Typografické zásady
Špatně (nevhodně)
Česko – Slovensko

Počítač stojí 10 000,- Kč.
Kniha stojí 350,-.
2004–05
otevřeno od 7–18 hodin

a/
b/
c/
3,5 „
<www.copth.cz>
15. února 2005
8-mi bitový
4. 3. 05
fi
U domu si hrály 3 děti.
Šel jsem 2 hodiny.
12,45
2 345,22
10 222 345,82
15 hod. 45 min.
5 tisíc
280 02 Kolín
28002 Kolín
1 OOO Kč
Telefon 234234234
2 l50

Správně
česko-anglický
Česko–Slovensko
Praha 9-Prosek,
Praha-Žižkov; ping-pong
mechanik-elektronik
bude-li
beta-verze
– červená
– zelená
– modrá
Počítač stojí Kč 10 000,-.
Kniha stojí 350 Kč.

Poznámka
spojovník

2004–2005
dálnice Praha–Brno
otevřeno 7–18 hodin
19.30 hodin
km/h
56 b/s
a)
b)
c)
3,5 “
www.copth.cz
Dne 15. února 2005
V úterý 15. února 2005
8× 8krát 8bitový
4. 3. 2005
fi
U domu si hrály tři děti.
Šel jsem dvě hodiny.
12,45
2 345,22
10 222 345,82
Odjezd vlaku 15.45 h
15 h 45 min
5 000; pět tisíc
280 02 Kolín

Alt+0150

palec

Vložit-Symbol ×
slitek
v beletrii do 12 píšu čísla slovy

před Kolínem mezera plus
zúžená mezera

CZ 280 02 Kolín
1 000 Kč
Telefon 234 234 234
2 150
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Špatně (nevhodně)
2–5
−15 °
15 °C
180°
Podle §13, odst. 2
3 m za
2 min
5m “
3 min
2m “
1 min
oceán Atlantský
Baltský
Tichý

Správně
2−5
−15°
zúžená mezera
180 °
36°02’12”
Podle § 13, odst. 2
3 m za
2 min
5 m za
3 min
2 m za
1 min
oceán Atlantský
oceán Baltský
oceán Tichý

oceán Atlantský
“ Baltský
“ Tichý
( Tichý oceán )
Koncertu se zúčastnilo deset
procent žáků.

oceán Atlantský
~ Baltský
~ Tichý
(Tichý oceán)
Koncertu se zúčastnilo deset
procent žáků.

Koncertu se zúčastnilo
d e s e t p r o c e n t žáků.
1:2
Pozvánka na sraz
absolventů kolín. gymnázia.
Nejdelší náměstí v
Praze…
v Praze ...

1:2
Pozvánka na sraz absolventů
kolínského gymnázia.
Nejdelší náměstí v Praze
v Praze …

Poznámka
Vložit-Symbol

úhel
zúžená mezera
Ctrl+Tab skok na zarážku

opakovací znaménka:
pomlčka nebo tilda

vyznačení v textu:
stejným typem písma
kurzívou
kapitálkami
verzálkami
sportovní utkání
poslední řádek nejkratší
nedělitelná mezera Alt+0160
zúžená mezera plus výpustek;
trojtečka má neměnnou šířku
mezer

Vhodné typy písma:
1. Book Antiqua (dynamická konstrukce stínů) – knižní tisk velmi dobré pro text
2. Bookman Old Style
velmi dobré pro text
Nevhodný typ písma:
3. Century … přechodová antiqua
Times New Roman
4. Garamond
hodně světlé, není vhodné
5. Georgia
dobré
6. Palatino Linotype … dynamická antiqua moderní

Nastavení stylů v běžném dokumentu
Styl: Běžný text: 12 b. Bookman nebo Garamond; Odsazení 1. řádku v odstavci: 24 b.; Řádkový
proklad: 14 pt
Styl: Nadpisy: tučné, bez zarážky, zarovnané vlevo, svázat s následujícím, svázat řádky
Styl: Nadpis: 20 pt, odsazení před 28 pt, za 14 pt;
Styl: Podnadpis: 14 pt, odsazení před 14 pt, za 7 pt
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Nadpis odstavce musí být svázán s odstavcem. Formát-Odstavec-Tok textu-Svázat
s následujícím
U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov - jednoho řádku odstavce
na jiné straně, než je zbytek odstavce. Formát-Odstavec-Tok textu-Kontrola osamocených řádků
Dělení slov necháváme vždy na editoru, nikdy nevkládáme dělítka ručně. Nástroje-JazykDělení slov-Automatické dělení slov
Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, musí být spodní řádek nejkratší.
Pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu atd.), měl by být
umístěn v optickém středu, který je kousek nad středem geometrickým.

Nejdůležitější nadpisy nebo obrázky by měly být v textu umístěny na tzv. zlatém řezu. To
je průsečík linek cca ve 1/3 a 2/3 šířky i výšky stránky.
Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince.
Pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo někam hledící člověk, měl by pohyb
(pohled) vždy směřovat dovnitř knihy.

špatně

správně
Superstar Aneta Langerová

Popisky obrázků se dávají do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem než je
základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka. Popisky k zajímavým obrázkům
si přečte skoro každý – mělo by v nich být uvedeno nejen, co je na obrázku, ale i stručně
řečené důležité sdělení tiskoviny.
Dlouhé "šedé" texty v dnešní uspěchané době lidé často vůbec nečtou. Text by měl být
výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu.
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