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Ing. Vanda Tumpachová
personalistka, mzdová úãetní, PBtisk a.s.
1 Úﬁad práce, inzerát ti‰tûn˘, inzeráty
na webu, personální agentury.
2 KaÏdá specifická pozice, která vyÏaduje
dlouhodobou praxi pro zvládnutí dané
problematiky, je obtíÏnû obsaditelná.
3 Najít kvalifikovaného a zodpovûdného
zamûstnance pro danou pozici.
4 Na dûti ano, ale ne z dÛvodu diskriminace,
ale pro to, Ïe se jedná o tﬁísmûnn˘ provoz
a tato podmínka je pro mnohé Ïeny s mal˘mi
dûtmi nepﬁijatelná.
5 Ano.
Mgr. Petr âejchan, v˘robní ﬁeditel, Integraf s.r.o.
1 Vût‰inou preferujeme inzeráty v místním
tisku, Ïádosti na úﬁadu práce a v˘jimeãnû
na personálních agenturách. Jinak si vedeme
vlastní, pravidelnû aktualizovanou databanku
uchazeãÛ o zamûstnání.
2 Sehnat kvalitní zamûstnance je problém
mnoha pozic. V polygrafii se jedná o spoustu
technicky odborn˘ch profesí (tiskaﬁ, operátor
Pre-press, technolog), kde hrají velkou roli
zejména praktické zku‰enosti. Zájem
je v na‰em regionu v podstatû o kaÏdou práci,
otázkou v‰ak je kvalita lidí.
3 Malé praktické zku‰enosti uchazeãÛ,
nepﬁimûﬁené finanãní poÏadavky u mlad‰ích
uchazeãÛ, neznalost IT a malé sebevûdomí
u star‰ích uchazeãÛ.

Ivana LuÏáková

ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427

4 Na rodinn˘ stav a dûti se v rámci pohovoru
ptáme kaÏdého uchazeãe. Stejnû tak se ptáme
na vzdûlání, pracovní zku‰enosti, znalosti,
zájmy, pﬁípadná zdravotní omezení, atd.
Zamûstnavatel by mûl vûdût o potenciálním
zamûstnanci v‰e, co mÛÏe v budoucnu mít vliv
na vzájemnou spolupráci.
5 Pokud na nûkteré profesi pracují muÏi
i Ïeny, rozhodují o v˘‰i jejich odmûny zejména
schopnosti zamûstnance, délka pracovního
pomûru a loajálnost k firmû.
Ing. Ivana LuÏáková
vedoucí oddûlení Human Resources
Slovenská Grafia, a.s.
1 Personálne potreby na‰ej spoloãnosti rie‰ime
predov‰etk˘m vyuÏitím na‰ich vlastn˘ch zdrojov.
Nie vÏdy je v‰ak moÏné tieto potreby tak˘mto
spôsobom uspokojiÈ. V takom prípade
pristupujeme k inzercii na kariérov˘ch webov˘ch
portáloch. SluÏby personálnych agentúr v oblasti
recruitingu nevyuÏívame, spolupracujeme v‰ak
s agentúrami doãasného zamestnávania pri
personálnom zabezpeãení pomocn˘ch prác
vo v˘robe vyuÏitím brigádnikov.
2 Z na‰ich skúseností vieme, Ïe najÈaÏ‰ie
sa obsadzujú ‰pecializované pozície
polygrafického zamerania, predov‰etk˘m knihár,
technológ, kvalitár. Súãasne v‰ak pociÈujeme
problémy aj pri obsadzovaní pozícií
prierezov˘ch odvetví. V dne‰nej dobe získaÈ
do svojich radov kvalitného úãtovníka, prípadne
obchodníka so skúsenosÈami z polygrafického
prostredia je doslova umenie. Nie nároãné je
obsadzovanie pozícií, ktoré nevyÏadujú odbornú
kvalifikáciu, ako pomocn˘ robotník vo v˘robe,
v expedícii, prípadne skladoch.
3 Pri hºadaní nov˘ch pracovn˘ch síl
sa pravidelne stretávame zo základn˘m
problémom, a t˘m je odborná kvalifikácia
uchádzaãov. Îiaº v poslednom období odborné
‰koly vychovávajú málo absolventov, a to na‰a
spoloãnosÈ v˘razne pociÈuje najmä pri
prirodzenej generaãnej obmene zamestnancov.
4 Pri prijímacích pohovoroch sa vyh˘bame
otázkam, ktoré by mohli uchádzaãky povaÏovaÈ za
diskriminaãné, preto otázky smerované na rodinn˘
stav a deti nekladieme. Pri pohovoroch v‰ak
nedokáÏeme zabrániÈ tomu, keì je uchádzaãka
úprimná a sama nám tieto informácie poskytne
bez ohºadu na to, ãi sme sa jej na to op˘tali.
5 V na‰ej spoloãnosti uplatÀujeme rovnocenné
odmeÀovanie bez ohºadu na pohlavie. Princípom
systému odmeÀovania, ktor˘ máme v na‰ej
spoloãnosti zaveden˘, je riadenie pracovného
v˘konu, a nie pohlavie zamestnanca. ×
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drupa 2012:
Digitální tisk sbírá síly

První digitální tiskové systémy,
se v grafickém prÛmyslu objevily pﬁed více
neÏ dvaceti lety. Tehdy byly ãasto vysmívány
a odmítány na základû nízké rychlosti
a nedostateãné kvality tisku. Nicménû tato
technologie dnes patﬁí do tiskového procesu
v mediálním prÛmyslu, kter˘ mûní mimo jiné
vliv internetu a mobilních zaﬁízení,
a pohybuje se v oblasti malonákladov˘ch,
individualizovan˘ch tiskÛ a tiskÛ
na vyÏádání v jednotkách kopií napﬁ.
fotoknih – to je dnes digitální tisk. drupa
2012 potvrdila, Ïe digitální tisk
je rovnocenn˘m partnerem tisku ofsetového
a stále se zdokonaluje a inovuje. Následující
ﬁádky Vás struãnû seznámí s tím, co bylo
na veletrhu drupa 2012 k vidûní v oblasti
digitálního tisku.

(1)

(2)

Canon (1) vystavoval na stánku s rozlohou
3750 m2 spolu se sv˘m kolegou, ãlenem
skupiny Canon, spoleãností Océ.
Obû spoleãnosti ukázaly technologie
od fotografování pﬁes tisk aÏ k finálnímu
v˘stupu. Jednotlivé oblasti stánku nabízely
informace pro poskytovatele tiskov˘ch
sluÏeb a komerãní tiskárny o sluÏbách
s pﬁidanou hodnotou, které Canon nabízí,
jako je obchodní program Essential
Business Builder. Nov˘ kotouãov˘ stroj
Océ Colorstream 3700 byl jedním
z produktÛ, které byly prezentovány. Dal‰í
oblasti stánku se zamûﬁují na rÛstové trhy
crossmedia a fotografick˘ tisk. Na stánku
mohli náv‰tûvníci názornû vidût, jak
se statick˘ digitálnû ti‰tûn˘ produkt mÛÏe
stát souãástí interaktivní komunikace
a jak mohou uÏivatelé vytváﬁet kompletní
marketingovou kampaÀ s vyuÏitím zaﬁízení
jako je napﬁ. smartphone.
Spoleãnost Fujifilm (2) pﬁedstavila celou
ﬁadu technologií, produktÛ a ﬁe‰ení. Patﬁí
mezi nû nová technologická studie pro
obalov˘ tisk ve formátu B2. Pomocí nûkteré
ze základních technologií Jet Press 720, coÏ
je komerãní inkoustov˘ tiskov˘ stroj, je nov˘
tiskov˘ systém urãen˘ pro nízko objemovou
v˘robu skládacích krabiãek. Fujifilm také
pro tento tiskov˘ stroj vyvinul UV inkoust
pro inkoustové tiskárny, znám˘ jako Vividia.
Podle spoleãnosti, byl tento inkoust
vytvoﬁen pro rostoucí poãet
jednoprÛchodov˘ch inkoustov˘ch strojÛ,
stejnû jako pro v˘robu krabiãek. To bylo
na drupû také pﬁedvedeno. Spoleãnost
Fujifilm také vystavila novinky v oblasti
technologií tiskov˘ch hlav. Fujifilm
vyvinul Dimatix jednoprÛchodovou SG-1024
tiskovou hlavu, která nabízí vysokou hustotu
trysek.

Heidelberg (3) roz‰íﬁil svou spolupráci
se spoleãností Ricoh a prodává ﬁadu
digitálních tiskov˘ch ﬁe‰ení pro reklamu
a tisk obalÛ pod názvem Heidelberg
Linoprint. Digitální tiskové systémy Linoprint
C 901 a C 751 jsou prezentovány s nov˘m
programem Prinect Digital Print Manager.
Volitelná integrace do workflow tiskového
plánu vytváﬁí hladk˘ hybridní workflow mezi
ofsetov˘m a digitálním tiskem. Prinect Digital
Print Connector, kter˘ je také nov˘, umoÏní
digitální stroje od spoleãností Canon, HP,
Kodak a Xerox nadále integrovat do systému
Prinect Workflow. Pod názvem Heidelberg
Linoprint L, bude Heidelberg v budoucnu
nabízet inkoustové systémy od CSAT pro tisk
‰títkÛ, blistrÛ a filmÛ. Je to drop-on-demand
systém pro tisk malo aÏ stﬁednûformátov˘ch
‰títkÛ a filmov˘ch pásÛ.
Hewlett-Packard (HP) ukazuje celou ﬁadu
nov˘ch digitálních tiskov˘ch systémÛ
na prostoru 4952 m2, kter˘ byl nejvût‰ím
v˘stavním prostorem s digitálními tiskov˘mi
technologiemi na veletrhu drupa. HP Indigo
Digital Press 10000 je plnobarevn˘ archov˘
tiskov˘ stroj formátu B2 kter˘ je schopen
vytisknout 3450 archÛ/hod. V EPM reÏimu,
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(3)

kter˘ vyuÏívá k plnobarevnému tisku jen tﬁi
barvy, je schopen vy‰‰ích rychlostí
a to aÏ 4600 archÛ/hod. Dal‰í nové digitální
stroje jsou HP Indigo 5600 Digital Press,
HP Indigo 7600 Digital Press a Indigo W7250
Digital Press. HP Indigo Digital Press 20000
je kotouãov˘ systém pro tisk flexibilních
obalÛ. HP Indigo Digital Press je 30000
kotouãov˘ systém pro aplikace skládaãkov˘ch
obalÛ s inline primingovou jednotkou
a má schopnost zpracovávat substráty silné
aÏ 600 mikronÛ. UÏivatelé z ﬁad v˘robcÛ
obalÛ a etiket mûli zájem i o digitální tiskové
systémy HP Indigo WS 4600 a W6600.
HP T 210, T 360 a T 410 jsou nové kotouãové
inkoustové modely.
Kodak pﬁedvedl digitální tisková ﬁe‰ení,
vãetnû nového stroje Prosper 6000 XL. Podle
Kodaku tiskne rychlostí témûﬁ 305 m/min.
a je urãen pro mûsíãní objem 160 mil.
ãtyﬁbarevn˘ch stran A4. Nov˘ Prosper S 30
je pﬁítiskov˘ systém, kter˘ nabízí rychlost
914 m/min. pﬁi tisku hybridních tiskov˘ch
aplikací. Nov˘ digitální Thimsons T-Press
pouÏívá technologii inkoustového tisku
Kodak Stream. Kodak také pﬁedstavil
program pro hodnocení papíru voliteln˘
Image Optimazer Station (IOS). Nexpress
ukáÏe, jak lze produkovat tisky zlatou
barvou s poÏitím páté tiskové jednotky.
Kodak také ukázal vzory pro perleÈovû
matn˘ nebo leskl˘ tisk a neonovû rÛÏovou
barvu, jako moÏnosti páté tiskové jednotky.
K dispozici byla nová inline UV lakovácí
opce pro Nexpress SX stejnû jako byly
prezentovány ‰irok˘ formát, tisk fotoknih,
dokonãovací moÏnosti a dimenzionální tisk.
Konica Minolta (4) pﬁedloÏila své
kompletní portfolio tiskov˘ch ﬁe‰ení,
od základních systémÛ pﬁes stﬁední
aÏ po vysokoobjemové systémy. Prototyp

inkoustového digitálního tiskového
systému vyvinutého ve spolupráci s Komori
ukázala Konica Minolta poprvé. Konica
Minolta Sensing, Inc. a její zaﬁízení
pro mûﬁení barev byla také zaãlenûna
do v˘stavního konceptu.
Landa (5) Benny Landa, zakladatel Indiga
a majitel Landa Corporation, pﬁedstavil
své digitální nanografické tiskové stroje.
Portfolio zahrnuje archové a kotouãové
modely, které mohou tisknout v‰e v aÏ osmi
barvách pomocí Landovy nano-ink. Nabízejí
‰irok˘ barevn˘ rozsah a perfektní pokrytí
prakticky na jak˘koli natíran˘ i nenatíran˘
materiál. Tento druh tisku nevyÏaduje Ïádné
speciální primování papíru nebo jeho
pﬁedbûÏné zpracování. Základem jsou novû
vyvinuté nano-barvy, které jsou vhodné pro
pouÏití v komerãním, obalovém
a publikaãním segmentu trhu. Podle Landy,
kombinují nanografické tiskové stroje
v‰estrannost digitálního tisku s kvalitou
a rychlostí ofsetového tisku a to pﬁi zachování
velmi nízké ceny za jednu stránku.
Ricoh ukázal své kompletní portfolio
pro digitální produkãní tisk. Exponáty

zahrnují Ricoh Total-Flow ﬁe‰ení,
Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition,
digitální barevn˘ produkãní tiskov˘ systém
Ricoh Pro C751 a Info-Print 5000.
Ricoh zároveÀ uvádí na trh svÛj nov˘
Carbon Balanced Printing Programme. Byly
také prezentovány dal‰í generace Ricoh
Business Driver Programme a nové
velkoformátové barevné tiskové zaﬁízení
Afficio CW2200 SP.
Xeikon (6) kromû jin˘ch tiskov˘ch v˘robkÛ
pﬁedstavil novou ﬁadu digitálních strojÛ
Xeikon modely 8500, 8600 a 8800, které
nahradí star‰í tiskové systémy Xeikon 5000,
6000 a 8000. Ty jsou vybaveny nov˘m
reÏimem optimalizace toneru. Maximální ‰íﬁe
tisku tûchto systémÛ je 504 mm a jsou
schopné zpracovat i tenké papíry s gramáÏí
pouh˘ch 40 g/m2. To by mûlo znamenat,
Ïe tiskové stroje Xeikon 8500, 8600 a 8800
jsou vhodné nejen pro v˘robu transakãních
dokumentÛ, ale i pro tisk knih, stejnû jako
pro men‰í zakázky v maloobchodním
segmentu a POS aplikace.
Xerox (7) pﬁedstavil sortiment spoleãnosti
zahrnující digitální produkãní tiskové stroje,
poãínaje Xerox Colour 550/560 aÏ po Ci-Press
500, kotouãov˘ inkoustov˘ systém, kter˘
tiskne s inkousty na vodní bázi. Nová ﬁada
ãernobíl˘ch tiskov˘ch systémÛ se hodí pro
v˘robu malonákladov˘ch a stﬁednû
nákladov˘ch zakázek: jsou to D95/D110
a D125, stejnû jako D110/D125, které se podle
Xeroxu skvûle hodí pro tisk knih na vyÏádání
tzv. book-on-demand a v˘robu katalogÛ
s promûnliv˘m obsahem na základû
poÏadavkÛ konkrétního zákazníka.
Náv‰tûvníci mûli moÏnost vidût na stánku
v rámci Application Conversation Stations,
jak mohou vyrábût a prodávat ziskové tiskové
zakázky. ×
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