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Základní typografická pravidla

Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím
průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači.
Vzdělávací oblast: Informatika
Autor: Mgr. Robert Kecskés
Jazyk: Český
Očekávaný výstup: Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem.
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok
2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy



Základní typografická 
pravidla

Po shlédnutí každého snímku si ihned 
dané pravidlo procvič.



Klávesa Enter

Klávesu Enter používáme pouze na konci 
odstavce, nikoliv na konci řádku. Začátek 
odstavce odsazujeme tabelátorem. 

Napiš dvě věty. 

1)Obě věty budou v jednom odstavci

2)Každá věta bude v jednom odstavci



Spojovník

Spojovník(-): je kratší než pomlčka, je na 
klávese  s otazníkem nebo použijeme          
Alt + 045, píše se zásadně bez mezer a 
používá se ve složených výrazech (česko-
anglický slovník, Brno-sever).

Zapiš spojení:

Ostrava-Výškovice

Brno-jih



Tečka
 se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, 

které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, 
pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. 
Mezera za tečkou se nepoužívá u názvu souborů 
(tabulka.exe), členění kapitol (1.1–1.1.2), určení  
času (16.00).

 pokud věta končí zkratkou (která má u sebe tečku), 
další tečka se již nepíše

 (Pokud je v závorce celá věta, píše se tečka do 
závorky.)

 Pokud je v závorce jen část věty a věta závorkou 
končí, píše se tečka za závorku (třeba tady).



Tečka
Najdi v článku chyby:

Jaro.

Jaro je období, které máme všichni rádi. Probouzejí se 
živočichové ze zimního spánku. Vše začíná vonět, začínají 
zpívat kosi, vrabci apod.. (Lidé mají nejraději však léto, 
protože jezdí k moři).



Tři tečky
 nahrazují vynechaný text, jsou bez 

mezery a na konci věty plní funkci tečky 
za větou 

 (Alt + 0133)



Dvojtečka

 ve smyslu matematické značky je
oddělena mezerami (6 : 3 = 2)

 při psaní sportovního výsledku není
oddělena mezerami (5:4)



Závorky

 závorky a uvozovky se neoddělují 
mezerou od textu uvnitř (tj. píší se takto)

 hranaté závorky lze vložit kódem: 
[…Alt+0091, ]…Alt+0093

Najdi a oprav chyby:

( Děti se už těší na prázdniny. )



Uvozovky

 Uvozovky dole (kód Alt+0132) mají tvar 
malinkých devítek: „

 Uvozovky nahoře (kód Alt+0147) mají tvar 
malinkých šestek: “ 

 Znak " (který je na klávesnici nad ů) slouží 
k označení palců (např. disketa 3,5"), 
nejsou to uvozovky! 

 Pozor, pokud je zapnuta funkce 
automatické opravy, Word tento znak 
automaticky opravuje na české uvozovky.



Pomlčka
 pomlčka (–) má kód Alt+0150
 před i za pomlčkou je mezera
 Není na klávesnici, tam je spojovník (-)
 Pomlčka se píše:

 ve významu „až do“ bez mezer (6–18 hod)
 jako znak minus také bez mezer (–23)
 v aritmetických výrazech s mezerami (5 – 1 = 

4)
 v označení měny se píše bez mezer (Kč 

150,–)



Čísla a procenta
 čísla se zapisují s desetinnou čárkou (3,14)
 tisíce a miliony se oddělují pevnou mezerou 

(10 256 236)
 procento (%) se od čísla odděluje pevnou 

mezerou, ale ve významu …procentní se píše 
bez mezery. (10 % = deset procent, 10% = 
desetiprocentní)

 jednotky a označení měny mají být vždy na 
stejném řádku s příslušnou číselnou hodnotou 
(15 kW, 25 Kč). K oddělování proto používáme 
pevnou mezeru



Měna

 je-li číslo desetinné, píše se značka před 
číslo (Kč 6,80)

 je-li číslo celé, píše se měna za číslo (13 
Kč)

 pokud zapisujeme celou částku desetinně, 
jsou možné oba zápisy (Kč 13,– nebo 13,–
Kč)



Datum, telefonní číslo

 datum lze psát s mezerami (9. 5. 2005) 
i bez mezer (19.01.2009)

 telefonní čísla se píší ve skupinách po 
třech oddělených pevnou mezerou 
(777 123 456)



Čas

 Hodiny a minuty jsou od sebe odděleny 
tečkou bez mezer (12.00 hodin).

 Sekundy se oddělují od minut 
dvojtečkou, desetiny sekund od celých 
sekund čárkou (1.19:26,3 min.). 

 U sportovních výkonů vyjádřených 
časem se hodiny od minut a minuty od 
sekund oddělují dvojtečkou (18:56:13 
hodin). 



Ostatní

 dvojtečka, středník, otazník, vykřičník 
se píší hned za slovo




