
KOREKTURY
Korektury jsou velice důležité. Zkušený čtenář chybu pozná a více chyb dokáže úplně zkazit požitek z četby, byť je 
třeba text jinak dobře napsaný. Stejně tak to poznají i recenzenti a většina z nich se o tom zmíní. Snahou ušetřit na korektuře 
můžete zcela znehodnotit všechno úsilí, které jste do své knihy vložili.
Dvě kola se dělají z těchto důvodů:
1. První kolo se provádí přímo v elektronickém dokumentu ještě předtím, než text dostane grafik. Tehdy je v rukopisu chyb 

nejvíc a korektor je tak může opravovat přímo v dokumentu. Tím, že odstraní nejvíce viditelné chyby, bude se pak moci 
při druhém kole plně soustředit na těch pár zbývajících, které mu na monitoru unikly. Menší a jasné chyby jako hrubky 
a překlepy opravuje rovnou, bez ptaní, u větších změn zpravidla použije „Nástroj pro sledování změn“, kdy Vám opravy 
jen navrhne a Vy sami rozhodnete, zda opravu přijmete či nikoli. Návod k použití tohoto nástroje najdete na konci tohoto PDF.

2. Pak text knihy dostaneme my, typograficky ho pročistíme a zalomíme do dvoustran. Text pak putuje mezi Vámi a námi tak 
dlouho, dokud nejste spokojeni a neprohlásíte „blok“ knihy za hotový.

3. Nakonec „zalomíme parchanty” a od této chvíle se s textem již nesmí nijak hýbat; PDF zašleme korektorovi, ten si jej 
vytiskne na papír a druhé kolo provádí ručně. Opravuje přitom méně nápadné chyby a ty, co mu napoprvé unikly – na 
monitoru jsou totiž hůře vidět než na papíru – a také kontroluje správné dělení slov, protože je v průběhu sazby dělil 
automat a ten není vždy spolehlivý.

4. Korektor nám pošle hotovou korekturu poštou a my ji zaneseme do dokumentu. Pokud byste ještě poté chtěli provést 
změny a text se přitom posunul o jedinou slabiku, celou korekturu byste znehodnotili a musela by se provést znovu. 
Následuje již jen export tiskových souborů, konečné schválení Vámi a odeslání do tiskárny.

Pokud vynecháte první kolo korektury, bude na konci v textu více chyb a korektor se nebude moci dostatečně soustředit na 
dokonalé vychytání všech, včetně těch nenápadných. Bude tak větší pravděpodobnost, že v textu nějaké zůstanou, ale pokud 
jste mu neumožnili pracovat podle léty osvědčeného postupu, nelze mu to zas tolik vyčítat.
Korektor neopravuje pouze chyby, někdy Vám navrhne i změnu slovosledu či formulace. Nezlobte se na něj, 
protože jedná v nejlepším zájmu Vaší knihy a máte-li s jeho prací problém, řešte to s námi. Snažíme se držet 
maximální kvalitu korektorů, namátkou je prověřujeme a zjistíme-li nedostatky, přerušíme s nimi okamžitě 
spolupráci, ale 100 % chyb vychytá málokdo. Chcete-li mít knihy zcela bez chyb, přispějete k tomu i vlastním 
vzděláváním a tím, že jich budete dělat méně. Rádi Vám v tom poradíme, budete-li chtít.

http://www.nabla.cz/obsah/cestina/clanky/parchanty-vdova-sirotek.php


Sledování změn - návod:

MS Word
Pokud používáte Microsoft Word 2016, jděte do menu Revize. Klikáním na tlačítka Předchozí/Další se pohybujete od jedné 
navrhované změny ke druhé (která se vždy zároveň označí v textu) a klikáním na Přijmout nebo Odmítnout potvrdíte svou 
volbu.

OpenOffice
V OpenOffice jděte v menu do Úpravy/Sledování změn/Přijmout nebo odmítnout.
Vyskočí dialogové okno „Přijmout nebo odmítnout změny“.
Když kliknete na řádek, v textu se označí dotyčná změna a Vy kliknutím na Přijmout nebo Odmítnout potvrdíte svou volbu. 
Oprava jednoho písmene tak může být složena z několika úkonů, přitom jde o jedinou korektorskou opravu. Je třeba proto 
vždy nejdřív pochopit celkový význam opravy a pak budete vědět, zda ji chcete nebo ne.
Dokument bude připraven k sazbě, když budou všechny změny buď přijaty, nebo odmítnuty, tzn. v okně „Přijmout nebo 
odmítnout změny“ nezbude ani jeden řádek.


