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Editorial

Kdo vyhlíÏel po drupû uklidnûní v otázkách trendÛ, podle nichÏ bude moÏné klidnûji plánovat
a investovat, proÏívá s pﬁílivem nov˘ch informací o tiskov˘ch a mediálních technikách dal‰í nové
otázky, pochybnosti a nová nebo spí‰e staronová témata. Zdálo by se, Ïe v˘roba novin a publikací jsou
je‰tû nadlouho pevnû ukotveny v ofsetov˘ch tiskárnách, které silnû investovaly do mohutn˘ch kapacit
a dosahují znaãné pohotovosti a vysoké kvality tisku. Pﬁesto je vûnována zv˘‰ená pozornost technikám
inkjetu, kde technika v praxi rychle postupuje kupﬁedu a jeví ekonomické a provozní pﬁednosti v tûchto
segmentech v˘roby tradiãních produktÛ. Pﬁední v˘robci strojní techniky a progresivních technologií
se spojují a jiÏ zaznamenali velk˘ zájem a úspû‰nû dodávají skuteãnû fungující linky a systémy. Jedním
z nich je spojení a spoleãn˘ postup firem Manroland Web Systems a Océ, které pﬁineslo jako v˘sledek
jiÏ dvû v˘robní linky, z nichÏ novinová se bude v létû instalovat ve Francii a druhá, kniÏní byla
pﬁedstavena v democentru Océ v Poingu u Mnichova. Zﬁejmû zpÛsobí obû náleÏit˘ rozruch vzhledem
ke stále klesajícím nákladÛm, trhem poÏadovan˘m zmûnám formátÛ a narÛstající pestrosti poÏadavkÛ
zákazníkÛ a ãtenáﬁÛ.
Jin˘m trendem je zájem a orientace tisku a médií na zvy‰ování hodnoty tiskov˘ch produktÛ, jeÏ
má potvrdit dal‰í Ïivotnost a v˘nosnosti tiskové branÏe. O tom, Ïe je nezbytné dál rozvíjet a úÏeji
spolupracovat se zákazníkem a vycházet mu vstﬁíc, jsme psali jiÏ mnohokrát a byly tomu vûnovány
programy a obsahy mnoha odborn˘ch konferencí. Nabídka zhodnocení a zu‰lechÈování povrchÛ
tiskov˘ch archÛ aÏ po 3D techniky je‰tû stále nevyãerpala v‰echny známé moÏnosti, také obalová
technika je‰tû zdaleka neﬁekla své, personalizace a stále rostoucí vliv digitálních technik, otevﬁené jsou
dal‰í cesty a nároky trhu bezpeãnostních tiskovin, manuálÛ k v˘robkÛm, velkoformátové reklamy
a dal‰ích efektivních oblastí s rostoucími poÏadavky.
Po veletrhu a kongresu World Publishing Expo, kter˘ místo Madridu se konal ve Frankfurtu nad
Mohanem, vstupují do popﬁedí promûny a nové techniky ve vydávání a v˘robû novin. Od Mohanu
zaznûlo, Ïe tiskové médium se mûní na multikanálové vydávání. Aktuální jsou stále dÛleÏitûj‰í témata
„Cloud Computing“, „App- Integration“, „Smartphone“ a „Tablet“. Vydavatelská branÏe po urãitém
váhání a vyãkávání – vÏdyÈ ‰lo a jde o velké objemy hodnot – horeãnû poãítá v˘nosy a ztráty
a vyhodnocuje první zveﬁejnûné v˘sledky experimentÛ, jaké ohlásili i ti nejvût‰í vydavatelé. Velmi
diskutovan˘ pﬁíklad finanãního neúspûchu mediálního obra Ruperta Murdocha s totálním pﬁechodem
z papírov˘ch novin USA daily na tabletové noviny „The Daily“ je probírán ve v‰ech v˘znamn˘ch listech
a samozﬁejmû skoro v‰ichni náhle tvrdí, Ïe „vûdûli, Ïe jde o zbrkl˘ a unáhlen˘“ úlet miliardáﬁe, kterému
kdosi ‰patnû radil.
Psali jsme o v˘znamu designu pro uvádûní nov˘ch produktÛ a projektÛ. Vznikly nové ‰koly nebo
katedry, i v men‰ích mûstech, které dnes nabízejí specializovanou v˘uku designu a dokonce i studia
polygrafie a médií. Vede to nejen k pﬁiblíÏení studia do regionÛ, ale bohuÏel i k devalvaci pedagogické
úrovnû. Ne v‰ude jsou k dispozici zku‰ení uãitelé a instruktoﬁi, schopní pﬁiblíÏit posluchaãÛm úãinnou
praxi – nemluvû o moderním vybavení. Co v budoucnu s absolutoriem ‰kol, které si nestaãily vybudovat
jméno a dobrou povûst, jaké do Ïivota a spoleãnosti pﬁená‰ejí po vstupu do praxe jejich studenti.
Od pﬁí‰tího 125. roãníku vycházení ãasopisu Typografia (zaloÏen 1888) chceme otiskovat pﬁíspûvky
ãtenáﬁÛ v‰ech generaãních skupin ze Ïivota tiskáren, nakladatelsk˘ch firem a lidí v nich. Prosíme
ãtenáﬁe, aby napsali cokoliv zajímavého ze Ïivota svého i sv˘ch kolegÛ spolupracovníkÛ a zku‰enosti
z pﬁevratov˘ch období v‰eho druhu. Bylo to období pﬁepestré, s mnoha zmûnami, pﬁe‰lapy i úspûchy.
Také opût pﬁipomínáme 13. roãník soutûÏe „Kalendáﬁ roku 2013“, do níÏ mÛÏete pﬁihlásit nebo
doporuãit kter˘koliv nástûnn˘ nebo stolní kalendáﬁ na rok 2013.
Vladislav Najbrt

Pﬁejeme v‰em na‰im ãtenáﬁÛm krásné
svátky Vánoc v kruhu rodin a pﬁátel,
zdraví a pohodu do v‰ech dní a po roce opût
‰Èastné vy‰lápnutí do nového roku 2013!

Obálku prosincové Typografie vytvoﬁil
ªubomír Krátky (*1939 Bratislava),
kter˘ se vûnuje hlavnû kniÏnímu designu
a kaligrafii. Tento slovensk˘ grafik získal doma
i v zahraniãí ﬁadu ocenûní za grafickou úpravu
knih. S ãasopisem Typografia spolupracuje jako
zahraniãní partner. Îije a pracuje v Bratislavû.
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Budoucnost evropského
prÛmyslu tisku – je v na‰ich
rukou
Po publikaci: „Best Practices in Socially
Responsible Restructuring for Printing
Companies“, ãesky „Osvûdãené postupy
sociálnû odpovûdné restrukturalizace
polygrafick˘ch firem“, která byla zveﬁejnûna
v roce 2010, byl je‰tû vydán „Toolkit“, kter˘
v rozsahu 70 stran obsahuje rady, návody
a kontrolní seznamy, které ve formû katalogu
otázek mají umoÏnit vedoucím pracovníkÛm
a personalistÛm vyhledávat ﬁe‰ení
bezpﬁíkladn˘ch v˘zev, se kter˘mi je prÛmysl
tisku v druhém desetiletí jedenadvacátého
století konfrontován.

Obsah tohoto „souboru nástrojÛ“ se opírá
o „osvûdãené praktiky“ (anglicky best practice).
V praxi to znamená „optimální prÛbûh obchodu,
nejlep‰í dostupnou metodu produkce, nejlep‰í
moÏnou praxi v rámci produkce, osvûdãen˘
postup produkce, nebo nejlep‰í v˘robní systém
v rámci dané produkce“. Pﬁitom materiál EU
uvádí, Ïe se jedná o „nástroje“ vybrané na základû
studií ze Západní Evropy a Spojen˘ch StátÛ.
Ov‰em v praxi se mÛÏe stát, Ïe bude nutno dbát
na urãité rozdíly, které jsou dány geografií,
národními zákony, demografick˘mi aspekty, nebo
rÛzn˘mi formami podnikání v daném regionu,
které bude nutné vzít v úvahu.
Dal‰í otázkou je terminologie, která by mûla b˘t,
pokud moÏno, univerzálnû pouÏitelná, napﬁíklad:
V materiálu se doporuãuje pouÏívat pojem
‚zamûstnanec‘ nebo ‚osazenstvo‘ místo
‚pracovníka‘ a ‚úﬁedníka‘, aby se pﬁede‰lo
jak˘mkoliv otázkám z hlediska statutu osazenstva;
Dále se doporuãuje pouÏívat pojem ‚zástupce
zamûstnancÛ‘ ve vztahu k ‚neoficiálním‘
zástupcÛm odborÛ, nebo jin˘m zástupcÛm,
kteﬁí byli vybráni zamûstnanci, nebo zástupcÛm
podnikové rady.
Vzhledem k tomu, Ïe nûkteré podniky prÛmyslu
tisku mají rÛzn˘ vztah k odborÛm, pﬁiãemÏ spí‰e
je tento vztah otevﬁen˘, coÏ je dáno jednáním
v oblasti tarifÛ, dále osvûdãen˘mi postupy pﬁi
urovnávání sporÛ a diferencí. PouÏit˘ „soubor
nástrojÛ“ nevychází pouze z uznání odborÛ, ãímÏ
se umoÏÀuje, aby byl obsah ‚nástrojÛ‘ pouÏiteln˘
pro jak˘koliv podnik v oblasti prÛmyslu tisku.
Ov‰em ãást materiálu (která ale není v tomto
v˘ãtu informací zastoupena) vychází z toho,
Ïe odbory mají pozitivní vliv na branÏi tisku
a pracovní prostﬁedí tím, Ïe v‰ichni zamûstnanci
hledí s dÛvûrou do budoucnosti, Ïe budou jeho
zájmy efektivnû zastoupeny tak, aby v‰ichni
mohli pozitivnû pﬁistupovat k probíhajícím
zmûnám v prÛbûhu restrukturalizace podniku.
„Soubor nástrojÛ“ je postaven
na koncentrick˘ch kruzích – jak je uvedeno
na vloÏeném (do ãe‰tiny pﬁeloÏeném) kruhovém
schématu. Podnik se nachází v samotném stﬁedu
kruhu se zodpovûdností za realizaci
restrukturalizace.
Proces restrukturalizace, aÈ jiÏ je pﬁíãina jeho
realizace jakákoliv, probíhá v pûti fázích, které
jsou zastoupeny následujícími hesly druhého
okruhu:
■ plánování
■ angaÏování / navazování kontaktÛ
■ konzultace
■ projednávání
■ hodnocení
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Tﬁetí okruh se vztahuje k partnerÛm, kteﬁí mohou
podniku v odpovídající fázi procesu
restrukturalizace nabídnout pomoc.
âtvrt˘ okruh obsahuje pﬁíklady pro pomoc, kterou
mÛÏe kaÏd˘ ze segmentÛ fáze procesu od kaÏdého
z protilehl˘ch partnerÛ obdrÏet.
V rámci informace jde o restrukturalizaci
podniku, jako moÏné cesty z krize, kde po úvodu
a pﬁeloÏeném schématu se krátce zamûﬁím
na Customer relationship management (CRM nebo
ﬁízení vztahÛ se zákazníky), kter˘ je jednou
z mnoha souãástí diskutovaného materiálu
restrukturalizace.
¤ízení vztahu se zákazníky (CRM) spojuje prodej,
marketing a servis za úãelem:
■ pﬁilákat zákazníky a udrÏet si je
■ upevÀovat dlouhodobû trvalé vztahy
se zákazníky a jejich kladn˘ vztah k na‰emu
podniku
■ urãitû je nákladnûj‰í pﬁilákat nového zákazníka,
neÏ si udrÏet stávajícího

V podstatû jde pﬁi CRM o to, zamûﬁit ohnisko
zájmu místo na vlastní podnik, na odbyt produktÛ
a sluÏby, na to, co chce a potﬁebuje zákazník –
a co by mûl podnik udûlat pro to, aby pﬁedãil
oãekávání zákazníka. Náklady na udrÏení
zákazníka jsou minimální ve vztahu k nákladÛm
pro získání nového zákazníka, takÏe
se i z obchodního hlediska vyplatí úzce
se zákazníkem spolupracovat a stát se souãástí
jeho obchodování.
KaÏdá spoleãnost se zab˘vá z hlediska CRM
tûmito problémy:
■ UdrÏení stávajících zákazníkÛ
■ Porozumûní zákazníkÛm
■ Schopnost jim naslouchat
■ Identifikace klíãov˘ch procesÛ
■ Zvy‰ování spokojenosti zákazníkÛ pﬁi
zlep‰ování klíãov˘ch procesÛ
■ Tvorba marketingové strategie k udrÏení
stávajících zákazníkÛ a získání zákazníkÛ nov˘ch
■ Schopnost oslovit nové zákazníky

Schéma procesu restrukturalizace v koncentrick˘ch kruzích – restrukturalizovan˘ podnik je ve stﬁedu kruhu

Klíãem úspû‰né CRM iniciativy jsou správná
a konzistentní data zákazníka, pﬁístupná
pﬁedev‰ím on-line v celé IT infrastruktuﬁe.
DÛleÏité je uvûdomit si, Ïe ﬁe‰ení CRM se dot˘ká
prodeje, servisu i marketingu, a to pﬁi udrÏování
spokojenosti zákazníka.
EU projekt „Sociálnû odpovûdné
restrukturalizace prÛmyslu tisku“ byl ukonãen.
Takﬁka sto úãastníkÛ z 18 zemí pﬁijelo na závûr
projektu 18. záﬁí 2012 do Bruselu
Za úãasti Nûmeckého spolkového svazu tisku
a dal‰ích evropsk˘ch svazÛ byl úspû‰nû zavr‰en
projekt restrukturalizace prÛmyslu tisku pod
vedením Mezinárodní konfederace tiskov˘ch
svazÛ Intergraf, která sdruÏuje 23 národních
federací tisku ve 20 zemích Evropy spoleãnû
se svazem Uni Europa Graphical.
Není Ïádn˘ recept na to, jak ﬁe‰it v oblasti tisku
a medií strukturální zmûny. Spí‰e jde o to,
systematicky analyzovat individuální moÏnosti
kaÏdého podniku. To je v˘sledek workshopÛ
v branÏi prÛmyslu tisku k problematice
„Strukturálních zmûn v prÛmyslu tisku. Vytváﬁet
pﬁedpoklady pro rozvoj do budoucna!“. Workshopy
v Hannoveru a ve Frankfurtu nad Mohanem
v ãervnu 2012 byly financovány Evropskou komisí
a Generálním ﬁeditelstvím pro zamûstnanost,
sociální vûci a rovné pﬁíleÏitosti. Tyto workshopy
byly souãástí projektu EU „Sociálnû odpovûdné
restrukturalizace v prÛmyslu tisku“ a probûhly
v „printXmedia Süd“, dále v „Poradenské síti svazÛ
tisku a médií“, pod vedením Geralda Walthera.
Bûhem workshopÛ byly v˘sledky studie
„Budoucnost evropského prÛmyslu tisku“
a prÛvodního materiálu „Toolkit“ (Souboru nástrojÛ)
pﬁedstaveny „Best Practice (pﬁíklady dobré praxe)“.
Bouﬁlivé diskuse probûhly ve skupinû, v níÏ byly
diskutovány podnikovû hospodáﬁské metody
anal˘zy trhu a moÏností trhu, jako jsou anal˘zy
SWOT a PEST. SniÏování kapacit, roz‰iﬁování
kooperace a zejména rozsáhlost sluÏeb pro
zákazníky pﬁedstavují klíãová kritéria úspû‰nosti
pro budoucnost. V‰em 46ti úãastníkÛm, jak uvádí
Spolkov˘ svaz tisku a médií (BVDM), bylo také
jasné, Ïe nemÛÏe existovat Ïádné univerzální
ﬁe‰ení pro strukturální zmûny, a Ïe i strategie
vyhledávání skryt˘ch moÏností trhu, nemÛÏe
zajistit, aby 9 700 podnikÛ v oblasti nûmeckého
prÛmyslu tisku zbohatlo.
Je naopak nezbytné zab˘vat se intenzivnû
problematikou strukturálních zmûn v oblasti
prÛmyslu tisku a ãlensk˘ch spoleãností tak, aby
pomoc prostﬁednictvím poradenství byla
dostupná a efektivní.
Workshopy k tomu v˘znamnû pﬁispûly. Úãast
Spolkového svazu tisku a médií (BVDM) a dal‰ích

