
  
Milé kolegyně, milí kolegové,  

Léto se nezadržitelně blíží, proto bychom vás chtěli ještě před dovolenými oslovit s pár informacemi o 

Askotu. Každý člen výboru vám touto cestou poskytne informaci o tom, co se v jím spravované oblasti 

událo, případně co byste měli vědět.  

Webové stránky (autor příspěvku: Daniel Svoboda) 

Téma našich webových stránek se bohužel stalo takovým evergreenem, v podstatě od jejich spuštění 

se potýkáme s problémy, které plynou z naprosto nevhodné koncepce stránek a nevyhovujícího 

prostředí, ve kterém byly vybudovány. K tomu se nyní ještě přidala skutečnost, že jejich tvůrce a 

správce již od nich dal ruce pryč, takže jsem na tento polotovar v zásadě zůstal sám a přiznávám, že to 

je nejen nad moje síly, ale především nad moji trpělivost. A dle slov oslovených IT odborníků je to 

především nad rámec možností platformy, na které jsou stránky vybudovány (WordPress – pro ty, 

kterým to něco říká). Nikdo o správu takovýchto stránek nestojí a je tedy jen otázkou času, kdy 

narazíme na závažnější problém, který znemožní jejich provoz.  

O celé záležitosti jsem se bavil i s Petrem Kautským, který potvrdil, že i JTP je na tom se stránkami 

bídně, proto jsme si říkali, že bychom mohli spojit naše úsilí. Já už jsem jednu rekonstrukci stránek 

Askotu absolvoval před několika lety (ne těchto – těch předchozích), a proto z toho nejsem nijak 

nadšený, ale pochopil jsem, že asi nebudeme mít na výběr.  

Rád bych tedy vyzval členy, kteří mají v této oblasti nějaké výraznější zkušenosti, případně mají 

osvědčený kontakt na někoho, kdo tomu skutečně rozumí, dejte mi, moc prosím, vědět, aby úsilí 

nedopadlo podobně, jako stránky současné. Pokud bychom se mohli vyhnout kompletnímu budování 

zcela nových stránek, budu moc rád, koneckonců za ty stávající utratil Askot hodně peněz, ale nejsem 

si jistý, že to bude možné. Pokud bychom museli stránky dělat znovu, pokusili bychom se spolupracovat 

s JTP a alespoň tak dosáhnout – dnes velice populárních – synergických efektů😊 

Dále toto věčné téma nehodlám rozebírat, prosím ty, kteří mají problém se na stránky přihlásit – 

upravit údaje apod., dejte mi vědět, ne vždy je chyba na vaší straně. Bohužel.  

Slovník roku (autor příspěvku: Daniela Tamášová) 

Letos se konal již 26. ročník soutěže Slovník roku, kterou tradičně pořádá Jednota tlumočníků a 

překladatelů.  Odborná porota složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických 

organizací z České a Slovenské republiky (za JTP v porotě zasedal Petr Kautský a Amalaine Diabová, za 

Asociaci konferenčních tlumočníků Šárka Valverde) a dalších odborníků, vyhodnocovala celkem 84 

titulů.  

Vyhlášení a ocenění vítězů proběhlo tradičně u příležitosti mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 

v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti. První cenu a Cenu poroty za překladový slovník získal 

autorský kolektiv Slovanského ústavu Akademie věd ČR a jejich Rusko-česká elektronická slovníková 

databáze. Cena je spojená s finanční prémií 10.000 Kč, kterou, rovněž již tradičně, každoročně věnuje 

ASKOT.  Prémii předala vítězům Daniela Tamášová za výbor ASKOT. 

 

 

Setkání na ÚTRL (autor příspěvku: Daniel Svoboda) 



  
Dne 24. dubna 2019 se v prostorách ÚTRL konalo slavnostní zahájení Intenzivní letní tlumočnické školy 

pořádané ÚTRL za účasti studentů z 11 partnerských univerzit konsorcia EMCI. ASKOT byl jedním 

z partnerů této akce a poskytl sponzorský dar ve výši 10.000 Kč. V rámci slavnostního zahájení bylo 

předneseno pár krátkých projevů z úst děkana FFUK, ředitele ÚTRL, předsedkyně JTP a předsedy 

Askotu, svá zahajovací vystoupení následně uvedli i studenti ÚTRL.  

Po oficiální části následovala ještě část neformální nad sklenkou vína.  

Touto cestou bych ještě jednou rád sdílel slova díků od Ivany Čeňkové za to, že Askot podporuje 

takováto studentská setkání.  

Pro naši organizaci to zároveň byl způsob, jak studentům nepřímo ukázat, že existujeme, co děláme a 

proč je dobré usilovat o členství v našem spolku.  

Podrobnější informace viz https://www.ff.cuni.cz/2019/06/ustav-translatologie-ff-uk-hostil-

mezinarodni-jarni-skolu-konsekutivniho-simultanniho-tlumoceni/ 

 

 

Retourový tlumočnický kurz - Rock Your Retour (autoři příspěvku: Daniela Tamášová, Dominika 

Winterová)  

 

Koncem května se Asociace konferenčních tlumočníků spolupodílela na vzdělávací akci, která byla v její 

dosavadní historii bezprecedentní. Jednalo se o anglický retourový tlumočnický kurz, tzv. „refresher“, 

určený pro kolegy a kolegyně s aktivní znalostí anglického jazyka, tj. na úrovni B, příp. na úrovni C. 

Iniciovaly a zorganizovaly jej dvě kolegyně z našich vlastních řad, Dominika Winterová a Adéla 

Zummerová Kotasková, a Jana Jungvirtová, která působí v Evropském parlamentu.   

Díky pomoci prof. Ivany Čeňkové probíhal kurz  v jazykové učebně Ústavu translatologie UK vybavené 

tlumočnickými kabinami. Vedli jej zkušení lektoři a současně špičkoví tlumočníci z Velké Británie: 

tlumočník a překladatel z němčiny Hugh Keith, který v Edinburghu organizuje letní školu anglického 

jazyka pro tlumočníky do angličtiny, Sophie Llewellyn Smith z Leedsu, která sama tlumočí pro evropské 

instituce a je autorkou webových stránek a online kurzů pro tlumočníky „Rock Your Retour“, jehož 

název jsme si vypůjčili výše, a Winnie Smith, která je rodilou mluvčí angličtiny a tlumočí i z českého 

jazyka. 

Pětidenní intenzivní výuka (od 09:00 do 17:00) zaměřená na zdokonalování anglického jazyka a 

tlumočnické techniky zahrnovala řadu originálních, inspirativních a v neposlední řadě zábavných 

cvičení nejen v kabině. Zatímco Hugh se věnoval hlavně zdokonalování aktivní produkce účastníků a 

nabízel konkrétní doporučení pro zvládnutí lingvisticky obtížných pasáží při tlumočení, Sophie se 

zaměřila na nejčastější chyby, se kterými se v praxi u „retouristů“ setkává (prozradíme, že jde obecně 

o členy a slovosled) a na způsoby, jak tyto chyby omezovat a znít v projevu přirozeněji. Winnie pak 

předvedla několik vzorových tlumočnických výkonů obtížných českých projevů.   

Mezi dvanácti účastníky byli členky ASKOT, tlumočnice akreditované při evropských institucích či 

kolegyně a kolegové působící převážně na českém trhu. Vzhledem k tomu, že byl kurz zaplněn na 

https://www.ff.cuni.cz/2019/06/ustav-translatologie-ff-uk-hostil-mezinarodni-jarni-skolu-konsekutivniho-simultanniho-tlumoceni/
https://www.ff.cuni.cz/2019/06/ustav-translatologie-ff-uk-hostil-mezinarodni-jarni-skolu-konsekutivniho-simultanniho-tlumoceni/


  
maximum, vyšla konečná cena na jednoho účastníka 440 Euro, přičemž členům, kteří se kurzu účastnili, 

přispívá ASKOT částkou 1.000Kč na každého. Askot také uzavřel smlouvu S FFUK na pronájem učebny. 

Myslíme si, že se kurz opravdu povedl a v mnohém i předčil očekávání, a proto se již zvažuje i další běh, 

který by byl koncipován jako návazný pro předchozí účastníky (2,5 dne) a následně pro další zájemce 

s angličtinou na úrovni C (B). O získané zkušenosti se rádi podělíme. 

 

Daniela Tamášová, za výbor Askotu 

Dominika Winterová, za organizátorky 

 

Tištěné seznamy (autor příspěvku: Zuzana Stašová) 

V současné době pokračujeme v přípravě nového tištěného seznamu. Jakmile bude připravena finální 

verze, bude ještě jednou přeposlána všem, aby si zkontrolovali své údaje.  

Členské příspěvky (autor příspěvku: Zuzana Stašová)  

Co se týče členských příspěvků, dostali jsme 24.5. poslední platbu členského příspěvku za rok 2018 

(!!!), všichni tak již mají uhrazeno za předchozí rok. Za rok 2019 máme uhrazeny zhruba 2/3 všech 

členských příspěvků. Připomínám, že výše členského příspěvku se od 1.6.2019 zvyšuje na 2.200 Kč. 

Členové, kteří do konce května neuhradili snížený příspěvek (2.000 Kč) tedy musí uhradit plnou výši. 

Prosím tedy o co nejrychlejší úhradu!  

Emeritní členové (autor příspěvku: Zuzana Stašová) 

V letošním roce požádaly o převedení do emeritních členů kolegyně Fraňková a Schwarzerová.  

 

 

Tolik tedy ve stručnosti pár informací před létem.  

Výbor Askotu přeje všem krásné léto ! 

Za výbor  

Daniel Svoboda 


