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1. Prezentace s výkladem – Základy typografie
 Historie, objasnění

 uvozovky, závorky, tečky, čárky, 

 zkratky, spojovník, pomlčka

 procenta, časové údaje, stupně

- Bezprostředně následuje a je propojeno s prezentací Jak vytvořit referát ve 
Wordu



Pravidla



 umělecko-technický obor, který se zabývá 
tiskovým písmem.

 Z lat. typus = znak, vzor; grafó = píši.

 Nauka o tom, jak má vypadat správně 
upravený text:
◦ snadná orientace

◦ dobrá čitelnost

◦ estetické působení



 Dějiny typografie ve vlastním slova smyslu 
začínají, když Johannes Gutenberg v roce 
1448 vynalezl knihtisk. 

 V tomto období nadcházejícího novověku 
došlo ke vzniku dvou základních forem 
latinského písma:
◦ humanistického 

◦ novogotického



Vzorník písem z r. 1728

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_Specimen,_by_William_Caslon,_Letter-Founder,_Cyclopaedia,_1728,_Vol_2_fixed.jpg



 Tečky,  čárky, vykřičníky, otazníky, dvojtečky 
a středníky píšeme hned za slovo, bez mezer.

 Za interpunkčními znaménky následuje 
mezera!

 Text v závorkách od nich není oddělen 
mezerou, závorky však od okolního textu 
odděleny jsou.



 Následuje-li více interpunkčních znamének 
za sebou, patří mezera za poslední z nich:
◦ Kosmas, spol. s r. o., tel.: 214 254 255

 Tečka za zkratkou na konci věty má zároveň 
platnost tečky za větou:
◦ Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky 

služeb apod.



 Speciální znak, ne dvojitá čárka.

 Bez mezer, přímo ke konkrétnímu textu.

 Nejdříve dole, pak nahoře.

 Uvozovky jsou z obou stran „obaleny“ mezerami.



 Spojovník (-) najdeme na klávese
s otazníkem, není oddělen mezerou.

 Používáme ho ke spojování slov:
◦ česko-anglický slovník,

◦ Praha 7-Letná,

◦ propan-butan,

◦ Praha-Východ,

◦ Frýdek-Místek,

◦ literárně-hudební obor,

◦ Obchod bude uzavřen 11.–18. června 2000.



 Používáme jen všeobecně známé zkratky.

 Méně známé zkratky vždy rozepisujeme.

 Většinou je zkratka ukončena tečkou, která 
se píše těsně za samotnou zkratkou.

 Zkratky politických stran se píší bez tečky.

 „Viz“ není zkratka, ale rozkazovací způsob 
slovesa „vidět“.



 Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, 
se píše tečka:
◦ p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok).

 Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, 
tečka za zkratku nepatří:
◦ fa (firma), pí (paní), cca (circa).

 Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za 
každou tečku mezera:
◦ a. s. (akciová společnost), t. r. (tohoto roku), v. r. 

(vlastní rukou).



 Hodiny a minuty oddělujeme tečkou.

 Minuty a sekundy oddělujeme dvojtečkou.

 V datu se za čísly píše tečka a mezera:
◦ 26. 5. 2008

◦ 16. ledna 2002

◦ Praha 1. března 2001



 Záleží na tom, zda před znak % napíšu 
mezeru, nebo ne:
◦ 20 % znamená „20 procent“

◦ 20% znamená „dvacetiprocentní“



 Znak „°“ píšeme kombinací Alt+0176.

 Stupně se píší s mezerou k číslu a bez mezery 
ke značce „C“:
◦ -5 °,

◦ 10 °C,

◦ 99,9 °F,

◦ 20° mráz

 Matematická znaménka píšeme s mezerami.
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady




