
Milí pøátelé, 
 
Výbor pro Bahá’í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a 
jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak 
zpùsobu jakým psát text pøi pøekladech a standartní zpùsob provádìní korektur textu. Na 
kvalitu textu pøekladu lze nahlížet také z úhlu toho, jak je pøipraven k dalšímu zpracování 
typografem. Z tohoto dùvodu je nìkdy ménì více, což se týká zejména formátování textu. 
Korekturní znaèky Vám pak pomohou, abyste se sazeèem mluvili stejným jazykem, èili 
abyste používali standartní znaménka, která jsou v tiskaøském svìtì všem srozumitelná.  
 

Vaše Bahá’í nakladatelství 
 
 
Obsah: 
 
1. Pøepis orientálních jmen hojnì používaných v Bahá’í literatuøe 
2. Vzor pro psaní orientálních jmen v latince ze sborníku The Bahá’í World 
3. Formální zásady pro poøizování rukopisu 
4. Dìlení slov 
5. Klávesové zkratky pøi práci na PC 
6. Korektury 





2. Vzor pro psaní orientálních jmen v latince ze sborníku The Bahá’í World 





3. Formální zásady pro poøizování rukopisu 
 
Pro usnadnìní redakèní práce je tøeba dbát, aby už autor pøi psaní rukopisu, písaøka, která rukopis 
pøepisuje na PC, a koneènì redaktor pøi redigování rukopisu v prostøedí textového editoru dbali na 
urèité formální zásady, které usnadní práci typografovi, který' bude rukopis lámat. Tyto zásady lze 
shrnout do následujících bodù: 
 
· ENTER se smí používat jen na konci odstavce (ENTER na koncích každého øádku je zlozvyk z 

psacího stroje a pouze pøidìlává práci redaktorùm). 
· Všechny odstavce, titulky, podtitulky, podpisy, data, adresy apod. je tøeba psát hned od levého okraje 

(graficky neupravovat, necentrovat apod.). Písaøka by na zaèátcích odstavcù nemìla používat ani 
tabulátory. Titulky a názvy kapitol i podkapitol je možné oddìlovat øádkovými mezerami 
(ENTER). 

· Prostrkávat jen po dohodì s redaktorem (n e p r o s t r k á v e j). 

· Interpunkèní znaménka ( . , ; : ? ! ) se píší tìsnì za slovo, mezislovní mezera je až za nimi (v pøípadì 
pokraèování textu). 

· Závorky a uvozovky se také píší tìsnì: 
Text (slovo) text, text [slovo] text, text „slovo" text, text /slovo/ text 

· Slova na koncích øádkù se nerozdìlují (dìlení se provede až pøi zlomu). 
· Pomlèku a znaménko minus je tøeba zapsat pomocí kombinace kláves CTRL + -: 

s lovo-s lovo 6-3=3 -10°C 
Pomlèku lze psát také jako dvakrát divis (rozdìlovací znaménko) s mezerami pøed i za: 
slovo -- slovo 6 -- 3 = 3 --10 °C 
Výjimky: v letopoètech, datech a intervalech se píše pomlèka bez mezer; také stojí-li za pomlèkou 

èárka, nepíše se mezera: 
1945 -1960 ,  1 .  srpna-1. záøí, 15-30,  s lovo -, slovo 

· Spojovník (divis) se píše bez mezer pøed i za: 
mùžeme-li Mahlerová-Werfelová. 

· Uvozovky jednoduché: Pøední spodní, zadní horní: ,slovo`. Optimální je použít pøímo znaky 
jednoduchých uvozovek ALT + 0130 a ALT + 0145. Ve Wordu lze v obou pøípadech použít pouze 
ALT + 0130: pøed slovo se takto vepíše spodní a za slovo horní jednoduchá uvozovka: ,slovo`. 

· Èíslovky øadové - za teèkou vždy mezera: 1. ledna, 3. rota 
· Èísla ètyø- a vícemístná - s mezerou po trojciferných skupinách: 5 000, 50 000,5 120 000 
· Letopoèty - vždy bez mezer: 1994-1346 
· Pozor na zámìnu èíslice nula a verzálky O (0 - 0) a jednièky s minuskou 1 (1 - 1). 
· Zkratky - za teèkou vždy mezera: V. Novák, dr. Novák, p. Novák 

· Trojteèky uprostøed textu je tøeba psát podle smyslu: 1. tìsnì za slovo + mezera (nedokonèeno 

slovo... další text) 2. mezera + ... + mezera (nìco chybí uprostøed ... text) 3. mezera + tìsnì 
pøed slovem (chybí zaèátek textu ...text) 

· Procenta s mezerou 10 % (= 10 procent), bez mezery 10% (= desetiprocentní). 
· Stupnì - mezi èíslicí a stupnìm je mezera (--10 °C), mezi + resp. - a èíslicí není mezera. Znaèka pro 

stupeò se zapíše pomocí kombinace kláves ALT + 0176. 
· Matematické znaèky - jsou oddìleny mezislovní mezerou: 6 -- 2 + 2 : 3 = 2 
· Rozlišuj znaménko x (krát) a malé písmeno x. Pro znaménko krát lze užít klávesové zkratky Alt + 

0215. 
· Rozmìry - kolem znaménka x nejsou mezery: 25X25 cm. 
· Tabulky - k úpravì by se nemìl používat mezerník, ale tabulátor. 
· Poznámky pod èarou, resp. Na konci - text poznámky uvozený a ukonèený dohodnutou sekvencí 

(napø. ////) se umístí pøímo na místo, kde má být odkaz: text ////poznámka////text 

· Cizí litery - pro cizí literu, pokud ji nedokáže klávesnice napsat, se stanoví náhradní znaèka. Tu je 
tøeba psát v textu tìsnì: Fran((c))ois. Zvolenou konvenci je tøeba dodržet v celém díle a k opisu pak 
pøiložit seznam cizích liter a jejich znaèek, napø.: C = ((c)) ì = ((e)) é = ((ee)) á = 

((eee)) 



4. Dìlení slov 

Slova se nesmìjí dìlit v následujících pøípadech: 
· pokud by na konci øádku zùstalo jen jedno písmeno (a-nakonda) 
· pokud by na zaèátku øádku zùstala nanejvýš dvì písmena (anakon-da) 
· pokud by rozdìlením slova vznikl vulgarismus (spisova-tele, kni-hovna, nádržka) 
· nesmí se rozdìlit titul a jméno (MUDr.-Pavelka) a zkrácené jméno a pøíjmení (J.-Novák) 
· èísla (20-000), èíslovky se zkratkou jednotek (50-Kè), datum vyznaèené èíslicemi (30. 8:  2001, 30.-srpna 

1956) 
· zkratky (t.-è., a-td. , a.-s.) 

Je tøeba respektovat rozdíl mezi znaèkami divis (spojovník), pomlèka, minus a dlouhá pomlèka: 



5. Klávesové zkratky pøi práci na PC 
 

Pøi redigování textu na PC by mìl redaktor znát co nejlépe textový editor. V nìkterých pøípadech 
mùže skuteènì dobrá znalost editoru ušetøit jemu nebo lámajícímu typografovi hodiny i dny práce. 
V této knize není místo na probírání všech možností, které mají k dispozici rùzné textové editory, 
nebo alespoò ten nejrozšíøenìjší, MS WORD (použití maker, automatické opravy atd.). V tabulce G 
však alespoò uvádíme pøehled nìkterých klávesových zkratek, které mohou usnadnit práci s 
nestandardními znaky a s formátováním. 



Použijete-li kombinaci kláves Alt + 0130 pro vložení jednoduchých uvozovek v MS WORD, vloží se 
na zaèátku slova dolní uvozovka a na konci slova horní uvozovka, napø. ,uvozovky‘. MS WORD tedy 
zajistí správné støídání uvozovek jednoduchých (,‘) podobnì jako u uvozovek dvojitých („“). 

V textovém editoru MS WORD lze užívat pro formátování také následující kombinace kláves: 
 

Ctrl + B tuènì 
Ctrl + I kurziva (italika) 
Ctrl + U podtrhnout 
Ctrl + D volba písma 
Ctrl + + horní index (+ je klávesa s jednièkou) 

Ctrl + = dolní index (= je klávesa vpravo od klávesy s nulou) Ctrl + R zarovnat 
vpravo 

Ctrl + L zarovnat vlevo 
Ctrl + J zarovnat do bloku 
Ctrl + K hypertextový odkaz 

 
Pokud dostanete soubor s rukopisem, v nìmž jsou z nìjakého dùvodu použity pouze horní uvozovky 

(“), mùžete opravit všechny uvozovky pøed slovy na správné spodní uvozovky jediným pøíkazem. 
Zadejte pøíkaz Nahradit... (Ctrl + H) a do polí Najít i Nahradit za... vepište uvozovky a kliknìte na 
tlaèítko Nahradit vše (viz obrázek 39). 



6. Korektury 
 
Dnes, kdy je redakèní práce na poèítaèi již standardem, se zpravidla provádìjí dvoje až troje korektury 
(v dobì knihtisku se ještì mezi korekturou strojopisného rukopisu a stránkovými korekturami 
provádìly tzv. sloupcové korektury; šlo o korektury textu vysazeného a zalomeného do øádek, avšak 
ještì nezalomeného do stran): 
· První nebo též domácí korektury. V rámci tìchto korektur by mìl redaktor spolu s autorem (èi 

pøekladatelem) již provést jak veškeré opravy autorské (stylistické opravy a škrty), tak i všechny 
opravy chyb vzniklých pøi pøepisu. Z prvních korektur by mìl vzejít textový soubor s 
definitivním textem a ani autor, ani redaktor by v nìm již nemìli provádìt žádné další stylistické 
ani významové zmìny. Textový soubor po první korektuøe se pøedává ke zlomu. 

· Stránkové korektury. Korektury definitivní podoby stránek. Po správnì provedených prvních 
korekturách by se v rámci stránkových korektur mìly opravovat pouze chyby zlomu - tedy chyby v 
dìlení slov, øeky a parchanty. 

· Pokud se ve stránkových korekturách stále ještì vyskytuje hodnì závažných chyb èi autorských oprav, 
provádìjí se ještì tøetí korektury (zpravidla jen vybraných stran). Vždy je tøeba provést tzv. náhled - 
kontrolu, zda sazeè zanesl vyznaèené opravy. 

 
Pøi korigování se používají standardní korekturní znaèky, které se vžily staletou tradicí a které jsou 
navíc stanovené státní normou ÈSN 880410 - viz [ 14]. 

Pøi korigování textu se uplatòují následující obecné zásady: 
· Pro vyznaèení požadovaných oprav používáme smluvené znaèky pøímo v textu a stejné znaèky 

uvádíme i na pravém boèním okraji textu. Znaménka na okraji musí být soubìžná (umístìna ve stejné 
výšce) s odpovídajícími znaménky vyznaèenými v textu. V pøípadì, že je oprav více, lze použít i levý 
okraj. Vpravo od tìchto znaèek se uvádìjí další informace potøebné k provedení zmìny 
(napøíklad správný text, ktery' má na daném místì být). Pokud je to možné, volíme pro 
stejný typ oprav, které leží v textu nablízku, rùzné znaèky. Znaèky pro výmìnu, vypuštìní a 
vsunutí by se nemìly opakovat v rozsahu nejménì 5 øádek. 

· Korektury se vyznaèují perem, kulièkovou tužkou nebo barevnými tužkami. Není povolena obyèejná 
tužka a nemá se používat èervená barva. Autor a redaktor by mìli na stejném otisku použít pro 
své korektury rùzné barvy. Každý otisk se opatøí datem provedení korektur. 

· Pokud chce korektor opatøit opravu komentáøem, napíše jej k pøíslušnému korekturnímu znaménku 
na okraji a celý komentáø zakroužkuje. 
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