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vysvětlete pojem „mutace“ jak budete postupovat při reklamaci?co by nemělo chybět v objednávce?Znáte jiná dokončující Zpracování?

typ produktu → vizitka → základy vizitka

ctp pracovník → tiskař

⿎⿎pracovník ctp 
rozložení vizitek na tiskový 
arch → příprava tiskových 
forem

⿎⿎tisková technoloGie
 ofset / digitální tisk / sítotisk

⿎⿎materiál
 papír / folie / plast aj.

⿎⿎barva
 PANTONE
 CMYK + PANTONE barva

⿎⿎dokončující 
Zpracování

 ořez / výsek / laminace / ražba /  
     parciální lak / zlacení

⿎⿎balení
 mutace → do folie / krabiček /
 papíru aj. → na paletu

⿎⿎eXpedice
 doprava → zákazníkovi
 

ZákaZník → imprimatur

⿎⿎korektury 
pdf zákazníkovi

⿎⿎po Zanesení korektur 
opět poslat zákazníkovi  
pro schválení k tisku

⿎⿎dodrŽení barevnosti 
podle vizuálního stylu / přesné 
specifikace → náhled barevnosti / 
nátisk

⿎⿎ imprimatur 
bez písemného potvrzení 
NEPUSTIT DO TISKU! 
dnes možné uznat schválení 
k tisku přes e-mail / FTP 
→ schválení osobou zodpovědnou 
za zakázku / potvrzení o souhlasu 
k tisku je potřeba si uschovat

⿎⿎předání na ctp

⿎⿎oZnačení dat 
tiskovÉho pdF 
datum / číslo / verze opravy 
 → aby nedošlo k záměně verzí 
JMÉNO_ZÁKAZNÍKA_DATUM_
VIZITKA_VERZE_V4_PRO_TISK

⿎⿎archivace dat 
pro případné dotisky / změny 
→ zaarchivovat podklady 
→ přehledné uspořádání / 
bez diakritiky na externí disk

GraFik → ZákaZník

⿎⿎ layout 
vizitka není reklamní leták  
→ méně znamená více / 
má-li firma vytvořený vizuální 
styl, vychází se z firemní identity 
→  vizitka je součástí celé přípravy 
vizuálního stylu 
→ formát na spadávku 
95 × 55 mm před ořezem 
→ ořezové značky 
→ vnitřní okraje 5 mm

⿎⿎mutace 
pro větší počet zaměstnanců /  
do více jazyků 

⿎⿎vÝběr písma 
(kapitola Typografie/písmo)

⿎⿎ stupeŇ písma  
8/10 bodů na kontaktní údaje 
12/14 bodů jméno / logo 

⿎⿎barevnost 
(kapitola Anatomie světla    a 
barvy) podle typu zákazníka

⿎⿎typ materiálu 
nebojte se zákazníkovi nabídnout  
i nestandardní vizitky

⿎⿎tiskovÉ pdF 
(kapitola Tiskové PDF)

roZpočet → technoloG

⿎⿎barevnost
 jednostranný / oboustranný tisk
 vícejazyčné / firemní mutace
 → 1/0 líc 
 jedna barva jednostranný tisk
 → 1/1 líc/rub 
 jedna barva oboustranný tisk 
 → 2/2 líc/rub dvě barvy nebo
 4/0, 4/4 CMYK čtyři barvy atd.

⿎⿎ Formát
 formát vizitky podléhá v různých 
 zemích místním zvyklostem
 standardní formát vizitky v CZ 
 šířka 90 mm / výška 50 mm
 euroformát
 šířka 86 mm / výška 54 mm 
 čtvercový formát
 šířka 70 mm / výška 70 mm 

⿎⿎materiál 
papír (gramáž) / folie / plast / 
CD → digitální vizitka aj.

⿎⿎náklad / specifikovat mutace

⿎⿎ZpŮsob tisku 
ofset / digitální tisk / sítotisk /
CD vizitky / 3D plastické / 
termografické vizitky

⿎⿎dokončující 
Zpracování 
ořez / laminace / ražba / výsek aj.

 ZákaZník → produkční

⿎⿎typ Firemní
 → název firmy / logo 
 → zaměstnanec firmy / instituce
 → jméno / příjmení / pozice 
 ve firmě / pracovní zařazení
 → sídlo firmy / telefon /  
 e-mail / webové stránky firmy
 → ilustrace / piktogram 
 → soukromé údaje / uvádí
 např. lékař, aby byl ve spojení 
 s pacientem 

⿎⿎typ diplomatická
 čím vyšší funkce v hierarchii 
 úřadu / firmy / instituce / 
 tím méně údajů vizitka obsahuje

⿎⿎typ osobní
 jméno / příjmení  / kontaktní  
 adresa / telefon / e-mail / web /  
 skype / ICQ / sociální sítě / další  
 kontakty

⿎⿎ loGomanuál 
→ dodaný od zákazníka 
→ vytvoření nového loga

⿎⿎termín dodání 
datum expedice → předání 
zákazníkovi

⿎⿎objednávka 
specifikováno písemnou formou / 
příprava celého vizuálního stylu

vÝroba v tiskárně korektury GraFickÉ Zpracování technickÉ Zadání  Zadání viZitky 
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archivace dle abcd? ZařaZujete si je podle oborŮ?jak si archivujete přijatÉ viZitky?setkali jste se diGitální viZitkou?

vizitkavizitkavizitka
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celkem tiskovÝch Forem pro tisk?1/1 pantone barva, kolik bude potřeba5 mutací  viZitek barevnost 4/4 cmyk  +Zapište technickou speciFikaci:

vizitkavizitka → jednostranný tisk

Jednostranný tisk, 3/0

⿎⿎ barevnost 1/0 
jednostranný tisk / tisk jen na lícové straně / 
rub bez tisku

Jednostranný tisk, 1/0 PANTONE barva 

Barevnost → jednostranný tisk

logo           náZev Firmy

titul jmÉno příjmení
pozice ve firmě

název firmy

www.                    tel.: +420
e-mail:                mobil: +420

LOGO
NÁZEV FIRMY

JMÉNO

adresa: ulice / PSČ / město
telefon: +420 
mobilní číslo / pevná linka: 
www.webove.stranky.cz  
e-mail: .......@.........cz/com/net

⿎⿎ při cizojazyčných mutacích nebo mutacích  
pro více zaměstnanců firmy můžeme vyměnit 
tiskovou formu jenom na textovou část  
a ostatní tiskové formy použít stejné / 
pro rozpočet vizitek je to zásadní ušetření
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kde najde tyto inFormace?měl by to GraFickÝ desiGnÉr vědět? draŽší: 2/2 pantone / cmyk?jakÉ Údaje dáte na rubovou část?

vizitkavizitka → oBoustranný tisk

Barevnost 2 PANTONE barvy, rubová strana 

⿎⿎ barevnost 2/2 
oboustranný tisk 
líc → přední strana / dvě barvy / logo /  
jméno / příjmení / adresa / telefon / webové 
stránky

Oboustranný tisk, barevnost 2 PANTONE barvy, lícová strana

Barevnost → oBoustranný tisk

     
 loGo
  jMÉno pŘÍjMenÍ                                                            

          adresa:
e-mail:

       mobil:
 tel.: 

www.

překlad textu do jiného jazyka
opakující se logo firmy  
doplňující informace  

 slogan firmy 

⿎⿎ barevnost 2/2 
oboustranný tisk 
rub → zadní strana / dvě barvy /  
zadní strana se může využít pro další mutaci  
do jiného jazyka / opakující se logo firmy /  
doplňující informace / slogan firmy aj.
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ vrstvu Grafika si zamkněte

⿎⿎ klikněte na políčko vedle ikonky oka

⿎⿎ objeví se zámek → nyní můžete pracovat  
v červené vrstvě a nebude se vám stávat,  
že budete nechtěně uchopovat předměty  
v modré vrstvě
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ ve vrstvě Pozadí natáhneme pomocí nástroje 
Obdélník M obdélník po celé ploše, tedy i se 
spadávkou

⿎⿎ bude začínat na souřadnicích X: 5, Y: - 5 mm 
a bude mít rozměr 60 × 100 mm

⿎⿎ formát vizitky je větší než výsledný, protože 
při tisku v tiskárně se tzv. spadávka odřízne

⿎⿎ obdélník vybarvíme zelenou barvou, 
v paletce Barvy vyplňte hodnoty  
CMYK: 37, 0, 100, 0
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ tento obdélník nám poslouží jako  
tzv. maska → schová vše, co bude mimo ni

⿎⿎ nejdřív odemkneme obě vrstvy / pak uděláme 
masku → vybereme vše Cmd + A / Ctrl + A.
Stiskneme pravé tlačítko myši a zvolíme Make 
Clipping Mask / vytvořit ořezovou masku 
nebo volbu Edit / Objekt z horní lišty
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ náhledové PDF využití 
→ při zasílání korektur klientovi 
→ pro umístění na web

⿎⿎ náhledové PDF znamená, že je v nízkém 
rozlišení 72 dpi, aby šlo snadno posílat e-mailem 
nebo použít na webu, nestačí ale pro tisk

⿎⿎ pro tisk musíme udělat tiskové PDF  
→ tiskové PDF je v rozlišení 300 dpi v tiskové 
kvalitě 
→ dále musí mít ořezové značky, ty označují, 
kudy projede řezací nůž, který odřízne 
tzv. spadávku, jak už jsem zmínila na začátku 
tutoriálu 
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ pod volbou Soubor zvolíme Uložit jako 
a místo přednastaveného AI zvolíme dole 
Adobe PDF, můžeme udělat tiskové PDF

⿎⿎ vybereme PDF Press Quality / tisková kvalita
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Vizitkatutorial → anna frajtoVá

⿎⿎ A je to!

⿎⿎ PDF připravené do tisku
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vizitkavizitka → WorkFloW

Čas vložený do workflow  
se vyplatí

Zaměstnanecký poměr

Externí spolupráce

OSVČ

Ideální spolupráce

vyuŽitÍ → WorkFloW 
JAK ZÁKAZNÍKY ZÍSKAT / PÉČE O ZÁKAZNÍKA 
Zaměstnanec firmy nabízející grafické služby /  
zde by měl zákazníky získávat produkční /  
marketingové oddělení / majitel firmy / a další k tomu 
kompetentní osoby, mj. grafik. V takovém případě  
je na domluvě, jaké zakázky bude grafický designér 
zpracovávat, občas není na výběr a musí graficky upravit 
vše, co firma, pro kterou pracuje, potřebuje pro klienty 
vytvořit.

Externí spolupráce pro firmy / podobné fungování  
jako u zaměstnaneckého poměru.

OSVČ spolupráce na živnostenský list jako osoba 
samostatně výdělečně činná. Už název napovídá,  
že v tomto případě je jen na grafikovi, jak zákazníky  
získá a udrží si s nimi dlouhodobou spolupráci, někdy     
i za velmi tvrdých, dokonce nevýhodných podmínek.

Zákazníka, který dá příležitost grafikovi vytvořit  
kvalitní grafické návrhy, které budou obě strany těšit  
a splní účel vytvořeného produktu, je potřeba brát 
jako ideálního klienta. Mnohdy nabízené zakázky  
uspokojení pro obě strany nevytvoří, kompromisy 
k této práci neodmyslitelně patří.

WORKFLOW VIZITKY 
Workflow šetří čas, energii a většinou i finanční  
prostředky. Zakázka sice vznikne bez něj také, 
ale často za naprostého chaosu, za cenu finančních 
ztrát pro studio / grafika, kdy navýšení rozpočtu 
lze jen velmi těžko klientovi přiúčtovat. Probíhá-li 
zhotovení zakázky s problémy, navýšením rozpočtu, 
nedodržením termínu, velmi často se stane, že se 
klient už na stejného grafika neobrátí. 
 
Dá se těmto situacím předcházet? 
Co je vlastně ideální spolupráce pro obě strany? 
→ Kvalitní předání podkladů / srozumitelnost  
předaného návrhu, klientova jasná představa vizitky /  
nebo naopak → naprostá volnost bez jakýchkoliv 
omezení od zadavatele. 
→ Praxe přináší mnoho variant 
Je možné si utvořit svůj tzv. řád průběhu příprav / 
workflow / pro zpracování zakázek, ale zároveň je 
třeba počítat s mnoha variantami a rozličnými 
přístupy od klientů. 
→ Mít svá jasně stanovená pravidla a přehled, 
co pro zakázku od klienta potřebujete, může napomoci  
vytvoření dobré podmínky pro kvalitní, dlouhodobou      
a příjemnou spolupráci. 

Spolupráce s klientem
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vizitkavizitka → otázky  1—31

27. 
Kdy připravíte tiskové PDF     
a kam ho pošlete?

28. 
Víte, kde najdete přesnou 
specifikaci nastavení dat 
pro tisk? Jsou rozdílná 
nastavení podle tiskových 
technologií?

29. 
Jakou tiskovou technologií  
by se vyplatilo tisknout 
100 ks vizitek?

30. 
Jaké máme druhy laminací?

31. 
Co znamená rozložení vizitek 
na tiskový arch?

21. 
Jaké dnes existují možnosti  
pro předání vizitky na 
korekturu zákazníkovi?

22. 
Pro dodržení barevnosti  
dle vizuálního stylu firmy  
musíte při práci udělat jaké 
kroky?

23. 
Jak ošetříte se zákazníkem 
schválení barevnosti?

24. 
Co je to imprimatur?

25. 
Jak si zaarchivujete podklady? 
Měl by dostat podklady 
i zákazník?

26. 
Od koho budete požadovat 
schválení k tisku? 

15. 
Jak budete postupovat 
při přípravě vizitek pro více 
zaměstnanců / do více jazyků?

16.  
Jaké znáte tiskové technologie,                                      
kterými je vhodné dnes vizitky        
tisknout?

17. 
Co znamená dokončující 
zpracování u vizitky?

18. 
Co si musíte u vizitky 
pro layout určit?

19. 
Kolik tiskových forem se 
musí připravit při mutaci 
pro tři zaměstnance při tisku            
1/0 PANTONE barvou?

20. 
Jaké stupně písma jsou 
pro zpracování vizitky 
nejvhodnější?

8. 
Co znamená barevnost? 
1/0, 4/1, 3/3, 4/0, 4/4? 

9. 
Jaký je standardní formát     
vizitky v ČR?   

10. 
Jaké rozměry má euroformát?

11. 
Jaké nestandardní formáty se 
používají?

12. 
Jaký je nejčastěji využívaný 
materiál pro realizaci vizitek                
v dnešní době?

13. 
Znáte vhodné gramáže papíru 
pro vizitku?

14. 
Co je digitální vizitka? 
CD vizitka?

1.  
Patří vizitka do vizuální stylu?        

2. 
Jaké typy vizitek znáte?

3. 
Který typ vizitky musí mít 
vždy uvedeno jméno? 

4. 
Proč se na některých 
firemních vizitkách uvádějí 
soukromé údaje?

5. 
Co je logomanuál?

6. 
Popište postup práce 
při vytváření vizitky.

7. 
Co by měla obsahovat 
objednávka? Jak budete 
postupovat při reklamaci  
vizitky?
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vizitka → otázka 32 / oBjednávka do tiskárny vizitka

EXPEDICE PLATEBNÍ PODMÍNKYTECHNICKÁ SPECIFIKACE

Mutace: 
 

Barevnost:

Formát:

Materiál:

Náklad:

Dokončující zpracování:

                              
ZADAVATEL / ZÁKAZNÍK

DODAVATEL

32. 
Napište správně technické 
zadání pro tiskárnu a vyplňte  
vzorovou objednávku:

pět mutací vizitky 
od každé po sto kusech 
čtyři barvy 
oboustranný tisk 
jedna mutace 
jedna Pantone barva 
standardní formát i papír
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