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a klopení liší, a pokud bychom počítali s obracením, ale nakonec arch klo-
pili, ve výsledné složce by neodpovídalo pořadí stran ani jejich orientace 
(některé by byly vzhůru nohama).

Existuje ještě třetí varianta manipulace s archem – otáčení kolem stře-
dové osy, ta ale není určena pro oboustranný tisk. Arch se v tomto případě 
totiž pouze otáčí kolem geometrického středu o 180º a potiskovaná strana 
zůstává stejná. Otáčení už dnes není příliš obvyklé. Dříve se používalo 

v knihtisku, zejména při tisku násobné produkce z jedné tiskové formy. 
Otáčení bývalo obvyklé například při tisku tabulek (knihtisková sazba ne-
umožňovala tisk podélných a příčných linek tabulek současně), kde se pro 
dosažení oboustranného tisku často kombinovalo s obracením. Dalo se 
ale využít i v jiných případech. Představme si, že na archu máme nad se-
bou umístěny například dvě pozvánky, které mají být na pravé straně opat-
řeny slepotiskem. Pro slepotisk potřebujeme speciální matrici a patrici, 
a abychom obojí nemuseli zhotovovat dvakrát, je jednodušší vyřadit si po-
zvánky hlavami od sebe tak, abychom při prvním průchodu archu provedli 
slepotisk na první z nich a při druhém průchodu, po otočení archu o 180º, 
docílili stejného výsledku na pozvánce druhé. (obr. 2C)

Při otáčení se měnila nakládací hrana archu a bylo tedy nutné papír 
před tiskem přesně pravoúhle oříznout.

Vraťme se ale k obracení a klopení, tyto termíny totiž vyžadují bližší vy-
světlení.

Obracení použijeme v případě, že tiskový stroj, který máme k dispozici, 
neumožňuje oboustranný tisk při jednom průchodu archu. Chceme-li na-
příklad tisknout tiskovinu v  barevnosti 4/4 (tedy kompletní barvotisk 
po obou stranách), ale disponujeme pouze čtyřbarvovým strojem. Musíme 
při prvním průchodu potisknout lícovou stranu archu, poté archy obrátit, 
znovu je naložit do stroje a potisknout stranu rubovou. Je důležité pocho-
pit, proč je v takovém případě lepší archy obracet a ne klopit.

Když arch vstupuje do tiskového stroje, je srovnán tzv. náložkami. Ty 
jsou obvykle tři – dvě čelní a jedna boční (u velkých formátů papíru s nižší 
plošnou hmotností se někdy používají dva páry čelních náložek). Naklá-
dací hrana je tedy definována čelními náložkami a nakládací úhel náložkou 
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roZsah a náklaD tiskoviny
Počet stran tiskoviny a  jejich formát nám umožňuje vybrat vhodný for-
mát tiskového archu a určit z jakých složek bude tiskovina kompletována.

V závislosti na tiskovém formátu stroje používáme u běžných formátů 
tiskovin obvykle složky 16stránkové, případně 8 či 4stránkové, v případě 
potiskovaného materiálu s nižší plošnou hmotností i 32stránkové. U čtver-
cových formátů se používají také složky 12stránkové. Celkový rozsah tis-
koviny tedy musí být dělitelný těmito čísly, a pokud není, doplníme ho tzv. 
vakáty, tedy prázdnými stránkami. To, že musí být výsledný počet stran 
sudý, je nasnadě. Nejmenší jednotka, se kterou můžeme pracovat je totiž 
list a ten má strany dvě. Nicméně, jak už bylo výše naznačeno, snášet tis-
koviny z jednotlivých listů běžná knihařská zařízení neumí a nebylo by to 
ani ekonomicky výhodné (jak bude popsáno dále), obvykle tedy počítáme 
minimálně s 4stránkovými složkami (dvoulisty).

Výše nákladu, tedy celkový počet výtisků, je důležitý například při volbě 
tiskového stroje, formátu tiskového archu či šíře potiskovaného pásu 
a rozhodování, zda se bude tisknout v jednoduché nebo vícenásobné pro-
dukci.

směr vlákna a plošná hmotnost papíru
Směr vlákna je ovlivněn směrem pohybu papírenského síta při výrobě pa-
píru. Platí pravidlo, že pokud se bude arch či pás skládat, směr vlákna má 
být rovnoběžný se hřbetem složky. U kotoučového tisku je směr vlákna 
logicky vždy shodný se směrem tisku. U archového papíru ale můžeme 
mít směr vlákna souběžný s delší, nebo kratší hranou archu, podle toho, 
jak byl papír nařezán. Pokud vyřazujeme vícestránkové složky pro archový 
tisk, obvykle nemáme možnost sestavy přizpůsobovat směru vlákna tisko-
vých archů (sestava stran budoucí složky se nám na výšku na odpovídající 
formát prostě nevejde). Naopak podle toho, jakou složku chceme použít, 
vybereme papír s odpovídajícím směrem vlákna. Archy mohou být naře-
zány tak, aby byl směr vlákna souběžný s delší stranou archu, pak mlu-
víme o tzv. úzké dráze, nebo souběžně s kratší stranou a pak se jedná o ši-
rokou dráhu. Obr. 6 - úzká a široká dráha, umístění složek na arch tak, aby 
hřbet odpovídal směru vlákna.

Plošná hmotnost je v gramech vyjádřená hmotnost archu papíru o ploše 
1 m2. Papír s vyšší plošnou hmotností není vhodné skládat více lomy. Na-
příklad pro složky o 32 stranách je se doporučuje papír do plošné hmot-
nosti 60 g/m2. Plošná hmotnost potiskovaného materiálu tedy může být 
rozhodující při rozhodování, z jakých složek bude tiskovina kompletována.

Poznámka:
Jistě jste si všimli, že v předchozím textu zmiňujeme především tiskové archy a pí-
šeme tedy o archovém tisku. Existuje samozřejmě i tisk kotoučový, kde tiskové 
stroje potiskují souvislé pásy materiálu odvíjeného z role. Kotoučové stroje určené 
pro tisk vícestránkových tiskovin bývají vybaveny integrovaným skládacím zaříze-
ním (slangově falcaparátem či falcákem), které umožňuje skládání a řezání pásu 
přímo ve stroji a výstupem jsou tedy hotové složky. Takové kotoučové stroje na-
bízí obvykle velmi širokou paletu různých variací složek. Nejen, že umožňují pro-
vádět různé varianty lomů, ale mohou také při skládání na sebe snášet několik 
dílčích potištěných pásů a  ty pak teprve skládat. Výstupních možností je tedy 
opravdu mnoho (často desítky i stovky) a tím pádem existuje i mnoho variant vy-
řazení, které se vážou ke konkrétnímu typu stroje. Výčet možností skládání a vy-
řazování bývá obvykle součástí technické dokumentace kotoučových strojů. Ten, 
kdo vyřazování provádí, tedy s nimi musí být seznámen. Nám ale, jak už bylo ře-
čeno, jde o vysvětlení základních principů vyřazování a k tomu nám lépe slouží 
příklad archového tisku. 

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Pokuste se vysvětlit termíny čistý a hrubý formát.
2. Proč ve většině případů netiskneme přímo na čistý formát?
3. Vysvětlete rozdíl mezi obracením a klopením tiskových archů.
4. Jaký význam má při vyřazování stran směr vlákna papíru a jeho plošná  

hmotnost?
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ABSTRAKT
Ukázky návrhu ilustrací 

pro učební text

ZÁVĚR
Výsledný učební text byl hodno-
cen polygrafi ckými odborníky, kteří 
posuzovali jak odbornou stránku, 
tak vhodnost zpracování a vyu-
žitelnost ve výuce i v praxi. Text 
dále hodnoti li také žáci SPŠG pro-
střednictvím dotazníku zaměřené-
ho především na srozumitelnost 
a zpracování předkládaného učiva.

Na základě výsledků tohoto 
hodnocení se domnívám, že za-
dání bakalářské práce bylo splně-
no a výsledný učební text splňuje 
metodické i didakti cké požadav-
ky kladené na výukové materiá-
ly a zároveň po odborné stránce 
odpovídá nárokům polygrafi ckého 
vzdělávání i výrobní praxe.

Práce se zabývá tvorbou učebního 
textu pro prakti cké vyučování. Prv-
ní část práce je zaměřena především 
na analýzu odborné literatury s te-
mati kou tvorby a hodnocení učebnic 
a výukových textů. Na základě synté-
zy získaných poznatků je pak navrže-
na forma, struktura a postup tvorby 
učebního textu.

Druhá část je pak věnována obsa-
hovému vymezení a didakti cké analýze 
konkrétního učiva, analýze dostupné 
odborné literatury s vybranou temati -

kou a především tvorbě vlastního učeb-
ního textu pro výuku ti skových techno-
logií v rámci obo ru Polygrafi e včetně 
návrhu pracovních listů. Součástí  je
i hodnocení učebního textu polygra-
fi ckými odborníky a žáky Vyšší odbor-
né školy grafi cké a střední průmyslové 
školy grafi cké.

Výsledkem bakalářské práce je kon-
krétní učební text s témati kou vyřazo-
vání stran a archové montáže určený 
pro žáky třetí ho ročníku oboru Tisková 
a nová média SPŠG.

MOTIV A CÍL
Polygrafi cké vzdělávání se dlouho-
době potýká s kriti ckým nedostat-
kem případně neaktuálností  učeb-
nic a učebních textů vhodných pro 
výuku. Existuje sice řada odborných 
publikací s polygrafi ckou témati kou, 
ale v podstatě žádná nesplňuje pat-
řičné didakti cké požadavky.

Cílem této práce je tedy zhotove-
ní vhodného učebního textu, který 
budou moci smysluplně využívat uči-
telé i žáci VOŠG a SPŠG, ale zároveň 
i sestavení metodického návodu, vy-
užitelného pro tvorbu dalších podob-
ných učebních materiálů.

POSTUP
l  Analýza odborné literatury 

s temati kou tvorby a hodnocení 
učebních textů

l  Návrh formy, struktury a postupu 
tvorby učebního textu

l  Obsahové vymezení a didakti cká 
analýza konkrétního učiva

l  Tvorba vlastního učební ho textu
l  Hodnocení učebního textu 

Ukázky návrhu layoutu 
učebního textu

Náhledy smontovaných archů

ENGLISH 
SUMMARY
The thesis deals with the creati on of 
a textbook for practi cal training. The 
fi rst part deals with the analysis of pro-
fessional literature focused on deve-
lopment and evaluati on of textbooks 
and study texts. The form, structure 
and process of creati ng textbook is 
then designed on the base of a syn-
thesis of acquired knowledge. 

The second part is devoted to 
a  content identi fi cati on and analysis 
of the specifi c educati onal curriculum, 
analysis of the available literature with 
the chosen theme and above all crea-
ti on a textbook for teaching printi ng 
technology within the fi eld of printi ng, 
including the design of worksheets. 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

Oddělení pedagogických a psychologických studií


