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Druhá přednáška k semináři, v němž se studenti seznamují s fázemi přípravy knižní a 

elektronické publikace, které běžně provádějí autoři, odborní editoři a redaktoři, 

korektoři a nakladatelé. 

 

Tématem přednášky jsou koncepční a provozní kroky při sestavování a realizaci 

antologie a způsob komunikace s grafickým studiem. Studentům přednáška představí 

s praktickými příklady: 

 

1. Nápad na knihu: antologie Čtení o… 

2. Co všechno napsal autor 

3. Co bylo kdy o autorovi napsáno 

4. Ideální adresát antologie 

5. Vnější „omezení“ čítanky (formát, rozsah, autorská práva) 

6. Rozhodnutí o obsahu antologie a jeho oponentura 

7. Jak se dostat k vybraným textům? 

8. Převedení vybraných textů do elektronické podoby 

9. Redakční práce s textem a jeho definitivní verze 

10. Příprava rukopisu před předáním ke grafické úpravě 
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Kontrolní otázky: 

(1) Co je antologie? 

(2) K čemu je dobré slovníkové literární heslo? 

(3) Co jsou autorovy sebrané/vybrané spisy? 

(4) Co je bibliografie? 
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antologie Čtení o… 



WWW.OPPA.CZ 

Václav Havel – slovníkové 
heslo, bibliografie 

kdo provozuje www stránky? 
 
wikipedie, www.hrad.cz, Knihovna 

VH, tiscali.cz 
 
bibliografie = soupis literárních prací 
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 http://www.slovnikceskeliteratury.cz =  © ÚČL 
AV ČR 
 
 BIBLIOGRAFIE 
 Beletrie (knižně a scénicky): Autostop (D, 

rozmnož. 1961, i prem., s I. Vyskočilem); 
Nejlepší rocky paní Hermanové (prem. 1962, 
s M. Macourkem); Zahradní slavnost (D 1964, 
prem. 1963); Vyrozumění (D, rozmnož. 1965, 
i prem., knižně in Protokoly, 1966)… 4 
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Adresáti antologií IPSL a SPŠG 

 tzv. široká veřejnost 
 tzv. kulturní veřejnost 
 středoškolští studenti se zájmem o umění a 

literaturu 
 vysokoškolští studenti 
 odborníci 
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formát a rozsah antologie 

The Norton 
Anthology of 
American 
Literature (New 
York 1994, 2538 
+ 2883 stran, 
formát B5) 
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formát a rozsah antologie 

A Companion to 
the Philosophy 
of History and 
Historiography 
(Oxford 2009, 
563 stran, 
formát B5) 
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formát a rozsah antologie 

Živ jsem byl! 
Zapomenutí, 
opomíjení a 
opovrhovaní (Druhé 
město 2012, 507 
stran) 
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formát a rozsah antologie 

Franz Kafka 
(Darmstadt 2006, 
256 stran) 
 
Thomas Mann 

(tamt. 2008, 240 
stran) 
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Čtení o Václavu Havlovi 

Úvod 
16 studií 14 autorů 

(7 nežijících) 
Bibliografie 
Rejstříky 
 
(192 stran) 
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Jak se dostat k vybraným textům? 

knihovny 
 
archivy 
 
soukromé archivy, pozůstalosti 
 
www 
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Převedení vybraných textů do 
elektronické podoby 

opis 
 
vynechané/opa-

kovaně 
opisované řádky 
 „podvědomé“ 

chyby 
 
 

scan 
 
mechanické 

zaměňování 
písmen 
automatické 

nežádoucí 
formátování 
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Další úpravy textu 

 „vyčištění“ textu po scanování: odstranění 
veškerého formátování, úsilí o „holý“ text 
 první korektura: kolace (srovnávání) s 

předlohou 
 druhá korektura: úprava pravopisu, 

grafických zdůraznění, kontrola citátů, 
případné emendace (opravy významu textu) 
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 Texty začínají názvem, pod ním je jméno 
autora. 
 Za textem je uveden bibliografický údaj prvního 

otisku nebo (je-li třeba) vícera publikací. 
 Za tímto údajem následuje editorova stručná 

charakteristika autora či autorky textu. 
 V jednotlivých textech je užívána kromě 

základní řezu jen kurziva. 
 Specifické vlastnosti jednotlivých textů níže. 



 
DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ 

SETKÁNÍ 
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