Typografie
Písemná a elektronická komunikace, typografické
zásady, zpracování dlouhých dokumentů

Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík

Pravidla písemné a elektronické komunikace


Závazná pravidla – dána obecně závaznými
právními předpisy
◦ Zákony, vyhlášky, nařízení vlády
◦ Např. zákon o archivnictví a spisové sluţbě



Doporučená pravidla – jsou součástí různých
norem (ČSN, ČSN EU, ČSN ISO)
◦ Obsaţené poţadavky se povaţují za standard

◦ Např. formální úprava obchodních dopisů


Zvyková pravidla – obecně uznávaná pravidla
◦ Typografická pravidla

◦ Pravidla českého pravopisu
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Úprava písemných dokumentů
Řídí se:


ČSN 01 6910:2007 – doporučený normativ pro
všechny, kteří vyhotovují písemné dokumenty



Zákon o archivnictví a spisové sluţbě
◦ Obsahuje poţadavky při výkonu spisové sluţby
a zpracování dokumentů
◦ Platí pro mimo jiné i pro školy



Jednotná firemní dokumentace – stanovena
interními předpisy
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PRAVIDLA PRO PSANÍ
TEXTŮ
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AA

Typy písem


Patková písma (serif font)
◦ Noţičky písmen jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou –
vytvářejí optický vjem linky a zejména delší texty se tak lépe
čtou (knihy, noviny)
◦ Např. Times New Roman



Bezpatková písma (sans serif font)
◦ Jsou úhlednější neţ patková písma, ale oči se při jejich čtení dříve
unaví
◦ Pouţívají se pro kratší texty, kde nám záleţí na úpravě; pouţití
také pro odlišení nadpisů
◦ Na obrazovce se lépe čtou (lépe se vykreslí i při niţším rozlišení)
◦ Např. Arial
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Typy písem


Proporcionální písmo – písmena zde mají různou
šířku
◦ Např. Times New Roman nebo Arial



Neproporcionální písmo – všechna písmena jsou
stejně široká
◦ Jinak nejednotná šířka některých písmen (např. i a m) je
řešena patičkami u noţiček písmen, která pak vymezují
šířku písmene (i a m)
◦ Pouţití např. pro odlišení kódu programovacího jazyka,
výpis chybového hlášení programu apod.
◦ Např. Courier New
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Psaní různých znaků


Přepínání klávesnice – pomocí panelu jazyků nebo
zkratkou levý Alt + levý Shift



Vkládání znaků ve Wordu: karta Vložení  Symbol



Některé znaky lze zadávat i přímo pomocí
klávesových zkratek
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Psaní různých znaků


Uţitečné klávesové zkratky s pravým Altem:
Alt+V

@

Alt+,

<

Alt+Q

\

Alt+.

>

Alt+C

&

Alt+E

€

Alt+X

#

Alt+ů

$

Alt+F

[

Alt+)

×

Alt+G

]

Alt+-

*

Alt+B

{

Alt+ú

÷

Alt+N

}

Alt+§

ß
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Členící (interpunkční) znaménka


Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník
◦ Píší se za předcházející slovo bez mezery
◦ Za znaménkem se píše mezera
◦ Pokud je více interpunkčních znamének, píše se mezera za
poslední z nich
◦ Např.:Tel.: 123 456 789
◦ Za zkratkou na konci věty se píše pouze jedna tečka
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Členící (interpunkční) znaménka


Výrazy s mezerou na jednom řádku:
◦ Titul, jméno nebo titul, příjmení; zkratka jména a příjmení
◦ Den a měsíc (letopočet od měsíce oddělit lze)
◦ Neslabičné předloţky (s, S, z, Z, v, V, k, K), slabičné
předloţky (o, O, u, U), spojky (i, I, A) a následující slovo
(spojka malé a je výjimka)
◦ Číslo a značka, vícemístné číslo, sloţený zlomek
◦ Zkratka dvou nebo více slov; datum; jednotky a značka aj.



Pouţívá se pevná (tvrdá, neoddělitelná) mezera
◦ Ve Wordu: Ctrl+Shift+mezera

◦ Univerzálně: levý Alt+0160
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Členící (interpunkční) znaménka


Tři tečky
◦ Slouţí k nahrazení chybějících výrazů nebo značí
pokračování výčtu
◦ Výpustek – píše se s mezerou za slovem

◦ Zámlka (vynechaná část textu) – píše se bez mezery za
slovem


Způsob zápisu:
◦ Tři tečky
◦ Ve Wordu: Ctrl+tečka
◦ Univerzálně: levý Alt+0133
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Členící (interpunkční) znaménka


Spojovník
◦ Slouţí ke spojení dvou částí slova nebo výrazů
◦ Píše se bez okolních mezer
◦ Zapisuje se přímo z klávesnice: -

◦ Končí-li předcházející řádek spojovníkem, na začátku
následujícího řádu se spojovník opakuje
◦ Např. Praha-Vršovice, budete-li, česko-anglický slovník
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Členící (interpunkční) znaménka


Dělení slov
◦ Je normou doporučeno
◦ Dělí se podle pravopisných pravidel a estetických zásad
◦ Neměla by vzniknout zavádějící, směšná a vulgární slova

◦ Na dalším řádku nesmí zůstat jen jedna slabika
◦ Dělení by nemělo být na více neţ třech řádcích pod sebou


Dělení slov ve Wordu:
◦ Karta Rozložení stránky  Dělení slov
◦ Moţnosti automatického i ručního dělení slov
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Členící (interpunkční) znaménka


Pomlčka krátká
◦ Odděluje výrazné části projevu, nahrazuje některá
interpunkční znaménka, spojky v souřadných souvětích
a další
◦ Význam větné čárky – mezery okolo
◦ Význam versus – mezery okolo (např. zápas Sparta – Slavia)
◦ Význam „aţ“, „aţ do“ – bez mezer okolo
(např. 12.–18. června, strana 9-15, pondělí-pátek)



Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: Ctrl+mínus
◦ Univerzálně: levý Alt+0150
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Členící (interpunkční) znaménka


Pomlčka dlouhá
◦ Má dvojnásobnou délku vzhledem ke krátké pomlčce
◦ V češtině se uţívá zřídka, např. v beletrii pro zvýraznění
členění textu

◦ Vyskytuje se v americké angličtině


Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: Ctrl+levý Alt+mínus
nebo pravý Alt+mínus
◦ Univerzálně: levý Alt+0151
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Členící (interpunkční) znaménka


Závorky
◦ Přiléhají k textu bez mezer
◦ Pokud je v závorce celá věta, koncová závorka se umístí aţ
za interpunkční znaménko ukončující větu

◦ Standardně se pouţívají kulaté (okrouhlé) závorky
◦ V hranatých závorkách se u jazykových příruček uvádí
výslovnost; označují se jimi citované publikace
◦ Hranaté závorky se pouţívají v matematice
◦ Lomítko se pouţívá jako dělící znaménko mezi údaji nebo
pro vyjádření alternativy

Typografie

16

Členící (interpunkční) znaménka


Uvozovky
◦ Slouţí k ohraničení přímé řeči
◦ Mezera se píše před uvozovkami na začátku a po
uvozovkách na konci



Způsob zápisu:
◦ V textovém editoru jsou přední a zadní uvozovky odlišné,
ale Word automaticky převádí znak palců na uvozovky
◦ Na začátku dole tvar malých 99 (Alt+0132)
◦ Na konci nahoře tvar malých 66 (Alt+0147)
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Členící (interpunkční) znaménka


Odsuvník (apostrof)
◦ Nahrazuje vynechané písmeno
◦ Někdy se pouţívá jako náhrada prvních dvou cifer
letopočtu

◦ Např.: Sáh’ si do kapsy. Paul’s dog. ’99


Způsob zápisu:
◦ Vloţení jako symbolu

◦ Univerzálně: levý Alt+0146
◦ Případně diakritická čárka a mezera
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Psaní zkratek


Zkratky se pouţívají pouze u vţitých výrazů, ukončují se
tečkou. Tyto zkratky se nepouţívají na začátku věty



Je-li zkratka vytvořena s posledním písmenem, nepíše se za ní
tečka, např. firma = fa; paní = pí (ale zkratka pan je p.)



Uvnitř zkratek dvou a více slov náleţí za kaţdou tečku
mezera, např. a. s.



Některé zkratky dvou a více slov se píší dohromady – např.
tj., čj. (číslo jednací), čp. (číslo popisné)



Končí-li věta zkratkou s tečkou na konci, tečka za větou se jiţ
nepíše



Za iniciálovými zkratkami se tečka nepíše – ČR, AV ČR, OSN



Slovo „viz“ není zkratka, píše se bez tečky na konci
Typografie
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Psaní zkratek


Označení podnikatelských subjektů se píší
v souladu se zápisem v obchodním rejstříku



Společnost s ručením omezeným:
◦ s. r. o. nebo spol. s r. o.



Veřejná obchodní společnost: v. o. s.



Akciová společnost: a. s.



Zkratka před názvem firmy je bez čárky
◦ Např.: a. s. Metal



Zkratka za názvem firmy je oddělena čárkou
◦ Např.: Metal, a. s.
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Psaní titulů, vojenských a vědeckých
hodností


Píší se na stejném řádku se jménem



Dodrţuje se přesně stanovený sled velkých
a malých písmen (výjimkou je velké písmeno na
začátku věty nebo nadpisu)



Tituly před jménem se čárkami neoddělují – např.
PaeDr. Karla Pechová, akad. arch. David Brzobohatý



Vědecké hodnosti za jménem se čárkami oddělují
z obou stran – např. PhDr. Martin Suchý, MBA, PhD.



Tituly se píší v pořadí jejich dosaţení



Vojenské hodnosti se předřazují před všechny tituly
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Přehled titulů
Zkratka
Bc.
BcA.

CSc.
DiS.
doc.
Dr.
DrSc.
dr. h. c.
Ing.
Ing. Arch.

Titul
bakalář
bakalář umění
kandidát věd
diplomovaný
specialista
docent
doktor
doktor věd
čestný doktorát
inţenýr
inţenýr architekt
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před jménem
před jménem
za jménem
za jménem
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před jménem
za jménem
za jménem
před jménem
před jménem
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Přehled titulů
Zkratka
Ing. chem.
JUDr.
MBA
Mgr.
MgA.
MSDr.
MUDr.
MVDr.

Titul
inţenýr chemie
doktor práv
mistr obchodní
administrativy
magistr
magistr umění
doktor zubního
lékařství
doktor medicíny
doktor veterinární
medicíny
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Přehled titulů
Zkratka
PaedDr.

Titul
Umístění
doktor pedagogiky před jménem

PharmDr.

doktor farmacie

před jménem

PhMr.
PhDr.
Ph.D.
prof.
RCDr.

magistr farmacie
doktor filozofie
doktor
profesor
doktor
obchodních věd
doktor přírodních
věd

před jménem
před jménem
za jménem
před jménem
před jménem

RNDr.
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před jménem

24

Přehled titulů
Zkratka
RSDr.
ThDr.
ThLic.
Th.D.

Titul
doktor sociálních
věd
doktor teologie
licenciát teologie
doktor teologie
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Měrné jednotky


Píší se bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují
mezerou
◦ Např.: 5 cm; 6 V; 8,78 kg; 0,25 l, 7 x 5 m, 10:00 h



Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za
sebou bez mezery
◦ Např.: +10 °C; 100 kWh; 500 kPa



Jestliţe se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné
jméno, píše se takový výraz bez mezery
◦ Např.: 100kilometrová = stokilometrová rychlost



Značky jednotek se tisknou písmem stojatým,
značky fyzikálních veličin kurzívou
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Značky měn


V sestavách se značky měn píší za peněţní částkou
(revize 2007; starší norma uváděla „před“)
◦ Např.: 220 Kč



V textech je lze uvádět za ní i před ní
◦ Např.: Nabízíme Vám slevu Kč 2500,-.



Není-li některá měnová značka v klávesnici stroje,
nahrazuje se kombinací znaků nebo se vypisuje
◦ Např.: 420 kanadských dolarů



V bankovní praxi se měnové jednotky vyjadřují
třípísmennými kódy
◦ Např.: CZK 24,20
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Psaní matematických značek


Značky pro sčítání, odečítání, násobení, dělení a rovnítko
se oddělují mezerami



Značka minus se nahrazuje pomlčkou, ne spojovníkem



Symbol × je moţné nahradit x nebo pouţít interpunkční
tečku



Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla,
předsazují se bez mezery
◦ Např.: +5 °C; –10 °C



V textu se matematické značky vypisují slovně
◦ Např.: Celkové mnoţství minus 5 kusů vadných.
Uvedená cena plus 645 Kč DPH.
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Psaní zlomků


Píší se pomocí lomítka bez okolních mezer



Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla
odděluje pevnou mezerou



Delší zlomky se píší s vodorovnou zlomkovou
čarou (začíná pod prvním a končí pod posledním
znakem zlomku)



Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: Karta Vložení  Rovnice
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Značky °, %, ‰


Značky jednotek vţdy ve spojení s číslem
◦ Např.: (10 ° = deset stupňů)



Ve významu přídavného jména se píší bez mezery
◦ Např.: (10° = desetistupňový)



Od čísla odděleny mezerou (pevnou mezerou)



Způsob zápisu:
◦ Stupeň (°): levý Alt+0176
◦ (Stupeň Celsia: (℃): levý Alt+8451)
◦ Procento: z klávesnice
◦ Promile: levý Alt+0137
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Mezní úchylka ±


Píše se bez mezery
◦ Např.: 20 ±2



Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: vloţení jako symbolu

◦ Univerzálně: levý Alt+0177

Typografie

31

Poměr, měřítko, skóre


Poměr – dvojtečka bez okolních mezer
◦ Např.: Poměr koncentrace 3:2



Měřítko – dvojtečka s okolními mezerami
◦ Např.: Měřítko mapy 1 : 100 000



Skóre – dvojtečka bez okolních mezer
◦ Např.: Výsledek zápasu Baník Ostrava – Brno 2:2
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Průměr ø


Píše se s mezerou
◦ Např.: Otvor ø 8 cm



Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: vloţení jako symbolu

◦ Univerzálně: levý Alt+8960 (nefunguje vţdy)
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Exponenty, indexy


Píší se bez mezery
◦ Např.: 12 m2; (a + b)2; H2SO4



Způsob zápisu:
◦ Ve Wordu: funkce horní a dolní index
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Úhlový stupeň, minuta, vteřina


Pouţívají se při zápisu přesných údajů směru,
zeměpisných souřadnic apod., nikoli při časových údajích



Píší se bez mezery



Úhlové minuty se vyjadřují diakritickou čárkou nebo
odsuvníkem (apostrofem)



Úhlové vteřiny se vyznačují uvozovkami
◦ Např.: Úhel 3°27´5˝



Způsob zápisu:
◦ Stupeň: levý Alt+0176
◦ Minuta: levý Alt+0180
◦ Vteřina: levý Alt+0189
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Paragraf §


Píše se s mezerou
◦ Např. Podle § 29 odst. 1 písm. A) zákona č. 98/1991 Sb.



Pokud se uvádí více paragrafů, značka se píše jen
jednou



Způsob zápisu:
◦ Jednoduše z klávesnice
◦ Univerzálně: levý Alt+0167
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Značka & [et]


Uplatňuje se při psaní firemních názvů
◦ Např.: Klemens & Müller, Thomas Brown & Co.



Způsob zápisu:
◦ Univerzálně: pravý Alt+C
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Dvojitý kříţ #


Nahrazuje slovo „číslo“ ve spojení s následujícím
číslem



Píše se s okolními mezerami
◦ Např. # 55



Způsob zápisu:
◦ Univerzálně: pravý Alt+X
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Palce


Píší se bez mezery



Pozor na automatické opravy
◦ Např.: šířka 5”, disketa 3,5”
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Stejnítka


Pouţívá se symbol "



Pro opakování stejných výrazů



Např.:

10 vagonů stolních brambor



10 "

krmných

"



4 "

"

"

Typografie

40

Narozen, zemřel *, †


Oddělují se mezerami
◦ Např.: Alois Jirásek, * 23. srpna 1851, † 12. března 1930



Způsob zápisu:
◦ Narozen (*): z klávesnice

◦ Zemřel (†): levý Alt+0134
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Desetinná čísla


Oddělují se od jednotek desetinnou čárkou



Čísla, která mají více neţ tři místa vlevo nebo
vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin
o třech místech jednou mezerou



Čtyřmístná čísla se rovněţ člení mezerou (kromě
letopočtů)



Starší revize normy umoţňovala čtyřmístná čísla
nečlenit
◦ Např.: 17 867,8 m
1 250 000 obyvatel
5,756 7 q
2 000 km
rok 1945
Typografie

42

Peněţní částky


Při psaní peněţních částek se z bezpečnostních
důvodů skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou
◦ Např.: Kč 2.350.000,-2.350.000 Kč
0,50 Kč
Ft 1.543,78



Zaokrouhlená čísla nebo přibliţné částky lze uvádět
bez desetinných míst, název měny se pak uvádí za
číslem
◦ Např.: Příjem nad 15.000 Kč; cena cca 4.700 Kč
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Sestavy čísel


Jednotky se píší pod jednotky, desítky pod desítky
atd.; vychází se od desetinné čárky



Za desetinnou čárkou se uvádí vţdy stejný počet
míst, pokud nejsou udány desetinné hodnoty, píší se
nuly



Sloupce se pod posledním řádkem podtrhávají
spojovníkem (po zařádkování) nebo podtrhávací
čarou (těsné)



Podtrţení začíná pod (nad) prvním místem sloupce
a končí pod posledním místem



Početní značky +, – před částkami nebo před čísly
se podtrhávají spolu s čísly
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Sestavy čísel


Součty se podtrhávají rovnítkem (po zařádkování)
nebo dvojitou čarou
◦ Např.:

256,10 kg

700,00 "
354,50 "
----------1 310,50 kg
===========
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Kalendářní data


Obchodní a úřední dopisy, vyplňování rubrik,
odvolací údaje, v sestavách
◦ Píše se sestupně; jednotlivé údaje se spojují spojovníkem,
měsíc a den se vyznačuje vţdy dvoumístně
◦ Např.:1999-06-01



99-06-01

2001-03-08

Souvislé texty, osobní dopisy, peněţní doklady,
právní písemnosti apod.
◦ Měsíc se vypisuje slovem, 1.-9. den v měsíci se píše
jednomístně, celé datum se píše vzestupně
◦ Např.: Náchod 1. září 1998



16. prosince 1999

Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně
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Časové údaje


Píší se sestupně, dvoumístně a oddělují se
dvojtečkami



Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min,
s nebo vypsat slovy
◦ Např.: 10:30:15; 03:25 h; 10 h 30 min 15 s; v 10 hodin



V souvislém textu se hodiny, minuty a sekundy
mohou uvádět téţ jednomístně
◦ Např.: Porada začíná v 9:00 hodin.



Desetiny a setiny sekundy se oddělují desetinnou
čárkou
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Telefonní a faxová čísla


Člení se podle pokynů uvedených v aktuálních
Zlatých stránkách



V národním provozu: 111 222 333



V mezinárodním provozu: +420 111 222 333
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Ostatní čísla


Rodná čísla, čísla občanských a řidičských průkazů,
evidenční čísla cestovních dokladů, čísla bankovních
účtů, SPZ motorových vozidel, čísla norem, IČO,
DIČ atd. se člení v souladu s příslušnými předpisy
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Spojení čísel se slovy, písmeny,
značkami


Mezera se nedělá tam, kde se spojuje číslo se
slovem, s písmenem nebo značkou v jedno slovo
nebo v jednu značku
◦ Např.:10násobek, 4násobný, 5krát;
Alšova 15a
Formát A4
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Psaní římských číslic


Píší se pomocí velkých písmen



I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500,
M = 1 000



Čísla se skládají od znaků s nejvyšší hodnotou
k nejniţším



Píší se vedle sebe maximálně tři znaky stejné
hodnoty



Menší číslice před větší se odečítá



V sestavách se římské číslice řadí od levé svislice
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Zvýrazňování textu


Důleţité části textu lze zvýraznit:
◦ umístěním na samostatný řádek
◦ změnou řezu písma (tučný tisk, kurzíva)
◦ podtrţením

◦ změnou velikosti písma
◦ změnou druhu (fontu) písma
◦ psaním verzálkami (velkými písmeny)

◦ vloţením do uvozovek
◦ proloţením
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Umístění na samostatný řádek


Zvýrazněný text lze umístit na samostatný řádek od
levého okraje, od zaráţky nebo na horizontální
střed řádku



Od předcházejícího a následujícího textu se oddělí
prázdným řádkem
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Změna řezu písma, podtrţení


Řez písma – tučné písmo, kurzíva



V obchodní a úřední korespondenci se pouţívá zejména
zvýrazňování tučným tiskem; na internetových stránkách
jsou podtrţením zvýrazněny hypertextové odkazy



Podtrhává se přednostně podtrhávací čarou těsně pod
textem



Podtrţení začíná pod prvním a končí pod posledním
znakem zvýrazněného textu, včetně připojeného
interpunkčního znaménka (s výjimkou hypertextového
odkazu)



Víceslovný zvýrazněný text nebo celá věta se
podtrhávají souvisle
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Změna velikosti, druhu písma


Rozdíl velikosti písma ke zvýraznění by měl být více
jak 20 % velikosti písma



V jedné písemnosti by neměly být pouţity více neţ
tři druhy písma

Typografie

55

Prokládání


Prokládá se i písmeno ch a připojená interpunkční
znaménka



Neprokládají se čísla a iniciálové zkratky



Mezi dvěma proloţenými slovy nebo mezi slovem
proloţeným a neproloţeným jsou zvětšené mezery



Pokud se prokládání pouţije, je třeba vkládat
neoddělitelné mezery



Maximální velikost rozšíření je 20 % velikosti písma

Typografie

56

Členění dlouhých dokumentů


Delší texty získávají na přehlednosti rozdělením na
oddíly, pododdíly, odstavce a uváděním výčtů



Pouţívat jednotně v celém dokumentu
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Odstavec


První řádek odstavce začíná od levého okraje – platí
pro obchodní a úřední korespondenci



První řádek odstavce je odsazený o 1 aţ 1,5 cm –
platí pro osobní dopisy, knihy a časopisy



Při jednoduchém řádkování a řádkování 1,5 se mezi
odstavci přednostně vynechává jeden prázdný řádek
nebo lze meziodstavcové mezery pouze zvětšit



Při dvojitém řádkování se nové odstavce vyznačují
zaráţkami, meziodstavcové mezery se nezvětšují
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Výčty


Slouţí ke zvýšení přehlednosti textu



Začátek a konec výčtu se od okolního textu
odděluje prázdným řádkem (meziodstavcovou
mezerou)



Umisťují se od levého okraje, od odstavce, na střed
řádku apod.



Body jsou označeny arabskými, římskými číslicemi,
písmeny, pomlčkami a další značkami



Jednotlivé body, které obsahují více řádků, se
oddělují prázdným řádkem
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Výčty


Body jsou ukončeny čárkou, za posledním je tečka



Obsahují-li jednotlivé body celé věty, začínají velkým
písmenem a končí tečkou nebo začínají malým
písmenem a končí středníkem



Jestliţe jsou jednotlivé body výčtu dostatečně
graficky odlišeny (umístěny na samostatném řádku),
interpunkční znaménka se nemusí psát



Pouţití ve Wordu:
◦ Karta Domů  Odrážky, Číslování
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Číselné víceúrovňové označování


Části textu se označují údaji sloţenými z arabských
číslic, které se člení tečkami; uvnitř údaje se za
tečkou mezera nedělá



Na konci číselného výrazu se tečka nepíše



Číslování na kaţdém stupni začíná jedničkou



K označení případné předmluvy nebo úvodu se na
kaţdém stupni pouţívá nula (v aktuální revizi není)



Čísla se vyslovují jako číslovky základní (např. 10.3.1
– deset tři jedna),



Mezi číslem a textem se dělají nejméně dvě mezery
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Číselné víceúrovňové označování


Text se v přehledu nebo obsahu píše od jednotné
svislice vzhledem se zřetelem k nejdelšímu
číselnému označení
◦ Např.:
0
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
…
1.1.2.10
2
…
10
…

Úvod
Psací stroje
Podle pohonu
Ruční
Elektrické
Podle účelu použití
Kancelářské
Slepecké
Rozmnožovací stroje
Diktafony
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Abecedně-číselné označování


Při pouţití velkých a malých písmen, římských
a arabských číslic se pouţívá tato posloupnost:
◦ první úroveň – velká písmena
◦ druhá úroveň – římské číslice

◦ třetí úroveň – arabské číslice
◦ čtvrtá úroveň – malá písmena


Lze pouţít pouze arabské číslice, pouze malá
písmena, označit další výčet odráţkami apod.

Typografie

63

Abecedně-číselné označování


Zásady pouţití:
◦ Za velká písmena, za římské a arabské číslice náleţí tečka
◦ Za malá písmena se připojují závorky (okrouhlé nebo
rovné)

◦ K označení se nepouţívá „ch“; lze pouţít téţ označení aa),
ab), ac), …
◦ Za tečkou a za závorkou se vynechává jedna mezera
◦ Číslice se čtou jako číslovky řadové (za prvé, za druhé)
◦ V obsahu nebo přehledu se text řadí od jednotné levé
svislice se zřetelem k nejdelšímu označení (podle aktuální
verze normy; dříve mnoţné i stupňovité uspořádání)
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Abecedně-číselné označování


Příklad:
A.
…
B.
I.
1.
2.
a)
b)
…

Potravinářské zboží
Průmyslové zboží
Potřeby pro domácnost
Nábytek a bytový textil
Elektrické spotřebiče
Pračky
Ledničky
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Nadpisy


Nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu
oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu
jedním prázdným řádkem



Nadpis lze zvýraznit různým způsobem – psaním
velkými písmeny, podtrţením, tučným tiskem, velikostí
nebo druhem písma



Podtrhává se pouze text nadpisu, nikoliv číselné nebo
abecední označení



Číselně nebo abecedně označené nadpisy začínají od
stejné svislice jako text oddílů; další řádky víceřádkových
nadpisů začínají od nové svislice



Neoznačené nadpisy lze umístit na střed
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Dílčí nadpisy


Číselně ani abecedně neoznačené dílčí nadpisy se
mohou psát na začátek odstavce, zvýraznit
a ukončit tečkou



Text pak následuje bezprostředně za nadpisem
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Dílčí nadpisy


Příklad:
Přehled kurzů
Základní obsluha osobních počítačů. Osvojíte
si hlavní operace s počítačem. Naučíte se
ovládat klávesnici a tiskárnu.
Využití počítače pro běžnou praxi. Kurz je
zaměřen na zvládnutí základních operací.
Program obsahuje zpracování textů na úrovni
dopisů, editování, formátování, seznámení
s tiskem, třídění a zpracování tabulek.
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Formáty papírů a obálek


Formáty papíru vznikají půlením základního formátu



Základní řada A se pouţívá pro dokumenty



Řada A (A0 841 x 1 189 mm – plocha 1 m2)



Řada B (B0 1 000 x 1 414) – obálky



Řada C (C0 917 x 1 297) – obálky
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Formáty papírů a obálek


Formát A4 (210 mm x 297 mm) – obchodní a úřední
písemnosti



Krátké dopisy se mohou psát téţ na dopisní papír
formátu 2/3 A4
Hromadné zprávy (zápisy, návrhy k vyjádření apod.)
se rozesílají bez průvodního dopisu, tj. jen s adresou
a odvolacími údaji na papíru formátu 1/3 A4 (tzv.
adreska)
Pokud to dovoluje kvalita papíru, lze psát nebo
tisknout oboustranně
Pokračování dopisu se však zpravidla píše na další list
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Řádkování


Základní je řádkování jednoduché



Jedna rozteč má šířku 1/6 palce = 4,23 mm



Pro větší přehlednost lze řádkovat číslem 1,1 nebo
zvolit řádkování dvojité
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Velikost a druhy písma


Dopisy a jiné obchodní a úřední písemnosti se
nemají psát písmem menším neţ 10 bodů



Doporučuje se pouţívat písmo stojaté a kurzívou
pouze zvýraznit krátké úseky textu (skloněné
písmo je hůře čitelné)



Kurzívou se nesmějí psát adresy a čísla



Pro psaní číselných sestav je vhodnější písmo
s konstantní šířkou znaků
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Mezery (shrnutí pravidel o mezerách)


Za vypsaným slovem, zkratkou, značkou, číslem
nebo členícím znaménkem následuje mezera



Mezera se však nedělá:
◦ za tečkou – v e-mailových a internetových adresách,
v peněţních částkách (10.000 Kč), při číselném označování
částí textu (2.1.3.1), v titulech (Ph.D.)
◦ za čárkou – k vyznačení desetinných míst (210,5 mm)
◦ před/za dvojtečkou – při psaní časových údajů (10:30 h),
při vyjádření skóre, měřítka
◦ před/za spojovníkem (2010-04-21, česko-polský, chcete-li)
◦ před/za pomlčkou – ve významu „aţ“, „aţ do“ (1939-1945)
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Mezery (shrnutí pravidel o mezerách)


Mezera se však nedělá:
◦ před/za lomítkem (100 km/h, účet č. 1234567890/0400,
nad/pod úrovní)
◦ následuje-li více členících znamének za sebou

◦ za znaménky +, –, vyznačují-li hodnotu čísla (–5 °C)
◦ při psaní samostatných výše poloţených značek (6 m3, 12°,
disketa 3,5”)
◦ při psaní indexů (H2O)
◦ při vyplňování rubrik, je-li nedostatek místa
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Dělení slov


Automatické dělení slov umoţňuje úhlednější
vzhled písemností



Při blokové úpravě pravého okraje zamezí roztaţení
některých řádků



Vizte snímek 13
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Poznámky pod čarou


Číslují se v celém textu průběţně výše poloţenými
arabskými číslicemi



Vţdy v zápatí stránky (platí i pro neúplné stránky)



Pouţití ve Wordu:
◦ Karta Odkazy  Poznámky pod čarou
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Číslování tabulek a obrázků


Číslují se průběţně v celém dokumentu



Pouţití menšího písma neţ v běţném textu



Umístění pod, nad, vlevo, vpravo



Pouţití ve Wordu:
◦ Karta Odkazy  Titulky
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Číslování stránek


Stránky se číslují průběţně – kromě první stránky
nebo úvodních stránek



Čísluje se arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí
stránky, na horizontálním středu nebo na vnějších
nebo vnitřních okrajích textového sloupce



Umístění pod, nad, vlevo, vpravo



Pouţití ve Wordu:
◦ Karta Vložení  Záhlaví a zápatí  Číslo stránky
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Zásady pro tvorbu tabulek


Tabulka má obsahovat:
◦ nadpis –zarovnaný doprostřed na tabulku, začátek velkým
písmenem, bez tečky, obvykle tučná písmena
◦ hlavičku s názvy sloupců
◦ popř. názvy řádků



Mezi nadpisem a vlastní tabulkou se vynechává mezera
o velikosti minimálně 6 bodů



Nadpis nemá obsahovat slova „tabulka“ a „přehled“



Dlouhý název nemá přesahovat šířku tabulky (rozdělí se
pak do více řádků)



Tabulka, která je přímým pokračováním textu nemusí
mít nadpis
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Zásady pro tvorbu tabulek
Názvy sloupců v hlavičce se píší v jednotném čísle
s velkým počátečním písmenem, zarovnané na střed
vodorovně i svisle
 Pouze některé názvy, které jsou pokračováním hlavního
názvu, se píší písmenem malým
 Samostatná tabulka se umisťuje vodorovně i svisle na
střed papíru
 Nad a pod tabulkou se vynechává alespoň jeden řádek
 Přednostně se tabulka umísťuje na samostatnou stránku
 Pokud se tabulka nevejde na stránku, je nutné
upozornění na její rozdělení uvedením poznámky na
další stránce, ţe jde o pokračování tabulky a zopakování
hlavičky tabulky
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Zásady pro tvorbu tabulek


Záhlaví tabulky se člení svislými a vodorovnými
linkami, linku pod záhlavím lze zesílit



Jsou-li v tabulce všechny číselné údaje uvedeny ve
stejné měrné jednotce, napíše se jejich značka do
závorek doprostřed pod nadpis tabulky,
nezvýrazněně



Pokud jsou v jednotlivých sloupcích údaje v různých
měrných jednotkách, píše se měrná jednotka do
závorek pod nadpisy sloupců nebo vedle nadpisů

Typografie

81

Zásady pro tvorbu tabulek


Šířka sloupce se volí podle nejdelšího údaje



Pouţívá se jednoduché řádkování



Slovní údaje se píší od levé svislice, nerozdělují se



Číselné údaje se zpravidla píší na střed sloupce,
zarovnané na desetinnou čárku



Mezi textem a svislou linkou má být vzdálenost
minimálně1 mm



Oddělení řádků je moţné linkou nebo také
střídavým stínováním podkladu



Součty se uvádějí v posledním řádku, pro
zdůraznění v prvním řádku
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Zásady pro tvorbu tabulek


Pro zabránění dodatečného vpisování číselných
hodnot se pouţívají značky:
◦ – (pomlčka) – případ se nevyskytuje
◦ 0 – číselná hodnota je malá

◦ x – údaj by v daném místě byl nelogický
◦ . (tečka) – údaj není k dispozici nebo není věrohodný


Vysvětlující poznámky se píší pomocí Poznámek
pod čarou – číslo poznámky se uvádějí arabskou
číslicí s okrouhlou závorkou
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(Z původních materiálů pro kurz – Ing. Libor Zámecký)

ZÁSADY PRO PSANÍ
DOPISŮ
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ROZMĚRY ADRES
 adresové
 devět

pole – umístění poštovní adresy, výška 38,1 mm,

řádků při jednoduchém řádkování,

 okénkové

obálky dva nejniţší řádky a nejvyšší řádek jsou

prázdné,
 adresové
 určené
 má

pásmo – uvnitř adresového pole, výška 25,4 mm

pro adresu adresáta,

šest řádků při jednoduchém řádkování,

 šířka

adresového pásma je stanovena na 76,2 mm,

 jeden

řádek max. 30 znaků.
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PSANÍ ADRES NA OBÁLKU
 adresa

odesílatele je v levém horním rohu obálky,

 formální

úprava adresy odesílatele není stanovena,

 spodní

okraj je max. 38 mm od horního okraje obálky,
pravý okraj min. 74 mm od pravého okraje obálky,

 pole

pro adresu adresáta musí být na obálce min. 38 mm
od horního okraje obálky (40 ±2 mm),

 pole

je vysoké 38,1 mm a prochází přes celou obálku
odleva doprava, od levého okraje obálky činí vzdálenost
20 ±1 mm.
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PSANÍ ADRES NA OBÁLKU
 adresní

štítek obal zásilek tmavé barvy nebo vzorovaný,

 minimální

velikost adresního štítku je 35 x 70 mm,

 obálky

C5 bez vyznačeného adresové pole je adresa
v pravé dolní čtvrtině rovnoběţně s delší hranou,

 obálky

C4 lze umístit adresu téţ rovnoběţně s kratší
stranou obálky, a to vpravo nebo vlevo.

 adresy

se vpisují do adresních linek a do rámečků pro
poštovní směrovací čísla.
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PSANÍ ADRES NA DOPISU
 adresové

pole se umísťuje:

vpravo,
od levého okraje, 20 ±1 mm od levého kraje papíru
na předtištěných dopisních papírech vymezeno
orientačními body,
 adresové

pásmo začíná o 2,54 mm dále vpravo od
začátku adresového pole.,

 při

umístění adresy vpravo je vzdálenost adresového
pásma od pravého kraje papíru 14,62 mm.
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PSANÍ ADRES NA DOPISU
 nad

adresovým polem se v pásmu 10 mm nesmějí
uvádět ţádné údaje.

 pod

adresovým polem musí zůstat prázdné pásmo
13 mm.
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OBSAH ADRES – OZNAČENÍ ADRESÁTA
PRÁVNICKÉ OSOBY
 název

firmy, podniku, úřadu nebo oficiálně uţívanou
zkratku organizace,

 právní

formu organizace,

 slovo

„firma“, pokud by označení právnické osoby
mohlo být povaţováno za označení fyzické osoby,

 obor

podnikání, je-li to účelné,

 podle

potřeby označení organizační sloţky(divize,
závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka.
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OBSAH ADRES – OZNAČENÍ ADRESÁTA
FYZICKÉ OSOBY
 oslovení

(pan, paní, slečna),
 titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta,
 funkce, je-li to vhodné,
 podle potřeby zpřesňující údaj (u p. J. Nováka).
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OBSAH ADRES – MÍSTNÍ ÚDAJE – MÍSTO
DODÁNÍ
 ulice, třída, náměstí, nábřeţí, sady
 zkratka

apod.,

„ul.“ se v adrese nepíše,

 uvádí

se orientační číslo, pokud není, píše se číslo popisné,
v některých případech pouze číslo popisné,

 číslo

bloku, vchodu, podlaţí bytu,

 místem

dodání můţe být „poštovní přihrádka“ (p. p.),

 fyzickým

osobám je moţné adresovat poštovní zásilku
„poste restante“; v tom případě musí adresa obsahovat
rodné číslo nebo datum narození,
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OBSAH ADRES – MÍSTNÍ ÚDAJE – MÍSTO
DODÁNÍ
 na

zásilkách vojenským útvarům se uvádí označení
útvaru,

 název

obce, která nemá vlastní dodávací poštu, se píše
na předposlední řádek,

 místní

zpřesňující údaje (název lokality) se píší do
předposledního řádku,

 slovo

„pošta“ ani zkratka „p.“ se nepíše,

 název

okresu se neuvádí.
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OBSAH ADRES – MÍSTNÍ ÚDAJE – PSČ
 poslední

řádek adresy musí obsahovat poštovní
směrovací číslo a název dodávací pošty,

 mezi

PSČ a názvem dodávací pošty se dělají dvě pevné
mezery.
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OBSAH ADRES – ÚPRAVA ADRES
 začíná

vţdy velkým písmenem,
 údaje se píší v 1. pádě,
 všechny řádky začínají do jednotné levé svislice,
 pouţívá se jednoduché řádkování,
 mezi řádky se nevynechává řádek,
 adresy do okénkové obálky, se píší stojatým,
nezdobným písmem o velikosti 10 – 16 bodů,
 nezvýrazňuje se podtrţením, tučným písmem ani
proloţením,
 název firmy lze napsat velkými písmeny.
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OBSAH ADRES – ÚPRAVA ADRES
 na

konci řádků se nepíší interpunkční znaménka,
 dva nebo více údajů ma jednom řádku se oddělí
čárkou,
 název dodávací pošty se doporučuje psát velkými
písmeny,
 adresa musí být psána latinkou, čitelně a bez
přepisování,
 musí být pouţita dostatečně kontrastní černá barva,
nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční,
 adresa nesmí být napsána obyčejnou tuţkou,
průklepem ani průpisem.
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OBSAH ADRES – PŘEPRAVNÍ ÚDAJE
 poznámky

„Doporučeně, Spěšně, Letecky“ se píší
velkým počátečním písmenem,
 nezvýrazňují se proloţením, podtrţením ani tučným
tiskem,
 nedělá se za nimi ţádné interpunkční znaménko,
 na obálku se umísťují vlevo pod adresu odesílatele,
 v dopisech se nadepisují nad adresové pole od stejné
svislice jako adresa, nejméně 10 mm nad jeho horní
hranici.
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OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ DOPIS
 vyuţívá

se šablony hlavičkových papírů,

 MS Word

 hlavička

– vytvoření šablony,

obsahuje:

úplnou a přesnou adresu a logo,
 pata

obsahuje:

údaje o zápisu v obchodním rejstříku – IČO, DIČ, …
telefonní spojení,
e-mail, webová adresa,
bankovní spojení,
 levý

a pravý okraj – 25 mm, min. 20 mm,

 pouţívá

se jednoduché řádkování.
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ODVOLACÍ ÚDAJE
 vaše značka či Váš dopis značka,
 ze dne,

 naše značka,
 vyřizuje
 tel./fax.,
 e-mail,
 datum.
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ODVOLACÍ ÚDAJE – SLOUPCOVÁ ÚPRAVA
 odvolací

údaje lze tisknout do sloupce vlevo nebo
vpravo od adresového pole od jednotné svislice,
 člení se do skupin prázdným řádkem,
 údaje nesmí zasáhnout do adresového pole.
Příklad:
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL:
INTERNET:

IO/115
1997-09-08
Za/213/97
Ing. Zachystal
02/23 24 25 26
zachystal@mpo.cz

DATUM:

1997-09-15
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ODVOLACÍ ÚDAJE – ŘÁDKOVÁ ÚPRAVA
 odvolací

údaje se tisknou do řádku pod adresové pole,
 odvolací údaj se začíná psát pod prvním písmenem
předtisku,
 nesmí přesáhnout pod další předtisk,
 je-li údaj delší, je nutné jej napsat do dvou, příp. tří
řádků.
Příklad:
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM ODESLÁNÍ

Lk/Zn/102/1997-09-08

Ja/213/97

Ing. Janoušková
576 23 25

1997-09-15

Typografie

101

ODVOLACÍ ÚDAJE – BEZ PŘEDTISKU
 uvádí

se pouze spisová značka (čj.), popř. další údaje
(kdo dopis vyřizuje a spojení).

Příklad:
Za/213/97

Ja/115/98/Jandová/222
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VĚC
 výraz

věc se nepouţívá,

 stručné, heslovité

vyjádření obsahu dopisu

 uvádí

se po vynechání dvou řádků pod adresovým
polem,

 začíná

velkým písmenem a na konci se nepíše tečka,

 zvýrazňuje

se tučným písmem nebo podtrţením,

 maximální

délka dva řádky.

Typografie

103

OSLOVENÍ
 mezi

heslovitým vyjádřením věci a oslovením se
vynechávají dva řádky,
 oslovení začíná vţdy od levé svislice a končí čárkou,
 přednost má funkce před titulem,
 oslovuje se 5. pádem,
 mezi oslovením a textem se vynechává jeden řádek,
 vlastní text pak začíná malým písmenem.

Příklad:
Pane ministře, poslanče, předsedo, Nováku,Vácho
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TEXT DOPISU
 obchodní

a úřední dopisy pouţívají jednoduché
řádkování,
 osobní dopisy pouţívají řádkování 1 ½,
 text člení do odstavců,
 mezi odstavci se vynechává jeden řádek,
 odstavce mohou začínat od levé svislice nebo se od ní
odráţejí,
 začátek odstavců musí být v celém textu jednotný,
 nepředtištěné listy formátu A4 mají levý i pravý
okraj 25 mm.
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TEXT DOPISU
 údaje, které

je třeba vyzdvihnout, lze napsat na zvláštní
řádek a zvýraznit je,
 jestliţe je v dopise několik zvýrazněných řádků, píší se
od téţe svislice,
 pravý okraj se píše nezarovnaně nebo zarovnaný do
bloku,
 doporučuje se pouţívat automatické dělení slov,
 na konci řádků nemají za sebou následovat více neţ tři
řádky končící dělenými slovy.
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POZDRAV
 pozdrav

se povaţuje za další odstavec.
 začíná vţdy od stejné svislice jako předcházející
odstavce,
 od posledního řádku textu se odděluje jedním
prázdným řádkem,
 závěrečný pozdrav můţe být součástí poslední věty
nebo souvětí.

Příklad:
Těšíme se na Vaši zprávu a jsme s pozdravem
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RAZÍTKO
 firma, podnik

nebo úřad, můţe pouţít otisk razítka,
 otiskne se nad vlastnoruční podpis tak, aby jej
nepřekrývalo,
 umisťuje se tři řádky pod textem,
 kulatá razítka se otiskují doprostřed pod textový
sloupec,
 v dokumentech s logem L. S. MR se razítko umisťuje
na toto místo.
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PODPIS
 dopis

se ukončuje vlastnoručním podpisem,

 jsou-li

dva podpisy, vlevo je funkčně vyšší zaměstnanec,

 je-li

více podpisů, umísťují se po dvojicích tři aţ čtyři řádky
pod sebou, eventuální lichý podpis samostatně doprostřed
pod poslední dvojici.

 jestliţe

jsou pracovníci funkčně na stejné úrovni, následují
podpisy za sebou v abecedním pořadí.

 pokud

písemnost podepisují dvě organizace, vpravo je
podpis té, která dopis vyhotovila.
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PODPIS
 podepisuje-li

dopis pověřený zaměstnanec,vytiskne se
jméno a příjmení osoby zodpovědné za napsání dopisu,

 nad

ně se vlastnoručně podepíše zaměstnanec pověřený
jeho zastupováním před podpis připojí v. z.
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PARAFOVÁNÍ
 pokud

dopis koncipoval někdo jiný neţ ten, kdo jej
podepíše, předloţí se mu před podepsáním ke
kontrole a k parafování.
 parafují se na levém dolním okraji jen neodesílané
kopie.
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PŘÍLOHY
 umisťují

se od levé svislice po vynechání dvou aţ čtyř

řádků,
 přílohy

se mohou:

uvést počtem (jsou-li vyjmenovány v textu) a lze je zvýraznit,
Příloha

2 přílohy
vyjmenovat (při malém počtu) a kaţdou přílohu je moţno
zvýraznit,

Ceník
Prospekt
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PŘÍLOHY
vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy;
jednotlivé přílohy se jiţ nezvýrazňují,
za nadpisem Přílohy není ţádné členící znaménko.
Přílohy
Výpis z evidence nemovitostí
Snímek z pozemkové mapy
Nákres studny
Potvrzení Správy inţenýrských sítí
Vyjádření souseda
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ROZDĚLOVNÍK
 posíláme-li

dopis ještě někomu na vědomí, píše se tato
skutečnost vlevo od levého okraje,

 vynechávají

se dva prázdné řádky pod podpisem,

 slova

Kopie, Rozdělovník nebo Na vědomí se
zvýrazňují,

 výčet
 na

adresátů se píše od levé svislice,

konci řádku nejsou ţádná interpunkční znaménka.
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NĚKOLIKASTRÁNKOVÝ DOPIS
 je

třeba vţdy pamatovat, aby na zakončení zbylo dost
místa, předtiskuje se značka pro zakončení, která
upozorňuje na blíţící se konec papíru,
 lze psát na rub dopisního papíru, ale vhodnější je psát
na další list, značkou ./. se upozorňuje na pokračování
na rubu,
 stránka nesmí končit nadpisem, text nekončí
rozděleným slovem,
 začíná-li na konci stránky nový odstavec, musí
obsahovat alespoň dvě řádky,
 na poslední stránce se píše ještě alespoň jeden celý
řádek textu kromě pozdravu.
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NĚKOLIKASTRÁNKOVÝ DOPIS
 pokračovací

listy mohou mít v záhlaví předtištěný
název a adresu odesílající organizace,
 pod tuto hlavičku se uvede spisová značka, datum a
číslo stránky, v praxi se následující stránky zpravidla
pouze číslují.
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UTAJOVANÝ DOPIS
 příslušný

stupeň utajení se píše v pravém rohu nahoře
nebo vpravo vedle heslovitého označení obsahu
dopisu,
 stupně utajení se vyznačují razítkem nebo velkými
písmeny.
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OSOBNÍ DOPIS
 Při

zvláštních příleţitostech píší vedoucí pracovníci tzv.
osobní dopisy, např. při jmenování do funkce, pro
blahopřání, kondolence, pozvání atp.,
 nehodí se pro vyřizování běţných úředních nebo
obchodních záleţitostí ani pro dopisy do ciziny,
 na dopisním papíru je předtištěn název organizace a
funkce pisatele dopisu. Jeho jméno a příjmení se píše
strojem nebo tiskne souměrně nad nebo pod předtisk,
 místo a datum odeslání se píše v řádkovém tvaru,
vzestupně, měsíc se vypisuje slovem, celé datum se
přisunuje k pravému okraji, popř. se uvede pod datem
spisová značka odesílatele.
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OSOBNÍ DOPIS
 dopis

začíná oslovením, umístěným od levé svislice,
 pouţívá se řádkování 1.1,
 dvakrát se řádkuje – mezi oslovením a textem, mezi
odstavci a mezi posledním řádkem textu a pozdravem,
 nové odstavce se zpravidla odsazují od levého okraje,
 pod textem dopisu se odesílatel vlastnoručně
podepíše, jméno, příjmení a funkce jiţ netisknou.
 adresa adresáta se píše v dolní třetině papíru pod
textem dopisu od levého okraje, uvádí se zdvořilostní
oslovení,
 u vícestránkových osobních dopisů se adresa uvádí na
posledním listu vlevo dole.
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DOPIS DO ZAHRANIČÍ
 Na

zásilce do ciziny se adresa píše jazykem známým
v zemi určení nebo francouzsky,
 název dodávací pošty se vţdy píše velkými písmeny,
 před PSČ můţe být zkrácené označení státu pouţívané
u motorových vozidel,
 v posledním řádku se latinkou uvádí velkými písmeny
země určení.
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DOPIS FYZICKÝCH OSOB
PRÁVNICKÝM OSOBÁM
 Občané

píší ţádosti, objednávky, reklamace apod. na
nepředtištěné dopisní papíry formátu A4,
 dopis začíná vlevo nahoře úplnou adresou odesílatele,
úprava adresy není stanovena,
 od levého okraje se uvede adresa adresáta,
 datum se píše v řádkovém tvaru, vzestupně, měsíc se
vypisuje slovem,
 podpis je vţdy vlastnoruční, pod podpis se jméno a
příjmení netiskne.
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ŢIVOTOPIS, CURRICULUM VITAE (CV)
 důleţitá
 je

formální úprava – první informace o osobě,

přílohou průvodního (motivačního) dopisu,

 všechny

údaje by měly být pravdivé,

 typy:

vyprávěcí – speciální např. prověření pro utajované
informace,
vlastnoručně psané – nelinkovaný bílý papír A4,
grafologický rozbor,
novinářské – beletristická forma o významné osobě,
strukturovaný – nejčastěji pouţívané,
Europass.
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STRUKTUROVANÝ ŢIVOTOPIS
 píše

se v podobě jednotlivých odráţek, nepíši se celé věty,

 základní

části:

osobní údaje – jméno příjmení, datum narození, adresa
bydliště, kontaktní spojení, státní příslušnost, stav, národnost,
vzdělání – uvádí se vzestupně, neuvádí se ZŠ, uvádí se název
instituce, rok a způsob ukončení,

profesní minulost – přehled předchozích zaměstnání
s uvedením názvu firmy, zastávané pozice a stručný popis
pracovní náplně, začíná se současným zaměstnáním,
zvláštní znalosti – jazykové znalosti, řízení motorového
vozidla, práce s PC, uvádí se jen ty, které mají vztah
k pracovní pozici.
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STRUKTUROVANÝ ŢIVOTOPIS
 na

závěr je uvedeno datum sepsání a vlastnoruční podpis,
při odesílání elektronicky místo podpisy je uvedeno jméno
a příjmení,

 praktická

ukázka MS Word – šablony ţivotopis.
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MOTIVAČNÍ ŢIVOTOPIS
 Navíc

obsahuje informaci:

proč zájemce reaguje na nabídku,
proč chce nastoupit právě k tomuto zaměstnavateli,

přikládají se kopie dokladů o nejvyšším vzdělání,
uvádí se kontakty na osoby, které mohou poskytnout
reference,
 uvádí

se většinou ve formě motivačního dopisu, jehoţ
přílohou je strukturovaný ţivotopis, kopie dokladů
o vzdělání, popř. fotografie.
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MOTIVAČNÍ DOPIS
 Obsahuje

vysvětlení:

proč zájemce reaguje na nabídku,
co můţe nabídnout,

jak se hodnotí,
 je

stručný (dva aţ tři odstavce),

z

dopisu má vyplynout, proč je zájemce nejvhodnějším
kandidátem na nabízenou pozici,

 ve

věci se uvádí název pozice, popř. referenční číslo,

 nesplňuje-li

kvalifikační předpoklady je vhodné uvést, ţe
chybějící znalosti nebo dovednosti chce získat,

v

závěru dopisu uvedení preferovaných
kontaktů.
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EUROPASS
 Ţivotopis

je součástí Europassu,

 slouţí

k tomu, aby dovednosti a kvalifikace lidí byly jasně
srozumitelné v EU a v zemích ESVO/EHP,

 ke

staţení a vyplnění:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/horna
v/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action?lo
cale_id=8.
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(Z původních materiálů pro kurz – Ing. Libor Zámecký)

ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKACE
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ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
 adresa

adresáta, kopie, skrytá kopie

 předmět
 vlastní

– důleţité vyplňovat,

sdělení:

začíná oslovením,
nepouţívá se úsporná gramatika,
rozsáhlejší text (nad 20 řádků) se umisťuje do přílohy,
zapsání části textu velkými písmeny = silný důraz,
 zakončení

– jméno, příjmení, funkce, název a adresa
instituce, údaje o spojení odesílatele.
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ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
 obrázky, grafy, tabulky
 formáty

se zasílají jako přílohy,

příloh rtf, txt, doc, jpg, pdf,

 odpověď

na email by měla být do 48 hodin,

 e-mailem

se nemají zasílat důvěrné a utajované informace
z důvodu vyuţívání nezabezpečené komunikace,

 rizika

emailu:

spam – nevyţádaná zpráva,
adware – tajně přidaný software aktivující vyskakující
okna s reklamou.
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ELEKTRONICKÝ PODPIS
 je

tvořen daty:

pro jeho vytváření = soukromý klíč,
pro jeho ověření = veřejný klíč,
 kratší

datový soubor, který se připojuje k hlavnímu
souboru,

 zajišťuje, aby

nebylo moţné provést změnu obsahu

informací,
 získání

elektronického podpisu – např. Česká pošta,

 zabezpečení

zprávy šifrováním.
Typografie

131

