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TYPOGRAFIE02 typografická pravidla → interpunkční znaménka / znaky / symboly 
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TYPOGRAFIE02 typografická pojmosloví → písmo / font / Řez / rodina písma / serif

SERIF 

SUPERRODINA

⿎⿎ písmový systém serifového 
a bezserifového písma 
shodného výtvarného pojetí, 
proporcí a obecných 
vlastností 

⿎⿎ samostatné rodiny, sdílejí 
výšku minusek, verzálek, 
stylové charakteristiky písma 

⿎⿎ jde o dvojice serifového 
a bezserifového písma

⿎⿎ je možné mít až několik 
desítek řezů

RODINA PÍSMA

⿎⿎ skupina řezů, které 
mají stejnou kresebnou 
charakteristiku

⿎⿎ slučování písem do rodin  
již od 16. století, ustálilo 
se na počátku 20. století

⿎⿎ zahrnují kromě základního 
řezu i další odvozené 
kresebné verze písma 
(ve všech stupních) 

RODINA PÍSMA 

ŘEZ

⿎⿎ kresebná varianta písma;  
rozeznáváme tzv. řezy 
vyznačovací, určené  
ke zvýrazňování části textu

⿎⿎ odvozené řezy vznikají 
zeslabením nebo zesílením 
duktusu

⿎⿎ dnes obvykle označované 
anglickými termíny 

⿎⿎ základní řez / Regular / 
obyčejný / velmi tenký 

⿎⿎ tučný / Bold / Semi Bold /
Extra Bold / Ultra Bold

⿎⿎ kurzíva / Italic 

⿎⿎ tučná kurzíva / Bold Italic

⿎⿎ označení jednotlivých řezů 
se u různých písmolijen liší

SERIFOVÉ PÍSMO

⿎⿎ zakončení tahů písma

⿎⿎ ukázky u písma 48/57 b 
Amor Serif Pro Regular 
 
 

⿎⿎Andulka Serif Text Regular 
 
 
 

⿎⿎Baskerville Regular 
 
 
 

⿎⿎Bodoni SvtyTwo ITC TT Book 
 
 
 

⿎⿎Walbaum 120 Medium Pro 
Regular

ŘEZ 

FONT

⿎⿎ digitální písmový soubor

⿎⿎ počítačové písmo zpracované 
programovým kódem 
→ softwarem

⿎⿎ v editoru fontů pomocí 
kotevních bodů a táhel 
Bézierových křivek, kterými 
se upravují obrysy písmene; 
obsahují specifikaci o daném 
písmu (podrobně najdete 
viz 06 Typografie Písmo)

⿎⿎ pro zachování kvality písma 
při zvětšování a zmenšování, 
je potřeba znát a respektovat 
určitá omezení

⿎⿎ přihlédnutí na konkrétní typ 
a řez písma; u serifových 
fontů se zmenšením velikosti 
ztrácí tvarové detaily i jejich 
čitelnost; při zvětšení by 
naopak některé tahy mohly 
působit příliš výrazně

⿎⿎ zpracování a výběr písma má 
svá specifika u jednotlivých  
u tiskových technologií 
a v HTML (při tvorbě 
internetových stránek)

FONT 

PÍSMO 

⿎⿎ písmo je soubor znaků 
malé a velké abecedy, číslic, 
interpunkčních znamének 
a speciálních symbolů

⿎⿎ jeden z nejpoužívanějších 
prostředků pro komunikaci

⿎⿎ písmo je součástí grafického 
projevu, který nás doprovází 
téměř na každém kroku

⿎⿎ písmo sděluje, informuje, 
konstatuje, zdobí, propaguje, 
přesvědčuje

⿎⿎ navozuje pocity podobně 
jako u výtvarného díla 

⿎⿎ jedna z důležitých faktorů je 
dobrá čitelnost písma, kterou 
ovlivňuje mnoho vlivů: 
střední výška písma, délka 
horních a dolních dotahů 
(písmová osnova); šířková 
proporce písma, rozdíl 
v tlouštce vertikálních 
a horizontálních tahů, vnitřní 
a vnější prosvětlení písma, 
podobnost a odlišnost znaků, 
diakritická znaménka, sklon 
písma, další zdobné prvky aj.

PÍSMO 

 SERIF

 SERIF

 SERIF

 SERIF

 SERIF
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TYPOGRAFIE02 typografická pravidla → interpunkční znaménka → tečka

TEČKA.

⿎⿎MUDr. doktor medicíny

⿎⿎MDDR. zubní lékař

⿎⿎MVDr. doktor veterinárnní 
medicíny „veterinář“

⿎⿎ JUDr. doktor práv 

⿎⿎RNDr. doktor přírodních věd

⿎⿎PhDr. doktor filozofie

⿎⿎PharmDr. doktor farmacie

⿎⿎ThDr. doktor teologie

⿎⿎ Ing. inženýr

⿎⿎ Ing. arch. inženýr architekt

⿎⿎Mgr. magistr

⿎⿎MgA. magistr umění

⿎⿎Bc. bakalář

⿎⿎BcA. bakalář umění 

⿎⿎doc. docent

⿎⿎prof. profesor

TEČKA.

⿎⿎ a. s. akciová společnost

⿎⿎ aj. a jiné

⿎⿎ apod. a podobně

⿎⿎ č. p. číslo popisné

⿎⿎hod. hodina

⿎⿎ j. č. jednotné číslo

⿎⿎min. minuta, minimálně

⿎⿎mj. mimo jiné

⿎⿎ml. mladší

⿎⿎mn. č. množné číslo

⿎⿎n. l. našeho letopočtu

⿎⿎n. m. nadmořská výška

⿎⿎např. například

⿎⿎př. n. l. před naším 
letopočtem

⿎⿎ s. r. o. / spol s r. o. 
společnost s ručením 
omezeným

⿎⿎ tzv. takzvaný

⿎⿎ v. o. s. veřejná obchodní 
společnost

⿎⿎ZKRATKY JMEN

⿎⿎K. H. Mácha, J. Neruda

TEČKA.

⿎⿎Zahájení sezóny začne  
6. 4. 2013.

⿎⿎ŘADOVÁ ČÍSLOVKA

⿎⿎ Jindřich VIII. měl šest žen.

⿎⿎ Jaro začíná 21. března. 

⿎⿎Také 2. místo bylo 
úspěchem.

TEČKA.

⿎⿎Mraky se honily. 

⿎⿎ „Brzy zaprší.“ 

⿎⿎ (A zase bude dobře.) 

⿎⿎ „To je jasné (jako facka).“

⿎⿎Najdete to na 228 str.

⿎⿎při doplňování zprávných 
odpovědí hádankách, 
soutěžích apod. 
Soutok L... a V..... 
je významnou dominantou 
Mělníka?  
(písmena nahradíme 
tečkami ne výpustkou… 
Mac Alt + Shift + ů 
PC Alt + 0133)

TEČKA.

⿎⿎ vždy bez mezery 
k poslednímu písmenu, znaku

⿎⿎ za tečkou děláme mezeru 

⿎⿎mezi tečkou a uvozovkami 
mezeru nikdy neděláme

⿎⿎ v případech, kde se sejde 
více interpunkčních znaků, 
mezi kterými se mezery 
nedělají, se jejich pořadí 
řídí pravopisnými pravidly 
a logikou

⿎⿎ nikdy se nedělají dvě tečky 
za sebou

⿎⿎ kde se mezery za tečkou 
nedělají 
www.iTutorial.cz  
IP adresy  
kapitola 1.2.3 
12.10  hod./min. bez sekund 
A.B.C.D. součástí značky

ZKRATKY TITULŮ ZKRATKY  DATUM / ŘADOVÁ Č.KONEC VĚTY / HÁDANKY PRAVIDLA
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TYPOGRAFIE02 typografická pravidla → tečka → zkratky 

 
 
 
 

 

a. s.   akciová společnost  

aj.     a jiné 

apod. a podobně 
č. p.   číslo popisné
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TYPOGRAFIE02 typografická pravidla → copyrigHt → mac alt + shift + c © / pc levý alt + 0169 ©

 

→ označení pro autorská práva; 
odděluje se mezerou 

© iTutorial, s. r. o., 2013
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TYPOGRAFIE02 typografická pravidla → spojovník (divis) / pomlčka 

POMLČKA DLOUHÁ — 

⿎⿎ čtverčíková (em dash)

⿎⿎ zvolíte-li dlouhou pomlčku 
je potřeba ji dodržet jednotně 
např.: v akcidenční sazbě, 
v tabulkách, při sazbě básní

⿎⿎ ve sloupcové sazbě, když 
šířka odpovídá dvěma nulám, 
se využívá pro označení celé 
finanční částky, zastupuje dvě 
nuly; (nepoužívat jako „měna“ 
za číslem ...35,— Kč!) 
CD-ROM  Kč 45, — 
VAK  Kč 90,—

⿎⿎ v běžném textu se používání 
celého čísla s pomlčkou 
nedoporučuje 
Přehrávač v akci stojí  
Kč 550,— bez DPH. 
(Časopis stojí 95 Kč.)

 MINUS -

⿎⿎Mac Alt + Shift + ̂  
PC levý Alt + 8722

⿎⿎matematický symbol 
znaménko minus je výše 
než spojovník a pomlčka

⿎⿎ např.: u písma 
Futura Condensed 
ExtraBold: +−–- 
(ukázka rozdílu účaří u plus, 
minus, pomlčky, spojovníku)

⿎⿎ u kvalitního písma např.: 
Amor Sans Pro (které jsme 
pro projekt iTutorial vybrali), 
lze využít pomlčku jako 
minus -+ 

⿎⿎ podrobně viz matematická 
sazba

⿎⿎ znaménka se oddělují 
čtvrtinovými mezerami 
8 − 4

⿎⿎ znak minus bez mezer  
−9 °C

POMLČKA –

⿎⿎ půlčtverčíková (en dash)

⿎⿎ nahrazuje jednoslovné výrazy 
sází se s tenkou mezerou,  
(Mac Alt + Shift + Cmd + M) 
pro lepší vzhled (v mnoha 
zdrojích se uvádí, že se sází 
bez mezer); když v sazbě 
vyjde na začátku nebo na 
konci řádky, nahrazuje se 
slovním vyjádřením 
a, až, od – do, versus/proti 
2012 – 2013, 3 – 6 hod. 

⿎⿎ víceslovné výrazy – mezery; 
tenká mezera z obou stran 
20. září 2012 – 20. září 2013 

⿎⿎ pomlčka-odrážka na začátku 
řádky (spojovat s prvním 
písmenem pevnou mezerou) 
– první:  ....... 
– druhá: .......

⿎⿎ uvození přímé řeči 
 – Co děláte? – Studuji. – 
To máte říct rovnou, že 
studujete!

⿎⿎ používá se k pozastavení věty 
nebo místo čárky k oddělení 
větných částí

SPOJOVNÍK (DIVIS)-

⿎⿎ sází se bez mezer, používá 
se ve výrazech složených  
ze dvou slov 
učební obor holič-kadeřník 
anglicko-český slovník

⿎⿎ sestupný, zápis dat 
2013-04-19

⿎⿎místní jména 
Praha-východ

⿎⿎ souřadné spojení 
propan-butan

⿎⿎ převzatá slova 
moucha tse-tse

⿎⿎ přejatá slova, kódy 
D-vitamín 
EAN KÓD 978-80-989845-9

⿎⿎matematické a chemické 
názvosloví 
Fí-kvadrát, n-tý

⿎⿎ při dělení zopakovat na další 
řádce           ..............žluto-                      
-zelený                     

⿎⿎ internetové adresy aj.

⿎⿎ další příklady např.: 
prirucka.ujc.cas.cz/?id=164 

POMLČKA DLOUHÁ MINUS POMLČKASPOJOVNÍK (DIVIS) KLÁVESOVÉ ZKRATKY 

⿎⿎POMLČKA –  
Mac Alt + - (spojovník)  
PC Alt + 0150  

⿎⿎POMLČKA DLOUHÁ — 
Mac Alt + Shift + - (spojovník) 
PC Alt +  0151

⿎⿎ aby se pomlčka od textu 
a číslic neoddělila, vložíme  
nedělitelnou „n“ mezeru 
nebo (nebo „m“ mezeru) 
Mac Alt + Cmd + X / „n“   
PC Alt + 0160 / „n“

⿎⿎ spojovník mezi jmény se 
nevkládá dle § 8 zákona 
o rodině (pořadí příjmení: 
příjmení partnerovo jako 
první, původní příjmení 
jako druhé). 

⿎⿎ÚJČ AV ČR. U tradičních 
jmen po předcích; je možno 
spojování bez mezer mezi 
jmény ponechat, u nově 
vzniklých manželství 
by příjmení měla k sobě 
být volně přistavena pouze 
s mezerou

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=164
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