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1.     

Digitální tisk, metody digitálního tisku technologie Computer to Print, 
personalizace a customizace. Pojem digitální tisk, rozdělení digitálního tisku, 
jednotlivé tiskové techniky a principy, pojem personalizace a customizace, princip 
činnosti, praktické využití, typické příklady.     

2.     

Digitální tisk, digitalizovaný ofset technologií Computer to Press. Charakteristika  
a vlastnosti digitálního tisku, charakteristika technologie Computer to Press, princip 
činnosti, popis tiskového stroje a jednotlivých konstrukčních částí, bezvodý ofset, 
zakázková skladba, klady a zápory CtPress.     

3.     

Zušlechťování tiskovin, lakování, laminování, slepotisk, fóliový tisk, výsek.  
Význam zušlechťovacích technologií, princip, rozdělení, aplikování a způsob použití 
lakování, laminování, slepotisku, fóliového tisku a výseku. Praktické využití, typické 
příklady, ekonomické aspekty.     

4.     

Zušlechťování tiskovin, čárové kódy, holografie, termografie, RFID, lentikulární 
technologie. Význam zušlechťovacích technologií, princip, rozdělení, aplikování a 
způsob použití čárových kódů, holografie, termografie, RFID a lentikulární 
technologie. Praktické využití, typické příklady, ekonomické aspekty.     

5.     

Flexotisk, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Začlenění mezi tiskové metody, tiskový princip, rozdíly mezi 
flexotiskem a knihtiskem, způsoby zhotovení tiskových forem, tiskový stroj a jeho 
technické zvláštnosti, tisková barva, potiskované materiály, praktické využití, 
zhodnocení techniky a její konkurenti.     

6.     

Hlubotisk, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Začlenění mezi tiskové metody, tiskový princip, klasifikační 
skupiny hlubotisku, způsoby zhotovení tiskových forem, tiskový stroj a jeho 
technické zvláštnosti, tisková barva, potiskované materiály, praktické využití, 
zhodnocení techniky a její konkurenti.     

7.     

Sítotisk, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Začlenění mezi tiskové metody, tiskový princip, rozdělení 
sítotisku, sítovina, rozdělení a vlastnosti, způsoby zhotovení tiskových forem, tiskový 
stroj a jeho technické zvláštnosti, tisková barva, potiskované materiály, praktické 
využití, zhodnocení techniky a její konkurenti.     



 

8.     

Tamponový tisk, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Začlenění mezi tiskové metody, tiskový princip, způsoby 
zhotovení tiskových forem, tiskový stroj a jeho technické zvláštnosti, tisková barva, 
potiskované materiály, praktické využití, zhodnocení techniky a její konkurenti.     

9.     

Kotoučové tiskové stroje v ofsetu, hlavní části, technické parametry a 
konfigurace, použití. Charakteristika kotoučových strojů, rozdělení, akcidenční a 
novinové kotoučové stroje, hlavní části a jejich funkce, způsoby finalizace, technické 
parametry, praktické využití.     

10.     

Archové tiskové stroje v ofsetu, hlavní části, technické parametry a 
konfigurace, použití. Charakteristika archového tiskového stroje, rozdělení 
archových strojů, hlavní části a jejich funkce, automatizované prvky tiskového 
stroje, hlavní technické parametry tiskového stroje, praktické využití a typická 
zakázková náplň.     

11.     

Ofset, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, zhodnocení  
techniky. Princip tisku z plochy a ofsetu, analogový a digitální způsob výroby tiskové desky, 
typy a rozdělení ofsetových tiskových strojů, praktické využití ofsetového tisku, ekonomické 
aspekty ofsetového tisku, konkurenti ofsetového tisku.     

  

12.     

Bezvodý ofset, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Princip bezvodého ofsetu, zhotovení tiskové formy, popis 
tiskového stroje a jeho hlavních částí, uplatnění v technologii Computer to Press, 
výhody a nevýhody bezvodého ofsetu.     

13.     

Denzitometrie a spektrální fotometrie, princip činnosti, měřicí přístroje, 
praktické použití. Význam měření kvality tiskové produkce, měřicí přístroje, 
rozdělení a typy přístrojů, princip jejich činnosti, způsoby měření, měřené parametry, 
měrné testy a pomůcky, normy ISO.     

14.     

Metrologie tisku, hlavní měřené parametry, způsoby měření a vyhodnocování. 
Pojem metrologie, popis hlavních parametrů kvality tisku, denzita, přírůstek tónové 
hodnoty, soutisk, přijímavost barvové vrstvy, způsoby měření pomocí přístrojů, 
vyhodnocování parametrů s ohledem na normy ISO.     

15.     

Tiskové barvy, složení, vlastnosti, typy schnutí a použití v jednotlivých tiskových 
technikách. Hlavní skupiny obsahových chemických látek a jejich význam, druhy 
schnutí barev, vlastnosti barev, barvy procesní a přímé, mísící systémy, HiFi color, 
recepturování barev.     

16.     

Způsoby zhotovení tiskové desky v ofsetu, měření kvality, druhy tiskových 
desek. Analogový a digitální způsob výroby tiskové desky v ofsetu, popis 
technologií Computer to Film a Computer to Plate, vzájemné srovnání, hlavní 
výhody, přístroje a zařízení, druhy tiskových desek a způsoby jejich zpracování.     

17.     

Vlhčící roztok v ofsetu, vlastnosti, obsahové látky, druhy vlhčení, vliv vlhčení na 
kvalitu tisku. Význam vlhčícího roztoku, složení, vlastnosti, parametry, způsoby 
měření a regenerace, druhy vlhčení a jejich srovnání, vlivy vlhčení na kvalitu tisku.     



18.     

Tiskové techniky používané v reklamě. Analogové a digitální tiskové techniky, 
ofset, tamponový tisk, fóliový tisk, digitální tiskové techniky, velkoformátový tisk a 
jeho techniky, tiskové plotry, personalizovaný tisk.     

19.     

Rozdělení knižních vazeb, měkké knižní vazby, průmyslová výroba měkkých 
vazeb. Vazby měkké, polotuhé a tuhé, jejich charakteristika, atributy měkkých vazeb, 
přehled měkkých vazeb a postupy při jejich zhotovování, vlastnosti, použití a 
průmyslová výroba měkkých knižních vazeb.     

20.     

Rozdělení knižních vazeb, tuhé knižní vazby, průmyslová výroba tuhých vazeb. 
Vazby měkké, polotuhé a tuhé, jejich charakteristika, atributy tuhých vazeb, přehled 
tuhých vazeb a postupy při jejich zhotovování, vlastnosti, použití a průmyslová výroba 
tuhých knižních vazeb.     

21.     

Automatizované řídicí systémy v polygrafii, CIP4, JDF, Pecom, Opera, Prinect, 
přednastavovací a automatizované funkce tiskových strojů. Pojmy automatizace a 
digitalizace, digitální workflow v polygrafii a jeho možnosti, standardy systému řízení 
CIP4, systémy řízení jednotlivých výrobců, Pecom, Opera, Prinect, přednastavovací a 
automatizované funkce tiskových strojů.     

22.     

Knihtisk, popis tiskové techniky, zhotovení tiskové formy, tiskový stroj, 
zhodnocení techniky. Princip tisku z výšky, knihtisk, způsoby zhotovení a druhy 
tiskových forem, použité materiály a práce s nimi, tiskové stroje v knihtisku, výhody a 
nevýhody knihtisku, současné využití v polygrafii.     

23.     

Světlocitlivé vrstvy a způsob přenosu tiskového obrazu, pozitivní a negativní 
kopírovací proces, technologie zpracování světlocitlivých materiálů, moderní 
způsoby přenosu tiskového obrazu. Druhy světlocitlivých vrstev, chemická podstata 
světlocitlivých materiálů, kopírovací proces, přímý osvit na tiskovou desku, způsoby 
zpracování světlocitlivých vrstev, moderní technologie výroby tiskových forem a 
jejich popis, přiřazení tiskových technik.     

24.     

Vyřazování stran s ohledem na dokončovací zpracování, náležitosti ofsetové 
montáže, materiály v dokončovací výrobě. Princip a účel vyřazování stran, archová 
montáž a prostředky montáže, rejstříkové systémy, montáž analogová a digitální, 
závislost vyřazování stran na druh knižní vazby, rozdělení a popis materiálů v 
dokončovací výrobě.     

25.     

Vzájemné srovnání tiskových technik z hlediska technického a ekonomického.    
Další směry vývoje. Tiskové techniky klasické a digitální, výhody a nevýhody 
jednotlivých tiskových technik, druhy potiskovaných materiálů, způsoby zhotovení 
tiskové formy a jejich finanční náročnost, flexibilita jednotlivých technik, tiskové 
techniky a kvalita tisku, print on demand, just in time, personalizace tiskovin, směry 
dalšího vývoje, konkurenceschopnost analogových a digitálních tiskových technik.     

 
 
 
 



Profilová zkouška z okruhu Tisk a finalizace obsahuje vyučovací předměty Tiskové techniky, 
Finalizace a Seminář z tisku a finalizace. Forma zkoušky je ústní před zkušební maturitní 
komisí. 
  
Pro ústní zkoušku je zveřejněno celkem 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.  
             
 
     
                                                                                                  

      Olomouc 15. 9. 2021                                                                  PhDr. Marcela Hanáková, v.r. 
                                                                                                                  ředitelka školy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


