun bránící porozumění 

Zde se věnuji případům, které se od originálního textu výrazně odlišují, až brání 

porozumění celé věty. 
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Příklad č. 1: 

Text č. 3: …při aktivaci může být životu nebezpečný! (airbag) 

BT: …it may be dangerous to life at activation! 

GT: …life may be dangerous when activated! 

 

Googlem přeložená věta tvrdí, že život může být nebezpečný, nikoli že aktivace může být 

životu nebezpečná. 

Příklad č. 2: 

Text č. 2: …dobře babičce zaplatil… 

BT: …he paid his grandmother… 

GT: …he paid his grandmother… 

 

Přeložený text u obou překladačů odkazuje na příbuzenský vztah mezi postavami, zde se 

však jednalo o náhodnou starou paní. 

Příklad č. 3: 

Text č. 9: …samotné šifrování tento software nezajišťuje. 

BT: …the encryption itself does not provide the software. 

GT: …the encryption itself does not provide this software. 

 

Původní věta tvrdí, že software sám o sobě neprovádí šifrování. V přeložených textech 

došlo k otočení významu v tom smyslu, že šifrování samo o sobě neposkytuje software. 

 

Vložení cizí informace 

Ve výsledném textu se objevuje informace, která není dohledatelná v textu vstupním či 

překlad nedává smysl. U strojových překladačů je pozoruhodné to, že u některých chyb je 

na první pohled zřejmé, jak k dané chybě překladač dospěl, jiné jsou však naprosto 

nesmyslné a jejich původ je téměř nezdůvodnitelný. 
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Příklad č. 1: 

Text č. 4: Škára (nadpis podkapitoly) 

BT: Derma 

GT: Shit 

 

Příklad č. 2: 

Text č. 10: …spolu s novým občanským zákoníkem, tedy 31. 12. 2013,… 

BT: …with the new Civil Code, i.e. 31 December 2005. 12.2013, … 

GT: …together with the new Civil Code, i.e. on December 31, 2013, … 

 

Příklad č. 3: 

 

Text č. 1: …v souladu s články 5 a 13 aktu ze dne 20. září 1976. 

BT: … in accordance with articles 5 and 13 of the Act of 20 May 2004. September 1976. 

GT: …in accordance with Articles 5 and 13 of the Act of 20 September 1976. 

 

U jevů z příkladů č. 2 a 3 dochází k vložení časového údaje navíc, konkrétně roku. Tato 

informace se ve zbylém textu nikde nevyskytuje a je tedy nejasné, odkud pochází. Tento 

jev je pozorovatelný pouze u překladů od překladače Bing. 

Ztráta nebo přidání negace 

Ve výsledném překladu dochází ke ztrátě nebo naopak přidání záporu a tedy ke změně ve 

významu výsledné věty. 

Příklad č. 1: 

Text č. 3: Na háčky ve vozidle věšte pouze lehké oděvy,… 

BT: Only light garments Věšte to the hooks in the vehicle, … 

GT: Do not wear lightweight clothing on the hooks in the vehicle, … 
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Mimo to, že ani jeden z překladačů nezvládl správně přeložit sloveso věsit, u překladače 

Google došlo k přidání negace. Věta by tedy tvrdila pravý opak originálu.  

Příklad č. 2: 

Text č. 10: …jehož účinnost skončila… 

BT: …whose effectiveness ended… 

GT: …which came into effect… 

Výstupní text u překladače Google tvrdí opak originálu. 

Přísloví, rčení 

Přísloví je stylizovaný výrok, za kterým se skrývá morální ponaučení či pokárání. 

Rčení slouží nejčastěji k oživení jazykového projevu či k pobavení. Zatím je to oblast, 

která strojovým překladačům činí značné problémy a tyto výroky většinou překládají 

doslovně.  

 

Příklad č. 1: 

Text č. 4: „Necítím se ve své kůži” 

BT: "I do not feel in my skin" 

GT: "I do not feel in my skin" 

 

V anglickém jazyce bychom pro překlad tohoto tvrzení mohli použít jednu z následujících 

frází: to be out on his (her) own, I'm having a bit of an off day today, I don't 

feel quite myself today. 

 

Příklad č. 2: 

Text č. 7: vás nejspíš v zádech mrazit bude. 
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BT: you'll probably have to freeze your back. 

GT: you will probably freeze your back. 

 

Fráze ,,Běhá mi mráz po zádech” by mohla být přeložena jako it gives me the shivers, it 

sends shivers down my spine nebo it makes my flesh creep. 

 

Příklad č. 3:  

Text č. 7: …a táhnout za jeden provaz 

BT: pull one rope. 

GT: to pull a rope. 

Navrhovaný překlad by byl to pull tohether či stick together. 

2. 3. 6 Pragmatická analýza 

Psaní dat 

Rozdílný formát psaní dat v českém a anglickém jazyce. 

Příklad č. 1: 

Text č. 8: Projekt byl dokončen 27. května 1937, … 

BT: Project completed on 27. May 1937, … 

GT: The project was completed on May 27, 1937, … 

V anglickém jazyce se při psaní dat nepoužívají tečky mezi dnem a názvem měsíce.  
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2. 4 Shrnutí výsledků 
 

Z výše rozepsané analýzy je zřejmé, že v každé rovině jazyka má strojový překlad stále 

určité nedostatky. Jak strojové překlady a analýzy tohoto typu hodnotit je obsáhlé 

výzkumné téma samo o sobě a lze v jeho rámci najít celou řadu materiálů poskytujících 

nejrůznější metody a způsoby hodnocení. Problém v této oblasti je jazyková variabilita a 

to, že lidský pohled na věc je často subjektivní. Debatuje se, zdali máme za správný brát 

jen dokonalý překlad nebo například i takový, který obsahuje mírné odchylky od vstupního 

textu.39  

V rámci hodnotících metod existují například takové, při kterých dáváme každému 

z překladů bodové ohodnocení na určité škále, či se nabízejí jen dvě možnosti v podobě 

správný a chybný překlad. Pro vlastní hodnocení jsem se rozhodla vyjít ze samotné analýzy 

a charakterizovat dle jednotlivých jazykových rovin výkon obou překladačů a shrnout 

vypozorované jevy. 

Z morfologického pohledu je možné jako nejčastější chybu pozorovat změnu 

jednotného čísla na množné či naopak. K tomuto jevu dochází zpravidla u tvarů slov, které 

jsou shodné pro více pádů a vyskytují se jak v jednotné, tak v množné formě daného slova. 

Tento typ chyby se vyskytuje u obou překladačů a v poměrně stejné míře. Další 

vypozorovaný jev se týká toho, že překladač převezme české slovo nepřeložené a za 

pomoci koncovky jej přetvoří na anglický tvar slova (např. ohlídling, zápletkamis). Tento 

jev lze pozorovat jen u překladače Bing. Další pod morfologii zahrnutý jev se týká 

používání členů. V mnou zkoumaném vzorku nebylo chyb souvisejících s členy tolik, jako 

jsem zpočátku očekávala, ale i přesto se nedá říci, že by byly překladače v tomto ohledu 

bezchybné. 

U syntaktické roviny lze pozorovat práci překladačů s nevyjádřeným podmětem. 

Ačkoli je v českém jazyce podmět často nevyjádřený, u anglické věty musí být vždy 

                                                           
39 LAVIE, Alon. Evaluating the Output of Machine Translation Systems [online]. In: . 2011, s. 86 [cit. 2017-

12-23]. Dostupné z: https://www.cs.cmu.edu/~alavie/Presentations/MT-Evaluation-MT-Summit-Tutorial-

19Sep11.pdf 
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použit. Tento krok překladače zvládají dobře a podmět doplní, ale pokud sloveso ve větě 

jasně nepoukazuje na to, kterou osobu použít, pak je překlad často špatný. Tato skutečnost 

vypovídá o tom, že překladače často pracují na úrovni věty a ne celého textu jako 

komplexní jednotky a zatím si tedy nedokáží vytáhnout potřebné informace z okolních vět. 

Dále byly pozorovány chyby v časování sloves, kdy překladač sloveso přeloží správně, 

avšak v jiném čase. Tyto chyby se ale objevují zřídka. 

V lexikologickém rozboru bylo objeveno časté vynechávání slov či celých frází. 

Překladač slovo nebo frázi ze vstupního textu zcela vynechá a v textu výstupním jejich 

přeložený ekvivalent není. Ve zkoumaném korpusu textů se tento jev vyskytoval výhradně 

u překladače Google. Nepřeložení výrazu a jeho ponechání v původní podobě a převzetí do 

výstupního textu je jevem, který pozorujeme na druhou stranu jen u překladače Bing. 

Překladač Google se vždy pokusí daný segment přeložit, dalo by se říci i na úkor toho, že 

by měl být přeložen špatně. A občas se tomu tak děje, ale většinou je text přeložen 

správně. Na základě toho se dá říci, že překladač Google disponuje větší slovní zásobou 

než překladač Bing. Dokazuje to i schopnost přeložit v jazyce ne příliš užívané 

univerbizované vyjádření (př. Eiffelovka). Bohužel se jich v rámci analyzovaných textů 

nevyskytovalo více a není tedy možné na jisto říci, jak by si překladače poradili s další 

univerbizací. U odborné terminologie dost záleží na tom, z jaké oblasti pochází. Nedá se 

zde tedy moc vyvozovat, ale lze tvrdit, že pravděpodobnost úspěšnosti přeložení záleží i na 

tom, v jakém tvaru se slovo ve větě vyskytuje a že překladač jej v určitém tvaru rozpozná, 

ale v jiném nemusí. Co se týče překladu vlastních jmen, byl úspěšnější překladač Google a 

to jak v rozpoznání, zdali se jedná o vlastní jméno, tak v přechýlení českého skloňování 

příjmení do anglické podoby. Pokud se však jméno vyskytovalo ve zdrobnělé formě (př. 

Jiříček), pak nastaly komplikace u obou překladačů. S případy, kdy se ve vstupním textu 

objevoval jako doplnění v závorce výraz, který byl po přeložení shodný s výrazem před 

závorkou, si ani jeden z překladačů zatím naplno poradit neumí.  

Nejvýraznějším jevem v rámci sémantické roviny je práce strojových překladačů 

s homonymií. Proces desambiguace, tedy rozbor a správná interpretace slovních tvarů 

v rámci určitého kontextu činí problémy oběma překladačům a chybovost v tomto procesu 

je poměrně častá. U většiny příkladů to opět vypovídá o tom, že překladače nepracují na 
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úrovni celého textu, ale pouze překládané věty. Občas v důsledku překladu dochází ke 

zkreslení původního významu věty, které může být až takové, že brání porozumění větě 

jako celku. Dochází k tomu často u pro český jazyk typických dlouhých souvětí, které se u 

jazyka anglického tolik nevyskytují. Občasně nastane situace, kdy překladač vloží do textu 

cizí informaci (např. vložené roky 2004 a 2005 do některých dat překládaných 

překladačem Bing). Původ této chyby je neznámý, jelikož se dané informace ani na jiném 

místě v textu nevyskytují. Dalším jevem bylo přidání negace do výstupního textu a 

výsledná věta tedy tvrdila opak originálu. Tento jev se vyskytoval více u překladače 

Google. Ani jeden z překladačů si zatím neumí úplně poradit s některými příslovími a 

rčeními a nejčastěji je překládají doslovně. 

Z hlediska pragmatické roviny se dá zmínit špatný formát psaní dat, který se častěji 

vyskytoval u překladače Bing. 

Nezmiňuji zde některé jevy, které se v rámci analýzy a zkoumaných textů 

vyskytovaly ojediněle. V analýze jsou zahrnuty, jelikož je považuji za povšimnutí hodné, 

ale nemohu na jejich bázi vyvodit o daném jevu obecné závěry či tvrdit, který z překladačů 

je zvládl lépe. Dané jevy by však bylo pozoruhodné prozkoumat v rámci případných 

budoucích analýz a jiných jazykových korpusů.  

2. 5 Závěr analýzy 

 Ve shrnutí výsledků analýzy můžeme sledovat, že každý z překladačů má své silné 

i slabé stránky a nelze říci, který z překladačů je výkonnější, jelikož každý z nich má svůj 

„osobitý“ způsob překládání. Překladač Google disponuje obsáhlejší slovní zásobou a 

častěji přeloží termíny nepřeložené překladačem Bing. Dalo by se říci, že překládá i na 

úkor toho, že výsledek bude pravděpodobně špatně, zatímco překladač Bing raději slovo 

ponechá nepřeložené. Překladač Google občasně vynechává slova ze vstupního textu či do 

věty vloží negaci. Překladač Bing občasně utváří chybné tvary českých slov s anglickými 

koncovkami a bojuje s formáty anglických dat. Dalo by se tvrdit, že překladač Bing klade 

větší důraz na estetičnost celého textu. Nepřekládá výrazy, u kterých nenajde jistý 

ekvivalent, a nepřekládá tolik doslova, ale spíš s důrazem na znělost výsledného textu. 

Některé věty překladače Bing jsou na velmi dobré úrovni a pro strojový překlad by mohly 
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být velkou chloubou. Překladač Google se více drží vstupního textu a delší věty či souvětí 

pak často zní kostrbatě. Shrnout bychom tedy mohli tvrzením, že překladač Bing je 

flexibilnější na úrovni věty a překladač Google na úrovni slova. 

Nyní použiji vyvozené závěry ve vztahu k cíli práce, kterým bylo mimo jiné 

zhodnotit možný přínos strojových překladačů pro různé typy uživatelů. Konkrétně pro 

profesionálního překladatele, pro uživatele s průměrnou znalostí jazyka a pro uživatele se 

znalostí nulovou.  

Pro profesionálního překladatele může mít strojový překlad bezpochy velký 

význam a to zejména v podobě urychlení práce. V tomto případě je úroveň znalosti jazyka 

tak vysoká, že snadno a rychle rozpozná správný a chybný překlad, a tím prvním se může 

inspirovat. V dnešní době jsou na profesionální překladatele také kladeny obrovské časové 

nároky a takto předem přeložený text může pomoci hlavně se slovní zásobou. Překladatel 

pak nemusí slova, která si zrovna nemůže vybavit, dohledat jinde a ztrácet tím čas. 

Z pohledu tohoto uživatele by tedy byl pravděpodobně lepší překladač Google, který má 

oproti překladači Bing bohatší slovní zásobu. 

Uživatel s průměrnou znalostí jazyka je do určité míry schopen rozpoznat chyby 

překladače, ale řadu jich také přehlédne. Strojový překladač může opět sloužit jako 

pomůcka, ale je zde potřeba si uvědomit, že strojové překladače nejsou dokonalé a na 

jejich výstupy se tedy nemůžeme spolehnout. To, který překladač je zde vhodnější, pak 

bude záležet také na typu textu, který daný uživatel potřebuje přeložit. V případě 

odborného textu s množstvím terminologie či v běžném jazyce málo užívanými termíny, 

pak bude pravděpodobně lepších výsledků dosahovat překladač Google. Avšak u běžných 

textů, kde uživateli nezáleží tolik na každém slově a potřebuje text přečíst spíš jako celek, 

pak je kvůli kvalitnější syntaktické výstavbě vět vhodnější překladač Bing. 

Pro uživatele, který výstupní jazyk nezná ani na nízké úrovni, nelze strojové 

překladače doporučit kvůli stále poměrně velké míře výskytu chyb. V tomto případě lze 

překladač například použít pro překlad cizojazyčného textu, u kterého potřebujeme zhruba 

vědět, o čem daný text pojednává. V tomto textu však žádnou konkrétní informaci 

nemůžeme považovat za správně přeloženou. 
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ZÁVĚR 
 

Práce se zabývá analýzou souboru textů, které byly přeloženy dvěma 

nejpoužívanějšími online dostupnými strojovými překladači Google Translate a Bing 

Translator. Cílem práce bylo na základě analýzy přeložených textů obecně zhodnotit, 

v kterých oblastech jazyka jsou tyto strojové překladače dobré a kde naopak zaostávají. 

Zdali a do jaké míry mohou být strojové překladače přínosem pro různé typy uživatelů a 

který ze zkoumaných překladačů je pro daný typ uživatele vhodnější. 

Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je popsána 

historie strojových překladačů od jejich počátků až po současnost. Dále jsou zde uvedeny 

jednotlivé metody strojového překladu kvůli přiblížení toho, na jakém principu překladové 

systémy pracují. V posledních kapitolách teoretické části jsou stručně popsány dva použité 

překládací online systémy Google a Bing a předchozí výzkumy z oblasti strojového 

překladu. 

V analytické části se zabývám výsledky vlastní analýzy 10 různorodých českých 

textů přeložených každým z překladačů. V analýze postupuji dle jazykových rovin od 

morfologické a syntaktické roviny k rovině lexikologické, sémantické a pragmatické.  

Z analýzy je zřejmé, že strojové překladače stále zdaleka nedosahují takových 

kvalit jako profesionální překladatel a nelze se na ně tedy plně spolehnout. Avšak za 

určitých podmínek a při překladu určitých typů textu poskytuje strojový překlad obstojné 

výsledky a jeho využití jako pomocníka při překladu může být velmi přínosné. Z této 

analýzy mimo řadu zajímavých jevů týkajících se toho, jak strojové překladače pracují, 

vyplynula i řada zobecnitelných tvrzení týkajících se každého z překladačů. Kapitola 

Shrnutí výsledků popisuje veškeré vypozorované jevy a v kapitole následující jsou sepsána 

tvrzení podložená těmito jevy. Je zde také rozebrán cíl práce, tedy přínos pro rozdílné typy 

uživatelů, ve vztahu ke zjištěným skutečnostem. 

Předložená práce nepředstavuje vzhledem k rozsahu vyčerpávající analýzu. I tak 

ale nabízí přehled pozoruhodných a obecně platných jevů, které můžeme u obou 

zmíněných překladačů skutečně pozorovat. Práce může být brána jako určitá báze 

informací, které mohou být neustále rozšiřovány v rámci dalších prací. Jelikož se každý 
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jazykový korpus liší a také proto, že se oblast strojového překladu vylepšuje každým dnem 

obrovskou rychlostí, přinese každá tato analýza řadu nových jevů. 

  



43 
 

Použité zdroje 
 

BOITET, Christian a Mark SELIGMAN. MT on and for the Web [online], 10 [cit. 2017-

10-03]. Dostupné z: http://www-clips.imag.fr/geta/herve.blanchon/Pdfs/NLP-KE-10.pdf 

 

COSTA-JUSSÀ, Marta R., et al. (ed.). Hybrid Approaches to Machine Translation. 

Springer, 2016. Dostupné z: https://www.worldcat.org/title/hybrid-approaches-to-machine-

translation/oclc/953581497 

 

DHAKAR, Bhojraj, Sitesh SINHA a Krishna Kumar PANDEY. A Survey of Translation 

Quality of English to Hindi Online Translation Systems (Google and Bing) [online]. 2013 

[cit. 2017-10-11]. Dostupné z: http://www.ijsrp.org/research-paper-1301/ijsrp-p1355.pdf 

 

Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: 

Elsevier 2006), vol.7 

Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: 

Elsevier 2006), vol.7 

Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: 

Elsevier 2006), vol.7, 

Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: 

Elsevier 2006), vol.7 

Encyclopedia of Languages and Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: 

Elsevier 2006), vol.7 

FIEDERER, Rebecca a Sharon O’BRIEN. Quality and Machine Translation: A realistic 

objective? [online]. 2009 [cit. 2017-10-11]. Dostupné z: 

http://www.jostrans.org/issue11/art_fiederer_obrien.pdf 

 



44 
 

HUTCHINS, John. Example-based machine translation: a review and 

commentary [online]. 2006 [cit. 2017-10-02]. DOI: https://doi.org/10.1007/s10590-006-

9003-9 

 

HUTCHINS, John. Machine translation: a concise history [online]. 2012, , 21 [cit. 2017-

02-21]. Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/publications.htm 

 

HUTCHINS, John. Machine translation: a concise history [online]. 2012, , 21 [cit. 2017-

02-21]. Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/publications.htm 

 

HUTCHINS, John. Machine translation: problems and issues. [online]. 2007 [cit. 2017-

12-10]. Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/SUSU-2007-2- ppt.pdf 

 

HUTCHINS, John. The history of machine translation in a nutshell [online]. 2014, , 5 [cit. 

2017-02-21]. Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2014.pdf 

 

HUTCHINS, John. The history of machine translation in a nutshell [online]. 2014, , 5 [cit. 

2017-02-21]. Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2014.pdf 

 

KOEHN, P. 2005. Europarl: a parallel corpus for statistical machine translation. Proc MT 

summit 5 

 

KOEHN, Philipp. Statistical Machine Translation: Draft of Chapter 13: Neural Machine 

Translation. 2017. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1709.07809.pdf 

 

LAVIE, Alon. Evaluating the Output of Machine Translation Systems [online]. In: . 2011, 

s. 86 [cit. 2017-12-23]. Dostupné z: https://www.cs.cmu.edu/~alavie/Presentations/MT-

Evaluation-MT-Summit-Tutorial-19Sep11.pdf 

LOTZ, Susan a Alta VAN RENSBURG. Translation technology explored: Has a three-

year maturation period done Google Translate any good? [online]. 2014 [cit. 2017-10-11]. 

Dostupné z: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99203?show=full 



45 
 

Microsoft Translator Official Team Blog, Dostupné z: 

https://blogs.msdn.microsoft.com/translation/  

 

SAFFARI, Mitra, Samad SAJJADI a Mehrad MOHAMMADI. Evaluation of Machine 

Translation (Google Translate vs. Bing Translator) from English into Persian across 

Academic Fields[online]. 2017 [cit. 2017-10-11]. Dostupné z: 

http://mjltm.org/files/cd_papers/r_1000311_170820091834.pdf 

 

Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute [online]. [cit. 2017-10-28]. 

Dostupné z: https://nationalzoo.si.edu/animals/przewalskis-horse 

SYSTRAN: 40 Years of MT Innovation. Systransoft.com [online]. [cit. 2017-02-21]. 

Dostupné z: http://www.systransoft.com/systran/translation-technology/systran-40-years-

of-mt-innovation 

 

The Institute for Wildlife Studies, Arcata [online]. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: 

http://www.iws.org/species_saiga.html 

 

Transfer-based machine translation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer-based_machine_translation 

 

V. LE, Quoc a Mike SCHUSTER. A Neural Network for Machine Translation, at 

Production Scale [online]. 2016 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: 

https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html 

 

W. JOHN HUTCHINS AND HAROLD L. SOMERS. An introduction to machine 

translation. 2. printing. London [u.a.]: Acad. Press, 1992. ISBN 01-236-2830-X. str. 74, 

Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-TOC.htm 

 



46 
 

W. JOHN HUTCHINS AND HAROLD L. SOMERS. An introduction to machine 

translation. 2. printing. London [u.a.]: Acad. Press, 1992. ISBN 01-236-2830-X. str. 320-

323 Dostupné z: http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-TOC.htm 

 

WU, Yonghui a Mike SCHUSTER. Google’s Neural Machine Translation System: 

Bridging the Gap between Human and Machine Translation [online]. 2016, 23 [cit. 2017-

10-03]. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1609.08144v2.pdf 

 

 

 

 

 

 

  



47 
 

 

Přílohy



48 
 

Příloha č. 1:  

Text č. 140 Bing Translator Google Translate 

 

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY 

PARLAMENTU A POLITICKÉ 

SKUPINY 

 

KAPITOLA 1 : POSLANCI 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

Článek 4 : Délka funkčního období 

poslanců 

1.   Funkční období poslance začíná a 

končí v souladu s články 5 a 13 aktu ze 

dne 20. září 1976. 

2.   Poslanec, který se vzdává mandátu, 

oznámí tuto skutečnost předsedovi spolu 

se dnem účinnosti, přičemž doba mezi 

dnem oznámení a dnem, k němuž se 

poslanec mandátu vzdává, nesmí být delší 

než tři měsíce. Toto oznámení musí mít 

formu úředního zápisu sepsaného v 

přítomnosti generálního tajemníka nebo 

jeho zástupce, podepsaného generálním 

tajemníkem nebo jeho zástupcem a 

dotčeným poslancem a musí být 

neprodleně předloženo příslušnému 

Title I: MEPs, parliamentary bodies 

and political groups 

 

Chapter 1: Members of the European 

Parliament 

 

Article 4: Duration of Members ' term of 

office 

1. The term of office of the member shall 

begin and terminate in accordance with 

articles 5 and 13 of the Act of 20 May 

2004. September 1976. 

2. A member who gives up his mandate 

shall notify the President together with the 

date of its effectiveness, the period 

between the date of notification and the 

date of the resignation of the member of 

the mandate shall not exceed three 

months. Such notification shall take the 

form of an official registration, drawn up 

in the presence of the Secretary-General 

or his representative, signed by the 

Secretary-General or his representative 

and the member concerned, and shall be 

TITLE I: MEMBERS, PARLIAMENT 

BODIES AND POLITICAL GROUPS 

 

CHAPTER 1: MEMBERS OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT 

 

Rule 4: Members' term of office 

1. The term of office of a Member shall 

begin and end in accordance with Articles 

5 and 13 of the Act of 20 September 1976. 

2. A Member who surrenders the mandate 

shall notify the President of this fact, with 

effect from the date of the day of the 

notification and the date on which the 

member of the mandate renounces, not 

longer than three months. This 

notification shall take the form of an 

official record drawn up in the presence of 

the Secretary-General or his 

representative signed by the Secretary-

General or his representative and the 

Member concerned and shall be 

forwarded without delay to the committee 

responsible which shall include it on the 

                                                           
40 Evropský parlament: Jednací řád Evropského parlamentu [online]. [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=CS&reference=TOC 
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výboru, který ho zařadí na pořad jednání 

své nejbližší schůze následující po 

obdržení tohoto dokumentu. 

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se 

poslanec vzdal mandátu v souladu s aktem 

ze dne 20. září 1976, je mandát prohlášen 

za uvolněný s platností od data, které 

tento poslanec uvedl v úředním zápisu, a 

předseda informuje o této skutečnosti 

Parlament. 

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se 

poslanec nevzdal mandátu v souladu s 

aktem ze dne 20. září 1976, navrhne 

Parlamentu, aby mandát za uvolněný 

neprohlásil. 

3.   Pokud nebyla před začátkem příštího 

dílčího zasedání naplánována schůze 

příslušného výboru, zpravodaj příslušného 

výboru neprodleně posoudí každé řádné 

oznámení poslance o tom, že se vzdává 

mandátu. Pokud by prodlení při 

posuzování tohoto oznámení mělo mít 

negativní následky, postoupí zpravodaj 

toto oznámení předsedovi výboru a podle 

odstavce 2 ho požádá, aby: 

-   jménem výboru informoval předsedu 

Parlamentu, že mandát může být 

prohlášen za uvolněný, nebo 

-   svolal mimořádnou schůzi výboru, na 

níž budou projednány konkrétní 

problémy, které zpravodaj zjistil. 

submitted forthwith to the committee 

responsible, on the Agenda of its next 

meeting following receipt of this 

document. 

If the committee responsible considers 

that the Member has surrendered its 

mandate in accordance with the Act of 20 

May 2004, September 1976, the mandate 

shall be declared vacant with effect from 

the date indicated by the member in the 

official registration and shall inform the 

President of this fact by Parliament. 

If the committee responsible considers 

that the member did not give up his 

mandate in accordance with the Act of 20 

May 2005. On September 1976, the 

Parliament will propose that the mandate 

should not be declared vacant. 

3. If a meeting of the committee 

responsible has not been scheduled before 

the next part-session, the Rapporteur of 

the Committee responsible shall forthwith 

examine any proper notification to the 

member that it is giving its mandate. 

Should the delay in the assessment of this 

notice have negative consequences, the 

rapporteur shall forward this notification 

to the Chairman of the Committee and 

shall, in accordance with paragraph 2, ask 

him to: 

-Inform the President of Parliament, on 

agenda of its next meeting following 

receipt of the document. 

If the committee responsible considers 

that the Member has withdrawn its 

mandate in accordance with the Act of 20 

September 1976, the mandate shall be 

declared vacant with effect from the date 

that that Member states in the official 

minutes and the President shall inform the 

Parliament thereof. 

If the committee responsible considers 

that the Member has not given up his 

mandate in accordance with the act of 20 

September 1976, he will propose to 

Parliament that he should not release the 

mandate for the vacant. 

3. If the relevant committee has not been 

scheduled to hold a meeting before the 

next part-session, the rapporteur of the 

committee responsible shall without delay 

examine any proper notification by the 

Member that he is giving up his mandate. 

Should the delay in the assessment of this 

notification have negative consequences, 

the rapporteur shall forward that 

notification to the chair of the committee 

and, in accordance with paragraph 2, shall 

ask him / her to: 

on behalf of the Committee, informed the 

President of Parliament that the mandate 

could be declared relaxed, or 
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4.   Pokud příslušné orgány členských 

států nebo Unie či dotčený poslanec 

oznámí předsedovi jmenování nebo 

zvolení do funkce, která se neslučuje s 

výkonem mandátu poslance Evropského 

parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 

aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom 

informuje Parlament, který prohlásí 

mandát za uvolněný s platností od data 

vzniku této neslučitelnosti. 

Pokud příslušné orgány členského státu 

oznámí předsedovi, že podle právních 

předpisů tohoto členského státu skončilo 

funkční období poslance Evropského 

parlamentu buď v důsledku další 

neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu 

ze dne 20. září 1976, nebo zbavením 

mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného 

aktu, informuje předseda Parlament, že 

daný mandát skončil dnem, který sdělily 

příslušné orgány členského státu. Pokud 

není datum uvedeno, považuje se za den 

skončení mandátu datum, kdy tento 

členský stát oznámil skončení mandátu. 

5.   Pokud orgány členských států nebo 

Unie informují předsedu o funkci, kterou 

mají v úmyslu svěřit poslanci, předseda 

postoupí příslušnému výboru otázku 

slučitelnosti navrhované funkce s aktem 

ze dne 20. září 1976 a informuje 

Parlament, poslance a příslušné orgány o 

behalf of the Committee, that the mandate 

may be declared vacant, or 

-convened an extraordinary meeting of the 

Committee, which will discuss the 

specific problems identified by the 

rapporteur. 

4. Where the competent authorities of the 

Member States or of the Union or the 

member concerned notify the President of 

the appointment or election to a position 

which does not merge with the exercise of 

the mandate of a Member of the European 

Parliament within the meaning Article 7 

(1) | 1 or 2 of the Act of 20 May 2004. 

September 1976, the President shall 

inform Parliament, which will declare the 

mandate to be relaxed with effect from the 

date of the incompatibility. 

Where the competent authorities of a 

Member State notify the President that, 

under the legislation of that Member 

State, the term of office of a Member of 

the European Parliament is terminated, 

either as a result of further 

incompatibilities within the meaning of 

article 87 Article 7 (1) | 3 of the Act of 20 

March 2005. 1976, or by depriving the 

mandate referred to in art. Article 13 (1) 3 

of that Act, the President shall inform 

Parliament that the mandate has ended on 

the date indicated by the competent 

- convened an extraordinary committee 

meeting to discuss the specific problems 

identified by the rapporteur. 

4. Where the competent authorities of the 

Member States or the Union or the 

Member concerned notify the President of 

appointment or election to a position 

which does not conflict with the exercise 

of the office of Member of the European 

Parliament within the meaning of Article 

7 (1) or (2) of the Act of 20 September 

1976, shall inform the Parliament, which 

shall declare the mandate vacant with 

effect from the date of the incompatibility. 

Where the competent authorities of a 

Member State notify the President that 

under the legislation of that Member State 

the term of office of a Member of the 

European Parliament has ended either as a 

result of further incompatibility within the 

meaning of Article 7 (3) of the Act of 20 

September 1976 or by the deletion of the 

mandate referred to in Article 13 (3) of 

that Act, the President shall inform the 

Parliament that the mandate ended on the 

date communicated by the competent 

authorities of the Member State. If the 

date is not specified, the date on which the 

mandate ends is the date on which that 

Member State announced the end of the 

mandate. 
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závěrech přijatých tímto výborem. 

6.   Pokud Parlament potvrdí, že došlo k 

uvolnění mandátu, předseda o tom 

vyrozumí dotčený členský stát a vyzve jej, 

aby mandát neprodleně obsadil. 

7.   Parlament může prohlásit mandát za 

neplatný nebo odmítnout potvrdit 

uvolnění mandátu, pokud poslanec 

mandát přijal nebo se jej vzdal na základě 

věcné nepřesnosti nebo souhlasu 

zatíženého vadou. 

authorities of the Member State. If the 

date is not indicated, the date of expiry of 

the mandate shall be deemed to have been 

notified by that Member State. 

5. Where the authorities of the Member 

States or of the Union inform the 

President of the function they intend to 

entrust to MEPs, the Chairperson shall 

refer the matter to the committee 

responsible for the compatibility of the 

proposed function with the Act of 20 May 

2004. September 1976 and shall inform 

the Parliament, the member and the 

competent authorities of the conclusions 

adopted by this Committee. 

6. If Parliament confirms that the mandate 

has been released, the President shall 

inform the Member State concerned and 

invite him to take the mandate without 

delay. 

7. Parliament may declare the mandate to 

be invalid or refuse to confirm the release 

of the mandate if the Member has 

accepted the mandate or surrendered it on 

the basis of factual inaccuracies or 

consents to the defect. 

5. Where the authorities of the Member 

States or the Union inform the President 

of the function to be entrusted to 

Members, the chairman shall refer the 

matter to the committee responsible for 

compatibility with the act of 20 

September 1976 and inform the 

Parliament, the Member and the 

competent authorities of the conclusions 

adopted by that committee. 

6. If Parliament confirms that the mandate 

has been vacated, the President shall 

inform the Member State concerned and 

invite him to fill the mandate without 

delay. 

7. Parliament may declare the mandate 

invalid or refuse to acknowledge the 

release of the mandate if the Member has 

accepted the mandate or surrendered it on 

the basis of a substantive inaccuracy or 

consent. 

 

 

 

 



52 
 

Příloha č. 2:  

Text č. 241 Bing Translator Google Translate 

 

Byl jeden král, a byl tak rozumný, že i 

všem živočichům rozuměl, co si povídali. 

A poslouchejte, jak se tomu naučil. Přišla 

k němu jednou nějaká stará babička, 

přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si 

ho dal ustrojit: když ho sní, že bude 

všemu rozumět, co které zvíře v povětří, 

na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to 

líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, 

dobře babičce zaplatil a hned poručil 

sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu 

připravil: „Ale,“ prý, „ať jí ani na jazyk 

nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš!“ 

Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, 

proč mu to král tak tuze zapověděl. „Jak 

živ jsem takové ryby neviděl,“ povídá 

sobě sám, „vypadá zrovna tak jako had! A 

jaký by to byl kuchař, aby ani neokusil, co 

strojí?“ Když to bylo upečeno, vzal 

kouštíček na jazyk a pochutnával. V tom 

slyší kolem uší něco bzučet: „Nám taky 

něco! nám taky něco!“ Jiřík se ohlíží, co 

to? a nevidí než několik much, co v 

kuchyni lítaly. Tu zas venku na ulici 

někdo siplavě volá: „Kam pák? kam 

He was a king, and he was so sensible that 

he understood all the animals what they 

were talking about. And listen to how he 

learned it. An old grandmother came to 

him, and she brought a snake in his basket 

and says to give it to Ustrojit: when he 

eats that he will understand everything 

that the beast is blowing on the ground 

and in the water he speaks. It was the 

king's liking to be able to do what no one 

can do, he paid his grandmother well, and 

immediately ordered the servant to 

prepare the fish for lunch, "but," he said, 

"Don 't let her get to the tongue, sic will 

pay me my head!" Jiříkovi, the servant, 

was strange why the king so too 

zapověděl. "As I have not seen such fish," 

he says to himself, "he looks just like a 

snake! And what kind of a cook would it 

be to tasted what machine? " When it was 

Upečeno, he took the Kouštíček to the 

tongue, and Pochutnával heard something 

buzzing around his ears: "We have 

something too! We have something too! " 

Georgie looks, what's that? And they can 

He was one king, and he was so wise that 

he understood all the animals as well. And 

listen to how he taught it. One old 

grandmother came to him, brought him a 

snake in the basket, and told him to put it 

to him: when he dreamed he would 

understand everything, what the animal in 

the air, the earth and the water spoke. To 

the king he liked to know what no one 

could do, he paid his grandmother and 

immediately instructed the servant to 

prepare the fish for lunch: "But," say, "do 

not even take her tongue, you'll pay me 

your head ! "It was strange to George, the 

servant, why the king had so much 

forgotten him. "How I've never seen such 

fish," he says to himself, "looks just like a 

snake! And what kind of cook would it be 

that he did not taste what he was doing? 

"When it was baked, he took his tongue 

and tasted it, and then he heard something 

banging his ears:" There's something! 

something too! "George looks back at 

what? and they see only a few of the flies 

in the kitchen. Once again out on the 

                                                           
41 ERBEN, Karel Jaromír. Pohádky [online]. 1920 [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: http://www.rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/744-Pohadky.pdf, str. 3-7 
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pák?“ A tenčí hlasy odpovídají: „Do 

mlynářova ječmene, do mlynářova 

ječmene.“ Jiřík koukne oknem a vidí 

housera s hejnem hus. „Aha!“ povídá, 

„taková je to ryba?“ Už věděl, co je. 

Čerstvě vstrčil ještě jeden drobet do úst, a 

pak hada donesl králi, jakoby nic nebylo.  

 

Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu 

osedlal koně, že se chce projet, a on aby 

ho doprovázel. Král jel napřed a Jiřík za 

ním. Když jeli po zelené louce, poskočil 

Jiříkův kůň a zařehtal: „Hohohoho, bratře! 

mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory 

skákat!“ – „Což je o to,“ povídá druhý, „já 

bych taky rád skákal; ale na mně sedí 

starý: skočím-li, svalí se na zem jako 

měch a srazí vaz.“ – „Ať si srazí, co z 

toho?“ řekl Jiříkův kůň, „místo starého 

budeš nosit mladého.“ – Jiřík srdečně se té 

rozmluvě zasmál, ale jen tak potichu, aby 

král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, 

co si koníci povídali, ohlídl se, a vida, že 

se Jiřík směje, ptá se: „Čemu se směješ?“ 

– „Ničemu, královská Jasnosti! jen mi tak 

něco připadlo,“ vymlouval se Jiřík. Starý 

král však už ho měl v podezření, a koňům 

už taky nedůvěřoval; obrátil a zas domů. 

Když přijeli do zámku, poručil král 

Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína: 

„Ale tvá hlava za to,“ povídá, „jestliže 

't see more than a few flies in the kitchen 

flying. There's someone siplavě calling 

out on the street, "Where are the levers? 

Where are the levers? " And the thinner 

voices correspond: "To the Mlynářova of 

barley, to the Mlynářova of barley." 

Georgie look the window and sees a 

gander with a flock of geese. "Ah!" he 

says, "is that a fish?" He knew what he 

was. Freshly stuck one whit in his mouth, 

and then the serpent brought the king as if 

nothing had been.  

 

After lunch, King Jiříkovi commanded 

him to saddled his horse to take a ride, 

and to accompany him. The king rode 

ahead and Georgie followed him. As they 

rode the Green meadow, he leaped Jiříkův 

horse and chortled: "Hohohoho, brother! 

It's so easy for me to jump over the 

mountains! "–" which is about it, "says the 

other," I'd like to leap; But the old one sits 

on me: if I jump, he will be muscled on 

the ground like a bellow and a neck. "-" 

Let him collide, what? "said Jiříkův 

horse," instead of the old one you're going 

to wear a young man. "– Georgie laughed 

heartily in the conversation, but only so 

quietly that the king didn 't know. But the 

king also understood what the horses were 

talking about, ohlídling, and seeing 

street, someone is crying out, "Where is 

the leash? where are the levers? "And the 

thinner voices answer:" To barley's barley, 

barley barley. "George looks through the 

window and sees the bush with a flock of 

geese. "Oh," he says, "is that a fish?" He 

already knew what it was. Freshly put 

another whine in his mouth, and then he 

brought the snake to the king, as if it were 

nothing.  

 

After lunch, King George ordered him to 

saddle his horse for a ride, and to 

accompany him. The King was driving 

ahead and Jiřík behind him. When they 

were on a green meadow, Jiřík's horse 

jumped and shouted, "Hohoho, brother! 

it's so easy for me to jump over the 

mountains! "-" Which is it, "says the 

other," I would also like to jump; but the 

old one sits on me: if I jump, it sinks to 

the ground like a bell and knocks my 

neck. "-" Whatever it is, "said Jiřík's 

horse," You will wear the young man 

instead of the old. "- Jiřík cordially to the 

conversation he laughed, but only so 

quietly that the king did not know. But the 

king understood too well what the horses 

were talking about, looked around, and 

saw that George was laughing, asking, 

"What are you laughing at?" - "Nothing, 
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nedoleješ anebo přeleješ!“– Jiřík vzal 

konvici s vínem a leje. Vtom přiletěli 

oknem dva ptáčkové; jeden druhého honil, 

a ten co utíkal, měl tři zlaté vlasy v 

zobáčku. „Dej mi je,“ povídá ten jeden, 

„však jsou moje!“ – „Nedám, moje jsou! 

já si je zdvihl!“ – „Ale já je viděl, jak 

upadly, když se zlatovlasá panna česala. 

Dej mi aspoň dva!“ – „Ani jednoho!“ – 

Tu ten druhý ptáček za ním, a ty zlaté 

vlasy pochytil. Když se tak o ně letmo 

tahali, zůstal každému v zobáčku jeden, a 

třetí zlatý vlas upadl na zem, jen to 

zazvonilo. 4 Vtom se Jiřík po něm ohlídl a 

přelil – „Propad´s mi život!“ vykřikl král; 

„ale chci s tebou milostivě naložit, když té 

zlatovlasé panny dobudeš a přivedeš mí ji 

za manželku.“  

 

Co měl Jiřík dělat? chtěl-li svůj život 

zachovat, musil pro pannu, ačkoli ani 

nevěděl, kde jí hledat. Osedlal si koně a 

jel kudy tudy. Přijel k černému lesu, a tu 

pod lesem u cesty hořel keř; zapálili jej 

pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec, 

jiskry na něj padaly, a mravenci se svými 

bílými vajíčky sem tam utíkali. „Och, 

pomoz, Jiříku, pomoz!“ volali žalostně, 

„uhoříme, i naši mladí ve vajíčkách.“ – 

On tu hned s koně dolů, keř uťal a oheň 

uhasil „Až budeš toho potřebovat, 

Georgie laughing, he asks, "What are you 

laughing at?"-"Nothing, Royal clarity! I 

was just thinking about something, "said 

Georgie. But the old king had already 

suspected him, and from had not trusted; 

He turned and back home. When they 

arrived in the castle, King Jiříkovi ordered 

him to pour in a glass of wine: "But your 

head for it," says, "if Nedoleješ or 

Přeleješ!" – Georgie took the kettle with 

wine and raining. There were two birds in 

the window; He chased one another, and 

the one he ran had three golden hairs in 

beak. "Give them to me," says the one, 

"but they are mine!"--"I won 't, mine are! 

I picked them up! "-" but I saw them as 

they fell when the-virgin combing. Give 

me two at least! "--" not one! "--the other 

bird behind him, and the golden hair 

grabbed. As he pulleded, he remained one 

of the beak, and the third golden hair fell 

to the ground, but it rang. 4 then the 

OHLÍDL and over-"The fall ´ with my 

life!" cried the King; "But I want to ask 

you graciously when you zlatovlasé the 

Virgin and bring my wife."  

 

What was Georgie supposed to do? If he 

wanted to preserve his life, he had to be a 

virgin, though he didn 't even know where 

to look for her. Saddled your horses, and 

royal clarity! it just seemed to me, "Jiřík 

said. But the old king had already 

suspected him, and he did not trust the 

horses; turned and back home. When they 

came to the palace, King George ordered 

him to pour him into a glass of wine: "But 

your head for it," he says, "if you do not 

pay or cling!" - George took a pot of wine 

and a lion. Then two birds came through 

the window; he pursued each other, and 

the one who ran, had three golden hair in 

his beak. "Give it to me," says the one, 

"but they are mine!" - "I will not, they are 

mine! I picked them up! "-" But I saw 

them fall as the golden-haired virgin wore. 

Give me at least two! "-" Not one! "- That 

second bird behind him, and he caught the 

golden hair. When they were pulling on 

them, each of them stayed in the beak one, 

and the third golden hair fell to the 

ground, just ringing. 4 Then Jiřík looked 

after him and spilled - "The life is gone!" 

Cried the king; "But I want to treat you 

mercifully when you take the golden-

haired virgin and bring her to my wife."  

 

What was George doing? if he wanted to 

keep his life, he had to do with the virgin, 

though he did not even know where to 

look for her. He saddled his horse and 

drove through. He came to the black 
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vzpomeň si na nás, a taky ti pomůžem.“ 

Potom jel tím lesem a přijel k vysoké 

jedli. Na vrchu na jedli bylo krkavčí 

hnízdo, a dole na zemí dvě krkavčata 

pištěla a naříkala: „Otec i matka nám 

uletěli; máme si samy potravy hledat, a 

my ubohá písklata ještě lítat neumíme! 

Och pomoz, Jiříku, pomoz! nasyť nás, sic 

umřeme hladem.“ – Jiřík se dlouho 

nerozmýšlel, skočil s koně a vrazil mu do 

boku meč, aby krkavčata měla co žrát. 

„Až budeš toho potřebovat,“ krákorala 

vesele, „vzpomeň si na nás, a taky ti 

pomůžem.“ Potom dál už musil Jiřík 

pěšky. Šel dlouho, dlouho lesem, a když 

konečně z lesa vycházel, viděl před sebou 

daleké široké moře. Na břehu moře kraj 

dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou 

zlatou rybu do sítě, a každý chtěl ji mít 

sobě sám. „Má je síť, má je ryba!“ – A 

druhý nato: „Málo by ti tvoje sít byla 

platná, kdyby mé lodí a mé pomocí 

nebylo.“ „Až po druhé zas takovou 

chytíme, bude tvá.“ – „Ne tak, ty na 

druhou počkej a tuhle mi dej!“ „Já vás 

porovnám,“ povídá Jiřík; „prodejte mi tu 

rybu, dobře vám ji zaplatím, a peníze 

rozdělte mezi sebe na polovic.“ I dal jim 

za ni všecky peníze, co měl od krále na 

cestu, nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že 

tak dobře prodali, a Jiřík pustil rybu zas 

he drove this way. He came to the Black 

Forest, and a shrub burned beneath the 

forest; They burned it pimps. Beneath the 

bush was the Ant Hill, the sparks fell upon 

it, and the ants with their white eggs fled. 

"Oh, help, George, help!" They cried 

pitifully, "uhoříme, and our young ones in 

the eggs."--he's here with the horse down, 

the shrub cut and the fire out "when you 

need it, remember us, and I will help you, 

too." Then he drove through the forest and 

came to the high fir. There was a krkavčí 

nest on top of the FIR, and two krkavčata 

squealing down the ground, saying, 

"Father and mother flew us; We're 

supposed to find food ourselves, and we 

can 't fly the poor písklata yet! Oh, help, 

George, help! Feed us, we'll starve the 

SIC. "--Georgie had long 'ded, jumped 

with his horse, and thrust his sword in his 

side to krkavčata the eat. "When you need 

it," Krákorala cheerfully, "Remember us, 

and I will help you, too." Then he had to 

go for Georgie on foot. He walked long, 

long through the woods, and when he 

finally came out of the woods, he saw a 

distant sea. On the shores of the sea the 

land of two fishermen together quarreled. 

They caught a big gold fish in the net, and 

everyone wanted to have it alone. "It's got 

a network, it's got a fish!" — and another 

forest, and a bush burned beneath the 

forest; the pimps lit it. Under the shrub 

was an ant hill, sparks fell on it, and the 

ants with their white eggs fled. "Oh, help, 

Jiřík, help!" They cried out, "we burn, and 

our young ones in the egg." - He right 

there with his horses down, the bush cut 

off and the fire extinguished "When you 

need it, remember us, and you too I'll 

help. "Then he drove through the forest 

and came to a high meal. There was a 

creeping nest on the hill, and two 

raccoons screamed down on the ground, 

crying, "Our father and mother flew us; 

we have to look for our own food, and we 

can not fly weird flies yet! Oh help, 

George, help! eat us, we will die of 

hunger. "- George has not thought for a 

long time, jumping with his horse and 

banging his sword to the side of the 

raccoons to eat. "When you need it," she 

giggled cheerfully, "remember us, and I'll 

help you." Then Jiřík had to walk on foot. 

He walked for a long, long time in the 

woods, and when he came out of the 

forest, he saw a wide wide sea ahead. On 

the shore of the sea, two fishermen 

together argued. They caught the big gold 

fish in the net, and everyone wanted to 

have it alone. "There is a net, it has a 

fish!" - And secondly, "Your network 
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do moře. NATO: "Your network would be a little 

valid if my ship and my help were not." 

"After the second, we'll catch it, it will be 

yours."-"Not so, you wait for the second, 

and give me this!" "I'll compare you," 

says Georgie; "Sell me the fish, I will pay 

you well, and divide the money between 

you and half." I gave them all the money 

he had on the road from the king, he did 

not leave anything. The fishermen were 

glad they sold it so well, and Georgie let 

the fish go into the sea. 

would be so small if my ship and my help 

were not." "We'll catch up with yours 

again." - "Not so, you wait for another and 

give me this! "" I'll compare you, "says 

Jiřík; "Sell me the fish, I will pay you 

well, and divide the money between you 

and me." He gave them all the money he 

had for the king's trip, he did not leave 

anything. The fishermen were glad they 

sold so well, and George let the fish back 

into the sea. 
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Příloha č. 3:  

Text č. 342 Bing Translator Google Translate 

 

Obecné pokyny  

■ Řádného ochranného účinku 

bezpečnostních pásů a systému airbag 

může být dosaženo pouze při správné 

poloze sezení » strana 23.  

■ Při aktivaci vyvíjí airbag tak velké síly, 

že v případě nesprávného sezení, nebo 

umístění části těla do oblasti rozpínání 

airbagu hrozí vážná, až smrtelná zranění. 

To platí především pro děti, které nejsou 

přepravované ve vhodných dětských 

autosedačkách » strana 33. 

 ■ V případě poruchy nechte systém 

airbag neprodleně zkontrolovat v 

odborném servisu. Jinak hrozí nebezpečí, 

že se systém airbag při nehodě neaktivuje.  

■ Pokud byl airbag aktivován, je nutné ho 

vyměnit.  

■ Povrch volantu a přístrojové desky v 

místech, kde se nachází čelní airbagy, 

můžete čistit pouze suchým hadrem nebo 

hadrem navlhčeným vodou.  

Pokyny pro čelní airbag 

 ■ Pro řidiče a spolujezdce je důležité 

General guidelines 

■ The proper protective effect of the 

safety belts and the airbag system can 

only be achieved if the seat position is 

correct» Page 23. 

■ When the airbag is activated, it 

develops so much force that in case of 

improper seating or the placement of a 

part of the body to the area of the 

expansion of the airbag there is a serious, 

fatal injury. This is especially true for 

children who are not transported in 

suitable child car seats» Page 33. 

■ In case of malfunction, allow the airbag 

system to be checked immediately by a 

specialist workshop. Otherwise there is a 

danger that the airbag system does not 

activate in an accident. 

■ If the airbag has been activated, it must 

be replaced. 

■ You can clean the steering wheel 

surface and the instrument panel in places 

where the front airbags are located, only 

with a dry cloth or a cloth dampened with 

General instructions 

■ The proper protection of the seat belts 

and the airbag system can only be 

achieved with the correct seating position 

»page 23. 

■ When activated, the airbag develops 

such force that in the event of incorrect 

seating or the placement of a part of the 

body in the area of the airbag expansion, 

serious or fatal injuries occur. This applies 

especially to children who are not 

transported in suitable child car seats 

»page 33. 

 ■ In the event of a malfunction, have the 

airbag checked immediately by a 

workshop. Otherwise there is a risk that 

the airbag system will not activate in the 

event of an accident. 

■ If the airbag has been activated, it must 

be replaced. 

■ You can only clean the surface of the 

steering wheel and dashboard at the front 

airbags with a dry cloth or cloth 

moistened with water. 

                                                           
42 ŠKODA AUTO Česká republika: Návody k obsluze Škoda Fabia [online]. [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-

manuals/pages/fabia.aspx 
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udržovat od volantu, resp. přístrojové 

desky odstup minimálně 25 cm » obr. 25 - 

A . Jestliže tato vzdálenost není dodržena, 

nemusí systém airbag plnit svou 

ochrannou funkci - při aktivaci může být 

životu nebezpečný! Kromě toho musí být 

přední sedadla a opěrky hlavy vzhledem k 

tělesné výšce cestujících vždy ve správné 

poloze. 

 ■ Pokud chcete použít na sedadle 

spolujezdce dětskou autosedačku, ve které 

je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, 

je bezpodmínečně nutné vypnout čelní 

airbag spolujezdce » strana 30, Vypínání 

airbagů. V případě aktivace čelního 

airbagu spolujezdce mohou být dítěti 

způsobena vážná, až smrtelná zranění. ■ 

V oblasti rozpínání čelních airbagů nesmí 

být před osobami na předních sedadlech 

žádné další osoby, zvířata nebo předměty.  

■ Volant a povrch přístrojové desky na 

straně spolujezdce nesmíte polepit, zakrýt 

nebo jinak upravit. V místech, kde se 

nachází airbagy a v oblasti rozpínání 

airbagů nesmíte nic montovat (např. držák 

na nápoje, na telefon apod.).  

■ Na horní plochu přístrojové desky na 

straně spolujezdce nikdy neodkládejte 

žádné předměty. Pokyny pro boční a 

hlavové airbagy  
■ V oblasti rozpínání bočních a hlavových 

water. 

The front airbag instructions 

■ For driver and passenger, it is important 

to keep the steering wheel or dashboard at 

least 25 cm apart» Fig. 25-A. If this 

distance is not observed, the airbag system 

may not perform its protective function-it 

may be dangerous to life at activation! In 

addition, the front seats and headrests 

must always be in the correct position 

relative to the passenger's body height. 

■ If you want to use a child seat on the 

passenger seat in which the baby is 

transported back to the direction of travel, 

it is imperative to switch off the front 

passenger airbag» Page 30, shutting down 

the airbag. In case of activation of the 

front passenger airbag, the child can be 

caused by serious and fatal injuries. ■ 

There must be no other persons, animals 

or objects in front of the front seat in the 

area of the front airbag expansion. 

■ Do not stick, cover or otherwise adjust 

the steering wheel and the surface of the 

instrument panel on the passenger side. 

Where airbags are located and in the 

airbag expansion area, you must not 

mount anything (e.g. drinks holder, 

telephone, etc.). 

■ Never place any objects on the front of 

the passenger side of the instrument panel.  

Instructions for the front airbag 

 ■ It is important for the driver and front 

passenger to keep the steering wheel, 

Dashboard at least 25 cm apart »Fig. 25 - 

A. If this distance is not met, the airbag 

system may not perform its protective 

function - life may be dangerous when 

activated! In addition, the front seats and 

head restraints must always be in the 

correct position relative to the passenger 

height. 

 ■ If you want to use a child seat in the 

child's seat in which the child is 

transported in the rear, it is absolutely 

necessary to switch off the front passenger 

airbag »page 30, Switching off the 

airbags. In case of activation of the front 

passenger airbag, serious and fatal injuries 

may be caused to the child. ■ There are no 

other persons, animals or objects in front 

of the front seat occupants in the area of 

the front airbag expansion. 

■ Do not stick, cover or otherwise modify 

the passenger compartment steering wheel 

and surface. Do not mount anything in the 

airbags and the airbag expansion area (eg 

drink holder, telephone, etc.). 

■ Never place objects on the passenger's 

side of the instrument panel top.  

Instructions for side and head airbags 

■ There must be no objects (eg sun visors 
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airbagů nesmí být žádné předmě- ty (např. 

na slunečních clonách vyklopených k 

oknům), na dveřích nesmí být žádné 

příslušenství (např. držáky na nápoje 

apod.) - hrozí nebezpečí zranění!  

■ Na háčky ve vozidle věšte pouze lehké 

oděvy, do kapes oděvů neukládejte žádné 

těžké nebo ostré předměty. K zavěšení 

oděvů nepoužívejte ramínka.  

■ Systém airbag pracuje s tlakovými 

snímači, které jsou umístěné v předních 

dveřích. Na dveřích ani na čalounění dveří 

se proto nesmí provádět žádné úpravy 

(např. dodatečná vestavba reproduktorů). 

Další informace » strana 209.  

■ Na opěradla nesmíte působit velkou 

silou, např. údery, kopáním apod. - hrozí 

poškození bočního airbagu. Pak by se 

mohlo stát, že se boční airbag při nehodě 

neaktivuje!  

■ V žádném případě nesmíte sedadlo 

řidiče nebo spolujezdce potáhnout 

ochrannými potahy, které společnost 

ŠKODA AUTO výslovně neschválila. 

Protože se airbag rozpíná z opěradla, byla 

by při použití neschválených potahů 

ochranná funkce bočních airbagů výrazně 

omezena.  

■ Poškození originálních potahů nebo švů 

v oblasti umístění bočních airbagů nechte 

neprodleně opravit v odborném servisu.  

Side and head airbags instuctions 

■ There must be no matter in the area of 

the side and head airbags (e.g. on the sun 

visors vyklopených to the panes), there 

must be no accessories on the door (e.g. 

drink holders, etc.)-risk of injury! 

■ Only light garments Věšte to the hooks 

in the vehicle, do not store any heavy or 

sharp objects in the garment pockets. Do 

not use shoulder straps to hang clothes. 

■ The airbag system works with pressure 

transducers that are located in the front 

door. It is therefore not permitted to make 

any adjustments to the door or to the 

upholstery of the door (e.g. additional 

installation speakers). For more 

information» Page 209. 

■ Do not exert any heavy force on the 

backrest, e.g. Punches, digging, etc. -

There is a risk of damage to the side 

airbag. Then it might happen that the side 

airbag does not activate in the accident! 

■ In any case, you must not tow the driver 

or passenger seat with protective covers 

not expressly approved by ŠKODA 

AUTO. As the airbag is switched from the 

backrest, the protective function of the 

side airbags would be significantly 

reduced when the unapproved covers are 

used. 

■ The damage of original covers or seams 

tipped to the windows) in the area of the 

side airbag and head airbag expansion, no 

accessory (eg drink holders, etc.) may be 

on the door - there is a risk of injury! 

■ Do not wear lightweight clothing on the 

hooks in the vehicle, do not put heavy or 

sharp objects in the pockets of clothing. 

Do not use hangers to hang clothes. 

■ The airbag system works with the 

pressure sensors located in the front door. 

No modifications (eg additional speakers 

installation) should be made on the door 

or on the upholstery of the door. More 

information »page 209. 

■ Do not apply heavy force to the 

backrests, such as hammering, kicking, 

etc. - Possible damage to the side airbag. 

Then the side airbag could not be 

activated in the event of an accident! 

■ In no case may the driver's or 

passenger's seat be covered with 

protective covers that ŠKODA AUTO has 

not specifically approved. As the airbag 

expands from the backrest, the protective 

function of the side airbags will be greatly 

reduced when using non-approved covers. 

■ Have the repair or repair of the original 

covers or seams in the area of the side 

airbags restored immediately by a 

specialist workshop.  

Instructions for handling the airbag 
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Pokyny pro manipulaci se systémem 

airbag  

■ Všechny práce na systému airbag, stejně 

jako montáž a demontáž částí systému v 

důsledku jiných prací (např. demontáž 

sedadla), smí provádět pouze odborné 

servisy. Další informace » strana 209.  

■ Na dílech systému airbag, na předním 

nárazníku nebo na karoserii nesmíte 

provádět žádné úpravy.  

■ Nemanipulujte jednotlivými částmi 

systému airbag, protože by mohlo dojít k 

aktivaci modulů systému airbag. 

 

in the area of the side airbags should be 

repaired immediately by a specialist 

workshop.  

Instructions for handling the airbag 

system 

■ All work on the airbag system, as well 

as assembly and dismantling of parts of 

the system due to other works (e.g. 

dismantling of the seat) may only be 

carried out by specialist services. For 

more information» Page 209. 

■ You must not make any adjustments to 

the parts of the airbag, front bumper or 

bodywork. 

■ Do not handle individual parts of the 

airbag system as this may cause the airbag 

system modules to be activated. 

 

system 

■ All work on the airbag system as well as 

the assembly and disassembly of parts of 

the system as a result of other work (eg 

disassembly of the seat) may only be 

carried out by specialist workshops. More 

information »page 209. 

■ You may not make any adjustments on 

the airbag, front bumper, or bodywork 

parts. 

■ Do not manipulate the parts of the 

airbag system as it may activate the airbag 

modules. 
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Příloha č. 4:  

Text č. 443 Bing Translator Google Translate 

 

Lidská kůže není jen vnějším obalem těla 

nebo podkladem pro rafinované 

kosmetické výrobky – je to jeden z 

nejdůležitějších tělesných orgánů. Navíc 

je i důležitým orgánem smyslovým. Ne 

nadarmo říkáme “Necítím se ve své kůži”, 

když nám není zrovna nejlíp. 

K základním funkcím kůže patří funkce 

obranná (chrání před poraněním, 

pronikáním mikrobů, vysušením, ztrátami 

tekutiny), metabolická (výměna kyslíku, 

vylučování odpadních produktů, 

vstřebávání látek z 

okolí), regulační (regulace tepelného 

hospodářství, regulace tekutin) 

a smyslová (citlivost na dotek, teplo, 

bolest, tlak či svědění). 

Kůže dospělého člověka zaujímá plochu 

asi 1,75 m2, představuje kolem 7 až 10 

procent tělesné hmotnosti a zásobuje ji 

třetina okysličené krve. Struktura kůže je 

trojvrstevná – skládá se 

z pokožky (epidermis), škáry (dermis) 

a podkožní(subkutánní) vrstvy. 

Human skin is not only an outer wrapper 

of the body or a substrate for refined 

cosmetic products – it is one of the most 

important body organs. Moreover, it is an 

important organ of sensory. Not in vain 

we say "I do not feel in my skin" when it 

is not the best. 

The basic functions of the skin include the 

functions of the defence (protects against 

injury, penetration microbes, desiccation, 

loss of fluid), metabolic (exchange of 

oxygen, excretion of waste products, 

absorption of substances from the 

environment), regulation (Control of heat, 

Fluid control) and sensory (sensitivity to 

touch, warmth, pain, pressure or itching). 

The skin of an adult man occupies an area 

of about 1.75 m2, representing around 7 to 

10 percent of body weight and supplies it 

with a third of oxygenated blood. The 

structure of the skin is Trojvrstevná – it 

consists of the skin (epidermis), dermis 

(dermis) and subcutaneous layer. 

Skin 

Skin – The outer layer about 1 mm thick – 

Human skin is not only an outer body 

wrapper or foundation for refined 

cosmetic products - it is one of the most 

important body organs. Moreover, it is an 

important organ of sense. We are not 

saying "I do not feel in my skin" when we 

are not at all right. 

The basic functions of the skin include 

defensive function (protection against 

injury, penetration of microbes, drying, 

loss of fluid), metabolic (oxygen 

exchange, excretion of waste products, 

absorption of substances from the 

environment), regulation (regulation of 

heat management, fluid regulation) , 

pressure or reading). 

Adult human skin occupies an area of 

about 1.75 m2, representing about 7 to 10 

percent of body weight, and supplies it 

with a third of the blood oxygen. The skin 

structure is three-layer - it consists of skin 

(epidermis), dermis and subcutaneous 

(subcutaneous) layers. 

Skin 

The skin - an outer layer about 1 mm thick 

                                                           
43 Medicina.cz: Český zdravotnický portál [online]. 2004 [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: http://medicina.cz/clanky/2562/71/Kuze 
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Pokožka 

Pokožka – zevní vrstva o síle asi 1 mm – 

je tvořena třemi typy buněk: keratocyty, 

melanocyty a Langerhansovými buňkami. 

Keratocyty jsou zploštělé buňky naplněné 

keratinem, pevnou bílkovinnou hmotou, 

z níž jsou vystavěny i chlupy, vlasy 

a nehty. Melanocyty vysílají do 

sousedních buněk granule tmavého 

pigmentu, melaninu, který pak chrání 

pokožku tím, že absorbuje škodlivé 

ultrafialové sluneční záření. Zlatavé 

opálení není tedy nic jiného, než důsledek 

aktivity melanocytů. Při intenzivním 

opalování však melanin nestačí 

absorbovat či rozptýlit všechny UV 

paprsky a dochází ke spálení pokožky, což 

přispívá nejen k jejímu rychlejšímu 

stárnutí, ale i ke zvýšení rizika vzniku 

melanomu. Langerhansovy 

buňky pomáhají imunitnímu systému těla 

v rozpoznávání cizích antigenů a ve 

stimulaci imunitní odpovědi. 

Ve spodní části pokožky, v tzv. bazální 

vrstvě, se každodenně tvoří nové vrstvy 

buněk, které se postupně, asi během tří 

týdnů, přesouvají k povrchu, přičemž 

ztrácejí charakter měkkých, cylindrických 

buněk bazální vrstvy, naplňují se 

keratinem a nahrazují povrchové buňky, 

consists of three types of cells: 

Keratocyty, melanocytes and 

Langerhansovými cells. 

Keratocyty are flattened cells filled with 

keratin, solid protein, from which hair, 

hair and nails are built. Melanocytess 

transmit to adjacent cells of dark pigment 

granules, melanin, which then protects the 

skin by absorbing harmful ultraviolet 

sunlight. The Golden Tan is nothing but 

the result of the melanocytes activity. In 

intense tanning, however, melanin is not 

enough to absorb or disperse all the UV 

rays and sunburns, which contributes not 

only to its faster ageing, but also to 

increase the risk of developing melanoma. 

Langerhans cells help the immune system 

of the body in detecting foreign antigens 

and in stimulating the immune response. 

In the lower part of the skin, in the so-

called The basal layer is formed daily by 

new layers of cells, which gradually, in 

about three weeks, shift to the surface, 

losing the character of soft, cylindrical 

cells of the basal layer, fill with keratin 

and replace the superficial cells that are 

come. Every three to four weeks, the 

whole skin is replaced, and in the course 

of life, about 20 kilograms of dead cells 

are eliminated. 

Derma 

- is made up of three cell types: 

keratocytes, melanocytes and Langerhans 

cells. 

Keratocytes are flattened cells filled with 

keratin, a solid protein material from 

which hair, hair and nails are exposed. 

Melanocytes send dark-colored granules 

of melanin into neighboring cells, which 

then protect the skin by absorbing harmful 

ultraviolet sunlight. The golden tan is 

nothing but a consequence of melanocytic 

activity. However, with intense 

sunbathing, melanin is not enough to 

absorb or disperse all UV rays and skin 

burns, which contributes not only to its 

faster maturation but also to an increased 

risk of melanoma production. Langerhans 

cells help the body's immune system to 

recognize foreign antigens and stimulate 

the immune response. 

In the lower part of the skin, in the so-

called basal layer, new layers of cells are 

created daily, which gradually, over a 

period of three weeks, move to the 

surface, losing the character of soft, 

cylindrical cells of the basal layer, filled 

with keratin and replacing surface 

furnaces that are peeling . Every three to 

four weeks, the entire skin is exchanged 

and about 20 kilograms of dead cells are 

separated during life. 
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které se odlupují. Každé tři až čtyři týdny 

se takto vymění celá pokožka a během 

života se takto odloučí kolem 20 

kilogramů mrtvých buněk. 

Škára 

Střední vrstvu kůže tvoří asi tři milimetry 

silná, odolná a pružná škára. Je protkána 

krevními a lymfatickými cévami, 

obsahuje i velké množství nervových 

zakončení, mazových a potních žláz i 

vlasových váčků (folikulů). 

Škára je tvořena vlákny kolagenu, 

vznikajícího v buňkách zvaných 

fibroblasty. Kolagen je jedním z 

nejpevnějších přírodních proteinů a díky 

němu je kůže trvanlivá a pružná. Některé 

fibroblasty produkují ještě další protein – 

elastin – který má podobné vlastnosti jako 

kolagen a je ještě pružnější. Kolagen a 

elastin umožňují napínání kůže i její 

návrat do původního tvaru. Kolagen je 

také základním materiálem jizevnaté 

tkáně, která se tvoří při hojení poraněné 

a poškozené pokožky. 

Ani tyto proteiny však nejsou všemocné 

a nezabrání stárnutí kůže a tvorbě vrásek v 

důsledku ztenčení všech vrstev kůže, 

úbytku podkožního tuku a atrofie 

mazových a potních žláz.Také rychlé 

zvětšování určité oblasti těla, například 

The middle layer of leather consists of 

about three millimeters thick, durable and 

supple derma. It is interwoven by blood 

and lymphatic vessels, contains also a 

large number of nerve endings, sebaceous 

and sweat glands and hair follicles 

(follicles). 

Derma is formed by the fibres of collagen 

produced in cells called fibroblasts. 

Collagen is one of the strongest natural 

proteins and makes the skin durable and 

supple. Some fibroblasts produce even 

more protein – elastin – which has similar 

properties to collagen and is even more 

flexible. Collagen and elastin allow the 

skin to stretch and return to its original 

shape. Collagen is also the basic material 

of scar tissue, which is formed during 

healing of injured and damaged skin. 

However, these proteins are not 

omnipotent and will not prevent aging of 

the skin and formation of wrinkles due to 

the thinning of all layers of the skin, the 

loss of subcutaneous fat and atrophy of 

the sebaceous and sweat glands. Also, the 

rapid enlargement of a certain area of the 

body, such as the abdomen and breasts 

during pregnancy, leaves a monument in 

the form of stretch marks – shiny strips 

with a width of 6 to 12 mm, which are 

actually pruhovité cracks in the skin. 

Shit 

The middle layer of the skin is about three 

millimeters thick, durable and flexible. It 

is intertwined with blood and lymphatic 

vessels, it also contains a large number of 

nerve endings, sebaceous and sweat 

glands and hair follicles. 

The bundle is made up of collagen fibers 

produced in cells called fibroblasts. 

Collagen is one of the strongest natural 

proteins and thanks to it is durable and 

supple skin. Some fibroblasts also 

produce another protein - elastin - which 

has similar properties to collagen and is 

even more elastic. Collagen and elastin 

allow the skin to stretch and return to its 

original shape. Collagen is also the basic 

material of the degenerate tissues that 

form during the healing of injured and 

damaged skin. 

However, these proteins are not 

omnipotent and do not prevent skin aging 

and wrinkle formation due to thinning of 

all layers of skin, decrease in 

subcutaneous fat, and atrophy of 

sebaceous and primed glands. Also rapid 

enlargement of a certain area of the body 

such as pregnancy and abdomen during 

pregnancy, glossy strips with a width of 6 

to 12 mm, which are actually striated 

cracks in the skin. 



64 
 

břicha a prsů při těhotenství, zanechá 

památku v podobě strií – lesklých proužků 

o šíři 6 až 12 mm, což jsou vlastně 

pruhovité trhlinky kůže. 

Podkožní vrstva 

Podkožní vrstvu tvoří tkáň bohatá na 

vazivová vlákna a tukové buňky. Izoluje a 

chrání svaly a nervy. Tuková tkáň je také 

zásobárnou energie.Ač je člověk nazýván 

nahou opicí, není zcela bez ochlupení 

a zpravidla jej zdobí i bohatá kštice. 

Vlasový kořínek je zakotven hluboko v 

epidermis ve folikulu čili vlasovém 

vláčku. Ve váčku je vlasová cibulka 

chráněná pochvou, ze které vlas vyrůstá. 

Cibulka nasedá na kožní papilu a ta vlas 

vyživuje. Vlas (chlup) se skládá z dřeně, 

kůry a povrchové vrstvy zvané 

kutikula. Každý vlas je vybaven vlastním 

svalem, který reaguje stahem na chlad 

nebo na psychické podráždění. K 

vlasovému folikulu přiléhají mazové žlázy 

vytvářející olejovitý výpotek, který vniká 

do vlasových váčků a vlas promašťuje. 

Žlázy a sliznice 

Kůže obsahuje dva druhy žláz – apokrinní 

(pachové) a ekrinní (potní). Početnější (v 

počtu asi 2 až 3 milionů) jsou žlázy 

ekrinní vylučující slaný pot, jehož hlavní 

funkcí je ochlazování těla. Pachové žlázy 

Subcutaneous layer 

The subcutaneous layer consists of tissue 

rich in fibrous fibers and fat cells. 

Insulates and protects muscles and nerves. 

Adipose tissue is also reservoir energy. 

Although a person is called a naked ape, it 

is not completely free of pubic hair and is 

usually adorned with a rich hair. The hair 

root is embedded deep in the epidermis in 

the follicle or hair train. In the pouch, the 

hair follicle is protected by a sheath from 

which the hair grows. The onion sits on 

the skin papilla and nourishes the hair. 

The hair (hair) consists of marrow, bark 

and surface layer called cuticle. Each hair 

is equipped with its own muscle, which 

responds stahem to cold or psychological 

irritation. The vlasovému follicle ares the 

sebaceous gland producing a oily effusion 

that theres into the hair follicles and hair.. 

Glands and mucous membranes 

The skin contains two types of glands – 

apocrine (odour) and eccrine (sweat). 

More numerous (in the number of about 2 

to 3 million) are the glands eccrine the 

negative salt pot, whose main function is 

the cooling of the body. The odor glands 

are larger and eliminate the denser fluid 

that contributes to the individual odor. 

They are concentrated in the armpits, 

around the anus and genital organs. 

Subcutaneous layer 

The subcutaneous layer is tissue rich in 

connective tissue and fat cells. It isolates 

and protects muscles and nerves. The fatty 

tissue is also a supply of energy. Although 

a man is called a naked monkey, he is not 

completely without cosmetics and is 

usually decorated with a rich bone. Hair 

root is embedded deep in the epidermis in 

the follicle or hair train. In the cam is the 

hair bulb protected by the sheath from 

which it grows. The bulb mounts on the 

skin papilla and nourishes the hair. Hair 

(hair) consists of a marrow, bark, and a 

surface layer called a cuticle. Each hair 

has its own muscle that responds to cold 

or mental irritation. The hair follicle binds 

to the sebaceous glands creating an oily 

effusion that penetrates into the hair bags 

and cleanses the hair. 

Glands and mucous membranes 

The skin contains two types of glands - 

apocrine (odor) and ecrine (sweat). More 

numerous (ranging from 2 to 3 million) 

are gynecological ecological excluding 

salty sweat, the main function of which is 

to cool the body. The odor glands are 

bigger and eliminate the dense fluid that 

contributes to individual smell. They are 

concentrated in the armpits, around the 

rectum and the genitals. 
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jsou větší a vylučují hustší tekutinu, která 

se podílí na individuálním pachu. Jsou 

soustředěny v podpaží, kolem konečníku a 

pohlavních orgánů. 

Kůže netvoří jen povrch těla, ale v 

pozměněné formě se vyskytuje v tělních 

dutinách jako sliznice – vystýlá dutinu 

nosní, ústní, trávicí trubici, močové a 

pohlavní orgány a konečník. Sliznice 

nemá zevní buněčnou vrstvu obsahující 

keratin, která je typická pro kůži. Je však 

bohatá na žlázy vylučující hlen, jenž 

zvlhčuje a chrání její citlivý povrch. Je 

vybavena množstvím nervových 

receptorů, a proto je mimořádně citlivá, 

především na dotek a teplotu. 

 

The skin is not just a surface of the body, 

but in altered form it occurs in the body 

cavities as mucous membranes – the 

lining cavity of the nasal, oral, digestive 

tube, urinary and genital organs and 

rectum. The mucous membrane does not 

have an external cell layer containing 

keratin, which is typical of the skin. 

However, it is rich in glands that exude 

mucus that moisturizess and protects its 

sensitive surface. It is equipped with a 

number of nerve receptors and is therefore 

extremely sensitive, especially to the 

touch and temperature. 

 

The skin does not only form the surface of 

the body, but in its altered form it is found 

in the body cavities such as cerebral 

cortex - nasal, oral, digestive, urinary and 

genital organs and rectum. The mucous 

membrane does not have an outer cell 

layer containing keratin, which is typical 

of the skin. However, it is rich in milk 

secreting glands that moisturize and 

protect its sensitive surface. It is equipped 

with a number of nerve receptors and is 

therefore extremely sensitive, especially 

temperature and temperature. 

 

 

  



66 
 

Příloha č. 5:  

Text č. 544 Bing Translator Google Translate 

 

Lidskou přirozeností je snaha zlepšit své 

životní podmínky, zajistit si základní 

potřeby a neustále posouvat své hranice 

možností. Usnadnit si práci a získávat za 

své úsilí víc. Více peněz, více času pro 

sebe a pro rodinu, více odvedené práce, 

více úspěchu a více radosti. S touto 

touhou se posouvat a měnit tvář světa 

souvisí také naše přirozená soutěživost. 

 

Dar, který nám umožnil projít evolučním 

vývojem do dnešní podoby a ovládnout 

své životní prostřední ačkoli mnohdy dost 

sobecky a bezohledně. Přesto soutěživost, 

která nám byla dána do vínku nás směruje 

k dalším činnostem. Je založena na naší 

nezdolné snaze porovnávat se s okolím, 

s dalšími lidmi a jejich postavením, jejich 

úspěchy a jejich možnostmi. 

Lidé se srovnávají s ostatními a přicházejí 

na rozdíly nebo na své nedostatky. 

Nejčastěji ovšem dospívají k názoru, že se 

jim nedostává stejné odměny za jejich 

práci a jejich postavení je o něco horší. 

Human nature is to strive to improve their 

living conditions, to ensure the basic 

needs and to continually push its limits of 

possibilities. Facilitate your work and earn 

more for your efforts. More money, more 

time for yourself and for the family, more 

work done, more success and more joy. 

With this desire to move and change the 

face of the world also related to our 

natural competition. 

 

A gift that has allowed us to go through 

evolutionary development in the present 

form and to dominate our environment 

though often enough selfishly and 

unrelated. Yet the competition that we 

have been given to wine directs us to 

other activities. It is based on our 

indomitable efforts to compare with the 

surroundings, with other people and their 

status, their achievements and their 

possibilities. 

People compare with others and come to 

differences or their shortcomings. Most 

Human nature is an effort to improve our 

living conditions, to secure our basic 

needs, and to constantly shift our limits. 

Facilitate work and gain more for your 

efforts. More money, more time for 

yourself and for the family, more work 

done, more success and more joy. With 

this desire to move and change the face of 

the world is also related to our natural 

competition. 

 

Gift that allowed us to go through 

evolutionary evolution to the present form 

and dominate our environment, though 

often quite selfish and reckless. 

Nevertheless, the competition that has 

been given to us leads us to other 

activities. It is based on our indomitable 

efforts to compare our surroundings with 

other people and their status, their 

achievements and their possibilities. 

People compare with others and come to 

the differences or their shortcomings. 

Most often, however, they come to the 

                                                           
44 Teorie spravedlivé odměny aneb bez práce nejsou koláče. Psychologie pro každého [online]. 2017 [cit. 2017-10-15]. Dostupné z: 

http://psychologieprokazdeho.cz/clanky/2017/srpen/teorie-spravedlive-odmeny-aneb-bez-prace-nejsou-kolace/ 
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Lidé totiž při srovnání nekoukají na 

parametry posouzení stejné startovní 

pozice. Koukají se na výsledky. Vidí, že 

jejich soused má větší dům, nové auto a 

jezdí pravidelné na exotickou dovolenou. 

Nevidí, že je v práci 60 hodin týdně a že 

jeho víkendy jsou strávené na telefonu a u 

mailové schránky. Nevidí jeho dlouhé 

noční vysedávání nad horami papírů ani 

tlak, který musí v rámci práce a 

zodpovědnosti za ostatní ve firmě 

zvládnout. 

Lidé mají sklon srovnávat své sociální 

postavení a dosahovat rovnováhy. Berou 

v potaz to, co do práce vkládají a co za 

práci získají. Když se srovnáváme 

s jinými pracovníky dochází podle J. S. 

Adamse ke vzniku následující 

rovnice: odvedená práce/zisk daného 

jedince = práce/zisk srovnávaných osob 
Pokud mezi oběma stranami rovnice 

nastane rovnost, pak vnímá dotyčný 

odměnu jako spravedlivou. Objeví-li se 

nerovnost v neprospěch daného jedince, je 

daný vztah vnímán jako nespravedlivý a 

stává se motivem k odstranění 

nespravedlnosti. 

Pocit nespravedlnosti způsobuje mezi 

zaměstnanci mnoho obtíží, snižuje často 

jejich pracovní motivaci a morálku. 

Podněcuje je k neodkladné změně a 

often, conclude think that they do not 

receive the same rewards for their work 

and their position is somewhat worse. 

People, when comparing nekoukají to the 

parameters of the assessment of the same 

starting position. Looking the results. 

They see that their neighbor has a bigger 

house, a new car and rides regular on an 

exotic vacation. They don 't see that he's 

at work for 60 hours a week and that his 

weekends are spent on the phone and in 

the mail box. He does not see his long 

night sittings above the mountains of 

paper, nor the pressure that he must 

handle in the work and responsibility of 

others in the company. 

People tend to compare their social 

position and achieve balance. They take 

into account what they put into work and 

what they get for work. When we 

compare with other workers occurs 

according to J. S. Adams to create the 

following equation: work done/profit of 

given individual = work/profit compared 

people 

If equality occurs between the two sides 

of the equation, then the reward is 

perceived as being fair. If inequality is 

discovered in the detriment of the 

individual, the relationship is perceived as 

unfair and becomes a motive for 

conclusion that they are not getting the 

same rewards for their work and their 

position is a little worse. People do not 

look at the benchmarks for the same 

starting position when compared. They 

look at the results. They see that their 

neighbor has a bigger house, a new car 

and routines regularly for an exotic 

holiday. He does not see that he is at work 

60 hours a week and that his weekends are 

spent on the phone and in the mailbox. He 

does not see his long night hanging over 

the mountains of paper or the pressure he 

has to deal with in the work and 

responsibility of others in the company. 

People tend to compare their social status 

and achieve balance. They take into 

account what they put into work and what 

they get for work. When comparing with 

other workers, according to J. S. Adams, 

the following equation is formed: the 

work done / the profit of the individual = 

labor / profit of the persons being 

compared 

If equivalence occurs between the two 

sides, then the perceived reward is fair. If 

inequality occurs to the detriment of the 

individual, the relationship is perceived as 

unfair and becomes the motive for the 

elimination of injustice. 

A feeling of injustice causes many 
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radikálním krokům. Právě z pocitu 

nespravedlnosti dochází k nejhorším 

hádkám, ukončení pracovních vztahů, 

stávkám a v minulosti i revolucím a násilí. 

Jak předejít nespravedlivému 

ohodnocení svých zaměstnanců? 
Je nutné zaměřit se na tři základní body a 

dodržovat je u všech pracovních pozic na 

stejné úrovni. 

1. Ocenit vykonanou práci – především 

odpovídajícím platem, který je základním 

motivačním prvkem pracovního úsilí a za 

vyšší výkon musí být také odpovídající 

zvýšení platu; nastavit nepeněžní benefity 

a zaměstnanecké výhody za účelem 

zvýšení loajality zaměstnanců a jejich 

vnitřní motivace doplnit jejich výkon také 

o morální hodnocení a pochvaly za jejich 

odvedenou práci, morální faktor je 

důležitou složkou motivace 

2. Nastavit spravedlivé a přijatelné 

podmínky práce – ať už materiální nebo 

společenské (mezilidské vztahy), kolektiv, 

ve kterém se vám dobře pracuje a cítíte 

souhru a podporu je pro zaměstnance 

mnohdy větší motivací než tučná výplatní 

páska u konkurence 

3. Práce samotná musí být proveditelná a 

smysluplná – pokud práce sama o sobě 

dokáže přinášet zaměstnanci uspokojení a 

motivaci je ideálním nábojem pro jeho 

eliminating injustice. 

A sense of injustice causes many 

difficulties among employees, often 

reducing their work motivation and 

morality. It encourages them to urgently 

change and radical steps. It is a sense of 

injustice that there are the worst quarrels, 

termination of labor relations, strikes and 

past and revolutions and violence. 

How to prevent an unfair evaluation of 

your employees? 

It is necessary to focus on three basic 

points and to observe them for all work 

positions at the same level. 

1. To appreciate the work done – 

especially the corresponding salary, which 

is an essential motivational element of the 

work effort and the corresponding salary 

increase must also be improved; Set up 

non-cash benefits and employee benefits 

in order to increase employee loyalty and 

their internal motivation to supplement 

their performance also by moral 

assessment and praise for their work done, 

the moral factor is an important 

component of motivation 

2. Set up fair and acceptable conditions of 

work – whether material or social 

(interpersonal relationships), a collective 

in which you work well and feel the 

interplay and support is often more 

difficulties among employees, often 

reduces their motivation and morale. It 

encourages them to make urgent changes 

and radical steps. It is from the feeling of 

injustice that the worst quarrels, the 

termination of labor relations, the strikes 

and in the past also the revolutions and 

violence. 

How to prevent unfair appraisal of your 

employees? 

It is necessary to focus on three basic 

points and to keep them at the same level 

for all jobs. 

1. To appreciate the work done - above all 

the corresponding salary, which is the 

basic motivation element of the work 

effort, and the corresponding increase in 

salary must also be higher; to set up non-

cash benefits and employee benefits in 

order to increase employee loyalty and 

internal motivation to complement their 

performance as well as moral assessments 

and praise for their work, moral factor is 

an important component of motivation 

2. Set fair and acceptable working 

conditions - whether material or social 

(interpersonal relationships), a team in 

which you work well and feel intercourse 

and support is often more motivating for 

employees than a fat pay-out ride 

3. Work itself must be feasible and 
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každodenní úsilí, pokud práce baví a 

zaměstnanci jsou přesvědčení o jejich 

užitečnosti nebo dokonce své  morální 

povinnosti ji splnit jejich výkon a 

spokojenost jsou mnohdy dokonce 

nezávislé na platu a dalších benefitech a 

jejich efektivita sama o sobě neklesá; 

navíc platí, že pro schopného zaměstnance 

je motivující získat práci s vyšší mírou 

pravomocí a zodpovědnosti vůči jejímu 

naplnění – taková pozice je atraktivní a 

povzbuzuje k většímu odhodlání vše splnit 

na výbornou. 

 

motivating for employees than the heavy 

paycheck in competition 

3. The work itself must be feasible and 

meaningful – if the work itself can bring 

employees satisfaction and motivation is 

an ideal hub for his daily efforts, if work 

is entertained and employees are 

convinced of their usefulness or even their 

Moral obligations to meet their 

performance and satisfaction are often 

even independent of salary and other 

benefits and their effectiveness does not 

diminish in itself; Moreover, for a capable 

employee, it is motivating to get a job 

with a higher degree of authority and 

accountability to fulfill it--such a position 

is attractive and encourages more 

determination to meet the great. 

 

meaningful - if work itself can bring 

employees satisfaction and motivation is 

an ideal charge for its everyday efforts, if 

work is fun and employees are convinced 

of their usefulness or even their moral 

obligation to fulfill their performance and 

satisfaction are often even independent of 

wages and other benefits, and their 

effectiveness does not fall on its own; 

moreover, it is motivating for a skilled 

employee to get a job with a higher level 

of authority and responsibility towards its 

fulfillment - such a position is attractive 

and encourages a greater commitment to 

accomplishing everything to an excellent. 
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Příloha č. 6:  

Text č. 645 Bing Translator Google Translate 

 

ČEŠI POMÁHAJÍ ZACHRÁNIT 

VZÁCNÝ DRUH ANTILOPY 

 

Aktivity pražské zoo na ochranu 

ohrožených druhů se v Mongolsku 

rozšířili vedle koně Převalského i na sajgu 

mongolskou. Její situace se letos zhoršila 

kvůli epidemii moru a na západě země 

přežívá už jen méně než 5000 jedinců. 

 

Sajga mongolská je středně velká 

příbuzná antilop a k jejím typickým 

znakům patří široké, daleko od sebe 

posazené nozdry, které jsou prodloužené a 

namířené dolů. Tento poddruh sajgy je 

přitom ještě mnohem vzácnější než 

známější sajga tatarská, která žije v 

Kazachstánu a v ruské Kalmýkii. 

Zoo Praha se nyní rozhodla financovat ze 

sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ 

nákup deseti telemetrických obojků 

určených pro monitoring jejich pohybu. 

Všech deset telemetrických obojků v ceně 

12 000 euro již sajgy nosí. V minulých 

Czechs help save a rare kind of antelope 

 

The activities of the Prague Zoo for the 

protection of endangered species in 

Mongolia were extended next to the horse 

Przewalski and Sajgu Mongolia. Its 

situation worsened because of the plague 

epidemic, and only less than 5000 

individuals survive in the West. 

 

Saiga Mongolian is a medium-sized, 

relative antelope, and its typical features 

are wide, far from each other, which are 

flared nostrils that are elongated and 

directed downward. This subspecies of 

sajgy is even more rarer than the more 

known Saiga tartar that lives in 

Kazakhstan and in the Russian Kalmýkii. 

The Prague Zoo has now decided to 

finance from the collection account 

"helping them to survive" the purchase of 

ten telemetry collars designed to monitor 

their movement. All ten telemetry collars 

included in the price of 12 000 euro 

WHO HELPS TO HAND THE 

RELATED TYPE OF ANTILOPE 

 

The activities of the Prague Zoo to protect 

endangered species have spread to 

Mongolia alongside the Prevalski horse 

and Mongolian sagi. Its situation has 

worsened this year due to the plague 

epidemic, and in the west of the country 

only fewer than 5000 individuals survive. 

 

Sajga Mongolian is a moderate relative 

antelope, and its typical features include 

wide, spaced apart nostrils, which are 

elongated and pointed downward. This 

subspecies of sajga is even more rare than 

the more known Sajga Tatar, who lives in 

Kazakhstan and in Russian Kalmykia. 

The Prague Zoo has now decided to fund 

the purchase of ten telemetric collars 

designed to monitor their movement from 

the "Help them survive" collection 

account. All ten telemetric collars in the 

price of 12,000 euros are already wearing 

                                                           
45 ČEŠI POMÁHAJÍ ZACHRÁNIT VZÁCNÝ DRUH ANTILOPY. National Geographic Česko [online]. 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: 

https://www.national-geographic.cz/clanky/cesi-pomahaji-zachranit-kriticky-ohrozenou-sajgu-mongolskou-20171005.html 
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dnech je odchytili pracovníci mongolské 

ochrany přírody, Wildlife Conservation 

Society Mongolia a World Wildlife Fund 

Mongolia ve třech oblastech jejich 

výskytu v polopouštích Chovdského a 

Gobialtajského ajmagu. 

  

„Díky satelitnímu sledování bude možné 

detailně monitorovat pohyb sajg a data, 

která získáme, pomohou nejenom lépe 

poznat život těchto pozoruhodných zvířat, 

ale také přispějí k tomu, aby bylo možné 

účinněji čelit jejich postižení nákazami, 

které se na ně přenášejí z dobytka,“ 

vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo 

Praha, který se odchytu a značení sajg 

spolu s kolegy zúčastnil. 

 

Samotný odchyt sajg, které jsou nesmírně 

plaché a dokáží běžet až rychlostí 80 

km/h, byl v rovinatém terénu velmi 

náročný. „I když jsem tomu zpočátku 

nevěřil, díky zkušenosti mongolských 

ochránců přírody se však všech deset sajg 

podařilo v plánovaném termínu odchytit 

do sítí nastražených v mírných 

proláklinách. Byla to opravdu mistrovská 

práce, na níž se v dokonalé koordinaci 

podílelo vždy deset až patnáct lidí 

vybavených terénními automobily a 

motocykly,“ doplňuje Miroslav Bobek. 

already sajgy worn. In the past few days, 

the Mongolian nature conservation staff, 

the Wildlife Conservation Society 

Mongolia and the World Wildlife Fund 

Mongolia in three areas of their 

occurrence in polopouštích Chovdského 

and Gobialtajského aimag. 

 

"Thanks to satellite monitoring, it will be 

possible to monitor the movement of 

SAJGS in detail and the data that we get 

can help not only to know the lives of 

these remarkable animals, but also to 

make it possible to deal more effectively 

with their disability diseases They transfer 

from cattle, "explains Miroslav Mite, 

director of the Prague Zoo, who took part 

in the capture and marking of Sajg 

together with his colleagues. 

 

The SAJG, which are extremely shy and 

capable of running at speeds of 80 km/h, 

was very demanding in the flat terrain. 

"Although I didn 't believe it at first, 

however, thanks to the experience of 

Mongolian conservationists, all ten sajgs 

managed to catch up with the nets of 

booby in mild proláklinách. It was really a 

masterpiece, with ten to fifteen people 

with off-road cars and motorcycles in 

perfect coordination, "adds Miroslav mite. 

sunglasses. In recent days, Mongolian 

conservationists, Wildlife Conservation 

Society Mongolia and World Wildlife 

Fund Mongolia have been caught in three 

areas of their occurrence in the peninsulas 

of Chovdsky and Gobialta. 

  

"With satellite tracking, it will be possible 

to monitor the sag movement in detail, 

and the data we get will not only help to 

make the lives of these remarkable 

animals better, but will also help them to 

more effectively cope with their cattle-

borne diseases," he explains Miroslav 

Bobek, director of the Prague Zoo, who 

took part in capturing and marking sajg 

with his colleagues. 

 

The samge capture itself, which is 

extremely shy and can run at a speed of 80 

km / h, was very demanding on a flat 

terrain. "Although I did not believe it 

initially, thanks to the experience of 

Mongolian conservationists, however, all 

ten sages managed to catch up in the nets 

set in moderate deflections at the 

scheduled date. It was really a 

masterpiece, where ten to fifteen people 

with off-road vehicles and motorcycles 

were in perfect coordination, "adds 

Miroslav Bobek. 
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Během svého pobytu v Mongolsku 

pracovníci Zoo Praha předali i nově 

zakoupený motocykl strážcům Přísně 

chráněné oblasti Velká Gobi A. Jde o 

první příspěvek, jímž se Zoo Praha 

zapojuje do ochrany mimořádně vzácných 

divokých velbloudů a rovněž medvědů 

gobijských. 

During their stay in Mongolia, the staff of 

the Prague Zoo also handed over the 

newly purchased motorcycle to the 

guardians of the Great Gobi a high-

conservation area. This is the first 

contribution that the Prague Zoo engages 

in the protection of extremely rare wild 

camels and also bears gobijských. 

 

During their stay in Mongolia, workers 

from the Prague Zoo handed over the 

newly purchased motorcycle to the guards 

of the Great Gobi A Highly Protected 

Area. This is the first contribution by the 

Prague Zoo to the protection of extremely 

rare wild camels and Gobi bears. 
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Příloha č. 7:  

Text č. 746 Bing Translator Google Translate 

 

Sully: Zázrak na řece Hudson: Recenze 

  

Tom Hanks a Clint Eastwood jdou do kin 

s ambiciózním dramatem o zázračném 

přistání na řece Hudson. Je ve vzduchu 

cítit Oscar?   

Nebudu lhát, Sullymu jsem moc nevěřil. 

Tom Hanks i Clint Eastwood jsou sice 

borci, ale tohle téma mi zkrátka 

nepřipadalo dost nosné. Samotný pád 

letadla, s nímž kapitán Chesley 

Sullenberger přistál na řece Hudson, když 

mu chvíli po startu odešly oba motory, 

trval jen pár minut. A vzhledem k tématu 

a obsazení jsem tak nějak čekal klasický 

útok na Oscary, to znamená film s 

přepálenou délkou, spoustou lidských 

dramat a konzervativní nudu. To jsem 

ovšem Eastwooda podcenil. Hodně.  

  

Sully má totiž 96 minut a jako film, který 

stojí na flashbacích a jeho velká část se 

odehrává v malých místnostech, v nichž 

spolu deset lidí mluví, je strhující. 

Eastwood se totiž víceméně vykašlal na 

Sully: Miracle on the Hudson River: 

review 

 

Tom Hanks and Clint Eastwood go to 

theaters with an ambitious drama about 

the miracle landing on the Hudson River. 

Is it in the air to feel the Oscar? 

I won 't lie to Sully, I didn 't believe much. 

Tom Hanks and Clint Eastwood are guys, 

but this topic just didn 't seem enough to 

support me. The crash of the plane with 

which Captain Chesley Sullenberger 

landed on the Hudson River when both 

engines left him after takeoff, took only a 

few minutes. And given the theme and the 

cast I somehow waited for a classic attack 

on the Oscars, it means a film with a burnt 

length, lots of human dramas and a 

conservative boredom. But I 

underestimated Eastwood. Lot. 

 

Sully has 96 minutes, and as a film that 

stands on Flashbacích and its large part 

takes place in small rooms in which ten 

people are talking is riveting. Eastwood 

Sully: Miracle on the Hudson River: 

Review 

 

Tom Hanks and Clint Eastwood go to 

cinemas with an ambitious drama about a 

miraculous landing on the Hudson River. 

Is Oscar in the Air? 

I will not lie, I did not believe Sully very 

much. Both Tom Hanks and Clint 

Eastwood are boring, but this topic just 

did not seem pretty boring. The fall of the 

plane, with which Captain Chesley 

Sullenberger landed on the Hudson River, 

when the two engines left him for a while, 

lasted only a few minutes. And with 

regard to the topic and the cast I somehow 

expected a classic attack on the Oscars, 

that is, a film with a burned-out length, 

lots of human dramas and a conservative 

boredom. But of course I did 

underestimate Eastwood. Much. 

  

Sully has 96 minutes, and as a flashback 

movie, and the big part of it is played in 

small rooms where ten people talk, it's 

                                                           
46 Sully: Zázrak na řece Hudson: Recenze. Moviezone [online]. 2016 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://film.moviezone.cz/sully/recenze 
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všechna ta oscarová pozlátka a věci, jaké 

jsme v podobných dramatech zvyklí vídat, 

a zaměřil se jen na to podstatné. Na to, jak 

Sullenberger se svým kolegou Jeffem 

Skilesem dokázal téměř nemožné a víc 

než sto padesát lidí zůstalo díky němu 

naživu, a na to, jak se vyrovnával s 

faktem, že mu bylo víc než jasně 

naznačováno, že celou situaci vyřešil blbě. 

Párkrát tu jsou načrtnuté další možné 

dějové linky, ale Eastwood se drží jen a 

pouze tohohle. Že Sully a jeho manželka 

možná přijdou o peníze kvůli ekonomické 

krizi? Nezájem. Že jim to možná po letech 

manželství úplně neklape? No a co. Že má 

Sully rád letadla už od mládí a i díky nim 

je to ten sympaticky bodrý chlapík s cool 

knírem? OK, to taky není důležité.  

  

Eastwoodův film není biografie pilota, 

jemuž se povedlo skoro nemožné. Je o 

nehodě, o záchraně a o následcích. Tak to 

vezmeme postupně. Nehoda a záchrana 

jsou neskutečně strhující. Na nějaký 

očividný patos se tu nesází, ale v 

momentech, kdy se k letadlu uprostřed 

ledové řeky blíží každý, kdo může jen 

trochu pomoci, vás nejspíš v zádech 

mrazit bude. Funguje to. Eastwood 

samozřejmě dává nejvíc prostoru 

Hanksovi, jenž poněkolikáté potvrzuje, že 

was more or less a blow to all the Oscar 

Pozlátka and things we used to see in 

similar dramas, focusing only on the 

essentials. How Sullenberger and his 

colleague, Jeff Skilesem, proved almost 

impossible, and more than one hundred 

and fifty people remained alive, and how 

he copeded with the fact that he was more 

than clearly suggested that he had solved 

the whole situation badly. There are a few 

sketched other possible story lines, but 

Eastwood is only holding this. That Sully 

and his wife may lose money because of 

the economic crisis? Lack. That maybe 

after years of marriage they wrong 

completely? Well, what about that, Sully 

likes the planes since his youth and thanks 

to them, is that the Nice Genie guy with 

the cool mustache? Okay, that's not 

important either. 

 

Eastwoodův film is not a biography of a 

pilot, which has been almost impossible. 

It's about the accident, the rescue and the 

consequences. Then we'll take it 

gradually. Accident and rescue are 

incredibly impressive. There's no betting 

on an obvious patos, but in the moments 

when everyone in the middle of the icy 

river is approaching a plane, you'll 

probably have to freeze your back. It 

exciting. Eastwood has more or less 

cleared his way to all those Oscar-like 

tinsel and the things we used to see in 

such dramas, focusing only on the 

essentials. It was almost impossible for 

Sullenberger and his colleague Jeff Skiles 

to be nearly impossible, and more than a 

hundred and fifty people remained alive 

for him, and to deal with the fact that he 

had been more than clearly indicated that 

he had resolved the situation badly. 

Several other scenarios are outlined here, 

but Eastwood is holding only this. That 

Sully and his wife might lose money 

because of the economic crisis? Lack of 

interest. Maybe they do not fall well after 

years of marriage? So what. That Sully 

has liked the aircraft since his youth, and 

thanks to them is that nice guy with a cool 

mustache? Okay, that's not important 

either. 

  

Eastwood's film is not a pilot's biography, 

which has made it almost impossible. It's 

about the accident, the rescue and the 

consequences. So let's take it step by step. 

The accident and the rescue are incredibly 

stunning. There's no obvious pathos here, 

but when you get to the plane in the 

middle of the icy river, everyone who can 

help you will probably freeze your back. 
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co se týče „hrdinů z lidu“, nemá v 

Hollywoodu konkurenci, zároveň však 

dovede na minimálním prostoru pracovat i 

s absolutně vedlejšími postavami, jimž 

stačí jedna věta a jedna akce k tomu, 

abyste jim strašně drželi palce. Režisérovi 

šlo evidentně o to, aby byl Sully oslavou 

obyčejných lidí, kteří se dovedou kvůli 

ostatním postavit nebezpečí a táhnout za 

jeden provaz. A to se mu povedlo, protože 

od momentu, kdy motory vypoví službu 

až do chvíle, kdy se zjistí, že to celé 

dopadlo dobře, se budete bát. O Sullyho, 

cestující, zoufalého týpka u radaru i o 

toho chlapíka, co půjčil svou kšiltovku 

jedné z obětí. V těhle momentech je film 

neskutečně strhující.  

  

Ani jindy to ovšem není špatné, jen je 

zkrátka nutné připravit se na fakt, že 

přistání s dopravním letounem bez motorů 

bude nejspíš vždycky zajímavější než 

běhání po nočním New Yorku a 

vzpomínání na doby, kdy Sully létal s 

bombardérem. I tady to naštěstí táhne 

Hanks. Tomu se výtečně, podobně jako v 

Kapitánu Phillipsovi, daří kombinovat 

člověka, který ví, že se musí chovat 

statečně, a zároveň je těsně před 

zhroucením a pochybuje sám o sobě. 

Pozornost médií, ale i dobrosrdečných 

works. Eastwood, of course, gives the 

most space to Hanks, who timesly 

confirms that, as far as "heroes from the 

People" is concerned, he does not have 

competition in Hollywood, but at the same 

time can work with absolutely minor 

characters, which suffice one sentence and 

one action To keep them terribly in their 

fingers. It was evident to the director that 

Sully was a celebration of ordinary people 

who could stand up to danger and pull one 

rope. And that has been done because 

from the moment when the engines 

denounce the service until the moment 

when they find out that the whole thing 

went well, you will be afraid. About 

Sully, the passenger, the desperate guy of 

radar, and the guy who lent his cap to one 

of the victims. In these moments, the film 

is incredibly engrossing. 

 

But it is not bad at other times, it is simply 

necessary to prepare for the fact that 

landing with a non-engined airliner will 

probably always be more interesting than 

running around the night of New York 

and remembering the time Sully flew with 

the bomber. Fortunately, this is where 

Hanks pulls. This is excellent, like that of 

Captain Phillips, it is a combination of a 

man who knows that he must behave 

It works. Eastwood, of course, gives the 

most space to Hanks, who has repeatedly 

affirmed that he has no competition in 

Hollywood, but at the same time he is able 

to work on the least space with absolutely 

no-one characters, one sentence and one 

action enough to get them they held their 

thumbs awkwardly. It was obvious to the 

director that Sully would be a celebration 

of ordinary people who could be 

dangerous for others to pull a rope. And 

that's what he did, because from the 

moment the engines shut down the service 

until it's all right, you'll be scared. About 

Sully, the passenger, the desperate guy at 

the radar, and the guy who loaned his cap 

to one of the victims. At these moments, 

the film is incredibly stunning. 

  

But at other times, it is not bad, just to get 

ready for the fact that landing with an 

engine-free airplane will probably always 

be more interesting than jogging for New 

York night and remembering when Sully 

flew the bomber. Fortunately here is 

Hanks. This is excellent, like Captain 

Phillips, that he is able to combine a 

person who knows he has to behave 

bravely, and at the same time is just 

before the collapse and doubts himself. 

The attention of the media, but also the 
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barmanů mu moc příjemná není a nechce 

s tím humbukem mít nic společného, o to 

víc mu však budete fandit, když víte, že 

vlastně stojí sám proti celému světu. Nebo 

si to alespoň myslí.  

  

 

Přehrajte si trailer Jak už jsem psal výš, 

Eastwood se tu nevěnuje zbytečným 

věcem a platí to i o hlavním hrdinovi. 

Víme, že má ženu a dvě dcery, je zkušený 

pilot a asi i dobrý chlap. A tím končíme. 

Mohlo by toho být víc? Možná jo, ale u 

podobných filmů bývá dost těžké zajistit, 

aby s přibývající stopáží a množstvím 

informací a podzápletek neubývala zábava 

a atraktivnost a já jsem rád, že Sully 

během své hodiny a půl stihl prodat 

všechno, co chtěl. Nezabýval se věcmi, 

které jsou vlastně pro příběh pilota, z 

něhož se stal hrdina a málem i oběť 

systému, naprosto nepodstatné. To, co 

chtěl sdělit, sdělil, jak nejlépe mohl. 

Pro někoho možná bude problém, že Sully 

je „jen“ zatraceně dobré herecké a 

režisérské řemeslo a možná, že i tohle by 

mohl být důvod, proč nad ním akademie 

ohrne nos, ale sám za sebe říkám, že radši 

dvakrát takovouhle kvalitu v intenzivním 

a poctivém podání než jednu dvojnásobně 

dlouhou uchcanost, jejíž tvůrci se hodinu 

bravely, and at the same time, is just 

before the collapse and doubts itself. The 

attention of the media, but also the 

dobrosrdečných of bartenders, is not very 

pleasant and does not want to have 

anything to do with the hype, but you will 

cheer him up when you know that he 

actually stands alone against the whole 

world. Or at least he thinks. 

 

 

Play the trailer as I wrote higher, 

Eastwood does not pay for unnecessary 

things and it is also the main hero. We 

know he has a wife and two daughters, he 

is an experienced pilot and probably a 

good guy. And that's the end. Could there 

be more? Maybe yeah, but for similar 

films it's hard to make sure that with 

increasing footage and a lot of 

information and Podzápletek Neubývala 

fun and attractiveness and I'm glad that 

Sully had to sell everything he wanted 

during his hour and a half. He did not deal 

with things that are actually for the pilot's 

story, from which he became a hero, and 

almost the sacrifice of the system, utterly 

irrelevant. What he wanted to tell was 

how best he could. 

For some, there might be a problem that 

Sully is "just" a damn good acting and 

good-hearted bartenders, is not very nice 

and does not want to have anything in 

common with this hype, but you will 

cheer him even more when you know he 

is standing alone against the whole world. 

Or at least he thinks. 

  

 

Play the Trailer As I have written above, 

Eastwood does not use unnecessary things 

here, and it also applies to the main hero. 

We know he has a wife and two 

daughters, he is an experienced pilot and 

probably a good guy. And that's what 

we're about to finish. Could it be more? 

Perhaps it is, but it is hard enough for 

such films to make sure that with the 

growing footage and the amount of 

information and the socks there is no fun 

and attraction, and I am glad that Sully 

was able to sell everything he wanted in 

his hour and a half. He did not deal with 

the things that were actually irrelevant to 

the story of the pilot, who became a hero 

and almost a victim of the system. What 

he wanted to tell was how best he could. 

There may be a problem for somebody 

that Sully is just a "damn good" actor and 

director's craft, and maybe this could be 

the reason why the academy overturns his 

nose, but I say for myself that I'd rather 
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patlají s motivy a zápletkami, které ve 

výsledku spíš zdržují než baví. Za mě 

palec nahoru. Vysoko. 

director's craft, and maybe this could be 

the reason why the academy ohrneed his 

nose over him, but for himself I say that 

he prefers to have twice that quality in 

intensive and honest administration than 

one Twice the long Uchcanost, whose 

creators are patlají with motifs and 

zápletkamis, which are more likely to stay 

than they enjoy. My thumbs up for me. 

High. 

 

have such a quality twice in an intense 

and honestly serving than one double-

longhold, the creators of which are 

motivated by motifs and plot, which in the 

end rather than entertaining. Thumbs up 

for me. High. 
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Příloha č. 8:  

Text č. 847 Bing Translator Google Translate 

 

Golden Gate Bridge – projděte Zlatou 

bránou 

 

Na západním pobřeží Spojených států 

amerických se rozkládá jedno z 

nejpřitažlivějších měst světa – San 

Francisco. To ukrývá spoustu turisticky 

přitažlivých lokalit, staveb a památek. 

Bezesporu největší atrakcí a symbolem 

města je však slavný visutý most Golden 

Gate Bridge. 

Nepřehlédnutelný červený most se klene 

přes úžinu Golden Gate, v místě, kde ústí 

Sanfranciská zátoka do Tichého oceánu.  

Došlo tak ke spojení jižního poloostrova, 

kde se rozkládá San Francisco s okresem 

Marin na poloostrově severním. O vznik 

této jedinečné stavby se zasloužil známý 

stavitel, inženýr Joseph Baermann 

Strauss. Ze začátku byl jeho nápad, 

postavit přes úžinu Golden Gate visutý 

most, považován za čiré bláznovství. 

Setkával se se stejným nepochopením, 

jaké zažíval architekt Gustave Eiffel před 

Golden Gate Bridge – Walk through 

the gold Gate 

 

On the West coast of the United States of 

America, it is one of the most cities of the 

world – San Francisco. It hides a lot of 

touristic attractive sites, buildings and 

monuments. Without doubt the biggest 

attraction and symbol of the city is, 

however, the famous suspension bridge 

Golden Gate Bridge. 

The unmissable Red Bridge is spans 

through the Golden Gate Strait, in a place 

where the Francisco Bay leads to the 

Pacific Ocean. There was a connection 

between the southern peninsula, where 

San Francisco and the Marin district on 

the northern Peninsula were destriped. A 

well-known builder, engineer Joseph 

Baermann Strauss, deserved the 

emergence of this unique building. From 

the beginning was his idea, to build 

through the Strait of the Golden Gate 

suspension Bridge, regarded as sheer 

Golden Gate Bridge - Go through the 

Golden Gate 

 

The West Coast of the United States is 

one of the most attractive cities in the 

world - San Francisco. It hides a lot of 

attractive tourist sites, buildings and 

monuments. Undoubtedly the biggest 

attraction and symbol of the city is the 

famous Golden Gate Bridge. 

The remarkable red bridge spans across 

the Golden Gate, in the place where the 

Sanfrancis Bay enters the Pacific Ocean. 

The southern peninsula, where San 

Francisco and Marin County are located 

on the north peninsula, has joined. The 

famous builder, engineer Joseph 

Baermann Strauss, deserved the 

foundation of this unique building. From 

the beginning, his idea of building a 

bridge across the Strait of Golden Gate 

was considered a clear foolishness. He 

met with the same misunderstanding as 

the architect Gustave Eiffel experienced 

                                                           
47 Golden Gate Bridge – projděte Zlatou bránou. USA: Průvodce na cesty [online]. [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://usa.svetadily.cz/clanky/Golden-Gate-

Bridge- 
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výstavbou své Eiffelovky. Ministerstvo 

obrany i samotné San Francisco nakonec 

výstavbu mostu přes úžinu schválilo. 

Přestože Strauss ze všech stran poslouchal 

názory o tom, jak je tato stavba nereálná, 

pustil se do boje s nepochopením i 

nepříznivými přírodními živly. 

  

Během výstavby musel totiž myslet na 

častá zemětřesení, která se v této oblasti 

vyskytují, ale rovněž na změny počasí, 

bouřlivé přílivy a odlivy. S tímto 

nelehkým úkolem se statečně popral za 

pomoci sponzorů, investorů a dalších 

architektů. Jeho hlavním poradcem byl 

architekt Irwing Morrow. O vzniku mostu 

bylo rozhodnuto v roce 1930, samotná 

stavba pak byla zahájena 5. ledna roku 

1933. Celkově byl projekt financován 

dluhopisy ve výši 35 miliónů dolarů. 

Peníze dokonce přispívali i samotní 

obyvatelé okrsku Golden Gate, a to i 

přesto, že v Americe zrovna panovala 

hluboká ekonomická krize. 

Již na počátku výstavby se muselo řešit 

několik problémů, architektům se nedařilo 

a projekt vypadal beznadějně. Již první 

pokusy zasadit základy pro jižní pylon na 

plošinu do hloubky 92 metrů se zhatily, 

kvůli silnému proudu vody. Následovalo 

jedno neštěstí za druhým. Během husté 

folly. Met with the same 

misunderstanding as experienced architect 

Gustave Eiffel before the construction of 

his Eiffel. The Ministry of Defence and 

the San Francisco itself eventually built 

the bridge through the strait. Although 

Strauss, from all sides, listened to the 

views on how unrealistic this edifice was, 

he embarked on a struggle with 

misunderstanding and unfavorable natural 

elements. 

 

During the construction, he had to think of 

frequent earthquakes that occur in this 

area, but also on weather changes, 

turbulent tides. With this formidable task 

he fight bravely with the help of sponsors, 

investors and other architects. His chief 

consultant was architect Irwing Morrow. 

The construction of the bridge was 

decided in the year 1930, the building 

itself was launched on 5. January 1933. 

Overall, the project was funded by bonds 

of $35 million. Even the people of the 

Golden Gate district also contributed 

money, even though there was a was deep 

economic crisis in America. 

At the beginning of the construction, 

several problems had to be solved, the 

architects failed and the project looked 

hopeless. The first attempts to plant the 

before building his Eiffel Tower. The 

Ministry of Defense and San Francisco 

itself finally approved the construction of 

the bridge over the strait. Though Strauss 

listened to the views of how unrealistic 

this building was from all sides, he began 

to struggle with misunderstanding and 

unfavorable natural elements. 

  

During the construction, he had to think of 

the frequent earthquakes that occur in this 

area, but also of weather changes, stormy 

tides and drifts. With this difficult task he 

bravely fought with the help of sponsors, 

investors and other architects. Its chief 

adviser was architect Irwing Morrow. The 

construction of the bridge was decided in 

1930, the construction itself began on 

January 5, 1933. Overall, the project was 

funded by $ 35 million in bonds. Even the 

inhabitants of the Golden Gate district 

even contributed the money even though 

there was a deep economic crisis in 

America. 

Already at the beginning of the 

construction several problems had to be 

solved, the architects failed and the 

project seemed hopeless. Already the first 

attempts to lay the foundations for the 

southern pylon on a platform to a depth of 

92 meters have become obscured due to a 
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mlhy narazila do pracovní plošiny loď a 

potopila ji. Nedlouho na to odnesla 

rozbouřená voda tři mohutné betonové 

bloky a mnoho důležitých stavebních 

nástrojů. Časté podzimní bouře měly za 

následek zmizení přistávacích mol a také 

na dělnících již bylo vidět značné 

vyčerpání. Jejich pracoviště nestálo na 

pevné zemi a z neustálého houpání tak 

dostávali mořskou nemoc. 

  

Dělníci pracující na mostě byli připraveni 

na nebezpečí, které na ně na každém 

kroku číhalo, přesto museli být velmi 

opatrní a pozorní. Neustále zde panovaly 

obavy, že by mohlo kvůli silným nárazům 

větru dojít ke zřícení mostu, Strauss tak 

raději nechal pod most natáhnout 

bezpečnostní síť. Nedlouho potom, co tak 

učinil, spadlo z mostu dolů 19 dělníků - 

Strauss jim tak zachránil život. Oni pak na 

památku svého úniku před smrtí založili 

klub „Halfway to Hell“ – což by se dalo 

přeložit jako „jednou nohou v pekle“. 

Snad nejnebezpečnější činností byla 

instalace 91 cm silného závěsného kabelu 

spleteného z 27 000 ocelových drátů. 

I přes důsledná bezpečnostní opatření si 

stavební práce nakonec vyžádaly 11 obětí. 

K největšímu neštěstí došlo v roce 1937, 

kdy uvolněná část konstrukce protrhla 

foundations for South Pylon on the 

platform to a depth of 92 meters are 

stymie, due to strong water flow. There 

was one misfortune after another. During 

the thick fog, a ship crashed into the 

working platform and sank it. For a long 

time, the stormy water carried three 

massive concrete blocks and many 

important construction tools. Frequent 

autumn storms have resulted in the 

disappearance of the runways and also on 

workers have seen considerable 

exhaustion. Their workplaces were not on 

solid ground, and they were getting 

seasick from constant swing. 

 

The workmen working on the bridge were 

prepared for the dangers they lurking at 

each step, yet they had to be very careful 

and attentive. There was always a were 

fear that a bridge could be collapsing due 

to strong gusts of wind, so Strauss would 

rather let the safety net under the bridge. 

Not long after he had done so, 19 workers 

fell down from the bridge-Strauss saved 

their lives. They then founded the 

"Halfway to Hell" club to commemorate 

their escape from death--which could be 

translated as "one Foot in hell." Perhaps 

the most dangerous activity was the 

installation of a 91 cm strong suspension 

strong stream of water. There was one 

misfortune after another. During the dense 

fog, the ship hit a ship and sank it. Not 

long enough, the stormwater had carried 

three massive concrete blocks and many 

important building tools. Frequent autumn 

storms have resulted in the disappearance 

of landing mounds, and workers have also 

seen considerable exhaustion. Their 

workplaces did not stand on solid ground, 

and they were getting a sea illness from 

constant swing. 

  

The workers working on the bridge were 

ready for the dangers they had been 

struggling at every step, yet they had to be 

very careful and attentive. There was 

always a concern that wind could cause 

the bridge to collapse, so Strauss would 

rather have a safety net under the bridge. 

Not long after he had done so, 19 workers 

had dropped down the bridge - Strauss 

saved their lives. They then founded the 

"Halfway to Hell" club to commemorate 

their escape from death, which could be 

translated as "one foot in hell." Perhaps 

the most dangerous activity was the 

installation of a 91 cm thick suspension 

cable twisted from 27,000 steel wires. 

In spite of consistent security measures, 

construction works eventually claimed 11 
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záchrannou síť, a zahynulo deset lidí. Přes 

všechnu nepřízeň osudu stavitel Strauss 

nakonec vytvořil most tyčící se na 227 

metrů vysokých pylonech, na nichž je s 

pomocí silných ocelových lan zavěšen 

most o délce 2 737 metrů a rozpětí 1 280 

metrů. Jednotlivé pylony se skládají z 

několika tisíc snýtovaných malých 

ocelových krabic. Musel však myslet také 

na to, aby tudy mohly proplouvat i ty 

největší zaoceánské lodě – výška mostu 

proto byla stanovena na 67 metrů. 

Konstrukce mostu visí dohromady na 130 

kilometrech ocelových lan, z nichž 

některá mají až metr v průměru. Celé dílo 

nakonec váží 887 000 tun a obě věže drží 

pohromadě 600 000 nýtů. 

Projekt byl dokončen 27. května 1937, 

kdy byl slavnostně otevřen pro veřejnost – 

nejdříve jen pro pěší a o den později i pro 

automobily. Při příležitosti jeho otevření 

chtěli stavitelé Ed Murphy a Ed Stanley 

zasadit do novostavby poslední nýt, který 

byl celý ze zlata. Byl však příliš měkký, 

proto se zlomil a skončil v hlubinách 

oceánu. Místo něj byl nakonec použit 

obyčejný ocelový nýt. Oslavy otevření 

mostu následně probíhaly několik dní a 

prošly se tudy tisíce zvědavců. 

  

Dnes je Golden Gate Bridge jedním z 

cable spleteného of 27 000 steel wires. 

Despite the rigorous security measures, 

the construction work eventually required 

11 victims. The biggest misfortune 

occurred in 1937, when the loose part of 

the structure tore the safety net, and ten 

people perished. Despite all adversity, the 

builder Strauss eventually created a bridge 

towering at 227 feet of high pylons, on 

which, with the help of strong steel ropes, 

a bridge with a length of 2 737 metres and 

a span of 1 280 meters is suspended. Each 

pylons consists of several thousand 

snýtovanýchs of small steel boxes. But he 

also had to think of floating even the 

biggest ocean ships--the height of the 

bridge was set at 67 meters. The 

construction of the bridge hangs together 

on 130 kilometers of steel ropes, some of 

which are up to a metre in diameter. The 

entire work ultimately weighs 887 000 

tons and the two towers hold together 600 

000 rivets. 

Project completed on 27. May 1937, when 

it was inaugurated for the public – first 

only for pedestrians and a day later also 

for cars. On the occasion of his opening, 

the builders of Ed Murphy and Ed Stanley 

wanted to plant the last rivet, which was 

the whole of gold, in the new building. 

But he was too soft, so he broke and 

victims. The greatest misfortune occurred 

in 1937, when a relaxed part of the 

construction broke through a rescue 

network, and ten people died. In spite of 

all the frustration of the fate, the builder, 

Strauss, eventually created a bridge 

towering on a 227-meter-high pylon, on 

which a 2,737-meter-long bridge and a 

1,122-meter span were suspended with the 

help of strong steel ropes. The individual 

pylons consist of several thousand torn 

small steel boxes. But he also had to think 

that the largest ocean-going ships could 

pass through - the height of the bridge was 

therefore set at 67 meters. The 

construction of the bridge hangs together 

on 130 kilometers of steel ropes, some of 

which have up to a meter in diameter. The 

whole work eventually weighs 887,000 

tons and the two towers together hold 

600,000 rivets. 

The project was completed on May 27, 

1937, when it was ceremonially opened to 

the public - first only for pedestrians and 

one day later for cars. On the occasion of 

its opening, the builders Ed Murphy and 

Ed Stanley wanted to fit into the new 

building the last rivet that was all made of 

gold. But it was too soft, so it broke and 

ended in the depths of the ocean. Instead, 

a simple steel rivet was used instead. The 
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nejznámějších a nejfotografovanějších 

visutých mostů na světě. Američané jej 

dokonce řadí mezi sedm největších divů 

světa, které byly vytvořeny lidskou rukou. 

Ve své době byl vůbec největším mostem 

na světě. Golden Gate Bridge ve výsledku 

tedy překonal veškerá očekávání 

investorů. Během prvních několika let 

přes něj přejelo kolem 4 milionů 

automobilů ročně, o padesát let později to 

bylo již desetkrát tolik. Je důležitou 

dopravní komunikací, po šestiproudové 

silnici denně projede přes 120 tisíc aut. 

Pokud se vydáte po mostě směrem do San 

Francisca, zaplatíte 5 dolarů. Při výjezdu z 

města pak neplatíte nic. 

Pro most je samozřejmě charakteristická 

jeho oranžová barva, kterou má již od 

doby svého vzniku. Barva byla 

konstruktérem Irvingem Morrowem 

vybrána proto, aby zlepšovala viditelnost 

pro lodě plující často v hustých mlhách a 

navíc také nejlépe ladila s okolím. Ocel se 

však kvůli přírodním vlivům a korozi 

musí neustále natírat. V 80. letech 20. 

století byla do mostu namontována čidla, 

která hlásí pohyb konstrukce vyvolaný 

případným zemětřesením. 

Most se bohužel také nechvalně proslavil 

jako místo, které vyhledávají sebevrazi. 

Nejsou zde totiž nainstalovány žádné 

ended up in the depths of the ocean. In the 

end, an ordinary steel rivet was used 

instead. The celebrations of the opening of 

the bridge followed several days, and 

thousands of curious went through this 

way. 

 

Today, the Golden Gate Bridge is one of 

the most famous and 

nejfotografovanějších suspension bridges 

in the world. The Americans even rank it 

among the seven greatest wonders of the 

world that have been created by human 

hands. In his time, he was the largest 

bridge in the world. As a result, Golden 

Gate Bridge surpasses all investors ' 

expectations. Over the first few years, 

around 4 million cars ran over him every 

year, fifty years later it was already ten 

times as much. It is an important traffic 

route, along the Šestiproudové Road daily 

passes over 120 thousand cars. If you 

follow the bridge towards San Francisco, 

you'll pay $5. You don 't pay anything 

when you exit the city. 

The most characteristic of the bridge is its 

orange colour, which it has since its 

inception. Colour was the designer Irving 

Morrowem chosen to improve visibility 

for ships flying often in dense mists and 

also best tuned with the surroundings. 

celebration of the opening of the bridge 

was followed by several days and 

thousands of inquisitors passed through. 

 

Today Golden Gate Bridge is one of the 

world's most famous and most 

photographed bridges. The Americans 

even rank it among the seven greatest 

wonders of the world that were created by 

human hands. It was at that time the 

largest bridge in the world. Golden Gate 

Bridge has thus surpassed all expectations 

of investors. During the first few years, it 

passed around 4 million cars a year, fifty 

years later it was ten times more. It is an 

important traffic road, with over 120 

thousand cars going through the six-speed 

road. If you head out to the San Francisco 

bridge, you will pay $ 5. When you leave 

town, you pay nothing. 

For the bridge, of course, it is 

characterized by its orange color, which it 

has since its creation. Designed by Irving 

Morrow, the color was chosen to improve 

visibility for ships often floating in dense 

fogs and also best suited to the 

surrounding area. However, due to natural 

influences and corrosion, steel must 

always be painted. In the 80's of the 20th 

century, sensors were mounted in the 

bridge, which reported the movement of 
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zábrany, proto jim nic nemůže zabránit 

skočit do rozbouřených vod. Podle 

statistik zde ukončilo svůj život kolem 

1200 nešťastníků. 

Nejkrásnější výhled na most se nám 

naskýtá z protějších kopců zátoky, z 

prostředí přírodního parku Golden Gate 

National Recreation Area. Stavba je 

jedním z největších turistických lákadel 

San Francisca. U jižní paty mostu se 

nachází dokonce historická pevnost Fort 

Point pocházející z roku 1861. 

Majestátnost mostu si však uvědomíme 

teprve tehdy, když jej máte možnost 

spatřit na vlastní oči. 

 

 

However, due to natural influences and 

corrosion, steel must always be painted. In 

80. Years 20. In the 16th century a sensor 

was mounted in the bridge, which reports 

the motion of the structure induced by an 

earthquake. 

Unfortunately, the bridge is also 

notoriously known as a place that seeks 

suicides. There are no barriers installed, 

so nothing can prevent them from 

jumping into the stormy waters. 

According to the statistics here ended 

their life around 1200 nešťastníků. 

The most beautiful view of the bridge is 

from the opposite hills of the bay, from 

the environment of the Golden Gate 

National recreation Area. The building is 

one of San Francisco's largest tourist 

attractions. At the southern foot of the 

bridge is the Fort Point historical fortress 

dating back to the year 1861. However, 

we realize the majesty of the bridge only 

when you have the opportunity to see it 

with your own eyes. 

 

the structure caused by a possible 

earthquake. 

The bridge, unfortunately, is also 

notorious as a place to find suicide. There 

are no barriers installed, so nothing can 

prevent them from jump into stormy 

waters. According to statistics, around 

1200 unfortunates have ended their lives 

here. 

The most beautiful view of the bridge is 

from the opposite hills of the Bay from 

the Golden Gate National Recreation 

Area. The building is one of San 

Francisco's greatest tourist attractions. At 

the southern heel of the bridge, there is 

also the historic fortress of Fort Point 

dating back to 1861. However, the 

majesty of the bridge is only realized 

when you can see it with your own eyes 
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Příloha č. 9:  

Text č. 948 Bing Translator Google Translate 

 

Moderní metody zabezpečení 

uživatelských počítačů 

Šifrování pevných disků 

 

Před patnácti lety jen málokdo věděl, jak 

obejít přístupové heslo do Windows. Svět 

se změnil a dnes mají útočníci k dispozici 

výkonné nástroje, které dokážou prolomit 

i zdánlivě bezpečné formy ochrany. 

Článek se zabývá vysvětlením výhod a 

nevýhod různých způsobů zabezpečení 

dat na pevných discích a rozborem 

faktorů, které je potřeba při zvažování 

toho či onoho řešení zvážit. 

Zatímco povinnosti chránit data se 

zpřísňují, schopnosti útočníků dostat se k 

nim se neustále zlepšují. Na jedné straně 

kapacita dnešních počítačů už nebrání 

tomu, aby manažer měl ve svém 

notebooku několikagigabytovou databázi 

s údaji o klientech, strategické informace 

nebo osobní údaje, na druhé straně 

nástroje pro obcházení různých hesel a 

zabezpečovacích systémů je dnes možné 

Modern security methods for user 

computers 

Hard Drive Encryption 

 

Fifteen years ago, few knew how to 

bypass the Windows access password. 

The world has changed, and today the 

attackers have powerful tools available to 

break even the seemingly safe forms of 

protection. The paper discusses the 

advantages and disadvantages of the 

various ways of securing data on hard 

drives and analyzing the factors that need 

to be considered when considering a 

solution. 

While the data protection obligations are 

tightening, the attackers ' ability to get to 

them is constantly improving. On the one 

hand, the capacity of today's computers 

does not prevent the manager from 

několikagigabytovouing a database of 

client data, strategic information or 

personal data on its laptop, on the other 

hand, a tool for circumventing various 

Modern methods of security for user 

computers 

Hard disk encryption 

 

Fifteen years ago, barely anyone knew 

how to bypass the password to Windows. 

The world has changed and today 

attackers have powerful tools available to 

break even seemingly safe forms of 

protection. The article deals with the 

explanation of the advantages and 

disadvantages of various methods of data 

security on hard disks and the analysis of 

the factors that need to be considered in 

the consideration of this or that solution. 

While data protection obligations are 

tightened, the ability of attackers to get to 

them is constantly improving. On the one 

hand, the capacity of today's computers no 

longer prevents the manager from having 

a multi-gigabyte database with data on 

clients, strategic information or personal 

data on his laptop, on the other hand, the 

tool for circumventing various passwords 

                                                           
48 Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů: Šifrování pevných disků. SystemOnLine: S přehledem ve světe informačních technologií [online]. [cit. 

2017-10-16]. Dostupné z: https://www.systemonline.cz/it-security/moderni-metody-zabezpeceni-uzivatelskych-pocitacu-1-dil.htm 
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dohledat na internetu. V důsledku těchto 

protichůdných tendencí je důležité 

zabývat se novými metodami 

zabezpečení, jako jsou například 

hardwarové šifrování, nové funkce 

softwarového šifrování, zabezpečení 

přístupu k disku a další. 

Hardwarové šifrování pevných disků 

Velkou výhodou hardwarového šifrování 

je absence instalace šifrovacího softwaru 

do uživatelského počítače a prakticky 

nulový vliv na jeho výkon. Jelikož 

hardwarové šifrování zajišťuje přímo 

elektronika pevného disku, v základní 

konfiguraci bez systému centrální správy 

není zapotřebí do počítače instalovat nic, 

co je potřebné pro běžný provoz šifrování, 

což v praxi znamená relativně nízké 

náklady na správu řešení a snadný provoz 

(malá četnost zásahů administrátora, 

odpadají problémy s kompatibilitou 

operačního systému). V případě 

hardwarového šifrování je obslužný 

software potřebný pouze pro zapnutí nebo 

vypnutí bezpečnostních funkcí pevného 

disku při jeho uvedení do provozu, 

samotné šifrování tento software 

nezajišťuje. Obslužný software může sice 

zajišťovat i další funkce, jako centrální 

správu (využíváno v korporátním 

prostředí) nebo administraci disku 

passwords and security Systems can now 

be traced on the Internet. As a result of 

these conflicting tendencies, it is 

important to address new security 

methods, such as hardware encryption, 

new software encryption features, disk 

access security, and more. 

Hardware-based hard disk encryption 

A great advantage of hardware encryption 

is the lack of installation of the encryption 

software on a user's computer and 

virtually zero impact on its performance. 

Because hardware encryption is provided 

directly by the electronics of the hard 

drive, in a basic configuration without a 

central administration system, there is no 

need to install anything that is needed for 

normal encryption traffic, which in 

practice means relatively low costs for 

Solution Management and easy operation 

(low frequency of administrator's 

intervention, operating system 

compatibility issues). In the case of 

hardware encryption, the utility software 

is only needed to turn on or off the 

security functions of the hard drive when 

it is put into operation, the encryption 

itself does not provide the software. While 

the utility software can provide additional 

functionality, such as central 

administration (used in a corporate 

and security systems can now be traced on 

the Internet. As a result of these 

contradictory tendencies, it is important to 

address new security methods such as 

hardware encryption, new encryption 

features, disk access security, and more. 

Hardware hard disk encryption 

The great advantage of hardware 

encryption is the absence of encryption 

software installation on the user's 

computer and practically no effect on its 

performance. Since hardware encryption 

is directly provided by hard disk 

electronics, in the basic configuration 

without a central management system, 

there is no need to install anything that is 

required for normal encryption, which in 

practice means relatively low 

management costs and easy operation 

(low administrator, problems with 

operating system compatibility are 

avoided). In the case of hardware 

encryption, the utility software is only 

needed to enable or disable the security 

features of the hard disk when it is put 

into operation, the encryption itself does 

not provide this software. Although the 

software can provide other features, such 

as central management (used in corporate 

environments) or disk administration 

(such as password change), it is voluntary 
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(například změna hesla), ale to už jsou 

funkce dobrovolné a nejsou pro samotné 

zabezpečení dat nutné. 

Základem je skrytý pre-boot oddíl 

Když si koupíme pevný disk s funkcí 

hardwarového šifrování (označováno 

zkratkou FDE, full disc encryption), ve 

výchozím nastavení z továrny se chová 

jako jakýkoliv jiný, běžný pevný disk. Ve 

výchozím stavu bezpečnostní funkce 

zapnuty nejsou a data je možné na disk 

ukládat a poté i číst bez jakéhokoliv 

omezení. Šifrování dat sice probíhá už z 

výroby (zajišťuje ho elektronika disku), 

ale funkce pro přístup k datům nejsou z 

výroby aktivovány. K aktivaci 

bezpečnostních funkcí je zapotřebí 

dokoupit externí software (například 

WinMagic, Secude, Wave atd.). 

Bezpečnostní funkce pevného disku s 

hardwarovým šifrováním zapneme tak, že 

v prvním (inicializačním) kroku 

nainstalujeme obslužný software do 

logicky i fyzicky odděleného tzv. pre-boot 

oddílu pevného disku. V tomto oddíle 

pevného disku nejsou žádná uživatelská 

data, jeho velikost je obvykle kolem 130 

MB a po proběhnutí bezpečnostních 

funkcí po zapnutí počítače a zpřístupnění 

dat na disku pro uživatele pak už tento 

oddíl není uživateli přístupný. Ve druhém 

environment) or disk administration (such 

as changing the password), but this is a 

voluntary feature and is not necessary for 

the data security itself. 

The basis is a hidden pre-boot partition 

When we buy a hard drive with a 

hardware encryption feature (called FDE, 

full disc encryption), by default the 

factory behaves like any other, basic hard 

drive. By default, security features are not 

turned on, and data can be stored on the 

disk and then read without any 

restrictions. Data encryption is done from 

the factory (the electronics of the disk is 

provided), but data access functions are 

not activated from production. To activate 

security features, you need to purchase 

external software (such as WinMagic, 

Secude, Wave, etc.). The security features 

of the hard drive with hardware 

encryption are switched on by installing 

the operating software in both logically 

and physically separate so-called. Pre-

boot partition hard drive. There is no user 

data in this hard disk partition, its size is 

usually around 130 MB, and after racing 

security features after you turn on the 

computer and make the data available on 

disk for the user, the partition is no longer 

accessible to the user. In the second step, 

we set user and administrator passwords. 

and not necessary for data security itself. 

The base is a hidden pre-boot partition 

When buying a hard disk drive with a 

hard disk encryption (FDE), the factory 

defaults to any other common hard drive. 

By default, the security features are not 

enabled and the data can be stored on the 

disk and then read without any 

restrictions. Although data encryption is 

already in production (it is provided by 

the disk electronics), data access is not 

enabled at the factory. To enable security 

features, you need to purchase external 

software (such as WinMagic, Secude, 

Wave, etc.). We enable the security 

features of the hard disk drive with 

hardware encryption by installing the 

utility software in the first (initialization) 

step into the logically and physically 

separated so-called pre-boot partitions of 

the hard disk. There is no user data in this 

hard disk partition, usually about 130 MB, 

and after the security features run after the 

computer is turned on and disk access for 

the user is no longer accessible to the user. 

In the second step, set up user and 

administrator passwords. In the last step, 

we activate the pre-boot partition and the 

hard disk input security system. From now 

on, the data on the disk is secured 

(encrypted and password protected). The 
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kroku nastavíme uživatelská a 

administrátorská hesla. V posledním 

kroku aktivujeme využití pre-boot oddílu 

a systém zabezpečení vstupu na pevný 

disk. Od tohoto okamžiku jsou data na 

disku zabezpečena (šifrována a 

zabezpečena heslem). Systém pak funguje 

tak, že po studeném startu počítače (cold 

boot) BIOS nevidí nic jiného než zmíněný 

pre-boot oddíl pevného disku, který se 

nachází na logicky i fyzicky oddělené 

části, ve kterém je nainstalovaný 

autentizační (obslužný) software a který je 

v tomto kroku v režimu pro čtení. 

Firmware disku nezobrazí žádné jiné 

sektory, tedy ani uživatelská data, a 

dokonce ani master boot record (MBR). V 

okamžiku, kdy uživatel zadá správné 

přístupové heslo (tzv. pre-boot 

autentizace), firmware disku skryje pre-

boot oddíl a odkryje hlavní oddíl pevného 

disku s uživatelskými daty. V dalším 

kroku firmware provede jakýsi teplý 

restart a poskytne BIOSu přístup k 

opravdovému MBR. Od tohoto okamžiku 

se disk s hardwarovým šifrováním chová 

až do vypnutí počítače jako běžný disk 

(uživatel na něj může ukládat data a číst je 

bez jakéhokoliv omezení). Dále mohou 

být aktivovány další autentizační prvky, 

jako například heslo pro přístup k disku 

In the last step we activate the use of the 

pre-boot partition and the system of entry 

security on the hard drive. From this point 

on, the data on the disk is secured 

(encrypted and secured with a password). 

The system then works in such a way that 

after the cold boot of the computer, the 

BIOS does not see anything other than the 

mentioned pre-boot partition of the hard 

disk, which is located on logically and 

physically separate parts, in which the 

authentication (utility) software is 

installed and which is Step in read mode. 

The disk Firmware does not display any 

other sectors, i.e. neither user data nor 

even master boot record (MBR). When 

the user enters the correct access 

password (called Pre-boot authentication), 

the disk firmware hides the pre-boot 

partition and uncovers the main hard drive 

partition with user data. In the next step 

the firmware will perform a kind of warm 

restart and provide the BIOS access to the 

real MBR. From this point on, the 

hardware encryption disk behaves until 

the computer is shut down as a basic disk 

(the user can store data and read it without 

any restrictions). Additional 

authentication elements, such as a 

password for disk access, may be 

activated (see below). 

system then works in a way that, after a 

cold boot, the BIOS does not see anything 

other than the pre-boot partition of the 

hard disk located on the logically and 

physically separate portions where the 

authentication (servicing) software is 

installed and which is this step in read 

mode. The disk firmware will not display 

any other sectors, not even user data, and 

even master boot record (MBR). When 

the user enters the correct pre-boot 

authentication password, the firmware 

disc hides the pre-boot partition and 

uncovers the main partition of the hard 

disk with user data. In the next step, the 

firmware performs a kind of warm restart 

and gives the BIOS access to a real MBR. 

From now on, the hardware encryption 

disk behaves until the computer shuts 

down as a normal disk (the user can save 

data and read it without any limitations). 

In addition, other authentication features, 

such as a disk access password (see 

below), may be enabled. 

Technology is available today 

Hardware-encrypted hard drives are now 

affordable, costing around two thousand 

crowns (capacity 500 GB). Licenses for 

utility software that enable disk functions 

also cost about two thousand crowns 

(permanent license). 
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(viz dále). 

Technologie je už dnes dostupná 

Hardwarově šifrované pevné disky jsou 

dnes už cenově dostupné, jejich cena se 

pohybuje kolem dvou tisíc korun 

(kapacita 500 GB). Licence na obslužný 

software, kterým se zapínají funkce disku, 

stojí také řádově kolem dvou tisíc korun 

(permanentní licence). 

Technology is already available today 

Hardware-encrypted hard drives are now 

affordable, with a price of about two 

thousand crowns (capacity 500 GB). 

Software licenses that turn on disk 

functionality also cost about two thousand 

crowns (a permanent license). 
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Příloha č. 10:  

Text č. 1049 Bing Translator Google Translate 

 

Výnosy z pronájmu společných částí a 

prostor domů 

 

Společenství vlastníků jednotek často 

pronajímají společné části domu za 

účelem umístění reklamy nebo společné 

prostory domu jakou jsou bývalé sušárny, 

prádelny a kočárkárny za účelem 

provozování podnikání nájemci. Jsou ale 

SVJ oprávněna pronajímat společné části 

a prostory domu? 

  

Výnosy z těchto pronájmů SVJ buď 

vyplácejí jednotlivým členům 

společenství, nebo, a to je častější případ, 

je vkládají do tzv. „fondu oprav“, tedy do 

prostředků určených pro správu domu. To 

je výhodné jak pro členy SVJ, protože 

platí menší nebo žádné příspěvky do 

fondu oprav, tak pro SVJ, které nemusí 

vyplácet zisk z pronájmů všem členům a 

následně vybírat od všech členů příspěvky 

do fondu oprav. Je to praktické zvláště u 

velkých SVJ, které mají stovky členů, kde 

Proceeds from the hiring of common 

parts and premises of houses 

 

The owners of units often rent common 

parts of the house for the purpose of 

placing advertisements or common areas 

of the house such as former dryers, 

laundries and Kočárkárny for the purpose 

of conducting business to the tenant. But 

are SVJ entitled to rent common parts and 

premises of the house? 

 

Proceeds from such leases SVJ either paid 

to the individual members of the 

community or, and this is a more common 

case, is added to the so-called. The "repair 

fund", i.e. the funds intended for the 

administration of the house. This is 

advantageous for both members of the 

SVJ because they pay less or no 

contributions to the Correction Fund, and 

for SVJ, which do not have to pay a profit 

on the leases to all members and then 

select from all members contributions to 

Revenues from renting common parts 

and home space 

 

The unit owner often rents the common 

parts of the house to place the 

advertisement or common areas of the 

house such as former dryers, laundries and 

carriages for the purpose of operating 

tenants' business. But are SVJ entitled to 

rent common parts and premises of the 

house? 

  

The proceeds from these SVJ rents are 

either paid to individual members of the 

community or, in a more frequent case, 

they are added to the so-called "repairs 

fund", that is to say, the funds for the 

administration of the house. This is 

beneficial for SVJ members because less 

or no contributions to the repaire fund are 

payable, or for SVJs, which do not have to 

pay leases to all members, and then to 

make contributions to the repairers from 

all members. This is especially useful for 

                                                           
49 Výnosy z pronájmu společných částí a prostor domů. EPRAVO.CZ [online]. 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vynosy-z-

pronajmu-spolecnych-casti-a-prostor-domu-106381.html 
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by výplata výnosů z nájmů jednotlivým 

členům SVJ byla velmi nákladná, nebo by 

ani nebyla možná, protože ne všichni 

hradí platby z účtu u banky, ale např. je 

vkládají v hotovosti či hradí poštovní 

poukázkou, řada vlastníků se na území ČR 

nezdržuje a nemá zde účet, za některé 

vlastníky hradí platby třetí osoby. Ve 

všech těchto případech by bylo velmi 

obtížné či nemožné vyplatit výnosy 

oprávněným osobám. Tím, že SVJ výnosy 

nevyplatí, ale převede je do fondu oprav, 

nevzniknou také případné náklady na 

vymáhání dlužných příspěvků do fondu 

oprav. Jsou však SVJ oprávněna 

rozhodovat o tom, jak bude naloženo s 

výnosy z pronájmů? 

 

Podle starší právní úpravy, tedy zákona o 

vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, jehož účinnost 

skončila spolu s novým občanským 

zákoníkem, tedy 31. 12. 2013, mohla SVJ 

uzavírat nájemní smlouvy na pronájem 

společných částí a prostor domu, a 

Nejvyšší soud z této úpravy dovodil, že 

SVJ jsou oprávněna také rozhodovat o 

tom, jak bude naloženo s výnosy z těchto 

nájmů. 

 

V nové právní úpravě obsažené v novém 

the Repair fund. It is practical especially 

for large SVJ, which have hundreds of 

members, where the payout of lease 

proceeds to individual members of SVJ 

would be very costly, or would not even 

be possible, because not everyone pays 

payments from the bank account, but eg. 

It is deposited in cash or paid by postal 

order, many owners in the territory of the 

Czech Republic not and have no account, 

for some owners pay third party 

payments. In all these cases it would be 

very difficult or impossible to pay the 

proceeds to the beneficiaries. By not 

paying the SVJ revenue but transferring it 

to the repair fund, there is also no cost of 

recovery of the contributions owed to the 

Repair fund. But are SVJ entitled to 

decide how the proceeds of the leases will 

be loaded? 

 

According to the earlier legislation, the 

law on the ownership of Apartments No. 

72/1994 Coll., as amended, whose 

effectiveness ended with the new Civil 

Code, i.e. 31 December 2005. 12.2013, 

SVJ could conclude lease contracts for the 

rental of common parts and premises of 

the House, and the Supreme Court of this 

amendment inferred that SVJ are entitled 

to also decide on how it will be loaded 

large SVJs with hundreds of members 

where the payment of rental income to 

individual members of the SVJ would be 

very costly, or would not be possible, 

because not all pay for bank payments 

but, for example, they are deposited in 

cash or is paid by postal order, many 

owners are not held in the Czech Republic 

and do not have an account, some owners 

pay third party payments. In all these 

cases, it would be very difficult or 

impossible to pay the proceeds to the 

beneficiaries. By not paying the SVJ but 

transferring it to the repayment fund, there 

will also be no costs for recovering the 

contributions due to the repairer. 

However, are SVJ entitled to decide how 

to deal with rental income? 

 

According to the older regulation, ie the 

Act on the Ownership of Dwellings No. 

72/1994 Coll., As amended, which came 

into effect together with the new Civil 

Code, ie on December 31, 2013, SVJ 

could conclude lease agreements for the 

lease of common parts and premises of the 

House, and the Supreme Court has 

inferred from this regulation that SVJs are 

also entitled to decide how to deal with 

the proceeds of these rents. 
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občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, již není 

výslovně uvedeno oprávnění SVJ uzavírat 

nájemní smlouvy na společné prostory a 

části domu. Majitelem těchto prostor a 

částí není společenství vlastníků, ale 

jednotliví majitelé bytových i nebytových 

jednotek v domě jako spoluvlastníci 

společné věci. Jedině oni jsou oprávněni 

nakládat s touto společnou věcí – domem, 

tedy mimo jiné rozhodovat o jeho 

pronajmutí a o naložení s výnosy z 

pronájmů. 

 

O běžném hospodaření se společnou věcí, 

tedy i o jejím pronajímání a nakládání s 

výnosy, rozhodují všichni spoluvlastníci 

většinou hlasů, počítáno podle velikosti 

spoluvlastnických podílů. Aby se 

nemuseli všichni spoluvlastníci 

společných částí a prostor domu scházet 

individuálně kvůli rozhodnutím o 

pronájmech a výnosech, doporučuji, aby 

spoluvlastníci využili k rozhodování 

shromáždění vlastníků jednotek, které se 

schází minimálně jednou do roka. Na 

tomto shromáždění nebudou 

spoluvlastníci hlasovat o otázkách 

hospodaření se společnými prostorami a 

částmi domu jako členové SVJ, ale jako 

jednotliví spoluvlastníci, podle velikosti 

with the proceeds of these leases. 

 

In the new legislation contained in the 

new Civil Code No. 89/2012 Coll., as 

amended, no longer expressly stated the 

authorisation of SVJ to enter into lease 

contracts for common areas and parts of 

the house. The owner of these premises 

and parts is not the owner's community, 

but the individual owners of residential 

and non-residential units in the House as 

joint owners of the common cause. Only 

they are entitled to dispose of this 

common thing – the house, which means, 

among other things, to decide on his rent 

and on the loading of rental proceeds. 

 

All co-owners of a majority vote, 

calculated according to the size of co-

ownership shares, decide on the ordinary 

management of the common thing, 

namely the hiring out and the treatment of 

proceeds. In order to avoid the need for all 

co-owners of common parts and the space 

of the House to meet individually because 

of a decision on leases and revenues, I 

recommend that the owners use the 

decision of the unit owner assembly, 

which meets at least once in Year. At this 

meeting, co-owners will not vote on issues 

of management of common premises and 

In the new legislation contained in the 

new Civil Code No. 89/2012 Coll., As 

amended, there is no explicit mention of 

the SVJ's right to conclude lease 

agreements for common areas and parts of 

the house. The owner of these premises 

and parts is not a community of owners, 

but individual owners of residential and 

non-residential units in the house as co-

owners share things. Only they are 

entitled to deal with this joint thing - the 

house, that is, to decide, among other 

things, about renting it and charging rental 

income. 

 

Of common management of the joint 

venture, including renting and managing 

the proceeds, all co-owners decide by a 

majority of votes, calculated according to 

the size of the co-ownership shares. In 

order to avoid meeting all the co-owners 

of the common parts and the house space 

individually due to rental and income 

decisions, I recommend that co-owners 

use the assembly of unit owners who meet 

at least once a year to decide. At this 

meeting, the venturers will not vote on the 

issues of managing the common areas and 

parts of the house as members of the JSJ, 

but as individual co-owners, according to 

the size of their co-ownership shares, with 
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svých spoluvlastnických podílů, přičemž 

pro rozhodnutí musí hlasovat 

nadpoloviční většina všech 

spoluvlastníků. 

 

Spoluvlastníci však mohou také 

rozhodnout o tom, že svěří hospodaření s 

domem společnému zástupci, kterým 

může být např. SVJ. K takovému 

rozhodnutí je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny všech spoluvlastníků 

počítané podle velikosti jejich 

spoluvlastnických podílů. SVJ pak bude 

mít postavení příkazníka, bude povinno 

předkládat spoluvlastníkům vyúčtování 

hospodaření se společnými částmi a 

prostory domu a může požadovat úhradu 

nákladů účelně vynaložených na správu 

společných částí a prostor. SVJ bude 

oprávněno uzavírat nájemní smlouvy, 

provádět dohled nad plněním těchto 

smluv, vymáhat dlužné částky nájemného 

apod. Podle mého názoru mohou 

spoluvlastníci také jednorázově 

rozhodnout, jak má SVJ každoročně 

naložit s výnosy z pronájmů, např. že je 

oprávněno je převést do fondu oprav, 

pokud nerozhodnou spoluvlastníci jinak. 

Pak není třeba, aby spoluvlastníci každý 

rok rozhodovali o naložení s výnosy, což 

je vhodné zvláště v případech, kdy se na 

parts of the house as members of SVJ, but 

as individual co-owners, according to the 

size of their co-ownership shares, and for 

the decision must vote An absolute 

majority of all co-owners. 

 

However, co-owners may also decide to 

entrust the management of the House to 

the joint representative, which may be e.g. 

Svj. Such a decision requires the consent 

of an absolute majority of all co-owners, 

calculated on the size of their co-

ownership shares. The SVJ will then have 

the status of Příkazníka, it will be obliged 

to submit to the co-owners the settlement 

of the management of common parts and 

premises of the House and may demand 

reimbursement of the costs reasonably 

spent on the management of common 

areas and premises. SVJ will be entitled to 

enter into lease agreements, to supervise 

the performance of these contracts, to 

recover due amounts of rent, etc. In my 

opinion, the coowners can also decide on 

a one-time basis how to SVJ each year 

with the proceeds of the leases, eg. That it 

is entitled to transfer them to the repair 

pool, unless the owners decide otherwise. 

There is no need for co-owners each year 

to were on the loading of revenues, which 

is particularly useful in cases where an 

the absolute majority of all co-owners 

voting for the decision. 

 

However, co-owners may also decide to 

entrust the management of the house with 

a joint representative, which may be, for 

example, SVJ. Such a decision requires 

the consent of an absolute majority of all 

co-owners calculated according to the size 

of their co-ownership shares. SVJ will 

then have the status of an agent, he will be 

required to submit to the co-owners the 

accounts of the management of the 

common parts and the premises of the 

house and may require reimbursement of 

the costs expensively spent on the 

management of the common parts and 

premises. The JSB will be entitled to 

conclude lease agreements, supervise the 

performance of such contracts, recover 

amounts due, etc. In my opinion, the joint 

owners may also decide on a single 

occasion how the SVJ should deal with 

rental income each year, for example, that 

it is entitled to transfer them to the repairs 

fund, unless the co-owners decides 

otherwise. Then there is no need for co-

owners to decide on the yearly revenues, 

which is appropriate especially in cases 

where the majority of all co-owners are 

not the majority of the shareholders, or if 



93 
 

shromáždění nesejde nadpoloviční většina 

všech spoluvlastníků, nebo pokud pro 

rozhodnutí o naložení s výnosy nehlasuje 

nadpoloviční většina všech spoluvlastníků 

počítáno podle velikosti spoluvlastnických 

podílů. 

 

Pokud rozhodování o výnosech 

spoluvlastníci nesvěří SVJ, budou o něm 

rozhodovat každoročně sami, nejlépe na 

shromáždění SVJ. Souhlas se způsobem 

rozdělení výnosů musí vyslovit 

nadpoloviční většina všech spoluvlastníků 

podle velikosti spoluvlastnických podílů. 

Bez tohoto rozhodnutí není možné 

vyplatit výnosy jednotlivým členům SVJ, 

i když o to někteří požádají. 

absolute majority of all co-owners meet at 

the meeting, or if the decision to load the 

proceeds does not vote for an absolute 

majority of All co-owners calculated 

according to the size of co-ownership 

shares. 

 

If the income decisions of co-owners do 

not entrust the SVJ, they will decide on it 

each year, preferably at the SVJ assembly. 

Consent to the distribution of revenues 

must be given by an absolute majority of 

all co-owners according to the size of co-

ownership shares. Without this decision it 

is not possible to pay the proceeds to 

individual members of the SVJ, even if 

some request it. 

 

the majority of all co-owners are not voted 

for the decision to dispose of the profits, 

depending on the size of the co-ownership 

shares. 

 

When deciding on profits, the venturers 

do not rely on SVJ, they will decide on it 

annually, preferably at the SVJ assembly. 

The approval of the distribution of 

revenues must be expressed by the 

absolute majority of all co-owners 

according to the size of the co-ownership 

shares. Without this decision, it is not 

possible to pay the proceeds to individual 

members of the JSB, even if they ask for 

it. 

 


