
Základy programování 
Elektronické publikování a typografie 

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. 
VŠB-TUO, FEI 
(přednáška připravena z podkladů 
Ing. Michala Radeckého) 



Formátování textu  
 Dnes asi nejrozšířenější počítačová aplikace 
 text se zadá do počítače 
 vstupní text se zformátuje 
 naformátovaný text se zobrazí na monitoru 
 naformátovaný text se vytiskne 

 Dva přístupy 
 WYSIWYG editory – jednotlivé fáze splývají 

dohromady 
 formátovací programy – fáze odděleny, 

značkovací jazyk 
 Znovupoužití, výstupní formáty, apod. 

 



Publikační nástroje 
 Proprietální/uzavřené formáty 

 MS Office, Lotus, Adobe, atd. 
 Výhody: 

‐ uživatelsky přívětivé prostředí 
‐ integrace s operačním systémem 

 Nevýhody: 
‐ nekompatibilita s jinými nástroji 
‐ problémy s přenositelností mezi verzemi 
‐ závislost na operačním systému 

 Nezávislé/rozšířené formáty 
 TeX, LaTeX, XML, XHTML, DocBook, OpenXML, 

OpenDocument, PDF, PostScript 
 Výhody: 

‐ zpravidla není nutná investice do nástrojů 
‐ obvykle přenositelnost mezi verzemi 
‐ nezávislost na operačním systému 

 Nevýhody: 
‐ vyžadují jisté znalosti a přípravu 



PostScript 
 standardní formát pro tisk 
 nezávislost na operačním systému 
 komunikační/programovací jazyk pro 

tiskárny 
 vektorová grafika, RIP (Raster Image 

Processor) 
 vhodný pro složitou grafiku 
 prostorově náročný 
 prohlížeč – GhostView (zdarma) 



PostScript 



Portable Document Format 
 prezentační formát 
 vychází z PS 
 komprese dat, ochrana proti modifikaci, 

tisku, kopírování 
 hypertext 
 formuláře 
 prohlížeč – Adobe Acrobat Viewer 

(zdarma) 



Portable Document Format 



TeX, LaTeX 
 TeX značkovaní jazyk (Donald E. Knuth, 1984) 

 LaTeX značkovací jazyk vyšší úrovně (Leslie 
Lamport, 1985) 

 vhodný pro komplikovanou sazbu, včetně 
matematiky 

 výstup do PS, PDF 
 možnost konverze do HTML 
 pdfTeX/pdfLaTeX– možnost sazby 

hypertextových dokumentu 
 perfektní sazba 
 nezávislost na platformě 
 možnost použití vlastních maker 



TeX, LaTeX 



DocBook 
 vydavatelství O’Reily pro dokumentaci k 

programům 
 jazyk pro sazbu dokumentů založený na 

XML 
 podpora generování výstupu do HTML, PS 

i PDF 
 možnost rozšiřování 
 obtížná sazba matematiky 
 výstup není zcela perfektní 



DocBook 



OpenXML, OpenDocument 
 specifikace formátu pro ukládání dokumentů 

založený na XML (ZIP soubor) 
 OpenXML původně navržený pro Office 2007, nyní 

pod hlavičkou společenství firem (ECMA-376) 
 Dnes ISO standard (ISO/IEC 29500), podobně 

jako XHTML (Strict, Transitional – zpětná 
kompatibilita) 

 OpenDocument standard ISO (ISO/IEC 26300) s 
plně otevřenými principy, organizace OASIS, MS 
Office od 2007 SP2 podporuje i .OD? 

 Přímí konkurenti, problémy s vnitřními standardy, 
kompatibilitou, otevřeností 
 



OpenXML 



Elektronické publikování v akadem.sféře 
 oddělení obsahu od formy - tištěná i 

elektronická podoba 
 
 odborné publikace, bakalářské, diplomové 

a dizertační práce, skripta, studijní opory 
 sazba matematiky, import zdrojových 

textů, množství odkazů mezi částmi textu, 
rejstřík, citace na seznam literatury, výstup 
pro osvit, hypertextová verze 



Elektronické publikování v akadem.sféře 



Typografie 
 Proč typografie? 
 Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, 

která se tvořila několik staletí. Dodnes mají 
svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání 
textu. Dnes tvoříme dokumenty pomocí 
elektronických nástrojů – usnadnění práce by 
nemělo vést k horším výsledkům. 

 Co je to typografie? 
 Dříve mimo jiné souhrnné označení pro 

tiskárenský průmysl, později pro grafickou 
úpravu tiskovin, dnes především práce 
s písmem a jeho uspořádání v grafických 
projevech. 



Typografie – knižní úprava 
 zprostředkování textu – nárok na účinnou 

a smyslu odpovídající reprodukci obsahu 
 respektování potřeb čtenáře 
 usilování o vytvoření knihy, aniž by úprava 

přehlušovala všechno ostatní 
 
 účel publikace ovlivňuje typografii z 

pohledu obsahu, čtenářským okruhem a 
žánrem 



Písmo 
 Abeceda – sada písmen v ustáleném pořadí (spolu s 

číslicemi, písmeny s diakritickými znaménky a dalšími 
znaky) 
 
 

 Písmová osnova – soustava vodorovných čar určující 
proporce písma (verzálky, minusky, kapitálky) 
 
 

 Písmové tahy – tvoří kresbu písmového znaku 
 
 
 
 



Typografický měrný systém 
 Didotův typometrický systém – Evropa, vychází 

z rozdělení pařížské stopy (1 m = 2660 
typografických bodů) 
 1b = 0,3759 mm 
 12b = 1 cicero = 4,513 mm 
 8b = 1 petit = 1em 

 Systém pica (čti pajka) – angloamerický systém, 
vychází z anglické stopy, následně upraveno pro 
využití v IT (1 palec = 72 bodů), výchozí pro 
produkty Adobe, Corel, atd. 
 1pt = 0,3528 mm 
 12pts = 1 pica = 4,23 mm 

 Metrický systém – používaný pro specifikaci 
výšky znaků ve velkých stupních/velikost kuželky 
(billboardy, tabule) 
 



Stupeň písma 
 Kuželka – je bodový rozměr (typografické 

body) nohy písmene a udává celkovou 
výšku řádku při kovovém tisku. Výška 
samotného znaku je část velikosti kuželky 
 Čtverčík – čtverec o velikosti hrany 

odpovídající rozměru kuželky, pro 
určování rozměrů např. pomlček. 



Druh, řez, rodina písma 
 Rodina písem – sdružuje písma téhož druhu ve 

všech řezech 
 Řez písma – charakter písma daný tvarovými 

prvky jeho kresby (normální, tučné, kurzíva, atd.) 
 Druh písma/klasifikace písmen – rozdělení 

podle typického charakteru kresby (patková, 
bezpatková, antikvová, kurzivní, atd.) Klasifikace 
podle různých subjektů, států, apod. 



Kerning 
 Kerning – vyrovnání, určuje vzdálenost 

jednotlivých písmen a slov od sebe, což 
umožní lepší čitelnost a vnímání textu. 
Vyrovnávání o kritických znaků, závisí na 
kvalitě software. 



Sazba 
 Sazba - profesionální sazbou dnes obvykle nazýváme 

zpracování textu v tzv. sázecím programu, a to 
s ohledem na typografická pravidla daného jazyka 
a výtvarnou předlohu. 
 

 Odstavec – část textu umístěná mezi značky 
odstavce, zarovnání do bloku/na praporek 

 Parchanty – neúplné řádky textu na nevhodném 
místě, sirotek/vdova 

 Vyznačování – zvýraznění části textu pomocí 
vhodného řezu – kurziva, polotučné, tučné, kapitálky, 
verzálky 

 Dělení – dělení slov tak pro zachycení optimálních 
mezislovních mezer 

 Řeky – nevhodné navazování mezislovních mezer na 
sousedních řádcích 



Kompozice 
 Kompozice - uspořádání textu, grafiky, 

fotografie či architektury ve vymezené ploše 
nebo prostoru. Určuje proporční vztahy 
jednotlivých prvků tak, aby spolu vzájemně 
harmonovaly. 
 

 Text v ploše – základní pravidla pro vztah textu 
a jeho umístění - okraje vs. mezery 

 Zlatý řez – poměr dělení plochy (pro umístění 
dominantních prvků) s ohledem na přirozenost a 
vnímání (0,62:0,38) 



Kompozice 
 Optický střed – opticky je plocha 

vnímána nerovnoměrně (větší přitažlivost 
k dolní hraně než horní, geometrický střed 
je opticky vnímán níže), proto je optický 
střed umístěn výše než střed geometrický 
 Sazební obrazec – určuje umístění 

plochy sazby v ploše stránky 



Typografie 
 Typografie je také o pravidlech pravopisu, gramatice, 

pravidlům a konvencím určitých informací, apod. Toto 
platí i pro typografii na webu 

zdroj: http://www.symbio.cz/clanky.html 



Typografie - zdroje 
 http://www.typografie.unas.cz/zpravodajTypograf/Jak%20zpracovav

at%20text.pdf 
 

 http://www.symbio.cz/clanky/zaklady-typografie-pro-web-dili.html 
 

 http://www.typomil.com/ 
 

 http://www.typografie.unas.cz/index.html 
 

 http://interval.cz/clanky/webdesignerovy-poznamky-z-typografie/ 
 

 www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/typopravopis.ppt 
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