
Jaký je rozdíl mezi korekturou a editací textu? 

Příklad č. 2 

 

Původní text 

Spouštěč, malá drobnost, která může rozhodnout 

Malý barevný bod, který často určuje, jestli rybář odejde bez záběru, nebo nachytá 

spoustu ryb. Kaprařina pro mě není jen o nahození velké koule a čekání, ale o zaujmutí 

co největšího počtu velkých ryb. 

Spouštěč. Slovo, které asi nebude cizí žádnému muškaři ani vláčkaři. Vždyť proto se do 

mušek přidávají barevné dubbingy, z tohoto důvodu se dělají ocásky gum červené. 

Ale pojďme to vzít pěkně od začátku. V nedávné době jsem i já propadl lovu velkých kaprů. 

Po narození potomka to byla snadná volba, chytáte, a přitom se můžete u vody věnovat 

rodině. Nicméně jako aktivního rybáře mě brzy přestalo bavit jen nakrmit, nahodit a čekat. 

Začal jsem tedy vymýšlet, jak přimět ryby k rychlejším záběrům. 

O lovu kaprů už bylo napsáno miliony článků, které se zabývají nejčastěji tím, kde máte lovit, 

jaká příchuť se hodí do studené a jaká do teplé vody. Často se dokonce eskalují až do 

vnucování produktů. „Pokud nebudete mít ty nebo jiné koule od této značky, nic nechytíte!“ 

Blbost!  

Zanedbaný detail? 

Osobně bych chtěl poukázat na jinou věc, která se řeší velmi zřídka a řekl bych, že ji dost lidí 

zanedbává. Přivedla mě k tomu právě myšlenka na muškařinu, kde jsem dělal různé varianty 

mušek, barevné body, tipy, korálky. Vše s jediným cílem, zaujmout rybu, které kolem hlavy 

denně projede tisíce malých částic a ona si z nich vybírá ty které sežere. 

I v kaprařině podobný princip funguje, vždyť kdo by neznal lov na panáčka? Kulička, nad 

kterou připevníte malou plovku. Jenže tam většinou fantazie mnoha rybářů končí. 

 

Korektura 

Spouštěč, malá drobnost, která může rozhodnout 

Malý barevný bod, který často určuje, jestli rybář odejde bez záběru, nebo nachytá 

spoustu ryb. Kaprařina pro mě není jen o nahození velké koule a čekání, ale o zaujemutí 

co největšího počtu velkých ryb. 

Spouštěč. Slovo, které asi nebude cizí žádnému muškaři ani vláčkaři. Vždyť proto se do 

mušek přidávají barevné dubbingy, z tohoto důvodu se dělají ocásky gum červené. 

Ale pojďme to vzít pěkně od začátku. V nedávné době jsem i já propadl lovu velkých kaprů. 

Po narození potomka to byla snadná volba., Cchytáte, a přitom se můžete u vody věnovat 

rodině. Nicméně jako aktivního rybáře mě brzy přestalo bavit jen nakrmit, nahodit a čekat. 



Začal jsem tedy vymýšlet, jak přimět ryby k rychlejším záběrům. 

O lovu kaprů už bylyo napsányo miliony článků, které se zabývají nejčastěji tím, kde máte 

lovit, jaká příchuť se hodí do studené a jaká do teplé vody. Často se články dokonce eskalují 

až do vnucování produktů. „Pokud nebudete mít ty nebo jiné koule od této značky, nic 

nechytíte!“ Blbost!  

Zanedbaný detail? 

Osobně bych chtěl poukázat na jinou věc, která se řeší velmi zřídka, a řekl bych, že ji dost lidí 

zanedbává. Přivedla mě k tomu právě myšlenka na muškařinu, kde jsem dělal různé varianty 

mušek, barevné body, tipy, korálky. Vše s jediným cílem:, zaujmout rybu, které kolem hlavy 

denně projedoue tisíce malých částic, a ona si z nich vybírá ty, které sežere. 

I v kaprařině podobný princip funguje, vždyť kdo by neznal lov na panáčka? Kulička, nad 

kterou připevníte malou plovku. Jenže tam většinou fantazie mnoha rybářů končí. 

 

Editace textu 

Spouštěč., Možná rozhodující maličkostmalá drobnost, která může rozhodnout 

Malý barevný bod, který často určuje, jestli rybář odejde od vody bez záběru, nebo 

nachytá spoustu ryb. Kaprařina pro mě není jen o nahození velké koule a čekání, ale o 

snaze zaujmoututí co největšíího počettu velkých ryb. 

Spouštěč. Slovo, které asi nebude cizí žádnému muškaři ani vláčkaři. Jde o to rybu zaujmout. 

Vždyť proto se do mušek přidávají barevné dubbingy, z tohoto důvodu se dělají červené 

gumové ocásky gum červené. 

Ale pojďme to vzít pěkně od začátku. NV nedávnoé době jsem se přidal k velkému zástupu 

českých rybářů a také jsem i já propadl lovu velkých kaprů. Po narození potomka to byla 

snadná volba –, chytáte, a přitom se můžete u vody věnovat rodině. Nicméně jako aktivního 

rybáře mě brzy přestalo bavit jen nakrmit, nahodit a čekat. Začal jsem tedy vymýšlet, jak 

přimět ryby k rychlejším záběrům. 

O lovu kaprů už bylyo napsányo miliony článků, které se zabývají nejčastěji tím, kde máte 

lovit, jaká příchuť se hodí do studené a jaká do teplé vody. Často textyse dokonce eskalují až 

do vnucování produktů typu. „Pokud nebudete mít ty nebo jiné koule od této značky, nic 

nechytíte!“ Není to pravda.Blbost!  

Zanedbaný detail? 

COsobně bych chtěl bych poukázat na jinou věc, která se řeší velmi zřídka, a řekl bych, že ji 

dost lidí zanedbává. Přivedla mě k tomu právě myšlenka na muškařinu, kde jsem si vázal 

vlastní mušky. Vázal jsem dělalrůzné varianty mušek, barevné body, tipy, korálky a tak 

podobně. Vše s jediným cílem:, zaujmout rybu, které kolem hlavy denně proplujíjede tisíce 

malých částic, a ona si z nich vybírá ty, které sežere. 

I v kaprařině podobný princip funguje. V, vždyť kdo by neznal lov na panáčka? Kulička, nad 

kterou připevníte malou plovku. Jenže tam většinou fantazie mnoha rybářů končí. 

 



Výsledný text po editaci 

Spouštěč. Možná rozhodující maličkost 

Malý barevný bod, který často určuje, jestli rybář odejde od vody bez záběru, nebo 

nachytá spoustu ryb. Kaprařina pro mě není jen o nahození velké koule a čekání, ale o 

snaze zaujmout co největší počet velkých ryb. 

Spouštěč. Slovo, které asi nebude cizí žádnému muškaři ani vláčkaři. Jde o to rybu zaujmout. 

Vždyť proto se do mušek přidávají barevné dubbingy, z tohoto důvodu se dělají červené 

gumové ocásky. 

Ale pojďme to vzít pěkně od začátku. Nedávno jsem se přidal k velkému zástupu českých 

rybářů a také jsem propadl lovu velkých kaprů. Po narození potomka to byla snadná volba – 

chytáte a přitom se můžete u vody věnovat rodině. Nicméně jako aktivního rybáře mě brzy 

přestalo bavit jen nakrmit, nahodit a čekat. Začal jsem tedy vymýšlet, jak přimět ryby k 

rychlejším záběrům. 

O lovu kaprů už byly napsány miliony článků, které se zabývají nejčastěji tím, kde máte lovit, 

jaká příchuť se hodí do studené a jaká do teplé vody. Často texty dokonce eskalují až do 

vnucování produktů typu „Pokud nebudete mít ty nebo jiné koule od této značky, nic 

nechytíte!“ Není to pravda. 

Zanedbaný detail? 

Chtěl bych poukázat na jinou věc, která se řeší velmi zřídka, a řekl bych, že ji dost lidí 

zanedbává. Přivedla mě k tomu právě myšlenka na muškařinu, kde jsem si vázal vlastní 

mušky. Vázal jsem různé varianty mušek, barevné body, tipy, korálky a tak podobně. Vše s 

jediným cílem: zaujmout rybu, které kolem hlavy denně proplují tisíce malých částic, a ona si 

z nich vybírá ty, které sežere. 

I v kaprařině podobný princip funguje. Vždyť kdo by neznal lov na panáčka? Kulička, nad 

kterou připevníte malou plovku. Jenže tam většinou fantazie mnoha rybářů končí. 

 


