
Sazba textu 
Odstavce 
po�et �ádk� v odstavci dostate�ný, jinak je text nehezky roztrhán 
ze stejného d�vodu p�im��ené množství nadpis� 
nep�ípustné jsou osamocené �ádky (v každé �ásti musí zbýt nejmén� 2 �ádky) 
�ádky by m�ly být dostate�n� plné 

Lámání �ádek nesmíme d�lat 
za jednociferným �íslem bez m�rné jednotky 
mezi �ádovými skupinami cifer uvnit� �ísel 
mezi jménem a p�íjmením, p�íp. titulem a jménem (jméno i s tituly se vždy píše na jeden �ádek) 
uvnit� data (celé datum na jeden �ádek) 

Jak toho dosáhnout? Vkládat ned�litelnou mezeru místo normální (Word: CTRL+SHIFT+mezera) 

D�lení slov 
p�ihlížíme k jazykové struktu�e slova (zem�- | koule) 
není-li patrná, je možné rozd�lit libovoln� (se- | s- | t- | ra) 
žádná �ást rozd�leného slova by nem�la být kratší než 3 znaky 
doporu�uje se odd�lovat p�ednostn� p�edpony a p�ípony (p�e- | tlak) 
d�lená slova by se nem�la vyskytovat na t�ech a více po sob� jdoucích �ádcích 
ned�líme v nadpisech a na koncích stránek 

Interpunk�ní znaménka 
te�ka, �árka, st�edník, dvojte�ka, otazník, vyk�i�ník se p�isazují t�sn� za slovo, bez mezery  
(nap�., pozor: nep�echázejte!, doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., ...) 
te�ka se nepíše na konci titulk� a nadpis� 

Uvozovky, závorky 
uvozovky: „dvojité oblé“ (9966), ,jednoduché oblé’ (96) 
je-li v uvozovkách celá v�ta, pat�í do uvozovek i interpunk�ní znaménko, kterým je ukon�ena  
P�.: „Jdu dom�,“ oznámil. 
mezi uvozovkami (resp. závorkami) a textem uvnit� nejsou mezery 
za závorkou je mezera, ale toto pravidlo neplatí pro konec v�ty  
P�.: K lesu je možné jít cestou (nebo necestou). 

T�i te�ky 
nahrazují vypušt�ný text (nap�. u citátu) nebo pomlku 
nepíšeme za n� v�tnou te�ku 

Poml�ka 
poml�ka je širší (–) spojovník je užší (-) 
poml�ka odd�luje to, co je t�eba odd�lit výrazn�ji než �árkami  
(jestliže p�ijdeme – což není zatím jisté – uspo�ádáme koncert) 
poml�ka také n�kdy nahrazuje slova (až, proti), tehdy je bez mezer okolo:  
teploty 25–28°C, Sparta–Slavia 
spojovník se používá u složených výraz� (�esko-anglický slovník) 

Zkratky a tituly 
oficiální zkratky institucí píšeme velkými písmeny (OSN, �TK) 
spole�nosti: s. r. o., spol. s r. o., a. s. 
oficiální zkratky titul� (Ing., Bc., CSc., MUDr., PaedDr., ...) se píšou vždy s te�kou, oby�ejn� s velkým písmenem 
na za�átku (n�kdy i uvnit�) 
zkratky titul� docent a profesor (doc., prof.) se píšou malými písmeny 
malými písmeny se píšou také neoficiální tituly uvnit� odstavc� (dr., ing.) 
více titul� za sebou se odd�luje mezerou (doc. RNDr. Ing. Jan Novák, CSc.) 

Datum a �as 
za �íslem dne a m�síce vždy te�ka a mezera 
18. 10. 2002, 18. ledna 2003 
u �asu se hodiny a minuty odd�lují dvojte�kou (9:15)  

�ísla 
k odd�lení celé a desetinné �ásti používáme zásadn� �árku (v anglických textech te�ku) 
trojice �íslic odd�lujeme mezerou: 16 112 800 
telefonní �ísla píšeme po trojicích 224 095 111 

 
 

Zpracováno podle: Polách, Eduard. Pravidla sazby diplomových prací. �eské Bud�jovice, 1998. [cit. 2002-06-15] 
Dostupné na WWW: <http://www.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf> 
 


