
ve firmě a práce podle pravidel vůbec 
nevylučují – naopak jedno pramení 
z druhého. 

Nyní konkrétně – jak je dosaženo 
onoho ekonomického zlepšení díky 
standardizaci? 

Proč standardizace?

Začněme tím, proč standardizovat. 
Systematická práce podle pravidel je 
ekonomicky výhodnější než ad-hoc 
improvizace. Důkaz? Německo – 
leader v oblasti standardizace. Někdo 
může namítnout, že za německým 

ekonomickým úspěchem stojí vysoký 
počet absolventů vysokých škol, 
nositelů Nobelových cen, patentů atd., 
ale i to je výsledkem standardizace. 
Možná i toto srovnání stojí 
za neoblíbeností standardizace – lepší 
česká pohoda ve firmě než německá 
uniformita. Samozřejmě se pohoda 

NEBOJME SE 
STANDARDIZACE
Standardizace v polygrafii je mnohdy vnímána jako nepopulární téma. 
„Standardizace je složitá, je k ní potřeba řada norem, přístrojů, školení, 
peněz a vlastně vůbec nekoresponduje s naší českou povahou 
improvizátorů.“ Další častý názor říká: „Pokud chce zákazník zakázku 
reklamovat, vždy si něco najde.“, případně „Se zákazníkem se 
vždy nějak domluvím. Důležitější než standardizace je osobní vazba 
na zákazníka.“ Pokusme se na standardizaci podívat v sérii článků. 
Bez předsudků, jednoduchou a doufám i zajímavou formou. Uvidíte, 
že jde o velmi zajímavé a užitečné téma.
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•  Nižší náklady na materiál a čas

Jeden příklad za všechny: 
Důsledkem standardizace je mj. 
zkrácení přípravného času stroje. 
To reálně znamená nižší makulaturu 
a logicky i časovou úsporu. 

•  Stabilita procesů

Co si pod tímto obecným pojmem 
představit? Například se může jednat 
o nastavení pravidel pro používání 
vzorků a nátisků k tisku. Pokud je 
používán certifikovaný nátisk, případně 
vzor tisku z předešlé produkce 
s měřitelnou škálou, jejíž hodnoty 
odpovídají standardu, i následný 
produkční tisk včetně zabarvení 
proběhne velmi rychle a bez problémů.

•  Vyšší tisková kvalita

Jelikož polygrafická standardizace 
cílí především na tiskový výstup, 
je vysoká tisková kvalita logickým 
důsledkem. Jak to souvisí 
s penězi? Tiskárna bude schopná 
získat náročnější zakázky např. 
od mezinárodních koncernů. Vysoká 
tisková kvalita bude také zodpovědná 
za minimalizaci reklamací a eliminaci 
náhledů zákazníka u stroje.

•  Spokojenost zákazníků

Spokojený zákazník nemá důvod 
odcházet ke konkurenci. Spokojený 
zákazník platí. Spokojený zákazník 
doporučuje dále.

Standardizace v praxi

Polygrafická výroba je zpravidla 
zakázková, velmi rychlá a s velkým 
tlakem na cenu. Na výrobě výsledného 
produktu pracuje mnoho lidí, strojů 
někdy dokonce i firem. To je konstelace, 
která je velmi riziková. Aby byl na konci 
správný produkt vyrobený ve správném 
termínu a s plánovaným ziskem, jsou 
nutné dvě základní věci:

•  Je nutné definovat předávací místa 
mezi procesy a odpovědnosti 
(pracovník tiskové přípravy 
zodpovídá za to, že podklady k tisku 
jsou takovému účelu způsobilé 
– tedy, že vykazují parametry, 
které minimalizují rizika a dávají 

předpoklad, že tiskový výstup bude 
odpovídat záměru zadavatele/
grafika). To se samozřejmě týká 
i kooperačních procesů – kontroluji, 
co posílám a po kooperantovi 
chci, aby před odesláním hotového 
polotovaru zpět také svoji práci 
zkontroloval.

•  Stanovit měřitelné parametry všech 
procesů ovlivňující kvalitu; jejich 
cílovou hodnotu včetně povolené 
tolerance a způsobu a četnosti 
měření (např. hodnoty nárůstu 
tiskového bodu CMYK v tisku).

Není nutné výše uvedené měřitelné 
parametry, jejich cílové hodnoty 
atd. vymýšlet. Vše je vymyšleno 
a připraveno k zavedení do praxe. 
Situace je o to lehčí, že se jedná 
o „vyšší instanci“, na kterou je možné 
se odvolat v případě komunikace 
se zákazníkem, dodavatelem nebo 
kooperantem. Jedná se především 
o mezinárodní normy pro polygrafický 
průmysl (za všechny zmíním 
nejdůležitější rodinu norem ISO 12647) 
a z nich vycházející příručky, které 
v normách uvedené postupy aplikují 
do praxe (např. ProzessStandard 
Offsetdruck). 

Kolik standardizace stojí  
a kdy se investice vrátí?

Určitá investice je se standardizací 
samozřejmě spojená. Nejedná 
se však hlavně o peníze – ty jsou 
při zavádění standardizace až na 
posledním místě a výše finanční 
investice je zanedbatelná. Zásadní 
je, aby standardizaci management, 
ale i řadoví pracovníci chtěli. Aby byli 
patřičně motivováni. Standardizace 
je jakýsi bonus, nadstavba. Pokud ji 
provádět nebudu, i tak budu tisknout 
a vystavovat faktury. Jde tedy o to 
přesvědčit pracovníky, kterých se to 
týká, že zavedením a dodržováním 
standardizace si práci v konečném 
důsledku ulehčí; odvedou pak 
vysokou kvalitu práce a mohou na ni 
být patřičně hrdí a v neposlední řadě 
– celkový finanční profit může být 
částečně přenesený i na jednotlivé 
pracovníky.

Z dlouhodobého pohledu neznamená 
standardizace – resp. její provádění 

dodatečnou časovou investici 
pro pracovníky. Provádí svoji běžnou 
pracovní rutinu, avšak s pomocí 
správných postupů. Časová investice je 
nutná pouze na začátku při nastavení 
systému.

Co se týká finanční stránky, pro 
standardizovaný provoz je potřeba 
měřit a vyhodnocovat procesy. To 
se neobejde bez měřicích přístrojů. 
Většinou se však jedná o přístroje, 
které v tiskárně již jsou, jen nejsou 
využívány všechny jejich funkce, 
případně nejsou využívány správně. 
V případě pořízení nových přístrojů 
se taková investice pohybuje v řádu 
desítek tisíc korun a jejich životnost 
je několik let. Přepočteno na rok 
provozu je taková částka zanedbatelná. 
Další investicí, která se však netýká 
všech, je nastavení interních pravidel 
a proškolení pracovníků. Někdo 
zvládne sám pomocí dostupných 
příruček; někdo se raději obrátí 
na odborníka. I tato investice však 
není horentní a odpovídá přibližně 
zavedení ISO/ČSN normy (např. ISO 
9001). Jako bonus lze nechat 
vybudovaný systém standardizace 
certifikovat (např. dle standardizačních 
předpisů ProzessStandard Offsetdruck 
německého polygrafického svazu 
Bundesverband Druck und Medien 
e.V.) – zde platí stejný příměr k ISO 
9001. I certifikace je placená; není však 
nutná.

Pokračování příště

V úvodním článku jsme si popsali 
standardizaci makropohledem. 
Následující články budou již konkrétní 
– budou se týkat měřicích zařízení; 
kvality tiskových dat; standardizace 
v tiskové přípravě; při zhotovení 
nátisku; v tisku; standardizace 
v oblasti barev a potiskovaných 
materiálů; a oblast norem. K tématu 
standardizace je stejně tak možné 
posílat do redakce podněty na další 
oblasti.

Autor je distributorem 
měřicích přístrojů Techkon 
a dlouhodobě se věnuje tématu 
standardizace v polygrafii. Více 
na www.printquality.cz.

Nebojme se standardizace

Jiří Zápotocký
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