
Naprosté základy typografie



Typografie

„Umění“ práce s textem při jeho sazbě

500letá historie

Nástup počítačů – zjednodušení náročné práce, jedním z prvních
byl TEX Donalda Knutha (1977)

Typografická pravidla – usnadňují čtení textu čtenářem

Jejich používání je nevynutitelné

ČSN stále platí, ale od roku 1999 nemají právní dopad

Jsou doplňkem pravidel gramatických



Písmo

minusky 

VERZÁLKY 

KAPITÁLKY

Antikva

Grotesk

Neproporciální

Rodina × řez

Normální (vzpřímené)

(Polo)tučné

Kurzivní, skloněné

Kerning

AVATAR vs. AVATAR

Slitky

fi vs. fi 

fl vs. fl

ij vs. ĳ

Vyznačování

Tučné, kurziva

P r o s t r k á n í

VERZÁLKY, KAPITÁLKY



Volba písma (1)



Volba písma (2)



Volba písma (3)



Volba písma (4)



Volba písma (5)



Členění textu

Kapitola

Podkapitoly

Číslování

Odstavec

Zarážka, východový řádek

Oddělování

Zarovnávání

Mezislovní mezery

Dělení slov

Stránka

parchanty



Hladká sazba (1)

Pomlčka, spojovník, minus

„–“, „-“, „−“

Pomlčka: odděluje části textu
(náhrada závorek), „až“,
„od do“, „versus“, nesmí
být na začátku řádku

Spojovník: dělení slov,
spojování výrazů
(„anglicko-český“,  „Frýdek-
-Místek“, „není-li“, „n-tice“),
při zlomu řádku v místě
spojovníku se opakuje na
začátku dalšího řádku

Interpunkce

„,“, „.“, „?“, „!“, „... vs. …“

Těsně za slovo, za nimi
mezera (výjimka: čísla,
čas, násobení, členění
textu)

Závorky

Pořadí (), [], {}, <>, //

Přisazují se k textu, který
obsahují, od okolí mezerou

Uvozovky

České: „“ (99-66) (‚‛ »«)



Hladká sazba (2)

Stupeň, procento, promile

º, %, ‰

Jednotka (bez mezery
pouze jako přídavné)

Palec a stopa

", '

Jednotka

+, −, =

S mezerami

Specialita matematické sazby

Internetové adresy

Většinou bez protokolu

Pokud možno v základním
tvaru

Nevyznačovat, nebo vyznačit
špičatými závorkami
(›www.ian.cz‹) 

Dělení v místě tečky: www.
idnes.cz nebo zdvojením
speciálního znaku
ian.cz/ /clanek2.html (v
místě spojovníku je to
nebezpečné)



Hladká sazba (3)

Není mezera jako mezera

Běžná (mezislovní)

Pevná (nedělitelná) – číslo a
jednotka ve zkratce, titul a
jméno, iniciály a příjmení,
jednoznakové předložky
a spojky, kategorie
a pořadí (obr.\3), datum
(25.\července), zkratky
(a.\s.)

Zúžená:

trojice cifer v dlouhých
číslech „22 586 m“

„et“  Kos & syn

Čísla

Desetinná: 2,257 6

Dlouhá: 2 256 235,121 12

Pokud nemá matematický
význam, rozepsat krátké:

NE: „Na pískovišti si hrály
3 děti.“ „Běžel 5hodinový
maratón.“

Nevhodné kombinovat číslice
a slova

6 milionů 576 tisíc 150
nebo 6 milionů 576 150

Čas –  hh.mm:ss



Seznamy, výčty

Bez tečky s malým písmenem

Bez tečky s velkým písmenem
(prezentace)

Jako jednotlivé věty se vším
všudy

Jako dlouhá věta  →

Ale všude stejně!

V balíku bylo nalezeno:

3 kg másla,

6 kg chleba,

30 l vodky

a 12 kg střelného prachu.

Veškerý materiál byl zabaven.



Matematická sazba

Lepší použít nějaký editor, který
umí rovnice dobře 

Ruční sazba velmi náročná
a náchylná k chybám

Řez písma:

Vzpřímeně – čísla, názvy
funkcí a operátorů, indexy,
pokud neoznačují
proměnnou, jednotky

Skloněně – proměnné
(i v běžném textu)

Tučně – vektory

B f=
2h f 3

c2

1

e
hf
kT eff −1

=C sin cos ln 

=arctg y
x

d y
dm

=m−2,35

E k=25GJ

B=∇×A , ∇⋅B=0

f∗g (x)=∫
−∞

+∞

f (x) g (x− y)d y



Odlišnosti anglické sazby

Pomlčka – čtverčíková bez
mezer: „Double stars―called
binaries―are ...“

Uvozovky – “ ” (66 99)

Jiný algoritmus dělení slov

Spojovník – bez mezer, nikdy
se neopakuje na začátku
dalšího řádku

Čísla 

Desetinná tečka, řády se
oddělují čárkou
2,205,564.55

Řadové s koncovkou (1st
i 1st)

Zkratky – iniciály s tečkami bez
mezer (U.S.A), u jmen se
sázejí mezery

G. B. Shaw i G.B. Shaw

Zvláštnosti psaní verzálek

„on first Monday in October“

„The Application of the Data
Processing“



Citace literatury

Články

Wolf, M., Zejda, M.: 2005, Astron. Astrophys., 437, 545–551

Wolf, M., Zejda, M.: Astron. Astrophys, 437 (2005), 545–551

Wolf, M., Zejda, M. (2005):  Apsidal motion in southern eccentric
eclipsing binaries: V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr and AO Vel,
Astron. Astrophys. 437,  545–551

Monografie

Stix, M.: 1989, The Sun – An Introduction, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg

Odkazy v textu:

[4], Wolf a Zejda (2005), Wolf a Zejda [4]



Časté chyby v diplomkách

Parchanty

- vs. – vs. −, 10x50 vs. 10×50

Jednoznakové spojky a předložky na konci řádku

Jednotky skloněně, neodděleny od hodnoty

Špatný zápis čísel

°, %

Zlom řádku v místě hodnota / jednotka

Špatné rozvržení stránky (moc do krajů, moc nahoru, …)

Proměnné v textu nejsou skloněné

Vzorečky, obrázky !!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

