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Několik nezbytných pokynů:

• okraje stránek lze u textových editorů měnit, doporučené šíře okrajů pro diplomové 

práce jsou např.: 

- horní – 3 cm  

- dolní – 2,5 cm

- levý – 3 cm

- pravý – 2,5 cm

• typ písma - počítačová sazba nabízí velké možnosti z hlediska tzv. fontů, řezů, velikosti 

apod. Obvykle se doporučuje:

- pro nadpisy, názvy kapitol – Arial 14 bodů 

- pro vlastní text – Times 12 bodů

- pro poznámky pod čarou – Times 10 bodů

Důležité části textu se mohou zvýraznit tučným písmem, kurzívou nebo tučnou kurzívou. 

Podtržené písmo se nedoporučuje.

• řádkování - volíme obvykle řádkování 1,5. Jednotlivé odstavce od sebe můžeme opticky 

oddělit mezerou před, případně za odstavcem (bývá menší než vložený prázdný řádek: 

před nadpisy 12 bodů, mezi odstavci 6 bodů nebo 3 body před a 3 body za odstavcem, 

poznámky se oddělují 3 body). Píše se v normalizované úpravě, tedy 30-35 řádků na 

stránku, 60-85 úhozů na řádek včetně mezer.

• odstavce nebo nadpisy se ukončují klávesou Enter.

      Odsazení prvního řádku odstavce je asi 1 cm. V běžném textu se řádky zalamují 

      automaticky. Aby nedošlo k zalomení řádku na nevhodném místě (např. za 

      jednohláskovými předložkami, u závorek, číselných údajů, titulů, zkratek apod.), používá 



      se tzv. nezalomitelná (pevná) mezera (u MS Word Ctrl+ Shift + mezera). Za názvy 

      kapitol podobně jako za názvy obrázků a tabulek nepíšeme tečky.

• sazba znamének:

- interpunkční znaménka – těsně za slovo, za nimi mezera; 

- uvozovky – umísťují se těsně ke slovu, před a za nimi je naopak mezera (v celé 

práci je třeba používat jednotného typu uvozovek); 

- závorky – dtto, nepoužívá se místo nich lomítek;

- spojovník – bez mezer (používá se k dělení slov a jako spojovací znaménko, např. 

česko-anglický);

- pomlčka – s mezerami (např. u výčtů, místo ní lze však použít i různé grafické 

prvky).

• záměny znaků:

- nezaměňovat nulu a velké písmeno O;

- nezaměňovat jedničku a malé písmeno l apod.

Do textu lze přímo vkládat tabulky a grafy, vytvořené pomocí tabulkového procesoru, a 

notové ukázky zhotovené v některém z notačních programů.
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