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Redakční zpracování textu 
(tematický plán kurzu) 

 
 
Cíl a záměry kurzu: 

- Seznámit studenty s fázemi přípravy knih, které předchází vzniku knižní a 
elektronické publikace a jež provádějí autoři, odborní editoři a redaktoři, korektoři 
a nakladatelé. 

- Studenti si mají uvědomit, jakými fázemi projde text, než dospěje do fáze 
grafického zpracování, jež tvoří stěžejní náplň jejich vzdělávacího procesu. 

- Studenti získají přehled o všech fázích vzniku publikace a získají znalosti zvyšující 
profesní kompetence cílové skupiny. 

- Díky schopnosti zpracovat v základní rovině redakčně text doplní své praktické 
poznatky a upevní své povědomí o kontextu jejich profese. 

 
 
Cílová skupina: 

- Studenti 3. ročníku oborů grafický design a polygrafie na SPŠG (Hellichova 12, 
Praha 1)  

 
 
Časová dotace: 

- Celkem 8,5 hodin (hodina = 60 minut) za 1 školní rok (tzn. 3 + 1,5 hodiny v 1. 
pololetí; 3 + 1,5 hodiny v 2. pololetí) 

- Kurz Redakční zpracování textu je vyučován jednak formou přednášky (3 hodiny 
za pololetí, za školní rok 6 hodin), jednak formou projektových seminářů (1,5 
hodiny za pololetí, 3 hodiny za školní rok).  Toto rozlišení umožňuje hromadné 
předání teoretických předpokladů a poznatků a zároveň dovoluje individuální 
práci studentů na textovém materiálu. 

- V průběhu jednoho školního roku se uskuteční 6 přednášek (vždy tři v jednom 
pololetí) a 2 projektové, prakticky zaměřené semináře (1 za pololetí). 

- Kurz probíhá paralelně s inovovanou výukou odborných předmětů, v jejichž rámci 
dochází ke grafické a typografické přípravě knih. 
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Tematický plán přednášek a seminářů: 
 
● 1. pololetí školního roku 
 
1/ 1. přednáška (60 minut) / Co se děje s knihou do chvíle, než text dospěje ke 
grafické úpravě? 
Pojmy: 
edice; rukopis; editor/vydavatel; redaktor; korektor; nakladatel; typy vydání (čtenářské, 
kritické); textologie/textová kritika; reedice; antologie. 
 
2/ 2. přednáška (60 minut) / Koncepční a provozní kroky při sestavování a realizaci 
antologie a způsob komunikace s grafickým studiem 
Pojmy: 
typ antologie Čtení o  a její základní charakteristika (rozsah, formát, cena); adresát této 
antologie; slovníkové literární heslo; autorské právo (licenční a autorská smlouva); 
sebrané a vybrané spisy; převod textů do elektronické podoby; bibliografie. 
 
3/ 3. přednáška (60 minut) / Nástrahy, které pro editora a redaktora představuje 
text, jenž v čase prochází záměrnými i náhodnými změnami 
Pojmy: 
textové prameny; proměny textu; emendace; různočtení; souborné spisy 
 
4/ 1. projektový seminář (90 minut, studenti jsou rozděleni do menších skupin, výuka 
podle nutnosti probíhá opakovaně pro každou skupinu zvlášť) / Ediční a redakční práce 
na antologii Čtení o 
Pojmy: 
antologie – chrestomatie – čítanka; účel a smysl antologie, úvodní rozvaha, způsob, jak má 
antologie fungovat; orientace v literatuře předmětu; způsoby vyhledávání pramenů a 
jejich zhodnocování; práce v knihovnách a na webu; postup při opisu textu; postup při 
scanování textu; první a druhé korektury; jazykové a grafické sjednocování textu; úvodní 
text a komentář; bibliografie: její obsah, struktura a funkce. 
Zadání k samostatné práci: 
(1) Práce s knihovnickými katalogy. 
(2) Korektury textu opsaného a oscanovaného. 
(3) Bibliografický soupis. 
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● 2. pololetí školního roku 
 
5/ 4. přednáška (60 minut) /Princip uspořádání antologie textů o Václavu Havlovi 
Pojmy: 
monografie; samizdat; exil; autorské dílo; kritické přijetí díla (studie, recenze, polemiky, 
referátu, glosy); rozsah různorodého díla V. Havla a jeho přehledné členění; sborník textů; 
přetisk publikace. 
 
6/ 5. přednáška (60 minut) / Výtvarné a typografické vypravení literárněvědných 
publikací v minulosti a současnosti české knižní kultury 
Pojmy: 
ediční řada; srovnání vybraných edičních řad z hlediska jejich formátu, výtvarného řešení 
obálky, přední a zadní záložky, velikosti zrcadla sazby (délky řádku), vztahu antikvy a 
italiky, umístění poznámek a případného doprovodného aparátu, to vše vzhledem k typu 
literárněvědného textu (monografie, soubor studií, antologie). 
 
7/ 6. přednáška (60 minut) / Shrnutí přednášené problematiky, tedy cesty od 
myšlenky a koncepčního rozhodnutí o obsahu publikace až po finální výtvarné a 
typografické vypravení  
Opakování základních pojmů a témat z předchozích setkání. 
 
8/ 2. projektový seminář (90 minut) 
Téma: Korektorské práce na knize Čtení o 
Zadání k samostatné práci: 
(1) Provedení korektur vybraných úseků sazby, již studenti sami zhotovili v odborných 
předmětech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz byl pilotně vyučován v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize. 
Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze 
(CZ.2.17/3.1.00/34166) 
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SOUPIS DOPORUČENÉ LITERATURY K PŘEDMĚTU REDAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

 
BINAR, VLADIMÍR – FUČÍK, BEDŘICH: Zpráva o vydávání Díla Jakuba Demla [smz. 1981], in 

Revolver Revue, 2000, č. 42, s. 179–241. 
BINAR, VLADIMÍR: „Džentlmentská“ dohoda in Lidové noviny 27. 10. 2001, s. 15.  
BLAŽEJ, BOHUSLAV: Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990. 
BRABEC, JIŘÍ: Příběh Masarykových spisů, in sb. Mám jen knihy a skripta, cenná práce 

životní. Eds. E. Broklová, D. Hájková, J. Tomeš a R. Vašek. Praha: Masarykův ústav AV 
ČR, 2002, s. 57–67. 

CRITICAL ESSAYS ON VÁCLAV HAVEL. Edd. M. Goetz-Stankiewicz, P. Carey. New York: G. K. Hall 
& Co., 1999. 

ČERVENKA, MIROSLAV: Umění antologie, in Kulturní tvorba 2, 1964, č. 10, 5. 3., s. 13. 
DUSONG, JEAN-LUC – SIEGWARTOVÁ, FABIENNE: Typografie. Od olova k počítačům. Praha: 

Nakladatelství Svojka a Vašut, 1997 
GRAUOVÁ, ŠÁRKA: O etiku editorské práce, in Literární noviny 12, 2001, č. 45, 7. 11., s. 8. 
GREBENÍČKOVÁ, RŮŽENA: Opelíkův výbor z Oldřicha Králíka, in Literární noviny 7, 1996, č. 41, 

9. 10., s. 6–7. 
HAVEL, RUDOLF – ŠTOREK, BŘETISLAV (eds.): Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha, 

Československý spisovatel 1971; 2. vyd. ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha/Litomyšl: 
Paseka a Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2006. 

HAVELKA, MILOŠ: Budování heterogenní jednoty, in Svět literatury 18, 2008, č. 38, s. 5–13. 
HLAVSA, OLDŘICH – WICK, KAREL: Typographia I–III. Praha: SNTL, 1976, 1981, 1986. 
CHLÍBCOVÁ, MILADA: K vydávání Poláčkova díla, in sb. Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci 

řvaním. Ed. J. Lopatka. Praha/Rychnov nad Kněžnou: Klub Obratník, 1992, s. 172–
178. 

KARFÍK, FILIP: Nad prvním svazkem Patočkových Spisů, in Kritický sborník 16, 1996/97, č. 
3, s. 21–29. 

KOČIČKA, PAVEL – BLAŽEK, FILIP: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000. 
KOLÁR, JAROSLAV: K textologii a současné ediční problematice starší české literatury, in 

Česká literatura 34, 1986, č. 1, s. 49–56. 
KOŘENÁ, MARKÉTA: Viktor Stoilov: Zločin a Torst, in Lidové noviny 6. 10. 2001, s. 15.  
KOSÁK, MICHAL – FLAIŠMAN, JIŘÍ (eds.): Zápisník o Šaldovi 17: Šaldovy spisy – torza a výzvy. 

Praha: Společnost F. X. Šaldy, 2010. 
KRUMPHANZL, ROBERT: Následující poznámka..., in Kritická Příloha RR, 2002, č. 22, s. 109.  
LOPATKA, JAN: Dámy a pánové!, in Literární noviny 1, 1990, č. 6, 10. 5., s. 4. 
MAZÁČOVÁ, STANISLAVA: Historie novočeské ediční praxe, in sb. Textologie. Teorie a ediční 

praxe. Ed. P. Vašák. Praha: Karolinum, 1993, s. 161–183. 
MAZÁČOVÁ, STANISLAVA: Nejhorší byl František Novotný, in Revolver Revue, 2001, č. 46, s. 

253–264. 
PISTORIUS, Vladimír: Jak se dělá kniha. Litomyšl/Praha: Paseka, 2003 a 2005. 
PODHORETZ, NORMAN: Na obranu redaktorského řemesla [angl. 1965], přel. Petr Onufer, in 

Revolver Revue, 2008, č. 70, s. 10–15. 
RAKUŠANOVÁ, LÍDA: Václav a Dagmar Havlovi: 2 osudy v jednom svazku. Praha: Gallery – 

Gema Art, 1997. 
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STAŇKOVÁ, LIBUŠE A KOL.: Dějiny knižní kultury a grafického designu. 2 sv. Praha: 
Nakladatelství grafické školy, 2012 

ŠPIRIT, MICHAEL: Druh na vymření, in Revolver Revue, 2010, č. 79, s. 198–201. 
ŠTĚPÁNKOVÁ, JULIE: Nový pohled na esej, in Česká literatura 35, 1987, č. 1, s. 90–92. 
ŠTORM, František: Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008. 
ŠULC, JAN: Česká literatura devadesátých let z pohledu nakladatele a editora, in Literární 

noviny 13, 2002, č. 14, 1. 4., s. 11. 
ŠULC, JAN: Poznámky redaktora, in Kritická Příloha Revolver Revue, 1998, č. 10, s. 58–61. 
VÍŠKOVÁ, JARMILA: Ediční zpracování textu, in sb. Textologie. Teorie a ediční praxe. Ed. Pavel 

Vašák. Praha: Karolinum, 1993, s. 138–160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: Lucie Bartoňová, Eva Jelínková (IPSL, o. p. s.) na základě pilotní výuky 
realizované v průběhu školních let 2012/13 a 2013/14, již realizovali vyučující PhDr. 
Michael Špirit, Ph.D., Mgr. Michal Topor, Ph.D., Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D., PaedDr. Luboš 
Merhaut, CSc. (IPSL, o. p. s.) 
 


