
 

 

Předtisková příprava 
tematický plán učiva předmětu ve školním roce 2013/14 

obor:  34-41-M/01 Polygrafie 
ročník:  třetí 
třídy:  P3 
rozsah:  0/4, celkem 136 hodin 

vyučující: Jiří Císler 
 

Inovovaná výuka předmětu v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize. 
Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) 
 
 
01 Úvod do digitální grafiky (12 hodin) 
01.1 bezpečnost práce a požární ochrana, řád počítačové učebny 
01.2 základní principy a programy pro tvorbu digitální grafiky  
01.3 principy a programové prostředky vektorové a bitmapové grafiky 
01.4 počítačové fonty; správa fontů v počítači 
01.5 příprava na realizaci publikací v projektu Dlouhá cesta k malé knize 
 
02 Vektorová grafika (12 hodin) 
02.1 základy práce ve vektorovém programu 
02.2 kreslení a konstrukce základních vektorových objektů  
02.3 datové formáty a archivace vektorového obrazu 

 
03 Jednotný vizuální styl (24 hodin) 
03.1 podstata a principy tvorby jednotného vizuálního stylu; pojem firemního stylu 

(corporate identity, corporate design) 
03.2 zpracování firemního stylu ve vektorovém a zalamovacím programu  
03.3 příprava dat pro tisk, export do formátu PDF pro potřeby náhledu, postscript a PDF 

 
04 Bitmapová grafika I: základní principy (24 hodin) 
04.1 druhy obrazových předloh, jejich digitalizace a zpracování 
04.2 získávání obrazových podkladů 
04.3 principy digitalizace obrazových předloh, principy snímání 
04.4 principy práce v bitmapovém programu  
04.5 barevné prostory: přístrojově závislé a nezávislé prostory, barevný rozsah 
04.6 rozlišení a barevný režim obrazu 
04.7 digitalizace a úpravy perových předloh ve stupních šedi 
04.8 zpracování obrazových podkladů pro publikace realizované v projektu Dlouhá cesta k malé knize 
 
05 Integrace obrazu a textu (56 hodin) 
05.1 principy stránkové montáže 
05.1.1 programy pro stránkovou montáž 
05.1.2 principy práce v zalamovacím programu  
05.1.3 předvolby a nastavení dokumentu v zalamovacím programu 
05.1.4 postupy stránkové montáže v zalamovacím programu 
05.1.5 tvorba jednoduché tiskoviny, aplikace základních typografických pravidel  
05.1.6 nastavení dokumentu (layout) pro zpracování publikací realizovaných v rámci projektu Dlouhá cesta 

k malé knize 
05.2 základy praktické typografie 
05.2.1 hladká sazba v zalamovacím programu 
05.2.2 smíšená sazba 



 

05.2.3 pořadová sazba  
05.2.4 sazba tabulek, schémat a grafů 
05.2.5 základy technické sazby 
05.2.6 sazba publikací, kniha a její náležitosti 
05.3 zpracování publikací v projektu Dlouhá cesta k malé knize v zalamovacím programu 
 

06 Bitmapová grafika II: pokročilé principy (16 hodin) 
06.1 bitmapová grafika pokračování  
06.2 montáž loga na různé reklamní předměty  
06.3 barevná korekce  
06.4 nástroje pro barevné korekce  
06.5 přebarvování  
06.6 stylizace v bitmapovém programu 
06.7 montáž  
06.8 retuš  
06.9 vrstvy a jejich integrace 
06.10 korekce obrazových podkladů pro publikace realizované v projektu Dlouhá cesta k malé knize 
 
07 Praktické úkoly a procvičování, tematické exkurze a semináře (28 hodin) 
 (průběžně v rámci celého školního roku) 
07.1 korekturní proces a příprava finálních dat pro tisk publikací zpracovaných v rámci projektu 

Dlouhá cesta k malé knize 
 


