
   
   

Zadání tematických okruhů k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie   
(Tematické okruhy obsahují učivo z předmětů Všeobecná polygrafie, Ekonomika, Polygrafické 

materiály, Odborné kreslení)  
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  1.   Dokončovací zpracování, stroje a zařízení v dokončovací výrobě – jednoúčelové stroje a 
zařízení a popis prováděných operací, manuálně ovládané a automatizované stroje a zařízení, 
výrobní linky na výrobu knižních vazeb.   

2.   Časový harmonogram výroby, praktický význam, způsoby určení spotřeby času pro 
jednotlivé výrobní operace, volba použitých strojních technologií, význam a způsob stanovení 
časové rezervy, způsob stanovení potvrzeného dodacího termínu.   

  3.   Materiály v dokončovací výrobě – rozdělení materiálu pro dokončovací zpracování, 
materiály jednicové a režijní, materiály papírové, textilní, lepidla, plasty a ostatní materiály.   
Praktické použití, vlastnosti a rozdělení jmenovaných materiálů.   

  4.   Organizace polygrafické výroby – charakteristika polygrafické výroby, fáze předvýrobní, 
fáze zhotovení tiskových forem (pre-press), fáze produkčního tisku (press) a fáze 
dokončovací (post-press), obsah a význam jednotlivých fází, personální zabezpečení   

  5.   Vznik a vývoj výroby papíru – vynález papíru, použité suroviny, ruční a průmyslová výroba 
papíru, rozdělení a základní vlastnosti papírových materiálů   

  6.   Způsob výpočtu ceny papíru pro knižní blok, určení počtu tiskových archů, přídavky papíru 
a jejich význam, nákupní cena papíru, skladová cena papíru, způsob přepočtu cen, směr 
výroby papíru, způsoby určení, praktický význam.   

  7.   Průmyslová výroba měkkých knižních vazeb – charakteristika měkkých knižních vazeb, 
rozdělení a vlastnosti jednotlivých měkkých knižních vazeb, jejich technické specifikace,   
způsoby průmyslové výroby měkkých knižních vazeb, využití jednoúčelových a 
víceúčelových dokončovacích technologií (výrobní linky).   

8.   Průmyslová výroba tuhých knižních vazeb – charakteristika tuhých knižních vazeb, 
rozdělení a vlastnosti jednotlivých tuhých knižních vazeb, jejich technické specifikace,  
způsoby průmyslové výroby tuhých knižních vazeb, využití jednoúčelových a víceúčelových 
dokončovacích technologií (výrobní linky).   

  9.   Kovy a tiskové desky v polygrafii – kovy a sloučeniny kovů v polygrafii, vlastnosti kovů, 
materiály  a chemické sloučeniny na výrobu tiskových forem   

  10.   Podnikání v polygrafii – subjekty podnikání, založení živnosti (OSVČ), druhy živností, 
podmínky pro podnikání, korporace, společnost s ručením omezeným, akciová společnost – 
založení, řízení, ručení   

   
11.   

Hospodaření a financování podniku – náklady a výnosy v podnikání, výpočet zisku a jeho 
zdanění, zdroje financování – vlastní a cizí zdroje, kalkulace, stanovení ceny – kalkulační 
rovnice (náklady, zisk, DPH)   

   
12.   

Montážní zákres, význam, princip konstrukce, určení počtu stránek na archu, výpočet počtu 
tiskových archů pro publikaci, stanovení optimálního formátu, náležitosti archové montáže, 
kontrolní škála, označení montáže (tiskové desky), rejstříkové systémy.   
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13.   

Předvýrobní fáze polygrafické výroby – poptávka, nabídka, objednávka, příjem zakázky, 
smlouva o dílo, specifikace zakázky, výrobní podklady a jejich kontrola, výrobní doklady, 
obsah technické přípravy výroby, technologická příprava, organizační a materiálová 
příprava.   

   
14.   

Umělecké grafické techniky – tisk z výšky (linoryt, linořez, dřevoryt, dřevořez, koláž), tisk z 
hloubky (suchá jehla, lept, akvatinta), tisk z plochy (litografie), průtisk (sítotisk), významné 
osobnosti umělecké grafiky a jejich dílo   

   
15.   

Vlastnosti papíru, rozdělení papíru – fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, mechanické 
vlastnosti, optické vlastnosti, funkční vlastnosti, vliv klimatických podmínek na vlastnosti 
papíru, formáty papíru. Rozdělení papíru dle plošné hmotnosti, složení, povrchu, použití.   

   
16.   

Ekologie polygrafické výroby – pojem ekologie, právní rámec, ekologické aspekty 
jednotlivých tiskových technik, odpadové hospodářství, likvidace odpadů, bezpečnost a 
hygiena práce, požární prevence.   

   
17.   

Flexotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, popis a způsoby zhotovení tiskových 
forem, tiskové stroje, výhody a omezení tiskové techniky, zakázková náplň, konkurenční 
techniky a současné postavení tiskové techniky v současné polygrafii.   

  18.   
Sítotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, popis a způsoby zhotovení tiskových 
forem, tiskové stroje, výhody a omezení tiskové techniky, zakázková náplň, konkurenční 
techniky a současné postavení tiskové techniky v současné polygrafii.   

   
19.   

Hlubotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, popis a způsoby zhotovení tiskových 
forem, tiskové stroje, výhody a omezení tiskové techniky, zakázková náplň, konkurenční 
techniky a současné postavení tiskové techniky v současné polygrafii.   

  
20.   

Zušlechťování tiskovin – lakování, laminování, fóliový tisk, ražba, číslování a perforace, 
výsek a násek, vrtání, čárové kódy, RFID, lentikulární technologie. Princip a způsob využití 
zušlechťovací technologie, popis jednotlivých technologií, použité materiály, praktické 
uplatnění v polygrafii a ekonomické aspekty.   

   
21.   

Ofset – stručná historie vzniku, tiskový princip, popis a způsoby zhotovení tiskových forem, 
rozdělení tiskových strojů v ofsetu, hlavní části strojů a jejich funkce, výhody a omezení 
tiskové techniky, zakázková náplň, konkurenční techniky a současné postavení tiskové 
techniky v současné polygrafii.   

   
22.   

Kontrola kvality tiskového procesu – význam metrologie a standardizace tiskových 
procesů, způsoby měření a vyhodnocení parametrů tisku, denzita, přírůstek tónové hodnoty, 
soutisk, význam norem ISO.   

  23.   Tamponový tisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, popis a způsoby zhotovení 
tiskových forem, tiskové stroje, výhody a omezení tiskové techniky, zakázková náplň, 
konkurenční techniky a současné postavení tiskové techniky v současné polygrafii.   

   
24.   

Digitální tisk – charakteristika digitálního tisku, rozdělení digitálního tisku, jednotlivé 
tiskové techniky, principy tisku, vlastnosti a použití, personalizace a customizace, print on 
demand a just in time, současné postavení digitálního tisku v polygrafii a očekávaný vývoj.   

  
25.   

Tiskové barvy – tisková barva v procesu tisku, složení tiskových barev a význam 
jednotlivých skupin obsahových látek, způsoby zasychání barev, vlastnosti barev, tiskové 
barvy procesní a přímé.   

   
 

 



Profilová zkouška z okruhu Všeobecná polygrafie obsahuje učivo z vyučovacích předmětů Všeobecná 
polygrafie, Ekonomika, Polygrafické materiály a Odborné kreslení.  

Pro ústní zkoušku je zveřejněno 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si 
žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 
 
Schváleno předmětovou komisí dne 26. 8. 2022   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                         Dne 15. 9. 2022   
 
                                                                                                                                      PhDr. Marcela Hanáková                        
                                                                                                                                  ředitelka školy   

 


