REDAKCE, NAKLADATELSTVÍ,
GRAFICKÉ STUDIO, TISKÁ RNA
Potě šívá s pohled na pě kně vyvedenou knihu, na lá kavý barevný č asopis
nebo na vkusně provedený plaká t?
Chtě li byste pracovat v oblasti, která prochá zívelmi rychlý m vý vojem, ve
které se uplatňujínejmoderně jšítechnologie, která hý be svě tem?
Jste připraveni na to,
že se ve své prá ci budete muset stá le uč it nový m vě cem?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
REDAKCE, NAKLADATELSTVÍ, GRAFICKÉ STUDIO, TISKÁ RNA.
Cílem vaší práce budou knihy, časopisy, noviny, katalogy, plakáty a jiné tiskoviny
– souhrnně je nazý váme PUBLIKACE.

Chtě li byste se zabývat
OBSAHEM
publikací,
nebo do ně j přispívat?

- spisovatel - publicista-noviná ř - redaktor -

- redaktor vý tvarný - fotograf, fotoreporté r Chtě li byste se zabývat
GRAFICKOU STRÁ NKOU
publikací?

- sazeč- vý tvarník-realizá tor - ilustrá tor - polygrafický inž ený r - 3)
- diplomovaný polygrafický technik - 2)
- polygrafický technik - 1)
- reprodukční grafik -

Chtě li byste se zabývat
VYROBOU
publikací?

- tiskař - knihař 1

) maturita

2

) VOŠ

3

) VŠ

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

Vlastní tvorba -

spisovatel, autor

(psaní knih, učebnic, odborný ch publikací, článků , esejí,
fejetonů , komentářů , novinový ch zpráv apod.)

publicista-novinář

Ú pravy textů z hlediska stylistiky a gramatiky

redaktor jazykový

Ú pravy textů z hlediska odborného

redaktor odborný

(tý ká se jen odborný ch publikací)

Vytvořenívý sledné podoby textů – tzv. sazba
(tj. až včetně všech odsazení odstavců , mezer, velikostí a tvarů
písma textů i nadpisů i rů zný ch speciálních znaků )

sazeč
fotograf

Pořizovánífotografií
fotogreporté r
Tvorba knižních ilustrací

malíř-ilustrátor

Tvorba náročnějších grafický ch návrhů
(např. obálek knih, plakátů , letáků , pozvánek, kalendářů ,
reklamních katalogů apod.)

vý tvarník-realizátor

Konečné ú pravy grafické podoby publikací

redaktor vý tvarný

Zhotovování podkladů pro tisk

reprodukční grafik

(z originálních předloh jsou vyráběny již konkrétní podklady
pro tisk – s využitím barev, chemický ch roztoků , filmový ch
materiálů a rů zný ch polygrafický ch technik)

(litograf, reprodukční fotograf,
polygrafický grafik, retušé r,
stereotypé r, notograf, leptař,
montážník v polygrafii)

Vlastní tisk - obsluha tiskařský ch strojů

tiskař

Konečná vý roba knih
(zejména zhotovování knižních vazeb, jejich zdobenía opravy,
obsluha knihařský ch strojů (např. na řezání papíru))

knihař

Ř ízení polygrafické vý roby,

polygrafický inžený r
diplom. polygrafický technik
polygrafický technik

tj. zejména těchto činností:

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Jemná
práce
s ruč ními
pomů ckami

Obsluha
př ístrojů
a zař ízení

Poč ítačové Vý tvarná
zpracování
práce
podoby
(č asto
textů
pomocí
poč ítač e)
a grafiky

reprodukčnígrafik

sazeč

knihař

vý tvarný
redaktor
tiskař

Ř ízení,
organizování

vý tvarníkrealizátor
malíř
ilustrátor

Plánování

Fotografování

Ú pravy
obsahu
textů

Tvorba
vlastních
textů

fotograf

redaktor

spisovatel
publicistanovinář

fotoreporté r

Navrhování
vý robních
postupů

polygrafický technik
diplomovaný polygrafický technik
polygrafický inžený r

Vyř izování,
dojednávání

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů .

spisovatel

Spíš než na zamě ření
š kolního vzdě lá ní
zá ležína talentu a inspiraci

redaktor jazykový
Filosofie
publicista, novinář

polygrafický inžený r

vysoká
škola

Obory z oblasti sociá lních vě d
(politologie, meziná rodnívztahy,
masová komunikace, žurnalistika)
Polygrafie

redaktor odborný
Různé odbornosti
redaktor technický
malíř-ilustrátor
vý tvarník-realizátor
fotoreporté r

Umě lecky zamě řené obory VŠ
(grafika, vý tvarné umě ní, film)
Umě lecky zamě řená středníodborná
nebo vyš š íodborná š kola
(grafika, vý tvarné umě ní, film)
Publicistika

fotograf
dipl. polygrafický technik
polygrafický technik

maturita,
vyšší škola

vyučení

Polygrafie
Fotograf
Sazeč, sazečské prá ce

sazeč

Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské prá ce

tiskař

Reprodukčnígrafik, litografické a montá žníprá ce

reprodukční grafik
knihař

Polygrafická výroba
Knihař, knihařské prá ce
Jestliže pro vý kon určitého povolánístačíurčitý stupeň vzdělání
(např. základnívzdělání, vyučeníapod.), nejsou uváděny obory
vyššího stupně, i když jejich absolvovánísamozřejmě nenína škodu.

