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Editorial

Jsa osloven, abych se vyjádﬁil k budoucnosti ti‰tûn˘ch médií, rád k tomuto tématu pﬁipomenu publikaci Neila
Postmana „Ubavit se k smrti. Veﬁejná komunikace ve vûku zábavy“ (1985, ãesky MF 1999). Autor v ní zkoumá stav
médií ke konci druhého tisíciletí a dÛsledky konzumní spoleãnosti na jejich podobu. Sdûluje mimo jiné pﬁibliÏnû
toto: Ti‰tûné slovo mûlo monopol jak na pozornost ãtenáﬁe, tak na jeho intelekt jen potud, pokud s v˘jimkou ústní
lidové slovesnosti neexistovaly jiné formy pﬁenosu informací. Pí‰ící lidé vcházeli ve veﬁejnou známost a byli
posuzováni v˘hradnû podle toho, co napsali. Veﬁejnou osobou se tak stal jen ten, kdo dokázal zaujmout silou sv˘ch
my‰lenek a pﬁesvûdãivostí sv˘ch argumentÛ. Jeho vzhled, ústní projev, osobní Ïivot nebyly relevantní, spoleãnost
se jimi nezab˘vala.
S vynálezem telegrafu se zaãalo velmi pomalu a postupnû mûnit chápání smyslu informace. Málokdo si to ov‰em
uvûdomoval. Dobové nad‰ení nad pﬁínosem telegrafu zcela pﬁekrylo posun ve v˘znamu veﬁejné komunikace.
Pregnantnû to vyjádﬁil MorseÛv souãasník, novináﬁ Henry D. Thoreau: „Horlivû se snaÏíme podkopat se pod
Atlantikem a pﬁiblíÏit star˘ svût o nûkolik t˘dnÛ novému, ale první zpráva, která tudy pronikne k rozdychtûn˘m
americk˘m u‰ím, bude moÏná o tom, Ïe princezna Adelaide má ãern˘ ka‰el…“.
Je jen logické a pﬁirozené, Ïe nárÛst komunikování „neuÏiteãn˘ch“ informací se se zavedením rozhlasu a posléze
i televize v prÛbûhu první poloviny 20. století umocnil. V jeho druhé polovinû jsme jiÏ byli svûdky v˘razného
nástupu „trivializace“ informací, ilustrované zejména v podobû zesíleného zájmu o Ïivoty celebrit, ba dokonce
prefabrikací módních ikon pro potﬁeby médií. ZároveÀ se hledaly takové formy pﬁenosu informací, které testovaly
moÏnost, jak takovéto informace v mediálním prostoru vyuÏít: „drby“ ze spoleãnosti se staly v˘znamn˘m zdrojem
zábavy, drby o slavn˘ch a bohat˘ch pak její tﬁe‰niãkou na dortu. Tak jako v dﬁívûj‰ích dobách tisk, v této dobû
to zaãala b˘t televize, která postupnû získala moc urãovat formu prezentace ve‰ker˘ch informací. Objevují se zcela
nové formáty vãetnû i dnes tolik oblíben˘ch show s mediálnû znám˘mi osobami. Ostatní média pak tyto formy
kopírují a celkovou trivializaci a „zábavnost“ pﬁenosu informací napodobují. Ti‰tûná média zcela mûní svou tváﬁ:
ãlánky jsou obvykle krátké, obsahovû nenároãné, design se v˘znamnû opírá o obrazov˘ materiál, pﬁítomny jsou
rÛzné grafy a tabulky, v‰e je pestré aÏ barevnû agresivní. âtenáﬁ, zavalen pﬁemírou informací bez otazníku
ãi „pseudoinformací“ k pobavení, je dokonale ochránûn od pﬁem˘‰lení. Svût je zobrazen v prefabrikovaném
zpracování, kde „váÏná“ témata jsou trivializována a hlavním zdrojem informací se stávají témata zábavná. Reflexe
a sebereflexe ãtenáﬁe je prakticky vylouãena…
Tolik pﬁipomenutí textu, kter˘ vznikl zhruba pﬁed tﬁiceti lety. Nedivme se, Ïe na‰e spoleãnost nebyla schopna tento
agresívní model komunikování informací ve své velké vût‰inû odmítnout, kdyÏ k nám poãátkem devadesát˘ch let
energicky vstoupil. Tak jako masovû podlehla kultu supermarketÛ, kam dodnes desetitisíce spoluobãanÛ poﬁádají
víkendové v˘lety s cel˘mi rodinami, tak podlehla i kouzlu bezãasového kultu mládí, pohody a „super“ Ïivota,
opepﬁeného kapkou hyenismu v líãení ne‰tûstí druh˘ch, kter˘ tato média zprostﬁedkovávají.
BohuÏel si nemyslím, Ïe v kontextu pﬁítomnosti lze mluvit v˘hradnû o pokleslé formû mediální práce, která
se oznaãuje jako bulvár. Dnes máme dobré dÛvody se domnívat, Ïe i tak zvaná seriózní média jsou touto infekcí
zasaÏena. Jistû nejsem sám, kdo by si pﬁál mít k dispozici alespoÀ jeden celostátní deník, kde bych pravidelnû
nalézal komentáﬁe, beroucí pouãenû v úvahu v‰echny podstatné souvislosti k danému tématu. Rád bych ãetl
ãlánky, kde místo prÛhledného „stranûní“ tomu ãi onomu subjektu naleznu vyváÏenou korektnost v pohledu
na aktuální dûní. Rád bych otvíral ãasopis s celostátní pÛsobností, kter˘ dlouhodobû a systematicky ãtenáﬁÛm
pﬁiná‰í pouãené anal˘zy zásadních spoleãensk˘ch problémÛ, o kter˘ch se taktnû mlãí ãi dlouhá léta mlãelo. Pﬁál
bych si ãasopis, kter˘ nastoluje témata tﬁebas i s brutální otevﬁeností a provokuje spoleãenskou diskusi o nich.
Ne Ïe by neexistovaly snahy taková periodika na trh uvést, ale jejich dosah je spí‰e marginální. Nacházejí
se na okraji pozornosti, vût‰inou zápasí o vlastní existenci, pﬁeÏívají díky altruismu vydavatele, redaktorÛ, tiskárny,
pﬁispûvatelÛ, zÛstávají bez podpory bohat˘ch a mocn˘ch, ale – a to je trestuhodné – rovnûÏ ve velké vût‰inû bez
podpory státu. Jsem si jist, Ïe stát má o existenci takov˘chto tiskovin usilovat ve vlastním zájmu. Ten se v‰ak svou
neschopností vÛbec definovat program rozvoje kulturních statkÛ jako nástroje kultivace spoleãnosti podílí
na bulvarizaci nejen prostoru mediálního, ale dnes uÏ celospoleãenského.
Arogantní nekulturnost, s jakou politik ãi státní úﬁedník s ideologickou zarputilostí opakuje i v nov˘ch
demokratick˘ch pomûrech floskuli o tom, Ïe na kulturu je tﬁeba si nejprve vydûlat, aby mohla b˘t „provozována“,
není ‰patn˘ vtip. Je to bohuÏel setrval˘ stav v ãeské spoleãnosti, jehoÏ koﬁeny je tﬁeba hledat v minulosti. âasto
nenápadné, ale nikdy nekonãící odkrajování vût‰ích ãi men‰ích ãástek na provoz galerií, ãasopisÛ z rozmanit˘ch
okruhÛ obãansk˘ch aktivit, divadel, orchestrÛ…, stále vy‰‰í zdaÀování kulturních a umûleck˘ch produktÛ, ru‰ení
zajímav˘ch a jedineãn˘ch projektÛ, to bez ohledu na politické zabarvení ãiní lidé, jimÏ na chvíli byla svûﬁena péãe
o hodnoty, jejichÏ trvání zdaleka pﬁesahuje jejich mandát. Místo hledání konceptÛ, které ochrání spoleãensk˘
prostor pﬁed jeho bulvarizací, sly‰íme z úst souãasné ministrynû kultury pohodlné: „...holt ub˘vají peníze“.
Ale abych se vrátil k tématu: Nevím, jaká bude budoucnost ti‰tûn˘ch médií. Spí‰e si myslím, Ïe s rozvojem
internetu a v‰ech dal‰ích forem sociálních sítí jejich v˘znam poklesne. Zejména u periodik. Snad tu zbydou pro ty,
kteﬁí se budou chtít dot˘kat papíru, cítit váhu a vÛni materiálu, ze kter˘ch vznikla. Bude v nich moÏná cosi
starosvûtského, aÏ dojemného. Jako je dnes v bibliofilii ti‰tûné knihtiskem.
DÛleÏitûj‰í neÏ zpÛsob ‰íﬁení informací mi pﬁipadá to, v ãem budou jiná neÏ dnes sv˘m obsahem. Zda budou
schopna veﬁejn˘ prostor reflektovat lépe neÏ dnes, nebo zda budou pokraãovat v linii sebestﬁedného vysílání
signálÛ, které o nás nic podstatného nesdûlují. Pouze podávají svûdectví o na‰í konzumní pohodlnosti. ProtoÏe
vûﬁím v sílu lidské tvoﬁivosti a potﬁeby vzdûlávat se, vûﬁím i tomu, Ïe média pomohou postupnû nalézt alternativu
zmûny, která bude opakem my‰lenkové pohodlnosti mnoh˘ch z nás a pﬁebujelého sebevûdomí, nestﬁídmého
Jan Sehnal
individualismu a narcisismu té ãásti spoleãnosti, která dnes urãuje pravidla hry nejen v médiích.
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Smûﬁování pﬁedtiskové
pﬁípravy v ofsetu 2013

Pﬁedtisková pﬁíprava je souãástí workflow
(v˘robních postupÛ tiskárny), které
se mezinárodnû oznaãují jako prepress, press
a postpress. Zatímco v „dávné minulosti“
objednávku broÏury doprovázely obrazové
pﬁedlohy, textové pﬁedlohy a maketa / layout,
ze kter˘ch tiskárna zhotovila podle makety nátisk,
do kterého zalepila sazbu a po schválení k tisku
dokonce je‰tû následoval náhled „ve stroji“ pﬁed
vlastním tiskem, tak v souãasné dobû vût‰inou
zákazník dodá hotové stránky, nebo v pﬁípadû
obalÛ uÏitky, v datech.
Web to Print (W2P) Business-to-consumer (B2C)
je oznaãení pro obchodní vztahy mezi
obchodními spoleãnostmi a koncov˘mi zákazníky,
realizované webov˘mi aplikacemi, virtuálními
obchody na Internetu apod. On-line obchodování
na Internetu – z hlediska tiskárny je to zadávání
soukrom˘ch tiskovin pomocí sluÏby World Wide
Web. Tato oblast je oznaãována i jako
„e-commerce“.
Business to business (B2B) je oznaãení pro
obchodní vztahy mezi obchodními spoleãnostmi.
V pﬁípadû tiskárny je to zadávání tiskovin
obchodní spoleãností, pﬁedev‰ím koncov˘m
zákazníkem, napﬁíklad dovozcem automobilÛ.
V˘znamn˘m rysem modelu B2B je vût‰í dÛraz
na logistiku a zaji‰tûní samotného obchodu,
v pﬁípadû dovozce automobilÛ dodání prospektÛ
do v‰ech smluvních autosalonÛ.
Lze proto pﬁedpokládat, Ïe kaÏdá prÛmyslová
tiskárna by mûla b˘t dostupná nepﬁetrÏitû on-line
a mûla by prodávat své v˘robky (a sluÏby) pﬁes
internet. Ov‰em nabízí skuteãnû svou produkci
ve formátu Web-to-Print (W2P), takÏe zákazníci
mohou své objednávky i tûsnû pﬁed vlastním
tiskem individualizovat? To jsou kroky tím
správn˘m smûrem, a je tedy o nûco pokrokovûj‰í
neÏ mnohé dal‰í podniky tiskové branÏe. Jde

Souãasná problematika podle schématu firmy Heidelberg

tedy o to jak dále pokraãovat tak, aby byly
v˘sledky stále lep‰í – protoÏe on-line obchod
a web-to-print nejsou je‰tû samy o sobû zárukou
stálého úspûchu!
Pod pojmem Web-to-Print (W2P), nebo také
Remote Publishing (vzdálené publikování)
pﬁípadnû on-line tisk, se odkazuje na vytvoﬁení
nebo dokonce personalizaci ti‰tûn˘ch dokumentÛ
pﬁes internet. V praxi jde vût‰inou o schvalování
a korektury provádûné pﬁes ‚vzdálené
publikování‘.
Cloud computing je na Internetu zaloÏen˘ model
v˘voje a pouÏívaní poãítaãov˘ch technologií. Lze
ho také charakterizovat jako poskytování sluÏeb
ãi programÛ uloÏen˘ch na serverech na Internetu
s tím, Ïe uÏivatelé k nim mohou pﬁistupovat
napﬁíklad pomocí webového prohlíÏeãe, nebo
klienta dané aplikace a pouÏívat je prakticky
odkudkoliv.
Cloud comoputing ﬁe‰ení má tu v˘hodu,
Ïe uÏivatelé nejsou zatíÏeni Ïádnou investicí
do serveru, ‰íﬁe pásma internetového pﬁipojení
a nepotﬁebují Ïádné speciální odborné znalosti.
Prostﬁednictvím SaaS (Software as a Service)
je software pro uÏivatele neustále k dispozici
v nejnovûj‰í verzi, a jeho funkãnost dodavatel
prÛbûÏnû roz‰iﬁuje. Agfa provozuje hosting
v rámci IT sektoru ICS (Information and

Schéma W2P Agfa, vãetnû platebního systému Ogone. Toto schema firmy Agfa sleduje: Zcela vlevo W2P rozãlenûné
na B2C pro soukromé (privátní) tiskoviny, dále na B2B pro firemní zákazníky. V‰e pokr˘vá AGFA Apogee Store Front, vãetnû
definování produktÛ, ceny, designu obchodního modelu. V˘sledkem produkãního systému je dodávka produktÛ koncov˘m
zákazníkÛm. DÛleÏitou souãástí (v „obláãku“) je hosting pﬁes cloud computing.

Automatická v˘roba pﬁes postup Web-to-Print a MIS zakázky s inteligentní Prinect

Prinect workflow je urãeno i pro optimální prÛmyslovou v˘robu skládaãek a etiket

automatizací (Prinect Smart Automation)

v tiskárnách

Communication Service = informaãní
a komunikaãní sluÏba). ICS datová centra jsou
urãena pro nejvy‰‰í nároky v oblasti bezpeãnosti,
propustnosti a redundance. ICS provozuje tato
v˘poãetní stﬁediska nejen pro grafické klienty, ale
také pro vlastní Agfa HealthCare (péãe o zdraví).
Zdroj: Schéma firmy Agfa (broÏura 18 stran,
E-BUSINESS PRINT / Web-to-Print, Integrace
podnikov˘ch procesÛ softwarov˘m ﬁe‰ením).
Na tomto místû je nutné vysvûtlit Ïe ICS nemusí
b˘t ICS!
ICS (Interoperability Conformance Specifications)
ICS obsahuje pravidla, která zajistí, aby byl
systém schopen shodnû vyuÏívat ãásti nebo celá
zaﬁízení implementovaná do systému.
Odpovídající ICS dokumenty jsou základem
praktického vyuÏití JDF jako univerzální,
na v˘robci nezávislé, platformy. Specifikují totiÏ
co a kde musí b˘t pouÏito, aby mezi sebou
jednotlivá koncová zaﬁízení mohla komunikovat.
Tím se zásadnû zmûnila pﬁedtisková pﬁíprava,
která je tím souãástí celého v˘robního procesu.
Cílem je optimální integrace v‰ech podnikov˘ch
procesÛ, z na‰eho hlediska je to prepress, press
a postpress. Tyto tﬁi ãásti v˘robního procesu
tiskoviny pokr˘vá provozní systém, kter˘m mÛÏe
b˘t napﬁíklad „Prinect“ firmy Heidelberg.
Job Definition Format (JDF) je otevﬁen˘ formát
souboru, kter˘ se prosadit jako prÛmyslov˘
standard pro prÛmysl tisku. Je zaloÏen na XML
a umoÏÀuje pﬁímou v˘mûnu dat mezi rÛzn˘mi
poãítaãov˘mi systémy a pﬁes tyto systémy
ovládan˘mi produkãními stroji, od návrhu
produktového designu, pﬁes pﬁedtiskovou
pﬁípravu, tisk, dokonãující zpracování,
do expedice, aÏ po e-business aplikace
a manaÏerské informaãní systémy (MIS).
Prostﬁednictvím JDF se slouãí data horizontální
poãítaãové sítû (v˘robnû orientovaná) a vertikální
poãítaãové sítû (obchodní procesy).
Souãasná problematika podle schéma firmy
Heidelberg
Problematika ze ãtyﬁ stran:
■ Web-to-Print (W2P),
■ MIS,
■ zvy‰ující se v˘znamem tisku obalÛ,
■ integrace digitálního tisku do workflow tiskárny.
Packaging workflow je dÛleÏitou souãástí
Heidelberg obalové strategie.
ManaÏersk˘ informaãní systém (MIS), W2P,
digitální tisk a obaly (pﬁedev‰ím etikety
a skládaãky).

MIS je z hlediska techniky databázov˘ poãítaãov˘
informaãní systém. Poskytuje informace, které
umoÏÀují ﬁízení podniku a kontrolu podnikov˘ch
procesÛ (pﬁedev‰ím v oblasti produkce a odbytu).
MIS je obvykle ekonomicky orientovan˘, zatímco
se Executive Information System = Exekutivní
informaãní systém (EIS) zab˘vá zásadami správy
a ﬁízení spoleãnosti v oblasti zamûstnancÛ.
Ekonomická informatika se zab˘vá
projektováním, v˘stavbou a udrÏováním
(managementem) informaãních systémÛ.
V prÛbûhu ‰edesát˘ch let minulého století byly
realizovány nové moÏnosti zpracování dat pro
pﬁípravu informací nezbytn˘ch pro ﬁízení
podniku. Bûhem této doby do‰lo k realizaci
komplexního manaÏerského informaãního
systému – vznikl (MIS). V souãasné dobû,
a to jiÏ od devadesát˘ch let minulého století
pﬁedstavuje MIS analytick˘ informaãní systém
pouÏívan˘ pﬁi ﬁízení podniku.
Zákazníci oãekávají od tiskárny zcela
samozﬁejmû pﬁístup na Web-to-Print (W2P)
Web to Print (Remote Publishing, Online Print =
W2P) pﬁedstavuje produkci ti‰tûn˘ch dokumentÛ
pﬁes internet. UÏivatel pﬁitom pouÏívá on-line
editory, pﬁes které vytváﬁí vlastní ‰ablony
v internetovém prohlíÏeãi. Je proto schopen
aktivnû zasahovat do procesu vytváﬁení tiskoviny.
Je tím umoÏnûno vytvoﬁení ‰ablon pro pozdûj‰í
editaci, nebo pﬁístup na prefabrikované prvky.
Ty vzhledem k tomu, Ïe umoÏÀují ﬁízení
souborem pravidel, zaji‰Èují pﬁes interakci
s uÏivatelem moÏnosti dynamického sestavování
objednané tiskoviny. Pro W2P jsou pﬁeváÏnû
pouÏívány standardní technické prostﬁedky jako
pﬁes server pouÏívané PDF aplikace, ale také
programy pro layout a grafické programy, jako
je Adobe FrameMaker, InDesign a QuarkXPress
(DDS), které je moÏné ovládat na dálku pﬁes http
aplikaãní server.
Zejména v souvislosti s databází publishing
a publikaãními aplikacemi z variabilních dat, jsou
tyto postupy stále více dÛleÏité.

Nûkteré oblasti aplikací vysvûtlující nasazení
programÛ Adobe InDesign Server a Quark
Dynamic Document Server lze nalézt pod pojmem
„Brand Management“ („budování znaãky
spoleãnosti“).
V˘hody pro zákazníka:
■ Nabídky jsou mezi sebou srovnatelné
■ Nabídky lze získat okamÏitû
■ NiÏ‰í ceny neÏ u tradiãních nabídek
■ Rychlé zpracování zakázek
■ Nákladovû efektivní zpracování komunikace
V˘hody pro provozovatele W2P:
■ Optimalizace v˘roby na základû sluãování
zakázek
■ Jednoduché a plnû integrované zpracování
objednávek
■ Integrovaná automatická fakturace zakázek
Kompletní integraci MIS pﬁedpokládá Heidelberg
do roku 2014
Prinect záﬁí 2011
■ Zavedení nového Prinect Business ManaÏera
(PBM) na Graph Expo 2011
■ Zákazníci mohou b˘t pﬁipojeni do Prinect
integrace pﬁes JDF / JMF
Prinect 2012
■ Pﬁímé zobrazení v˘robních dat v Business
Manageru, napﬁíklad:
■ Pokrok ve v˘robû a její „mezníky“ pro kaÏdou
objednávku a v˘robní proces
■ Data pro plánování v˘roby z Prinect Scheduleru
(plánovaãe)
■ Náhled stránek s preflight statusem a pﬁístup
na preflight report
■ Správa zakázek pro W2P objednávky z Prinect
Web-to-Print Manageru
■ MIS s kalkulaãkou digitálního tisku,
kompletním JDF / JMF propojením
s Prinect produkãním workflow a v˘slednou
kalkulací
Prinect 2013
■ Pﬁídavná metoda v˘poãtu pro velmi rychlou
pﬁípravu standardních nabídek
■ Web front-end zákaznick˘ a odbytov˘ portál

Schéma sluãování W2P zakázek do tiskov˘ch forem – i do nûkolika tiskov˘ch archÛ

