Úspû‰n˘ semináﬁ
o kvalitû a standardizaci

KVALITA
QUALITY
QUALITÄT

Bﬁeznov˘ semináﬁ „Standardizace a kontrola
kvality tisku“ navázal na dosavadní ﬁadu
úspû‰n˘ch jednoroãních semináﬁÛ
„PrintWorkflow“. Na pﬁípravû a organizaci se
podílela Odborná skupina pro sazbu a reprodukci
Spoleãnosti tisku. Semináﬁe kaÏd˘m rokem
poﬁádá ãasopis Typografia, kter˘ aktuální téma
ﬁízení a kontroly kvality pravidelnû otiskuje.

Leto‰ním semináﬁem byla zahájena nová série
odborn˘ch semináﬁÛ, prezentovaná pod
zastﬁe‰ujícím logotypem „Kvalita – Quality –
Qualität“, jímÏ budou v‰echny pﬁíspûvky
a související informace vizualizovány. Semináﬁe
jsou koncipované pro setkání 50 aÏ 60 odborníkÛ
z managementu a ﬁízení v˘roby a podnikov˘ch
útvarÛ ﬁízení kvality. V takovém poãtu je moÏné
nejen pﬁedná‰et, ale i diskutovat a pﬁedvádût
moderní techniku. Témata jsou tak pﬁístupná nejen
pro zku‰ené odborníky, ale i pro zaãáteãníky, kteﬁí
do v‰ech podnikÛ a grafick˘ch studií a agentur
neustále pﬁicházejí. Jsou srozumitelná také
studentÛm odborn˘ch ‰kol v‰ech stupÀÛ, kter˘m
Typografia pravidelnû poskytuje úãast. S touto praxí
má Typografia i Odborná skupina velmi pozitivní
zku‰enosti po mnoho let, prakticky po více neÏ
ãtyﬁi desetiletí stabilizace tiskov˘ch technik
a digitalizace sazby a reprodukãních procesÛ.
Mnozí ﬁeditelé, dnes i majitelé firem, takové akce
podporují vysíláním vybran˘ch odborníkÛ a sami
se jich zúãastÀují.
Poﬁadatele tû‰í rostoucí
zájem ‰kol a nûkter˘ch pedagogÛ, kteﬁí se
opro‰Èují od nûkdej‰ího formalismu, kdy studenti
nebo uãÀové byli na odborné akce sice uvolnûni,
ale vyuÏívání poznatkÛ bylo velmi nedostateãné
a pasivní. V praxi to znamená, Ïe od úãastníkÛ se
málokdy vyÏadovalo, aby jejich úãast byla aktivní,
nûco si prakticky vyzkou‰eli a o sv˘ch poznatcích
referovali nebo napsali men‰í report, navazující
na vlastní studium. Tam, kde se tak dûje,
a takov˘ch uãili‰È a odborn˘ch pedagogÛ pﬁib˘vá,
jsou v˘sledky znát. ZaÏili jsme to i na v˘stavách
„Kalendáﬁ roku“, kde aktivnû studovali vystavené
exponáty studenti ze stﬁední ‰koly reklamy
a následnû psali své poznatky v rámci v˘uky.

Proto nás pﬁi semináﬁi potû‰il zájem vedení
i studentÛ Vy‰‰í odborné ‰koly grafické v Praze 1,
kteﬁí se pod vedením svého profesora
Ing. Jaromíra Krále nejen zúãatnili, ale vût‰ina
z nich vydrÏela témûﬁ po cel˘ program,
(coÏ se v minulosti ãasto nedûlo). Dáváme to
do souvislosti s ﬁadou dal‰ích pokrokÛ a aktivit
této ‰koly, která postupnou modernizací v˘uky
a dal‰ích odborn˘ch aktivit trvale zvy‰uje svou
úroveÀ a snese dnes jiÏ i zv˘‰ená mûﬁítka
mezinárodní úrovnû.
VÏdyÈ o roz‰iﬁování
v˘uky mimo‰kolními prezentacemi a externími
úãastmi studujících i pedagogÛ trvale usilují
v‰echny v˘znamné zahraniãní ‰koly.
Na leto‰ním semináﬁi se podaﬁilo získat
‰piãkové pﬁedná‰ky z oblasti standardizace tisku
a spektrometrického mûﬁení v kontrole kvality.
Byl to pﬁedev‰ím Albin Baranauskas, specialista
firmy Techkon GmbH ze Spolkové republiky
Nûmecko, kter˘ pﬁedná‰í v mnoha zemích Evropy
aÏ po USA a Japonsko a jehoÏ pﬁedností
je srozumitelné podání souãasné praxe, kterou
pochopí jak zku‰en˘ provozní praktik, tak
zaãáteãník a student. O takové lidi je znaãn˘
zájem a také nám trvalo nûkolik let pﬁíprav, neÏ
ho ãeské obchodní zastoupení Printa s.r.o. získalo
pro vystoupení v Praze. Albin Baranauskas
doplnil svá vystoupení nejen promítáním, ale
i prezentací nejnovûj‰ích spektrálních mûﬁicích
pﬁístrojÛ SpectroDens Premium, SpectroPlate
Expert a SpectroDrive.
Na jeho dvû
pﬁedná‰ky navázala originální pﬁedná‰ka firmy
Just Normlicht, kterou do ãe‰tiny pﬁevedla
a pro ãeskou praxi doplnila Ing. Ivona Mandulová
ze zastoupení Printa. Souãástí základního
programu byly pﬁedná‰ky ãesk˘ch expertÛ.

Pﬁedná‰ející 1. ãásti semináﬁe: zleva Vladimír Luke‰
(odborn˘ publicista), Ing. Zuzana Paulínyová (Europrint a.s.),
Ing. Ivona Mandulová (Printa s.r.o.), Albin Baranauskas
(Techkon GmbH)
Semináﬁe se zúãastnili odborníci z vedení v˘roby a ﬁízení jakosti a manageﬁi z tiskáren a studií
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Ing. Zuzana Paulinyová, vedoucí útvaru
kontroly kavality tiskárny Europrint, a.s. Praha
prezentovala praktické zku‰enosti v ﬁízení
kvality a její pﬁíspûvek vyvolal oprávnûn˘ zájem
pﬁítomn˘ch manaÏerÛ, svûdãící o aktuálnosti
zvoleného tématu.
Ing. Filip RÛÏiãka,
specialista firmy P-servis Zika, hovoﬁil na
Ïhavé téma „Mechanická tisková zkou‰ka
a pﬁíprava tiskového stroje“, v nûmÏ má znaãné
praktické zku‰enosti vãetnû spektrálního
mûﬁení.
Pﬁíspûvek doplnil praktick˘mi
vzorky z praxe a pﬁedvedením specíálního

pﬁístroje na mûﬁení soutisku v tiskov˘ch
strojích.
Ing. Richard Hujer z firmy Swel
prezentoval nov˘ software...
Ing. Jiﬁí Zápotock˘ z tiskárny PBtisk s.r.o.
Pﬁíbram, kter˘ mûl hovoﬁit na zajímavé téma
„Tiskaﬁ v konfrontaci s nov˘mi nároky
na kontrolu kvality“ se krátce pﬁed konáním
semináﬁe pro nemoc omluvil.
Po dohodû
s autorem otiskneme pﬁíspûvek formou ãlánku
v Typografii.
Bohatá diskuse, která
po pﬁedná‰kách doplnila mnoho praktick˘ch
souvislostí a potvrdila vhodnost seminární

Moderátor semináﬁe:
Vladimír Luke‰, odborn˘ publicista,
pﬁekladatel: Ing. Karel Tenk
Semináﬁ sponzorovali: Techkon GmbH,
Just Normlicht GmbH, Printa s.r.o. Praha,
P-servis Zika s.r.o. Praha, Swel s.r.o. Praha

Semináﬁ moderoval odborn˘ publicista Vladimír Luke‰

Pﬁedná‰ky tlumoãil Ing. Karel Tenk (zcela vpravo)

Albin Baranauskas, Techkon GmbH

formy se stﬁednû poãetnou úãastí, která debaty
umoÏÀuje. Tím vhodnû doplÀuje program
velk˘ch konferencí o trendech, jakou je ãeské
Printforum, které se po ‰estnácté koná
18. ãervna 2009 v Praze. ×

