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Jsou tyto tři možnosti, tedy alespoň podle Ústavu pro jazyk český: 

1. pokud začneme výčet malým písmenem a ve výčtu se nestřídají větné a nevětné celky,  

měli bychom jednotlivé body výčtu končit čárkou,   

2. pokud začneme velikým písmenem, měli bychom jednotlivé body výčtu končit tečkou,  

3. v případě, že se ve výčtech střídají větné a nevětné celky, použijeme kombinaci malé 

písmeno a středník. 

 

Teď si uvedeme vždy jeden příklad pro každý způsob psaní výčtů po dvojtečce. 

 

Příklad č. 1. 

Úrovně systémové integrace jsou: 

 integrace vizí, 

 integrace organizace s okolím,  

 integrace procesů v organizaci, 

 technologická integrace,  

 metodická integrace. 

 

Příklad č. 2. 

Čárku před spojkou a klademe v těchto případech: 

1. Spojuje-li dvě věty nebo větné členy v jiném poměru než slučovacím. 

2. Stojí-li před vedlejší větou vloženou mezi dvě věty hlavní. 

3. Uvozuje-li větu řídící (část věty řídící), která následuje za vloženou větou závislou.   

 

Příklad č. 3. 

Při návrhu kvalitního jazyka rozhraní je vhodné respektovat mimo jiné i tyto zásady: 

 syntax a sémantika jazyka musí být maximálně jednoduché. Proto je vhodné, když 

všechny technologické vrstvy v rámci jedné vrstvy mají jeden společný jazyk; 

 jazyk musí odstínit všechny implementační charakteristiky; 

 jazyk by měl umožňovat uživateli vytvářet vlastní uživatelské vrstvy. Vhodným 

prostředkem je například využívání makrojazyka.   

 

A nakonec příklad č. 2 rozvedeme a ukážeme si na něm kombinaci různých způsobů psaní 

výčtů. 

Čárku před spojkou a klademe v těchto případech: 

1. Spojuje-li dvě věty nebo větné členy v jiném poměru než slučovacím: 

a) odporovacím, např. Snažil se, a přesto vyletěl ze zkoušky; 

b) stupňovacím, např. Toto zařízení je velmi účinné, a navíc není moc drahé; 

c) důsledkovém, např. Nedostali jsme zprávu včas, a proto jsme zůstali doma; 

d) vysvětlovacím: Zboží můžete reklamovat, a to do dvou let.   

2. Stojí-li před vedlejší větou vloženou mezi dvě věty hlavní. Šli jsme na výlet, a protože 

začalo pršet, vrátili jsme se na chatu.  

3. Uvozuje-li větu řídící (část věty řídící), která následuje za vloženou větou závislou. 

Doufám, že jste s tímto výkladem spokojeni, a těším se někdy příště.  
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