
 

Zadání tematických okruhů k ústní maturitní zkoušce z Technologie  
(Tematické okruhy obsahují učivo z předmětů Technologie, Polygr. materiály, Informatika, Fyzika)    

    
Obor: 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích                                          Školní rok: 2022/2023          

1.    

Flexotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, způsoby zhotovení tiskových forem, 
tisková barva, popis tiskových strojů, potiskované materiály, zhodnocení tiskové techniky  a 
konkurenti.   

2.    
Sítotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, způsoby zhotovení tiskových forem, tisková 
barva, popis tiskových strojů, potiskované materiály, zhodnocení tiskové techniky a konkurenti.   

3.    

Hlubotisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, způsoby zhotovení tiskových forem, 
tisková barva, popis tiskových strojů, potiskované materiály, zhodnocení tiskové techniky  a 
konkurenti.    

4.    

Ofset – stručná historie vzniku a předchůdce ofsetu, tiskový princip, způsoby zhotovení tiskových 
forem, tisková barva, popis tiskových strojů, potiskované materiály, zhodnocení tiskové techniky 
a konkurenti.    

5.    

Tisková forma v ofsetu – charakteristika ofsetové formy, materiálové složení, dělení ofsetových 
forem, výroba ofsetových forem, způsoby zhotovování ofsetových forem, aktuální trendy v 
oblasti přípravy a zhotovování ofsetových forem.   

6.    

Tiskové stroje pro tisk novinové produkce – charakteristika novinové produkce, potiskovaný 
materiál, tiskové barvy, popis tiskového stroje a jeho funkcí, finalizace novinové produkce, 
expedice novin.    

7.    
Tiskové stroje pro tisk časopisů a publikací – charakteristika časopisecké a knižní produkce, 
potiskovaný materiál, tiskové barvy, popis tiskového stroje a jeho funkcí, způsoby finalizace.     

8.    

Digitální workflow v polygrafickém průmyslu a v tiskovém procesu – definice a praktický 
význam, možnosti a popis technologií Computer to…, automatizace tiskového procesu, 
přednastavovací funkce tiskového stroje, dálkové řízení barevnic, automatizované řízení 
výrobního procesu, CIP3, CIP4, formát JDF.    

9.    
Polygrafická montáž, rozdělení, způsoby zhotovení, praktický význam s ohledem na produkční 
tisk a dokončovací zpracování, náležitosti montáže, způsoby vyřazování stran.    

10.   

Techniky tisku používané v reklamě a signmakingu – obsah a zaměření signmakingu, 
nejčastěji požívané tiskové techniky a druhy tiskové produkce, potiskované materiály, barvy, 
inkousty, tonery, možnosti zušlechťování.    

11.   

Tiskové stroje v ofsetu – tiskové stroje archové a kotoučové, rozdělení tiskových strojů podle 
jednotlivých parametrů, jejich charakteristiky a technické rozdíly, typická zakázková náplň,  popis 
funkčních částí tiskového stroje, automatizované a řídicí funkce stroje, možnosti využití 
digitálního workflow.    
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12.   

Zhotovení tiskových forem v ofsetu, standardizace a kontrola kvality – analogový                  
a digitální způsob zhotovení tiskových forem, vzájemné srovnání, popis technologického 
postupu zhotovení tiskové desky, začlenění do digitálního workflow, parametry kvality 
tiskové desky, způsob kontroly a měření kvality, použité měřicí přístroje.    

13.   

Tiskové formy pro tisk z výšky u tiskových technik knihtisk, flexotisk, slepotisk, ražba         
a výsek – tiskový princip jednotlivých technik, druhy tiskových forem a jejich zhotovení, 
použité materiály, praktické využití těchto tiskových technik v současné polygrafii.    

14.  

Bezvodý ofset – tiskový princip, popis tiskového stroje a jeho technické zvláštnosti, výhody       
a nevýhody, tisková barva v bezvodém ofsetu, výhody a nevýhody technologie bezvodého 
ofsetu, praktické využití v polygrafii.    

15.  

Zušlechťovací technologie výsek, vrtání, čárové kódy, RFID kódy, lentikulární 
technologie – popis jednotlivých technik, rozdělení, používané materiály, praktické využití 
jednotlivých technik.    

16.  

 Tamponový tisk – stručná historie vzniku, tiskový princip, způsoby zhotovení tiskových forem,   
tisková barva, popis tiskových strojů, potiskované materiály, zhodnocení tiskové techniky a     
konkurenti.    

17.  
Zušlechťovací technologie lakování, laminování, číslování, perforace, fóliový tisk – popis    
jednotlivých technik, rozdělení, používané materiály, praktické využití technik.    

18.  

 Papír, rozdělení a vlastnosti – rozdělení tiskových substrátů, rozdělení papírových substrátů,   
základní vlastnosti papíru a jejich praktický význam, vlastnosti ovlivňující potiskovatelnost  a   
zpracovatelnost.    

19.  

 Metrologie tisku a parametry kvality tiskové produkce, normy ISO – pojem metrologie,   
důležitost kvality tisku a její atributy, měřicí přístroje a pomůcky, parametry kvality tiskové   
produkce a způsoby jejich měření, význam norem ISO ve vztahu ke kvalitě tiskové produkce.    

20.  

 Technologie Computer to Print – princip technologie CtPrint, vznik a vývoj, specifické     
vlastnosti, rozdělení tiskových technik a jejich jednotlivé kategorie, nejdůležitější zástupci,   
principy tisku, parametry, praktické použití, personalizace, print on demand, just in time.    

21.  
 Závady v procesu tisku – rozdělení závad v procesu tisku, typické závady jednotlivých skupin,   
vliv závad na kvalitu tisku, příčiny a způsoby eliminace závad.    

22.  

 Denzitometrie a spektrální fotometrie – rozdělení a typy měřicích přístrojů v polygrafii,    
principy jejich činnosti, způsob praktického použití, měřené parametry a jejich význam, měrné   
testy a pomůcky, začlenění do digitálního workflow.    

23.  

 Přehled tiskových technik, tiskové metody a tiskové techniky, principy tisku, techniky klasické  
a digitální, technické a ekonomické aspekty jednotlivých technik tisku, praktické uplatnění v   
současné polygrafii, směry dalšího vývoje.    

24.  

 Tiskové barvy – pojmy světlo a barva, barevný vjem, základní obsahové složky tiskových barev  
a jejich funkce v tiskové barvě, základní reologické a optické vlastnosti, způsoby zasychání,   
barvy procesní a přímé, mísící systémy, recepturování barev.    

25.  
 Přehled moderních technologií Computer to…- přehled a vlastnosti jednotlivých technologií,   
praktické využití v konkrétních tiskových technikách, popis hardware, materiály pro výrobu   
tiskových forem, ekonomické aspekty použití.     

    



Profilová zkouška z okruhu Technologie obsahuje vyučovací předměty Technologie, 
Polygrafické materiály, Informatika a Fyzika.  

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    
  

 

 

 


