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Editorial

Co jsem se doãetl o adventní nedûli
Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na‰emu Lidlu. Jedin˘, kter˘ se mi líbí,
pﬁimûﬁenû vzrostl˘ a soumûrn˘, stojí osm set korun. „Jsou snad padlí na hlavu?“, ﬁíkám
si a odcházím. Narazím na stánek s denním tiskem. Vyz˘vavá obálka nedûlního Blesku na mû zaútoãí
fotografií nahatého (skoro), známého a pro mne dosud naprosto seriózního herce, kter˘ nedávno
oslavil sedmdesátiny. Fotografie je doprovázena mnohoslibn˘m titulkem: „Proã se rád svlékám“.
Titulní stranu doplÀuje unyl˘ obrázek zpûvaãky Barto‰ové, kter˘ podtrhuje sdûlení, Ïe „…plakala
ãtyﬁi dny“. „Chudinka“, myslím si, „to bych nevydrÏel“. Navnadûn sáhnu do regálu a listuji: politik
Bárta, magnát Babi‰, plejáda tu i cizozemsk˘ch hercÛ, ale také svûtoznám˘ plastick˘ chirurg,
uveden˘ bombastick˘m titulkem: „âeká na mû pacientka znetvoﬁená louhem“. O pár stránek dál
velké interview s pornohercem, obklopen˘m hejnem mnohoslibnû se tváﬁících dívek. Je to fakt síla.
Na scénû se objevují renomovan˘ vûdec, problematick˘ politik, podezﬁel˘ podnikatel, slavn˘ herec
i obskurní dûvenky z polosvûta tak pospolu, Ïe tu vzniká dojem, Ïe jde o jeden svût. Svût,
zprostﬁedkovan˘ lechtiv˘mi obrázky s chytlav˘mi titulky, doplnûn˘mi prostink˘m jazykem
pavlaãov˘ch drben. Pikantérie, pﬁeváÏnû o slavn˘ch, úspû‰n˘ch a bohat˘ch. Pokﬁiven˘ obraz svûta
na‰í pﬁítomnosti, kter˘ konzumuje dennû nûkolik set tisíc ãtenáﬁÛ. Svût bezobsaÏn˘, bez nároku
na lidsk˘ intelekt. Masov˘ voyerismus.
¤eknete si: co se rozãiluje, vÏdyÈ je to bulvár, ten chce jen bavit. Nemá ambici b˘t vkusn˘
a objektivní. A kaÏd˘ rozumn˘ ãlovûk ho tak bere. OK. Ale pﬁesto: nepﬁipadá vám takhle zplo‰tûlá
a optikou klíãové dírky nazíraná podoba na‰í pﬁítomnosti, servírovaná 365 dnÛ v roce, nebezpeãná?
Doma mne zaujaly minipﬁíbûhy v Lidov˘ch novinách. Do malého nakladatelství nastoupila ãerstvá
stﬁedo‰kolaãka. Ukradla zamûstnavateli tﬁi balíky papíru a divila se, Ïe je musela vrátit. VÏdyÈ
v práci je papíru plno! Aã nedotãena zku‰eností reálného socialismu, kde „kdo nekradl, okrádal
rodinu“, jakoby si geneticky pﬁenesla nulov˘ respekt k cizímu majetku od sv˘ch pﬁedchÛdcÛ.
Poru‰ováním lidsk˘ch práv dokonce hrozili zamûstnanci reklamní agentury, kdyÏ jim majitel zaãal
kontrolovat e-maily, protoÏe zjistil, Ïe nav‰tûvují webové stránky s rozehran˘mi gameskami, za které
musel zaplatit. Doãetl jsem se i to, Ïe nekradou jenom politici, ale Ïe nejãastûj‰ím typem
hospodáﬁské kriminality je zpronevûra majetku firmy jejími zamûstnanci! A dokonce stoupla oproti
loÀskému roku z 24 na 29 procent. TakÏe suma sumárum: tﬁetina ãesk˘ch firem trpí nepoctivostí
sv˘ch zamûstnancÛ. Nepoctivost v na‰í spoleãnosti se promítá do hospodáﬁsk˘ch ztrát v ﬁádu
stamiliónÛ korun roãnû. A vlastní zamûstnanci se na ní podílejí z neuvûﬁiteln˘ch 67 procent!
Lidová moudrost praví, Ïe ryba smrdí od hlavy. Nelze se v‰ak tváﬁit, Ïe nám dnes zavání jen hlava,
kdyÏ uÏ i ocas hnije. Zdaleka zde neplatí, Ïe jsou to jen Oni, ti „nahoﬁe“, co za v‰echno mohou.
To je optika zplo‰tûlé a pokﬁivenû vnímané reality, kde úspûch a bohatství jsou automaticky
spojovány s podvodem. A zároveÀ s vûdomím, Ïe poctivost se míjí s úspûchem a ãestné jednání
si mohou dovolit jen úspû‰ní a bohatí. Zkrátka optika bulváru! Proto tolerujeme bulvarizaci
kaÏdodenního Ïivota, kde lze dnes ustát jak˘koli skandál. Tolerujeme, Ïe ho za nûkolik dnÛ pﬁekryje
nûjak˘ dal‰í. Jsme líní vyhledávat a vyhodnocovat informace. Jsme líní prosazovat a bránit svÛj
názor. Místo toho sledujeme stupidní seriály a místo názorÛ a zpráv si ãteme o „celebritách“.
Masochisticky se vyÏíváme v tom, jak hrozné panují pomûry, ale sami pro jejich zmûnu nedûláme
nic. Chceme b˘t „za vodou“, aÈ to stojí, co chce. Ze zákazníka nás zajímá jenom jeho kupní síla.
Ten prodavaã vánoãních stromkÛ pﬁed na‰ím Lidlem, ten o tom ví svoje.
Je‰tû se vám zdá, Ïe bulvár je jenom zábavn˘?
Na‰tûstí nemám ambici házet v‰echny lidi do jednoho pytle. Podveãer adventní nedûle je vymezen
koncertu, jehoÏ smyslem je získat prostﬁedky pro potﬁebné hendikepované lidi. PÛldruhou hodinu
jsem se tû‰il z altruismu lidí, kteﬁí svou práci chápou jako poslání pomáhat druh˘m. âiní tak
s neokázalou samozﬁejmostí tûch, kteﬁí jsou zvyklí Ïít ve sluÏbû pro lidi kolem sebe. Ten záÏitek byl
umocnûn˘ znovu potvrzen˘m vûdomím, Ïe i v dne‰ním veskrze konzumním svûtû je potﬁeba lidské
sounáleÏitosti a solidarity mezi na‰imi spoluobãany Ïivá a Ïivotaschopná. Mnozí z nich jsou pro
to ochotni podûlit se i o své peníze. A to nejen v dobû adventní a vánoãní.
V‰em lidem dobré vÛle, za které ãtenáﬁe Typografie povaÏuji, pﬁeji krásné, pohodové Vánoce, ‰tûstí,
zdraví a pozitivní energii.
Jan Sehnal

Obálku pro prosincové ãíslo ãasopisu Typografia
navrhl Marek Fanta (*1986), kter˘ je absolvent
Soukromé vy‰‰í odborné ‰koly umûní a reklamy,
Orange Factory v Praze. Má hodinky
s Mickeyem, nosí br˘le (samo Ïe designov˘),
ujíÏdí si na teniskách (nejlep‰í jsou ZXka), obãas
i nûco cvakne na starou ‰patnou 8Mku, ﬁídí R5,
ale Ïádnej tuÀák, fuãáky uÏ moc ne,
ale ty písmenka poﬁád...
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¤ízení pohybliv˘ch
dat správn˘m smûrem

„Tisk s pouÏitím pohybliv˘ch liter“ se zmûnil
na „tisk s pouÏitím pohybliv˘ch dat“. Je to jiÏ
témûﬁ osm let, co Bernhard Schreier, ﬁeditel
Heidelbergu, parafrázoval GutenbergÛv vynález,
aby popsal transformaci oboru. A od té doby
se data pohybují stále rychleji a do stále více
smûrÛ.

„V‰e, co mÛÏe b˘t online, bude online“,
prohlásil v záﬁí Bernhard Schreier – nyní
jmenovan˘ prezidentem drupy 2012 – ve svém
projevu na GraphExpu 2011. A to „v‰e“
samozﬁejmû zahrnuje také polygrafick˘ prÛmysl.
Kdo by si pﬁed pouh˘mi tﬁemi roky umûl
pﬁedstavit, Ïe bude moÏno mít pﬁístup ke v‰em
potﬁebn˘m informacím z tiskárny
prostﬁednictvím urãité aplikace na smartphonu?
Nebo Ïe va‰i zákazníci si budou moci
prohlédnout, okomentovat a schválit
zakázku na sv˘ch iPadech? KdyÏ firma Apple
ohlásila nov˘ iPhone s pouÏitím 3G, konala
se právû drupa 2008. A iPad v té dobû je‰tû
neexistoval.
Zvolte si aplikaci Nyní aplikace Heidelbergu
Prinect Mobile spojí vá‰ smartphone pﬁímo
s pracovi‰tûm, kde si mÛÏete zkontrolovat stav
zakázky, sledovat v˘kazy ze v‰ech strojÛ
a dokonce analyzovat v˘robu bûhem smûny.
Aplikace spoleãnosti Agfa Apogee Prepress vám
zajistí rychlou kontrolu konkrétní pracovní
operace bûhem v˘roby na va‰em iPhonu, iPadu
nebo iPod Touch. „Tato aplikace umí zobrazit
jednoduch˘ pﬁehled stavu zaﬁízení na prepress,
vãetnû nátiskÛ, systému CtP a dal‰ích
v˘stupních zaﬁízení,“ ﬁíká Erik Peeters,
marketingov˘ manaÏer pro Apogee spoleãnosti
Agfa Graphics.
A aplikace spoleãnosti Fujifilm XMF Remote
mûní zpÛsob, jak˘m tiskárny a jejich zákazníci
spolupracují, jak na UK Publishing Expo 2011
vysvûtlil John Davies, manaÏer pro ﬁe‰ení
pracovních tokÛ Fujifilm Europe: „Ti, kdo
kupují tiskové materiály, jsou pﬁedev‰ím
kreativní lidé a jsou to právû kreativní osoby,
které velmi brzy pﬁijaly technologii iPad
a zaãaly ji pouÏívat jako profesionální obchodní
nástroj. Pokud chceme roz‰íﬁit zku‰enosti
kreativcÛ, kteﬁí jsou odpovûdní
za zadání a schválení tiskové zakázky, musíme
jim poskytnout nástroje, se kter˘mi chtûjí
pracovat.“
Posun k softwaru V období mezi poslední
drupou a roãníkem 2012 dopadla na kapitálové
investice globální krize. Polygrafické spoleãnosti
jsou nuceny hledat nové zpÛsoby, jak inovovat
a zlep‰it svou ãinnost bez velk˘ch investic
do strojÛ nebo vybavení. Pﬁesun zájmu
k softwaru a zamûﬁení se na manipulaci s daty
a informacemi umoÏnilo nabízet dostupná
ﬁe‰ení, která zv˘‰í produktivitu, efektivnost
i marÏe. Kromû toho je moÏno nabídnout
zákazníkÛm nové sluÏby a produkty, coÏ mÛÏe
zároveÀ otevﬁít nové trhy. Jak ukazuje software,
jako napﬁ. DirectSmile a XMpie, variabilní data
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neznamenají pouze, Ïe mÛÏete tisk
personalizovat, ale mÛÏete ho propojit
s e-mailem, osobními webov˘mi stránkami
a zprávami pﬁes mobilní telefon.
Informace a technologie Drupa 2012 má za cíl
ukázat, Ïe tisk jsou dnes opravdu informace
a technologie. Jak se z ﬁádkÛ olova staly proudy
bitÛ a bytÛ, digitální informace dramaticky mûní
polygrafick˘ prÛmysl. UmoÏÀují, aby se v˘robní
proces stal vysoce automatizovan˘m
a standardizovan˘m na základû tvorby
propojen˘ch pracovních tokÛ od zaãátku
do konce. Tisk není díky propojení obchodních
a v˘robních dat pouze rychlej‰í a v˘konnûj‰í,
ale je také pruÏnûj‰í a efektivnûj‰í tím,
Ïe pouÏívá kreativní data na digitálních
tiskov˘ch strojích, které vyrábûjí vysoce
segmentované nebo dokonce personalizované
ti‰tûné v˘robky.
Digitální informace mûní polygrafick˘ prÛmysl
tím, Ïe mûní zpÛsob, jak˘m se vzájemnû
ovlivÀují tiskárny a jejich zákazníci, jak
komunikují a spolupracují. „Web-to-print“,
pﬁedstavuje nov˘ zpÛsob vyÏádání a podávání
nabídek, v˘mûny informací o zakázce,
aktualizace záznamÛ, provádûní nátiskÛ
a sledování zakázky. Posilují spolupráci, protoÏe
z tiskáren se stávají poskytovatelé ﬁe‰ení pro
zákazníky. Oslabují spolupráci, protoÏe
zákazníci se obracejí na vysoce transparentní
internetov˘ trh.
A digitální informace mûní tvar a formu
souãasnû s tím, jak se objevují dal‰í a dal‰í
nové alternativy tisku, jako jsou e-knihy
a tablety. Ty pﬁitahují stále vût‰í ãást
pohybliv˘ch dat, protoÏe jak tiskárny, tak
spotﬁebitelé zaãínají dávat pﬁednost pixelÛm
pﬁed papírem.
Automatizace v˘roby „Nejv˘znamnûj‰ím
trendem na drupû 2008 byla snaha v‰ech firem –

v oblasti pﬁedtiskové pﬁípravy, tisku
a dokonãujícího zpracování – vyvíjet IT ﬁe‰ení
zamûﬁená na automatizaci a ﬁízení celého
grafického workflow“, ﬁíká italská odbornice
na pﬁedtiskovou pﬁípravu Ester Crisanti.
„Mnohá ﬁe‰ení se zamûﬁují na zaji‰tûní
v˘mûny sloÏek, jiná se specializují na kontrolu
barevné reprodukce na tiskovém stroji
a kromû toho zde je technologie JDF.
Crossmedia publishing a hybridní workflow
byly na drupû 2008 novinkou a souãasnû
s tím se zde objevily rÛzné zajímavé nabídky,
které se nyní po 4 letech stávají mocnou
realitou.“
Nejdﬁíve spoleãnost Fujifilm zaãlenila Adobe
PDF Print Engine do srdce XMF workflow
na bázi JDF. A brzy následovaly dal‰í, jako
napﬁ. ApogeeX od firmy Agfa, TrueFlow
od firmy Screen, Prinergy od firmy Kodak
a FreeFlow Print Server od Xeroxu. Tato
komplexní PDF ﬁe‰ení workflow nyní zaruãují
konzistentní v˘kon a umoÏÀují pracovat
se skuteãnû hybridním workflow, kombinovat
klasick˘ a digitální tisk, umoÏÀují crossmedia
workflow, vãetnû v‰ech druhÛ elektronick˘ch
médií.
Hybridní workflow „Na drupu 2012 pﬁijdou
hybridní workflows“, ﬁíká Gareth Ward, editor
ãasopisu Print Business (VB), kdyÏ hodnotí
v˘voj od poslední drupy: „Ony ve skuteãnosti
neexistují, spí‰e jde o kombinované workflows
a není tady Ïádná velká chuÈ je opravdu
pouÏívat. Kupﬁedu jde MIS, ale s rÛzn˘mi
poÏadavky v rÛzn˘ch zemích nelze ﬁíci, Ïe by
prÛmysl nûjak zmûnily. Nejv˘znamnûj‰ím
prvkem je web-to-print, i kdyÏ ani ten se
nepouÏívá ve v‰ech zemích zpÛsobem, jak˘m se
vyuÏívá v Nûmecku. A automatizace zÛstává ve
vût‰inû provozÛ stále spí‰e ve formû koncepce
neÏ praxe.“

Ester Crisanti, italská

Eddy Hagen z VIGC,

Pascale Ginguené,

odbornice

Vlámské stﬁedisko

konzultantka

na pﬁedtiskovou

inovací v grafické

a ‰kolitelka digitálních

pﬁípravu

komunikaci

technologií pro
polygrafick˘ prÛmysl

Eddy Hagen ve VIGC, Vlámském stﬁedisku
inovací v grafické komunikaci, také volí
‚hybridní workflows‘ jako hlavní téma drupy
2012, protoÏe vût‰ina tiskáren bude nabízet
jak klasick˘ tak digitální tisk. Také JDF/JMF
zÛstane dÛleÏit˘m tématem, ale bude je‰tû trvat,
neÏ jeho potenciál bude plnû vyuÏit, myslí
si E. Hagen. Chce také zdÛraznit v˘znam MIS:
„KaÏdá spoleãnost musí b˘t schopná analyzovat
své náklady a v˘nosy u kaÏdé jednotlivé
zakázky. Musíte pﬁece vûdût, která zakázka vám
pﬁinesla peníze a která ne, abyste svou
spoleãnost mohli správnû nasmûrovat. Finanãní
krize jasnû ukázala, Ïe klíãová je efektivnost
a automatizace. Proto nyní mnoho tiskáren
obrací pozornost k web-to-print.“
ManaÏerské informace ¤e‰ení workflow
se vyvinula od jednotliv˘ch systémÛ ﬁízení
v˘robního procesu (nebo jeho ãásti) k ﬁízení
v‰ech informací souvisejících s ãinností.
Napﬁíklad ﬁe‰ení spoleãnosti Kodak Unified
Workflow Solution umoÏÀuje spojit v‰echny
systémy dohromady a integrovat a sjednotit
v‰echny dostupné informace. O nûco pozdûji
spoleãnost Screen pﬁedstavila Equiosnet,
„univerzální workflow prostﬁedí“, které
poskytuje komplexní automatizaci
„od prvotní nabídky aÏ po fakturaci
dokonãeného projektu.“
JDF a JMF umoÏnily, aby v˘robní pracovní
postupy slouãily okolní informaãní systémy.
Data musí b˘t k dispozici bûhem celého procesu
– v‰em pracovníkÛm, kteﬁí je nûjak˘m
zpÛsobem potﬁebují. Proto na zaãátku roku 2011
uãinil Heidelberg akvizici specializované
softwarové spoleãnosti CERM za úãelem
roz‰íﬁení svého portfolia manaÏersk˘ch
informaãních systémÛ. Marcel Kiessling, ãlen
pﬁedstavenstva odpovûdn˘ za Heidelberg
Services, vysvûtlil strategii pﬁevzetí: „Na‰ím

