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Summary 
I was born and raised in South Africa, Pretoria, but both of my parents are Czech, which has made me 

a native speaker in both the Czech and English language. 

In June 2017, I received my bachelor’s degree at the Czech Technical University in Prague - Faculty 

of Electrical Engineering, programme Electrical Engineering and Management. 

As I am native in two languages and my father is also a translator, it was an obvious choice to become 

a translator too. I started translating with my father at the age of fifteen and about five years ago I 

started working as a translator myself. In August 2014 I became a freelance member of the translating 

company ProTranslating. 

Education 
Masarykovo gymnázium Vsetín, Vsetín, Czech Republic 

Grammar school, Graduated 

Czech Technical University, Prague, Czech Republic 

Bachelor of Electrical Engineering and Power Management, June 2017 

 

Employment 

ProTranslating 

Freelance translator – English  Czech, August 2014 – to date 

 

Languages 

English: Native 

Czech: Native 

 

Rates 
Translation: 

English to Czech: 0.06 USD per word / 15 USD per hour (0.05 EUR / 12 EUR) 

Czech to English: 0.06 USD per word / 15 USD per hour (0.05 EUR / 12 EUR) 

Proofreading/editing: 

English to Czech: 0.03 USD per word / 10 USD per hour (0.025 EUR / 9 EUR) 

Czech to English: 0.03 USD per word / 10 USD per hour (0.025 EUR / 9 EUR) 

  



References and previous work 
 

Extract 1 (smartphone OS localization, done for Ali at awazeer@gmail.com ) 

English source: 

 

"Two passwords are not the same, please re-enter" 

"Incorrect password" 

"Long press the icon for more operations" 

"Tip: Press anywhere to go back" 

"How to use secret album" 

"Add secret ablum" 

"Remove secret ablum" 

"Multiple select" 

"Collage" 

"If you forget the password, you can not reset it." 

"File name already exists." 

"Rename failed" 

"Unlock failed, please unlock it after insert the external SD card." 

"lock failed." 

"To Users with the "Secret Folder" Enabled" 

"The "Secret Folder" will not be available for use on Android OS 4.0.3 and 4.0.4 and folders set as 

"Secret Folders" will be displayed as normal folders.In order to use this feature, please update your OS 

to the latest version. \nFor inquiries regarding updating your OS, please contact your mobile phone 

manufacturer for details." 

"Video files can not be opened, please install Media Player" 

"It will be synchronized, this may take a relatively large network traffic. continue to sync?" 

"The folder with cloud icon will be synchronized, would you show this warning next time?" 

"It will start Sync album in background, you can continue to browse the album." 

"There is no local photo, It will Sync photos from the cloud, would you show this warning next time?" 

"The album is being synchronized..." 

"The album is already up to date, no further synchronization." 

"Synchronous success, the sync number as follows:" 

"Synchronous failed." 

"Login failed." 

"Network is unavailable, can not be synchronized, please set up the network connection." 

 

 

Czech target: 

"Hesla se neshodují, prosím zadání opakujte" 

"Nesprávné heslo" 

"Dlouhým stiskem ikony zobrazíte více možností"  
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"Tip: Kliknutím kdekoliv se vrátíte zpět" 

"Jak používat tajné alba" 

"Přidat tajné album" 

"Odstranit tajné album" 

"Výběr více položek" 

"Koláž" 

"Pokud heslo zapomenete, nelze jej obnovit" 

"Název souboru již existuje" 

"Přejmenování se nezdařilo" 

"Odemknutí se nezdařilo, prosím odemkněte po vložení externí SD karty" 

"zamknutí se nezdařilo" 

"Uživatelům s "tajným souborem" povoleno" 

""Tajný soubor" nebude dostupný uživatelům na verzi Android OS 4.0.3 a 4.0.4 a soubory nastaveny 

jako "tajné soubory", budou zobrazeny jako normální soubory. Aby bylo možné použít tuto funkci, 

prosím aktualizujte OS na nejnovější verzi. \nS dotazy týkající se aktualizace operačního systému se 

prosím obraťte na výrobce mobilních telefonů pro podrobnosti. 

"Video soubory nelze otevřít, prosím nainstalujte Media Player" 

"Proběhne synchronizace. Synchronizace může způsobit relativně velký síťový provoz. Pokračovat k 

synchronizaci?" 

"Soubor s ikonou obláčku bude synchronizován, chcete tohle upozornění zobrazit i příště?" 

"Synchronizace alba bude v pozadí zahájena, můžete nadále prohlížet album."  

"Žádné místí fotografie nejsou k dispozici, bude zahájena synchronizace fotografii z cloudu, chcete 

upozornění zobrazit i příště?" 

"Album se synchronizuje…"  

"Album je již synchronizováno, synchronizace bude ukončena." 

"Synchronizace byla úspěšná, bylo synchronizováno následující množství souborů:" 

"Synchronizace se nezdařila." 

"Přihlášení se nezdařilo." 

"Síť je nedostupná, nelze synchronizovat, nastavte prosím síťové připojení." 

  



Extract 2 (Tunnel technical documentation, done for Studio Moretto Group Srl at 

arici@smglanguages.com, http://www.smglanguages.com/): 

Czech source: 

3.3.2.1 Výkopy podle způsobu rozpojování 

a) Běžné výkopy 

Zahrnují všechny druhy strojních a ručních výkopů v zeminách a dobře rozpojitelných 

horninách, kromě výkopů s použitím trhavin. Podle článku 3.3.2 těchto TKP  se  jedná  o  třídu  

těžitelnosti  I.  a  II.  (podle ČSN 73 3050 se jedná o třídu těžitelnosti 1 až 5) . 

b) Výlomy pomocí trhavin 

Pevné horniny, které nelze odtěžit běžnými těžebními mechanizmy včetně použití rozrývačů, se 

rozpojují pomocí trhavin. Podle článku 3.3.2 těchto TKP se jedná o třídu těžitelnosti III, (podle 

ČSN 73 3050 se jedná o třídu 6 a 7, z ekonomického hlediska se někdy může jednat i o třídu 5). 

Trhavinami se rozpojují i jednotlivé balvany. 

Odstřely se uskutečňují na základě projektu trhacích prací, který podléhá schválení příslušného 

místního orgánu státní báňské správy (tj. Obvodního báňského úřadu-OBÚ). Zhotovitel musí 

dodržovat všechny platné zákony     a vyhlášky o provádění odstřelů, stejně jako výnosy ČBÚ a 

bezpečnostní předpisy vztahující se na manipulaci, dopravu a skladování trhavin. Souhlas k odstřelu 

dává stavební dozor vždy písemně. 

Zhotovitelem trhacích prací může být pouze osoba vlastnící: 

a) v případě trhacích prací malého rozsahu oprávnění pro výkon funkce střelmistra daného typu 

prací, 

b) v případě trhacích prací velkého rozsahu oprávnění pro výkon funkce technického 

vedoucího odstřelu pro daný typ prací. 

Rozsah trhacích prací závisí na místních podmínkách a je stanoven vyhláškou č. 72/1988 Sb. 

Technické odstřely pomocí trhavin vyvolávají indukované seizmické účinky. Proto je nezbytné při 

všech větších nebo hromadných odstřelech stanovit dosah zóny indukovaných seizmických účinků a 

také jejich intenzitu (frekvenci a rychlost kmitání, které jsou závislé na velikosti efektivní nálože a 

vzdálenosti od místa odstřelu). Pokud se v zóně indukovaných seizmických účinků nacházejí 

objekty třetích osob nebo prováděné stavby (stavební objekty, inženýrské sítě, studny, apod.), musí 

zhotovitel posoudit odolnost těchto objektů vůči seizmickému zatížení, vyvolaného odstřelem, 

zdokumentovat výchozí stav ohrožených objektů a volit takové mezní nálože trhavin, které 

nezpůsobí žádné škody. Odpovědnost za způsobené škody nese zhotovitel. 

Tyto otázky musí být řešeny v projektu trhacích prací. 

 

English target: 

 

3.3.2.1 Excavations by the method of loosening 

a) Standard excavations 

Include all kinds of mechanical and hand excavations of soil and well workable rock, except 

excavations using explosives. According to article 3.3.2 of these TQC it is workability class I. and 

II. (according to CSN 73 3050 it is workability class 1 to 5). 

b) Rock excavation using explosives 

Solid rock that can’t be extracted using conventional excavation mechanisms including the use of 
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rippers are to be loosened using explosives. According to article 3.3.2 of these TQC it is 

workability class III, (according to CSN 73 3050 it is workability class 6 and 7, from an economic 

point of view sometimes class 5). Explosives are used for loosening individual boulders as well. 

Blasting is executed on the basis of the blasting project, which is subject to approval by the competent 

local authority of the state mining administration (i. e. The District Mining Office-RBM). The 

contractor must comply with all authentic laws and regulations on the execution of blasting, as well as 

revenues of the CBU and safety regulations relating to the handling, transport and storage of 

explosives. Blasting permission is always provided in writing by the construction supervision. 

The contractor of blasting may only be a person owning: 

a) in the case of small scale blasting authorization to discharge the function of holeman for the given 

type of work, 

b) in the case of major blasting authorization to discharge the function of technical manager of 

blasting for the given type of work. 

The range of blasting depends of local conditions and is determined by Decree no. 72/1988 Coll. 

Technical blasting using explosives cause induced seismic effects. Therefore, it is necessary to 

determine the reach zone of induced seismic effects and their intensity (frequency and speed of 

oscillation, which are dependent on the size of the effective charge and distance from the blasting) in 

the case of large scale or bulk blasting. If third party objects or executed construction are in the zone 

of induced seismic effects (buildings, underground utilities, wells, etc.), the contractor must assess the 

durability of these objects against seismic stress caused by the blasting, document the initial condition 

of the affected objects and choose such limit charges, which will not cause any damage. Liability for 

caused damage is borne by the contractor.  

These issues must be addressed in the blasting project. 

 

 

Extract 3 (legal, done for Studio Moretto Group Srl at arici@smglanguages.com, 

http://www.smglanguages.com/): 

English source: 
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Czech target: 

Zvláštní plná moc 

ANSALDO STS S.p.A., společnost podléhající vedení a koordinačním aktivitám Hitachi Ltd., 

založená podle zákonů Itálie, se sídlem v Via Paolo Mantovani 3/5, Janov (GE), Itálie, s plně 

splaceným základním kapitálem ve výši 100 000 000,00 EUR a zapsána v Janovské hospodářské 

komoře  s daňovým identifikačním číslem a číslem plátce DPH 01371160662, R.E.A. 421689, v osobě  

výkonného ředitele pana Andrew Thomas Barr, narozeného 9. ledna 1973 v Amersham (Spojené 

království), s pravomocemi jemu udělenými usnesením představenstva ze dne 24. května 2016. 

 

More references: 

- Veronica at vponce@protranslating.com (http://www.protranslating.com/) 

- Mazas at info@mazaspasaulis.lt 

- Paul at san-victor@hanmail.net 

- Adrian at adi@prematrans.com (http://www.prematrans.com/) 

 

Prague, July 4, 2017 

 

 

 

X
Jan Grossmann
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