Odstavce
a vyznačování
slov v textu

Odstavce
– Text nečleněný odstavci je nepřehledný a únavný.
– Příliš mnoho odstavců, případně ještě oddělených
vynechanými řádky text roztrhá.
– Poslední řádek odstavce musí být delší
než odsazení prvního řádku odstavce.

– Parchanty – neúplné řádky textu odstavce
osamocené na začátku nebo konci sloupce:
Sirotek – východový řádek (tzn. poslední řádek
odstavce) přeteče první řádek stránky nebo
sloupce (ve vícesloupcové sazbě).
Vdova – první řádek odstavce s odstavcovou
zarážkou na konci stránky nebo sloupce.

Vyznačování slov v textu
– Zvýraznění části textu kurzívou, tučným řezem, kaPitálkOVám řezem nebo
VerZálkAMI. Nelze kombinovat mnoho způsobů vyznačování.
– Příliš mnoho vyznačených slov v textu = žádné vyznačené slovo
když všichni křičí, není slyšet nikoho.
– Vyznačování v textu – zvolit font s pravou kurzívou.
– Pozor na hranice vyznačování (kdy zahrnout i interpunkci):
Při vyznačování jednotlivých slov nezahrneme interpunkci, spojky a předložky.
Při vyznačování jednotlivých slov nezahrneme interpunkci, spojky a předložky.
Ale:
Dnešní program: spát, jíst, spát.
Dnešní program: spát, jíst, spát.
.

Kurzíva se nejčastěji používá
pro vyznačování v textu.
Jako vyznačovací písmo je dobře
zřetelná díky dynamické kresbě
vycházející z psaného rukopisu.
Oproti stojatému písmu je tvar
mnohých kurzívních písmen (a, g, f )
pozměněn.
První tiskovou kurzívu navrhl
Aldus Manutius v 15. století.
kurzíva neruší, ale je rozpoznatelná.

Kurzíva se nejčastěji používá
pro vyznačování v textu.
Jako vyznačovací písmo je dobře
zřetelná díky dynamické kresbě
vycházející z psaného rukopisu.
Oproti stojatému písmu je tvar
mnohých kurzívních písmen (a, g, f )
pozměněn.
První tiskovou kurzívu navrhl
Aldus Manutius v 15. století.
Příliš mnoho vyznačených slov.
Chybná kombinace mnoha druhů
vyznačování.
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