Editorial

Zaãátek léta je kaÏdoroãnû provázen ‰kolsk˘mi tématy, jsou to pﬁedev‰ím problémy hodnocení
po mûsících ‰kolské dﬁiny (zajisté z obou stran, té uãitelské i té studentské a Ïákovské, ale
i té rodiãovské), problém vysvûdãení a forem závûreãn˘ch auditorií atakdále. Vysvûdãení b˘vá
radostí, ale také starostí a tﬁeba i znejistûním vstupu do praktického Ïivota, ãasto i podle v˘sledku.
Maturity, nové pﬁijímaãky, rostoucí nároky nejen na obsah uãiva, ale i na technické vybavení ‰kol
i ‰kolákÛ v‰ech stupÀÛ a zamûﬁení, otázky rostoucí nezamûstnanosti mladistv˘ch a dal‰í jako
nedostateãná podpora zaãátku i prÛbûhu podnikání jsou v˘znamn˘mi otázkami souãasnosti i blízké
budoucnosti, kolem nichÏ nelze chodit bez pov‰imnutí. A brzy znovu pﬁípravy na nov˘ ‰kolní rok.
Jako ãasopis pro typografy a polygrafy sledujeme nárÛst poãtu ‰kol a uãili‰È graficky orientovan˘ch,
vyuãujících design. Nedávno jsme o tom znovu hovoﬁili s ﬁeditelem obou grafick˘ch ‰kol pod
praÏsk˘m Petﬁínem, panem ﬁeditelem Sehnalem, ãlenem redakãní rady ãasopisu Typografia, kter˘
po ﬁadû let ‰kolní praxe nasbíral skuteãnû mnoho poznatkÛ o v˘voji odborné v˘uky a nov˘ch
poÏadavkÛ na ni z pohledu moderní doby, na‰í souãasnosti a budoucího v˘voje. Také on mi potvrdil,
Ïe je otázkou, není-li jiÏ tûch „designov˘ch“ ‰kol pﬁíli‰ mnoho a jak to bude s kvalitou a poãty
dobr˘ch uãitelÛ, kter˘ch není nikdy dostatek.
Jarní mûsíce jsou vÏdy Ïní grafick˘ch a designov˘ch v˘stav, festivalÛ, soutûÏí a konferencí a my ani
nestaãíme v‰echny sledovat a alespoÀ nûco o nich napsat. Sami jejich poﬁadatelé a organizátoﬁi nám
o nich nenapí‰í, do televize se jen nûkteré kusé informace dostanou aÏ pﬁed pÛlnocí nebo spí‰ vÛbec
a vzniká hluch˘ prostor mezi dosti bohatou, zajímavou a pestrou skuteãností Ïivota a nedostateãn˘m
ohlasem ve sledovan˘ch médiích. VÏdyÈ oti‰tûní nebo vysílání v˘sledkÛ bohaté práce nejen
studujících, ale i pedagogÛ a ‰kol je také jak˘msi vysvûdãením a vût‰inou kreativním autorÛm také
pﬁiná‰ejí posilující radost, sebevûdomí a motivaci k dal‰ím aktivitám.
V posledních letech jsme na‰i více neÏ stoletou tradici originálních grafick˘ch obálek Typografie,
v níÏ se bez ovlivÀování a cenzury projevují grafické nápady a tvÛrãí schopnosti autorÛ v soudobé
ﬁeãi profesionálÛ i mlad˘ch, v podstatû zaãínajících autorÛ, z nichÏ nûkteﬁí se pﬁedvedli
na veﬁejnosti poprvé, orientovali na nûkteré ‰koly designu. Jsou mezi nimi ‰koly a tﬁídy, které se jiÏ
mnohokrát osvûdãily, ale i ‰koly novûj‰í, jejichÏ tvorbu a zamûﬁení jsme ani neznali. Nelitujeme
svého kroku a budeme se o nová díla nov˘ch mlad˘ch autorÛ zajímat i nadále. âastá obava, Ïe jejich
tvorba zabﬁedne do vod „poãítaãové grafiky“, automatizované a urychlované dne‰ními
technologick˘mi prostﬁedky, se pﬁece jen pﬁíli‰ silnû neprojevila. Ti nejlep‰í nezapomnûli na tuÏku,
kﬁídu a ‰tûtec, vûdí, Ïe mají nejcennûj‰í nástroje, ruku, mozek, cit a vzdûlání, pﬁi sobû a na jejich
dílech to je znát. Samozﬁejmû poãítaãov˘ design neodmítáme ani nezavrhujeme, je to v˘sledek
v˘znamného pokroku a v˘voje a poãítaã i nov˘ software je velk˘m pomocníkem kaÏdého moderního
tvÛrce a talentovaného návrháﬁe.
Soubor obálek mûsíãníku Typografia za 125 let by dnes dokázal zaplnit znaãnû rozsáhl˘ v˘stavní
prostor nebo hodnû tlust˘ katalog. A byla by v nûm díla od na‰ich nejslavnûj‰ích typografÛ
a kniÏních géniÛ aÏ po dne‰ní zaãínající tvÛrce. JistûÏe se do té ﬁady neve‰li v‰ichni, mnozí
se o té moÏnosti ani nedozvûdûli nebo neprojevili zájem. Ale ta jiÏ existující historická ﬁada
je dlouhá a pestrá.
Zajímají se o ni nûkteﬁí zahraniãní autoﬁi a nakladatelé knih o designu.
Nesporn˘m je stále fakt, Ïe rodnou sestrou tisku a vizuálních médií i reklamy, do znaãné míry
i jejich Ïivitelkou, je typografie a grafická tvorba, lze dokonce ﬁíci, Ïe jedna bez druhé by nemohla
existovat. VÏdyÈ ãím je z vizuálního pohledu plocha kaÏdého displeje, mnohé informaãní obrazovky
na‰í kaÏdodenní TV, ãím se plní plocha blikajících tabletÛ a mobilÛ a co budou obsahovat projevy
dosud neexistujících audiovizuálních médií, kdyÏ ne písmeny, grafick˘mi symboly a vizualizacemi,
logotypy, fotografiemi a reprodukcemi? Ale i naopak, média budou klást stále vy‰‰í nároky na tvÛrce
jmenovan˘ch disciplin, na jejich dobovou dostateãnost a modernitu, na jejich ideu a motivaci
smûrem ke konzumentu kultury a informací.
Pﬁejeme na‰im ãtenáﬁÛm vydaﬁenou dovolenou, studentÛm pûkné a pestré prázdniny a v‰em dobré
zdraví. A nûco si bûhem léta sami navrhnûte, namalujte a vyzkou‰ejte.
Vladislav Najbrt

Obálku ãasopisu Typografia 6/2013 vytvoﬁil
Jan Zachariá‰, *1968 – nikdy nebyl v Jiskrách,
Pion˘ru ani SSM. PÛvodnû tiskaﬁ, prÛbûÏnû
a zatím grafik. V roce 1997 zakládají
Atelijèur PÛda s bratrem Michalem.
www.puuda.cz
Motiv obálky vychází z katalogu k v˘stavû
Seno – Tráva, kter˘ Jan Zachariá‰ graficky
upravil. Ukázky dvoustran z tohoto katalogu
naleznete na str. 16 – 17. O mezigeneraãní
v˘stavû ãlenÛ jedné rodiny Seno – Tráva
se doãtete na str. 14 – 15.
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Standardizace kvality tisku

VraÈme se na úpln˘ poãátek – proã standardizace
polygrafického provozu? Zavedení sluÏby
poskytující standardizaci polygrafického procesu
byla logickou odpovûdí na aktuální v˘voj v oboru.
Zatímco v západní Evropû je to téma vysoce
aktuální, v âR zatím moc praktického uplatnûní
nena‰lo. Na jedné stranû existuje na jeho vyuÏití
ﬁada podpÛrn˘ch dokumentÛ – oficiálních norem,
popﬁ. oborov˘ch standardÛ, na druhé stranû
hledají tiskárny a knihárny zpÛsob, jak zefektivnit
svojí v˘robu, jak získat pﬁidanou hodnotu a tím
pádem náskok pﬁed konkurencí. Odpovûdí na oba
tyto body je implementace standardizaãních
postupÛ do polygrafické praxe.
Proã Standardizace? Polygrafie, stejnû jako
ostatní obory lidské ãinnosti potﬁebují
standardizaci. A to z tûchto dÛvodÛ:
■ Na v˘sledku v polygrafickém procesu se podílí
rÛzní lidé na rÛzn˘ch místech (zadavatel, grafik,
tiskárna, kooperant) s rÛzn˘mi pracovními
zvyklostmi a s rÛznou úrovní a rÛzn˘m
povûdomím o standardizaci svojí vlastní práce.
■ Do procesu vstupuje celá ﬁada libovolnû
kombinovatelného hardwaru (rozumûj
i v˘robních zaﬁízení) a softwaru.
■ Tiskové zakázky prochází na své cestû
k finálnímu produktu ﬁadou zpracování, z nichÏ
kaÏdé mÛÏe zakázku fatálnû ovlivnit a má tak
vliv na v˘slednou podobu tiskoviny.
■ Nejen v˘robní zaﬁízení, ale i materiály – barvy,
papíry, tonery, mûﬁící zaﬁízení jsou rÛznorodé.
Znalosti o jejich vlastnostech a pÛsobení
navzájem jsou u zainteresovan˘ch osob také
rÛzné.

V polygrafii jsou zakázky zpracovávány
zpravidla pod velk˘m ãasov˘m tlakem a není
prostor na optimalizaci konkrétní zakázky
za bûhu.
Nestandardizovan˘ proces sebou nese tedy:
■ Vy‰‰í makulaturu
■ Vy‰‰í objem reklamací (interních a externích)
za vût‰í objem finanãních prostﬁedkÛ
■ Del‰í dobu pﬁípravy zakázky na tiskovém stroji
(na stroji s nejvy‰‰í hodinovou sazbou
v tiskárnû)
■ Ztrátu zákazníkÛ
■ Komplikovanûj‰í komunikaci a dohledání
informací uvnitﬁ firmy, ale i smûrem
k zákazníkÛm a dodavatelÛm
Standardy Cílem standardizace dle systému
PrintQuality je implementace polygrafick˘ch
standardÛ. Jedná se o normy mezinárodní
(ISO, EN), normy národní (âSN), coÏ jsou
vût‰inou pﬁevzaté verze mezinárodních norem,
a takzvané oborové standardy (napﬁ.
ProzessStandardOffsetdruck). Oborové standardy
jsou vydávány odborn˘mi polygrafick˘mi
institucemi, jako je FOGRA, Ugra, BVDM
(Bundesverband Druck und Medien), ECI
(European Color Initiative), atd. VyuÏívání
polygrafick˘ch standardÛ jako celku ale naráÏí
v praxi na nûkolik problémÛ. Je to v prvé ﬁadû
ãásteãná neaktuálnost mezinárodních norem,
které nereflektují vÏdy aktuální praxi, oborové
standardy jsou k dispozici vût‰inou jen v nûmãinû
nebo angliãtinû, coÏ naráÏí na jazykovou bariéru
a povûdomí o nich je u nás malé. Mezinárodní
a národní normy s oborov˘mi standardy
v nûkter˘ch bodech nekorespondují.
■
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A v neposlední ﬁadû znamená práce v pﬁesné
shodû se znûním normy v mnoha pﬁípadech pro
v˘robce sníÏení efektivity nûkter˘ch procesÛ.
Cílem systému PrintQuality je proto
implementace polygrafick˘ch norem a standardÛ
(nejenom stávajících, ale i novû pﬁipravovan˘ch)
do formy funkãního celku s dÛrazem na efektivitu
a hospodárnost provozu (ne na nárÛst
byrokracie!). DÛleÏitou souãástí této standardizace
je i zv˘‰ení kvalifikace zamûstnancÛ, kteﬁí musejí
zaveden˘m procesÛm rozumût, ovládat je a ‰íﬁit
principy standardizace dál, tedy mezi zákazníky,
kooperanty a dodavatele. Systém PrintQuality
tedy v Ïádném pﬁípadû není jednorázová náv‰tûva
konzultanta jednou za rok, ale nastavení systému
tak, aby fungoval v tiskárnû, ãi knihárnû
dlouhodobû.
QMS Ornou pÛdou pro implementaci standardÛ
je tzv. Quality Management Systém (QMS), tedy
systém zaji‰Èující kvalitu napﬁ. dle ISO 9001.
Zmínûná norma mÛÏe b˘t pﬁedlohou, ale stejnû
tak mÛÏe firma pouÏívat vlastní QMS. Smysl
je v tom, aby mûla spoleãnost nastavena nûjaká
komplexní pravidla nutná pro její fungování
s ohledem na kvalitu procesÛ, sluÏeb a produktÛ.
ISO 9001 je ideální pﬁedlohou. Velkou chybou
v‰ak je vnímání a pouÏívání QMS dle ISO 9001
v na‰í zemi. Pojem ISO 9001 zdegradoval díky
„koupen˘m“ certifikátÛm a nekompetentním
konzultantÛm. QMS systém pak funguje jako
prostﬁedek na získání nebo obnovu certifikátu,
kter˘ si daná firma povûsí na zeì a chlubí
se s ním u sv˘ch zákazníkÛ (zcela neoprávnûnû)
a ne jako nástroj ﬁízení spoleãnosti. Mnohdy
fungují ve firmû dva systémy – jeden papírovû dle
ISO 9001 a pak druh˘, popisující stejné procesy,
ale vytvoﬁen˘ vedením, kter˘m se pak v‰ichni
ﬁídí. Tato duplicita je nejenÏe zbyteãná, drahá, ale
je i neefektivní. Optimalizace správného
nastavení QMS je tedy také souãástí systému
PrintQuality. PritntQuality by dobﬁe nefungovalo
bez správnû fungujícího a vnímaného QMS.
Implementace PrintQuality Spoleãnost Cicero
Stapro Group, která je dodavatelem informaãních
systémÛ pro polygrafii, pﬁi‰la v leto‰ním roce
na trh s nov˘m produktem. Jedná se o systém,
kter˘ nabízí pod obchodní znaãkou PrintQuality.
Prvním krokem implementace je anal˘za
stávajícího stavu a stanovení potﬁebn˘ch krokÛ
a rozsahu implementace. Tato fáze zpravidla
probíhá je‰tû pﬁed zapoãetím vlastní spolupráce.
V˘stupem je podrobná zpráva obsahující
konkrétní doporuãení pro danou firmu a z nich
plynoucí v˘hody, náklady na implementaci
systému PrintQuality a ãasov˘ její harmonogram.
Dal‰í fází je vlastní implementace polygrafick˘ch

standardÛ na úrovni smûrnic a konkrétních
pracovních a kontrolních postupÛ, a zpracování
dokumentace pro zákazníky, kooperanty
a dodavatele. Tato fáze je zakonãena rozsáhl˘m
testem funkãnosti nastaveného systému. Souãasnû
probíhá také ‰kolení zamûstnancÛ, skládající
se ze dvou ãástí – obecné polygrafie
a implementovaného systému PrintQuality.
Závûreãnou fakultativní fází potom je certifikace
systému nezávisl˘m certifikaãním orgánem.
V˘hody PQ
■ Oãekávan˘ a opakovateln˘ tiskov˘ v˘sledek
■ V˘razná redukce pﬁípravn˘ch ãasÛ a makulatury,
tedy znaãná finanãní úspora
■ SníÏení interních a externích reklamací
■ Získání pﬁidané hodnoty pro zákazníky
■ Jasná komunikace uvnitﬁ firmy i smûrem
k zákazníkÛm a dodavatelÛm
Implementace v praxi A jaké jsou zku‰enosti
z praxe? První ãeské firmy uÏ uãinily krok
smûrem ke standardizaci. Na zaãátku se ve vût‰inû
pﬁípadÛ li‰í pﬁedstavy majitele, ãi ﬁeditele
a stﬁedního managementu v tiskárnû. Dle nûho
jsou procesy nastaveny vÏdy správnû. Staãí pak
jen nûkolik jednoduch˘ch mûﬁení aktuálních
zakázek ve v˘robû nebo anal˘za reklamací
a je zﬁejmé, Ïe Ïádná technologická pravidla
ve firmû nastaveny nejsou nebo nejsou
respektovány.
První kritick˘ bod b˘vá metrologie, kdy jsou
ve spoleãnosti pouÏívána rÛznorodá mûﬁící
zaﬁízení. Nûkterá jsou po‰kozená, jiná jsou
pouÏívána zcela nevhodnû pro dan˘ typ procesu
a dal‰í spolu navzájem nekorespondují. To v‰e

dûlá mûﬁiteln˘ proces nereálnou sci-fi.
Dal‰í kritickou oblastí je nátisk. U nûho se jedná
o simulaci následného tisku se sv˘mi v˘hodami
i nev˘hodami. Problém je, Ïe je od nátisku
oãekávaná zcela mylnû vÏdy 100% shoda
s tiskem, coÏ není technologicky moÏné. Díky
tomu vznikají neshody jak uvnitﬁ firmy, tak
i se zákazníkem. Cel˘ proces v‰ak lze upravit tak,
aby byl nátisk co nejvûrnûj‰í (odpovídal liteﬁe
normy) a aby byl správnû vnímán jak tiskaﬁem,
tak zákazníkem.
Co taková vûc jako jsou svûtelné podmínky
pozorování tiskÛ? Samozﬁejmû je to také téma!
Kontrola a porovnání tiskÛ má svoje pravidla,
která pokud nejsou dodrÏována, vycházejí
z vizuálního porovnání zcela chybné v˘stupy.
V˘roba tiskové formy a tisk podléhají také
pﬁesn˘m pravidlÛm. Nûkterá z nich nejsou vÛbec
respektována – napﬁ. standardizace CtP nebo
pravidla pro korekci nárÛstu tiskového bodu.
Nejvût‰í problém pak nastává v procesní kontrole
tisku – denzitometrické hodnoty mají nejasn˘
pÛvod v hluboké historii. Pﬁímé barvy jsou ti‰tûny
podle star˘ch, neaktuálních, ‰pinav˘ch
a vybledl˘ch vzorníkÛ.
âasto jsou zcela chybnû v tiskárnû nastaveny
písemné odpovûdnosti a postupy pro jednotlivé
oddûlení a postupy. „Co je psáno, to je dáno“
je v‰eobecnû platná pravda.
Standardizace je tedy proces, kter˘ se v budoucnu
Ïádné tiskárnû, která myslí svoji misi váÏnû,
nevyhne. AÈ to bude dle systému PrintQuality
nebo nûjakého jiného. VÏdy to bude krok
správn˘m smûrem. ×

