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Abstrakt
Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování.
Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, kooperativního
učení – mezipředmětových a mezioborových vztahů. Jsou zde uvedeny a popsány
doporučené výukové metody, organizační formy výuky. V neposlední řadě se zabývá přípravou učitele na vyučování.
Praktická část je věnována oborům, které se na výrobě časopisu podílejí a současně
také klíčovým a odborným kompetencím absolventů. Bude vypracován technologický postup výroby periodika, od myšlenky k hotovému výtisku nultého čísla. Výuka bude řešena tak, aby preferovala standardní technologické postupy. Na
základě kurikulárních dokumentů RVP a ŠVP budou vypracovány tematické plány
všech předmětů a oborů, včetně časových dotací, tak aby na sebe jednotlivé celky
navazovaly. Výsledkem bakalářské práce je vypracování tematických plánů pro mezioborovou spolupráci a příprava učitele na vyučovací jednotku.
V závěru práce je seznam použité literatury, webových zdrojů a ukázkové přípravy
učitelů na vyučovací jednotku.
Klíčová slova
didaktický prostředek, kutikulární dokumenty, učivo, didaktická analýza, specifické
cíle, propedeutika, polygrafie, management tiskové produkce, předtisková příprava,
technologie tisku

Abstract
This thesis focuses on cross-sectoral collaboration within the process of creating
a magazine at the Higher Technical School of Graphic Design, and provides an insight into teacher preparation for practical lessons.
The theoretical section is a description of the educational goals and cooperative
learning approaches for curricular and interdisciplinary relations. This part addresses recommended teaching methods and organizational forms of teaching.
The practical section is devoted to the disciplines involved in the production of the
magazine and explores the key expert skills of graduates. The technological process
of producing periodicals will be described, starting from the initial idea to the
finished copy of the first issue. The teaching method used is designed to promote
standard technological procedures. Conforming to the curriculum documents of the
RVP (Educational Program Framework), thematic plans for all subjects and disciplines, including the time subsidies are developed, so that the individual parts
follow one another.
The goal of this thesis is to develop thematic plans for interdisciplinary cooperation
and for teaching preparation for each lesson. This work includes a bibliography, web
resources, and samples of teaching preparation.
Keywords
a didactic tool, cuticular documents, curriculum, didactic analysis, specific objectives, fundamentals, graphic arts, management print production, prepress, printing
technology
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ÚVOD
Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická patří k tradičním
a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým školám skéČe republiky. Z hlediska
skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické
a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii, vydavatelství a reklamu, je v České republice ouškol jedinečnou
a výjimečnou.
Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v oboru Grafický design
a realizace tiskovin specializovaným studiem prakticky osvojují komplexní spektrum
činností zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, fotografii a média, zpracování tiskovin a reklamu. Nedílnou součástí je též příprava na práci v samotném
vydavatelství a představení činnosti mnoha jeho oddělení.
Studenti všech oborů se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Nacházejí zaměstnání
v institucích spojených s návrhovou nebo technologickou fází zpracování, výroby
nebo renovace tiskovin i v oblasti reklamní a propagační tvorby na internet.
Podle průzkumů, které byly učiněny na naší škole (interní dokumenty VOŠG a SPŠG –
Hodnocení výuky a školy za zimní období 2015/16, hodnocení studentů ze dne
1. února 2016), studenti velmi oceňují u odborných učitelů znalost z praxe její využití při výuce. Myslím, že odborný učitel, který má nejen teoretické znalosti, ale má také
zkušenosti z praxe, může stavět výuku na konkrétních případech, které sám osobně
zažil.
Z předchozího zaměstnání mám bohaté zkušenosti z předtiskové přípravy periodik,
beletrie a merkantilu. Z tohoto důvodu jsem přijala nabídku učit na grafické škole,
kterou jsem sama před cca třiceti lety absolvovala, a která v té době procházela velkými změnami – od knihtisku k digitálním technologiím.
Vzhledem k tomu, že jsem pracovala jako vedoucí grafik u několika titulů a vytvářela
novou grafickou podobu i zcela nových časopisů, které byly právě uváděny na trh,
mám zkušenosti i s jejich administrativou při publikování a přípravou pro tisk a vím,
jak je důležité porozumět celému technologickému procesu výroby časopisu.
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V této práci se věnuji propojení výuky (mezioborové spolupráce) v oboru Mediální
produkce na Vyšší odborné škole grafické ve druhém ročníku. Studenti nejen že zúročí všechny teoretické a praktické dovednosti získané během dosavadního studia,
ale získají i nové zkušenosti a poznatky spojené s vydáváním periodické tiskoviny
a tiskovinami vůbec, napříč všemi obory, které jsou s nimi provázané.
Projektové vyučování, kdy studenti pracují během celého roku na tematicky uceleném projektu, je sice náročné na vypracování, ale je pro studenty mnohem atraktivnější a motivující. To, že pracují společně, jim dává pocit jistoty. Výsledkem této práce
by měl být hotový časopis (nulté číslo), který má všechny parametry profesionální
tiskoviny.
Studenty VOŠG v předmětu ZOT – zpracování obrazu a textu, učím hlavně v 1. ročníku řemeslně zvládat technologické postupy výroby tištěné zakázky. Své znalosti potom zúročují ve 2. ročníku, kde absolvují předtiskovou přípravu časopisu, kterou se
snažím propojit i s ostatními obory a předměty tzv. mezioborovou spolupráci.
V odborné literatuře (Kasíková, s. 69, 2O14) která zkoumá kooperativní učení, se hovoří, že studenti si výuku lépe pamatují a uplatňují kreativní schopnosti při zvládání
úkolů. Toto učení také zvyšuje zájem o vyučovací předmět i o učení ve škole. Také se
pozitivně mění vztah k učiteli.
V rámci určitého resortu jsou odborné školy převážně víceoborové. Například na
grafické škole je výuka spojená s mediální produkcí, a to hlavně tištěnou. Považuji za
nezbytné propojovat výuku s ostatními obory, aby studenti pochopili vztahy mezi
předměty a obory, kde vyučují odborní učitelé a které se převážně doplňují.
V uceleném projektu si studenti osvojují náplň práce, jakou mají jednotlivé úseky
při výrobě časopisu. Aby mohli plnit i zadávat úkoly a tím reagovat na požadavky
vydavatele, v tomto případě vyučujících. Není zanedbatelný ani sociální aspekt mezioborové spolupráce. Studenti se nejen učí získávat znalosti v oblasti určitého odvětví,
ale také mezi sebou profesně komunikovat, specifikovat problém, který řeší při tvorbě periodika.
Na projektu se podílí tyto obory VOŠG: Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický
design a realizace tiskovin, studijní zaměření: 05 Mediální produkce, 03 Fotografická
12

tvorba a média, 04 Tisková produkce. Tyto obory pokryjí ve svých předmětech celý
proces spojený s vydáním tzv. Nultého čísla periodika.
Využití metod, které se týkají mezioborové a mezipředmětové spolupráce by mělo
být efektivní v působení na vědomosti, dovednosti, návyky, myšlení, postoje i chování
žáka. Pro maximální efektivitu v tomto smyslu by měla každá metoda výuky být informativně nosná. Měla by aktivizovat žáka a rozvíjet jeho tvořivost, samostatnost.
Měla by respektovat systém vědy a poznání, měla by být výchovná, adekvátní žáku
i učiteli, ekonomická a aplikovatelná v praxi (Vintr, 1998, s. 39).
V teoretické části práce jsou uvedeny metody slovní, názorně demonstrační a metody
praktické činnosti studentů, které se neustále prolínají. Úvod je kombinací metod
slovních, kdy se student seznámí teoreticky s periodickými tiskovinami. Následně
pak navštívíme velká vydavatelství Bauermedia a CNCenter, kde názorně uvidí redakční a předtiskovou přípravu včetně grafické úpravy vybraných periodik. Například designový časopis Bydlení, publicistický časopis Reflex a livestylový časopis Žena a život. Pro praktickou činnost mezioborové spolupráce budeme volit publicistický časopis a jeho specifika.
Očekávaným výstupem a tedy i cílem bakalářské práce bude metodický popis mezioborové spolupráce při výrobě periodika. Primárním úkolem práce je propojení všech
učebních předmětů, které se k danému tématu vztahují a vypracování metodiky
správně navazujících technologický postupů. Takto zpracovaná metodika představí
zároveň cíle samotné výuky, její metody a formy a též didaktickou analýzu
výuky. Základem pak bude konkrétní popis vzorové přípravy učitele na hodinu
a rozbor jeho jednotlivých úkonů.
V rámci kurikulárních dokumentů (ŠVP) budou vypracovány také tematické plány
tak, aby na sebe jednotlivé předměty a obory navazovaly a mohly být dodržené technologické postupy výroby, které jsou využívány v praxi.
Charakter bakalářské práce je teoreticko-praktický. Bude vypracován metodický
postup uvádění periodika na trh pro mezioborovou spolupráci. Studenti získají
teoretické znalosti a praktické dovednosti spojené s vydáváním tohoto média. Na
základě volby vhodných metod výuky, jasně specifikovaných cílů, forem, prostředků
s dodržením zásad výuky bude vypracován s kolegy celoroční plán projektu. Realiza13

ce bude probíhat ve školní výuce ve všech předmětech a oborech, které s tímto tématem souvisejí. V mém případě ve dvouhodinovém bloku týdně (procesuální aspekt) a
samostatné domácí práce (zadávání dílčích úkolů). Velká pozornost je věnována grafickému návrhu periodika a jeho realizaci při výrobě školního časopisu, který je časově náročný.
V současné době již realizujeme s kolegy z jiných předmětů dílčí aspekty tohoto projektu, hlavně spolupracuji s kolegy, kteří vyučují obor Mediální produkce. Ten zahrnuje marketing, redakční činnost a řešení vzhledu tiskoviny a také český jazyk a literární tvorba – v zásadě téměř všechny předměty, které se týkají přípravy periodika.
Samotná realizace časopisu nebo-li jeho grafická podoba je náplní předmětu Zpracování obrazu a textu. Pro názornost výuky jsou vypracovány přípravy učitele. Ukázky
se týkají všech spolupracujících oborů.
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TEORETICKÁ ČÁST

1

Mezipředmětová a mezioborová spolupráce

Jak popisuje (Kasíková, 2004, strana 69–70), kooperativní učení zkvalitňuje výuku
v rámci interpersonálních vztahů mezi studenty, kteří pracují na společném projektu.
Studenty vede k otevřené komunikaci a spolupráci mezi sebou. Diskuse s účastníky
projektu pomáhá diferenciovat pohled na zadaný úkol. Kriticky myslet a volit správné postupy práce. Prospívá to nejen sebedůvěře, ale lepšímu vhledu do problematiky
zadaných úkolů a produktivní interakci. Jsou zde uplatněny sociální aspekty vývoje
jedince v pozitivním slova smyslu.
Kooperativní učení vede k lepšímu klimatu skupiny i školy. Přispívá k prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů. Žáci jsou vedeni kromě dovedností
k ekologické a environmentální výchově.
Johnson, D. W. a Johnson, R. (in Meredith, 1998, s. 8) uvádějí následující charakteristiky, které jsou výsledkem účasti v kooperativního učení ve skupině:
–

lepší soustředění na úkol a méně rušivých projevů v chování dětí;

–

lepší motivace k dosažení výsledků a vnitřní motivace k učení;

–

lepší schopnost posoudit situaci i z jiných zorných úhlů;

–

pozitivnější a vstřícnější vztahy k vrstevníkům a větší ochota ke vzájemné
podpoře;

–

větší sociální podpora, lepší sociální zázemí;

–

vyšší duševní vyrovnanost, přizpůsobivost a spokojené prožívání světa;

–

pozitivnější sebehodnocení vycházející ze základního sebepřijetí;

–

lepší sociální kompetence;

–

pozitivnější přístup k vyučovaným předmětům i k učení samému a ke škole;

–

pozitivnější postoj k učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům školy;

–

větší sociální podpora, lepší sociální zázemí;

–

vyšší duševní vyrovnanost, přizpůsobivost a spokojené prožívání světa;

–

pozitivnější sebehodnocení vycházející ze základního sebepřijetí;

–

lepší sociální kompetence;
15

–

pozitivnější přístup k vyučovaným předmětům i k učení samému a ke škole;

–

pozitivnější postoj k učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům školy.

Didaktický postup výroby tištěného časopisu bude vypracován především pro
2. ročník obor Mediální produkce, který má náplň spojenou s vydáváním a realizací
tiskovin a jiných mediálních produktů. Dále pak zde budou vypracovány plány pro
kooperující obory. Například 2. ročník VOŠ Fotografická tvorba a média – reportážní
a dokumentární tvorba, kdy student plní specifika, i technického rázu, na obrazové
podklady k článkům, které zadávají studenti z oboru Mediální produkce ke svým
článkům. Dále pak v oboru Tisková produkce probíhá komunikace s tiskárnou – dodaná data pro tisk by měla splňovat technické požadavky. Důležité je popsat specifikaci tiskoviny, jako je volba papíru, barevnost apod. S těmito případy se setká student nejen v projektu, ale i v následujícím ročníku na půlroční praxi nebo ve svém
budoucím zaměstnání. Ucelený technologický postup výroby časopisu studentům
umožní získat lepší přehled této problematiky.
Jak zmiňují (Rohlíková, Vejvodová 2012, strana 137), mezioborová spolupráce, která
kombinuje více vědeckých metod, vede k dosažení co nejlepších výsledků práce. Důležitou roli hraje i komunikace s přesahem do jiných oborů. Napomáhá lépe porozumět dané problematice, kriticky myslet. Uvědomit si, jakou roli hraje jedinec či skupina v tomto projektu a v neposlední řadě je potřeba respektovat poznatky
i z jiných oborů.
Studenti ve skupinách, v tomto případě maximálně po deseti z každého oboru, pracují na společném projektu, který vede ke kompletní tvorbě periodika. Řeší společně
technologické postupy výroby a plní zadávané dílčí úkoly. Vytváří tak pracovní skupinu, která má společný cíl. Každopádně by měli pochopit, že si nekonkurují, ale spolupracují.
Je velmi problematické zaměstnat všechny studenty, aby pracovali rovnoměrně. Někteří jsou aktivní a jiní méně a ty je třeba podpořit v hodnocení. Na společném projektu budou pracovat všichni, každý sám za sebe bude navrhovat řešení v dílčích
úkolech, které všichni budou prezentovat a to nejlepší řešení, které vyberou sami
hlasováním, bude pak závazkem pro všechny. Po zadání článků, které sami napíší, si
každý individuálně specifikuje požadavky na obrazové podklady pro fotografické
16

oddělení. Studenti budou hodnoceni za prezentaci svých návrhů (například návrh
loga na titulní stranu pro časopis, nebo volba písma a grafickou úpravu vzorových
stran).
Studenti budou průběžně hodnoceni, do jaké míry úspěšně jednotlivec a jeho skupina
splnila zadání. Učitelé musí své žáky seznámit s kritérii hodnocení před začátkem
práce. Struktura práce je rozdělena do tematických celků, které mají jasně stanovený
cíl a způsob hodnocení. Pro studenty je důležitá zpětná vazba v průběhu celého projektu. Zásada při hodnocení je vyzdvihnout co se jim v práci povedlo a upozornit na
to, co by mohli zlepšit. V každém případě je pozitivně motivovat pro další práci.
K základním prvkům tematicky vyváženého projektu mezioborové spolupráce patří:
–

spolupráce s odbornými učiteli – didaktická analýza výuky předmětů a oborů,
které spolupracují;

–

propojení výuky jak tématicky, tak časově;

–

specifikace cílů, využití metod, forem a pomůcek při výuce;

–

přípravy učitele na výuku.

V roce 2016 byl aktualizován a akreditován ŠVP Vyšší odborné školy grafické. Důraz
byl kladen hlavně na propojení témat odborné výuky tak, aby na sebe odborné
předměty navazovaly. Například ve 2. ročníku je výuka (mimo obor Restaurování
uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu) spojená s vydavatelstvím a uvedením periodika na trh.
Již v minulých letech při výuce odborných předmětů s ostatními kolegy byla realizována mezipředmětová spolupráce a byly odezvy téměř vždy velmi pozitivní, jak od
učitelů, tak i od studentů. Pro pedagoga by mělo být výhodou, že nepracuje izolovaně
a má s kým konzultovat a také se od spolupracujících odborníků něco nového přiučit.
V rámci daných předmětů a tzv. Projektových týdnů a workshopů se mohou studenti
také seznámit s technologickými postupy výroby zakázky, jako jsou tištěné prospekty, propagační tiskoviny na akci, ale i knihy a časopisy.
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Výhodou spolupráce s kolegy je také možnost konzultace při hodnocení studenta.
Když není možnost uplatnit diagnostické metody, hodnotíme kreativitu, aktivitu
apod. Není úplně lehké se rozhodnout, když si nejsme úplně jisti, abychom studentovi
neublížili nebo naopak mu oproti ostatním nepřilepšili.
V neposlední řadě přináší mezipředmětová a mezioborová spolupráce větší efektivitu. Učitel plánování projektu s přesahem do jiných oborů může hned konzultovat
s týmem odborníků. Při běžné výuce je učitel poměrně dost izolován a nepřichází se
svými kolegy téměř do styku. Z toho je patrné, že týmová koncepce vyučování s intenzivní komunikací a neformálními přístupy může zkvalitňovat vzdělávací proces
odborného vyučování. Pozitivně podporuje odborné a pracovní, ale sociální kompetence u žáků, které pak uplatňují v budoucím zaměstnání v oboru polygrafie.
Jak uvádí (Rohlíková, Vejvodová, s. 138. 2012) – Případové studie, které jsou používány při kooperativním učení u studentů rozvíjejí:
Analytické dovednosti – identifikace problému, vyhodnocení poskytnutých informací nebo údajů, určení priorit apod.
Rozhodovací dovednosti – hledání alternativ a kritérií, podle nichž mohou být návrhy na řešení hodnoceny, určení nejvhodnějšího řešení a plán jeho implementace.
Aplikační dovednosti – aplikace teorií, metod a technik, kterým se studenti naučili.
Komunikační dovednosti – řešení případových studií může mít několik etap.
Nejdříve studenti řeší případovou studii individuálně, posléze v menších skupinách
či týmech a v závěru řeší celou případovou studii celá skupina studentů. Studenti tak
v průběhu řešení rozvíjejí různé druhy komunikačních dovedností, ale také další,
,,měkké,, dovednosti, jako je řešení problémů a konfliktů apod.
Interpersonální a sociální dovednosti – výměna názorů s druhými studenty, hledání společného řešení, spolupráce s druhými, argumentace, řešení konfliktů apod.
Dovednosti potřebné pro time management – účinné užívání času, aplikace time
managementu v praxi (případová studie vždy probíhá v určitém časovém rámci).
Kreativní dovednosti – v rámci skupinového řešení studenti mají příležitost nejen
porovnat vlastní návrhy, ale také uvědomit si různorodost myšlenkových postupů
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svých kolegů. Více návrhů na řešení a zpětná vazba od zúčastněných zkvalitňuje výsledek práce.
I neúspěšný projekt skupinové práce je pro studenty zkušeností. Pokud má ale formovat komunikativní dovednosti, je třeba věnovat dostatek času evaluaci, diskuzi,
identifikaci problémů a doporučení pro příští skupinové aktivity.
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2

Příprava učitele na odborné vyučování

Učitel vstupující do pedagogické činnosti, kromě pedagogické kvalifikace, by měl mít
představu o své nastávající činnosti. Jednou z hlavních činností je plánování výuky,
její podmínky, cíle, použité metody neboli jaký zvolí pracovní postup, jaké metody
a prostředky (S. Rys, s. 5, 1979).

2.1

Učitel odborného vyučování

Jak uvádějí (Kotrba, Lacina, s. 30, 2015), je každý učitel jiný a učí jiným způsobem.
Učitelství však nelze brát pouze jako jedno z povolání. Je to poslání. Studenti dokážou
ze stylu výuky rozpoznat přístup učitele. Vyučující, který je pozitivně zaujat látkou,
je zdatný po odborné stránce a neustále se zdokonaluje v rámci svého oboru hraje
významnou roli ve vztahu se žáky. Může významně ovlivňovat postoje a motivaci
žáka k učení. V současné době je převážně výuka orientovaná na žáka. Ve výuce je
podporována větší aktivita žáků a jejich samostatnost, rozvíjení iniciativy, tvořivosti,
dovednosti řešit problémy. Jsou rozvíjeny vlastní praktické dovednosti žáků. Před
plánováním výuky učitel, na základě předchozích zkušeností se studenty, s kterými
do teď pracoval, vytváří představu o spolupráci se studenty budoucími.
Učitel, který připravuje projekt pro mezioborovou spolupráci by měl, kromě analýzy
výuky počítat s tím, jak zmiňuje (Kasíková, 2004, str. 78), že nejsou všichni studenti
na stejné úrovni. Někteří jsou pomalejší a méně kreativní a jiní naopak. V pracovní
skupině mohou vznikat problémy v podobě nežádoucích vlastností žáků.
Například:
–

členové skupiny přenechají schopnějšímu kolegovy veškerou práci a oni jen
pasivně přihlíží (free rider effekt);

–

schopný jedinec vyvíjí málo úsilí, aby se vyhnul tomu, že udělá práci za ostatní
(Sucker effekt);

–

schopní jedinci převezmou vedoucí roli a prezentuje se prací všech ve skupině
(Rich-get richer effect).
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Tvorbou projektového učení se mohou zabývat učitelé, kteří mají nejen předchozí
zkušenost s výukou a spoluprací se studenty, ale též teoretické a praktické znalosti
z praxe. Právě ti jsou schopni spolupracovat na projektech mezioborové spolupráce.

2.2

Plánování odborného vyučování v mezioborové spolupráci

Před plánováním výuky učitel provádí tzv. didaktickou analýzu učiva, která vyžaduje
detailní rozbor učební látky. Kromě obecných cílů jako jsou profil absolventa, plán
školy a vzdělávací program školy, specifikuje učitel v tematických plánech cíle, které
vedou ke zvládnutí učiva (Vališová, Kasíková, 2011, s. 130). Je potřeba provést podrobný rozbor tematického celku. Tento rozbor je zaměřen na pojmy a vztahy mezi
nimi, výukové metody a prostředky a na mezipředmětové vztahy. Učitel také uvažuje
o dostupné literatuře a časové náročnosti probíraného učiva. Bere také v úvahu tematický plán, který vypracovává na základě kurikulárních dokumentů RVP a ŠVP
grafické školy.
–

Výchozí dokumenty a didaktické prostředky tedy jsou:

–

RVP – kompetence, výsledky vzdělávání (cíle) + učivo, učební plán (UP);

–

ŠVP – rozpracování v podmínkách školy a daného předmětu, konkretizace UP,
cílů a učiva jednotlivých předmětů (Učební osnovy);

–

Tematický plán (časově tematický plán);

–

Učebnice; učební materiály; vytvořené texty apod.;

–

Metodický materiál; odborná a didaktická literatura; didaktické prostředky.

Jak zmiňuje (Rys, s. 38, 1979), je základním kamenem výuky didaktická interakce
mezi učitelem a žákem. Učitel pomocí učiva cílevědomě působí na žáka. Jeho hlavním
úkolem je rozšiřovat žákovy znalosti, podporovat jeho myšlenkové operace
a rozvíjet jeho dovednosti spolu s jeho zájmy. Dobrý pedagog dokáže žáka správně
motivovat pro práci ve vyučování a formovat jeho hodnotový postoj. Učivo je soubor
všech požadavků na žáka. Je hlavním opěrným bodem při přípravě na hodinu, díky
kterému se učitel může zaměřovat na tři základní otázky: Co bylo, co je a co bude.
Jak poznamenává (Vaněček a kol., 2016, s. 110), tvořivě prováděná didaktická
analýza učiva ve výuce ukazuje na schopnost učitele převézt potřeby odborné
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praxe do učebního procesu tak, aby byly zachovány potřebné didaktické zásady pro vyučování. Takto provedená analýza je kvalitním podkladem pro tvorbu
příprav učitele.
Rozlišujeme tři oblasti didaktické analýzy:
–

rozbor učiva na pojmy a vztahy mezi nimi (logická struktura učiva, terminologie, aktuálnost);

–

analýza operační (rozbor činností a aktivit žáků, volba metod, forem a materiálních a didaktických prostředků);

–

analýza mezipředmětových vztahů (průřezová témata, návaznost jednotlivých
předmětů).

Jak uvádí (Rys, s. 38, 1979), při analýze učiva vycházíme především z konfrontace
minulých cílů s pracovními výsledky žáků. Tato zpětná vazba nám dovoluje nejen
posoudit reálnost minulých cílů, ale také nám pomáhá při vlastní diagnostické práci.
Jednou z technik vymezování cílů výuky je také tzv. Magerova technika (Tomeček,
2010, s. 62). Podle něj by vymezování cílů výuky mělo mít tři základní složky:
a)

definice požadovaného výkonu žáka;

b)

určení podmínek výkonu, tj.:

c)

–

rozsah očekávaného výkonu žáka;

–

určení způsobu realizace úkolu či řešení;

–

určení používaných pomůcek (počítač, text atd.);

–

určení místa a prostřední realizace (ve třídě, na exkurzi atd.);

norma výkonu (pohotovost, rychlost, míra samostatnosti atd.).

Postup při vymezování cílů podle Magera:
–

analýza výukového obsahu (učivo je zaměřeno na technologický postup výroby periodického média s přesahem do oborů ve škole, které s tímto tématem
souvisí);

–

konkrétní vymezení požadovaného výkonu žáka (student v oboru Mediální
produkce vytváří technologický postup zpracování média, v tomto případě časopisu zaměřeného na určité téma a cílovou skupinu čtenářů);

–

jednoznačné určení toho, co a v jakém rozsahu má žák umět (student ovládá
produkci výroby periodika);
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–

vymezení podmínek a prostředků, pomocí nichž má být požadovaný výkon
realizován (studenti na grafické škole mají k dispozici veškeré programové
vybavení pro produkci tiskovin včetně tisku, prostředky pro tvorbu média
jsou IT programy spojené s grafickou úpravou Adobe Creative Suite, tiskové
produkce JDF (Job Definiton Format) a redakční systém například Cicero a na
exkurzi se mohli seznámit s redakčním systémem WoodWing, který je používán ve vydavatelství CNCenter);

–

přesné stanovení normy požadovaného výkonu, v jaké podobě musí být výkon
realizován, aby mohl být považován za dostatečný či uspokojivý (vytištěný časopis, který je výsledkem mezioborové spolupráce).

2.3

Výukové cíle

Výukovými cíli, jak například uvádí (Svoboda, Bečková, Švercl, 2004, s. 13) rozumíme
výsledné, relativně stálé změny v osobnosti žáka, ke kterým má výuka těchto předmětů na daném typu školy směřovat. Jde o změny ve vědomí, chování a postojích žáka, projevující se osvojením nových poznatků, dovedností a návyků i rozvojem žádoucích rysů osobnosti žáka.
(Skalková, 2007, s. 39). Práce v týmu a společné dosahování cílů vede k řadě praktických činností, kterých se žáci přímo účastní, tím jsou splněny vzdělávací cíle.
V těchto činnostech se spojují poznávací, ale i sociální cíle.
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2.3.1 Dělení výukových cílů a jejich taxonomie

(Zdroj: Vaněček a kol., 2016, s. 113)
Cíle výuky se třídí podle různých kritérií a podle míry obecnosti je lze uspořádat do
struktury, ve které splnění obecných cílů je vázáno na splnění konkrétnějších postupných dílčích cílů. Vrcholem pyramidy jsou obecné cíle.
Základem je připravit studenty na úspěšný, smysluplný a odpovědný profesní život,
v tomto případě v oboru Polygrafie. U středního a vyššího odborného vzdělávání je
úkolem naplnění obecných tzv. Delorsových cílů. Jejich interpretace vzhledem k tématu, kterým se zabývám je např.:
Učit se poznávat
–

získat přehled a vědomosti v oboru polygrafie;

–

zvolit vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací ke
správným postupům při práci v počítačové grafice;
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–

třídit, analyzovat, vyhodnocovat získané informace a provádět výběr vhodných postupů k výrobě tiskové formy.

Učit se učit
–

získat základní informace k postupům při výrobě tištěné zakázky;

–

vyhledávat dostupné zdroje pro samostudium polygrafie;

–

porozumět textu a aplikovat poznatky na praktické činnosti.

Učit se být
–

pracovat komplexně a zodpovědně při úpravě odborných textů;

–

respektovat své fyzické a duševní schopnosti a jednat v souladu s nimi;

–

ovládat pravidla sazby textu a náležitosti techniky zpracování textu;

–

pracovat tvůrčím způsobem při grafické úpravě tiskoviny.

Učit se žít s ostatními
–

volit komunikační strategie a jazykové prostředky pro komunikaci;

–

respektovat práva a osobnost jiných lidí (etický kodex);

–

reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímá radu a kritiku.

K naplnění těchto obecných cílů na odborných školách dochází především prostřednictvím dobrého klimatu školy, které studenta motivuje ke zdokonalování sebe sama. Pod vedením zkušených, morálních, empatických a kvalifikovaných učitelů, kteří
jsou při výuce aktivní.
Delorsovy cíle jsou podkladem pro úspěšný vývoj jedince (kompetence):
–

osvojování nástrojů k pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě
a dále je rozšiřovat;

–

naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se
s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmu či být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován;

–

rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, s vlastním úsudkem a osobní zodpovědností;
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–

učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se
na životě společnosti a nalézt v ní své místo.

Vyšší odborná škola grafická a činnosti, pro které je absolvent připravován:
Kompetence absolventa (viz příloha: Akreditace ŠVP VOŠG, 2016, s. 7) v oblasti:
a)

všeobecně-vzdělávací:
–

zná jeden světový jazyk (anglický) na úrovni běžné komunikace, je
schopen orientovat se v odborné anglicky psané literatuře a pro účely
poradenské a manažerské jednat v anglickém jazyce se zahraničním
zákazníkem;

–

je schopen vytvářet si vlastní filozoficko-etické názory jako základ pro
orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, vytvářet si hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních
principů humanity a demokracie;

b)

–

je schopen stanovit si a udržet estetická kritéria vlastní tvůrčí práce;

–

je schopen pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou.

odborného vzdělání společného základu:
–

osvojí si kulturní přehled vycházející z poznatků z různých oblastí
umění (zejména výtvarného) s těžištěm v problematice 20. a počátku
21. století;

–

je schopen ovládnout základní problematiku komunikace a managementu, zejména v psychologických aspektech jednání se zákazníkem a v orientaci v marketingovém prostředí;

–

osvojí si podrobné vědomosti a praktické dovednosti v oblasti typografie a písma;

–

ovládne principy grafického designu v práci s písmem, obrazem a textem a tvůrčím způsobem využívá počítačovou technologii a grafické
programy pro integrované zpracování obrazu a textu;

–

osvojí si principy práce v činnostech souvisejících v širším kontextu
s problematikou užité grafiky a fotografie, výroby a distribuce tiskových i nových médií, a rekonstrukce tiskovin;

–

v rámci vzdělávacího programu má možnost osvojit si klíčová témata
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a podstatu účetnictví, zejména principy hospodaření v organizaci, podstatu mzdy, daní, pojištění a náležitosti účetních dokladů.
c)

profilujícího odborného vzdělání v zaměření 05 Mediální produkce
–

je schopen používat další cizí jazyk (německý) na úrovni běžné konverzace a pracovat s odbornou oborovou literaturou v tomto jazyce;

–

orientuje se v problematikce vydavatelství a reklamních kampaní
a podílí se na produkční, právní, organizační a distribuční činnosti
v oblasti mediální produkce;

–

porozumí zadání pro realizaci tiskových a multimediální produktů;

–

orientuje se v oblasti komunikace a komunikačních technik a jejich
charakteru v multimediální společnosti, a to v souvislosti s dodržováním a uplatňováním současné jazykové normy ve všech stylových jazykových vrstvách a s korekcí a přípravou jazykového projevu v mediální
prezentaci;

–

osvojí si znalosti, dovednosti a principy práce s literárním textem tak,
aby byl schopen orientovat se v současné literatuře v jejích hlavních
trendech, stylových rovinách a žánrech;

–

má přehled o marketingových nástrojích a možnostech jejich využití
v současném světě a uvědomuje si podstatu a souvislost fungování
marketingových principů řízení moderní firmy prostřednictvím marketingové a mediální komunikace;

–

osvojí si vědomosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomických
a obchodních činností vydavatelství a mediálních agentur;

–

orientuje se v problematice grafického designu se zřetelem k oblasti
realizace vydavatelských mediálních produktů;

–

orientuje se v nejmodernějších principech a postupech výroby mediálních produktů a posoudí kvalitativní parametry produktů realizovaných v rámci řešeného mediálního projektu.

Profilující oborné kompetence ve vzdělávání Vyšší odborné školy grafické kooperujících oborů jsou uvedeny na straně 47–48.
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Soustava cílů výuky odborných předmětů je rozdělena podle toho, které oblasti
osobnosti žáka se týkají:
Cíle poznatkové (kognitivní cíle) – vymezují vědomosti, intelektuální dovednosti
a schopnosti. Jde o to, aby studenti získali vhled do problematiky oboru, který studují. Osvojili si základní pojmy a měli teoretický základ pro další činnost.
Bloomova taxonomie poznávacích cílů:
a)

Znalost – vybavení a reprodukce poznatků
Aktivní slovesa: definovat, doplnit, identifikovat, napsat, nazvat, opakovat, pojmenovat, vyjmenovat, popsat, poznat přiřadit, reprodukovat, vybavit si, vybrat,
uvést, znázornit
Příklady: vyjmenovat typografická pravidla, popsat strukturu redakce, doplnit profese ve vydavatelství

b)

Porozumění – poznatky vyjádřit vlastními slovy, matematicky zapsat definici
nebo funkční závislost a daný matematický vztah vyjádřit vlastními slovy
a vystihnout hlavní myšlenku přečteného textu
Aktivní slovesa a vazby: dokázat, jinak formulovat, ilustrovat, interpretovat,
objasnit, odhadnout, opravit, porovnat, předložit, rozhodnout, shrnout, určit,
uvést příklad, vyjádřit vlastními slovy, vysvětlit, vypočítat, změřit
Příklady: zdůvodnit technologické postupy, vypočítat rozsah sazby knihy atp.

c)

Aplikace – vybavení informací a získané poznatky použít a aplikovat v nových
situacích
Aktivní slovesa aplikovat, demonstrovat, diskutovat, interpretovat údaje, načrtnout schéma, nalézt, navrhnout, plánovat, použít, prokázat, roztřídit, řešit,
uvést vztah, uspořádat, vybrat, vypočítat, sestavit, vyzkoušet, vytvořit.
Příklady: aplikovat typografická pravidla hladké sazby, provést kontrolu tiskových dat, navrhnout řešení pro úpravu obrazových materiálů pro web.

d)

Analýza – provádět složitější myšlenkovou operaci – rozdělit poskytnuté složitější informace na části s cílem objasnit jak vztahy mezi tak najít požadované
řešení
Aktivní slovesa: analyzovat, provést rozbor, porovnat, rozdělit, rozhodnout,
rozlišit, rozčlenit, specifikovat, ukázat.
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Příklady: porovnat barevnost tiskoviny, analyzovat klady a zápory jednotlivých druhů tisku.
e)

Syntéza – žák musí pracovat s informacemi tak, aby jejich skládáním vytvořil
nový celek, tedy od jednoduchého ke složitému. Musí vytvořit něco, co před
tím neexistovalo.
Aktivní slovesa: klasifikovat, řadit podle určitých kritérií, kombinovat (seskupovat prvky), napsat sdělení (zprávu, protokol o měření), navrhnout, organizovat, předvést, reorganizovat, řešit, stanovit, shrnout, vytvořit.
Příklady: napsat protokol o měření barevnosti tisku, stanovit technologický
postup výroby novin.

f)

Hodnotící posouzení – žák posuzuje hodnotu dvou nebo více možností pro
řešení úkolu a obhajuje svůj výběr logickými argumenty a faktickými důkazy
podle předem stanovených kritérií.
Aktivní slovesa: argumentovat, kritizovat, obhájit, ocenit, vyhodnotit, provést
kritiku, prověřit, rozhodnout, srovnat, porovnat, vybrat, vyvrátit, zdůvodnit,
zhodnotit
Příklady: obhajovat svůj grafický návrh, rozhodnout jakou tiskovou techniku
použít při určitém nákladu tiskoviny.

Alternativou Bloomovy taxonomie je jednodušší Niemierkova taxonomie výukových cílů.
a)

Zapamatování poznatků – žák si dovede vybavit určitá fakta
Příklady: vyjmenuje druhy obrazových předloh, charakterizuje různé typy
předloh pro reprodukci, vyjmenuje zařízení a programové vybavení pro zpracování obrazových předloh

b)

Porozumění poznatkům – žák dovede předložit zapamatované poznatky
v jiné podobě než v té, v které si je zapamatoval, dovede poznatky uspořádat
nebo zestručnit
Příklady: vysvětlí problematiku digitální barevné reprodukce, popíše výhody
a nevýhody zpracování jednotlivých druhů obrazových předloh, určí postupy
při digitalizaci obrazových předloh

c)

Používání vědomostí v typových situacích – žák dovede použít poznatky
k řešení situací, které byly již ve výuce daného předmětu řešeny
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Příklady: navrhne vhodný postup zpracování jednotlivých druhů obrazových
předloh
d)

Používání vědomostí v problémových situacích – žák dovede aplikovat
a použít poznatky při řešení tzv. problémových situacích
Příklady: vyřeší problém nekvalitních obrazových předloh (nové focení, fotobanky, retuš apod.)

V případě tvorby periodika si musí studenti osvojit mnoho nových pojmů a získat
povědomí o resortu. Musí zvládat teoretické poznatky, které jsou spojeny s vydáváním média jako je například: strukturu vydavatelství a náplň jednotlivých resortů,
jako je management a marketing, inzertní oddělení; strukturu a profese v redakci
s jejich pracovní náplní, ale i typografická pravidla a znalost technologických postupů
při výrobě tištěné zakázky. Aby mohli studenti přistoupit k vlastní tvorbě, měli by
mít teoretické znalosti, například o struktuře a grafické úpravě článků pro časopis,
který se učí v předmětu českého jazyka a následně pak graficky ztvárňují
v předmětu zpracování obrazu a textu.

Cíle činnostní (operační) – osvojování psychomotorických dovedností
Taxonomie operačních cílů
R. H. DAVY pro operační (činnostní) cíle vytvořil pět základních úrovní:
a)

Nápodoba – je sledování a opakování chování jiné osoby. Příkladem tohoto
chování může být pozorování práce učitele a kopírování jeho činností.
Aktivní slovesa – napodobovat, pozorovat, kopírovat, opakovat
Příklad: pomocí dataprojektoru a počítače učitel předvádí jednotlivé činnosti
pro grafickou úpravu tiskoviny a studenti činnost napodobují.

b)

Manipulace (praktická cvičení) – je to dovednost vykonat určitou činnost na
základě získaných instrukcí a procvičování. Při práci se projevuje určitá obratnost, šikovnost, žák fyzicky reaguje na optické nebo akustické podněty. Příkladem může být procvičování již probrané výuky v dílčích úkolech.
Aktivní slovesa – manipulovat, měřit, pracovat podle pokynů, procvičovat
Příklad: žáci provádí dílčí úkoly při tvorbě dokumentu a procvičují jednotlivé
postupy.
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c)

Přesnost – žák se snaží provádět psychomotorickou činnost s vyšší přesností,
snaží se vyvarovat chyb, pracuje rychleji a efektivněji.
Aktivní slovesa – zdokonalovat, opakovat, zlepšovat, zrychlovat
Příklad: žák upravuje text podle typografických pravidel, umisťuje objekty na
stránku a odstraňuje chyby.

d)

Členění obsluhy (koordinace několika činností) – provádí samostatně více
činností najednou při jejich vzájemné koordinaci a souladu.
Aktivní slovesa – členit, koordinovat a současně dělat
Příklad: žák zakládá nový dokument pro sazbu, načte text a obrázky, upraví
stránku do časopisu podle typografických zásad, koordinuje jednotlivé činnosti za pomoci učitele.

e)

Automatizace (naturalizace, přizpůsobení) – jako nejvyšší úroveň operačních cílů představující zautomatizování činností, tak, že předvedený výkon je
rutinní a přitom kvalitní, vynaložená energie je optimální. Práce je doprovázena sebekontrolou.
Aktivní slovesa – automatizovat, podvědomě provádět a přizpůsobit
Příklad: žák samostatně provádí grafickou úpravu stránek v časopise.

Studenti získávají praktické dovednosti ve zpracování obrazu a textu v grafických
programech Adobe CreativeSuite jako je Photoshop, Illustrator, InDesign. Připravují
zpracovávají tiskoviny a procvičují dílčí úkony při tvorbě zakázky.

Cíle hodnotové (afektivní, emocionální, postojové, výchovné) – osvojování postojů,
pocity, emoce, vytváření hodnotové orientace.
Taxonomie hodnotových cílů podle Krathwohla
a)

Vnímání – je to žákova ochota přijímat jevy a stimuly. Pozornost žáka je usměrněná – žák dává něčemu přednost, naslouchá učiteli, věnuje pozornost
předváděnému jevu, pozorně sleduje zápis na tabuli, je ochoten přijímat podněty ze svého okolí.
Aktivní slovesa – naslouchat, pozorovat, přijímat, sledovat
Příklad: žák si osvojuje si pojmy a vztahy z oboru polygrafie, vnímá technologické postupy výroby zakázky pro další práci.
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b)

Reagování – je to reakce na přijímané jevy, žák nevnímá pouze podněty, ale
jistým způsobem na ně reaguje. Žák spolupracuje s učitelem nebo spolužáky
při řešení úloh, asistuje při demonstraci, pokládá otázky na nové nápady, myšlenky, odpovídá na dotazy. Má vlastní nápad, je ochotný o problému přemýšlet.
Aktivní slovesa – asistovat, odpovídat, ptát se , zúčastnit se
Příklad: žák se aktivně zajímá a proces výroby tištěné zakázky, odpovídá na
kladené otázky ohledně grafické úpravy stránek a obrazových předloh.

c)

Hodnocení (oceňování hodnoty) – jako hodnota, kterou si žák spojuje
s určitou věcí, jevem nebo chováním. Vzniká v něm motivační síla, umí vynaložit více energie na plnění úkolu, více přemýšlí, navrhuje zlepšení postupu. Určité skutečnosti nabývají vnitřní hodnoty (vztah k přírodě, touha po poznání)
rozvíjí se individuální složky osobnosti žáka.
Aktivní slovesa – diskutovat se spolužákem, podporovat, požadovat, přemýšlet,
připojit se, uvádět
Příklady: žák se zajímá o technologické postupy v oboru polygrafie, vynakládá úsilí při práci ve skupině, je motivován budoucím uplatněním v tomto resortu.

d)

Organizace (integrace hodnot, systematizace hodnocení) – schopnost žáka porovnávat rozdílné hodnoty, vyřešit konflikty mezi nimi a začít si vytvářet
své vnitřní hodnoty. Novým hodnotám přiřazuje důležitost a prioritu. Žákovo
chování se stabilizuje.
Aktivní slovesa – formulovat rozhodnutí, organizovat, plánovat, včleňovat
Příklady: při projektovém vyučování si žák uvědomuje svojí roli ve skupině,
plánuje se spolužáky o další postupy výroby časopisu a zodpovědně plní svojí
úlohu.

e)

Uspořádání (zvnitřňování hodnot charakteru) – nejvyšší stupeň, v němž
má žák vytvořen svůj hodnotový systém, který řídí jeho chování. Jeho chování
je přirozené v souladu se společenskými normami, vykazuje nezávislé chování
při samostatné práci, objektivně a samostatně řeší vzniklé problémy. Má vybudován světový názor.
Aktivní slovesa – změnit chování mít vliv, řídit se, samostatně řešit apod.
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Příklady: na základě získaných poznatků samostatně plánuje své aktivity
a směřuje k úspěšnému zvládnutí projektu výroby časopisu

Hodnotové cíle podle Niemierka
a)

Účast v činnosti – vykonávání činnosti v souladu s přijatou rolí, ale bez
zvláštní iniciativy;

b)

Samostatné pokusy o činnost – vnitřně angažovaná činnost;

c)

Pozitivní vztah k činnosti – činnost na základě vnitřní potřeby bez širšího
zobecnění;

d)

Systém činnosti – uvědomělé a systematicky uspořádané činnosti, s nimiž se
subjekt ztotožňuje.

Projektové vyučování s přesahem do jiných oborů klade velký důraz na jasnou formulaci specifických cílů.
Jak uvádí (Svoboda a kol. 2004, s. 16), specifické cíle, které jsou podřízeny obecným cílům musí splňovat tyto požadavky:
–

komplexnost a konzistentnost (soudržnost) – např. rozvoj logického myšlení
a schopnost řešit praktické problémy, rozvíjení schopnosti indukce, dedukce,
analýzy, syntézy, srovnávání;

–

cíle přiměřené musí nejen splňovat náročnost, ale i splnitelnost – učitel organizuje sobě i žákům výuku tak, aby došlo k naplnění daného cíle;

–

jednoznačnost – formulace specifických cílů musí být jasné a neměly by připouštět v žádném případě různé interpretace;

–

musí být kontrolovatelné, to umožňují konkrétní požadavky na konečné vědomosti a dovednosti a na to zda byl úkol splněn (kompetence žáka).

2.4

Práce učitele s výukovými cíli

a)

přípravná fáze – učitel provádí didaktickou analýzu učiva, snaží se myšlenkově proniknout do učiva s cílem vystihnout jeho vzdělávací hodnotu. Analýzu
provádí s ohledem na výukový cíl a vytváří co nejucelenější postup, jak bude
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samotný vyučovací proces probíhat. V didaktické analýze je třeba promyslet
aktualizaci učiva vzhledem k vědeckotechnickému pokroku;
b)

počátek vyučovací hodiny – učitel žákům sděluje výukový cíl, který by měl
mít především motivační charakter. Snaha aktivizovat žákovu pozornost
a potřebu poznání;

c)

průběh vyučovací hodiny – učitel se žáky sleduje, jak se blíží k výukovému
cíli, případně přizpůsobuje cíl změněným podmínkám ve výuce, které se nečekaně objevily;

d)

konec vyučovací hodiny – učitel hodnotí společně se žáky výsledky výuky ve
srovnání se zamyšlenými cíli, seznamuje žáky s jejich úspěchy i selháními,
společně s nimi hledá příčinu neúspěchu.

2.5

Výukové metody v odborném vyučování

Výukovou metodu chápeme jako uspořádaný systém vyučovacích činností učitele
a učebních aktivit žáků, které v souladu s didaktickými principy a zásadami organizace výuky směřují k dosažení stanovených vzdělávacích cílů (Svoboda a kol., 2004,
s. 50).
Je nutné zvolit správnou metodu výuky, vhodný metodický postup, formy a prostředky výuky, které učiteli pomáhají lépe zvládnout předávání znalostí a zkušeností.
Odborný učitel uplatňuje nejen teoretické znalosti, ale též zkušenosti získané z praxe.
Zvládnutí praktických technologických postupů při výrobě periodika a aplikace
správných didaktických postupů je výhodou při poznávání problematiky týkající se
vydávání média.
Metodický postup jak uvádí (Vaněček a kol., 2016, s. 153), jsou specifika, kterými se
výklad učiva konkrétního učitele liší od ostatních a co podstatně ovlivňuje jejich výsledky výuky. Učitel zvažuje, jaké použije metodické prostředky, které slouží jako
materiální zabezpečení k realizaci výuky.
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2.5.1 Klasifikace výukových metod
Metody z hlediska zdroje poznání a typu poznatků – aspekt didaktický (Svoboda a kol. 2004, s. 51)
–

Metody slovní: monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška, výklad) a dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace), metody
práce s učebnicí nebo knihou.

–

Metody názorně demonstrační: pozorování předmětů a jevů, předvádění
(předmětů, modelů, pokusů, činností), demonstrace obrazů statických, projekce statická a dynamická.

–

Metody praktické: frontální práce, praktika, odborný výcvik, praktické odborné vyučování, pracovní činnosti a grafické a výtvarné činnost, práce s textem (knihy, časopisy, ukázkové texty), samostatné práce a projekty.

Klasifikace metod odborné výuky podle obsahu vzdělání
–

Informačně-receptivní metoda

Spočívá v předávání hotových informací učitelem a její vnímání a zapamatování žáky.
Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem; pomocí tištěného textu, učebních pomůcek (obrazů), demonstračních pokusů, poslechem atd.
–

Reproduktivní metoda

Podstatou je organizované opakování. Učitel konstruuje systém učebních úloh – jejich plnění lze realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním,
řešením učebních úloh, napodobováním jazykových modelů, čtením map atd.
–

Metoda problémového výkladu

Učitel navozuje problémovou situaci, kterou pak řeší společně se žáky nebo žáci řeší
problém sami:
a)

vyjasnění, v čem problém spočívá a určení neznámých hledaných veličin,

b)

rozbor problému, argumentace a rozbor informací použitých pro řešení,

c)

vytyčení možného postupu řešení i více,

d)

výběr nejpravděpodobnějšího řešení a jeho postupné uskutečňování,

e)

ověření, potvrzení či vyvrácení realizovaného řešení.
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–

Heuristická metoda

Pro řešení úkolu je nutné znát předešlé etapy postupu. Metoda zajišťuje osvojování
zkušeností z tvořivé činnosti – učitel konstruuje úlohy tak, aby znamenaly pro žáky
určitou obtíž, vyžadovaly samostatné řešení. Učitel společně se žáky (oba aktivně)
určuje jednotlivé kroky řešení problému.
–

Výzkumná metoda (částečně badatelská)

Žáci hledají samostatně řešení učební úlohy. Aktivita učitele ustupuje do pozadí. Součástí metody je zkoumání. Podle Lernera je efektivnost této metody dána intelektuálním rozvojem žáků (samostatnost při zkoumání a řešení snadných i složitějších problémů). Podle Bloomovy taxonomie se řadí do roviny analýzy, syntézy, hodnotícího
posouzení. (www.pf.ujep.cz)
Společně se zvolenou metodou volíme metodické postupy, např.:
–

postup induktivní – indukce je poznání, které vychází z empiricky zjištěných
faktů a dospívá k obecným závěrům;

–

postup deduktivní – dedukce je usuzování od obecného k zvláštnímu a jednotlivému, přesněji řečeno je vyvozováním nových tvrzení při dodržování pravidel logiky (zdroj: www.nb.vse.cz).

2.5.2 Vybrané výukové metody pro realizaci výuky projektového vyučování
Metoda slovní je nejčastější nástroj nejefektivnějšího a nejrychlejšího přenosu požadovaných informací. Dělí se na:
–

metody monologické
a)

vysvětlování – při výkladu nové látky a k lepšímu pochopení výuky,

b)

přednáška – prezentuje poznatky v souvislém, logicky utříděném projevu,

c)

instruktáž – obsah učiva je zprostředkován žákům slovní nebo písemnou formou;

–

metoda dialogická – komunikační aktivity mezi učitelem a žáky;

–

metoda motivační (získat zájem pro vypracování projektu a získávání nových poznatků, zdůraznit cíle výuky)., např. exkurze ve vydavatelství.
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Hovoříme-li o projektu, bude práce probíhat v dlouhodobém časovém horizontu. Žáky motivujeme dosaženým cílem, kterým bude vytištěný produkt. Dostatečnou motivací je pro studenty, že budou mít v podstatě možnost pracovat stejně tak, jak probíhají technologické postupy v praxi, které jsou víceméně standardizované.
–

metoda expoziční, ilustrační – součástí výkladu učitele je osvojování nových
poznatků s využitím názorně-demonstračních metod, spolupráce s žáky;

–

názorně demonstrační metoda – obohacuje, obzvláštňuje a zpřesňuje realizovanou výuku, vytváří představu o probíraných jevech. Spolu s ostatními metodami aktivizuje a motivuje k další činnosti (Podlahová a kol., strana 56).
Ukázky grafické podoby žánrově odlišných časopisů. Dummy – jednotný styl
grafické úpravy časopisu Reflex, nebo-li pravidla pro zachování stejného grafického vzhledu časopisu. Prezentace – Rozbor časopisu a popis grafických
prvků – vypracoval pod mým vedením a se svolením redakce časopisu v roce
2015 student jako absolventskou práci na Vyšší odborné škole grafické.
Exkurze – vydavatelství Bauermedia a CNCenter, tiskárna Europress.

–

metoda aplikační – realizace učiva, procvičování učiva, opakování, využívání
vědomostí, dovedností; následný experiment pro lepší pochopení vztahů
v nové situaci, upevňování dovedností a návyků;
Na základě předchozích teoretických zkušeností a praktických ukázek bude
vypracován v praktických cvičeních grafický návrh časopisu;

–

metody diagnostické
Například hodnocení a korektury kompletního zlomu navrženého titulu. Prezentace a obhajoba technologických postupů a grafických návrhů. Hodnocení
studentů – přínos práce – reflexe.

Kromě tradičních metod budou použity i moderní metody např.:
–

brainstorming a brainwriting (,,bouře mozků“) jak uvádí (Kotrba, Lacina.
s. 108, 2015) je založen především na asociativním způsobu myšlení. V podmínkách kooperativního učení na tvorbě periodika je to například volba titulu
časopisu, studenti píší na tabuli název časopisu, který nejvíce souzní s jeho
náplní. Následně hlasují, který nápad by vybrali k dalšímu zpracování.
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2.6

Příprava odborného učitele na výuku

Příprava by měla zahrnovat následující činnosti:
–

analyzovat výuku 2. ročníku na základě tematických plánů ostatních předmětů a oborů;

–

vypracovat podrobný plán výroby tak, aby na sebe navazovaly jednotlivé úkony vedoucí k vytvoření kompletního díla podle technologických postupů;

–

diskuse s kolegy o plánu a kritické myšlení;

–

realizace připomínek a opětovné schválení tematických plánu od participujících vyučujících.

2.6.1 Učitel a komunikační klima
Komunikace ve vyučování tvoří základ interakce zúčastněných subjektů: učitel
a žák. Nejde přitom pouze o předávání informací, ale o interpretaci přijatých informací, které jsou specifické pro lidský svět. Komunikace mezi lidmi je sociální jev,
a to poměrně složitý. Je nástrojem pro interakci mezi učiteli a žáky při předávání informací (Mešková, strana 12).
(J. Laška 1994, 2001) rozlišuje dvě skupiny učitelů podle toho, jaký typ komunikačního klimatu vytvářejí:
a)

Suportivní učitelé vytvářející klima vstřícné, podpůrné, žáky respektující;

b)

Defenzivní učitelé, vytvářejí klima obranných reakcí, soupeření, se submi-

sivním postavením žáků (Průcha 2002, strana 59).

2.6.2 Příprava odborného učitele na výuku v mezioborové spolupráci
Učitel by měl analyzovat dosavadní znalosti a dovednosti studenta. Diagnostické metody na začátku 2. ročníku nám umožní získat přehled jak dalece si studenti zapamatovali vědomosti a dovednosti z ročníku předešlého.
Další činností učitele je vyhodnocení samostatného praktického cvičení, které svou
obtížností odpovídá již probranému učivu. Rozbor předtiskové přípravy vícestránko38

vé publikace s obrazovým doprovodem a vypracováním logotypu umožní nejlépe
diagnostikovat dosavadní znalosti studentů.

2.6.3 Didaktické principy ve výuce odborných předmětů
Jak popisuje (Svoboda, Bečková, Švercl, strana 49), didaktické principy tvoří hierarchický systém, v němž rozlišujeme principy obecné (např. princip vědeckosti, princip
cílevědomosti a soustavnosti apod.) od principů specifických (např. princip kolektivního charakteru odborné výuky a individuálního přístupu k žákům); při aplikaci didaktických principů ve výuce odborných předmětů musíme respektovat jejich systémovost.
Didaktické principy jsou spolu spojeny vzájemnými vztahy, příkladem je spojení
principu vědeckosti s principy srozumitelnosti a přiměřenosti učiva.
Didaktické principy jsou ve vztahu k ostatním didaktickým kategoriím (k cílům výuky, obsahu výuky, výukovým metodám, organizačním formám, podmínkám pro výuku a k výsledkům výuky).
Při výuce využíváme tyto didaktické zásady:
–

Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu

U kooperativního učení se vyhodnocují znalosti, schopnosti a dovednosti studentů
z 1. ročníku VOŠ. I když je práce společná, je nutné ke studentům přistupovat individuálně a zhodnotit jeho práci, popřípadě poradit s dalším postupem.
–

Zásada uvědomělosti a aktivity, zásada propojení teorie s praxí

Studenti, kteří se rozhodli studovat tento obor a chtějí pracovat ve vydavatelství, by
měli být dostatečně motivováni pro práci na tomto projektu, který vede ke znalosti
správných technologických postupů užívaných v současné praxi. Navazují tak na dosavadní dovednosti a rozvíjejí nové poznatky.
–

Zásada postupnosti – požadavek postupu

Budou vypracovány dílčí úkoly (od nejjednoduššího ke složitějšímu), které se pak
propojí v jeden celek.
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–

Zásada soustavnosti (systematičnosti) a cílevědomosti

Systematicky krok za krokem směřuje výuka k vytčenému cíli, který bude dostatečně
motivovat studenty pro práci na mediálním projektu.
–

Zásada trvalosti

Procvičování jednotlivých úkonů vede k lepšímu zapamatování.
–

Zásada názornosti

Volba exkurze do vydavatelství a tiskáren a následná projekce ukázek tvorby časopisu vede k lepšímu porozumění látky.
−

Zásada spojení teorie s praxí

Navazovat na dosavadní dovednosti a rozvíjet nové poznatky v oboru. Propojit výuku, zvolit a vysvětlit výukové metody vzhledem ke vzdělávacím cílům hodiny (průběh, způsob a čas).
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PRAKTICKÁ ČÁST

3

Vzdělávací program – Grafický design a realizace tiskovin

obor vzdělání: 82-41-N/... Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
Vyšší odborná škola grafická v Praze nabízí v rámci vzdělávacího programu Grafický
design a realizace tiskovin komplexní skladbu specializací, zahrnující výtvarné, fotografické, produkční aspekty realizace tiskovin, včetně jejich renovace. S výjimkou
restaurátorského zaměření je studium ve všech specializacích doplněno o kontext
oborově přesahujících souvislostí s tvorbou webových a dalších multimediálních projektů. Podle zájmu, případně na základě prověření talentových předpokladů, je možné Vyšší odbornou školu grafickou studovat v některém z následujících zaměření
vzdělávacího programu:
01 Propagační grafika
02 Knižní grafika
03 Fotografická tvorba a média
04 Tisková produkce
05 Mediální produkce
06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Činnosti, pro které je absolvent připravován:
Klíčové kompetence absolventa v oblasti:
a)

všeobecně-vzdělávací:
–

zná jeden světový jazyk (anglický) na úrovni běžné komunikace, je
schopen orientovat se v odborné anglicky psané literatuře a pro účely
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poradenské a manažerské jednat v anglickém jazyce se zahraničním
zákazníkem;
–

je schopen vytvářet si vlastní filozoficko-etické názory jako základ pro
orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, vytvářet si hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních
principů humanity a demokracie;

b)

–

je schopen stanovit si a udržet estetická kritéria vlastní tvůrčí práce;

–

je schopen pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou.

odborného vzdělání společného základu:
–

osvojí si kulturní přehled vycházející z poznatků z různých oblastí
umění (zejména výtvarného) s těžištěm v problematice 20. a počátku
21. století;

–

je schopen ovládnout základní problematiku komunikace a managementu, zejména v psychologických aspektech jednání se zákazníkem
a v orientaci v marketingovém prostředí;

–

osvojí si podrobné vědomosti a praktické dovednosti v oblasti typografie a písma;

–

ovládne principy grafického designu v práci s písmem, obrazem a textem a tvůrčím způsobem využívá počítačovou technologii a grafické
programy pro integrované zpracování obrazu a textu;

–

osvojí si principy práce v činnostech souvisejících v širším kontextu
s problematikou užité grafiky a fotografie, výroby a distribuce tiskových i nových médií, a rekonstrukce tiskovin;

–

v rámci vzdělávacího programu má možnost osvojit si klíčová témata
a podstatu účetnictví, zejména principy hospodaření v organizaci, podstatu mzdy, daní, pojištění a náležitosti účetních dokladů.

3.1

Kooperující studijní obory

ŠVP pro obor Mediální produkce (kurikulární dokumenty Vyšší odborné školy grafické, Hellichova 22, Praha 1) je zpracován tak, aby studenti získali ucelené znalosti
z tomto oboru. Zejména pak, znalosti spojené s vydáváním nového titulu. Pro projekt,
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který se týká tohoto tématu, je potřeba kooperace například fotografická tvorba
a média; tisková produkce.

Projektové vyučování pro obor
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 05 Mediální produkce
Studium v tomto zaměření je především redakčně-technického charakteru a připravuje absolventy na pozice středního managementu vydavatelských podniků a reklamních či mediálních agentur. Skladba vzdělávacích modulů je vytvořena tak, aby
se po studiu mediální produkce mohli jeho absolventi uplatnit na následujících pozicích:
–

specialista DTP studia pro knižní a časopiseckou produkci;

–

specialista DTP studia pro reklamu a propagaci;

–

specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství;

–

specialista podpory prodeje (marketing/PR assistent);

–

specialista distribuce tiskových a digitálních médií.

Studijní program je cílen na získání informací a osvojení si potřebných dovedností
v oblasti produkce vydavatelských médií a produktů řešených v rámci reklamních
kampaní, včetně ekonomiky jejich realizace a nástrojů marketingové komunikace pro
podporu jejich prodeje. Koncepce studijního programu umožňuje vzájemné propojení vzdělávacích modulů tak, aby byly snadno pochopeny principy přípravy tiskovin a
jiných mediálních produktů z hlediska výtvarné, technické a jazykové redakce, návrhu optimálních prostředků marketingové kampaně, počítačového zpracování tiskovin a daných mediálních produktů, a to v kontextu jejich následného publikování tiskem nebo v on-line médiích, včetně distribuce ke spotřebiteli.

Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 03 fotografická tvorba a média
Tento studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí práci v oblastech užité
(reklamní), dokumentární a výtvarné fotografie. Obzvláště je akcentována oblast no43

vých médii a aplikace fotografie v multimediálních projektech. Studenti jsou rovněž
vzděláváni v navazujících profesích – grafický design a předtisková příprava tak, aby
po absolutoriu byli schopni uplatnit se jako samostatní tvůrčí pracovníci v širokém
spektru profesí vizuální komunikace (samostatně pracující fotograf, asistent, pracovník v reklamních agenturách, grafických studiích, časopiseckých a novinových redakcích. Studium doplňuje jazyková příprava, výuka dějin kultury nové doby a další humanitní a společenskovědní předměty.

Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 tisková produkce
Studijní program je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl
současným požadavkům na práci samostatně pracujícího technického redaktora
a technologa, který je schopen podle potřeb zadavatele (vydavatelství, polygrafická
střediska, výrobní provozy), realizovat všechny úkoly spojené s technologickou přípravou zakázek, plánováním a řízením procesu výroby tiskovin, vč. hodnocení kvality
výroby, dispečerskou činností v rámci spolupráce vydavatelství a polygrafického výrobního podniku.
Ve studiu je kladen důraz především na oblast:
–

zpracování obrazu a textu;

–

objektivních metod hodnocení parametrů technologie výroby tiskovin;

–

informačních systémů v polygrafii;

–

praktických dovedností ve všech fázích technologie polygrafických výrob.

(Propagační materiály – www.hellichovka.cz)

3.2

Cíle a organizace studijního programu

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
Absolvent vyššího odborného studia ve vzdělávacím programu Grafický design
a realizace tiskovin je svým odborným a všeobecným vzděláním připraven vykonávat
práce v celém spektru grafických výtvarných, technologických, vydavatelských
a renovačních činností.
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Při studiu oborů Vyšší odborné školy grafické je student orientován k ovládnutí následujících znalostí a dovedností:
a)

grafického návrháře a úpravce všech druhů tiskovin, www stránek a počítačové animace v oblasti propagační a knižní grafiky;

b)

fotografa, obrazového editora;

c)

specialisty pro činnosti související s organizační, produkční, projektovou, výrobní, podnikatelskou a obchodní aktivitou v oblasti návrhářských prací,
technologické přípravy a výroby tiskovin v reklamních agenturách, grafických
studiích, DTP studiích, v provozech polygrafických firem a v nakladatelstvích a
vydavatelstvích;

d)

redaktora v nakladatelstvích a vydavatelstvích v oblasti propagační a knižní
grafiky a neperiodického i periodického tisku;

e)

restaurátora a konzervátora listinných památek, knižních bloků, knižních desek a pečetí.

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným, odborným
a odborným specializačním vzděláváním studentů a jejich výchovou.
Možnosti uplatnění absolventa:
Absolutorium vytváří mimořádně příznivé podmínky pro uplatnění absolventa
v médiích, která procházejí obrovským rozmachem zejména v oblasti reklamy
a propagace, a to i se zřetelem k novým technologiím přenosu dat, obrazu a textu
a v souvislosti s rozšířením mediální působnosti do sféry elektronických technologií.
V zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu zasahují
do oblasti působnosti archivů, muzeí, galerií a dalších institucí, zabývajících se
ochranou a údržbou jejich listinných a knižních fondů.
Absolventi se mohou uplatnit:
–

ve vydavatelské a mediální oblasti;

–

v reklamních agenturách, grafických a DTP studiích;

–

v tiskárnách a vydavatelstvích;

–

ve výrobních a prodejních firmách v oblasti reklamní, knižní a vydavatelské
produkce a distribuce;
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–

v oblasti mediálního zpracování obrazu (video, film, TV);

–

v oblasti institucí zabývajících se renovací a údržbou rukopisů a tisků.

Absolventi se mohou uplatnit i v samostatné podnikatelské činnosti a mohou se dále
ucházet o studium na vysokých školách, zejména příbuzného zaměření.

3.3

Uplatnění absolventa v oboru (odborné kompetence)

03

Fotografická tvorba a média:

–

fotograf dokumentární a reportážní fotografie;

–

fotograf užité a reklamní fotografie;

–

editor a produkční fotografií v médiích a reklamních studiích.

04

Tisková produkce:

–

samostatný polygrafických technik – technolog;

–

samostatný polygrafických technik – vedoucí provozu;

–

samostatný polygrafických technik – pracovník řízení jakosti.

05

Mediální produkce:

–

vedoucí produkce a přípravy výroby;

–

samostatný pracovník podpory prodeje (marketingový/PR manažer);

–

samostatný pracovník distribuce.

Odborné kompetence v zaměření 03 Fotografická tvorba a média
–

je schopen podílet se koncepční práci na výtvarné podobě produkce vydavatelství, reklamních a grafických studií a ostatních institucí zabývajících se mediální produkcí;

–

je schopen samostatné tvůrčí práce v celém spektru fotografické tvorby;

–

orientuje se v oblastech reklamní (užité) fotografie, dokumentární a výtvarné
fotografie a je schopen aplikovat fotografii v multimediálních projektech;

–

osvojí si vědomosti a praktické dovednosti v grafickém designu, předtiskové
přípravě a vydavatelské činnosti tak, aby byl absolvent schopen uplatnit se jako samostatný tvůrčí pracovník v širokém spektru profesí vizuální komunika46

ce (pracovník v reklamních či mediálních agenturách, grafických studiích,
knižních, časopiseckých a novinových redakcích);
–

obsáhne v umělecko-historickém kontextu problematiku dějin užité fotografie
včetně reflexe jejích nejnovějších trendů.

Odborné kompetence zaměření 04 Tisková produkce
–

je schopen používat další cizí jazyk (německý) na úrovni běžné konverzace
a pracovat s odbornou oborovou literaturou v tomto jazyce;

–

porozumí bezezbytku zadání pro realizaci nejrozmanitějších druhů tiskových
produktů;

–

v oblasti managementu tiskové produkce je schopen provádět technologickou,
materiálovou a organizační přípravu tiskových zakázek a řídit průchod zakázky tiskárnou, a to i v kontextu objektivní kontroly kvality a standardizace procesů grafické výroby;

–

v oblasti ekonomiky tiskové produkce porozumí rozpočtování a investiční politice grafického podniku, obchodní činnosti při zadávání a realizaci tiskových
zakázek, problematice výrobních nákladů při realizaci tiskovin a je schopen
provádět kalkulaci tiskových zakázek a posoudí ziskovost grafické výroby;

–

ovládá problematiku informačních systémů v grafické výrobě;

–

orientuje se v problematice grafického designu se zřetelem k oblasti zpracování tiskovin;

–

orientuje se v nejmodernějších principech a postupech tisku grafických produktů i se zřetelem k ekologii.

Odborné kompetence v zaměření 05 Mediální produkce
–

je schopen používat další cizí jazyk (německý) na úrovni běžné konverzace
a pracovat s odbornou oborovou literaturou v tomto jazyce;

–

orientuje se v problematice vydavatelství a reklamních kampaní a podílí se na
produkční, právní, organizační a distribuční činnosti v oblasti mediální produkce;

–

porozumí bezezbytku zadání pro realizaci tiskových a multimediálních produktů;
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–

orientuje se v oblasti komunikace a komunikačních technik a jejich charakteru
v multimediální společnosti, a to v souvislosti s dodržováním a uplatňováním
současné jazykové normy ve všech stylových jazykových vrstvách a s korekcí
a přípravou jazykového projevu v mediální prezentaci;

–

osvojí si znalosti, dovednosti a principy práce s literárním textem tak, aby byl
schopen orientovat se v současné literatuře v jejích hlavních trendech, stylových rovinách a žánrech;

–

má přehled o marketingových nástrojích a možnostech jejich využití v současném světě a uvědomuje si podstatu a souvislost fungování marketingových
principů řízení moderní firmy prostřednictvím marketingové a mediální komunikace;

–

osvojí si vědomosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomických a obchodních činností vydavatelství a mediálních agentur;

–

orientuje se v problematice grafického designu se zřetelem k oblasti realizace
vydavatelských mediálních produktů;
–

orientuje se v nejmodernějších principech a postupech výroby mediálních
produktů a posoudí kvalitativní parametry produktů realizovaných v rámci
řešeného mediálního projektu.
(ŠVP Vyšší odborné školy grafické 2016)
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4

Mezipředmětová a mezioborová spolupráce

Vytvoření týmu, který je složen s odborných učitelů, je základem pro koordinaci celoročního plánu 2. ročníku Mediální produkce pro výuku výroby a produkce časopisu.
Na grafické škole je vzhledem k náplni studijního programu Vyšší odborné školy grafické práce na uceleném a vyváženém projektu mezioborové spolupráce velice podporována. Právě proto, že není možné tento rozsáhlý projekt stavět pouze na jednom
předmětu, ale podílí se na něm učitelé a odborníci z dalších oborů, je tento projekt
vedení školy velmi podporován. Studenti se tak svou prací mohou velmi přiblížit zavedené praxi v kterémkoli běžném vydavatelství.
Ve vydavatelství se na vzniku periodika podílí mnoho profesí, které na sebe navazují
a nebo se prolínají. Cílem je pak plnohodnotný produkt, který přináší finanční prostředky do vydavatelství. Než spatří světlo světa nulté číslo, projde úvahami o významu vydávání daného titulu. Majitel, management a marketing prověřují téma časopisu, originalitu, konkurenceschopnost, čtenost a prodejnost a náklady spojené
s jeho realizací. Teprve po schválení vydavatelem je vybrán šéfredaktor, který je pověřen sestavením redakce. Po splnění redakčních prací je produkt v podobě tiskového PDF poslán do tiskárny, kde probíhá kontrola dat před tiskem. Z této zavedené
praxe vychází i tematické plány pro mezioborovou výuku.
Na technologických postupech se podílejí všichni studenti oboru Mediální produkce.
Jedná se o předměty Management, Marketink, Vydavatelská produkce a Zpracování
obrazu a textu. Každý student, sám za sebe, navrhne jednotlivé segmenty spojené
s vydáváním časopisu (od myšlenky k realizaci). Realizační tým se skládá z cca
10 studentů. Ve skupinách po dvou studenti určí téma časopisu a jakou cílovou skupinu čtenářů by mohlo toto téma zaujmout. Svoje návrhy studenti potom prezentují
a obhajují před ostatními studenty a učiteli. Nejlepší nápad, který byl společně vybrán a odsouhlasen, bude zpracováván celou skupinou až do finální podoby.
V předmětu Český jazyk a literární tvorba začnou studenti psát texty článků, jejichž
témata sami navrhli, a které po té schválí „šéfredaktor“ (vyučující předmětu Vydavatelská produkce). V rámci redaktorské práce spolupracují studenti též s oddělením
Fotografie, kterému zadávají své požadavky k vytvoření obrazových podkladů ke
konkrétním článkům. Grafická podoba je řešena v předmětu Zpracování obrazu
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a textu. Zde všichni navrhují grafickou podobu zvoleného titulu včetně logotypu, který si určí výběrovým řízením jako v předešlých prezentacích. Opět se zvolí nejlepší
návrh, který bude závazný pro všechny. Hotové tiskové podklady potom předají studenti do tisku oboru Tisková produkce, studenti musí jasně specifikovat zakázku
včetně volby papíru, barevnosti a knihařského zpracování.

Úvod do problematiky vydávaného média
Úspěšná vydavatelská činnost spočívá v dobré znalosti struktury časopiseckých segmentů a v dokonalém nastudování cílových skupin. Právě tyto základní informace jsou určujícím faktorem pro správné nastavení parametrů nového časopisu a to
nejen po obsahové stránce, ale i pro grafické zpracování.
Přesné zacílení na konkrétního čtenáře musí zohlednit nejen genderovou otázku, ale
i jeho věk a sociální postavení ve společnosti. Dalším faktorem je zmapování aktuálního stavu konkurence na časopiseckém trhu ve stejně zaměřeném segmentu.
V případě, že vydavatel či vedení vydavatelství usoudí, že lze určitého čtenáře oslovit
novým titulem, je většinou ustavena pracovní skupina s již pevným zadáním, která
má za úkol rámcově časopis připravit. Samotné zadání by mělo obsahovat nejen informace o zaměření časopisu, o jeho periodicitě a úrovni kvality, ale i základní technickou specifikaci. Tato skupina se většinou skládá z budoucího šéfredaktora, artdirektora, zástupce marketinku, inzertního oddělení a odbytového (distribučního) oddělení.
Pro úspěšný start časopisu je koordinace všech oddělení vydavatelství velmi důležitá.
Časopis nestačí jen dobře napsat, graficky zpracovat a vytisknout, ale v prvé řadě jej
dobře prodat. Vydavatelství je především výdělečná firma a tak je zisk jeho konečným cílem. Ten mají za úkol především dvě oddělení a to inzertní a odbytové. Inzertní oddělení může v rámci pracovní skupiny například ovlivnit tvorbu některých
rubrik, které by podle jejich soudu mohly být zajímavé pro určitý druh zadavatelů
inzerce. Inzerce je v tomto případě zásadní finančním zdrojem pro vydavatelství. Odbytové oddělení zase přináší informace jakými, a třeba i netradičními distribučními kanály, je možné nový titul uvést na trh.
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4.1

Výroba časopisu v praxi

Ukázky časopisů vydávaných v praxi
Výroba časopisu v praxi je rozdělena na několik etap, které na sebe navazují:
I. ETAPA
Na základě průzkumů trhu se vydavatel rozhodne vydat nový časopis. Sestavuje tým
pro jeho realizaci, pro výrobu tzv. nultého čísla.
Nejčastěji nové tituly vznikají kvůli lepšímu zacílení na inzertní zákazníky. Pokud
vydavatelství nemá ve svém portfoliu titul, do něhož by se hodily inzeráty na luxusní
kosmetiku a parfémy, ale přesto by tyto zákazníky chtělo s vidinou ekonomického
zisku oslovit, založí ho. Dalším motivem může být dojem, že trh s periodickými tituly
není úplný, a tím tedy snaha jej zaplnit.
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II. ETAPA
Určení specifikace projektu – jakou cílovou skupinu čtenářů chce vydavatelství
oslovit. Ukazatelem pro danou skupinu není jen přizpůsobený obsah, ale též vzhled
časopisu a jeho periodicita.
III. ETAPA
Stavba pracovní skupiny – úzce spolupracuje s vedením vydavatelství a připravuje
již skutečný obsah a vzhled časopisu (v pracovní skupině bývá zpravidla budoucí šéfredaktor a Art Director). Konkretizuje se formát časopisu, počet stránek, jeho budoucí náplň (rubriky se zaměřením na cílovou skupinu) a též typ psaného slohu. Během
činnosti pracovní skupiny zpravidla vyplyne konečný název časopisu a jeho grafická
podoba (logotyp).
Art Director pak navrhuje několik grafických podob obálky. Vybraný typ obálky je již
dán k dispozici inzertnímu, marketinkovému a distribučním oddělení pro jejich navazující práci.
IV. ETAPA
Nyní je čas, aby šéfredaktor personálně obsadil redakci, tzn. vybral pro jednotlivé
rubriky odpovídající redaktory a určil jim, jakým slohem mají psát.
Postupně se rozbíhají práce na pilotním (nultém) čísle – redaktoři píší zkušební články podle požadavků a specifikace časopisu. Za styl psaní článků odpovídá šéfredaktor
nebo jím pověřený člen redakce (zástupce šéfredaktora, editor).
Art Director mezitím vytváří návrhy grafické podoby jednotlivých rubrik (ve stylu
cílové skupiny). Je odpovědný za jednotnou grafickou úpravu. Podle schválených grafických návrhů jsou vypracovány šablony pro jednotlivé rubriky včetně prvků, které
se opakují v celém časopise (sazební obrazec, počet sloupců, odstavcové styly, znakové styly záhlaví, zápatí, stránkové číslice apod.)
Inzertní oddělení vypracovává ceník různých rozměrů inzertních ploch (celostrana
na zrcadlo sazby, celostrana spad atd.) Marketink připravuje podklady pro reklamní
kampaň.

52

Ukázka inzertních ploch v časopisu Maminka (vydavatelství CNCentre).
V. ETAPA
Příprava prvního čísla periodika v redakci – na tzv. redakční radě, která probíhá
zpravidla několik týdnů před vydáním dalšího čísla, redaktoři jednotlivých rubrik
navrhují témata, která schvaluje šéfredaktor. Po napsání článku opět jeho obsah
schvaluje šéfredaktor a potom je článek odeslán k jazykové korektuře.
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Redaktor, obrazový redaktor nebo fotograf dodávají k článkům obrazové materiály,
jejich konečné schválení má na starosti šéfredaktor a art director. Šéfredaktor vytváří
rozkres umístění jednotlivých článků, včetně inzertních ploch.

Ukázky fotografií (nahoře Václav Havel, foto Robert Štecha,
dole Jan Tříska, foto Jan Šilpoch)

Grafické oddělení provádí zlom časopisu do připravených šablon a blokuje prostor
pro inzeráty, které podle technických požadavků zadali inzerenti (reklamní agentury). Art Director organizuje zlom časopisu a hlídá grafickou podobu stránek, které
pak projdou schvalovacím procesem. Dále pak stránky procházejí korekturním pro54

cesem, až po imprimatur (schválení k tisku). Grafické studio pak připravuje data pro
tiskárnu v podobě tiskového PDF.
ROZHOVOR

TEXT VERONIKA BEDNÁŘOVÁ

FOTO PETR JEDINÁK
„Naši furianti byli mimořádně unikátní
inscenace a pro mě bez přehánění
nejšťastnější zážitek v životě“

stanou, jiní se z nich nikdy nevymaní. Jako když se tam v té vsi
baví o tom, jak vybrat ponocného,
tak jedna postava říká: mně to je
úplně jedno, hlavně aby mně dobře hlídal moje včeličky, o nic jiného
mi nejde! Pomlouvají se, udávají
se, závidí si.
Jak probíhaly zkoušky?
Macháček nás do toho tak zblbnul, že jsme se do Furiantů taky zamilovali. Úplně jsem mu věřil, byl
jsem jeho vyznavač. Někdy sice
křičel, ale to jsme rádi vydrželi.
Jenže byl pronásledován StB, takže
třeba nepřišel do zkoušky, tak jsme
všichni čekali a tušili, že tam byl,
a přišel úplně zničen. To bylo strašné, co vytrpěl. Přitom každá zkouška byla pro něj mše svatá – a to pak
přešlo i na herce. Škoda že už jich
taková spousta nežije. Dodnes si
pamatuju na premiéru, jak jsem
stál před začátkem u Stavovského
divadla a přemlouval režiséra Macháčka, ať jde dovnitř. Měl totiž

V normálním orchestru si muzikant vezme frak, ukloní se, sedne si k pultu a v klidu hraje. V činoherním orchestru musí umět zahrát lidovky, klasiku, jazz – a ještě
u toho musí často běhat nebo skákat, více méně jako herec. Občas
jsme byli mokří, občas na nás házeli různé ovoce, občas jsme museli hrát ve tmě, protože to tak režisérovi připadalo poetické. Mrzí mě,
že jsem si nepsal deník, co všechno
po nás režiséři chtěli.
Jak se vám spolupracovalo s jednotlivými režiséry?
Sem tam se hudby báli. Nevěděli
si s ní moc rady.
Ale právě Macháčkova inscenace
Našich furiantů je dnes už slavný příklad toho, jak může scénická hudba představení pomoct, stát se jeho základní složkou. Miroslav Macháček se hudby asi nebál.
Naopak. Hned říkal: Měli bychom vymyslet nějakou původní
muziku, mám známý ve vesnici na
Moravě, ve Vráži, víš co, rozjedeme
se tam, tamní kluci nám zahrajou
jejich šlágry. Tak jsem si vzal malý

NEMŮŽUVÁMSNADANIŘÍCT,AUŽVŮBECJE
BOHUŽELNEMŮŽUJMENOVAT,KOLIKHERCŮ
ZNÁRODNÍHOPŘIŠLOAPTALOSE:NEBYLO
BY TAM U CIMRMANŮ PRO MĚ MÍSTO?

MACHÁČEK SE NEBÁL
„Když jde o Macháčka, čas si udělám,“ řekl muž, kterého asi znáte jako Dirigenta ze
hry Cimrman v říši hudby. Nebo jako Náčelníka Línou hubu z Afriky. A taky ze Švestky.
S hercem, skladatelem a dirigentem PAVLEM VONDRUŠKOU (82) jsme se ale sešli kvůli
jiné, i když taky kultovní inscenaci. Příští týden totiž vychází v Reflexu DVD Naši furianti,
které Pavel Vondruška nesmírně ovlivnil. Národní, rok 1979. Režie: Miroslav Macháček.

„Byl jsem na pouti dnes, koupit
ti pouti přec, koupil jsem ti pouti, ta pouť tě zarmoutí, že mě nedostaneš …“ Tato i ostatní lidové
písničky, které se staly ikonou
Macháčkovy inscenace Naši furianti, jsou dodnes krásné tak, že
z nich mrazí. Jak jste je našli?
Nejdřív vám musím říct něco jiného. Naši furianti byli mimořádně unikátní inscenace a pro mě
bez přehánění nejšťastnější zážitek
v životě. No vidíte, už brečím. Pracovat s Mirkem Macháčkem byl
zázrak. Normálně se oznámí he-

reckému manšaftu: budeme dělat Babičku, Lucernu nebo Naše furianty – a každý protočí panenky
a řekne: Jéžišmarja, to zas bude
otrava. Ale Macháček si nás postavil do řady a řekl: Tak, vážení, toto
je největší české drama, které kdy
bylo napsáno – a taky nejkrásnější!
A podařilo se mu to dokázat na
jevišti.
No jistě. Všichni jsme pochopili, že je to ideální, vlastně moderní
portrét českého člověka – se všemi zápory. Někteří se z těchhle odporných, malých vlastností do-

trému tak obrovskou, že se sebral
ze Staváku a sedl si tam před vrata
na židli, zavřel dveře, třásl se a neměl vůbec sílu podívat se na začátek. To se nedá popsat. Já jsem
mu říkal: Mirku, vždyť už se hraje!
A on: nemluv na mě, všechno špatně skončí!
A všechno skončilo výborně. Pamětníci ale tvrdí, že Miroslav
Macháček byl výjimečně skromný.
A měl velikou úctu před velikostí té hry i před velikostí Ladislava Stroupežnického. Přečetl od
něj všechno, na první čtené zkoušce nám dokonce předčítal i jeho povídky. U Furiantů trošku přeházel
pořadí obrazů: začalo se tedy scénou pana Kemra s panem Munzarem. Macháček seděl, bylo hrobové
ticho a on řekl strašně nervózně:
No tak začněte, začněte mluvit.
Styděl se začít zkoušet. Tak se začala rodit inscenace – z improvizace.
Vy jste byl tehdy zaměstnán jako
dirigent činoherního orchestru.
Jak vlastně fungovalo tak zvláštní těleso, které „jen“ hudebně doplňovalo mluvené divadlo?
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TEXT LUCIE
PETR VOLF
TOMANOVÁ

FOTO TOMÁŠ
PETR JEDINÁK
TESAŘ

HLEDÁ SE ŠU ŠU
Je zářijové nedělní odpoledne a Kaprovou
ulicí si to šine chlapík s fretkou na vodítku.
Lidé se otáčejí a pozorují šelmičku, kterak
nahrbena pochoduje podél zdi. Cup, cup,
přískok, cup, cup, přískok. Dvojice míří do
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magnetofonek a jeli jsme. Byli to
samozřejmě úplní ochotníci, co se
scházeli v místní hospodě a hráli si
pro radost. Byly to takové obyčejné
písničky, moc se mi nezdály. Pořád
jsem se jich ptal: nemáte tam ještě nějakou? A oni hráli U řeky Blanice, pak zas Vltavy a taky Modravy nebo co, no, nedalo se z toho nic moc vybrat. Už jsme se balili a já znovu škemral: opravdu už
nic nemáte? A jeden z nich, zpěvák,
mi říkal a přitom se už dopředu
omlouval: No jo, mám tady jednu
divnou, tu zpívávala moje babička,
ale tu nebudete chtít použít. A já
jsem si říkal: No tak ji zazpívejte,
když už jsme tady. A tak ji ten človíček sám zazpíval jednohlas: Byl
jsem na pouti dnes. A já jsem vykřikl: Mirku, to je ono! Fantastická,
velmi archaická písnička, textově
zvláštně dadaistická, prostě nádhera. Vždyť ona může být třeba až
z husitských dob!
Jak jste ale vymyslel moderní
úpravu, kterou jsem se bez problémů dojala i v roce 2007?
Nejdřív jsem jim ty písničky
upravil normálně, jak se hrajou

Muzea dětské kresby na sraz Klubu chovatelů
a příznivců fretek. Na dvorku a na schodech
před vchodem si členové klubu vyměňují
novinky. Fretky rovněž, po svém. Velicí
a flegmatičtí samci se zájmem očichávají

o polovinu menší a čipernější samičky a měří
si pohledem potenciální soky. U dveří probíhá
registrace závodníků. Fretky budou soutěžit
v prolézání rourou a běhu po lávce a bude se
volit nejsympatičtější fretka roku.

„Závody v prolézání rourou mají velkou
tradici,“ vysvětluje předsedkyně klubu Petra
Neradžičová. „Vznikly na naftových polích,
kde se fretky využívaly k protahování lanek
trubkami. Naftaři se pak ve volném čase sázeli

o peníze, čí fretka je nejrychlejší.“ Závod se
rozjíždí. Kategorie nejsou rozděleny podle
pohlaví a povolený je jakýkoli doping ve formě
přemlouvání, podplácení nebo lákání samečka
na samičku. Zakázány jsou pouze násilné
donucovací prostředky.
Každý tedy volí jinou taktiku: jeden
závodník pochoduje za vůní vitamínové
pasty, jiná závodnice absolvuje cestu po lávce
chvílemi zahryznutá do salátové okurky.
Někteří majitelé spoléhají na sexuální pud.
Nejrychlejší čas na lávce (04:66) má ale
nakonec rváč Filda, který se snaží dohonit
a rafnout soka Maxe.

U roury se tvoří zácpa. Geny zděděné po
praotci tchoři i celých generacích předků
cvičených k norování králíků čili „fretkování“
by měly zúčastněným velet „šup do díry“.
Jenže mnozí tuto disciplínu okázale sabotují:
stejně tam králík není, tak co. Vítězí Lucinka
s časem 03:10. „Patnáctko, kde jste?“ volá
pořadatelka. „Hledá se Šušu!“ Někteří
závodníci se někde zapomněli i s majitelem,
možná u ochutnávky švestkového koláče
nebo u stánků se suvenýry a fretčím žrádlem.
Nejrychlejší fretkou roku 2007 se tedy
nakonec stává Sára a cenu sympatie přebírá
Lucinka. A je vyfretkováno.

RREEFFLLEEXX 4002 – 0 7 ` 86 95

Grafická úprava časopisu by měla být jednotná – ukázky z časopisu Reflex
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VI. ETAPA
Určení specifikace pro tisk a knihařské (dokončovací) zpracování.
VII. ETAPA
Reklama nového média.
VIII. ETAPA
Distribuce periodického tisku.

4.2

ŠVP a Tematické plány

Aktualizací ŠVP z roku 2016 (viz příloha č. 1. Akreditace ŠVP 2016), zaměření 05 Mediální produkce dochází ke změně názvu zaměření (dříve Vydavatelská produkce).
Důvodem změny je skutečnost, že dosavadní základní témata (rozpočtová, investiční,
obchodní politika vydavatelství) je v souladu s aktuálním vývojem na mediálním trhu
rozšířena o produkty mediálních agentur, jejichž vliv na problematiku redakčních
činností se rozšiřuje o koncepční a produkční přípravu při realizaci vydavatelských
a mediálních produktů. Ucelený soubor informací v této oblasti podávají vzdělávací
moduly Mediální produkce a Mediální a marketingová komunikace I, II (nahrazují
a rozšiřují dosavadní modul Mediální produkce a marketing I, II). Modul Realizace
mediálního projektu zajišťuje praktickou aplikaci obou hlavních profilových modulů
(Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace I, II) v uceleném praktickém řešení vybraného tiskového projektu v závěrečné fázi vzdělávání tohoto zaměření studia.
Tematické plány kooperujících oborů byly postupně upřesňovány v horizontu tří let
na základě stávajícího ŠVP, který byl vypracován pro třetí ročník Vyšší odborné školy
grafické. Podle něj se studenti věnovali vypracování absolventských prací na základě
jejich absolvování půlroční praxe v druhém ročníku v polygrafických podnicích,
v reklamních agenturách a ve vydavatelstvích. Z důvodu půlroční odborné praxe
mohl být tento projekt aplikován pouze v jednom semestru školní docházky.
Ukázalo se však, že v tomto časovém horizontu se studenti mohli věnovat jen dílčím
projektům, vztahujícím se k výrobě a produkci časopisu. Tato časová dotace byla ne56

dostačující pro mezioborovou spolupráci, která by vedla ke kompletní produkci periodické tiskoviny (viz následující kapitola).
Cílem tak bylo, aby nový ŠVP, který byl vypracován pro druhý ročník oboru Mediální
produkce a poskytl dostatek času na zvládnutí výuky, ve které studenti procházejí
celým technologickým procesem výroby periodika.
Oproti původnímu ŠVP absolvují studenti půlroční praxi v médiích až ve třetím ročníku. Tím pádem si své znalosti a schopnosti, které díky mezioborové spolupráci získali již v druhém ročníku, mohou ověřit a uplatnit přímo v praxi. Snadněji tak pronikají do celé problematiky všech stupňů přípravy a výroby v konkrétním podniku.

4.3

Návrh konceptu výroby školního časopisu

Analýza výroby časopisu přenesené do školního programu
Výsledek týmu učitelů a vedení školy je vznik nového ŠVP (příloha č. 1), který byl
akreditován v roce 2016 a tematické plány s časovou dotací (příloha č. 2).

Ukázky titulních stran časopisů z roku 2015 a 2016, které byly předmětem zkoumání
a prověřování pro ucelený projekt mezioborové spolupráce
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I. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Management mediální produkce
–

průzkum trhu;

–

administrativa spojená s vydáváním nového titulu.

II. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Vydavatelská produkce
–

charakteristika periodika například:
Název: xx
Periodicita: měsíčník
Cílová skupina: 18–26 unisex, student VOŠ, VŠ, čerstvý absolvent
Prodejní místa: města nad 30 000 obyvatel
Limitované ekonomické možnosti
Rozsah: 48+4
Obsahový koncept: náš svět je vzrušující a pestrý, ale není snadné v něm žít.
Nabízíme inspiraci, jak na to.
Témata: Aktuální dění doma/svět, reportáž – co se děje, rozhovor, ekologie,
co po škole, start-upy – profesní start, cestování, kultura, tipy na mobilní aplikace…
Inspirace: http://start.neon.de/, http://stories.zoot.cz/casopis-zoot/,
http://www.mediar.cz/vychazi-casopis-pro-mlade-360-spjaty-s-evropou-2/
Ukázka charakteristiky časopisu Koloběh z roku 2016.
–

struktura redakce v praxi (teorie);

–

struktura vydávaného periodika a jazyková příprava, rozdělení tematických
článků mezi studenty (domácí úkol psaní článků);

–

spolupráce s grafickým oddělením (ZOT).
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Ukázka struktury časopisu z roku 2016
V oboru Mediální produkce – předmět Český jazyk a literární tvorba
–

psaní článků do časopisu (zadání domácí práce – zpracování článků);

III. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Zpracování obrazu a textu
–

návrhy grafické podoby periodika;
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Ukázka návrhů loga časopisu z roku 2015
–

charakteristika fotografií pro periodické tiskoviny a technická specifikace obrazových materiálů;

–

komunikace redaktora s fotooddělením – specifikace požadavků na konkrétní
téma;

–

předávání do redakce a kontrola správnosti dodaných podkladů.

IV. ETAPA
V oboru Fotografická tvorba a média – předmět Fotografická tvorba
–

dokumentární a reportážní fotografie.

V. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Zpracování obrazu a textu:
–

kontrola vstupních materiálů;

–

vytvoření grafické podoby periodika na základě schválených návrhů;
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design
Společnosti Hettich a Rehau vypisují
celosvětově uznávanou International Design
Award již podesáté. V tomto roce byli její
účastníci vyzváni k tomu, aby vstoupili
s nábytkem do další úrovně. Ocenění je totiž
spojeno s mottem: „Take Furniture to the
next Level“.

Studenti s oborovým zaměřením
produktový design, architektura,
interiérová architektura, umění,
technologie a zpracování dřeva mohli
podávat své návrhy do 1. března
2015.
Anita Kokoszczyk, studentka
Academy of Fine Arts v Krakově
v Polsku navrhla prvek „HANG OUT“
určený k sušení a věšení oděvů, který

o ergonomickou myčku nádobí, která
recykluje již použitou vodu. Ovládání
v podobě dotykového displeje je
zabudované do pracovní desky.
Myčka se plní shora a díky výškovému
nastavení je zajištěn pohodlný přístup
uživatelům s jakoukoliv tělesnou
výškou.
Vishal Sathivada z Indie, student
DYPDC Center for Automotive Re-

Letošní cena ve výši 1.500 EUR pro
vysokou školu s největším počtem
účastníků putuje na Academy of Fine
Arts v polském Krakově.
Tři nejlepší návrhy jsou oceněny
plastikou International Design Award.
Každý student navíc obdrží finanční
odměnu ve výši 2.000 EUR a účastní se společné cesty do Německa,
která se bude konat v září 2015.

ig enderibus explitatur, se non conseque repe nos di
ipsam, est, sent et pellent quis ut quiatibus, soluptiur si bla
net deraepe maxime nulparum et exeria nis am que ex et
as esti nus eossites doluptam, inimaximint autem eiciaep
tatibus ipicidi tessit provit occullibus.
Et facitat iberrovit mo volupta tiusam excea sime occust
que volorpostium ut aut et ad quam quia volorporempe
site el incti occusciet etur? Qui doloreperi blab ilit

Známe vítěze soutěže

International
Design Award 2015

je možné zabudovat do rámu dveří
a flexibilně ho používat. Pohodlný
a prostorově nenáročný prvek „HANG
OUT“ je užitečný zejména pro malé
studentské byty.

search and Studies v Pune, navrhl
skříňový systém „SLICE SIDE DOWN
CABINET“, který umožní ergonomický
a pohodlnější přístup k věcem uloženým v horních kuchyňských skříňkách.

Marwa Istanbuli, studentka ze Spojených arabských emirátů z American
University of Sharjah se International Design Award účastnila poprvé.
U jejího návrhu “G-WASH” se jedná

Obsah skříňky se dá pomocí inteligentní a vysunovací úchytky lehce
stáhnout dolů. Roleta tvořící čelo
skříně se přitom automaticky otevře
a zavře.

24

Na programu je přitom kromě návštěv
firem Hettich a Rehau několikadenní
designový workshop.
Za dalších 50 nejlepších předložených
návrhů obdrží studenti diplom.
Všechny podané návrhy studentů si
lze nyní prohlédnout na internetové
stránce:
www.interationaldesignaward.com.
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Ukázky grafické úpravy časopisu ima lima z roku 2015
(zlom Alžběta Uhlíková, obor Mediální produkce)
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Ukázky grafické úpravy časopisu Koloběh z roku 2016 (zlom studentek
oboru Vydavatelská produkce, nahoře Kateřina Týblová, dole Tereza Pelikánová)
–

korektury

–

příprava tiskových podkladů.
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VI. ETAPA
V oboru Tisková produkce – předmět Management tiskové produkce
–

kontrola kvality dodaných tiskových dat;

–

montáž stránek – vyřazení stran na tiskový arch;

–

tisk a hodnocení kvality produktu.

Ukázky montáže časopisu IMALIMA v programu Prinect Signa Station
od firmy Heidelberg
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VII. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Mediální produkce a marketing
–

inzerce a propagace produktu.

VIII. ETAPA
V oboru Mediální produkce – předmět Distribuce tiskovin
–

distribuce a její náležitosti.

Tiskoviny jsou distribuovány do každého kouta naší republiky.
Viz příloha č. 1 – ŠVP VOŠG 2016 vybrané obory a předměty, které kooperují na přípravě periodika (jsou vloženy i osnovy předmětů, které nenavazují na projekt, ale doplňují jej).
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5

Písemná příprava učitele na vyučovací jednotku

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
Obor: MEDIÁLNÍ PRODUKCE
Ročník: 2
PŘEDMĚT: MEDIÁLNÍ PRODUKCE III. A IV.
BLOK (2 HODINY)
Téma:
Struktura vydavatelství, struktura redakce – workflow, schéma, redakční systé-my,
CMS, redakční odpovědnosti.
Dílčí cíle:
Žák
–

popíše strukturu vydavatelství;

–

struktura redakce – redakční workflow;

–

úloha jednotlivých profesí v redakci;

–

CMS redakční systémy, systém ukládání dat.

Organizační formy:
Vyučovací blok – 2x45 minut.
Frontální výuka ve třídě a konzultace
Motivace:
Studenti před samotnou výrobou periodika navštíví Vydavatelství Bauermedia
a CNCenter, kde se vyrábí periodické tiskoviny. Na exkurzi prochází celým technologickým procesem výroby časopisů. Tento proces potom aplikují v praktických cvičeních ve škole. V předmětech, které jsou propojeny tak, aby studenti zvládali celý
proces výroby tiskoviny. A to od úvahy až po distribuci.
Pojmy a vazby mezi nimi:
Redakční workflow – redakční systémy, (Content Management System).
–

Vydavatelství, Skladba redakce – šéfredaktor, redaktor, vedoucí vydání, artdi65

rector, fotoeditor, grafici, editor, externista – skladba redakčních pracovníků. Reklama, inzerce, distribuce tisku.
Metody výuky:
–

exkurze;

–

přednáška, vysvětlování;

–

prezentace.

Didaktické prostředky a pomůcky:
–

dataprojektor a plátno;

–

prezentace;

–

tabule a fixy;

–

počítač;

–

programové vybavení pro psaní článků (microsoft office).

Struktura hodiny:
1. Úvodní administrativa (5 minut)
2. Seznámení studenty s výukou v dnešním bloku (5 minut)
3. Opakování formou orientačního rozhovoru (10 minut)
–

Co bychom měli brát v úvahu při volbě nového periodika?

–

Administrativa spojená se zavedením nového titulu.

–

Co vše potřebujeme k výrobě nultého čísla a k čemu nulté číslo slouží?

4. Kontrola domácího úkolu (10 minut)
Zhodnocení návrhů na téma nového časopisu.
5. Vlastní výklad nové látky (35 minut)
–

struktura vydavatelství;

–

struktura redakce a úlohy jednotlivých členů;

–

redakční workflow – redakční systémy, CMS (Content Management System)
a jeho softwarové funkce;

–

redakční odpovědnosti – kvalita, náklady, termíny
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8. Zadání domácího úkolu (15 minut)
Proveďte rozbor redakčního workflow spojené s vámi navrženým časopisem.
Prostor na poznámky:
V domácím úkolu studenti popíší jednotlivé profese v redakci a jejich úlohu při výrobě časopisu: šéfredaktor, zástupce šéfredaktora, editor, vedoucí vydání, redaktor,
obrazový redaktor, vedoucí grafik, grafik, korektor. Tyto profese pak uvede do kontextu výroby časopisu.

Ukázka prezentace k vyučovacímu bloku MP (viz příloha č. 6)
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
Obor: MEDIÁLNÍ PRODUKCE
Ročník: 2
Předmět: ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A TEXTU
BLOK (2 HODINY)
Téma:
Organizace časopisu v počítači podle standardních postupů ve vydavatelství a návrh
standardních stránek
Dílčí cíle:
Žák
–

zorganizuje zakázku v počítači podle standardních postupů ve vydavatelství,
pojmenuje složky (podklady – obrázky a texty, zlomy, PDF atd.);

Například:

Grafik, který vytváří grafickou podobu periodika nebo jakékoliv zakázky, by měl mít
nejprve vytvořeny složky pro ukládání textových a obrazových materiálů a zpracovaných dokumentů jednotlivých stránek a tiskové podklady.
–

zvolí písmo – odstavcové styly (viz příloha č. 3);

–

navrhne grafickou úpravu dvoustrany cvičného článku (viz příloha č. 4);
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–

dodržuje typografická pravidla;

–

volí správné technologické postupy.

Organizační formy:
Vyučovací blok – 2x45 minut.
Kombinace hromadné kolektivní výuky ve třídě a individuální konzultace
Motivace:
Motivací studentů, kteří absolvují v rámci výuky kompletní výrobu časopisu včetně
dodržení všech v praxi používaných technologických postupů, je snazší orientace
v jejich budoucí profesi. U studentů, kteří si vybrali tento obor je předpoklad, že své
budoucí zaměstnání budou hledat právě v některém z časopiseckých vydavatelství.
Studijní práce na uceleném projektu oboru Mediální produkce je pro každého z nich
neocenitelnou zkušeností, kterou mohou uplatnit na různých pracovních pozicích
v rámci vydavatelství.
Pojmy a vazby mezi nimi:
Obsahová struktura časopisu – titulní strana, obsah, tiráž, editorial, reportáž, rozhovor, cover téma, aktuality apod.
Programové vybavení grafického zpracování časopisu – Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, InDesign.
Struktura článků – nadtitul, titul, podtitul, perex (úvodník), hlavní text, mezititulek,
citace, CV, fotografie, ilustrace, popisek, zdroj, autor.
Struktura vzorových stran – vzorová strana, záhlaví, zápatí, odstavcové styly, znakové styly, objektové styly, knihovna.
Metody výuky:
–

přednáška, vysvětlování;

–

ukázky časopisů, například publicistické, oborové, časopisy o životním stylu,
a zdraví atd.;

–

prezentace, ukázky grafické úpravy různých časopisů (Reflex – publicistický
časopis, Lifestylový časopis Best Woman atd.);

–

předvádění a nápodoba – frontální výuka.
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Didaktické prostředky a pomůcky:
–

dataprojektor a plátno;

–

prezentace;

–

tabule a fixy;

–

počítač;

–

programové vybavení pro tvorbu periodika – Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, InDesign a Microsoft office: Word, Excel, Powerpoint.

.
Struktura hodiny:
1. Úvodní administrativa (5 minut)
2. Seznámení studenty s výukou v dnešním bloku (5 minut)
3. Opakování formou orientačního rozhovoru (10 minut)
Otázky:
–

Co jsou periodické tiskoviny? Tiskoviny, které vychází pravidelně v určitém časovém horizontu, nejméně však dvakrát do roka – deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky).

–

Jaké programové vybavení používáme k tvorbě časopisu? Adobe Creative Suite,
jako jsou Photoshop pro bitmapovou grafiku (úprava obrazových materiálů).
Illustrator pro vektorovou grafiku (logo časopisu, grafy, schémata a tvorba případných ilustračních prvků). InDesign pro grafickou úpravu stránek.

–

Vyjmenujte druhy časopisů podle jejich zaměření. Pro děti a mládež, publicistické, společenské, oborové, životní styl.

–

Vyjmenujte nejčastěji používané rubriky v časopise. Obsah, tiráž, editorial, reportáž, rozhovor, příběhy, aktuality, fejeton, komentář apod.

–

Popište strukturu stránek. Záhlaví – rubriky, stránkové číslice, nadtitul, titul,
podtitul, perex (úvodník), vlastní text, mezititulek, citace, CV, fotografie, ilustrace, popisek, zdroj, autor.

–

Opakování typografických pravidel pro úpravu hladké sazby.

4. Kontrola domácího úkolu (10 minut)
Vizuální kontrola a posouzení hlavičky časopisu před celou třídou a případné připomínky všech zúčastněných.
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5. Vlastní výklad nové látky (35 minut)
Příloha č. 5: Prezentace Zpracování obrazu a textu, názorné ukázky ve formátu PDF.
–

ukázka organizace podkladů pro výrobu zakázky;

Ukázka organizace časopisu v počítači. Vše musí být přehledné, aby jednotlivé materiály byly snadno a rychle nalezeny. Ve velkých vydavatelstvích jsou pro lepší orientaci
vypracovávány tzv. Redakční systémy. Například v CNCenter – redakční systém Woodwing).
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Ukázky zlomu časopisu The Best Woman, grafická úprava stránek v časopise musí být
jednotná.
–

nastavení dokumentu pro zlom stránek;

–

výhody nastavení odstavcových stylů, znakových stylů, objektových stylů;

–

předlohové stránky – umístění rubrik a stránkových číslic na stránce
(záhlaví a zápatí) a zkouška textu;
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Ukázka nastavení předlohy pro časopis a zkouška textu.
–

mřížka účaří;

–

knihovna objektů.

6. Závěrečné shrnutí a prostor na dotazy žáků (10 minut)
–

každý prvek umístěný na stránce má svá přesná pravidla;

–

grafickou úpravu časopisu ovlivňuje cílová skupina čtenáře;

–

úprava stránek musí být přehledná, aby se čtenář v textu dobře orientoval

–

úprava hlavního textu bývá převážně trojsloupečná;

–

grafická úprava bývá v celém časopise jednotná;

–

dodržujte typografická pravidla!

8. Zadání domácího úkolu (15 minut)
Navrhněte standardní dvoustranu časopisu podle dodaných obrazových a textových
podkladů (cvičný zlom).
Vítězný návrh bude zpracován tak, aby byl připraven v podobě vzorových stran se
všemi styly a použit pro zpracování vámi napsaných článků.
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Prostor na poznámky učitele:
V předmětu Mediální produkce studenti píší články a úzce spolupracují s fotografickým oddělením, které má za úkol doplnit texty studentů obrazovým materiálem. Redaktor si sám zadává focení, nebo osloví obrazového redaktora, který mu obrazové
podklady vyhledá ve fotobance nebo produkuje focení. Důležitá je zde odborná komunikace mezi jednotlivými profesemi. V tomto předmětu se schvalují dodané podklady. V dalších blocích provádí grafickou úpravu a korektury svých článků. Po korektuře ukládají dokument do tiskového PDF a předávají Tiskové produkci.
V příštím bloku se budeme věnovat grafické úpravě jednotlivých článků.
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Téma hodiny

Struktura stránek

V dnešní hodině se naučíme základní stavbu
stránek.
Stránky v časopise mají přesně danou strukturu,
aby se čtenář dobře orientoval v textu.

•
•
•
•
•
•
•

Záhlaví, nadDtulek a Dtulek

ZápaR – stránková číslice

Titulek a úvodník (perex)

Titulek a podDtulek

Autor

Základní text a meziDtulky

Citace

Popisky a zdroje (kredity)

Graﬁcká úprava stránek

Stavba stránek
v časopise
Mediální projekt –
mezioborová spolupráce
Zpracování obrazu a textu
Bohumila Broumová

záhlaví – rubriky
stránkové číslice
nadDtulek
Dtulek
podDtulek
úvodník
vlastní text

•
•
•
•

meziDtulky
citace
popisky
zdroj

• Titulek musí být v kontrastu s ostatním
textem, jak obsahově, tak emočně
• Úvodník (perex) – vetší písmo než je text cca
o 3. stupně (stručné sdělení tématu článku)
• Citace – zvýrazněná kdekoliv v textu
• Popisky – malé písmo (cca 8–9 bodů, bold)
• Zdroj – malým písmem (cca 6–7 bodů)
zpravidla za článkem nebo svisle u obrázku
(autorská práva)

REFLEX – Causa

REFLEX – Causa

Graﬁcká úprava stránek
• Sazba hlavního textu bývá převážně trojsloupečná –
text cca 9–10 bodů. Pro větší množství textu
používáme zpravidla serifové písmo (je dobře čitelné
– serify udržují oči čtenáře v jedné rovině)
• Otvírací foto – největší obrázek na začátku článku
(odpovídá obsahu článku – emoční nebo vypovídající
hodnota)
• Ostatní foto by mělo být v kontrastu s otvírací fotkou
(jde-li, vytvořit příběh)
• Curriculum Vitae – převážně bývá v podDsku nebo v
rámečku

Live styl

Live styl

ShrnuR
• Každý prvek umístěný na stránce má svá přesná
pravidla
• Graﬁckou úpravu časopisu ovlivňuje cílová
skupina čtenáře
• Úprava stránek musí být přehledná, aby se čtenář
v textu dobře orientoval
• Sazba hlavního textu bývá převážně
trojsloupečná
• Graﬁcká úprava bývá v celém časopise jednotná
• Dodržujte typograﬁcká pravidla!

Ukázka prezentace k vyučovacímu bloku ZOT (viz příloha č. 5)
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
Obor: FOTOGRAFICKÁ TVORBA A MÉDIA
Ročník: 2
Předmět: ATELIÉROVÁ PRAXE FOTOGRAFICKÉ TVORBY
BLOK (2 HODINY)
Téma:
Základy fotografování – „živá“ fotografie (neopakovatelná událost, reportážní fotografie, dokument)
Dílčí cíle:
Žákuvede zákonitosti fotografického sdělení;
_

popíše jednotlivé žánry „ živé“ fotografie;

_

zvládá zásady práce s fotografickým přístrojem;

_

ovládne základy fotografické práce v exteriéru;

_

orientuje se v aktuální tendenci i historii „živé“ fotografie;

_

dovede vyjádřit svůj názor;

_

vytvoří ucelený soubor fotografií na dané téma.

Organizační formy:
Vyučovací blok – 6 x 45 minut.
Kombinace hromadné kolektivní výuky ve třídě a individuální konzultace, prezentace, výklad
Motivace:
Motivací studentů, kteří absolvují výuku o základech fotografování „živé“ fotografie je
pochopení zákonitostí fotografického zobrazování a fotografického sdělení v dílčích
kategoriích této fotografie, respekt ke svébytnému fotografickému médiu. Tuto zkušenost s prací na uceleném projektu mohou uplatnit ve své profesi na různých pracovních pozicích při práci s fotografií.
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Pojmy a vazby mezi nimi:
Rozdíly v obsahu a životnosti jednotlivých kategoriích “živé”fotografie. Fotografie do
různých periodik – deník, týdeník, měsíčník, fotografická publikace.
Metody výuky:
–

přednáška, žánrové vymezení;

–

projekce;

–

prezentace o technice;

–

předvádění a nápodoba – frontální výuka.

Didaktické prostředky a pomůcky:
–

dataprojektor a plátno;

–

prezentace;

–

počítač;

–

programové vybavení pro úpravu fotografii

Struktura hodiny:
1. Úvodní administrativa (5 minut)
2. Seznámení studenty s výukou v dnešním bloku (5 minut)
3. Opakování formou orientačního rozhovoru (10 minut)
Otázky:
–

Jaký je rozdíl mezi cílem reportážní a dokumentární fotografie?

_

Jaký je rozdíl mezi dokumentární fotografií 19. století a 20. století?

_

Uveďte významné dokumentární fotografy světové i naše.

_

Jaký expoziční čas byste zvolili např. pro sportovní fotografii?

_

Jak byste řešili špatné světelné podmínky?

_

Jaké ohniskové vzdálenosti objektivů se používají pro fotoaparáty na kinofilm?

_

Co znamená pojem angažovaná fotografie?

4. Kontrola domácího úkolu (10 minut)
Vizuální kontrola a konzultace nad výběrem fotografií.
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5. Vlastní výklad nové látky (35 minut)
–

žánrové vymezení;

_

prezentace o technice;

_

historický vývoj reportážní a dokumentární fotografie;

_

projekce děl významných světových i našich autorů.

6. Závěrečné shrnutí a prostor na dotazy žáků (10 minut)
–

fotografický dokument může být zmanipulován;

–

jak důležitá může být použitá fotografická technika;

–

je potřeba dobře znát problematiku zobrazované skutečnosti;

–

jak důležitý je osobní postoj fotografa;

–

jak důležitá je obrazová jednota dokumentárního souboru;

–

jak může ovlivnit fotografický dokument pohotovost fotografa;

_

dosáhnete lepších výsledků, když si zvolíte téma, ke kterému se můžete vracet.

7. Zadání domácího úkolu (15 minut)
Vytvořte ucelený soubor fotografií na téma: Město, fenomén naší doby.
Prostor na poznámky učitele:
Studenti se seznámí se základy reportážní fotografie a současně s principy fotografie
dokumentární. Reportážní fotografie je typem sdělení, které má za úkol především
informovat o průběhu určité události. Proto by fotografie měla být jasná a přehledná.
Do reportážní fotografie spadá i širší problematika, jako je její aktualita, reportážní
portrét, fotografický příběh, tematická reportáž atd.
Naopak dokumentární fotografie má nadčasový význam, řeší hlubší problémy, které
nutí k zamyšlení, a je většinou prezentována ve fotografických publikacích.
Pro práci reportážního nebo dokumentárního fotografa je důležitá schopnost komunikace.
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Camera obscura dnes, stále je to světlo, které „kreslí“.

Reportáž a dokument

CLONA:

reguluje intenzitu světla procházejíciho objekLvem

Představy o pojmu dokumentární fotograﬁe se
v průběhu fotograﬁe měnily. Logickou deﬁnici
navrhl prof. Ján Šmok (FAMU)
Teorie sdělování
Dokumentární fotograﬁe je druh emoLvní
kategorie, který obsahuje (bez ohledu na žánr)
vedle výrazné emoLvity také speciﬁckou složku
informaLvní. Svůj emocionální účinek odvozuje
především od reality snímkem zastoupené,
neužívá aranžování a udržuje nízkou míru
výtvarné stylizace.

ČAS:
doba, po kterou je snímač osvětlován

ČAS:

1/1 - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000 – 2000
!!! ČÍM VĚTŠÍ ČÍSLO TÍM KRATŠÍ ČAS !!!

používáme kombinaci clona/čas
4/500

5,6/250

8/125

11/60

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 22 - 32
čas: 1/60
clona: 22
citlivost: ISO 100

čas: 1/2000
clona: 4,5
citlivost: ISO 100

čas: 1/40
clona: 13
citlivost: ISO 400

Ukázka perspekLvy širokoúhlého
objekLvu:

Perspektiva:
širokoúhlý objektiv
20 mm

Ukázka perspekLvy teleobjekLvu:

Stále se učím něčemu novému, ale když jsem začínal,
měl jsem možnost setkat se s legendou profesorem
Jánem Šmokem z Famu. Hned na začátku mi vysvětlil
zásadní věc pro chování profesionálního fotografa.
To je potřebných „padesát“ kroků, amatér foJ ve hned
z místa, kdy ho něco emociálně zasáhne, profesionál
udělá těch „padesát“ kroků , aby udělal výřez z našeho
periferního vidění, selektuje vše co nehraje ve sdělení roli.
Malíř také nenamaluje do obrazu nic, co tam nepatří.
Já jenom prosím, udělejte ještě malé kolečko kolem,
podívejte se na věc z několika úhlů, vyplaJ se to!
Jan Šilpoch

Širokoúhlým objekLvem „vstupujeme“do děje a ukazujeme
prostředí ve kterém se děj odehrává.

Když je něčeho hodně, teleobjektiv nám to zvýrazní.

teleobjektiv

TeleobjekLv
200 mm
teleobjekLv

CO JE PRO OKO UTAJENÉ:
Světlo je viditelné pouze, když něčím prochází (mlha)
nebo se od něčeho odráží (obličej).

širokoúhlý

Ukázka prezentace vyučovacího bloku APFT (viz příloha č. 7).
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ZÁVĚR
Tato práce je výsledkem systematické mezioborové spolupráce na naší škole. Na začátku stál nápad propojení jednotlivých předmětů právě při práci na fiktivním časopise. Ze své osobní praxe vím, že studenti, kteří ukončili vzdělání na kterékoliv grafické škole a přicházejí do časopisecké praxe, nejsou dobře připraveni a chybí jim
obecné znalosti o fungování vydavatelství a redakce při výrobě periodik. Právě proto
jsem usilovala o vytvoření kompletního výukového programu na základě mezipředmětové a mezioborové spolupráce při výrobě časopisu, který jim představí nejen
práci redakce, ale i celého vydavatelství.
Profesně jsem se neustále pohybovala ve vydavatelstvích a pracovala jako grafik
v redakcích novin a časopisů, dodnes spolupracuji s Nakladatelstvím LN na grafické
úpravě knih. Pamatuji si na počátky příchodu úplně nové technologie digitálního
zpracovávání sazby po roce 1989. Grafikům (tehdejším sazečům) se naprosto změnila jejich profese, z tiskařského provozu se přesunuli do redakcí nebo mohou pracovat
i doma, což při klasické olověné sazbě nepřipadalo v úvahu. Dříve redakční práce
končily na úrovni rozkresu stran a pracovní prostředky grafika (technického redaktora) byly papír, tužka a pravítko. Texty byly dodávány ve formě normovaných rukopisů, které byly v tiskárně vysázeny, obrazový materiál se zpracovával v chemigrafii,
kde z nich vyráběly takzvané štočky. Sazba textu se potom lámala společně s obrázky
a netisknoucím materiálem do stran.
V současnosti začíná práce grafiků předáním obrazových a textových materiálů od
redaktora a jejich kompetence končí předáním tiskových dat do tiskárny.
Grafikům oproti klasické sazbě přibylo mnoho úkonů, které musí zvládat. Například
vypracovat a dodržovat systém organizování dat v počítači, upravovat materiály podle technických požadavků dané tiskové technologie a také ukládat data do tisku.
Od samého začátku mi tudíž bylo jasné, že nemohu studenty pouze učit ovládat programy a pracovat v nich, ale že je nutné dát výuku do kontextu s technologickými
postupy výroby jakéhokoliv tištěného média. Zkušenosti jsem postupně sbírala
s jednotlivými kolegy. Nejprve jsem na VOŠ spolupracovala s fotooddělením na přípravě podkladů (fotogramů), které jsme v programu Photoshop, upravovali pro tisk,
stylizovali a používali jako ilustrace do knih. Dále jsme na střední škole připravovali
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tzv. Projektové týdny, kde studenti, kteří si navrhli přebal na knihu si jej potom mohli
připravit k tisku a vytisknou ve školní ofsetové tiskárně. Posledním kamínkem do
skládačky byla spolupráce ve třetím ročníku VOŠ s kolegyní, která učila předmět Vydavatelská produkce na tvorbě časopisu. Všechny tyto dílčí zkušenosti se propojily
při připravovaném konceptu mezioborové spolupráce, jejíž model jsme potom aplikovali ve 2. ročníku VŠO (viz strany 54, 55).
Budoucnost tohoto projektu vidím v rozšíření o další úroveň, která též patří do vydavatelské činnosti a to o tvorbu webových stránek časopisu. V současnosti mají všechny významné časopisy a noviny svou internetovou podobu a technologie její tvorby
se samozřejmě liší od klasického grafického zpracování pro tisk. Vzhledem k tomu, že
mnoho čtenářů už hledá informace pouze pomocí různých internetových stránek, dá
se předpokládat, že noviny a časopisy v klasické papírové podobě budou během pár
let pomalu ustupovat a jejich funkci převezmou média na webové platformě. Proto je
důležité, aby studenti po absolvování naší školy zvládli obě technologie bez problémů. Momentálně tedy konzultujeme společně s kolegy, kteří vyučují předmět webový
desing, jak zapojit jejich výukové plány do již fungující mezioborové spolupráce.
V blízké budoucnosti by tak studenti mohli získat opravdu kompletní přehled všech
důležitých činností při přípravě časopisu.
Vedení školy nás v naší iniciativě velmi podporovalo, a tak jsme s kolegy začali připravovat učební plány pro každý obor, který se dané problematiky týkal. Prověřovali
a připomínkovali jsme náplň výuky a časovou dotaci.
Na konci (nebo na začátku?) naší práce byl akreditován školní vzdělávací program
v roce 2016 (viz příloha č. 1), který studentům umožňuje projít celou technologií přípravy a výroby časopisu.
Domnívám se, že jsem splnila cíle své bakalářské práce.
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