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IZVLEČEK
Vloga projektnega vodje pri zagotavljanju kakovosti prevodov
Pričujoče magistrsko delo skuša predstaviti vlogo projektnega vodje v prevajalskem procesu, s
poudarkom na področju zagotavljanja kakovosti. Zaradi narave prevajalske industrije je delo projektnih
vodij nepredvidljivo in dinamično. Obseg dela ni vedno enak, zato so tudi naloge, ki jih opravlja
projektni vodja, različne. Področje zagotavljanja kakovosti prevodov bi moralo biti prioriteta vseh
ponudnikov prevajalskih storitev, vendar menimo, da je v praksi temu področju namenjeno premalo
pozornosti. Ali je za področje zagotavljanja kakovosti poleg prevajalcev in pregledovalcev odgovoren
tudi projektni vodja in na kakšen način lahko vpliva na kakovost prevodov, sta glavni vprašanji, s
katerima se ukvarja magistrsko delo. V teoretičnem delu naloge so opredeljeni osnovni pojmi s
področja projektnega vodenja, to so projekt, projektno vodenje in projektni vodja. Nato so opisane
faze vodenja prevajalskih projektov, da bralec dobi pregled nad vsemi nalogami, ki jih opravlja
projektni vodja. V drugem delu usmerimo pozornost na področje zagotavljanja kakovosti prevodov, in
sicer najprej poskušamo definirati to področje. Sledi predstavitev vrst zagotavljanja kakovosti in opis
virov, ki se uporabljajo. Navedene so osebe, ki lahko izvajajo postopek zagotavljanja kakovosti, in
orodja za preverjanje kakovosti. V nadaljevanju je predstavljen teoretični pogled na kakovost z vidika
prevajalcev, ponudnika prevajalskih storitev, naročnika in projektnega vodje, nato sledi praktični del
naloge. Pripravili smo dva anketna vprašalnika na temo vloge projektnega vodje pri zagotavljanju
kakovosti prevodov, in sicer je prvi namenjen prevajalcem in pregledovalcem, drugi pa projektnim
vodjem. Vprašalnika sta si podobna, saj je namen praktičnega dela primerjati, kako na svoje delo in
naloge gledajo projektni vodje sami, nato pa njihove odgovore primerjati s pričakovanji prevajalcev in
pregledovalcev. Kot zanimivost smo pripravili tudi krajši vprašalnik za naročnike prevodov, da bi
ugotovili, na koga se naročniki prevodov obračajo, ko naročajo prevod, kako so zadovoljni s kakovostjo
prevodov, ali se odzivajo v primeru slabe kakovosti, kakšne ukrepe izvajajo v takih primerih ipd.
KLJUČNE BESEDE
prevajalskih proces, projektni vodja, projektno vodenje, faze projektnega vodenja, zagotavljanje
kakovosti prevodov
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ABSTRACT
Project manager's role in translation quality assurance
The aim of the thesis is to present the project manager's role in the translation process with the main
focus on translation quality assurance. Project manager's work is unpredictable and dynamic due to
the nature of translation industry. The workload is not always the same. Consequently, the project
manager's tasks may vary accordingly. Translation quality assurance should be regarded as the main
priority by all language service providers. However, it is perceived by the author that in practice this
field does not receive enough attention. The two main questions that are addressed in this thesis are:
Is the project manager responsible for translation quality? How can the project manager affect the
translation quality? In the theoretical part of the thesis the project management basic concepts are
described (project, project management, project manager). The theoretical part continues with the
presentation of all phases in the translation project management with the aim of providing the reader
with a general idea of what are the project manager's tasks in the translation process. In the second
part of the thesis the main focus is on translation quality assurance. The author aims to provide a
definition of this field, to describe types of quality assurance, sources that are used in this process, and
to give a brief presentation of translation quality assurance tools. This part is followed by a theoretical
view on quality from the translator's, language service provider's, client's and project manager's points
of view. The practical part of the thesis consists of two questionnaires about the project manager's
role in translation quality assurance. The first questionnaire is intended for translators and reviewers,
the second for project managers. The questionnaires cover similar questions. The aim of the practical
part is to compare the project managers' and translators' views on the project manager's tasks and
roles in the translation process. In addition, the author prepared a short questionnaire for the clients.
The aim of the last questionnaire is to determine the primary contact for the clients when they order
a translation, what their general opinion about the quality of translations is, what steps are taken when
the quality of translations is not good etc.
KEY WORDS
Translation process, project manager, project management, phases in translation project
management, translation quality assurance
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1. UVOD
Pričujoče magistrsko delo je s področja projektnega vodenja. Nekaj let sem opravljala delo projektnega
vodje v večjem slovenskem prevajalskem podjetju. Delo projektnega vodje je dinamično in odvisno od
količine projektov. V obdobjih, ko je obseg dela večji, mora projektni vodja dati vse od sebe, da uspe
pravilno in optimalno organizirati prevajalski proces, kljub časovni stiski, ki je v takih primerih vedno
prisotna. V obdobjih, ko je obseg dela normalen, lahko projektni vodja posveti več pozornosti
pomembnim področjem, kot je na primer zagotavljanje kakovosti. Glede zagotavljanja kakovosti je
med projektnimi vodji veliko nesoglasij. Nekateri menijo, da so za kakovost prevodov odgovorni
izključno prevajalci in pregledovalci in da je za projektnega vodjo pomembno, da je tehnično podkovan
in ima dobro znanje jezika, zato da uspešno komunicira z naročniki. Drugi so mnenja, da ima projektni
vodja bistveno vlogo pri zagotavljanju kakovosti in da je zelo dobrodošlo, če je projektni vodja po
izobrazbi prevajalec. Navadno je projektni vodja tisti, ki prvi prejme izvirne dokumente in oceni njihovo
kakovost. Glede na vsebino mora izbrati ustrezne prevajalce in pregledovalce. Projektni vodja najbolje
pozna zahteve naročnika in pripravlja navodila za prevajalsko skupino. Prevajalci se v primeru vprašanj
obračajo nanj in pričakujejo jasne odgovore, saj predstavlja vez med njimi in naročnikom. Pričakujejo,
da jim bo v pomoč v primeru jezikovnih in tehničnih vprašanj, velikokrat od njega želijo končni pregled
in povratno informacijo. V praksi sem pri svojem delu dobila občutek, da obstaja nabor osnovnih nalog,
ki jih mora projektni vodja opraviti, poleg teh pa je še veliko »opravil«, za katere ni definirano, kdo jih
opravlja in se velikokrat projektni vodja sam odloči, ali jih bo naredil ali ne. Sama sem mnenja, da je
projektni vodja odgovoren za kakovost, da pa zaradi narave dela temu področju ne posveča vedno
enake pozornosti.
V prvem delu magistrske naloge so definirani osnovni pojmi s področja projektnega vodenja, to so
projekt, projektno vodenje in projektni vodja. Sledi opis faz vodenja prevajalskih projektov, zato da
bralec dobi vpogled nad vsemi nalogami, ki jih opravlja projektni vodja. V drugem delu je najprej
opredeljeno področje zagotavljanja kakovosti prevodov, predstavljene so vrste zagotavljanja kakovosti
in opisani so viri, ki se uporabljajo v postopku zagotavljanja kakovosti, omenjene so osebe, ki lahko
izvajajo ta postopek, ter orodja za preverjanje kakovosti. V nadaljevanju je predstavljen teoretični
pogled na kakovost z vidika prevajalcev, ponudnika prevajalskih storitev, naročnika in projektnega
vodje, nato sledi praktični del naloge. Pripravili smo dva anketna vprašalnika na temo, kakšna je vloga
projektnega vodje pri zagotavljanju kakovosti prevodov, in sicer prvi je namenjen prevajalcem in
pregledovalcem, drugi pa projektnim vodjem. Vprašalnika sta si podobna, saj je namen praktičnega
dela primerjati, kako na svoje delo in naloge gledajo projektni vodje sami, nato pa njihove odgovore
primerjati s pričakovanji prevajalcev in pregledovalcev.
8

Hipoteze magistrskega dela so naslednje:
Hipoteza 1: Tako projektni vodje kot prevajalci in pregledovalci se zavedajo, da je vloga projektnega
vodje v postopku zagotavljanja kakovosti zelo pomembna.
Zanima nas, ali lahko projektni vodja vpliva na kakovost prevodov? Na kakšne načine lahko po mnenju
anketirancev projektni vodja vpliva na kakovost? Lahko projektni vodja vpliva na kakovost v vseh fazah
prevajalskega projekta ali samo v zaključni fazi? Odgovore prevajalcev in pregledovalcev bomo
primerjali z odgovori projektnih vodij.
Hipoteza 2: Projektni vodje v večini primerov nudijo tako tehnično kot jezikovno podporo prevajalcem
in pregledovalcem, kadar jo ti potrebujejo.
Glede na to, da je projektni vodja prvi in pogosto tudi edini stik med prevajalcem in prevajalskim
podjetjem, nas zanima, ali pomaga in kako pogosto pomaga prevajalcem pri jezikovnih in tehničnih
vprašanjih. Projektni vodje so odgovorni za aktivnosti, ki se izvajajo pred procesom prevajanja in za
aktivnosti, ki se izvajajo po zaključku prevoda. V kolikor projektni vodje nudijo podporo prevajalcem
med prevajanjem, pomeni, da so prisotni v vseh fazah prevajalskega procesa in neposredno vplivajo
na kakovost prevoda.
Hipoteza 3: Projektni vodje redko posredujejo povratne informacije glede prevoda prevajalcem.
Zanima nas, kdo pripravi povratne informacije glede prevoda? Ali tudi naročniki posredujejo svoje
mnenje glede prevoda prevajalskemu podjetju? Kakšne napake opazijo? Kakšne ukrepe izvajajo
projektni vodje v primeru slabše kakovosti prevodov? Ali projektni vodje po zaključku projekta opravijo
analizo dela s svojo prevajalsko skupino?
V praktični del bomo vključili tudi krajši vprašalnik za naročnike prevodov, zato da bo v magistrskem
delu zajet vidik zagotavljanja kakovosti s strani vseh glavnih udeležencev v prevajalskem procesu, torej
prevajalca, projektnega vodje in naročnika. Namen je ugotoviti, na koga se naročniki prevodov
obračajo, ko naročajo prevod, kako so zadovoljni s kakovostjo prevodov, ali se odzivajo v primeru slabe
kakovosti, kakšne ukrepe izvajajo v takih primerih ipd.
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2. PREDSTAVITEV OSNOVNIH POJMOV: PROJEKT, PROJEKTNO
VODENJE, PROJEKTNI VODJA
Zaradi številnih interakcij med naročnikom, prevajalskim podjetjem in prevajalci ter kompleksnosti
narave prevajalskega dela, prevajalsko delo poteka v obliki projektov. Vodnik po znanju projektnega
vodenja (PMBOK Vodnik 2013, 3) projekt definira kot »začasno prizadevanje, katerega namen je
ustvariti edinstven proizvod, storitev ali rezultat«. Strokovnjak s področja vodenja projektov Robert
Wysocki (2009) podaja ožjo definicijo projekta, in sicer
»kot sosledje edinstvenih, zahtevnih in med seboj povezanih aktivnosti, ki imajo en cilj ali namen in ta
mora biti izpolnjen v določenem roku, ne sme presegati določenih stroškov in mora biti skladen z
določenimi navodili. Osnovni značilnosti projektov sta začasnost in edinstvenost. Dejstvo, da so projekti
začasni, ne pomeni, da imajo kratek rok. Začasnost pomeni, da ima projekt definiran začetek in konec.
Dejstvo, da so projekti edinstveni, pomeni, da je nov projekt lahko podoben predhodnemu, vendar bodo
nekateri vidiki novega projekta, tega razlikovali od ostalih projektov. Na projekte vplivajo omejitve, kot
so namen (koliko dela bo vloženega), kakovost (v kolikšni meri bo dostavljen prevod skladen z
naročnikovimi zahtevami), čas (kdaj bo projekt zaključen), viri (koliko bo stal projekt, koliko virov bo
sodelovalo v projektu ipd.) in tveganja (nevarnosti in priložnosti) (Wysocki 2009, 5-6).«
Ker je profesionalno prevajanje projektno naravnano, bi morali vsi udeleženci prevajalskega procesa
poznati in razumeti vpliv projektnega okolja na prevajanje ter operativne spremenljivke in dejavnike,
ki so skupne prevajanju in projektnemu vodenju, z namenom izboljšati kakovost prevodov in
izobraževanja bodočih prevajalcev (Dunne 2011, 3-4).
Vodnik po znanju projektnega vodenja (PMBOK Vodnik 2013, 5) projektno vodenje definira kot
uporabo znanj, spretnosti, orodij in tehnik za načrtovanje aktivnosti, katerih namen je izpolniti
projektne zahteve. Glede na Vodnik naj bi se projektno vodenje izvajalo s pravilno uporabo in
integracijo 47 logično razvrščenih procesov, ki so kategorizirani v naslednjih pet skupin: začetek,
načrtovanje, izvajanje, nadzor in zaključek projekta. Vodenje projekta navadno vključuje, ni pa
omejeno na:


ugotavljanje projektnih zahtev;



preučitev različnih potreb, omejitev in pričakovanj udeležencev glede načrtovanja in izvajanja
projekta;



načrtovanje, vzdrževanje in vodenje komunikacije med udeleženci;



usmerjanje udeležencev k izpolnjevanju zahtev projekta in ustvarjanju projektnih rezultatov;



usklajevanje projektnih omejitev, to so: cilj, kakovost, roki, stroški, viri in tveganja.
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Specifične projektne značilnosti in okoliščine lahko vplivajo na omejitve, na kar mora biti pozorna
skupina, ki vodi projekt. V primeru, da se eden izmed teh dejavnikov spremeni, ima to lahko vpliv na
ostale dejavnike. Npr., če se rok skrajša, je treba povečati stroške, da se doda dodatne vire, ki bodo
enako količino dela opravili v krajšem času. Če stroškov ni možno povečati, bo morda kakovost slabša
ipd. Na področju prevajanja je pomen vodenja prevajalskih projektov večji pri obsežnejših in
pomembnih projektih. Vodenje prevajalskih projektov ni neposredno vezano na proces prevajanja, je
pa ključnega pomena za uspeh določenega projekta. Dejstvo je, da pri večjih projektih sodelujejo tudi
zunanji prevajalci, kar povečuje stroške, tveganja in potrebo po boljšem nadzoru nad vsemi fazami in
elementi projekta, za kar je odgovoren projektni vodja.

Glede na Vodnik po znanju projektnega vodenja (PMBOK Vodnik 2013, 16-17) je projektni vodja oseba,
ki jo podjetje določi za vodenje skupine, odgovorne za doseganje projektnih ciljev. Na splošno velja, da
je projektni vodja odgovoren za izpolnitev potreb, in sicer na ravni nalog, skupine in posameznika.
Projektno vodenje je strateško področje, projektni vodja predstavlja povezavo med strategijo in
skupino. Projekti so pomembni za razvoj in obstoj podjetij. Kljub temu pa razumevanje in uporaba
znanj, orodij in tehnik, ki veljajo za dobro prakso, ni dovolj za uspešno projektno vodenje. Poleg veščin,
ki so specifične za določeno področje, in splošne usposobljenosti za določen projekt, mora imeti
projektni vodja za uspešno projektno vodenje tudi naslednje kompetence:
-znanje o projektu;
-učinkovitost ─ kaj je sposoben narediti oziroma doseči s svojim projektnim vodenjem;
-osebna usposobljenost ─ kako se obnaša, ko izvaja projektne ali s projektom povezane aktivnosti.
Matis (2014) ugotavlja, da je vloga, ki jo ima projektni vodja, ključna, predvsem pri večjih in tehnično
zahtevnih projektih. Projektni vodja navadno ne pozna čisto vseh specifičnih zadev za vse faze
projektnega vodenja, mora pa biti dovolj iznajdljiv, da pravilno identificira osnovne naloge s pomočjo
natančne analize, določanja stroškov, načrtovanja ustreznih korakov, izbiro ustreznih virov,
nadzorovanjem projekta in vračanjem vseh sestavnih delov projekta naročniku. Odlične
komunikacijske sposobnosti so seveda zelo pomembne. Ena izmed glavnih nalog projektnega vodje je
biti vez med naročnikom in različnimi udeleženci projekta. Projektni vodja mora biti tudi zelo pazljiv pri
dajanju navodil in prenosu informacij med udeleženci.
Alexandra Zouncourides Lull (2011) ugotavlja, da v številnih primerih posamezniki niso ustrezno
usposobljeni za projektno vodenje, vendar to delo vseeno opravljajo. Težava je, da ne obstajajo
specifični študijski programi za pripravo diplomantov za poklic projektnega vodje. Večina projektnih
vodij naključno pristane na tem delovnem mestu in nimajo veliko možnosti glede izobraževanja in
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usposabljanja. Številni se znajdejo na tem delovnem zaradi naslednjih razlogov: 1. So tehnično
usmerjeni in podjetje potrebuje zaposlene, ki so tehnično podkovani za vodenje projektov lokalizacije
programske opreme. 2. Imajo odlično jezikovno znanje in so sposobni učenja tehničnih vidikov poklica.
3. Imajo odlično jezikovno znanje in organizacijske sposobnosti, zato lahko napredujejo na novo
delovno mesto.
Dober projektni vodja mora torej imeti odlično jezikovno znanje in biti tehnično podkovan, če želi
uspeti v prevajalski industriji. Kljub temu posredovanje teh sposobnosti še ni zagotovitev, da bo oseba
dober projektni vodja ali da bo sposobna uspešno voditi projekte. Projektni vodje morajo imeti tudi
osnovne sposobnosti za vodenje prevajalskih projektov in poznavanje osnov projektnega vodenja.
Poleg tega morajo znati uporabljati različna orodja in tehnike, ko vodijo lokalizacijske projekte. Tudi po
zaključenem izobraževanju za vodenje lokalizacijskih projektov, projektni vodje ne bodo vedno
pripravljeni na vse izzive v svoji karieri (Zouncourides Lull 2011, 72).
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3. FAZE PROJEKTNEGA VODENJA
Projektno vodenje je proces, ki je prisoten v različnih gospodarskih sektorjih. Glede na Vodnik po
znanju projektnega vodenja (PMBOK Vodnik 2013, 38-39) ima vsak projekt življenjski krog. Ta je
sestavljen iz faz, preko katerih projekt pripeljemo od njegovega začetka do zaključka. Faze si navadno
sledijo, določajo pa jih narava projekta in njegovo področje. Vsak projekt ima torej določen začetek in
določen konec, aktivnosti, ki se izvajajo med tema dvema točkama, pa se razlikujejo od projekta do
projekta. Življenjski krog projekta predstavlja neke vrste osnovno ogrodje za vodenje projektov. Glede
na Vodnik poznamo splošni življenjski krog projekta, ki ga sestavljajo:


začetek projekta,



organizacija in priprava projekta,



izvajanje projektnega dela in



zaključek projekta.

V tem delu magistrske naloge se bomo posvetili procesu vodenja prevajalskih projektov, ga poskušali
razdeliti na faze in odgovoriti na vprašanje, kaj vse mora opravljati vodja prevajalskih projektov.
Foedisch (2017) navaja, da so prevajalski projekti edinstveni v različnih pogledih, saj so navadno
prilagojeni različnim potrebam naročnikov, ki prihajajo iz različnih gospodarskih sektorjev. Prevode
torej naročajo specifični naročniki, ki imajo specifične zahteve, zato ti nastajajo v različnih pogojih.
Obenem Foedisch (2017) meni, da se edinstvena narava prevajalskih projektov odraža tudi v dejstvu,
da ne obstajajo standardizirani postopki za njihovo vodenje. Različni ponudniki prevajalskih storitev
imajo različne delovne postopke, tudi projektni vodje pri svojem delu uporabljajo različne strategije.
Poleg tega ponudniki prevajalskih storitev naloge posredujejo samostojnim prevajalcem, ki so pri
svojem delu do določene mere svobodni. Posledično je razumljivo, da se navodila za vodenje
prevajalskih projektov med seboj razlikujejo in je težko oblikovati neka splošna navodila, ki bi veljala
za vse vrste prevajalskih projektov. Foedisch (2017) zato opozarja, da moramo biti v primeru bolj
splošnih navodil vedno pozorni na kontekst, iz katerega izhajajo. Kljub temu bomo poskušali pripraviti
pregled osnovnih faz vodenja prevajalskih projektov, ki so skupne večini prevajalskih projektov, in na
kratko opisati nekaj osnovnih aktivnosti, ki jih navadno izvajajo vodje prevajalskih projektov. Pregled
faz, ki bo sledil, temelji na Vodniku po znanju projektnega vodenja, na aktivnostih, ki jih je opisala Matis
(2014), na diplomskem delu s področja vodenja prevajalskih projektov ter na svojih delovnih izkušnjah
kot vodja prevajalskih projektov.

13

Foedisch (2017) proces projektnega vodenja razdeli na pet faz, in sicer na naročilo, dodelitev projekta,
fazo nastajanja prevoda, fazo pregleda prevoda in fazo obračuna. Matis (2014) proces vodenja
prevajalskih projektov razdeli na sedem faz:


prvi stik z naročnikom,



sprejem in dodelitev novega projekta,



identifikacija in osnovna analiza prevajalskega projekta,



priprava ponudbe in časovnega načrta projekta,



izvajanje projekta,



spremljanje poteka projekta,



zaključek projekta.

Glede na svoje delovne izkušnje in glede na Vodnik po znanju projektnega vodenja (2013) bomo prve
tri faze združili v eno fazo in jo poimenovali sprejem naročila in priprava analize prevajalskega projekta.
Kot navaja Matis (2014), so naročniki prevodov stalni ali potencialni. Stalni naročniki redno sodelujejo
s prevajalskim podjetjem, zato se navadno dogovarjajo neposredno s projektnimi vodji, ki so v takih
primerih seznanjeni z vsemi zahtevami naročnikov in so tudi dogovorjeni glede cene storitev. Za nove
potencialne naročnike pa navadno poskrbi oddelek za prodajo, ki z njimi stopi v stik, prevzame naročilo
in preuči njihove potrebe ter preveri, ali prevajalsko podjetje lahko zagotovi zahtevane storitve. Sledi
faza priprave ponudbe in časovnega načrta projekta, ki ostaja enaka. Ko projektni vodja analizira
osnovne podatke o projektu, pripravi ponudbo za naročnika in določi časovni načrt projekta oziroma,
v kolikor je naročnik prevoda posredoval tudi želeni rok za vrnitev prevoda, ugotovi, ali je ta izvedljiv
ali pa predlaga nov rok. Nato sledi faza dodelitve projekta, v kateri projektni vodja izbira človeške vire,
ki bodo sodelovali v projektu. Posreduje jim naročilo, izvirno besedilo, navodila in druge relevantne
dokumente (Foedisch 2017, 32). Ta faza pogosto poteka vzporedno s fazo priprave ponudbe in
časovnega načrta projekta, saj je priporočljivo, da udeleženci v projektu potrdijo svojo razpoložljivost
projektni vodji, preden ta potrdi projekt naročniku. Naslednje tri faze bomo ohranili. Poudariti je treba,
da fazi izvajanja projekta in spremljanja poteka projekta sovpadata, saj mora projektni vodja od začetka
spremljati in nadzirati napredovanje projekta. Zadnja faza je zaključek projekta. Življenjski krog
prevajalskih projektov bomo tako razdelili na naslednjih šest faz:


sprejem naročila in zbiranje informacij o projektu;



priprava analize prevajalskega projekta in priprava ponudbe;



izbira človeških virov in časovni načrt projekta;



izvajanje projekta;
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spremljanje poteka projekta;



zaključek projekta.

3.1

SPREJEM NAROČILA IN ZBIRANJE INFORMACIJ O
PROJEKTU
Vsak prevajalski projekt se začne z naročilom. Naročnik lahko potrebuje prevod v enega ali več
jezikov. Foedisch (2017) navaja, da naročniki potrebujejo prevod iz različnih razlogov, pogosto je
prevajalski proces del večjega projekta, ki ga izvaja naročnik. Najprej je potrebno določiti
projektnega vodjo, ki bo zadolžen za nov projekt. Glede na svoje delovne izkušnje so projekti
dodeljeni projektnim vodjem glede na naročnika ali glede na vrsto projekta. Torej vsak projektni
vodja je zadolžen za vodenje projektov za svojo skupino stalnih naročnikov. Za nove potencialne
naročnike navadno skrbi oddelek za prodajo v sodelovanju z oddelkom za tehnično podporo. Za
projekte določenega naročnika se ustvarijo glosarji, roki so približno enaki in lahko se uporabijo
enaki vzorci ponudb. Matis (2014) priporoča, da projektov za določenega naročnika ne pozna le en
projektni vodja, temveč različni, saj prevajalsko podjetje na tak način zagotovi, da bodo storitve
izpeljane tudi v primeru odsotnosti odgovornega projektnega vodje ali povečanega obsega dela.
Pri dodeljevanju projektov glede na vrsto je treba upoštevati njihovo tehnično zahtevnost, obseg
in rok. Nekateri projektni vodje so specializirani za vodenje projektov lokalizacije programske
opreme in spletnih strani, drugi so osredotočeni na vodenje tehnično manj zahtevnih dokumentov.
Poleg tega določeni projektni vodje vodijo projekte, ki imajo kratke roke, drugi pa dolgoročne
projekte, ki lahko trajajo več mesecev. Splošno velja, da je lahko simultano vodenje kratkoročnih
in dolgoročnih projektov zelo težko. Lahko se zgodi, da projektni vodje vložijo vso svojo energijo v
vodenje krajših projektov in nehote izgubijo nadzor nad dolgoročnimi projekti (Matis 2014, 13).
Projektni vodja, ki bo vodil projekt, se mora najprej čim podrobneje dogovoriti o pričakovanjih
naročnika in preveriti izvedljivost projekta z vidika vseh udeleženih (Vučanjk 2009, 18-19). Tu je
potrebno doreči:


v katere jezike se bo projekt prevajal;



kakšen je namen prevoda in kdo so ciljni bralci;



kakšna je oblika izvirnih dokumentov;



katera programska oprema bo uporabljena;



kateri pomnilniki prevodov, glosarji, terminološke baze ali drugi viri bodo uporabljeni;



o posebnih jezikovnih ali drugih zahtevah naročnika;



o obsegu izvirnih dokumentov;



o časovnem roku in možnostih podaljšanja;
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o morebitnih omejitvah glede stroškov;



o želenem načinu predaje projekta (Vučanjk 2009, 18).

Ko projektni vodja pridobi vse osnovne podatke o projektu lahko pripravi analizo projekta in ponudbo
za naročnika.

3.2

PRIPRAVA ANALIZE PREVAJALSKEGA PROJEKTA IN
PRIPRAVA PONUDBE

Projektni vodja izvede bolj ali manj natančno analizo prevajalskega projekta. V nekaterih primerih,
posebej ko gre za krajše prevode, bo naročnik poslal dokument preko e-pošte ali celo samo besedilo v
e-sporočilu in bo potreboval samo osnovne informacije glede cene in predvidenega roka oddaje
prevoda. V primeru daljših izvirnih besedil ali besedil v zahtevnih formatih, pa se pripravi natančna
analiza. Matis (2014) navaja, da se analizo prevajalskega projekta opravi z namenom določiti:


vrsto projekta,



različne sestavne dele projekta,



produkcijske stopnje,



potrebne vire.

Navadno že naročnik sporoči, kakšno besedilo bo poslal in za katero vrsto projekta gre. Kljub temu je
vrste projektov lahko identificirati. Načeloma jih lahko razdelimo v štiri glavne skupine, in sicer
prevajanje dokumentov, programske opreme, multimedijskih vsebin in spletnih strani. Pri dokumentih
je raven zahtevnosti različna. Opravka imamo lahko z besedilom, ki je oblikovano v Microsoft Wordu®
ali pa z besedilom, ki ima zahtevnejšo obliko. Pri prevajanju programske opreme je predvidena
lokalizacija dela programske opreme ali dodatnih virov, kot so navodila za uporabnike, datoteke s
pomočjo, brošure, licence, ipd. Multimedijski projekti vključujejo avdio in video vsebino. Za prevajanje
tovrstnih projektov je potrebna uporaba specifične programske opreme, poleg tega pa se je treba
zavedati vseh omejitev prevajanja slušnih in vizualnih formatov. Enako velja pri prevajanju
kompleksnih spletnih strani (Matis 2014, 14-18). Tu je treba poudariti, da se tudi v prevajalskem
sektorju cene razlikujejo glede na določeno storitev. Na primer cena za prevod navodil za uporabo bo
lahko nižja v primerjavi s ceno za prevod vmesnika programske opreme.

Projektni vodja v nadaljevanju pripravi izvirne dokumente, da pridobi končno število besed za
naročnika in preveri, kakšna bo oblika ciljnega besedila. V kolikor gre za navaden dokument v
standardnem urejevalniku besedil, bo samo odčital število besed, navadno pa se uporabi orodje za
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računalniško podprto prevajanje (CAT tool). Z uporabo tovrstnih orodij je mogoče na hiter način
prešteti število besed tudi v primeru večjega števila izvirnih dokumentov, poleg tega pa so upoštevani
ponavljajoči se segmenti v izvirnem besedilu. V kolikor bo uporabljen pomnilnik prevodov, bo orodje
lahko upoštevalo tudi predhodno prevedene segmente, kar vpliva na končno število besed za prevod
in ceno. Foedisch (2017) poudarja, da je postavljanje cene ena izmed ključnih faz v življenjskemu krogu
projekta, saj so naročniki nanjo zelo pozorni in pogosto primerjajo cene različnih ponudnikov.
Posledično mora ponudba odražati sprejemljivo ceno za naročnika, da bo ponudnik prevajalskih
storitev izbran. Projektni vodja mora to upoštevati in kljub temu zagotoviti določen izkupiček
ponudniku prevajalskih storitev, kar je lahko stresno. Natančna priprava ponudbe je v takih primerih
zelo pomembna.

3.3

IZBIRA ČLOVEŠKIH VIROV IN ČASOVNI NAČRT PROJEKTA

Pri izbiri človeških virov je pomembno vprašanje, na podlagi česa se projektni vodja odloča, ko izbira
svoje vire. Na prvem mestu je vsekakor strokovnost, projektni vodja pa mora upoštevati tudi področje,
za katerega je prevajalec specializiran. Pomembno je, da so prevajalci tehnično podkovani in da znajo
uporabljati različna prevajalska orodja. Nato pa sledijo osebnostni faktorji, kot so zaupanje, odzivnost,
hitrost ipd. Olohan in Davitti (2015) poudarjata pomen zaupanja v prevajalskem procesu. Analizirata,
kako se gradi in razvija zaupanje, na eni strani med projektnim vodjem in naročnikom, na drugi strani
pa med projektnim vodjem in prevajalci. Projektni vodja mora biti sposoben pridobiti zaupanje in
obenem zaupati, kar je po njunem mnenju ključnega pomena za uspeh prevajalskega podjetja.
Prevajalska podjetja večino dela posredujejo zunanjim samostojnim prevajalcem, ki v večini primerov
komunicirajo samo s projektnim vodjem. Zaupanje igra pomembno vlogo pri tem, ali bo projektni vodja
dodelil projekt določenemu prevajalcu ali ne. Dodeljevanje projektov prevajalcem je praktično glavna
naloga, ki jo projektni vodja izvaja, ki pa je v svojem bistvu tvegana. V primeru, da prevajalec ne odda
kakovostnega prevoda v roku, ki je dogovorjen z naročnikom, ima to lahko resne posledice za
projektnega vodjo in prevajalsko podjetje, kot so na primer izguba pomembnega naročnika. Zaradi
tovrstnih tveganj je zaupanje v tej fazi prevajalskega procesa zelo pomembno. Glede na študijo, ki sta
jo izvedla Olohan in Davitti (2015), projektni vodje najraje dodeljujejo projekte prevajalcem, s katerimi
so že sodelovali in so se izkazali kot zaupanja vredni v preteklosti. Projektni vodje si zapomnijo pretekle
izkušnje s prevajalci in jih tudi zabeležijo v svoje podatkovne baze. Glede na svoje delovne izkušnje se
strinjam s to trditvijo. Predvsem, ko je obseg dela večji, si projektni vodja ne želi napak, da ne bi
izgubljal dragocenega časa, zato raje posreduje delo prevajalcem, s katerimi največ sodeluje in jim
zaupa. Olohan in Davitti (2015) ugotavljata, da čeprav projektni vodja ne more vedeti, ali bo prevajalec
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v določeni točki v prihodnosti oddal prevod, ki bo izpolnil vse naročnikove zahteve, mu bo zaupal na
podlagi preteklih izkušenj, podatkov o preteklem delu in osebnem stiku.
Kar zadeva časovnega načrta je ta povezan s fazo analize prevajalskega projekta. V kolikor je bila pred
začetkom dela pripravljena natančna analiza, iz katere je projektni vodja pridobil vpogled nad vsemi
sestavnimi deli projekta, bo lahko natančno načrtoval čas, ki bo potreben za izvedbo vsakega dela. Kot
navaja Vučajnk (2009) vsaka naloga v časovnem načrtu zavzame določeno časovno obdobje, vsaka
aktivnost pa se dodeli določenemu posamezniku. Načrtovanje se zares prične, ko ima projekt določen
začetek in konec ter nabor aktivnosti, ki jih bo določeno število ljudi izvedlo v določenem obdobju z
uporabo različnih virov. Načeloma ima vsak projekt, ki ga prejme prevajalsko podjetje, določen rok, ki
ga določi naročnik. V kolikor je to potrebno in možno, se rok lahko prilagodi glede na razpoložljivost
podizvajalca. Rok lahko določi tudi prevajalsko podjetje, ko naročnik zahteva oceno, kdaj bi bil lahko
projekt zaključen. V tem primeru bo naročnik potrdil predlagani rok ali pa predlagal drugačne pogoje.
Vedno je priporočljivo pripraviti časovni načrt izvedbe projekta ne glede na okoliščine. Pripravljen mora
biti tako, da najdaljši čas ni predolg in ne prekratek. Naročniki imajo seveda pravico, da pretehtajo
predloge različnih ponudnikov. V primeru, ko so cene ponudnikov primerljive, bodo naročniki izbrali
tistega, ki bo ponudil krajši rok. Kljub temu pa prekratek rok lahko vzbudi dvom pri naročniku, lahko pa
tudi ogrozi celoten projekt (Matis 2014, 82).

3.4

IZVAJANJE PROJEKTA

Ko naročnik sprejme pogoje, delovne metode, ceno in časovni načrt, se lahko normalno prične z delom.
Tudi začetek izvajanja projekta je tesno povezan s fazo analize projekta. Če je bila predhodna analiza,
ki je omogočila identifikacijo vrste projekta, njegovih sestavnih delov in virov, katerim bo projekt
dodeljen, natančno izvedena, je popolnoma izvedljivo takoj začeti s projektom. V kolikor je bila analiza
izvedena, zato da se hitro posreduje ponudba in časovni načrt naročniku, mora projektni vodja
naknadno natančno pregledati izvirne dokumente, da zagotovi vse potrebne elemente za začetek dela.
Posledica tega se lahko odraža tudi v spremembi ponudbe in časovnega načrta projekta (Matis 2014,
105). V kolikor so izvirni dokumenti v preprostih formatih, ki jih je možno enostavno procesirati, bo to
izvedel projektni vodja sam. Nekatere datoteke lahko prispejo v formatih, s katerimi prevajalci težko
delajo. Datoteke lahko pripravijo projektni vodje, če imajo ustrezno znanje, ali pa eden oziroma več
tehničnih strokovnjakov, ki poznajo tudi jezikovne zahteve v prevajalskem podjetju (ibid. 115).
Priporočljivo s pomočjo orodij za računalniško podprto prevajanje preveriti, kakšna bo oblika ciljnih
dokumentov in ali je orodje res pravilno prebralo vse dele izvirnega besedila. V kolikor ni, bo morda
treba uporabiti orodje za optično prepoznavanje znakov (OCR).
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Perez (2002) navaja, da je priporočljivo najprej določiti glosarje, ki se bodo uporabljali, definirati nove
termine, ki jih bo treba vključiti v terminološko bazo, in preveriti stare termine (tiste, ki so bili že
uporabljeni v preteklih prevodih). Matis (2014) je mnenja, da je koristno pridobiti predhodne
prevedene projekte od naročnika, saj se tako lahko prevajalska ekipa čim bolje seznani s terminologijo
in slogom naročnika. Tudi naročnikova spletna stran je lahko zelo koristna, če ima večjezično vsebino.
Tudi Vučanjk (2009) poudarja, da je na tej stopnji prevajalskega projekta zopet nujno sodelovanje z
naročnikom, ki lahko za terminologijo poda svoje predloge ali zagotovi strokovni seznam terminologije;
v vsakem primeru naj bi naročnik odobril glosar še pred začetkom prevajanja.
Vučanjk (2009) dodaja, da mora poleg vseh tehničnih in terminoloških postavk projektni vodja
prevajalcem pred začetkom prevajanja zagotoviti zbirko referenčnih dokumentov, ki poleg prevodnih
datotek vsebuje tudi podrobna navodila za prevajanje, seznam načrtovanih aktivnosti in časovnih
rokov, slogovni priročnik, tabele za vpisovanje delovnega časa ali števila prevedenih besed, izčrpen
seznam referenčnih virov, seznam za vpisovanje nejasnih ali nedefiniranih pojmov ipd. Tudi Perez
(2002) navaja, da se vsako prevajalsko delo začne s pripravo materialov in dokumentacije, zato da bodo
vsi udeleženci v projektu imeli na razpolago enake vire in bodo ohranjali jezikovno in slogovno
konsistenco v vseh prevodnih različicah.
Matis (2014) priporoča pripravo slogovnega priročnika, ki dobro dopolnjuje glosarje in prispeva h
konsistenčnosti prevajalske ekipe. Med drugim vsebujejo slogovni priročniki slovnična pravila, ki
prevajalcem pogosto povzročajo težave, in seznam preferenc (npr. glede načina zapisa datuma ipd.).
Zelo pomembni so pomnilniki prevodov, ki hranijo obstoječe prevode in pripomorejo k zagotavljanju
konsistenčnosti v določenem besedilu, med različnimi prevajalci in pregledovalci. Možno je tudi, da
prevajalec izvozi vsebino svojega pomnilnika prevoda in ga deli z ostalimi, tako se zagotovi
konsistenčno rabo terminologije. Večina prevajalskih orodij ima možnost konkordančnega iskanja, s
katerim lahko prevajalec išče določen termin, rezultati pa so prikazani v kontekstu.
Kar zadeva navodil za prevajalce jih lahko pripravijo naročniki ali projektni vodje. Glede na svoje
delovne izkušnje je navadno tako, da naročniki, ki pogosto naročajo prevode, pripravijo navodila, ki jih
projektni vodje pregledajo in po potrebi prilagodijo, tako da so ta čimbolj uporabna in relevantna za
prevajalsko ekipo. Manjši naročniki, ki redko naročajo prevode, pa samo posredujejo svoje zahteve, ki
jih projektni vodja nato posreduje svoji prevajalski ekipi.
Ko so pripravljeni vsi referenčni viri in orodja za projekt, se lahko prične prevajanje. Prevajanje je glavni
del procesa vodenja prevajalskih projektov in je lahko uspešen samo, če so bile ostale projektne faze
skrbno načrtovane in izvedene (Perez 2002). Perez je mnenja, da je ta del projekta najbolj tvegan, saj
na tej točki prevajalec ali prevajalska ekipa začne uporabljati vse zbrane vire, navodila za prevajanje,
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pomnilnike prevodov in druge vire, kar mora projektni vodja skrbno nadzorovati. Trenutno aktualni
kakovostni standard ISO 17100 (2015) poleg prevoda dokumenta predvideva tudi pregled, ki ga opravi
profesionalni prevajalec, natančno revizijo, ki jo opravi drugi jezikoslovec (dvojezični pregledovalec),
pregled (ciljnega besedila, ki ga opravi strokovnjak s področja) in lektoriranje (revizija vsebine v ciljnem
jeziku in pregled pred tiskom), ko katero od teh dveh storitev, ki sta dodani vrednosti k storitvi, naroči
naročnik, ter končni pregled, ki ga opravi kvalificiran projektni vodja.
Pri nekaterih projektih se lahko pojavi večje število vprašanj med udeleženci. V primeru, da so navodila
pravilno pripravljena, ne bi smelo pridi do tehničnih ali administrativnih vprašanj. Jezikovna vprašanja
so seveda možna v vsakem primeru (Matis 2014, 133). Priporočljivo je pripraviti datoteko, ki bo na
voljo celotni prevajalski ekipi, za oddajanje vprašanj in komuniciranje. Glede na svoje delovne izkušnje
večino vprašanj prevajalci razrešijo s skupnimi močmi. V primeru zahtevnejših vprašanj se vključi tudi
projektni vodja, ki presodi ali bo vprašanja posredoval naročniku.

3.5

SPREMLJANJE POTEKA PROJEKTA

Nepoznavalcem področja vodenja prevajalskih projektov se zdi na prvi vtis ta proces zelo preprost.
Projektni vodja je vez med naročnikom in prevajalci. Njegovo delo je, da posreduje dokumente v
prevod in jih, potem ko so ti prevedeni, vrne naročniku. Dejansko je to bistvena naloga projektnega
vodje, vendar še zdaleč ne edina. Sklepali bi, da potem ko projektni vodja posreduje vse dokumente v
prevod, nima kaj početi in mu ne preostane drugega kot čakati, da bo prevod zaključen. Temu seveda
ni tako. Tudi če bi projektni vodja vodil samo en projekt, bi ta čas lahko izkoristil za marsikatere naloge,
ki jih mora izvajati, kot so npr. skrb za finančni vidik projekta, za urejanje administracije, spremljanje
napredovanja projekta. V realnosti pa je navadno tako, da je projektni vodja odgovoren za večje število
projektov naenkrat. Faza spremljanja napredovanja prevajalskega projekta je izjemno pomembna, saj
se z natančnim nadzorom lahko odpravi morebitne nejasnosti in napake, ki bi lahko v nasprotnem
primeru ogrozile uspešnost projekta. Glede na svoje delovne izkušnje pa lahko povem, da je v realnosti
projektni vodja velikokrat v časovni stiski in se ne more posvetiti spremljanju projekta, ampak se loteva
novih in novih nalog, ki se pojavljajo. Največji problem pri vodenju prevajalskih projektov je po mojem
mnenju nepredvidljivost. Projektni vodja ne more vnaprej predvideti, koliko prevajalski projektov bo
prejel, kašna bo obseg dokumentov za prevod, kako bodo razpoložljivi viri itd. V obdobjih povečanega
obsega dela mora biti projektni vodja izjemno organiziran in sproti reševati vsa vprašanja in naloge,
zato da česa ne izpusti oziroma da ničesar ne prepusti naključju.
Glede na Vodnik po znanju projektnega vodenja (2013) proces celovitega spremljanja in kontroliranja
sprememb poteka od začetka do konca projekta. S pazljivim sledenjem projektu se vzdržuje projektni
načrt, kar dosežemo s prepoznavanjem potencialnih problemov, z zavračanjem ali obravnavanjem
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sprememb in merjenjem dosežkov ter odmikov od projektnega načrta, vrednotenjem dosežkov,
odločanjem o korektivnih ukrepih, vzdrževanjem informacijskega sistema projekta in z
dokumentiranjem stanja projekta.
Vsak projektni vodja si mora oblikovati svoj sistem dela, ki mu bo najbolj ustrezal. V primeru, da je
odgovoren za večje število projektov ali za projekte z večjim številom datotek, je pomembno, da si
pripravi datoteko za sledenje projektov. Iz datoteke mora biti razvidno, koliko projektov ima v delu,
komu je projekte dodelil v prevod, komu v pregled ter rok za oddajo prevedenih oziroma pregledanih
datotek. Priporočljivo je, da vključi tudi podatek o številu besed, jezikovni kombinaciji in o tem, kdo je
prevod naročil ter dodatne opombe. Potem ko je določena naloga zaključena, lahko to projektni vodja
označi v datoteki. Na tak način je možno takoj oceniti, koliko dela je bilo že opravljenega in kaj je
potrebno še urediti. Priporočljivo je, da projektni vodja sproti posodablja svojo datoteko za sledenje
projektom, saj bo tako v primeru njegove nepredvidene odsotnosti, drugi projektni vodja brez večjih
težav prevzel delo. Če datoteka ni bila posodobljena, lahko zastarele informacije povzročijo vrsto
problemov. Npr. obstaja možnost, da naročnik dobi napačne informacije glede napredovanja projekta
ali da se posreduje v delo datoteke, ki so že v delu, če to ni bilo zabeleženo v datoteki za sledenje
projektu.
Matis (2014) navaja, da lahko projektni vodja nadzira potek projekta tudi s pomočjo strukture map
projekta. Vsaka prejeta datoteka mora biti shranjena glede na stopnjo, v katero sodi. Na tak način bo
lahko vsak našel točno tiste datoteke, ki so že bile obdelane in vrnjene. Posledično morajo biti vse
datoteke čimprej ustrezno shranjene. Puščanje datotek na FTP straneh ali e-poštnih naslovih ne
omogoča, da bi vsi udeleženci imeli natančen pregled nad napredovanjem projekta. S shranjevanjem
datotek v določeno strukturo map lahko vidimo, katere datoteke so že bile zaključene. Poleg tega je
pomembno vedeti, kdo dela na ostalih datotekah in katere datoteke bo treba še vrniti. Te informacije
so seveda lahko vključene tudi v datotekah za sledenje projektom, orodjih za vodenje projektov, epošti, napisane na papirju, ipd.
Vodenje prevajalskega projekta vključuje tudi nadzor financ. Odvisno od prevajalskega podjetja so za
nadzor finančnega stanja projektov lahko odgovorne različne osebe npr. direktor podjetja, oddelek za
finance, glavni projektni vodja ali ostali projektni vodje. Matis (2014) prepozna prednost tega, da je
projektni vodja neposredno odgovoren za finančni nadzor projektov, predvsem v tem, da je sam
najbolje informiran o različnih vidikih svojega projekta in o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na finance
projekta. To so npr. lahko problemi glede kakovosti, ki zahtevajo dodatne preglede ali posodobitve s
strani naročnika. Navadno imajo projektni vodje manj izkušenj s področja financ kot finančni direktorji,
zato bi jih morali seznaniti vsaj s to vrsto informacij, če niso neposredno odgovorni za finančni nadzor
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svojih projektov. Grobo rečeno finančni nadzor pri prevajalskem projektu temelji na zagotavljanju, da
realni stroški projekta ne presegajo tistih, ki jih predvideva ponudba in da je predvidena bruto marža
tudi dosežena. Bruto marža je razlika med prodajnim zaslužkom in skupnimi stroški.

3.6

ZAKLJUČEK PROJEKTA

Prevajalski projekt je v zaključni fazi, ko so vse projektne datoteke prevedene in pregledane. Preden
projektni vodja odda datoteke naročniku, je priporočljivo, da vsako prevedeno datoteko odpre in
preveri, ali je res v celoti prevedena, ali je oblikovno enaka izvirnemu dokumentu, ali je bila uporabljena
ustrezna terminologija in ali so bile upoštevane vse naročnikove zahteve. V kolikor mu to čas dopušča,
je vedno priporočljivo, da prevod tudi sam pregleda, čeprav v realnosti ni veliko takih priložnosti.
Vsekakor pa je dobro, da projektni vodja pred vrnitvijo datotek v programu za računalniško podprto
prevajanje ponovno zažene pregleda črkovanja in napak ter da prebere nekaj odsekov prevedenega
besedila. V kolikor po pregledu projektni vodja oceni, da je kakovost prevoda vprašljiva, lahko da
prevod v ponovni pregled, če je to možno, pregledovalcu, katerega kakovost je nedvomno izvrstna in
kateremu projektni vodja popolnoma zaupa. To pa ima seveda vpliv na končno ceno projekta in rok
oddaje končnih datotek, zato ponovni pregled ni vedno izvedljiv. Ko se projektni vodja prepriča, da je
prevod ustrezen, naročniku odda datoteke na način, ki je bil dogovorjen v začetni fazi, nato pa se loti
ostalih nalog, ki jih mora opraviti za to, da je projekt uspešno zaključen.
Prav je, da projektni vodja pridobi oceno o kakovosti prevoda, predvsem v primeru novih prevajalcev.
To navadno izvedejo kar pregledovalci, ki sproti beležijo napake in pripravijo poročilo za prevajalce.
Projektni vodja je dolžan beležiti povratne informacije o kakovosti prevodov in posredovati
popravljene prevode prevajalcem. Ponudniki prevajalskih storitev bi morali redno testirati tako nove
prevajalce kot že utečene in beležiti rezultate. Matis (2014) meni, da je lahko objektivna povratna
informacija samostojnim prevajalcem v pomoč, saj prispeva k izboljšanju njihovega dela. Tem bolje so
samostojni prevajalci seznanjeni s svojimi predhodnimi napakami, boljši bodo njihovo naslednji
prevodi. Posledično bodo lahko tudi pregledovalci prevode pregledali v dogovorjenem času.
Samostojni prevajalec, ki bo dostavljal prevode, skladne s pričakovanji pregledovalca, lahko pričakuje,
da bo še naprej prejemal naročila. Poleg tega pa je vedno dobrodošlo tudi mnenje naročnikov. Glede
na svoje delovne izkušnje ugotavljam, da žal naročniki ne podajajo pogosto mnenja o kakovosti
prevodov. Razlogi za to so lahko različni, od slabega poznavanja ciljnih jezikov, slabega poznavanja
vsebine do popolnega zaupanja ponudniku prevajalskih storitev. Navadno se naročniki oglasijo samo v
primeru, ko naletijo na napako ali na terminologijo, ki jim ne ustreza. Podobno v svoji študiji ugotavljata
tudi Olohan in Davitti (2015). Kljub temu, da se ponudniki prevajalskih storitev s svojimi dolgoletnimi
naročniki trudijo vzpostaviti neposredno komunikacijo, ki temelji na zaupanju, in od njih pričakujejo,
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da bodo ravno tako vzdrževali odprt komunikacijski kanal, povratnih informacij glede prevodov ne
prejemajo tako pogosto, kot bi se želeli. Glede na izkušnje dveh ponudnikov prevajalskih storitev, ki
sta sodelovala v študiji, se naročniki prevodov odzovejo samo v primerih, ko naletijo na napake, v
primeru dobre kakovosti storitev, pa se večina naročnikov ne odziva, morda samo v primeru, ko je
kakovost res izvrstna. Olohan in Davitti (2015) menita, da je povratna informacija glede prevoda
izjemno pomembna za krepitev dobrih odnosov in zaupanja med ponudniki prevajalskih storitev in
naročniki. Poudarjata pa, da je treba zadovoljstvu naročnikov neprestano slediti in beležiti rezultate.
Ponudniki prevajalskih storitev zato iščejo drugačne načine, da bi pridobili povratne informacije s strani
naročnikov, kot na primer, da naročnikom posredujejo vprašalnik o kakovosti prevoda. Ponudniki
prevajalskih storitev tudi pokličejo svoje naročnike (predvsem nove), jih povprašajo po kakovosti
prevodov in izpolnijo vprašalnik kar preko telefona. V kolikor jih ne uspejo priklicati, posredujejo
vprašalnik preko e-pošte. Menijo, da bi to prakso morali redno izvajati tudi pri stalnih naročnikih, da se
stalno preverja njihovo zadovoljstvo.
Vučanjk (2009) priporoča, da se na končni stopnji projekta organizira sestanek z naročnikom, z
namenom analizirati ključne težave, ki so se pojavile v teku projekta. Naročnik poda svoje mnenje in
ocene, določijo se morebitne šibke točke projekta in obe strani podata predloge za izboljšave v
prihodnosti. To je lahko podlaga za nadaljnje sodelovanje z naročnikom. Glede na spremembe v
projektnem načrtu se je morda treba dogovoriti tudi o plačilu dodatnih stroškov, ki so nastali med
izvajanjem projekta. Tovrstne sestanke je smiselno načrtovati v primeru večjih in pomembnih
projektov.
Matis (2014) opisuje tudi »post mortem«, to je poročilo, ki služi kot pregled poteka enega ali več
preteklih projektov. Poročilo je lahko pripravljeno na naročnikovo pobudo, če način izpeljave projekta
ni bil zadovoljiv. Lahko ga zahteva tudi vodstvo prevajalskega podjetja, npr. če je bruto marža izjemno
slaba. V določenih primerih je lahko namenjen prevajalskim skupinam in drugim udeležencem v
projektu, ki jih je treba seznaniti z najdenimi napakami. Tudi projektni vodja bi moral prevzeti pobudo
in po zaključku določenega projekta identificirati njegove pozitivne in negativne vidike, da bi bilo
prevajalsko podjetje bolje pripravljeno na morebitne podobne projekte v prihodnosti. Cilj post
mortema je »izvesti obdukcijo« enega ali več projektov, iz katerih se je mogoče česa naučiti za
prihodnje projekte (Matis 2014, 206-207).
Glede na svoje delovne izkušnje, menim, da je po koncu določenega projekta zelo pomembna
komunikacija med projektnim vodjem in prevajalsko ekipo. V realnosti je nemogoče izvajati sestanke
po zaključku vsakega posameznega projekta, menim pa da je dobrodošlo načrtovati redne sestanke na
primer vsaj enkrat mesečno, v katerih bi se analiziralo delo v preteklem obdobju, izpostavilo napake,
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ki jih je treba odpraviti, in poudarilo pozitivne strani projekta. Projektni vodja mora vedno videti dobre
in slabe strani projekta ter jih posredovati svoji prevajalski ekipi. Obenem pa mora biti pripravljen tudi
prisluhniti svoji prevajalski ekipi, v primeru da ima ta predloge za izboljšave ali kritike. Kot projektni
vodja sem veliko časa posvetila komunikaciji s svojo prevajalsko ekipo in prevajalci so večkrat potožili,
da se v določenih pogledih počutijo izključeni iz procesa. Menim, da je zato kriva narava dela, saj
samostojni prevajalci delajo iz oddaljene lokacije in praktično nimajo realnega stika z ostalimi
udeleženci v prevajalskem projektu, saj komunikacija poteka izključno preko računalnika. Menim, da
bi bilo prav prevajalsko ekipo večkrat povabiti na samo lokacijo prevajalskega podjetja, zato da se
prevajalci bolje spoznajo, na tak način pa se krepi tudi sodelovanje s podjetjem. To bi zagotovo imelo
pozitiven vpliv, saj so ključ do uspeha prevajalskega podjetja stalni naročniki, katere lahko prevajalsko
podjetje zadrži tako, da stalno dostavlja visokokakovostne prevode, ki pa so rezultat kakovostne in
stalne prevajalske ekipe.
Vučanjk (2009) meni, da mora ob zaključku projekta projektni vodja poskrbeti še za končno
posodobitev pomnilnika prevodov in arhiviranje celotnega projekta. Tako je projekt dragocen vir
informacij za prevajalce in za podjetje pri vseh nadaljnjih podobnih projektnih.
Matis (2014) meni, da je arhiviranje podatkov, ki se razlikuje od stalnega varnostnega kopiranja
podatkov, zelo pomembno. Arhiviranje je namenjeno shranjevanju kolektivnih podatkov, ki praktično
niso več uporabni za tekoče delo. Na področju prevajanja zajema shranjevanje prevajalskih projektov,
ki so popolnoma zaključeni in načeloma ne bodo več spremenjeni oziroma uporabljeni kot del drugih
projektov. Kljub temu se arhiviranje projektov redko sistematično izvaja takoj po zaključku projekta.
Pogosto izvede po zaključku večjega projekta ali za večje število projektov naenkrat, seveda se lahko
izvede tudi v določenih intervalih, npr. vsakih šest mesecev ali enkrat letno.
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4

POSTOPEK ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PREVAJALSKEM
PROCESU

Od druge polovice 20. stoletja so bile v centru pozornosti diskusije glede definicije pojma kakovosti v
prevajanju in načina, kako ga določiti. Pri definiranju kakovosti ni bil najden skupni imenovalec tako s
praktičnega vidika kot s teoretičnega. Poleg tega številni znanstveniki verjamejo, da je kakovost v
prevajanju relativen in subjektiven pojem. Številna nasprotujoča si mnenja in nestrinjanje
strokovnjakov glede definicije kakovosti so začasno zaustavile iskanje rešitve na tem področju (Mateo
2014, 73). Tudi Perez (2002) je mnenja, da splošna definicija glede kakovosti v prevajanju še ni bila
dosežena. V določenih primerih bo visoka kakovost dosežena s prevodom, ki bo natančno sledil
izvirnemu besedilu, v drugih primerih pa s popolno preobrazbo izvirnega besedila.
Obstajajo pa različne definicije prevajanja, ki so osnovni pojmi katerekoli teorije prevajanja. Ti pojmi
so tako široki, da lahko različne teorije prevajanja izpostavijo svoj pogled nanje. Posledica tega je, da
različni pogledi na prevajanje sprožajo različne predstave o kakovosti prevoda, kar zahteva različne
načine ocenjevanja kakovosti. Kakovost je preveč kompleksna in odvisna od konteksta, da bi jo lahko
strnili v eno definicijo, ki bi zajela vse vidike. Kakovost je vezana na različne faktorje: izpolnjevanje
uporabnikovih potreb in pričakovanj, izboljšanje učinkovitosti dela, donosnosti, upoštevanje roka,
razpoložljivosti virov in orodij, ipd. Ti in številni drugi faktorji, ki jih lahko pripišemo kakovosti, nimajo
enakega pomena pri vsakem prevajalskem projektu, zato jih ni mogoče enakovredno oceniti (Mateo
2014, 74).
Foedisch (2017) ugotavlja, da so se znanstveniki s področja prevajanja lotevali področja kakovosti v
prevajanju z ocenjevanjem zaključenih prevodov na podlagi različnih jezikovnih vidikov. Akademski
modeli kakovosti v prevajanju navadno temeljijo na besedilu in so osredotočeni na jezikovno,
funkcionalno in normativno enakovrednost, njihova implementacija pa pogosto temelji na zahtevnih
postopkih. House (1997) je na primer predlagala model, ki primerja izvirno besedilo s ciljnim besedilom
na podlagi določenih kategorij, z namenom ocenjevanja kakovosti. Podobni postopki se izvajajo na
področju študija prevajalstva za ocenjevanje prevodov študentov. Strokovnjaki so prišli do spoznanja,
da je na področju ocenjevanja kakovosti prevodov vedno prisoten element subjektivnosti in da
nenatančno definirane kategorije, kot sta na primer manjše in večje napake, ne omogočajo doseganja
splošnega mnenja glede pojma kakovosti. Druga kritika tovrstnega modela je, da so ti postopki
ocenjevanja zamudni in posledično neizvedljivi v realnosti prevajalske industrije. Ta pristop je
problematičen tudi zato, ker ne upošteva kontekstualnih informacij glede okoliščin, v katerih je prevod
nastal. Foedisch (2017) ugotavlja, da se je šele pred kratkim povečalo zanimanje znanstvenikov glede
postopka, ki zadeva pripravo prevodov. Glede na raziskavo, ki jo je izvedel Drugan (2013), o kakovosti
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v prevajanju in o tem, kako z njo upravljajo večji ponudniki prevajalskih storitev, znanstveniki in
predstavniki prevajalske industrije pristopajo do pojma kakovosti na popolnoma drugačne načine.
Znanstvenike zanima predvsem teoretično raziskovanje področja, medtem ko predstavniki industrije
potrebujejo nekaj bolj oprijemljivega, kar bi lahko uporabili v praksi. Posledično praktični modeli
podajajo drugačen teoretični pogled na kakovost. Njihov cilj je prispevati h kakovosti tekom celotna
prevajalskega postopka in ne zgolj z ocenjevanjem končnih prevodnih izdelkov. Ob tem upoštevajo tudi
časovne omejitve in omejitve finančnih sredstev, ki imajo pomembno vlogo v prevajalskem sektorju. V
prevajalski industriji so prevodi ocenjeni v kontekstu preverjanja kakovosti (QC – quality control).
Namen ugotavljanja kakovosti je nuditi prevajalske storitve zahtevanega standarda in zagotoviti
naročnikom, da bodo prejeli proizvod, ki bo odražal svojo ceno. Njihov cilj ni ocenjevati, kako blizu
popolnosti je določen prevod.
Tudi Czopik (2014) opozarja, da se zagotavljanje kakovosti ne sme začeti, ko je prevod zaključen. Če
želimo dostaviti visokokakovosten prevod, je potrebno dobro zastaviti celoten postopek. V najboljšem
primeru se zagotavljanje kakovosti prične, še preden je prevod dodeljen prevajalcu. Czopik navaja, da
je cilj prevoda določeno informacijo v izvirnem jeziku narediti razumljivo uporabnikom prevoda, ki
uporabljajo ciljni jezik. Če želimo zagotoviti visokokakovosten prevod, moramo torej izpolniti zahteve
uporabnikov, ki so v tem primeru naš naročnik. Dejansko je naš naročnik tisti, ki nam daje delo.
Naročnik pozna ciljne uporabnike, zato lahko določi pričakovanja. Če naročnik zahteva samo, da je
besedilo razumljivo in nima posebnih zahtev glede jezika, bo lahko zadostoval že pregledan strojni
prevod. V tem primeru visoka kakovost pomeni, na najpreprostejši način zadostiti potrebam naročnika.
Czopik meni, da mora kakovosten prevod vključevati:


pravilen prenos pomena iz izvirnika v ciljni jezik,



mora biti brez slovničnih napak in brez napak v črkovanju,



mora biti jezikovno brezhiben,



berljiv, itd. (Czopik 2014, 77-78).

Makoushina in Kockaert (2008) ugotavljata, da se ponudniki prevajalskih storitev osredotočajo na
zagotavljanje jezikovne kakovosti, medtem ko je naročnikom prevajalskih storitev poleg kakovosti
storitev pomemben tudi odnos, ki ga imajo s ponudniki prevajalskih storitev. Tudi po njunem mnenju
je najbolj vmesna definicija, da je kakovost prevodov vezana na izpolnjevanje zahtev naročnika. Na
področju prevajanja namreč obstaja veliko standardov in ponudniki jim skušajo slediti, vendar kakovost
je še vedno zelo subjektivna in težko jo je oceniti. Točno določenega postopka, kako doseči celostno
kakovost prevoda, ni, saj ni znano, kaj točno je treba doseči (Makoushina in Kockaert 2008).
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Czopik (2014) poleg tega opozarja na razliko med procesoma zagotavljanja kakovosti (QA − quality
assurance) in preverjanjem kakovosti (QC – quality control). Proces zagotavljanja kakovosti se mora
začeti še preden izvirno besedilo prispe do ponudnika prevajalskih storitev, torej od trenutka, ko
nastaja. Tako samostojni prevajalci kot prevajalska podjetja pa v realnosti nimajo vpliva v procesu
nastajanja izvirnih besedil, tako da se proces zagotavljanja kakovosti dejansko začne, ko ponudnik
prevajalskih storitev prejme izvirne dokumente od naročnika, torej se začne pred procesom prevajanja.
To dejstvo je pogosto zanemarjeno in o zagotavljanju kakovosti se zmotno govori šele potem, ko je
besedilo že prevedeno. Czopik torej poudarja, da se mora proces zagotavljanja kakovosti začeti pred
začetkom prevoda. V kolikor ne moremo vplivati na nastajanje izvirnih besedil, je pomembno, da jih
pred začetkom dela pregledamo. Kar pogosto izvajajo prevajalci in prevajalske agencije, ni
zagotavljanje kakovosti (kljub temu, da je tudi ime orodij za zagotavljanje kakovosti zmotno), temveč
preverjanje kakovosti, ki se izvaja z orodji za preverjanje kakovosti. Zagotavljanje kakovosti se začne
izvajati na začetku procesa in sledi vsakemu koraku v procesu. Postopek preverjanja kakovosti pa se
začne izvajati po tem, ko so bili določeni koraki v procesu že zaključeni. Preverjanje kakovosti je torej
le del procesa zagotavljanja kakovosti in ga ne more nadomestiti. V prevodu je z orodji za preverjanje
kakovosti možno pregledati črkovanje, slovnico, morebitne izpuste, napake v številih itd. Vsi ti pregledi
so del procesa preverjanja kakovosti.

4.1

VRSTE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

Matis (2014) ugotavlja, da poznamo jezikovno in tehnično zagotavljanje kakovosti prevodov. Jezikovno
zagotavljanje kakovosti se osredotoča na izpolnjevanje ciljev glede kakovosti, ki so bili določeni za
prevedeno besedilo, z namenom zagotoviti, da bo jezikovna kakovost končnih dokumentov visoka ─ še
posebej pomembno je, da so izpolnjene zahteve, ki jih je določil naročnik in da bo besedilo berljivo in
razumljivo ciljnim uporabnikom.
Tehnično zagotavljanje kakovosti pa zadeva tehnične vidike prevajalskega ali lokalizacijskega projekta.
Na primer, če mora dokument imeti določeno postavitev, bo postopek zagotavljanja kakovosti
vključeval preverjanje postavitve, npr. da je ciljna postavitev dokumenta enaka izvirni in da so
upoštevane vse naročnikove zahteve. S tehničnim zagotavljanjem kakovosti v primeru lokalizacije
programske opreme pa se preveri, ali je lokalizirana različica programske opreme pripravljena za trg,
ali so bili pravilno izvedeni postopki testiranja, usklajevanja in odpravljanja napak ter ali bodo bodoči
uporabniki brez težav uporabljali programsko opremo v ciljnem jeziku, ipd. Tehnično zagotavljanje
kakovosti se izvede tudi za druge lokalizirane spletne dokumente, kot so datoteke s pomočjo, spletne
strani, Flash animacije, itd. Preveriti je treba, ali vsebina deluje tako, kot je bilo pričakovano, ne vsebuje
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napak (oziroma vsebuje sprejemljivo raven nekritičnih napak), ciljna postavitev je enaka izvirni, ciljni
uporabniki jo brez težav uporabljajo, itd.

4.2

VIRI, KI SE UPORABLJAJO MED FAZO ZAGOTAVLJANJA
KAKOVOSTI

Pomembnem vir so orodja za računalniško podprto prevajanje, ki gotovo pripomorejo k zagotavljanju
kakovosti prevodov. Tudi Foedisch (2017) navaja, da je razpoložljivost ustrezne tehnologije pogoj za
kakovost v prevajanju. Tako prevajalci kot projektni vodje pri svojem delu uporabljajo različne
možnosti, ki jih ponujajo orodja za računalniško podprto prevajanje. Prevajalci prevajajo v urejevalniku
orodja za računalniško podprto prevajanje, ki jim omogoča pogled na izvirno besedilo in prevod. Z
vidika projektnih vodij uporaba tovrstne tehnologije zagotavlja, da bo izvirno besedilo v celoti
prevedeno, zahvaljujoč funkciji, ki zazna neprevedene segmente. V tem pogledu so orodja za
zagotavljanje kakovosti nepogrešljiva, saj uporabnikom omogočajo večjo natančnost.
Prevajalci uporabljajo pomnilnike prevodov. Foedisch (2017) na podlagi izvedene raziskave poudarja
pomembno prednost pomnilnikov prevodov v oblaku, saj so lahko istočasno na razpolago vsem
prevajalcem, ki delajo na določenem prevodu. Skupina prevajalcev, ki dela na istem projektu, z
uporabo pomnilnikov prevodov doseže večjo konsistenco prevedenega besedila. Orodja za
računalniško podprto prevajanje pa se lahko uporabljajo tudi v povezavi z drugimi viri, kot so na primer
referenčni viri, ki jih je posredoval naročnik. Foedisch (2017) meni, da je pozitivna lastnost orodij za
računalniško podprto prevajanje tudi ta, da se lahko vse referenčne vire doda v pakete skupaj z
dokumenti za prevod in jih posreduje prevajalcem. Matis (2014) med referenčne vire šteje naročnikove
glosarje, slogovne priročnike, določena navodila, mnenja o predhodnih projektih, itd. Priporoča
uporabo preteklih različic dokumentov ali programske opreme, da se preveri konsistenčnost z novim
prevodom. Pri naročnikih, ki imajo večjezične spletne strani, je priporočljivo pregledati prevod na
lokalni spletni strani, da se zagotovi terminološka konsistenca, slog in celo poimenovanja proizvodov.
Pomemben vir za zagotavljanje kakovosti so tudi orodja za preverjanje kakovosti (QA check). Matis
(2014) navaja, da so bile določene programske aplikacije razvite posebej za namene preverjanja
kakovosti. Obstajajo orodja, ki samodejno najdejo nekonsistence ali slovnične napake, napake pri
črkovanju, razbite povezave v datotekah s pomočjo ali spletnih straneh. Tudi Foedisch (2017) meni, da
so tovrstna orodja pomembna pri zagotavljanju konsistence, saj če so v prevodu enaki segmenti
različno prevedeni, jih bo to orodje zaznalo.
Foedish (2017) je mnenja, da so pomnilniki prevodov, glosarji, slogovni priročniki in terminološke baze
pomembni, ker projekti vodje z njihovo uporabo dosegajo zadovoljstvo naročnikov. Njihova integracija
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v prevajalski proces pomeni, da bodo lahko naročnikove preference upoštevane v končnem prevodu.
Integracija teh virov v procesa vodenja prevajalskih prevodov in nastajanja prevodov še dodatno
podpira zadovoljstvo naročnikov in posledično kakovost.

4.3

OSEBE, KI IZVAJAJO POSTOPEK ZAGOTAVLJANJA
KAKOVOSTI

Matis (2014) ugotavlja, da v večini primerov postopek zagotavljanja kakovosti izvajajo izkušeni
prevajalci in pregledovalci, ki odlično poznajo vsebino besedila in poznajo naročnikove projekte. Tudi
poznavalci področja, ki sicer niso prevajalci, lahko zelo hitro najdejo pomenske napake v prevedenem
besedilu in so zato primerni za izvajanje jezikovnega zagotavljanja kakovosti.
Tehnično zagotavljanje kakovosti izvajajo različne osebe, to je odvisno od zahtevnosti naloge, ki jo je
treba izvesti. Matis (2014) meni, da bi lahko za pregled končnih datotek pri namiznem založništvu
izbrali grafičnega oblikovalca. V večini primerov pa te naloge, kljub temu da se zelo razlikujejo od
dejanskega prevajanja, izvajajo prevajalci in pregledovalci. Pregledati morajo, ali se postavitve strani
ciljnega besedila ujemajo z izvirnim besedilom, ali je bilo besedilo v celoti prevedeno, ali so strani
pravilno oštevilčene, ali so naslovi in strani, ki so navedeni v kazalu vsebine, pravilni, ipd. Prevajalci so
navadno osredotočeni na kakovost, zato so zelo dobri pri pregledovanju vseh podrobnosti, ki lahko
zelo izboljšajo kakovost besedila.
Glede na svoje delovne izkušnje menim, da pogosto postopke zagotavljanja kakovosti izvaja tudi
projektni vodja, to je odvisno od vrste projekta in zasedenosti projektnega vodje. V kolikor je projektni
vodja prevajalec ali jezikoslovec lahko opravi revizijo prevedenega besedila, posebno v primeru, ko gre
za krajše ali nezahtevno besedilo, ki ga je prevedel izkušeni prevajalec. Projektni vodja lahko izvaja
postopek preverjanja kakovosti z orodji za preverjanje kakovosti, ko sta prevod in revizija zaključena.
Poleg tega lahko pred oddajo končnih datotek preveri, ali je postavitev ciljnih datotek enaka postavitvi
izvirnih datotek. Vsekakor pa je bistvena vloga projektnega vodje v postopku zagotavljanja kakovosti
ta, da ustrezno zastavi potek projekta, glede na vrsto projekta določi vse potrebne postopke, ki se bodo
izvajali, in izbere najučinkovitejše vire, ki bodo svoje naloge kakovostno opravili.

4.4

ORODJA ZA PREVERJANJE KAKOVOSTI PREVODOV

Glede na globalno prakso se kaže potreba po iskanju najnovejših rešitev z namenom povečanja hitrosti
delovnega procesa in nadzora kakovosti nalog, ki se izvajajo na konkurenčno usmerjenem trgu. Poleg
strojnega prevajanja so se pojavila tudi orodja za preverjanje kakovosti (QAT – quality assurance tools),
ki trenutno označujejo zadnjo stopnjo v razvoju na tem področju. Orodja za preverjanje kakovosti imajo
relativno kratko zgodovino, nastala so z razvojem podatkovnih baz, ki hranijo že prevedene segmente.
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Orodja za hranjene prevodov so nastala leta 1985, najbolj znan je SDL Trados. Poznamo tudi naslednje
programe: ABBY Aligner, Deja vu, Omega T, SDLX, STAR Transit, Wordfast. Na podlagi teh programov
so se začeli razvijati novi programi, vtičniki in programske funkcije za preverjanje kakovosti prevodov
(Gural in Chemezov 2014, 361).

Orodja za preverjanje kakovosti lahko razvrstimo po zgradbi oziroma arhitekturi, se pravi, ali so razvita
samostojno ali znotraj orodja za računalniško podprto prevajanje (kot vtičniki). Razlika je predvsem v
tem, da samostojna orodja podpirajo različne zapise datotek in ustvarijo pregledna poročila z rezultati,
ki jih lahko uporabnik oblikuje in ureja izven orodja za preverjanje kakovosti, ter podpirajo hkratno
preverjanje večjega števila datotek. Vgrajena orodja pa so po drugi strani primarno namenjena za
obdelavo zapisa datoteke, ki ga podpira to določeno orodje za računalniško podprto prevajanje in niso
namenjena preverjanju datotek v drugih zapisih. Omogočajo pa zaradi tega neposredno urejanje
dvojezične prevodne datoteke v istem uporabniškem vmesniku (Hribar 2016, 16).

Drugi kriterij za klasifikacijo je možnost »bogatenja« programskih baz z namenom povečanja količine
prevodnih različic. Programi Deja vu, Trados QA checker imajo možnost povečanja baz, pri drugih
programih (kot je na primer XBench) pa uporabnik sledi programsko določenim standardnim pravilom.
Klasificiramo lahko tudi preglede, ki jih izvajamo s temi aplikacijami. Lahko izberemo točno določeno
vrsto napak, ki jih ti programi poiščejo in popravijo v prevedenem besedilu. Programi izvajajo preglede
na ravni segmentov (neobstoječ, manjkajoč, nepopoln, napačno preveden, segment z različnim
številom povedi v izvirnem in prevedenem besedilu ipd.), preglede kompatibilnosti (pregledi iščejo
enake segmente, ki so različno prevedeni, različne segmente, ki so enako prevedeni, preglede, ki se
izvajajo na ravni besedne kompatibilnosti), preglede ločil, števil in terminologije. Vsako orodje za
preverjanje kakovosti izvaja preglede glede na določene parametre. Posledično je mogoče oceniti
učinkovitost programov pri izvajanju določene vrste pregledov tudi na tak način, da se osredotočimo
na neprave napake (false mistakes), ki jih programi najdejo. Neprave napake so tiste, ki jih program
najde v segmentih besedila, kjer dejansko ni bilo napak (Gural in Chemezov 2014, 362).

Hribar (2016) je v svojem diplomskem delu primerjal naslednja orodja: ApSIC Xbench (brezplačno in
plačljivo različico), brezplačni Okapi CheckMate, plačljiva orodja D.O.G. ErrorSpy, Yamagata Europe QA
Distiller, Palex Verifika ter vgrajena orodja SDL Trados Studio 2015 QA Checker, Kilgray memoQ 2015
QA Check in Wordfast Pro 3 Transcheck. V praktičnem delu naloge so bila orodja primerjana tako, da
je avtor pripravil dvojezično XLIFF datoteko, v kateri je bilo namensko pripravljenih 28 napak. Avtor je
tako pripravljen dvojezični dokument pregledal z vsakim od zgoraj navedenih orodij posebej. Z vsakim
orodjem je tudi izvozil poročilo in analizo napak. Rezultati so pokazali, da je bilo najbolj učinkovito
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orodje pri iskanju realnih napak Verifika, ki je samostojno orodje za preverjanje kakovosti, na drugem
mestu pa vgrajeno orodje Trados Studio 2015 QA Checker. Kot najmanj zanesljivi sta se izkazali
brezplačni orodji Okapi CheckMate and ApSIC Xbench 2.9. Avtor pri tem opozarja, da rezultati kažejo
samo nekatere prednosti in slabosti izbranih orodij in da bi za bolj zanesljive rezultate morali preskus
izvajati na večjih datotekah in na večjem številu datotek, predvsem pa bi ga morali tudi večkrat ponoviti
z istim naborom orodij na istem naboru datotek, kar bi prineslo bolj zanesljive rezultate (Hribar 2016,
61).
Vedno več računalniško podprtih prevajalskih orodij je na voljo v oblaku, njihova uporaba pa narašča.
Številni razvijalci prevajalskih orodij so v kratkem času ponudili svojo spletno različico namiznih
prevajalskih orodij. Ta orodja so dostopna kot spletne strani, kar pomeni, da jih lahko uporabniki, ki
imajo ustrezno napravo in internetno povezavo, uporabljajo kjerkoli. Nekaj spletnih različic orodij za
računalniško podprto prevajanje sledi:
– amigoCAT: http://www.amigocat.com
– crossWeb: see e.g. http://www.across.net/online-help/v60/across/data/acrossHaupt685.htm
– Google Translator Toolkit: https://translate.google.com/toolkit/
–Lionbridge Translation Workspace: https://geoworkz.com/Products/AboutTranslationWorkspace.aspx
– MateCat: https://www.matecat.com + https://www.matecat.com/features/
– MemoQ WebTrans
– Memsource Cloud: https://www.memsource.com/en/features
– SDL Online Translation Editor
– SmartCAT (by ABBYY): http://www.smartcat.pro
– transdraft: https://www.transdraft.com
– Transifex: https://www.transifex.com/signup/
– WebTransit see e.g. ftp://ftp.star-group.net/LTS/WebTransit/TecDoc/WebTransit_Usage_ENG.pdf
– wordbee: http://www.wordbee.com
– Wordfast Anywhere: https://www.freetm.com
–XTM Cloud: http://xtm-intl.com (Online Community and Workplace for Language Professionals).
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Spletna prevajalska okolja nudijo enake funkcije kot standardne namizne različice. Uporabniki imajo
možnost ustvariti pomnilnike prevodov, terminološke baze in lahko določajo pravila za izvajanje pregledov
z orodji za preverjanje kakovosti, ki so ravno tako integrirana v oblačnih različicah računalniško podprtih
prevajalskih orodij.

32

5

KAKOVOST V REALNEM SVETU

V prevajalski industriji je večina profesionalnih prevajalcev samozaposlenih in dela za prevajalske
agencije ali podjetja. Njihovo delo navadno vodijo projektni vodje, ki so zaposleni v prevajalskem
podjetju. Projektni vodja predstavlja kontaktno točko za naročnike, ki naročajo prevod, in za
prevajalce, ki bodo dostavili ta prevod. Bass (2006) je mnenja, da je kljub tehnološkemu napredku,
boljšemu dostopu do kvalificiranih prevajalcev in večji seznanjenosti s težavami pri lokalizaciji,
kakovost še vedno ključni izziv za vse sodelujoče v prevajalskem procesu.
Na kakovost negativno vpliva pomanjkanje časa pri načrtovanju in izvajanju projektov. Bass (2006) je
mnenja, da časovna stiska ne nastane zaradi hitre informacijske dobe, temveč zaradi slabega
načrtovanja. Slabo načrtovanje pri prevajanju in lokalizaciji je rezultat pomanjkanja jasne mednarodne
marketinške in prodajne strategije s strani naročnikov prevodov, ki poskušajo prodajati na
mednarodnem trgu (Bass 2006, 70-71). Poleg tega je imel na kakovost negativen vpliv tudi razcvet
interneta, ki je imel kot posledico izgubo nadzora nad cenami prevajalskih storitev. Na trgu je veliko
ponudnikov prevajalskih storitev (tako prevajalcev kot prevajalskih podjetij), kar povzroča neprestano
nižanje cen prevajalskih storitev. Stanje je dodatno poslabšala razlika med visokimi cenami
severnoameriškega in severnoevropskega trga ter nizkimi cenami azijskega in latinskoameriškega trga.
Tako ponudniki prevajalskih storitev kot prevajalci so pod neprestanim časovnim pritiskom in pritiskom
glede cen. Po drugi strani pa je povpraševanje po izkušenih in specializiranih prevajalcih višje od
ponudbe na trgu. Število specializiranih prevajalcev za določena področja je nizko in prevajalska
podjetja se morajo potegovati za njihove storitve, ki seveda niso poceni (Bass 2006, 70-71).
Olohan in Davitti (2015) menita, da je kakovost končnega izdelka neposredno vezana tudi na kakovost
naročnikovega prispevka, zato je sodelovanje med prevajalskim podjetjem in naročnikom zelo
pomembno. Naročnik ve ali ne ve, kaj natančno potrebuje in kako to doseči, poleg tega nekateri
naročniki ne poznajo prevajalskega procesa, posledično imajo nerealna pričakovanja glede cen in
rokov. V takih primerih je treba naročnikom nuditi podporo pri določanju njihovih potreb (Olohan in
Davitti 2015, 1-2).
Kar zadeva postopek zagotavljanja kakovosti prevodov v realnosti ta ni tako oprijemljiv, saj je
prevajalska storitev specializirana za določenega naročnika in temelji na edinstvenih značilnostih
besedila. Foedisch (2017) navaja, da je prevajalska industrija prevzela različne modele za ugotavljanje
kakovosti prevodov. Ti modeli zajemajo vse faze prevajalskega procesa. Na eni strani je
maksimalističen model, ki se osredotoča na človeške vire in ne na avtomatizirane procese in temelji na
dvojezični reviziji (na primerjavi med izvirnim in ciljnim besedilom). V tem primeru so prevajalci skrbno
izbrani glede na stroge kriterije in poslovni odnosi pogosto temeljijo na dolgoročnem sodelovanju. V
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nasprotju z drugimi modeli, kjer prevajalci prejmejo povratno informacijo samo v primeru slabih
prevodov, je posebnost tega modela ta, da prevajalci prejemajo tudi pozitivne povratne informacije
glede prevoda. Ker je ta model zamuden, drag in neefektiven, se v prevajalski industriji uporablja samo
v primeru tveganega in občutljivega konteksta. Drugi modeli, ki se uporabljajo, se razlikujejo glede na
vrsto zagotavljanja kakovosti, na primer dvojezično revizijo ali revizijo izvirnega besedila, pregled, ki ga
izvedejo človeški viri in avtomatiziran pregled ter tudi na razsežnost izvedenih pregledov (od hitrih do
natančnih pregledov). Foedisch (2017) navaja, da se v praksi združujejo in kombinirajo značilnosti
različnih postopkov zagotavljanja kakovosti, kar pomeni, da se za določen projekt lahko uporabijo
individualizirani pristopi za zagotavljanje kakovosti.
Foedisch (2017) ugotavlja, da je prevajalska industrija uporabila zelo praktičen in fleksibilen pristop na
področju zagotavljanja kakovosti prevodov, ki ne zadeva kakovosti kot končnega cilja, temveč kot
trajajočega procesa, ki se ga lahko kadarkoli spremeni in izboljša. Strokovnjaki s področja prevajanja
redno uporabljajo profesionalne modele za zagotavljanje kakovosti na realnih projektih. Ti modeli
uspešno delujejo v gospodarskih pogojih, saj upoštevajo relevantne dejavnike, kot so naročnikove
zahteve, sredstva in roke za oddajo.

5.1

KAKOVOST Z VIDIKA PREVAJALCA

Vloga prevajalca v prevajalskem procesu je prevajanje besedil, ta del procesa pa ne bi bil mogoč, če ne
bi bile izvedene določene aktivnosti pred in po njem. Preden se začne postopek prevajanja, se izvaja
pogajanje med prevajalcem in posrednikom projekta. Potem ko je prevod dostavljen, je treba izvesti
še nekaj nalog, preden bo projekt zaključen (Foedisch 2017, 26).
Za kakovost prevodov torej niso odgovorni izključno prevajalci. Na njihovo sposobnost, da učinkovito
zaključijo prevod, lahko vplivajo številni dejavniki. Kot navaja Bass (2006), je večina samostojnih
prevajalcev mnenja, da lahko kakovostni prevodi nastanejo, če je na voljo dovolj časa. Tudi Dunne
(2011) ugotavlja, da zadosten čas za zaključek prevoda vpliva na raven kakovosti prevoda. Naročniki
imajo visoka pričakovanja in menijo, da bi morali za prevod porabiti manj časa v primerjavi z ostalimi
koraki v proizvodnem postopku. Prevajalci in prevajalska podjetja morajo vztrajno seznanjati naročnike
z realnimi roki. Prevajalska podjetja imajo nadzor nad časovnim načrtom svojih projektov. Nekatera
podjetja svoje časovne načrte zastavijo preveč agresivno, zato da bi pridobili čim več projektov,
posledično pa preobremenijo svoje prevajalce. Poleg tega so pogosto primorani iz časovnega načrta
izpuščati ključne procesne postopke oziroma jim odvzemati čas, zato da je mogoče zaključiti prevod
(Bass 2006, 77-78). Odgovornost za slabo kakovost prevodov v tovrstnih primerih ne more prevzeti
izključno prevajalec.
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Poleg zadostnega časa je za doseganje kakovosti pomembno tudi razumevanje vsebine. Foedisch
(2017) ugotavlja, da so prevajalci navadno specializirani za določeno področje in imajo individualni slog
pisanja. Zato je zelo pomembno, da projektni vodja izbere prevajalca, ki bo lahko uspešno prevedel
projekt. Zaradi želje po večji produktivnosti so prevajalci pogosto prisiljeni prevzeti projekte, za katere
niso kvalificirani ali o katerih vedo zelo malo. Prevajalci, ki sprejmejo projekt, za katerega niso
specializirani, lahko ogrozijo rezultat projekta ter njihov poklicni ugled in ugled podjetja. Pomembno
je, da izbirajo področja, za katera so izkušeni, saj razumejo pojme, ki jih prevajajo, in imajo besedišče,
zato lahko naredijo odlične prevode. Poleg poznavanja vsebine mora prevajalec poznati tudi cilj
projekta, kaj je namen besedila, kdo je ciljni bralec, kakšen je kontekst besedila, ki ga prevaja. Iz
prevajalčevega vidika je razumevanja konteksta besedila, ki se prevaja, bistvenega pomena.
Prevajalčeva sposobnost razumevanja konteksta prevedenega besedila pa je ključnega pomena za
kakovost. V nekaterih primerih konteksta ni lahko razumeti. Splošno poznavanje postopka lokalizacije
in izkušnje s področja določenega projekta igrajo pomembno vlogo pri reševanju zahtevnih
lokalizacijskih vprašanj. Prevajalcem je treba dati na razpolago dovolj časa in informacij glede projekta
in dokumentov, da bodo lahko naredili kakovosten prevod (Bass 2016, 78-82).
Abdallah (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, kako na prevajalski proces gledajo drugi. Profesionalni
prevajalci imajo spretnosti in sposobnosti, ki se jih naročniki prevodov pogosto ne zavedajo.
Nepoznavalci področja prevajanje razumejo kot preprosto aktivnost, ki predvideva prenos izvirnega
besedila v ciljno. Ta poenostavitev ne upošteva kompleksnosti prevodnih procesov. Dam in Zethsen
(2008) v svoji raziskavi ugotavljata, da celo prevajalci včasih občutijo svoj poklic kot nižje-statusni.
Prevajalci ne prejemajo enakega priznavanja za svoje delo kot na primer strokovnjaki iz področji, za
katere je zahtevana podobna raven spretnosti in sposobnosti. Dam in Zethsen (2008) vzrok za to vidita
v položaju, ki ga imajo trenutno prevajalci v prevajalskem procesu. Abdallah (2012) ugotavlja, da je
posredovanje prevajalcev omejeno, zaradi neenakega dostopa do informacij in različnih ciljev med
prevajalci in naročniki prevodov. Zato izgleda, da je vloga prevajalca v prevajalski industriji
postranskega pomena.

5.2

KAKOVOST Z VIDIKA NAROČNIKA PREVODA

Bass (2006) ugotavlja, da je eden izmed glavnih vzrokov za težave v prevajalskem in lokalizacijskem
procesu v tem, da je veliko naročnikov novih v procesu. Podjetja lahko na primer prvič vstopajo na
mednarodni trg ali se prvič resno posvečajo določenemu trgu, kar zahteva lokalizacijo produkta. Zaradi
nepoznavanja področja prevajanja in lokalizacije imajo taka podjetja pogosto nerealna pričakovanja
glede kakovosti.

35

Foedisch (2017) meni, da je bilo opravljenih premalo raziskav o vlogi naročnikov v prevajalskem
procesu. Naročniki so pobudniki prevajalskega procesa, njihov vpliv na zagotavljanje kakovostnih
izvirnih besedil pa je pogosto spregledan. Kakovost izvirnih besedil ima velik vpliv na prevajalski proces.
V kolikor je izvirno besedilo berljivo, tekoče in brez dvoumnosti, prevajalcu ne bo treba posredovati
vprašanj projektnemu vodji. Z dobrim izvirnim besedilom lahko prihranimo veliko časa v prevajalski
fazi, saj ne bodo potrebna dodatna razčiščevanja. Tudi Bass (2006) meni, da se prevajalci in projektni
vodje v prevajalskem procesu pogosto spopadajo s slabo kakovostjo izvirnih dokumentov. Prevajalci,
prevajalska podjetja in naročniki, ki posredujejo izvirne dokumente, se bodo strinjali, da napake v
izvirnem besedilu otežujejo prevajanje. Zato je presenetljivo, kako pogosto so slaba besedila del
prevajalskega projekta. Izvirni dokumenti lahko vsebujejo npr. nekonsistentno terminologijo in rabo,
nepravilno povezane, dvoumne ali nezaključene stavke, nepravilne podatke in pravopisne napake. V
večini primerov naročniki ne vedo, da so njihovi dokumenti slabe kakovosti.
Uspešnost projekta lahko ogrozi tudi slaba komunikacija med prevajalskim podjetjem in naročnikom.
Bass (2006) meni, da je veliko lažje doseči zahtevano raven kakovosti, če so zahteve glede kakovosti
vnaprej pripravljene. Pogosto se dogaja, da so prevajalci neprijetno presenečeni. Projekt, na katerem
delajo, normalno napreduje, dokumenti so vrnjeni naročniku pravočasno, naenkrat pa se pojavijo
težave. Naročnik ni zadovoljen z uporabljeno terminologijo, v dokumentih je veliko oblikovnih napak,
veliko je programskih napak. Očitno je v procesu prišlo do nesporazuma. Terminološke »napake« so
najverjetneje nastale zaradi pomanjkanja jasnih projektnih smernic glede terminologije ciljnega jezika.
Oblikovne napake pa so pogosto že v izvirnem dokumentu in se posledično prenesejo v ciljni dokument.
Za naročnike brez jasne in natančne strategije glede kakovosti prevajanja in lokalizacije je značilno, da:


imajo nerealna pričakovanja glede rokov;



so prepričani, da obstaja samo en ustrezen prevod za njihovo vsebino;



jim je težko dopovedati, da so izvirni dokumenti pomanjkljivi;



so prepričani, da lahko prevod popravi vse pomanjkljivosti v izvirnih dokumentih;



so prepričani, da lahko ponudniki prevodov takoj razumejo težke vsebine, nove koncepte in
razvoj produkta, ki je lahko trajal nekaj let, v nekaj tednih;



pričakujejo, da bodo prevedeni dokumenti primerni za vse uporabnike (Bass 2006, 84-85).

Glede na svoje izkušnje z naročniki prevodov bi se v veliki meri strinjala z zgoraj naštetimi značilnostmi.
Predvsem sem pri svojem delu opazila, da so kratki roki za prevod pogosto rezultat slabe organizacije
dela pri nekaterih naročnikih. Naročniki ne posvečajo dovolj pozornosti prevajalskemu procesu, ki
predstavlja končno stopnjo v njihovem proizvodnem procesu, zato se nanj ne pripravijo pravočasno.
Pri nekaterih naročnikih je presenetljivo to, da postavijo zelo visoke zahteve, niso pa pripravljeni
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sprejeti ustrezne cene za storitve. Pri svojem delu sem dobila občutek, da so naročniki zelo občutljivi
na cene storitev. V zadnjih letih je na trgu veliko ponudnikov prevajalskih storitev, kar je imelo velik
vpliv na cene prevodov. Naročniki lahko izbirajo med različnimi ponudniki prevajalskih storitev in glede
na svoje izkušnje sem dobila občutek, da ima žal pri mnogih cena prednost pred kakovostjo. Bass (2006)
opozarja, da mora cena ustrezati kakovosti. Če je cena prevoda prenizka, je nemogoče kriti vse stroške,
ki nastanejo pri zagotavljanju kakovostnega prevoda. Prenizka cena za prevod lahko pomeni, da je bilo
pri pripravi ponudbe nekaj izpuščeno, oziroma da bodo izpuščeni pomembni koraki v prevajalskem
procesu, kot so pregled in lektura, morda bodo celo uporabljeni nekvalificirani viri (Bass 2006, 89). Po
drugi strani pa sem imela možnost sodelovati tudi z naročniki, ki so prevajalskemu procesu dajali velik
pomen in za katere je bila kakovost prevodov zelo pomembna. Glede na svoje izkušnje je s takimi
naročniki veliko lažje sodelovati, saj imajo posluh za optimizacijo procesov in delo poteka bolj
sistematizirano.

5.3

KAKOVOST Z VIDIKA PREVAJALSKEGA PODJETJA

Bass (2006) meni, da je z vidika prevajalskih podjetij največja težava pri doseganju kakovosti
pomanjkanje prevajalcev z ustreznimi kompetencami. Prevajalci so temeljni kamen uspešnih
projektov. Učinkovitost prevajalcev vpliva na vse vidike prevajalskega oziroma lokalizacijskega
projekta. Uspešna podjetja temeljijo na stalnih naročnikih, z namenom doseči finančno
stabilnost. Podjetja, ki ne dostavljajo redno kakovostnih prevodov, stalnih naročnikov ne bodo
obdržala. Eden najboljših načinov za vzdrževanje kakovosti je zagotavljanje stalnosti prevajalskih
skupin. Zaradi narave prevajalske industrije pa razpoložljivost prevajalcev ni predvidljiva in težko je
zagotoviti, da bo na ponavljajočih se projektih delala popolnoma enaka skupina. Najboljši način je, da
podjetje uporabi enake skupine prevajalcev za določene naročnike, občasno pa skupinam doda nove
prevajalce. Za podporo novih in obstoječih članov skupin mora prevajalsko podjetje zagotoviti
naslednje vire:


slogovni priročnik za vse projektne jezike,



glosar ali terminološko bazo,



posodobljene pomnilnike prevodov,



seznam zahtev za dostavljene prevode,



seznam preteklih vprašanj za naročnika in odgovorov,



stalnega projektnega vodjo.

Za vzdrževanje kakovosti je pomembna vzpostavitev učinkovitega procesa upravljanja znanja. Projektni
vodje morajo v kratkem času prepoznati pomembne informacije projekta in jih posredovati vsem
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sodelujočim (prevajalcem, pregledovalcem, strokovnjakom s področja namiznega založništva in
lokalizacije, terminologom, lektorjem itd.). V realnem svetu upravljanje znanja pomeni predvsem
centralizacijo in konsistentno rabo terminoloških zbirk, pomnilnikov prevodov, učinkovitega sistema
vprašanj in odgovorov itd. (Bass 2006, 82-83).

5.4

KAKOVOST Z VIDIKA PROJEKTNEGA VODJE

Kakšna je torej vloga projektnega vodje in kakšen vpliv ima na postopek zagotavljanja kakovosti
prevodov? Kot smo že povedali, so v večini primerov projektni vodje edini kontakt tako za prevajalce
kot za naročnike. Foedisch (2017) navaja, da je njihova glavna odgovornost organizacija prevajalskega
dela in koordinacija nalog med različnimi udeleženci, ki delajo na določenem prevajalskem projektu.
Projektni vodje so tisti, ki prvi prejmejo izvirne dokumente za prevod. Dokumente morajo natančno
analizirati in ugotoviti, kakšna je njihova kakovost. Analizirati morajo, ali bodo lahko izpolnili vse
zahteve naročnika in dobro izpeljali projekt do zaključka. Z naročniki se morajo pogajati glede rokov in
cen. Foedisch (2017) navaja, da so trije pomembni dejavniki za doseganje kakovosti prevodov čas, ki je
na razpolago za določen prevajalski projekt, izpolnitev naročnikovih zahtev in izbira ustreznih virov.
Projektni vodja lahko vpliva na vse tri omenjene dejavnike, zato ima osrednjo vlogo v procesu
zagotavljanja kakovosti prevodov. Foedisch (2017) meni, da je čas, ki je namenjen za delo na
določenem prevajalskem projektu, omejen iz dveh razlogov. Prvi razlog je rok za oddajo prevoda
naročniku, ki je navadno vnaprej dogovorjen, drugi razlog pa je omejen čas, ki ga lahko projektni vodja
nameni določenemu projektu. Navadno so projektni vodje odgovorni za večje število prevajalskih
projektov naenkrat, zato morajo svoje delo ustrezno prilagoditi. Roki za oddajo projektov so
dogovorjeni na začetku vsakega prevajalskega projekta. Projektni vodja prejme prevajalski projekt, ga
posreduje prevajalcem in na koncu vrne naročniku. Roki so izračunani glede na to, koliko časa bo
potrebno za dokončanje projekta. Projektni vodje pa so tisti, ki morajo organizirati svoje projekte tako,
da bodo roki doseženi. Lahko imajo vpliv na roke, po drugi strani pa je v praksi pogosto tako, da
naročniki potrebujejo prevode v kratkem času in roki so posledično tesni, na to pa projektni vodje
nimajo vedno vpliva.
Pomemben pogoj za kakovost je tudi izpolnjevanje naročnikovih zahtev, ki vodi do zadovoljstva
naročnikov. Definicije kakovosti prevodov so odvisne od zahtev naročnikov, ki pa niso vedno jasno
posredovane. Olohan in Davitti (2015) poudarjata pomen vzpostavljanja trdne baze naročnikov za
uspeh ali neuspeh določenega prevajalskega podjetja. Poudarjata tudi pomen zaupanja med
projektnim vodjem in naročnikom. Naročniki so tisti, ki se odločajo, komu bodo posredovali svoj
prevod. Zaupanje, ki ga dajo določenemu prevajalskemu podjetju, je rezultat dolgotrajnega in
postopnega procesa interakcij med projektnim vodjem in naročniki. Olohan in Davitti (2015) navajata
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nekaj postopkov, ki jih neodvisno in sistematično izvajajo projektni vodje, zato da svoje podjetje
predstavijo kot profesionalno in zaupanja vredno. Tovrstni strateški postopki temeljijo na
strukturiranih pristopih, ki jih izvajajo projektni vodje za vzpostavitev in ohranjanje vezi z naročniki ter
predstavljajo ključno fazo pri gradnji zaupanja med prevajalskim podjetjem in naročniki. Primer takih
postopkov je priprava specializiranih glosarjev, zagotavljanje popustov, priprava posebnih ponudb, ki
vključujejo dodatne informacije o tem, kako podjetje upravlja in zagotavlja kakovost ipd.
Kot pomemben dejavnik za doseganje kakovosti Foedisch (2017) navaja še izbor ustreznih prevajalcev
za določen prevajalski projekt. Kot smo že ugotovili, so prevajalci specializirani za prevajanje določenih
področij in imajo individualne sloge pisanja. Zato je zelo pomembno, da projektni vodja izbere
prevajalce, ki bodo naredili tak prevod, kot ga zahteva naročnik. Neustrezni prevodi so lahko rezultat
težav v proizvodnem procesu, saj prevajalci morda ne opravijo svojega dela, kot je zahtevano, morda
pa projektni vodja ni izbral ustreznih prevajalcev.
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6

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O VLOGI PROJEKTNEGA
VODJE PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI PREVODOV

V teoretičnem delu smo predstavili faze vodenja prevajalskih projektov, zato da bi našteli in na kratko
predstavili vse naloge, ki jih mora opraviti projektni vodja. Nato smo skušali definirati kakovost
prevodov in podali teoretični okvir postopka zagotavljanja kakovosti. Poleg tega smo opisali kakovost
v prevajalski industriji z vidika prevajalcev, naročnikov prevodov, prevajalskih podjetij in projektnih
vodij. V praktičnem delu želimo ugotoviti, kako na svojo vlogo v prevajalskem procesu in v procesu
zagotavljanja kakovosti gledajo projektni vodje. Bistveni vprašanji sta, ali se projektni vodja čuti
odgovoren za kakovost prevodov in na kakšne načine lahko po njegovem mnenju vpliva na
zagotavljanje kakovosti. Rezultate bomo primerjali z izhodišči iz teoretičnega dela magistrske naloge.
Poleg tega nas zanima, kakšno je mnenje projektnih vodij glede pogojev, v katerih delajo prevajalci. Ali
imajo ti na razpolago dovolj časa, da naredijo kakovostne prevode in ali za to prejmejo ustrezno plačilo.
Raziskovali bomo tudi zaključno fazo postopka vodenja prevajalskih projektov, in sicer zanima nas, ali
projektni vodje posredujejo prevajalcem povratne informacije glede prevoda, ali naročniki posredujejo
povratne informacije glede prevodov prevajalskim podjetjem in kako ravnajo projektni vodje v primeru
slabe kakovosti prevodov. Obenem raziskujemo, kako vlogo projektnega vodje razumejo prevajalci in
pregledovalci ter kaj od vodje pričakujejo. Zanima nas, kako sami ocenjujejo svoje delovne pogoje in
ali jim projektni vodje nudijo dovolj podpore.
V ta namen smo pripravili dva vprašalnika, prvi je namenjen projektnim vodjem, drugi pa prevajalcem
in pregledovalcem. Vprašalnika sta si podobna, namen je primerjati pogled prevajalcev in projektnih
vodij na profil projektnega vodje. V raziskavo smo vključili tudi naročnike prevodov, da bi ugotovili, na
koga se naročniki prevodov obračajo, ko naročajo prevod, kako so zadovoljni s prejetimi prevodi, ali se
odzivajo v primeru slabe kakovosti, kakšne ukrepe izvajajo v takih primerih ipd. Anketne vprašalnike
smo pripravili s spletno aplikacijo, ki zagotavlja anonimnost udeležencev, saj omogoča štetje in
obdelavo odgovorov, ne prikazuje pa e-naslova in drugih podatkov anketirancev. Povezavo do
anketnega vprašalnika smo posredovali preko e-pošte desetim prevajalskim podjetjem, objavili pa smo
jo tudi na prevajalski strani enega izmed družbenih omrežij. Anketiranci so bili obveščeni o namenu
raziskave in so bili obveščeni o načinu obdelave podatkov. Vprašalnik za projektne vodje je sestavljen
iz štirinajstih vprašanj, od katerih so štiri vprašanja zaprtega tipa in deset vprašanj odprtega tipa.
Vprašalnik je priložen na strani 70 (Priloga št. 1). Vprašalnik za prevajalce je sestavljen iz desetih
vprašanj, od katerih so štiri zaprtega tipa in šest odprtega tipa. Vprašalnik je priložen na strani 72
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(Priloga št. 2). Vprašalnik za naročnike je sestavljen iz sedmih vprašanj, od katerega so tri zaprtega tipa
in štiri odprtega tipa. Vprašalnik je priložen na strani 74 (Priloga št. 3).
Na vprašalnik za projektne vodje se je odzvalo petnajst projektnih vodij iz različnih prevajalskih podjetij,
vprašalnik za prevajalce1 pa je izpolnilo 73 anketirancev. Vprašalnik za naročnike smo posredovali
desetim prevajalskih podjetjem ter jih prosili, da vprašalnik posredujejo svojim naročnikom, vendar
smo žal prejeli samo štiri odgovore.

6.1 PREDSTAVITEV VZORCA ANKETIRANCEV
V vprašalniku za projektne vodje smo s prvima dvema vprašanjema ugotavljali izobrazbeno in
zaposlitveno strukturo anketirancev. Ugotovili smo, da je 86,7 % projektnih vodij (13 od 15) zaposlenih
v prevajalskem podjetju, ki ima več kot deset zaposlenih, 13,3 % (2 od 15) je samozaposlenih ali dela
preko avtorske pogodbe. Na vprašanje glede izobrazbenega profila je odgovorilo štirinajst projektnih
vodij od petnajstih. Ugotovili smo, da je 50 % vseh anketiranih projektnih vodij (7 od 14) zaključilo
študij prevajalstva. Dva od štirinajstih (14, 3 %) sta zaključila študij jezikov. Dva od štirinajstih (14,3 %)
sta zaključila študij na Fakulteti za družbene vede. Po eden pa so zaključili študij sociologije, geologije
in naravoslovja. Polovica projektnih vodij torej ne izhaja iz področja prevajalstva, kar dokazuje, da študij
prevajalstva ni ključen pogoj za uspešno vodenje prevajalskih projektov.

Izobrazbeni profil projektnih vodij
1 (7,5 %)

1 (7,5 %)

prevajalstvo
študij jezikov

3 (21 %)

7 (50 %)

družboslovje
geologija
naravoslovje

2 (14 %)

Grafikon 1:Izobrazbeni profil projektnih vodij

1

Vprašalnik je bil namenjen prevajalcem in pregledovalcem, od tu naprej bo v magistrskem delu omenjen kot
»vprašalnik za prevajalce«, da se izognem ponavljanju.
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V vprašalniku za prevajalce smo s prvim vprašanjem ugotavljali zaposlitveno strukturo. Ugotovili smo,
da je 76,7 % (56 od 73) samozaposlenih ali jih dela preko avtorske pogodbe, 16,4 % (12 od 73) je
zaposlenih v prevajalskem podjetju, ki ima več kot deset zaposlenih, 6,8 % (5 od 73) je zaposlenih v
manjšem prevajalskem podjetju, ki ima manj kot deset zaposlenih. Ti podatki so skladni z izhodiščem
iz teoretičnega dela, da so projektni vodje načeloma zaposleni v prevajalskem podjetju, večina
prevajalcev pa je samozaposlenih.
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Grafikon 2: Zaposlitvena struktura prevajalcev

Analiza odgovorov vsebinskega dela vprašalnika za projektne vodje sledi v podpoglavju 6.2 Analiza
rezultatov vprašalnika za projektne vodje. Analiza odgovorov vsebinskega dela vprašalnika za
prevajalce sledi v podpoglavju 6.3 Analiza rezultatov vprašalnika za prevajalce. Predstavitev odgovorov
na vprašalnik za naročnike pa sledi v podpoglavju 6.4 Predstavitev odgovorov na vprašalnik za
naročnike.

6.2 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA PROJEKTNE
VODJE
S prvima dvema vprašanjema smo ugotavljali zaposlitveno in izobrazbeno strukturo anketirancev.
Podatke smo opisali v prejšnjem razdelku. S tretjim vprašanjem smo ugotavljali, kakšne vrste
prevajalskih projektov vodijo projektni vodje. Anketirance smo prosili, da navedejo, s katerega
področja so projekti, ki jih vodijo, koliko so obsežni, kakšni so roki za oddajo projektov, ali vodijo
projekte za enega ali za več naročnikov ter ali so tehnično bolj ali manj zahtevni. Ugotovili smo, da
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večina anketirancev vodi različne projekte, torej tako projekte s krajšimi kot z daljšimi roki, za več
različnih naročnikov, ki so lahko tehnično bolj ali manj zahtevni.
Odgovore smo razdelili na dva dela, na tiste, v katerih je bilo možno zaznati, da je delovni proces v
določeni meri sistematiziran (npr. da je omenjeno eno področje dela ali ena vrsta projektov) in tiste,
kjer ni zaznati sistematizacije (npr. različna področja, različne vrste projektov itd.).

DELNO SISTEMATIZIRAN NAČIN DELA

NESISTEMATIZIRAN NAČIN DELA

Tehnično manj zahtevne s področja
avtomobilizma, manj obsežne avtomatizirane s
krajšim rokom, tudi z daljšim rokom, za različne
naročnike

Skozi leta vse od naštetega.

obsežne projekte z daljšim rokom

več različnih projektov za različne naročnike s
precej kratkimi roki, občasno tudi kakšenvečji
projekt za daljšim rokom, tehnično so vsi
zahtevni, ker uporabljam množico različnih
orodij

področje EU,

Dejansko vse zgoraj našteto.

vodim projekte za EU, gre za velike količine z
relativno kratkim rokom, za več naročnikov

Vodim tako manjše kot večje projekte za različne
naročnike. Roki oddaje projekta so odvisni od
obsežnosti samega projekta.

Tehnika, obsežni in manj obsežni, za več tehnično zahtevni/manj zahtevni projekti za več
naročnikov s pretežno kratkimi roki
naročnikov, tehnično zahtevni in tehnično manj
zahtevni
Avtomobilizem, manjše/večje projekte,
krajši/daljši roki, več naročnikov
(direktni/agencije), večinoma zahtevne

Vodim vse vrste naštetih projektov

Avtomobilistični projekti, krajši roki

mešano (množica naročnikov, različne vrste
projektov)

manjši in obsežnejši projekti s področja
avtomobilizma, več naročnikov in tehnično
precej zahtevni projekti
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Iz odgovorov je možno razbrati, da je delo projektnih vodij delno sistematizirano oziroma ni
sistematizirano. Pri vodenju različnih vrst projektov za različne naročnike je težko zagotavljati visoko
kakovost prevodov. Zaradi množice različnih zahtev, s katerimi se sooča projektni vodja, je težko izvesti
vse postopke brez napak, še posebno, ko je prisotna tudi časovna stiska. V primerih, ko je to mogoče,
je priporočljivo delo projektnih vodij čimbolj učinkovito sistematizirati in optimizirati. Način, kako to
storiti, je odvisen od različnih dejavnikov, ena izmed možnosti je, da se delo projektnih vodij razdeli po
področjih ali po vrstah projektov. Projektni vodje ne smejo biti preobremenjeni in morajo imeti na
razpolago dovolj časa, da izvedejo vse faze projektnega vodenja, torej da jim ničesar ni potrebno
izpuščati.
Četrto vprašanje je Menite, da so za kakovost prevodov odgovorni izključno prevajalci in
pregledovalci? Ali je za kakovost odgovoren tudi projektni vodja? Pri tem vprašanju smo ugotavljali,
ali se projektni vodje čutijo odgovorne za zagotavljanje kakovosti prevodov. Dva od petnajstih
anketirancev (13,3 %) sta bila mnenja, da je to zgolj odgovornost prevajalcev in pregledovalcev. Trinajst
od petnajstih anketirancev je bilo mnenja, da je za kakovost odgovoren tudi projektni vodja, vendar so
bili njihovi odgovori različni. Deset od trinajstih (66,7 %) je odgovorilo, da je za kakovost odgovoren
tudi projektni vodja ali da so za kakovost prevodov odgovorni vsi, medtem ko so trije anketiranci od
trinajstih (20 %) odgovorili, da je projektni vodja delno odgovoren za kakovost prevodov:
Da, delno je odgovoren tudi vodja projektov.
Za kakovost je delno odgovoren tudi projektni vodja - na kakovost lahko vpliva z izbiro prevajalcev.
V največji meri prevajalec in pregledovalec, delno pa tudi projektni vodja.
Dve tretjini projektni vodij meni, da so odgovorni za kakovost prevodov. Sklepamo lahko, da se
projektni vodje dobro zavedajo, da imajo pomembno vlogo v procesu zagotavljanja kakovosti
prevodov. Približno ena tretjina pa jih meni, da so delno odgovorni ali da niso odgovorni.
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Ali je za kakovost prevodov odgovoren
tudi projektni vodja?

Delno 20%

Da
Ne

Ne 13,3 %
Da 66,7%

Delno

Grafikon 3:Ali je za kakovost prevodov odgovoren tudi projektni vodja?

Peto vprašanje je Kako lahko projektni vodja vpliva na kakovost prevodov? Pri tem vprašanju nas je
zanimalo, kaj v postopku zagotavljanja kakovosti prevodov opravljajo projektni vodje. Odgovore smo
razvrstili glede na vsebino, ki je bila najbolj poudarjena:


Predvsem z dobro organizacijo dela, dobro predpripravo na prevod:

Z dobro organizacijo dela in rokov, izbiro ustreznih virov, dobro predpripravo na prevod, z izvajanjem
posodobitev pomnilnikov prevodov in terminoloških baz, ustreznimi končnimi pregledi.
Predvsem z organizacijo vsega potrebnega, da se vsem vpletenim v postopku zagotovi dovolj časa za
izvedbo.



Predvsem z izbiro ustreznih virov:

Preveri zahtevnost projekta in izbere ustreznega prevajalca/pregledovalca, zagotovi dovolj časa za
prevod/pregled, preda vse pomembne informacije, navodila, ki jih prejme od naročnika.
Projekti vodja lahko vpliva z izborom prevajalca/pregledovalca, če jih ima na voljo več.
Projektni vodja je odgovoren v tej meri da glede na tematiko prevoda izbere kompetentne prevajalce s
tega področja in jim določi tudi razumni rok izdelave.
Z izbiro prevajalcev ter predajanjem navodil naročnikov prevajalcem.


Tako da komunicira z naročnikom in pripravi dobra navodila za prevajalce in pregledovalce:

Tako, da se predhodno točno dogovori z naročnikom kaj potrebuje ter da prevajalcem in lektorjem
točna navodila na kaj morejo biti pozorni, kakšne izraze naj uporabijo in tako naprej.
Projektni vodja mora prevajalcu zagotoviti čim več informacij o samem prevodu, mu dati na voljo
referenčne dokumente, zagotoviti slogovne vodnike in druge terminološke in strokovne vire, če so ti na
voljo. Več podpore v taki obliki, ki je na voljo, boljši je lahko prevod.
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Upoštevanje preteklega stanja, želj naročnika. Skrb za posodobljene TM-e. Kakovostna priprava
dokumentov. Izbira ustreznih prevajalcev/pregledovalcev glede na vrsto prevoda.


Tako da tudi sam opravi jezikovni pregled oziroma pregled z orodji za preverjanje kakovosti:

Sam lahko mestoma kaj pregleda, zažene kakšno preverjanje, preverja pri izvajalcih, ali upoštevajo
vsa navodila in referenčni material, ali jim je vse razumljivo, ...
Ustrezna izbira virov, tehnični pregledi (QA check), v primeru jezikovne izobrazbe tudi spotchecking.
Sam preverja konsistenco, morda spell in o tem obvesti prevajalca/pregledovalca (v primeru napak).
Da naredi checke, preverja ali prevajalci sledijo navodilom.
Dodatni QA pregledi.

V odgovorih anketirancev smo lahko našli vse tri ključne dejavnike za doseganje kakovosti prevodov,
ki jih navaja Foedisch (2017): čas, ki je na razpolago za določen prevajalski projekt, izpolnitev
naročnikovih zahtev in izbira ustreznih virov. Največ projektnih vodij (5 odgovorov) je poudarilo pomen
vloge projektnega vodje v zaključni fazi prevajalskega projekta, in sicer najpogosteje je omenjen
avtomatski pregled prevedenega besedila z orodji za preverjanje kakovosti. Pomembno je tudi, da se
projektni vodje zavedajo svoje vloge v celotnem prevajalskem procesu in da lahko vplivajo na kakovost
že v začetni fazi projektnega procesa, in sicer z ustreznim načrtovanjem.
Na šesto vprašanje Ali prevajalcem nudite podporo v primeru jezikovnih in tehničnih vprašanj? je
dvanajst od petnajstih anketirancev (80 %) odgovorilo »da, vedno«, trije od petnajstih (20 %) pa so
odgovorili »včasih«. Projektni vodje v večini primerov nudijo podporo prevajalcem, kar ponovno
potrjuje dejstvo, da projektni vodje ne čakajo, da je prevod zaključen, temveč so prisotni med
nastajanjem prevoda in skušajo sproti reševati jezikovna in tehnična vprašanja.

Ali prevajalcem nudite podporo v primeru
jezikovnih in tehničnih vprašanj?

Včasih 20%

Da, vedno
Včasih

Ne

Da, vedno 80%

Grafikon 4: Podpora prevajalcem v primeru jezikovnih in tehničnih vprašanj
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Sedmo vprašanje je Kakšno podporo nudite prevajalcem pred začetkom dela na projektu? Zanimalo
nas je, kaj vse lahko projektni vodje naredijo pred začetkom dela na projektu, da prevajalcem in
pregledovalcem olajšajo delo. Npr. uredijo in posredujejo navodila, ki jih je pripravil naročnik,
pripravijo terminologijo za projekt, posredujejo glosarje in referenčne vire ipd. Ugotovili smo, da čisto
vsi projektni vodje izvajajo številne priprave pred začetkom projekta. Odgovore smo sicer razvrstili po
tisti vsebini, ki je bila najbolj poudarjena, načeloma pa so projektni vodje navedli, da so odgovorni za
vse, torej za tehnično podporo in zagotavljanje licenc za orodja, pripravo navodil, pripravo referenčnih
virov in skrb za pomnilnike prevodov in terminološke baze. Odgovori so naslednji:
Priprava navodil, referenčnih virov:
Priprava navodil in iskanjem ustreznih referenčnih virov (npr. starih prevodov).
Navodila, reference, uvajanje.
Vse zgoraj našteto.
Posredujem navodila, glosarje, style guide, ki jih prejemamo od naročnika.
Navodila naročnika, referenčno gradivo, morebitni glosarji in podobno.
V kolikor so na voljo se posreduje referenčno gradivo, glosarji. V primeru dodatnih vprašanj pa se
vedno lahko obrnemo na naročnika, ki lahko razčisti kakšne dvome, da potem tudi prevajalec naredi
ustrezen prevod.
Prevajalec dobi vse potrebne informacije za delo, lokacijo TM-a, MT-ja, reference, navodila itd.
Od navodil, ki jih je pripravil naročnik, posredovanje vseh referenc, ki jih imamo, tehnična podpora pri
razlagi novih orodij.
Posredujem referenčne vire in glosarje, če so na voljo.
Vse navedeno, če je to na voljo.
Če se da in če je čas, ja.
Tehnična podpora, licence:
Vse našteto + tehnična navodila za posamezna orodja + brezplačne licence.
Zelo odvisno od projekta, načeloma vse našteto in morda še tehnična podpora, v smislu da imajo vsi
vse dostope.
Priprava terminologije:
Navodila, remote pomoč, terminologija (če je treba), posredujemo reference.
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Terminološko delo (priprava Tb, kjer je to smiselno). Priprava navodil, po potrebi. Namestitev datotek
(po potrebi). Posredovanje vseh aktualnih navodil, standardnih navodil, opozarjanje na posebnosti
naročnika.

Projektni vodje se torej zavedajo, da je njihovo delo vsestransko. Poskrbeti morajo za organizacijo
projekta, predvideti morajo, katere korake bo potrebno izvesti in pripraviti morajo vse ustrezne vire.
Poleg tega morajo biti tehnično podkovani, poznati prevajalska orodja, nuditi tehnično podporo
prevajalcem in zagotoviti ustrezne licence. Imeti morajo tudi ustrezno jezikovno znanje za pripravo
terminologije in drugih jezikovnih virov za prevajalce.
Osmo vprašanje je Menite, da imajo prevajalci zagotovljene ustrezne delovne pogoje, zato da
lahko dostavljajo kakovostne prevode? Zanimalo nas je, ali imajo po mnenju projektnih vodij

prevajalci na razpolago dovolj časa, ustrezno tehnično podporo, ustrezno plačilo in druge delovne
pogoje, zato da lahko dostavljajo kakovostne prevode. Deset od petnajstih anketirancev (66,7 %) je
mnenja, da prevajalci nimajo ustreznih delovnih pogojev. Pogosto navedena razloga za to sta
neustrezno plačilo in prekratki roki.
Ne, premalo časa, neustrezno plačilo.
Nekateri nimajo ustreznega plačila.
Ne vedno, včasih naročniki že v začetku projekte postavijo na način, da ni mogoče narediti
kakovostnih prevodov, pogosto jih tudi več niti ne pričakujejo.
Časa ni vedno dovolj, tudi plačilo ni vedno ustrezno.
Pri mojih projektih je skoraj vedno rok kratek, tehnično podporo zagotavljamo precej hitro, plačilo je
različno, menim da za nekatere prevajalce vsekakor prenizko.
Običajno je premalo časa. Razmerje plačilo/porabljen čas ni ustrezno, zato izvajalci pogosto preveč
hitijo.
Pretesni roki vplivajo na kakovost prevoda. Nekateri bi lahko prejeli višje plačilo.
To je odvisno od projekta do projekta, včasih je časa dovolj; včasih pa se naročnikom zelo mudi, v
takšnih primerih kakovost ni najboljša
To je zelo odvisno od primera do primera; dogaja se, da so pogoji slabšajo
Pogoji žal niso vedno vsi OK.

Trije anketiranci so mnenja, da prevajalci imajo ustrezne delovne pogoje:
Večinoma da.
Večinoma imajo.
Da.
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Dva anketiranca se nista natančno opredelila:
Vse je odvisno od naročnika. V primeru, da se s prevodom zelo mudi je rok oddaje nekoliko krajši.
Drugače so roki ustrezni glede na projekt. Tehnično podporo dobi vsak prevajalec, k z nami sodeluje.
Da. Plačilo bi moralo biti prilagojeno glede na zahtevnost projekta.

Dve tretjini anketirancev je mnenja, da prevajalci nimajo ustreznih pogojev za delo. Poudarek je na
kratkih rokih in neustreznem plačilu za opravljene storitve. Ugotovitve so skladne s teoretičnimi
izhodišči, ki jih navaja Bass (2006), da so za prevajalsko industrijo značilni kratki roki za oddajo
prevodov, večje število ponudnikov prevajalskih storitev pa niža cene prevajalskih storitev. Zaradi hude
konkurence prevajalci ne želijo odklanjati dela, zato sprejemajo projekte s kratkimi roki ali projekte iz
področij, za katere niso specializirani. Glede na svoje delovne izkušnje menim, da ti pogoji postajajo
nekaj običajnega v prevajalskem sektorju in prevajalci so nanje vajeni. Težki pogoji dela žal postajajo
samoumevni, to pa se ne bi smelo zgoditi. Projektni vodja bi moral, v primerih ko ima na to vpliv,
stremeti k temu, da bi svoji prevajalski ekipi zagotovil ustrezne delovne pogoje, naročnike, ki ne
poznajo prevajalskega procesa, pa izobraziti, da je to zahteven proces, ki ga je treba skrbno načrtovati
in mu nameniti dovolj časa. V ustreznih delovnih pogojih bi moral prevajalec delati z ustreznimi
izvirnimi besedili, imeti na voljo dovolj časa, ustrezna orodja, obenem pa brez slabe vesti zavrniti
projekt, za katerega se ne počuti dovolj usposobljen, ne da bi se zato moral soočiti z negativnimi
posledicami v odnosu do prevajalskega podjetja, s katerim sodeluje. To, da se dve tretjini anketiranih
projektnih vodij zaveda slabih delovnih pogojev prevajalcev, je pokazatelj, da so na tem področju nujne
spremembe.

Ali imajo prevajalci zagotovljene ustrezne
delovne pogoje?
Neopredeljen; 13%
Da; 20%
Da
Ne
Neopredeljen

Ne; 67%
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Deveto vprašanje je Prevajalcem po zaključenem projektu posredujete povratno informacijo glede
kakovosti prevoda? Kdo v podjetju jo pripravi? Enajst od petnajstih anketirancev (73 %) je odgovorilo,
da pripravijo povratno informacijo. Od tega so trije odgovorili, da je ta namenjena predvsem novim
prevajalcem. Štirje anketiranci so odgovorili, da redko oziroma nikoli ne posredujejo povratnih
informacij.

Prevajalcem po zaključenem projektu
posredujete povratno informacijo glede
prevoda?
Redko oz. nikoli
27%

Da
Redko oz. nikoli

Da 73%

Grafikon 5: Priprava povratne informacije glede kakovosti prevoda za prevajalce

V večini primerov povratno informacijo glede prevoda pripravi pregledovalec (šest odgovorov od
enajstih), ki navadno tudi pregleda prevod in sproti pripravlja poročilo z napakami za prevajalca. Dva
anketiranca sta odgovorila pregledovalec ali projektni vodja. Ostali odgovori so bili: projektni vodja,
vodja kakovosti oziroma vodja prevajalske ekipe, projektni vodja in naročnik. Glede na svoje delovne
izkušnje lahko potrdim, da najpogosteje povratno informacijo glede prevoda pripravi pregledovalec, v
kolikor je zaseden z drugimi nalogami, pa tisti udeleženec, ki je za to usposobljen, in mu čas to
omogoča. Velikokrat to storijo tudi projektni vodje. Vsekakor pa potem, ko posredujejo povratno
informacijo prevajalcem, vodijo naprej pogovor s prevajalci o tem, kakšne so bile napake in kako jih
odpraviti.
Deseto vprašanje je Prejemate povratne informacije tudi od svojih naročnikov? Štirinajst od
petnajstih (93,3 %) projektnih vodij je odgovorilo »da«, samo eden je odgovoril »ne«. Glede na svoje
izkušnje me je ta odgovor pozitivno presenetil. Pri svojem delu sem redko prejemala naročnikove
povratne informacije glede prevoda, in sicer samo v primeru rabe neustrezne terminologije ali
neustreznega oblikovanja ciljnih dokumentov. Sklepam, da sem sodelovala z naročniki, ki niso bili
usposobljeni za podajanje povratnih informacij glede kakovosti prevodov in so zaupali ponudniku
prevajalskih storitev. Vsekakor je dobrodošlo, da naročniki sodelujejo in posredujejo povratne
informacije glede prevodov, saj na tak način prevajalsko podjetje dobi vpogled v to, kaj naročnik
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zahteva in lahko svoje naslednje prevode izboljša. Obenem pa, kot navajata Olohan in Davitti (2015), s
komunikacijo in izmenjevanjem mnenj raste zaupanje med naročniki in prevajalskimi podjetji, kar lahko
vodi v uspešno dolgoletno sodelovanje.
Enajsto vprašanje je Če ste na deseto vprašanje odgovorili z "da", prosim navedite, kakšne napake je
pogosto našel naročnik. (Npr. slovnične, slogovne, raba neustreznih terminov, oblikovne in tehnične,
napačno črkovanje, pomenske itd.). Sedem od štirinajstih anketirancev je odgovorilo, da so naročniki
našli vse od v vprašanju naštetih napak. Nekaj jih je v odgovorih izpostavilo uporabo napačne
terminologije, neustreznega sloga in pomenske napake.
Prejeli reklamacijo za pomenske napake.
Terminologija, dobesedno prevajanje, neupoštevanje referenc.
Zelo odvisno od naročnika oziroma pregledovalca. Nekateri naročniki gledajo izključno in samo
"grobe" napake (pomen, tehnično neustreznost), večina jih išče dodatno še standardne napake
(slovnica, črkovanje, terminologija), vse manj se spuščajo v slog.
Slovnične, slogovne, tudi pomenske.
Pomenske, terminološke, oblikovne napake.
Večina pripomb s strani naročnika se nanaša na slog, ki je precej subjektivna zadeva in jo je v prvo
težko ujeti.
Prihaja do uporabe napačne terminologije oz. da prevod sam po se bi ni napačen, vendar ni bila
uporabljena terminologija stranke. Zgodi se tudi, da kaj ni bilo oblikovano tako kot si je stranka
zamislila.
Velikokrat je težava slog pisanja.

Glede na odgovore lahko sklepamo, da projektni vodje sodelujejo z naročniki, ki so vpleteni v
prevajalski proces in ki podajo informacijo glede kakovosti prevodov. Morda so dejansko usposobljeni
za podajanje povratnih informacij, morda so v postopek vključili drugega ponudnika prevajalskih
storitev, morda pa njihovo povratne informacije niso bile utemeljene in se prevajalsko podjetje z njimi
ni strinjalo. Če bi ponovno izvajali anketo, bi vsekakor vprašali projektne vodje, ali so se strinjali z vsemi
popravki, ki jih je podal naročnik.
Pri dvanajstem vprašanju »Kakšne ukrepe izvajate v primeru slabe kakovosti prevodov?« so bili
omenjeni naslednji ukrepi: opozorilo, v primeru resnih napak, finančna kazen, terminološki popravki v
pomnilnikih prevodov in terminoloških zbirkah, dodaten pregled, ki ga opravi lektor, poostreni
pregledi, analiza popravkov, izdelava glosarja, v skrajnih primerih tudi prekinitev sodelovanja ipd.
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Prevajalčev prevod pregleda izkušeni pregledovalec in vsakič posreduje feedback, v kolikor ni
željenega napredka, se prekine sodelovanje s prevajalcem in se poišče nov vir.
Odvisno od resnosti težav. Od opozarjanja na napake, do penalov in v primeru ponavljanj hujših težav
tudi prekinitev pogodbe.
Najprej opozorilo, nato finančna kazen, vendar zelo redko.
Prevajalcem najprej feedback z opozorilom, če se ponavlja morda tudi kakšen malus na honorar, če ni
napredka se na koncu prekine sodelovanje. Naročniku opravičilo in ponudba za rework, če ima slaba
kakovost večje posledice tudi damo popust na naročilo ali damo brezplačno, naročniku zagotovimo da
bomo ustrezno priredili ekipo.
Opozorilo, nižje plačilo za prevod.
Naučimo se iz svojih napak.
Prevajalcu poudarimo, da je kakovost pomembna, še enkrat ga opozorimo, da prebere vsa navodila in
referenčni material od naročnika, če je zelo hudo, damo tudi penale.
Obveščanje izvajalcev, nadrejenih, terminološki popravki v naših virih.
Dodaten tretji pregled lektor. V nadaljevanju pa izdelava glosarja.
Dodaten pregled in vnos popravkov v našo terminološko bazo.
Poostrimo preglede prevodov.
Analiza popravkov. Dodatni QA checki.
Prevod gre do vodje kakovosti, ki potem ustrezno ukrepa. Ponavadi prevod pregleda še tretja oseba.
Destimulacija prevajalcu, odpoved pogodbe, mu dajemo lažje prevode.
Bolj malo; trudimo se pač delati po najboljši moči, ampak nekih ukrepov za izboljšave pa mislim, da
nimamo.

Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, kako pogosto se v prevajalskem podjetju soočajo z negativnimi prevodi,
v kolikšni meri je za slabe prevode kriv izključno prevajalec, kako pogosto so za slabe prevode krivi tudi
dejavniki, na katere prevajalec nima vpliva.
Trinajsto vprašanje je »Ali po zaključku prevoda in pregleda izvedete postopek preverjanja kakovosti
(npr. z orodji za preverjanje kakovosti, kot so "QA checker" SDL Trados Studio, "Run QA" Memo Q,
Xbench, ErrorSpy ipd.)? Lahko opišete postopek in navedete, katera orodja za preverjanje kakovosti
uporabljate? Štirinajst projektnih vodij od petnajstih (93 %) je odgovorilo z »da«, eden je odgovoril z
»ne«.
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Ali po zaključku prevoda in pregleda opravite
pregled kakovosti?

Ne 7%
Da
Ne

Da 93%

Grafikon 6: Izvajanje preverjanja kakovosti

Sedemkrat je bilo omenjeno orodje QA checker SDL Tradosa, ravno tolikokrat je bilo omenjeno tudi
zunanje orodje Xbench. Štirikrat je bilo navedeno zunanje orodje Verifika, trikrat vgrajeno orodje v
MemoQ-ju »Run QA«. V dveh primerih je bilo navedeno, da tudi oddelek/sodelavec za DTP (namizno
založništvo) dodatno preveri črkovanje in številke.

NA JBOLJ RABLJENA ORODJA?
8
6
4
2
0
"QA checker" SDL
Tradosa

Xbench

Verifika

"Run QA" Memo Q

Oddelek za DTP

Grafikon 7: Najbolj rabljena orodja

Če bi imeli možnost, bi vprašanje nekoliko prilagodili, in sicer bi anketirance vprašali, kako pogosto po
zaključku prevoda izvedejo postopek preverjanja kakovosti z orodji za preverjanje kakovosti. Glede na
svoje delovne izkušnje se pri določenih projektih celo trikrat izvede pregled z orodji za zagotavljanje
kakovosti, in sicer najprej ga izvede prevajalec, ko zaključi prevod, nato pregledovalec, ko zaključi
pregled, in na koncu še projektni vodja. Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, kakšno je mnenje uporabnikov
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orodij za preverjanje kakovosti. So ta orodja učinkovita? Kakšne so pomanjkljivosti teh orodij? Kaj bi se
dalo izboljšati, itd.
Na štirinajsto vprašanje »Ali po zaključku večjega oziroma pomembnejšega projekta s svojo skupino
prevajalcev in pregledovalcev opravite analizo dela? (Npr. pregledate, kaj je bilo v projektu dobrega,
kaj bi se dalo izboljšati, kje so bile težave.) « so štirje anketiranci odgovorili z »da«, štirje z »zelo
redko«, eden z »občasno« in šest z »ne«.

Ali po zaključku večjega oziroma
pomembnejšega projekta opravite analizo
dela?

Da 27%
Ne 40%

Da
Zelo redko
Občasno

Zelo redko 27%

Ne

Občasno 6%

Grafikon 8: Analiza dela po zaključku večjega/pomembnejšega projekta

Slaba tretjina projektnih vodij po zaključku pomembnejšega projekta organizira sestanke in naredi
analizo poteka dela s svojo prevajalsko skupino. Glede na svoje delovne izkušnje menim, da je zaključna
analiza pomembna za prevajalsko podjetje. Identificiranje pozitivnih in negativnih vidikov projekta
omogoča, da je prevajalsko podjetje bolje pripravljeno na morebitne podobne projekte v prihodnosti.
Pozitivna stran sestankov ob zaključku projekta je vsekakor tudi ta, da ima prevajalska ekipa možnost
izmenjati svoje izkušnje in mnenja, na tak način se krepi medsebojno zaupanje v skupini. Prevajalci so
na tak način bolje vključeni v delovni proces, saj zaradi narave dela in pogosto tudi zaradi dela na
oddaljeni lokaciji, nimajo dostopa do vseh informacij in dogajanj glede projekta.
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6.3 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA PREVAJALCE
Na vprašalnik za prevajalce je odgovarjalo 73 anketirancev. S prvim vprašanjem smo ugotavljali
zaposlitveni status anketirancev, rezultate smo predstavili v razdelku 6.1 Predstavitev vzorca
anketirancev. Na drugo vprašanje »Menite, da podjetje (v katerem ste zaposleni ali za katerega
največ delate) namenja dovolj pozornosti zagotavljanju kakovosti prevodov?« je 55 prevajalcev
odgovorilo za »da«, 16 z »ne«, 2 pa sta odgovorila »odvisno od naročnika/pogojev naročila«.
Glede na pogoje, v katerih delajo prevajalci, in svoje izkušnje bi pričakovala drugačne odgovore.
Preseneča me, da je tako visok odstotek prevajalcev mnenja, da je kakovosti namenjeno dovolj
pozornosti. Pričakovala bi, da bodo ravno oni izpostavili pomanjkljivosti na tem področju. Menim, da
bi glede tega morali pridobiti še kakšno mnenje od anketirancev.

Menite, da podjetje namenja dovolj
pozornosti zagotavljanju kakovosti
prevodov?
Odvisno 3%
Ne 22%

Da
Ne
Odvisno od naročnika/pogojev

Da 75%

Grafikon 9:Ali prevajalsko podjetje namenja dovolj pozornosti zagotavljanju kakovosti prevodov?

Na tretje vprašanje »Menite, da so za kakovost prevodov odgovorni izključno prevajalci in
pregledovalci? Ali je za kakovost odgovoren tudi projektni vodja? « je 60 prevajalcev (83 %)
odgovorilo z »da, za kakovost je odgovoren tudi projektni vodja«, 6 z »ne, kakovost je odgovornost
prevajalcev in pregledovalcev« in 6 z »da, projektni vodja je odgovoren, vendar v manjši meri«. Glede
na odgovore je jasno, da se tudi prevajalci zavedajo, da ni vsa odgovornost za kakovost na njihovi strani,
da obstajajo dejavniki, ki zelo vplivajo na njihovo delo in da ima projektni vodja pomembno vlogo v
postopku zagotavljanja kakovosti.
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Menite, da so za kakovost prevodov odgovorni izključno
prevajalci in pregledovalci? Ali je za kakovost odgovoren
tudi projektni vodja?
V manjši meri 8,5 %
Ne 8,5 %
Da, tudi projektni vodja
Ne
Da, vendar v manjši meri

Da 83 %

Grafikon 10: Ali je za kakovost odgovoren tudi projektni vodja?

Odgovore na četrto vprašanje »Na kakšen način lahko projektni vodja vpliva na kakovost prevodov?
(Če menite, da projektni vodja ni odgovoren za kakovost prevodov, to vprašanje izpustite.)« smo
razvrstili glede na vsebino, ki je bila najbolj poudarjena:
a) Z organizacijo procesa, tako da vzpostavi komunikacijo med prevajalcem, pregledovalcem in
naročnikom:
Da proces organizira tako, da ima pregledovalec dovolj časa za pregled, izbere kakovostnega
pregledovalca, po potrebi omogoči komunikacijo med prevajalcem in pregledovalcem ob morebitnih
nejasnostih, na koncu pa mora seveda preveriti, če sta prevajalec in pregledovalec upoštevala
naročnikova navodila
S sodelovanjem s prevajalci in pregledovalci
Odpravljanje nejasnosti ipd. - vez med prevajalci/pregledovalci in končnim naročnikom.
Komuniciranje z naročnikom v zvezi s terminologijo
Vpliva lahko predvsem tako, da zagotovi dovolj časa za prevod in, kot sem navedla že v prejšnjem
odgovoru, da sodeluje s prevajalcem in posreduje njegova poizvedovanja v zvezi s projekti naročniku.
Projektni vodja je stik med naročnikom in prevajalcem. Če ima prevajalec vsebinska vprašanja, mora
PM zadevo razjasniti z naročnikom, da potem prev. lahko nadaljuje s kakovostnim delom. Velikokrat ni
dovolj znanega "ozadja" izvirnika in ta lahko ima dvojni ali nejasen pomen.
Opraviti mora končni pregled pred oddajo (ali je vse prevedeno, ali oblika ustreza izvirniku, ali so
upoštevane reference in dodatna navodila itd.), poleg tega pa skrbi tudi za primerno komunikacijo s
prevajalci in naročniki.
Z učinkovito komunikacijo in mediacijo
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Kot učinkovit vezni člen med prevajalcem in naročnikom.
Priprava ustreznih TM in sorodnih/podobnih dokumentov, komunikacija naročnik-prevajalecpregledovalec
Ker vse skupaj nadzira in predstavlja člen med stranko, prevajalcem in pregledovalcem.
Posvetovanje z drugimi prevajalci
Usklajevanje prevodov z drugimi prevajalci v okviru istega projekta in iskanje prevajalskih rešitev

b) Tako, da izbere ustrezne vire in spremlja njihov napredek:
S spremljanjem napredka posameznega prevajalca, recimo.
Menim, da mora projektni vodja poskrbeti, da prevajalec in pregledovalec svoje delo opravita vestno in
kakovostno. Seznanjen mora biti s kakovostjo dela prevajalcev/pregledovalcev. Dobro je, če jim dovolj
redno posreduje povratne informacije o kakovosti njihovih prevodov/pregledov, da vedo, ali svoje delo
opravljajo dobro in kje še morajo izboljšati svoje delo.
Seveda sta najbolj odgovorna prevajalec in pregledovalec, ampak vodja tudi mora spremljati ocene
kakovosti prevajalcev in ustrezno ukrepati.
PM lahko ključno vpliva na končno kakovost prevoda - predvsem z izbiro primernega
prevajalca/pregledovalca glede na temo besedila; če so roki kratki, lahko dokument razdeli več
prevajalcem; lahko se dogovori z naročnikom za podaljšanje roka; prevajalcu zagotovi, da dobi vse
potrebne informacije za to, da lahko dobro opravi svoje delo (reference, baze ipd.)
preveri tematiko vsebine in se na podlagi tega odloči, kdo bo prevajal oz. kdo pregledoval
Tako da določi ustrezne prevajalce in pregledovalce za določeno vrsto prevodov.
Preveri vrsto in namen besedila in izbere ustrezno prevajalsko-lektorsko ekipo, spremlja sam potek
dela, posreduje morebitna specifična navodila stranke ali vprašanja prevajalca oz. lektorja - spremlja,
če so bila navodila/odgovori upoštevani, preveri celovitost prevoda.
Mora izbrati pravega prevajalca za določeno tematiko besedila za prevod.
Z izbiro pravih prevajalcev in pregledovalcem, izvedbo postopka QA.
Izbira primernih strokovnih sodelavcev, stalna vpetost v projekt, zbiranje povratnih informacij,
zagotavljanje ustrezne opreme in podpore, ...
voditi mora ekipo in poznati delo prevajalcev
Prevode mora delegirati samo tistim prevajalcem, ki so podkovani v določeni stroki
Smotrnim dodeljevanjem v prevod in pregled (glede na tematiko, zahtevnost in rok), dobro časovno
organizacijo pri zahtevnejših/daljših projektih, eksplicitnimi prošnjami za stranke, da podajo povratne
informacije.
Da pravilno razdeli naloge med dovolj sposobne izvajalce.
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Izbere primernega prevajalca, se dogovori za ustrezen in dovolj dolg rok
Tako da zagotovi kakovostnega prevajalca in lektorja.
projektni vodja mora izbrati ustreznega prevajalca za določeno vrsto besedila, preveriti prevod (npr. ali
je oblika enaka originalu, kakšni so popravki - vpliva na nadaljnje sodelovanje s prevajalcem ipd.)
Že pri izbiri prevajalca vpliva na kakovost - izbrati mora primernega človeka za posamezno delo.
Idealno pa je, da projektni vodja obvlada oba jezika in lahko pregleda tekst.
Da prevod kakovostnemu prevajalcu, na katerega se lahko zanese
c)

Tako, da posreduje prevajalcu ustrezna navodila in referenčne dokumente:

Tako, da zagotovi ustrezne vire, prejšnje prevode, PDF-je (priročnikov) itd. - Tako, da poda jasna
navodila o projektu.
Zagotavljanje referenc za prevode...
Prevajalcu (in pregledovalcu) mora zagotoviti potrebna referenčna gradiva oz. čim natančnejše
napotke za prevajanje, da zagotovimo doslednost. Ker nekateri prevajalci prevajajo različne projekte z
različnimi napotki za prevajanje, bi bilo dobro že v projektni mail vključiti čim več bistvenih značilnosti
pri prevajanju projekta: npr. kakšni narekovaji se uporabljajo, kako je s presledki itd. - če gre za
posebnost pri določenem projektu. Morda se lahko da več poudarka na sodelovanje med prevajalci in
pregledovalci, tako da lahko prevajalci čim hitreje napredujejo pri prevajanju.
Zagotavljanje razumljivih navodil prevajalcem/pregledovalcem, po potrebi tehnična podpora.
Pomaga prevajalcu pri posredovanju informacij v zvezi s prevodom.
Kot omenjeno zgoraj: zagotavljanje ustreznih informacij glede namena prevoda, preferenc naročnika,
ustreznih baz (TM in TB) ter referenčnih dokumentov.
zagotovi ustrezna navodila, orodja, podporo prevajalcu, odgovore na morebitna prevajalska vprašanja,
poskrbi, da je dovolj časa za prevod in pregled ...
Ne selekcionira navodil, ne pošlje vprašanj naročniku, ne pozna orodja CAT, ne kaže interesa za
pomoč prevajalcu
lpt zgoraj omejeno; če prevajalec nima neposrednega stika s končnim naročnikom, je na projektnemu
vodju, da prevajalcu zagotovi vse potrebno za kakovosten prevod (vzporedna besedila, smernice,
morebitni glosarji, širši kontekst! prevoda ipd.)
Že pri pripravi projekta lahko predvidi problematične zadeve, npr. terminologija (in pripravi glosar),
vpraša naročnika glede preferenc, npr. če se kaj ne prevaja; če na projektu sodeluje več ljudi, jih lahko
poveže, da se usklajujejo glede ključnih besed (zagotavljanje konsistence); posreduje referenčne
dokumente/izvirnike ali vire/TM-je/napotke iz prejšnjih istovrstnih projektov
Poenotenje terminologije, napotki na uporabne vire, posredovanje dokumentov v izvirni obliki (da je
razvidna postavitev), pregled nad podobnimi prevodi (tudi iz drugih jezikov), ki so bili že prevedeni v
preteklosti.
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d)

Tako, da sam pregleda prevod:

Da še enkrat preveri ujemanje tagov, številk ipd.
S tem, da po prevodu pošlje besedilo pregledovalcu, nato pa še sam delno preveri prevod glede
običajnih napak.
Prebere prevod in popravi morebitne zatipke, oblikovno uredi, če je slučajno prišlo do nepravilnega
shranjevanja datoteke/oblikovanja.
Opozori na možne izboljšave.
da sam pregleda prevod
Vsak projektni vodja bi moral obvladati slovnico, pravopis, moral bi imeti občutek za jezik, stil. Nikakor
ni dovolj, da dokument pošlje v prevod in lekturo in nazaj naročniku. Seveda pa bi moral imeti za to
dovolj časa in biti primerno plačan.
lahko opozori na kaj, kar sta prevajalec in pregledovalec spregledala
ob koncu projekta ga mora pregledati
formalno preverjanje pred oddajo
e)

Tako, da zagotovi ustrezen rok:

s tem, da poskrbi za dovolj dolgi rok
Projektni vodja lahko (v določenih primerih) zagotovi dovolj časa za prevod, da se zagotovi ustrezna
stopnja kakovosti.
Seveda vpliva. Velikokrat se zgodi, da ravno projektni vodja omeji čas prevajalcu in ga skrajša na
minimum, to pa zagotovo povzroča nižjo kakovost prevoda.
Tako da določi primeren rok oddaje in posreduje dokument v ustrezni obliki.
f) Ostali odgovori:
Za nadzor kakovosti obstaja več načinov
Za mizerno ceno projektni vodja ne more pričakovati kakovostno opravljenega dela.
opravi svoje delo
Projektni vodja je odgovoren za izbiro najustreznejšega prevajalca in pregledovalca (primerno
usposobljene osebe za področje, s katerega je prevod). Prav tako je odgovoren za preverjanje, ali
zaključen projekt vsebuje tudi vsa poročila in strojna preverjanja, ki jih je naročil naročnik - torej
večinoma poročila za QA analize z različnimi programi. Pri mojem delu se vloge pogosto prekrivajo in
je projektni vodja lahko hkrati tudi prevajalec ali pregledovalec. Ker ima projektni vodja največ stikov s
stranko, običajno tudi svetuje pri uporabi ustrezne terminologije, prav tako lahko v nekaterih primerih
naročniku posreduje vprašanja, ki se pojavijo med prevajanjem. Zagotavlja tudi tehnično podporo (vsaj
na mojem delovnem mestu) - pri uporabi programske opreme ipd.
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Če ima dober pregled nad projekti, lahko pomaga prevajalcu izbrati ustrezen register itd.

Tudi v odgovorih prevajalcev smo lahko našli vse tri ključne dejavnike za doseganje kakovosti prevodov,
ki jih navaja Foedisch (2017): čas, ki je na razpolago za določen prevajalski projekt, izpolnitev
naročnikovih zahtev in izbira ustreznih virov. Ugotovili smo, da so prevajalci največkrat izpostavili, da
lahko projektni vodja vpliva na kakovost z izbiro ustreznih virov in s spremljanjem njihovega napredka
(19 odgovorov) ter z organizacijo procesa, tako da vzpostavi komunikacijo med prevajalcem,
pregledovalcem in naročnikom (13 odgovorov).V devetih odgovorih je bil izpostavljen pomen vloge
projektnega vodje v zaključni fazi prevajalskega projekta, in sicer prevajalci pričakujejo, da bo projektni
vodja na koncu tudi sam pregledal prevod. Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da je prevajalcem
samoumevno, da je projektni vodja kompetenten za izvajanje pregledov in mu zaupajo.
Na četrto vprašanje »Vam projektni vodja pomaga v primeru jezikovnih ali tehničnih vprašanj?« je
40 prevajalcev (55,6 %) odgovorilo z »da, vedno«, 19 je odgovorilo »včasih« (26,4 %), 8 (11,1 %) je
odgovorilo »redko« in 5 »nikoli« (6,9 %). Odgovori potrjujejo dejstvo, da je projektni vodja pogosto
edini stik med prevajalcem in prevajalskim podjetjem in kot tak predstavlja prvo osebo, na katero se
bo prevajalcev obrnil v primeru vprašanj. Poleg tega potrjujejo, da je projektni vodja prisoten v vseh
fazah prevajalskega procesa, da spremlja nastajanje prevoda in ima možnost, da vpliva na kakovost.

Vam projektni vodja pomaga v primeru jezikovnih ali
tehničnih vprašanj?
Nikoli 7%
Da, vedno

Redko 11%

Včasih

Da, vedno 56%
Včasih 26%

Redko
Nikoli

Grafikon 11: Podpora prevajalcem v primeru jezikovnih ali tehničnih vprašanj

Na peto vprašanje Vam delovni pogoji omogočajo, da dostavljate kakovostne prevode? (Imate na
razpolago dovolj časa, ustrezne referenčne vire, tehnično podporo, razumljiva navodila itd.) je
odgovorilo 71 anketirancev. 57,7 % (41) anketirancev je odgovorilo, da so delovni pogoji ustrezni. 16,9
% (12 ) anketirancev je odgovorilo, da so delovni pogoji v večini primerov ustrezni. 8,4 % (6) meni, da
so delovni pogoji različni glede na projekt, okoliščine, naročnika ipd. Enako 8,4 % (6) anketirancev meni,
da delovni pogoji niso vedno dobri in ravno toliko jih meni, da so delovni pogoji slabi.
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Ali vam delovni pogoji omogočajo, da
dostavljate kakovostne prevode?
Ne 8%
Ne vedno 8%

Da
Večinoma da

Odvisno 9%
Da 58%
Večinoma da 17%

Odvisno
Ne vedno
Ne

Grafikon 12: Ali vam delovni pogoji omogočajo, da dostavite kakovostne prevode?

Pri anketirancih, ki so mnenja, da so delovni pogoji slabi, so največkrat omenjeni razlogi pomanjkanje
časa, nerazumljiva navodila in pomanjkljivi referenčni viri.
Največkrat je problem pomanjkanje časa oz. usklajevanje (delam za različne agencije).
Navodila včasih niso razumljiva in roki so včasih prekratki
Včasih ja, včasih ne (časovna stiska, pomanjkljivi referenčni viri).
Običajno mi težave povzročajo prekratki roki. Preobremenjenost prevajalcev vsekakor vpliva na
kakovost prevodov.
ne, največja težava je pomanjkanje časa in običajno tudi ustreznih referenčnih virov
Ne. Običajno je premalo časa, da bi bil lahko prevod res kakovosten.
Delno. Roki za prevode so dokaj kratki, še posebej če delaš za več različnih naročnikov. Od naročnika
do naročnika je odvisno koliko referenčnih virov ti je na voljo. Enako velja za navodila. Večinoma so
navodila in viri bolj slabi ali jih sploh ne dobiš.
Večinoma ja, večkrat pa za kakovostne prevode delamo tudi ob nemogočih urah.
Odvisno od naročnika. Praviloma so najboljši naročniki tisti, ki se prevajanja lastnih besedil lotijo
načrtno in od prevajalca ne zahtevajo, da jim prevod pošlje "včeraj". Pri takšnih naročnikih plačilo ni
problem - ni pogajanja za nižjo ceno ipd.

Slabi dve tretjini prevajalcev je odgovorilo, da delajo v ustreznih delovnih pogojih. Odgovori prevajalcev
v tem primeru niso skladni z odgovori projektnih vodij, ki so izpostavili slabe delovne pogoje
prevajalcev in poudarili kot največji problem kratke roke in neustrezno plačilo. Vsekakor bi za ustrezno
obrazložitev potrebovali še kakšna pojasnila prevajalcev, zakaj tako menijo in kaj natančno si
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predstavljajo kot ustrezne delovne pogoje. Ena izmed možnih razlag rezultatov je po našem mnenju
dejstvo, da so kratki roki, nepredvidljivost dela in neustrezno plačilo tako značilni za prevajalsko
industrijo, da so se prevajalci morali navaditi na tak način dela in je zanje samoumeven. Vsekakor bi to
morali preveriti z dodatnimi vprašanji.
Na šesto vprašanje »Ali ste specializirani za prevajanje besedil iz določenega področja ali prevajate
različne vsebine?« je odgovorilo 72 anketirancev. Kar 76,4 % (55) anketirancev prevaja besedila iz
različnih področij, 23,6 % (17) anketirancev pa je specializiranih za določena področja. Omenjena so
bila naslednja področja: področje IT, tehnika, pravo, avtomobilizem, leposlovje in humanistika. Več kot
dve tretjini anketirancev torej prevaja besedila iz različnih področij. V teoretičnem delu magistrskega
dela je bilo večkrat poudarjeno, da je za kakovost zelo pomembno razumevanje vsebine, zato je
priporočljivo, da se prevajalci specializirajo za določena področja. Zaradi želje po večji produktivnosti
pa prevajalci pogosto prevzamejo projekte, za katere niso kvalificirani ali o katerih vedo zelo malo, kar
ima lahko negativne posledice tako za prevajalca kot za prevajalsko podjetje.

Ali ste specializirani za prevajanje besedil iz določenega
področja ali prevajate različne vsebine?

Besedila iz določenega
področja 28%

Različna besedila
72%

Različna besedila
Besedila iz določenega področja

Grafikon 13: Specializiranost prevajalcev

Na sedmo vprašanje »Ali po zaključku prevoda opravite še pregled kakovosti (npr. z orodji za
zagotavljanje kakovosti, kot so "QA checker" SDL Trados Studio, "Run QA" Memo Q, Xbench,
ErrorSpy ipd.)? Lahko na kratko opišete postopek in navedete, katera orodja uporabljate?« je
odgovorilo 72 anketirancev. Večina anketirancev, in sicer 84,7 % (61) vedno opravi pregled kakovosti,
2,7% (2) anketirancev včasih, 12,5 % (9) pa nikoli. Glede na svoje delovne izkušnje je to odvisno od
določenega projekta in projektnih navodil. Priporočljivo je, da projektni vodja posreduje svoji
prevajalski ekipi navodilo, da po končanem prevodu zažene pregled prevoda z orodji za preverjanje
kakovosti in prevajalce usposobi za njihovo uporabo. Novi prevajalci morda niso še uporabljali
tovrstnih orodij, vsekakor pa si lahko z njimi veliko pomagajo.
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Ali po zaključku prevoda opravite še pregled
kakovosti?
Ne 12%
Včasih 3%

Da
Včasih
Ne

Da 85%

Grafikon 14: Ali po zaključku prevoda opravite še pregled kakovosti?

Najbolj se uporablja vgrajeno orodje "QA checker" SDL Trados Studio, nato samostojno orodje
Xbench in vgrajeno orodje "Run QA" MemoQ.
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Grafikon 15: Najbolj rabljena orodja

Na osmo vprašanje »Za svoje prevode prejemate povratne informacije? Kdo pripravlja povratne
informacije in kako pogosto jih prejemate?« je odgovorilo 72 anketirancev. 30,5 % (22) anketirancev
je odgovorilo, da prejema povratne informacije. Ravno toliko anketirancev je odgovorilo, da jih
občasno prejema. 22,2 % (16) anketirancev je odgovorilo, da redko prejema povratne informacije, 16,6
% (12) pa jih ne prejema.
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Ali za svoje prevode prejemate povratne
informacije?

Ne 17%
Da 30%

Da
Občasno

Redko 22%

Redko
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Grafikon 16: Priprava povratnih informacij za prevajalce

Slabi dve tretjini prevajalcev prejema ali občasno prejema povratne informacije za svoje projekte.
Glede na svoje delovne izkušnje menim, da je ta delež realen prikaz stanja. Povratne informacije
prejemajo predvsem novi in manj izkušeni prevajalci, pa tudi prevajalci, katerih kakovost niha.
Anketiranci so odgovorili, da povratne informacije pripravljajo pregledovalec, naročnik, zunanji
pregledovalec, projektni vodja, izkušeni prevajalec, lektor, sodelavci, strokovnjaki s področja. Zanimivo
bi bilo izvedeti, ali bi si prevajalci želeli bolj pogosto prejemati povratne informacije za svoje delo
oziroma tako v primeru napak kot v primeru dobrih prevodov.
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Grafikon 17: Kdo pripravi povratne informacije?

Na deveto vprašanje »Ali po zaključku večjega oziroma pomembnejšega projekta s svojim projektnim
vodjem opravite analizo dela?« je 73,6 % (53) odgovorilo z »ne«, 26,4 % (19) pa z »da«.

Ali po zaključku večjega oziroma pomembnejšega projekta
s svojim projektnim vodjem opravite analizo dela?

Da 26%
Ne
Da

Ne 74%

Grafikon 18: Analiza dela po zaključku večjega ali pomembnejšega projekta

Odgovori so skladni z odgovori projektnih vodij. Zgolj slaba tretjina prevajalcev je odgovorila, da s
svojim projektnim vodjem po zaključku projekta opravi analizo dela. Glede na svoje delovne izkušnje
sklepam, da se sestanki ne izvajajo bolj pogosto zaradi pomanjkanja časa. Prevajalskim podjetjem bi
vseeno priporočili, da poskušajo za določeno obdobje implementirati tovrstne sestanke v svoj delovni
proces in preveriti, ali imajo pozitivne učinke na delo in kakovost.

6.4 PREDSTAVITEV ODGOVOROV NA VPRAŠALNIK ZA
NAROČNIKE
Vprašalnik za naročnike prevodov smo posredovali desetim prevajalskim podjetjem in jih prosili, da ga
posredujejo svojim naročnikom, vendar smo prejeli samo štiri odgovore. Sicer smo razmišljali, zakaj
prevajalska podjetja niso posredovala vprašalnika svojim naročnikov. Sklepamo, da jih morda ne želijo
obremenjevati oziroma glede na to, da vsako prevajalsko podjetje jamči za kakovost svojih storitev, se
jim je morda zdelo nesmiselno posredovati vprašalnik, v katerem sprašujejo naročnika o zadovoljstvu
s kakovostjo prevodov oziroma o najdenih napakah v prevodih. V tem primeru smo namenoma

65

pripravili krajši vprašalnik, ki vsebuje samo štiri vprašanja odprtega tipa in tri vprašanja zaprtega tipa.
Odgovore bomo vseeno predstavili kot zanimivost.
S prvim vprašanjem nas je zanimalo, kdo je v določenem podjetju tisti, ki naroči prevod. Odgovori so
naslednji:
Vodja prevajalske službe
Direktor
Tisti sodelavec, ki ga potrebuje.
vodja marketinga

Drugo vprašanje je »Koga ta oseba kontaktira v prevajalskem podjetju?« Trije anketiranci so
odgovorili, da neposredno projektnega vodjo, eden pa oddelek za prodajo.
Na tretje vprašanje »Ali ste zadovoljni s kakovostjo dostavljenih prevodov?« sta dva odgovorila
»načeloma, da«, dva pa z »da, zelo«.
Na četrto vprašanje »Prejete prevode pregledate znotraj podjetja ali jih posredujete v pregled
drugemu ponudniku prevajalskih storitev?« so trije odgovorili »znotraj podjetja«, eden pa je
odgovoril, da v primeru pomembnega prevoda, pregleda tudi drugi ponudnik prevajalskih storitev.
Peto vprašanje je »Če prevode pregledate znotraj podjetja, kdo opravi pregled prevoda?« Odgovori
so naslednji: sodelavec z ustreznim strokovnim znanjem (2 odgovora), sodelavec, ki je prevod naročil
in vodja marketinga.
Na šesto vprašanje »Ali v primeru slabe kakovosti obvestite prevajalsko podjetje?« so trije anketiranci
odgovorili z »da«, eden pa z »ne«.
Sedmo vprašanje je »Katere napake pogosto opazite v prevodih?« Trikrat so bile omenjene
terminološke napake, enkrat pomenske in enkrat oblikovne.

66

7

RAZPRAVA

Namen magistrskega dela je bil izpostaviti dinamičnost dela projektnih vodij in opisati številne naloge,
ki jih opravljajo. Poudarek je bil na področju zagotavljanja kakovosti, ki je bistveno za uspešnost
prevajalskega podjetja, ni pa natančno definirano.
Prva hipoteza, ki smo jo postavili, je bila, da bodo tako projektni vodje kot prevajalci in pregledovalci
mnenja, da je vloga projektnega vodje v postopku zagotavljanja kakovosti zelo pomembna. Glede na
rezultate anketnega vprašalnika je hipoteza potrjena. 83 % prevajalcev je odgovorilo, da je za kakovost
prevodov odgovoren tudi projektni vodja. Pri projektnih vodjih je odstotek sicer nekoliko nižji, 66,7 %
jih je odgovorilo z »da«, 20 % pa jih meni, da so projektni vodje delno odgovorni za kakovost prevodov.
Obenem nas je zanimalo, na kakšne načine lahko po mnenju anketirancev projektni vodja vpliva na
kakovost? Lahko projektni vodja vpliva na kakovost v vseh fazah prevajalskega projekta ali samo v
zaključni fazi? Ugotovili smo, da so prevajalci največkrat izpostavili, da lahko projektni vodja vpliva na
kakovost z izbiro ustreznih virov in s spremljanjem njihovega napredka (19 odgovorov), z organizacijo
procesa ter tako da vzpostavi komunikacijo med prevajalcem, pregledovalcem in naročnikom (13
odgovorov). Projektni vodje so presenetljivo največkrat (v petih primerih) odgovorili, da lahko vplivajo
na kakovost tako, da po koncu prevoda opravijo dodatne jezikovne preglede in preglede z orodji za
zagotavljanje kakovosti. Šele nato so izpostavili izbiro ustreznih virov (v štirih primerih), komuniciranje
z naročnikom in pripravo dobrih navodil za prevajalce in pregledovalce (v treh primerih).
Druga hipoteza je bila, da projektni vodje v večini primerov nudijo tako tehnično kot jezikovno podporo
prevajalcem in pregledovalcem, kadar jo ti potrebujejo. Glede na odgovore anketirancev hipoteza drži.
56 % prevajalcev je odgovorilo, da jim projektni vodje vedno pomagajo v primeru jezikovnih in
tehničnih vprašanj, 26 % je odgovorilo, da jim včasih pomagajo. 80% projektnih vodij je odgovorilo, da
vedno nudijo podporo prevajalcem, 20 % pa včasih.
Obenem smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali, ali imajo prevajalci zagotovljene ustrezne delovne
pogoje, zato da lahko dostavljajo kakovostne prevode. Ugotovitve so skrb zbujajoče, saj je kar 66,7 %
projektnih vodij (deset od petnajstih) odgovorilo, da prevajalci nimajo ustreznih pogojev za delo.
Izpostavili so prekratke roke in neustrezno plačilo. Kar zadeva prevajalcev, pa jih je 58 % odgovorilo,
da so delovni pogoji ustrezni, 17 % jih je odgovorilo, da so v večini primerov delovni pogoji ustrezni.
Več kot dve tretjini prevajalcev je mnenja, da so njihovi delovni pogoji ustrezni. Zanimivo je, da je prišlo
do takega odstopanja med odgovori projektnih vodij in prevajalcev. Sklepali smo, da je lahko razlog v
tem, da so kratki roki in neustrezno plačilo tako značilni za prevajalski trg, da se morda prevajalcem
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zdijo že samoumevni. Vsekakor bi morali te podatke bolje raziskati in jih preveriti na večjem vzorcu
anketirancev, zaenkrat ne moremo priti do smiselnega zaključka, zakaj je prišlo do tega odstopanja.
Tretja hipoteza je bila, da projektni vodje redko posredujejo povratne informacije glede prevoda
prevajalcem. Predpostavljali smo, da bo večina prevajalcev in pregledovalcev kot projektnih vodij
odgovorilo, da povratne informacije prejemajo/posredujejo v redkih primerih. Hipoteza ne drži. 30,5
% prevajalcev in pregledovalcev je odgovorilo, da prejema povratne informacije o prevodih. Ravno
toliko jih je odgovorilo, da občasno prejema povratne informacije. 73% projektnih vodij (enajst od
petnajstih) je odgovorilo, da posredujejo povratne informacije prevajalcem. Od tega so trije odgovorili,
da so povratne informacije namenjene predvsem novim in manj izkušenim prevajalcem. Poleg tega nas
je zanimalo, kdo pripravi povratne informacije glede prevoda in ali tudi naročniki posredujejo svoje
mnenje glede prevoda prevajalskemu podjetju. Anketirani prevajalci so odgovorili, da povratne
informacije pripravljajo pregledovalec, naročnik, zunanji pregledovalec, projektni vodja, izkušeni
prevajalec, lektor, sodelavci, strokovnjaki s področja. Kar zadeva naročnike, pa je kar štirinajst od
petnajstih (93,3 %) projektnih vodij odgovorilo, da prejemajo povratne informacije od svojih
naročnikov, samo eden je odgovoril, da jih ne prejema. Ta podatek se nam je zdel pomemben
pokazatelj tega, da so naročniki vpeti v prevajalski proces, koliko pa so usposobljeni za podajanje
povratnih informacij, bi bilo treba še dodatno raziskati.
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo predstavili vlogo projektnega vodje v prevajalskem procesu, posebej smo se
osredotočili na področje zagotavljanja kakovosti. V prvem delu magistrske naloge smo definirali
osnovne pojme s področja projektnega vodenja, to so projekt, projektno vodenje in projektni vodja.
Opisali smo faze vodenja prevajalskih projektov, zato da bralec dobi vpogled nad vsemi nalogami, ki jih
opravlja projektni vodja. Opozorili smo na dejstvo, da je zaradi narave prevajalske industrije delo
projektnih vodij nepredvidljivo in dinamično. Obseg dela ni vedno enak, zato so tudi naloge, ki jih
opravlja projektni vodja, različne. V drugem delu naloge smo najprej skušali opredeliti področje
zagotavljanja kakovosti prevodov, predstavili smo vrste zagotavljanja kakovosti in opisali vire, ki se
uporabljajo v postopku zagotavljanja kakovosti. Navedli smo osebe, ki lahko izvajajo ta postopek, ter
orodja za preverjanje kakovosti. Nato smo predstavili teoretični pogled na kakovost z vidika
prevajalcev, ponudnika prevajalskih storitev, naročnika in projektnega vodje. Ugotovitve teoretičnega
dela magistrske naloge, ki bi jih izpostavili so, da projektno vodenje zahteva logistiko, administracijo,
pripravo izvirnega besedila, mediacijo med naročnikom in prevajalci, preverjanje kakovosti in iskanje
ustreznih prevajalcev ter v določenih primerih tudi skrb za finančni vidik projekta. Da je za doseganje
kakovosti pomembno, da v prevajalskem projektu sodelujejo usposobljeni udeleženci, da mora biti
projekt učinkovito organiziran, da je časovna stiska rezultat slabega poznavanja in podcenjevanja
zahtevnosti prevajalskega procesa s strani naročnikov, nizke cene pa rezultat velike konkurence med
ponudniki prevajalskih storitev. V praktičnem delu smo pripravili dva anketna vprašalnika na temo,
kakšna je vloga projektnega vodje pri zagotavljanju kakovosti prevodov. Namen praktičnega dela je bil
primerjati, kako na svoje delo in naloge gledajo projektni vodje sami, nato pa njihove odgovore
primerjati s pričakovanji prevajalcev in pregledovalcev. Ugotovili smo, da so tako projektni vodje kot
prevajalci in pregledovalci mnenja, da je vloga projektnega vodje v postopku zagotavljanja kakovosti
zelo pomembna in da projektni vodja neposredno vpliva na kakovost prevodov, in sicer z izbiro
ustreznih virov, s spremljanjem njihovega napredka ter z organizacijo procesa. Pomembno je
izpostaviti, da so projektni vodje presenetljivo največkrat odgovorili, da lahko vplivajo na kakovost
tako, da po koncu prevoda opravijo dodatne jezikovne preglede in preglede z orodji za zagotavljanje
kakovosti. Ugotovili smo, da projektni vodje v večini primerov nudijo tako tehnično kot jezikovno
podporo prevajalcem in pregledovalcem v času nastajanja prevoda, kar dokazuje, da projektni vodja
sodeluje v vseh fazah prevajalskega procesa. Alarmantna je bila ugotovitev, da kar dve tretjini
projektnih vodij meni, da prevajalci nimajo ustreznih delovnih pogojev. Poudarili smo, da bi morali te
podatke bolje raziskati in jih preveriti na večjem vzorcu anketirancev. Ugotovili smo, da dobri dve
tretjini projektnih vodij posreduje povratne informacije o prevodih prevajalcem, da pa zelo redko
izvajajo sestanke s svojo prevajalsko ekipo po zaključenem prevajalskem projektu.
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PRILOGE
Priloga št. 1 Vprašalnik za projektne vodje
Vljudno prosim, če bi lahko odgovorili na spodnji vprašalnik. Tema je Vloga projektnega vodje pri
zagotavljanju kakovosti prevodov. Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa
je možen en odgovor. Najlepša hvala za sodelovanje.
1.Prosim, izpolnite podatek glede vašega zaposlitvenega statusa:




zaposlen preko s. p.-ja, avtorske pogodbe ipd.
zaposlen v manjšem prevajalskem podjetju (do deset zaposlenih)
zaposlen v večjem prevajalskem podjetju (nad deset zaposlenih)

2.Prosim, izpolnite podatek glede vaše izobrazbe:




študij prevajalstva
študij jezikov
drugo

3.Na kratko opišite, kakšne vrste prevajalskih projektov vodite? (Npr. s katerega področja, manj
obsežne projekte s kratkim rokom, obsežne projekte z daljšim rokom, projekte za enega naročnika ali
za več naročnikov, tehnično zahtevne/manj zahtevne ipd.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.Menite, da so za kakovost prevodov odgovorni izključno prevajalci in pregledovalci? Ali je za
kakovost odgovoren tudi projektni vodja?
______________________________________________
5.Kako lahko projektni vodja vpliva na kakovost prevodov? (Če menite, da projektni vodja ni
odgovoren za kakovost prevodov, to vprašanje izpustite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.Ali prevajalcem nudite podporo v primeru jezikovnih in tehničnih vprašanj?





Da, vedno
Včasih
Redko
Nikoli

7.Kakšno podporo nudite prevajalcem pred začetkom dela na projektu? (Npr. posredujete navodila,
ki jih je pripravil naročnik, pripravite terminologijo za projekt, posredujete glosarje in referenčne vire
ipd.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8.Menite, da imajo prevajalci zagotovljene ustrezne delovne pogoje, zato da lahko dostavljajo
kakovostne prevode? (Npr. imajo na razpolago dovolj časa, ustrezno tehnično podporo, ustrezno
plačilo itd.)
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.Prevajalcem po zaključenem projektu posredujete feedback za prevod? Kdo v podjetju ga pripravi?
____________________________________________________________________
10.Prejemate feedbacke tudi od svojih naročnikov?
 da
 ne
11.Če ste na deseto vprašanje odgovorili z "da", prosim navedite, kakšne napake je pogosto našel
naročnik. (Npr. slovnične, slogovne, raba neustreznih terminov, oblikovne in tehnične, napačno
črkovanje, pomenske itd.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12.Kakšne ukrepe izvajate v primeru slabe kakovosti prevodov?
_________________________________________________________________
13.Ali po zaključku prevoda in pregleda opravite pregled kakovosti (npr. z orodji za zagotavljanje
kakovosti, kot so "QA checker" SDL Trados Studio, "Run QA" Memo Q, Xbench, ErrorSpy ipd.)? Lahko
opišete postopek in navedete, katera orodja za zagotavljanje kakovosti uporabljate?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14.Ali po zaključku večjega oziroma pomembnejšega projekta s svojo skupino prevajalcev in
pregledovalcev opravite analizo dela? (Npr. pregledate, kaj je bilo v projektu dobrega, kaj bi se dalo
izboljšati, kje so bile težave.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Priloga št. 2 Vprašalnik za prevajalce in pregledovalce
Vljudno prosim, če bi lahko odgovorili na spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, vsebuje
vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je možen en odgovor.
Najlepša hvala za sodelovanje.
1.Prosimo, izpolnite podatek glede vašega zaposlitvenega statusa:
 sem samostojni prevajalec
 zaposlen v manjšem prevajalskem podjetju (do deset oseb)
 zaposlen v večjem prevajalskem podjetju (nad deset oseb)
2.Menite, da podjetje (v katerem ste zaposleni ali za katerega največ delate) namenja dovolj
pozornosti zagotavljanju kakovosti prevodov?
 da
 ne
3.Menite, da so za kakovost prevodov odgovorni izključno prevajalci in pregledovalci? Ali je za
kakovost odgovoren tudi projektni vodja?
________________________________________________________________
4.Na kakšen način lahko projektni vodja vpliva na kakovost prevodov? (Če menite, da projektni vodja
ni odgovoren za kakovost prevodov, to vprašanje izpustite.)
__________________________________________________________________________________
5.Vam projektni vodja pomaga v primeru jezikovnih ali tehničnih vprašanj?
 Da, vedno
 Včasih
 Redko
 Nikoli
6.Vam delovni pogoji omogočajo, da dostavljate kakovostne prevode? (Imate na razpolago dovolj
časa, ustrezne referenčne vire, tehnično podporo, razumljiva navodila itd.)
__________________________________________________________________________________
7.Ali ste specializirani za prevajanje besedil iz določenega področja ali prevajate različne vsebine?
______________________________________________
8.Ali po zaključku prevoda opravite še pregled kakovosti (npr. z orodji za zagotavljanje kakovosti, kot
so "QA checker" SDL Trados Studio, "Run QA" Memo Q, Xbench, ErrorSpy ipd.)? Lahko na kratko
opišete postopek in navedete, katera orodja uporabljate?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.Za svoje prevode prejemate feedbacke? Kdo pripravlja feedbacke in kako pogosto jih prejemate?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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10.Ali po zaključku večjega oziroma pomembnejšega projekta s svojim projektnim vodjem opravite
analizo dela? (Npr. pregledate, kaj je bilo v projektu dobrega, kaj bi se dalo izboljšati, kje so bile
težave.)
 da
 ne

75

Priloga št. 3 Vprašalnik za naročnike
Vljudno prosim, če bi lahko izpolnili spodnji vprašalnik na temo zagotavljanja kakovosti prevodov.
Rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vprašalnik je namenjen naročnikom
prevodov in je anonimen. Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je
možen zgolj en odgovor. Najlepša hvala za sodelovanje.
1.Kdo v vašem podjetju navadno naroči prevod?
____________________________________________________
2.Koga ta oseba kontaktira v prevajalskem podjetju?
 oddelek za prodajo
 neposredno projektnega vodjo
 drugo
3.Ste zadovoljni s kakovostjo dostavljenih prevodov?
 da, zelo
 načeloma da
 lahko bi bilo bolje
 ne
4.Prejete prevode pregledate znotraj podjetja ali jih posredujete v pregled drugemu ponudniku
prevajalskih storitev?
_______________________________________________________
5.Če prevode pregledate znotraj podjetja, kdo opravi pregled prevoda?
_______________________________________________________
6.Ali v primeru slabe kakovosti obvestite prevajalsko podjetje?
 da
 ne
 drugo
7.Katere napake pogosto opazite v prevodih? (Npr. slovnične, slogovne, raba neustreznih terminov,
oblikovne in tehnične, napačno črkovanje, pomenske itd.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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