
KONTROLA PRAVOPISU

TEZAURUS



TYPOGRAFIE

• nauka o správném vzhledu tiskoviny

• díky typografickým pravidlům:

 je text dobře čitelný

 snadno se v textu orientujeme

 text působí esteticky

DOKUMENT
BROŽURA
KNIHA
ČASOPIS
LETÁK
POZVÁNKA
OZNÁMENÍ



TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

• MEZERY
mezi slovy se píše jen jedna mezera
 odsazení slova na začátku řádku provádíme pomocí tabelátorů (klávesa nad Caps Lock)

• INTERPUNKCE
 za čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem, vykřičníkem atd. se píše mezera
 před . , : ; ? ! se mezera nepíše

správně: Výsledky podle toho také vypadají.

špatně: Výsledky  podle  toho    také     vypadají.

správně: Jablka, hrušky a pomeranče. Jahody nemají! Proč?

špatně: Jablka ,hrušky a pomeranče .Jahody nemají !Proč ?



TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

• ZÁVORKY
 uvnitř závorek se mezera nepíše
 vně závorek se mezera píše

• DATUM, ČAS, LETOPOČET
 datum: píšeme mezery

 časové údaje: oddělujeme dvojtečkou, bez mezery
 letopočet: píšeme bez mezer

správně: Různé druhy tiskovin (pozvánky, oznámení, letáky).

špatně: Různé druhy tiskovin( pozvánky, oznámení, letáky ) .

správně: 11. 3. 2020 v 8:30:10

špatně: 11.3.2 020 v 8 : 30 : 10



TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

• ČÍSLA, JEDNOTKY
 čísla: píšeme mezeru, která odděluje tisíce
 jednotky: mezi hodnotou a jednotkou píšeme mezeru

• ZKRATKY
 za zkratkami píšeme mezery
 pokud věta končí zkratkou, další tečka se nepíše

správně: 1 200 000 ks, 42 500 Kč

špatně: 1200000ks, 42500Kč

správně: Představitelé: J. A. Komenský, J. H. Pestalozzi aj.

špatně: Představitelé: J.A.Komenský, J.H.Pestalozzi aj..



TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

• VIZ
 slovo viz píšeme bez tečky
 jedná se o sloveso „podívej“, nikoliv zkratku

• PŘEDLOŽKY A SPOJKY
 jednohláskové předložky (k, o, s, u, v, z) a spojky (a, i) nesmějí zůstat osamoceny na konci řádku

správně: viz Pravidla silničního provozu

špatně: viz. Pravidla silničního provozu

správně: Sestavili jsme přehled toho, co by měli rodiče 
s dětmi probrat.

špatně: Sestavili jsme přehled toho, co by měli rodiče s 
dětmi probrat.

ČASTÁ 
CHYBA



KONTROLA PRAVOPISU

• nástroj pro kontrolu pravopisných i typografických chyb

• MS Word podtrhává veškeré chyby, ale i cizí slova, která nezná

barevné rozlišení

 ČERVENÁ VLNOVKA: pravopisná chyba

MODRÁ VLNOVKA: typografická chyba



TEZAURUS

• nástroj pro nalezení slova podobného významu (synonymum)

příklad

 původní slovo: dělat

 synonyma: vykonávat, konat, provádět, činit, páchat, působit atd.

https://www.youtube.com/watch?v=j0HVo3AJ9TE
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