Editorial

Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá‰tû leto‰ní listopadové datum s jednou
jedenáctkou navíc vyz˘vá typografy a textové maniaky k ãíslicov˘m hrám, které tﬁeba v sousedním
Nûmecku kaÏdoroãnû spou‰tûjí proslul˘ Fasching, (podle na‰eho fa‰ink), tedy období lidového
období karnevalu, kdy lidé bez ohledu na rozdíly v postavení si nasazují klaunské ãepiãky,
klobouãky a ãervené nosy a víc neÏ jindy se smûjí a ‰a‰kují. Den 11.11.11. v 11.11, magick˘ moment,
kdy v‰ichni „blázni“ jedenáctého listopadu v jedenáct hodin a jedenáct minut (o 11 vteﬁinách jsem
nesly‰el) zaãnou hlaholit, troubit, zvonit a nejrÛznûj‰ími zpÛsoby dûlat rámus a rozruch, je jejich
nepsan˘m svátkem a toto nepﬁístojné chování je jim i na pracovi‰tích i v ulicích vlídnû tolerováno,
hospody a kiosky se naplní, lidé se titulují „Narren“ (blázni) a víc neÏ jindy se smûjí a usmívají. Jak
to je s pﬁípadn˘mi ‰kodami na zaﬁízení a produktivitû práce nevím, ale nejspí‰ se ﬁe‰í individuálnû,
známe to ze silvestrovsk˘ch oslav i z masopustÛ. Pûknou stránkou tradice tohoto momentu
je zahájení sezóny plesÛ a bálÛ, tancÛ a spoleãn˘ch radovánek aÏ do pﬁí‰tího pÛstu.
Podobné Ïnû ale budou mít typografové o rok, mûsíc a jeden den pozdûji pﬁi hﬁe s dvojkami: bude
totiÏ den 12. 12. 2012 a ve 12 hodin a 12 minut se to bude hemÏit dvojkami! Dvojka se urãitû objeví
také na typografick˘ch novoroãenkách, z nichÏ nûkteré tradiãnû dorazí do na‰í redakãní a soukromé
korespondence a my je opût tradiãnû otiskneme po novém roce. Milí ãtenáﬁi, tvoﬁte a tisknûte je, jsou
to krásné hry a zpestﬁují ná‰ Ïivot a do tiskáren, studií a reklamních agentur nadále patﬁí!
Aktivita tiskaﬁské a papírenské branÏe v Evropû, jak se zdá, navzdory ohla‰ovan˘m krizím
a nûkter˘m úvahám o stagnaci tisku sílí. Nûmeck˘ grafick˘ prÛmysl dokonce hlásí mírn˘ rÛst,
coÏ mívá pozitivní dopady i na na‰í stranû hranic. Podzimní veletrhy, které jiÏ probûhly nebo brzy
otevﬁou brány, pﬁedznamenávají nové strategie, produkty, posílení trhÛ a zanedlouho pﬁedev‰ím
vyvrcholení trendÛ na drupû 2012. Konaly se veletrhy GraphExpo v USA, Labelprint v Bruselu,
17. roãník Druck+Form v Sinsheimu, PostPrint se pﬁemístil z Berlína do Lipska a nûkolik dal‰ích
se konalo na V˘chodû. Na kaÏdém z nich se objevily nûjaké zajímavé novinky pro tiskaﬁsk˘ svût
a posunuly jeho v˘voj dál.
Samozﬁejmû se v‰e soustﬁedí za pÛl roku na drupu 2012 a v˘hledy budou o nûco ãitelnûj‰í.
Pravdûpodobnû se potvrdí dosavadní opatrné pﬁedpovûdi v˘voje médií a nedojde k niãemu
pﬁevratnému, co by mûlo ohrozit nebo zmûnit dosavadní v˘voj situace.
Neb˘vale poskoãila vpﬁed podnikatelská strategie tiskaﬁÛ. Zajímav˘m barometrem aktivity jsou
témata ohlá‰en˘ch kongresÛ a odborn˘ch setkání v branÏi. Na stranû jedné jsou uÏ definována nová
konkurenãní média, uÏ je ãitelné a zﬁejmé, kde tiskaﬁÛm hrozí odliv tradiãních zakázek a kde
je internetem a elektronick˘mi nástroji vytváﬁen tlak na konvenãní nebo sterilní technologie. âást
tûchto nov˘ch, zejména digitálních technologick˘ch trendÛ není ani pﬁekvapiv˘, ani nebezpeãn˘,
protoÏe se odehrává uvnitﬁ tiskaﬁského média. Ani digitální tisk ve v‰ech podobách vãetnû
personalizace a individualizace tiskovin, ani inkjet nejsou novinkou, je to jen dal‰í technick˘ pokrok
uvnitﬁ oboru. Grafick˘ prÛmysl pﬁece digitalizuje jiÏ od ‰edesát˘ch let.
Na stranû druhé se v‰ak vysok˘m tempem rodí nové poÏadavky a pﬁístupy zákazníkÛ a cílov˘ch
spotﬁebitelÛ, na nûÏ konvenãní polygrafie sv˘mi v˘robními prostﬁedky a kvalifikaãnû není dostateãnû
pﬁipravena a vybavena. Podobnû je tomu i na území vydavatelÛ a redakcí. Sotva grafick˘ prÛmysl
a jeho dodavatelé jakÏtakÏ ustáli pohromu klesajících nákladÛ knih a tlaku na extrémnû krátké
dodací lhÛty, pﬁi‰la vlna poÏadavkÛ na in-line techniky, pﬁímé bezkontaktní obchodování tﬁeba typu
web-to-print, internetov˘ obchod, soubûÏné vydávání klasick˘ch papírov˘ch knih a elektronick˘ch
publikací, vyuÏití mobilních technik a tabletÛ pro stále více aplikací, dosud vyhrazen˘ch tisku
a dal‰ích alternativních postupÛ. Pomalost je uÏ nyní trestána a konkurenãní cenové tlaky nejen
z dálného v˘chodu jsou namnoze drtivé zejména tam, kde je v˘znamn˘ podíl datov˘ch sítí.
Obor velmi obtíÏnû formuluje poÏadavky na vzdûlávání nov˘ch generací, na pﬁípravu vedoucích
odpovûdn˘ch manaÏerÛ a kontrolních míst a jen ztûÏka ﬁe‰í rostoucí nezamûstnanost a ztrátu
kvalifikovan˘ch pracovních sil. Jedním z nejnovûj‰ích sloganÛ profesních setkání se stalo oslovení:
„Zeptejte se sv˘ch zákazníkÛ, co od vás oãekávají, ale hned se také podívejte, jestli a jak jste
na to pﬁipraveni.“ Podnikatelé musí od sv˘ch zamûstnancÛ poÏadovat profesní i osobnostní kvalitu
a motivaci. Jaké poÏadavky vÛãi tiskárnám budou v nové situaci mediálních mixÛ uplatÀovat
zákazníci, je hlavním pﬁedmûtem podzimních úvah a debat na nûkolika kvalitnû obsazen˘ch
a v˘znamn˘ch odborn˘ch konferencích.
Vladislav Najbrt
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Budoucnost evropského
prÛmyslu tisku je v na‰ich
rukou
Osvûdãené postupy sociálnû odpovûdné
restrukturalizace polygrafick˘ch firem. Tato
studie byla zpracována spoleãností Facta
Consult v rámci spoleãného projektu s dále
uveden˘mi spoleãnostmi: Intergraf, UNI Europa
Graphical, Assografici, bvdm, KVGO, Ver.di,
Unite und FISTEL-CISL a byla kofinancována
(spolufinancována) Evropskou komisí (Generální
ﬁeditelství pro zamûstnanost, sociální vûci
a sociální zaãleÀování). Studie nemusí nezbytnû
odráÏet názory zúãastnûn˘ch organizací.
Názory v této studii, dále i obsaÏené informace
nepﬁedstavují nezbytnû názory a postavení
Evropské komise a také neobsahují Ïádné
závazky ze strany komise.

Studie ukazuje, Ïe vliv externích faktorÛ (jako
je napﬁ. v˘voj v oblasti komunikaãních
technologií, v pﬁesunech v oblasti trhu
a ve zmûnách v˘robních technologií) a reakce
podniku na tyto zmûny mohou b˘t znaãnû
rozdílné. Zatímco malé a stﬁední organizace
jsou, jak se zdá, vystaveny vût‰ímu riziku, mají
souãasnû tu pﬁednost, Ïe mohou agilnûji
a promptnû reagovat na poÏadavky trhu. Velké
podniky proti tomu bojují primárnû
s problémem pﬁebyteãn˘ch kapacit, kter˘ vedl
k cenové válce v celém prÛmyslu.
Projekt ukazuje na konsenz (souhlas) mezi
velk˘mi podniky a odbory, kter˘ by mûl zajistit
vût‰í angaÏovanost na celoevropské úrovni.
Aktuální podíl konkurzÛ ve spojení
s evropsk˘mi zákony o konkurenci, které
zamezují koordinaci mezi velk˘mi podniky,
mohou cel˘ sektor zeslabit natolik, Ïe evropské
podniky zkrachují a na trhu budou dominovat
tiskové importy z rozvojov˘ch zemí, nebo
vznikne takﬁka monopol, kter˘ zpÛsobí
náchylnost k akvizici, takÏe následnû zÛstane
na trhu pouze nûkolik málo aktérÛ. KaÏd˘
z tûchto scénáﬁÛ má dalekosáhlé sociální
dÛsledky pro vlastní zamûstnance. V tomto
smûru panuje názor, jak na úrovni
managementu, tak i u odborÛ, Ïe je nutné
ze strany Evropské unie povolit v rámci Evropy
spolupráci velk˘ch podnikÛ, aby bylo moÏno
realizovat restrukturalizaci, a to v návaznosti
na konzultace a dohody s odbory a osazenstvy
podnikÛ a tím omezit kapacity na základû
koordinovaného rozhodování a sociálnû
zodpovûdn˘m zpÛsobem.
Zatímco problém nevyuÏit˘ch kapacit
a cenové konkurence pÛsobí na cel˘ sektor,
jsou zmûny technologií hrozbou a ‰ancí
souãasnû. Zmûny v chování zákazníkÛ a pﬁesun
na WEB a jiná e-ﬁe‰ení pﬁedstavují sníÏení
poptávky po ti‰tûn˘ch produktech. Technologie
ale pomáhá pﬁi zvy‰ování produktivity a nabízí
pﬁístup k nov˘m trhÛm pro podniky, které jsou
dostateãnû agilní, aby vyuÏily nabízené
pﬁíleÏitosti. Zatímco malé a stﬁední podniky
jsou na tom z hlediska flexibility dobﬁe, mohou
mít ale tûÏkosti v pﬁístupu ke kapitálu, zvlá‰tû
v aktuálním hospodáﬁském klima.
V rámci tûchto zmûn dochází ov‰em ke znaãn˘m
personálním dÛsledkÛm, jak potvrzují
odpovídající komentáﬁe ve studii, tak i její
kvalitativní ãást. Pokud se ptáme na strategie,
o kter˘ch uvaÏují podniky jak v krátkodobé, tak
i dlouhodobé perspektivû, uvaÏuje pouze 5 %
zkouman˘ch podnikÛ s uzavﬁením. 47 % proti
tomu uvaÏuje se zastavením ãinnosti

v dlouhodobém scénáﬁi, zatímco 45 % zastává
to mínûní, Ïe nemají Ïádnou jinou moÏnost, neÏ
podnik prodat. K dal‰ím defenzivním strategiím
patﬁí redukce velikosti podniku, jeho vybavení
a sníÏení poãtu zamûstnancÛ (v souãasnosti
o tom uvaÏuje 29 %, dlouhodobû ve vzestupné
tendenci 36 %). Zhruba polovina tázan˘ch
(51 %) vidí v propou‰tûní celkové ﬁe‰ení,
pﬁiãemÏ 34 % do mixu zahrnují pﬁedãasn˘
odchod do dÛchodu a 20 % vidí nezbytnost
pﬁípravy zamûstnance na zprostﬁedkování místa
mimo prÛmysl.
Jiná prÛbûÏná nebo zvaÏovaná opatﬁení mají
rovnûÏ v˘znamn˘ vliv na zamûstnance.
Takﬁka kaÏd˘ tﬁetí úãastník realizuje pﬁevádûní
zakázek do kooperace (29 %) dále i zmûny
pracovní smlouvy (32 %) jako dÛsledek aktuální
situace.
ZpÛsoby práce se budu mûnit také pro
zamûstnance, kteﬁí zÛstanou i nadále v podniku.
Konkurenãní schopnost si vyÏádá dodateãnou
flexibilitu, aby byl podnik schopen pﬁizpÛsobit
se stále nároãnûj‰ímu trhu – a zatímco nûkteﬁí
z úãastníkÛ projektu takováto ﬁe‰ení jiÏ zavedli,
uvaÏuje 63 % dotázan˘ch zavedení flexibilních
pracovních postupÛ, zatímco 67 % klade dÛraz
na kompetence zamûstnancÛ, na jejich
vlastnosti, motivaci, postoje, znalosti,
dovednosti a zku‰enosti (programy zvy‰ování
kompetencí = multiskilling).
Vy‰‰í nároãnost na úroveÀ kvalifikací
(„upskilling“) bude mít podstatn˘ v˘znam,
aby bylo moÏno zvládnout novou technologii.
Zde uvádí 57 % dotázan˘ch, Ïe zvaÏují
pﬁe‰kolení stávajících zamûstnancÛ do nov˘ch
kompetencí – pﬁiãemÏ 38 % uvaÏuje s náborem
zamûstnancÛ disponujících jin˘mi
kompetencemi.
DÛsledky restrukturalizace na zamûstnance
pﬁedstavují aktuální dilema. Pﬁesto
je restrukturalizace nezbytná. Pﬁitom je nezbytné
realizovat celou ﬁadu poÏadavkÛ – v˘mûnu
informací, zvy‰ování kvalifikace neboli vá‰
proaktivní pﬁístup k osvojování si nov˘ch
poznatkÛ, prozírav˘ management, komunikaci,
konzultaci, jednání a dohody s odbory
a zamûstnanci – aby bylo moÏno
restrukturalizaci zvládnout férov˘m
a pﬁimûﬁen˘m zpÛsobem managementu.
Nevyhnuteln˘ závûr spoãívá v tom, Ïe sociálnû
odpovûdná restrukturalizace si vyÏádá pﬁíspûvek
v‰ech postiÏen˘ch v rámci prÛmyslu – Intergraf,
UNI Europpa Grapical, svazÛ, podnikÛ, odborÛ
a samotn˘ch zamûstnancÛ. A nemÛÏe b˘t
úspû‰nû realizována bez aktivní podpory vlád
na národní a evropské úrovni.

V˘znam zapojení odborÛ a jejich závodních
rad spoãívá v jejich podílu na kontinuální
kontrole a hodnocení realizace strategií. Tím lze
umoÏnit, aby byly vÏdy v‰echny relevantní
problémy co nejdﬁíve identifikovány a ﬁe‰eny.
Pro sociální zodpovûdnost v rámci podniku
je v˘chozím bodem ekonomická udrÏitelnost
a poskytnutí záruky poÏadované zamûstnanosti.
PrÛmysl musí pro jedenadvacáté století znovu
definovat svÛj image. Pro polygrafii to znamená
umístit se do stﬁedu komunikaãní branÏe.
Má k tomu potenciál, protoÏe mÛÏe budovat
na 550 letech své historie a stát se osvûdãen˘m
poradcem pro zákazníky, kteﬁí soustavnû zápasí
s tím, co vybrat ze ‰iroké nabídky komplexních
a soustavnû narÛstajících moÏností v oblasti
komunikací tak, aby z toho mûli maximální
uÏitek. To ov‰em vyÏaduje mít na zﬁeteli jak
strategii, tak i schopnost navázat nové
pracovní vztahy s ostatními podniky svého
sektoru.
Pﬁes v‰echny v˘zvy vládne shoda,
Ïe nejpodstatnûj‰í je vytváﬁení kompetencí.
Zatímco z technického hlediska pﬁedstavují
klíãové kompetence informaãní technologie,
panuje shodn˘ názor, Ïe stále vût‰í v˘znam
budou mít mezilidské kontakty, pﬁím˘ kontakt
se zákazníkem, jeho podpora a manaÏerské
kvality vedení podniku.
Nové postavení branÏe, diverzifikace aktivit
a práce na zmûnû kultury v podnicích obecnû
je nezbytné, aby se staly atraktivnûj‰í pro mladé
pracovníky, aby v‰ichni do jednoho podporovali
zmûny. To v‰e pomÛÏe, aby podniky pﬁitahovaly
perspektivní pracovníky.
Ve spojení s tím, musí prÛmysl zajistit, aby
pﬁitahoval takové kompetence, které jsou
potﬁeba k tomu, aby stárnoucí osazenstvo
s tradiãními rutinami doplnil a v dlouhodobé
perspektivû nahradil. Takováto v˘zva vyÏaduje
v branÏi zmûnu. Schopnost ke zmûnû je dána,
aby toho mohlo b˘t dosaÏeno, jestliÏe je zde
i pochopení pro to, aby se staly poÏadavky
zákazníkÛ centrálním elementem v metodû
my‰lení ze strany prÛmyslu.
Ze studie vypl˘vá zcela jasné poselství, Ïe jen
efektivní partnerská práce – mezi vedením,
odbory, podnikatelsk˘mi a odborov˘mi svazy –
vytváﬁí pﬁedpoklady pro efektivitu zmûn v rámci
sociálnû zodpovûdné restrukturalizace.
Je tu siln˘ zájem o v˘hodnou partnerskou
spolupráci, a to jak s odbory /provozními
radami, pokud v podniku existují, tak
i pro realizaci partnersk˘ch principÛ pﬁímo
se zamûstnanci. Efektivní cyklus informací,
komunikací a konzultací je úãastníky vysoce

hodnocen jako centrální element sociální
zodpovûdnosti a v˘sledného komerãního efektu
podniku.
Poznámka:
Diskutovaná zpráva je v˘sledkem devíti mûsícÛ
primárního zkoumání problematiky, pﬁedev‰ím
evropského polygrafického prÛmyslu. Bylo
realizováno pﬁes 45 interview s manaÏery, kteﬁí
jsou zodpovûdûni za vedení nûkter˘ch
nejvût‰ích podnikÛ branÏe, dále ‰lo o vlastníky
a senior manaÏery ﬁady men‰ích a stﬁedních
podnikÛ, vedoucích zástupcÛ odborÛ
a zamûstnaneck˘ch svazÛ. Mimoto byli
poptáváni zákazníci a dodavatelé tiskáren, aby
bylo moÏno získat názory vnû oboru. Pﬁedev‰ím
‰lo o aktuální stav prÛmyslu a stávající v˘zvy.
Dále to byly dva 1,5 dne probíhající workshopy,
pﬁiãemÏ se jeden z nich t˘kal velk˘ch podnikÛ
a druh˘ men‰ích a stﬁedních tiskáren. Tyto
workshopy se konaly v Itálii, v Milánû.
Zúãastnilo se jich 90 zástupcÛ oborov˘ch
a odborov˘ch svazÛ, aby se bylo moÏno poradit
a diskutovat o v˘zvách a formulovat ﬁe‰ení
problémÛ. Dále byla organizována online
dotazová akce, která zaruãila ‰iroce rozloÏen˘
input názorÛ (148 úãastníkÛ odpovûdûlo
na dotazy).
PROGRESS (2007 – 2013) Tento program
je ﬁízen Generálním ﬁeditelstvím Evropské
komise pro zamûstnanost, sociální vûci
a sociální zaãleÀování Evropské komise. Tento
program má zajistit realizaci cílÛ EU v oblasti
zamûstnanosti, sociálních vûcí, které jsou
popsány v oblasti politik v rámci sociálnû
politické agendy. To má b˘t souãasnû
pﬁíspûvkem pro Lisabonskou strategii v této
oblasti.
Úkolem programu PROGRESS je podpora
ãlensk˘ch státÛ z hlediska EU cílÛ a priorit.
■ Pﬁíprava anal˘z a doporuãení v oblastech
politick˘ch polí programu PROGRESS;
■ Podávání zpráv a kontrol o realizaci EU
legislativy a politiky v politick˘ch polích
programu PROGRESS;
■ Podpora a realizace vzájemného uãení
a vzájemné podpory mezi ãlensk˘mi státy
se zﬁetelem na EU cíle a priority a vzájemné
celkové zprostﬁedkování názorÛ zúãastnûn˘ch
a spoleãnosti. ×
Budoucnost evropské polygrafie je v na‰ich
rukou // Názory prÛmyslu
Zpracoval: Milan Lelek
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