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Typografická pravidla 

 
Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických 
pravidel v praxi. Pracuje 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. 
Druh učebního materiálu: Pracovní list 
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 

 
Cvičení 1 
Zopakuj si přečtením níže napsaná typografická pravidla a klávesové zkratky. Po 
zopakování začni řešit cvičení č. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Typografická pravidla p ři po řizování text ů na počítači 
 

Dodržování základních typografických pravidel je projevem profesionality autora. 
  
Enter :  používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku. Začátek 

odstavce odsazujeme tabelátorem.  
 
Poml čka (–): není na klávesnici, píšeme pomocí Ctrl + mínus na numerické 

klávesnici nebo Alt + 0150. Používá se 
– k naznačení přestávky mezi řečí (víno – ženy – zpěv) před a za poml čkou 

je mezera.  
– k označování celých peněžních hodnot (150,– Kč) v cenících, tabulkách, 

účetnictví, 
– v případech, kdy nahrazuje spojku ve významu od, do,  například k určení 

rozsahu stran (str. 69–82), časového rozpětí 1960–1961, otevíracích hodin 
(8–15), výčtu autorů (Buriánek–Procházka). V takových případech před a za 
poml čkou není mezera.  

 
Spojovník, divis (-) : 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, Rh-faktor). 

 
Interpunk ční znaménka  se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera.  

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). 
Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami (6 : 3 = 2). 
Tři tečky… (Alt + 0133) nahrazují vynechaný text, jsou bez mezery a na konci 
věty plní funkci tečky za větou. 
Závorky se píší bez mezer těsně ke slovům, větám nebo údajům, které 
obklopují.  

 Uvozovky se v českém textu používají dolní (ALT + 0132) a horní (Alt + 0147).  
 
Čísla : pěti- a vícemístná se píší s pevnou mezerou (Ctrl + Shift + mezerník) po 

trojciferných skupinách (2 150 000, 20 000), desetinná čísla se píší 
s desetinnou tečkou,  po které není mezera. 

 
Čas (kolik je hodin):   zapisujeme ve tvaru HH.MM:SS  

3.10 – tři hodiny a deset minut ráno (v noci). 
17.25 – za pět minut půl šesté odpoledne 
18.04 – osmnáct hodin (šest hodin odpoledne) a čtyři 
minuty 
7.09 – sedm hodin (ráno) a devět minut. 
11.13:09 – jedenáct hodin, třináct minut a devět sekund 
 

 
 



Čas (délka intervalu): 2.08:15 – dvě hodiny, osm minut a patnáct sekund 
6.10 – šest hodin a deset minut 
6:10 – šest minut a deset sekund 
1:10,13 – jedna minuta, deset sekund a třináct setin 
(sekundy) 
9,76 – devět sekund a sedmdesát šest setin (sekundy) 
5.13:24,7 – pět hodin, třináct minut, dvacet čtyři sekund a 
sedm desetin (sekundy) 

 
 
Procenta, promile, jednotky :  

mezi číslem a označením není mezera, pokud číslo a jednotka vystupují 
v pozici přídavného jména,  (2% = dvou procentní, 10° PIVO = d esetistupňové 
pivo) 
mezi číslem a jednotkou je mezera (10 km, 50 kg, 0.5 µg.g-1, 10 t.ha-1), 
jednotky s indexem jsou odděleny pevnou mezerou  µg g-1, 10 t ha-1) 
(Ctrl + Shift + mezerník).  

 
Stupn ě: mezera není mezi matematickou značkou plus či minus a číslicí, mezi číslicí 

a stupněm se mezera píše (+15 °C, -10 °F). Pro ozna čení stupně používáme 
Alt + 0176. 

 v případě označení velikosti úhlu není mezi stupněm a číslem nikdy mezera 
 (5°) 
  
 
Matematické zna čky:  mezi čísly jsou odděleny mezerou (6 × 2 = 12, mapa 15 : 

20 000). Pozor na záměnu znaménka × krát (Alt + 0215) a malého písmena x. 
Značka ± se píše Alt + 0177.  

 
Rozměry: se píší pomocí znaménka × krát (Alt + 0215) bez mezer (čtverec 15×15 

cm), mezera je mezi číslicí a měrnou jednotkou.  
 
 
Dělení slov:  nepoužíváme, nesmí se dělit čísla, číslovky se zkratkou jednotek 

(100 kg) a datum, které je napsáno číslicemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seznam vybraných klávesových zkratek 
  
Alt + 0171 « 
Alt + 0187 » 
Alt + 0139 ‹ 
Alt + 0155 › 
Alt + 0037 % 
Alt + 0137 ‰ 
Alt + 0150 – 
Alt + 0151 — 
Alt + 0128 € 
Alt + 36 $ 
Alt + 35 # 
Alt + 38 & 
Alt + 42 * 
Alt + 43 + 
Alt + 58 : 

Alt + 59 ; 
Alt + 60 < 
Alt + 62 > 
Alt + 61 = 
Alt + 64 @ 
Alt + 91 [ 
Alt + 93 ] 
Alt + 92 \ 
Alt + 94 ^ 
Alt + 123 { 
Alt + 124 | 
Alt + 125 } 
Alt + 0133 … 
Alt + 0134 † 
Alt + 0132 „  

Alt + 0147 “ 
Alt + 0145 ‘ 
Alt + 0146 ’ 
Alt + 0153 ™ 
Alt + 0169 © 
Alt + 0174 ® 
Alt + 0177 ± 
Alt + 0215 × 
Alt + 0176 ° 
Alt + 0247 ÷ 
Alt + 0181 µ 
Alt + 0182 ¶



Cvičení 2 
1. V dokumentech vytvoř složku, jejíž název bude dnešní datum. 
2. V této složce vytvoř dokument aplikace Microsoft Word. Pojmenuj jej dle 

svého příjmení. 
3. Do tohoto dokumentu si zkopíruj níže uvedený text. 
4. Tento text oprav. 
5. Nezapomeň práci uložit. 

 
 
Paní učitelka sdělila žákům,že dne 6.2. 2012 pojedou na lyžařský výcvik.Návrat 
z lyžařského výcviku by byl v 11.2.2012 odpoledne. Dětem bylo sděleno,aby se teple 
oblékly, protože v předpovědi počasí hlásili teploty okolo – 12°C. Cena lyža řského 
výcviku by byla 2500Kč. Paní učitelka upozornila i dobré lyžaře , aby si dávali pozor, 
protože sjezdovka má sklon 25 °. P ři zakoupení permanentky na jeden den,je možno 
nárokovat slevu 10% (čteme deset procent). Pokud si však zakoupí žáci 
permanentku na pět dní je sleva 20 % (čteme dvacetiprocentní). 
Sraz bude 6. 2. 2011 v 8:00 u školy a návrat bude 11. 2. 2011 ve 13.00 rovněž u 
školy.  
 


