
Typografické minimum

Forma textu často rozhoduje o tom, jestli se čtenář pustí i do obsahu

Texty (na webu nebo třeba na letáčcích) by se měly řídit několika jednoduchými pravidly, aby se 
klient s chutí začetl. 

Nejdůležitější pravidla 

Text by měl být jednoduchý a vizuálně přehledný

aby se v něm člověk raz dva zorientoval a zjistil, jestli mu stojí za to číst dál.

• Pro členění textu používejte nadpisy a podnadpisy.

• Rozdělujte texty do kratších odstavců a oddělujte odstavce mezerou.

• Používejte odrážky a seznamy, text hned vypadá přehledněji.

Text by měl být uživatelsky přívětivý

• Používejte dostatečně velké písmo (aby ho přečetl i čtenář v letech, nota bene po 
celodenním hledění do monitoru).

• Font by měl být dobře čitelný (přílišné kudrlinky čtivost nepodpoří).

• Používejte dostatečné řádkování (alespoň 1,15, ale raději 1,5 řádku).

• Dbejte na dostatečný kontrast pozadí/text (bílé písmo na žlutém pozadí přečte málokdo).

• Zarovnávejte raději vlevo než do bloku.

Zarovnání  do  bloku  totiž  často  roztrhá  slova  příliš  velkými  mezerami.
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Typografický tahák

Interpunkční znaménka 
(čárka, tečka, středník, dvojtečka, vykřičník i otazník)

se píší hned za slovo, vlastně jako kdyby šlo o další písmenko téhož slova. Mezera následuje až za 

nimi. 

✓ Za čárkou, za čárkou se mezera píše. 

✗ Před čárku , středník,dvojtečku  ,tečku ani středník mezera nepatří.

Uvozovky

České uvozovky vypadají jako číslice 99 (přední uvozovky) a 66 (zadní uvozovky) a píší se bez 
mezer před/za slovem.

✓ „Takhle ano.“ 

✗ ''Tohle je zdvojený apostrof, ne uvozovky.'' „ Takhle s mezerami taky ne. „

Závorky

Jak s mezerami? Závorky se „přilepí“ na slova, která jsou uvnitř, zvenku závorek mezery patří.

✓ Takhle je to správně (a tečka se píše až za závorku).

✓ (Pokud je v závorce celá věta, je tam i s tečkou.) 

✓ Ale pokud část v závorce do výpovědi patří, píše se tečka až za závorkou (takhle). Je to 

snadné (jako napočítat do tří).

✗ Ne takhle, s mezerami všude ( to je chyba ) .

Datum

Datum se píše s mezerami.

✓ 14. 2. 2021

✗ 14.2.2021
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Procenta a jednotky

Určujeme-li množství, píšeme mezeru. 

„Dvacet procent“ se píše s mezerou:

✓ Sleva 20 %, vzdálenost 10 m 

Tvoříme-li přídavné jméno, píšeme bez mezery. 

Chcete-li napsat „stoprocentní“, napište procenta HNED ZA číslovku: 

✓ 100% účinný, 5m (čteme „pětimetrový“)

✗ 100 % účinný (takhle se to správně čte: „100 procent účinný“)

✗ Forma s -ti (20ti %) je špatně. Nikdy se k číslici nic nedopisuje.

Můžete využít pomůcku – pokud byste procenta nepsali číslicí, ale slovy: 

• pokud napíšete „sto procent, pět metrů“ jako dvě slova oddělená mezerou  číslovku a 
znak také oddělíte mezerou „100 %, 5 m“

• pokud napíšete „stoprocentní, pětimetrový“ jako jedno slovo bez mezery  číslovku a 
znak pište také bez mezery „100%, 5m“.

Pomlčka a spojovník

Ne všichni to rozlišují, ale se spojovníky a pomlčkami na správných místech text prostě ladí (a 
lahodí oku).

Spojovník (-) 

je vlastně krátká pomlčka. Na klávesnici ho najdete vedle pravé klávesy Shift. 

• Píše se bez mezer okolo.

• Používá se (zjednodušeně) ke spojování dvou slov (proto je to spojovník), často přídavných 
jmen: technicko-ekonomický, německo-český, aj.

• Použijete ho také se spojkou -li: chcete-li, můžete-li, aj.

Pomlčka (–) 

je delší vodorovná čárka.
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Na klávesnici ji nenajdete. Můžete ji vložit pomocí Vložit -> Symbol nebo pomocí levého Alt + 
0150. Word ji často vkládá automaticky. 

• S mezerami se pomlčka píše tam, kde ji větě můžete použít místo čárky: 

• Tento parfém – vyrobený ve Francii – představuje unikátní spojení květinových tónů 
s omamnou vanilkovou vůní.

• Bez mezer se píše tam, kde ji použijete ve funkci a, až, od … do … nebo proti (versus). 

To se vám bude hodit třeba když budete psát:

• od kdy do kdy máte otevřeno: 8–16 h,

• při vypisování termínů: kurz proběhne 1.–3. 6. 2021,

• nebo letopočtů: naše firma byla v letech 2015–2019 mimořádně úspěšná.

Další zdánlivá zrada: pokud je datum před pomlčkou dvoumístné, odděluje se pomlčka mezerami – 
abyste nespojili dva nesourodé prvky: 

✓ 10. 4. – 16. 5. 2002, 10. dubna – 16. května 2002

✗ 10. 4.–16. 5. 2002, 10. dubna–16. května 2002

Nadpisy, titulky

Za titulkem, nadpisem ani podnadpisem se nepíše tečka ani jiná interpunkce. A to ani v případě, že 
nadpis tvoří větu nebo se skládá z více částí oddělených tečkami.

✓ Pleťová kosmetika

✓ Pleťová kosmetika. Dle typu pleti

✗ Pleťová kosmetika. Dle typu pleti.

Jitka Černovská | www.TyDve.cz | Workshop Základy copywritingu | pro BeautySense | 20. 2. 2021
strana 4/3


	Typografické minimum
	Forma textu často rozhoduje o tom, jestli se čtenář pustí i do obsahu
	Nejdůležitější pravidla
	Text by měl být jednoduchý a vizuálně přehledný
	Text by měl být uživatelsky přívětivý


	Typografický tahák
	Interpunkční znaménka (čárka, tečka, středník, dvojtečka, vykřičník i otazník)
	Uvozovky
	Závorky
	Datum
	Procenta a jednotky
	Určujeme-li množství, píšeme mezeru.
	Tvoříme-li přídavné jméno, píšeme bez mezery.
	Můžete využít pomůcku – pokud byste procenta nepsali číslicí, ale slovy:

	Pomlčka a spojovník
	Spojovník (-)
	Pomlčka (–)

	Nadpisy, titulky


