
Typografická pravidla 

 

Typografie je nauka a správně upraveném textu. Dodržování pravidel formátování je součástí 

kvalitního vytváření dokumentů.  

Základní pravidla 

Nejdříve napíšeme celý dokument základním písmem (konspekt), pak až formátujeme (písmo, 

odstavec, stránku). 

Klávesa mezerník se používá jen pro psaní mezery (jedné) mezi slovy, nesmí se používat k 

formátování textu (odsazování textu). K tomuto účelu slouží zarážky. 

Klávesa Enter se používá jen pro ukončení odstavce, nesmí se používat pro ukončení řádku, 

nesmí se používat k mezerám mezi odstavci. 

Zarážky 

Rozlišujeme několik typů zarážek, jejich ikonku najdeme vlevo od horního pravítka 

Stačí zvolit požadovaný typ a kliknout na pravítko. Pak stačí použít tabulátor a text odsadit. 

Zarážku můžeme odsadit. Jednou z možností je dvakrát kliknout na zarážku na pravítku a 

zvolit možnost odstranit. 

 
 

Odsazení prvního řádku odstavce 

Nastavíme ve stylu normálního textu nebo jednotlivě ve vlastnostech odstavce 

 

Zviditelnění netisknutelných znaků ¶ 

Ke kontrole správnosti formátování, nejsou-li v textu nadbytečné mezery apod. 

 



Zalomení řádku – měkký enter 

Používá se výjimečně, ale je dobré vědět, že kombinací kláves Shift+Enter mohu řádek 

zalomit, tj. neukončit odstavec, ale přesunout text na další řádek. 

Při zobrazení netisknutelných znaků vypadá takto:  

 

Interpunkční znaménka 

 

Tečka (.), čárka (,), dvojtečka (:), středník (;), otazník (?), vykřičník (!) 

Tato znaménka se píší těsně za slovo, zkratku, značku nebo číslo bez mezery. Za nimi 

následuje mezera. 

Čalouníme nábytek. Telefonuješ? Zavolej mi! 

 

Tři tečky – výpustek (...) 

Tři tečky mohou znamenat vynechaný text nebo pokračování výčtu. Na konci věty platí také 

jako tečka za větou. 

Jedna, dvě, tři, ... (za čárkou, pokud jde o výčet) 

Dnes byl krásný den… (bez čárky, naznačují-li odmlku a za výpustkem se již nepíše tečka) 

 

Spojovník (-), 

ASCII kód (Alt + 45) 

Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer. Píše se bez mezer znakem, 

který je dosažitelný přímo na klávesnici. Dostane-li se spojovník na konec řádku, musí být 

opakován na řádku následujícím. 

Slovník česko-německý, Hana Procházková-Malá, bude-li, okres Plzeň-jih, Frýdek-Místek 

 

Pomlčka (–),  

ASCII kód (Alt + 0150) 

Pomlčka se odděluje z obou stran mezerami. Je-li do pomlček vložen výraz nebo věta, 

nepíše se počáteční pomlčka na konec řádku předcházejícího a koncová pomlčka na začátek 

řádku následujícího. Za počáteční pomlčku a před koncovou pomlčku se vkládá pevná 

mezera. 

Textil – export – import. Zápas Baník – Sparta.  

České uvozovky („“) 

Uvozovky přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu nebo části věty. Dává-li se do 

uvozovek celá věta, sází se tečka uvnitř uvozovek. V českém textu používáme uvozovek 

„text“ (zvaných 9966) 

Při vnoření se mohou použít jednoduché uvozovky. 



Závorky  

Píší se bez mezer. Pozor na znaménko na konci věty. 

(Mohou obsahovat celou větu.) Mohou být součástí věty (k vysvětlení či doplnění). 

Lomítko 

Píše se bez mezer: km/h, včera/dnes 

Vyjádření od-do 

1939–1945; str. 9–15; pondělí–pátek 

Zkratky 

Používejte pouze známé zkratky 

Viz – se píše bez tečky, protože se jedná o rozkazovací způsob od slovesa vidět 

Např., tj., apod., atd. 

Matematické značky 

čísla se od matematických značek oddělují mezerami: 

10 + 5 = 15 

40 : 8 = 5 

a + b = c  

Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, píší se bez mezer: 

+5 °C, –20 °C 

Procento – mezi číselnou hodnotou a znakem procento se píše mezera: 

15 % (=15 procent)  

Při zápise bez mezer se změní význam: 

 15% (= patnáctiprocentní) 

Měřítko, poměr, skóre – dvojtečka bez mezer: 

Mapa byla vydána v měřítku 1:50 000; utkání skončilo 5:1 

Úhlový stupeň, minuta vteřina – mezi číslem a následující značkou není mezera (na rozdíl od 

teplotních stupňů: 15 °C): 60°, 45°12'45''  

Matematické výrazy 

Pro psaní vzorců, zlomků apod. využijte Editor rovnic – Rovnice (Karta Vložení) 

 
 

Jak psát datum 

V rubrikách, v databázích – bez mezer  

2009-11-22 

01.03.2009 

V textu, dopisech  

16. ledna 2002, 16. 1. 2002 – za tečkami musí být pevné mezery 

Za místem není čárka  

Praha 1. března 2000; V Praze 1. března 2000 



Nezalomitelná/pevná mezera 

Ctrl+Shift+Mezerník – umožní svázání slov, aby na konci řádku nezůstalo osamocené 

písmeno (a, i, v, k…) 

Použijeme ji také, chceme-li zajistit, aby nedošlo k rozdělení částí textu, které by měly být 

pohromadě. (datum, číslo a jednotka, titul a příjmení) 

Pro psaní čísel a jednotek: 

10 cm, 6 N, 8,5 kg, 0,25 l, 300 kW, 40 mm, 500 kPa, 12 min, 200 Kč 

Tabulky a grafy 

Můžeme je vytvořit v tabulkovém kalkulátoru a vložit nebo propojit 

Textový procesor umí automaticky číslovat tabulky i obrázky (Karta Odkazy – Vložit titulek).  

Tabulka 3, tab. 1, obrázek 5, obr. 6 

Tabulka a grafy zpřehledňují výčet dat, jsou opatřeny číslem, popiskem a zdrojem 

Je nutno zvolit správný typ grafu pro daná data: 

Sloupcový – porovnávání hodnot 

Výsečový – k vyjádření poměru vůči celku 

Spojnicový – k vyjádření vývoje datových hodnot, růst, klesání 

XY bodový – k porovnání dat na ose x a y 

Symboly 

Znaky, které nemají svůj symbol na klávesnici, např. stupeň (zapisujeme 20 °C) 

Tabulku symbolů najdete na kartě Vložení. 

 

 
  



Pomocné nástroje 

Nastavení jazyka práce 

Kontrola pravopisu – odhalí překlep, či špatně napsané slovo 

Tezaurus – nabídne synonyma a slova podobného významu 
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