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Sylabus k semináři Redakční zpracování textu 

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D., Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu) 

 

Seminář tematizuje v návaznosti na přednáškový cyklus proces přípravy rukopisu ze 

strany autora/editora před jeho postoupením k vlastní technické realizaci u 

vydavatele. Jsou představeny všechny klíčové kroky počínaje zvážením možností 

edičního záměru, shromáždění textů, edičního zpracování a přípravy dokumentu pro 

sazbu. Výklad směřuje od formulace obecných zásad edičního a redakčního 

zpracování textu ke konkrétním specifikům díla Jaroslava Seiferta (1901–1986) a 

ukázkám z konkrétní realizované edice, jíž je svazek nově založené edice Antologie 

Čtení o Jaroslavu Seifertovi. 

 

Okruhy: 

 

• od edičního zadání k zvážení potenciálu edice (ediční rozvaha) 

• heuristika – shromáždění materiálu (bibliografické rešerše, práce 

v knihovnách a archivech) 

• příprava textových podkladů (digitalizace textu); upozornění na diference 

porušení textu při opisu x OCR 

• kolace 

• ustavení edičních zásad a jejich následná aplikace na zkolacionovaný text 

(jazyková příprava textu) 

• vytvoření doprovodných textů (úvodní slovo, bibliografie, ediční poznámka 

apod.) 
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• rejstříky (možnosti a specifika), možnosti jejich sestavení v procesu sazby 

(automatické generovaní pagin) 

• sestavení obrazového doprovodu 

• příprava elektronického dokumentu pro sazbu 

 
 
Literatura: 
 
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. 
 
MAGINCOVÁ, Dagmar: Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec, 
Pavel Mervart 2008. 
 
PECINA, Martin: Knihy a typografie. Brno, Host 2011; 2. rozš. vydání Brno, Host 
2012. 
 
PISTORIUS, Vladimír: Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Praha – 
Litomyšl, Paseka 2003; 3. rozš. vydání Příbram, Pistorius a Olšanská 2011 
 
VAŠÁK, Pavel (ed.): Textologie – teorie a ediční praxe. Praha, Karolinum 1993. 
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WWW.OPPA.CZ 2 

Formulování edičního záměru 

 Zadání od nakladatele: uspořádání antologie-čítanky z 
textů o básníku Jaroslavu Seifertovi (1901-1986) 
 Tzv. volné zadání 

 

 

„Co je antologie?“ 



WWW.OPPA.CZ 3 

První dva svazky 
edice Antologie 

- Vydává IPSL 

 

 

 

(pro editory následujících svazků znamená jasné limity jak 
v koncepci antologií, tak i v případě úpravy textu) 

 



WWW.OPPA.CZ 4 

Ohledání relevantního korpusu textů 

 Dodnes jediná knižně publikovaná monografie Jaroslava 
Seiferta od Zdeňka Pešata (1991) 
 Článková bibliografie sekundárních textů o J. Seifertovi 

čítá pár tisíc položek 
 Stanovení kritérií výběru 

 

„K čemu je bibliografie?“ 
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Proponovaný obsah svazku 

 S. K. Neumann: O proletářském básníku Jaroslavu Seifertovi. In: S. K. N.: Stati a projevy VI 
1922–1929. Spisy S. K. N., sv. 11. Ed. M. Chlíbcová (Odeon, Praha 1976), s. 147–155 [součást 
delší stati K otázce umění třídního a proletářského poprvé uveřejněné v Proletkultu 2, 1923, č. 8–15, 
21. 3.–9. 5. pod pseudonymem Jos. Votoček] 

 F. Götz: Jaroslav Seifert. In: F. G.: Jasnící se horizont (V. Petr, Praha 1926), s. 207–217 [Poprvé 
časopisecky 1925] 

 F. Peroutka: Cesta generace od revoluce k leknínům. In: F. P.: Osobnost, chaos a zlozvyky (Fr. 
Borový, Praha 1939), s. 60–66 [Poprvé časopisecky 1925]  

 F. X. Šalda: Z přednášky O nejmladší poezii české. In: F. X. Š.: O nejmladší poezii české (O. 
Girgal, Praha 1928), s. 48–60 

 B. Václavek: Především poezie. In: J. Seifert: Básně (Družstevní práce, Praha 1929), s. 7–19 
[alternativně B. V.: Elementární poezie. In: B. V.: Od umění k tvorbě (J. Fromek, Praha 1928)] 

 A. M. Píša: Jaroslav Seifert. Čin 2, 1930–1931, s. 29–34 
 V. Černý: Jaroslav Seifert, náčrt k portrétu. In: V. Č.: Tvorba a osobnost I. Edd. J. Šulc a J. 

Kabíček (Odeon, Praha 1992), s. 810–815 [Poprvé 1954] 
 A. M. Píša: Básnický čin. In: A. M. P.: K vývoji české lyriky (ČS, Praha1982) [Poprvé 1966; později 

jako doslov v Díle J. Seiferta 7 (ČS, Praha 1971)] 
 J. Škvorecký: Básník Jaroslav Seifert, v parlandu pražských papalášů Případ Seifert. In: J. Š.: 

Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1988), s. 116–139 
 A. Brousek: Jaroslav Seifert. In: A. B.: Podřezávání větve. Ed. M. Špirit (Torst, Praha 1999), s. 

539–552 [Z němčiny přel. V. Dudková, poprvé 1990] 
 J. Opelík: Doslov. In: J. Seifert: Třeba vám nesu růže. Ed. J. Opelík (Mladá fronta, Praha 1999), s. 

145–149 
 J. Brabec: Lyrik Jaroslav Seifert. In: J. B.: Panství ideologie a moc literatury (Akropolis, Praha 

2009), s. 236–245 [S vročením 2001] 
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Výchozí obrazový materiál 

 Shromáždění dle možností co nejkvalitnějších předloh v podobě 
digitalizovaného obrazu (např. ve formátu .jpg) 

 

ze skeneru z fotoaparátu 
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Digitalizace textu 

 formátování, odstranění původní paginace, obrazu apod. 
 vzhled stránky (okraje nahoře-dole-vlevo-vpravo: 2,5 cm) 
 vložit „konec oddílu“ či „konec stránky“, vyjmout „záhlaví/zápatí“ apod. 
 odstranit „volitelné rozdělení“ a případné nadbytečné mezery 
 nastavit „písmo“ a „řádkování“ 
 sjednocení „“, -, –, a odstranění dělení slov 
 poznámky převést na poznámky pod čarou 
 

„Co znamená zkratka OCR?“ 

„Mají chyby v textu po přepisu a po OCR stejnou 
povahu?“ 
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Kolace 

 
 Srovnání digitalizovaného textu s předlohou 
 Korigují se jen odchylky od předlohy, tj. špatně softwarem 

přečtené nebo vynechané znaky 
 Cílem je maximální přiblížení se textu předlohy 
 Označují se literní chyby (překlepy či nevykorigované 

chyby), odchylky v interpunkci (špatně umístěné 
uvozovky, závorky, tečky, čárky atd.) 
 Nesmí být zasahováno do pravopisné podoby textu a 

grafických zdůraznění (kursivy, tučná či jiná zvýraznění)  
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Ediční příprava 

 Důkladná analýza textů (zjištění jejich spolehlivosti, 
rozptylu pravopisné podoby, formálních nejednotností a 
vypsání si zvláštností v textech) 
 Navržení emendací porušených míst v textu (viz níže) 
 Ověření citací z děl Jaroslava Seiferta (sjednocení ke 

znění v nyní vydávaném Díle J. Seiferta /od 2001/) a 
dalších citovaných textů 
 Stanovení edičních zásad 
- Míra intervencí do textu, míra sjednocení 
- Úprava pravopisná (viz dále)  
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Kritika výchozího textu 

 Původ 
– autorská 
– neautorská 

 Příčina 
– vědomá 
– bezděčná 

 Účinek 
– pozitivní 
– Negativní 

 

 

 
 

 

               (definice chyby) 

Dle příručky Editor a text 
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Jazyková příprava 

 ediční praxe si vynucuje oporu v normativní jazykové příručce 
 v průběhu minulého století zavedení běžné praxe aktualizace 

pravopisné roviny textu k soudobě platné pravopisné normě 
 pravopis upravujeme podle Pravidel českého pravopisu z jejich 

vydání v roce 1993 (a Dodatkem k PČP z téhož roku) 
- Stanovení výjimek a případné ponechání dubletních tvarů v rámci 

svazku: 
 Např. charakter – karakter; socialismus – socialism  

 
„Jaký přístup při pravopisné úpravě byste volili v případě 
edice Antologie?“ 
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Konečná struktura knihy 

 Patitul 
 Frontispice (foto) 
 Titulní list 
 Copyrightové údaje 
 Úvod 
 Hlavní korpus textů (cca 9x foto) 
 Ediční poznámka  
 Bibliografie děl Jaroslava Seiferta 
 Z literatury o Jaroslavu Seifertovi  
 Rejstříky 
 O editorovi antologie  
 Resumé 
 Obsah 
 Tiráž  
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Struktura hlavních textů antologie (s. 1) 

 Nadpis (bold) 
 AUTOR (malé kapitálky – včetně jména a příjmení) 
Vlastní text:  
 neodrážet odstavce (provede se při sazbě) 
 zachovávat běžné zvyklosti v textu: dlouhé pomlky, české uvozovky 

apod. 
 názvy děl – vyznačovat kurzivou (bez uvozovek; samostatně vydaná 

díla /sbírky, soubory esejů/ i jednotlivé součásti /básně, články/) 
 názvy periodik, organizací, institucí obyčejně 
 autorská zvýraznění – převést vše na kurzivu 
 „citace uvnitř textu“ klást pouze do uvozovek, jinak nevyznačovat 
 citace vydělené z textu oddělit od předchozího a následujícího textu 

jedním řádkem, citovaný text vyznačit kurzivou 
 značení oddílů – buď římské číslice bez tečky, před číslem oddílu 

vynechat řádku 
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Struktura hlavních textů antologie (s. 2) 

Závěr textu: 
 fakultativně (pokud součástí textu nebo pokud je pro text podstatný): údaj o 

datu vzniku textu, jeho určení (přednáška proslovená apod.) – kurzivou 
 vždy: bibliografický údaj o prvním tištěném vydání a případných přetiscích (viz 

dále) 
 (na přetisky odkazovat šipkou); kurzívou pouze název periodika/zdrojové 

monografie, jinak vše obyčejně a odděleno čárkami, na konci bez tečky: 
Název zdroje ročník, rok, č. xx, datum, s. xx–xx 

 vždy: medailon (nebo odkaz na něj na jiném místě v knize; viz dále); jméno 
příjmení autora malými kapitálkami (v závorkách životní data), určení profese. 

Sled: 
– …text konec. 
–    /1 volný řádek/ 
– Kurzívou datum vzniku apod. 
–      /2 volné řádky – budou petitové, upraví se v sazbě/ 
– bibl. údaje 
–     /1 volný řádek/ 
– medailon 
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Bibliografie 

Komponuje se: 
 
1) Bibliografie 1. vydání děl J. Seiferta + souborných 

vydání 
2) Výběrová ohlasová bibliografie 
- Struktura bibl. záznamu definována: 
Ad 1) Jaro, sbohem. Básně, verše a říkanky (Praha: Melantrich, 1937) → (Praha: Fr. 

Borový, 1942) → (Praha: Fr. Borový, 1946)  
Ad 2) BRABEC, JIŘÍ: Lyrik Jaroslav Seifert, In J. B., Panství ideologie a moc literatury. 

Studie, kritiky, portréty 1991–2008 (Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2009, s. 236–
245) • přepracovaná podoba přednášky proslovené na slavnostním večeru 
věnovaném Jaroslavu Seifertovi v Římě roku 2001  

- Editor musí stanovit na základě zpracovávaného materiálu zejména strukturu obou 
bibliografických soupisů.  
 



WWW.OPPA.CZ 16 

Rejstříky 

Sestavují se: 
 
 Rejstřík děl J. Seiferta 
- Názvový rejstřík (knižně publikované celky /zvážit, zda 

též zahrnout názvy jednotlivých básní či článků/) 
 Jmenný rejstřík 
…Neumann, Stanislav Kostka ► 12 | Novák, Arne ► 13… 
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Obrazový doprovod 

 Dle zadání cca deset fotografií tvořících obrazový doprovod antologie 
– tj. 1 fotografie autora na frontispice a dalších 9 (upřednostňovány 
obálky knižních publikací do textu)  

 

„Jaký charakter by podle vás měl mít obrazový 
doprovod Čtení o J. Seifertovi?“ 



 
DĚKUJI ZA POZORNOST 
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