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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: reprodukční grafik pro média 

Zařazení: polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

Popis: 

Grafik pro reprodukční média může pracovat ve společnostech, které se věnují výrobě časopisů, knih 

a reklamních materiálů.  Uplatnění najde ve firmách, které se zabývají přípravou a zpracováním 

grafických digitálních dat, jako jsou vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik, grafická studia 

a reklamní agentury, které se zabývají webdesignem a výrobou multimediálních prezentací. Obsahem 

jeho práce mohou být také další grafické práce – kalendáře, billboardy, kreslené triky, filmy, webové 

prostředí.   

Úkol č. 1:  

Pokus se navrhnout logo školky ve vaší obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web firmy Moraviatisk Vyškov (www.moraviatisk.cz). Zjisti produkty, které firma 

nabízí pro jednotlivé obory. Doplň do tabulky. 

Obor Produkty, služby, tiskoviny 

Doprava  

Školství  

Obchody s potravinami  

Podnikatelé  

Reprodukční grafik 

zná a ovládá tyto činnosti: 

• ovládá tiskařské techniky,  

• orientuje se v grafických technikách,  

• ovládá některé z výtvarných technik,  

• umí pracovat s grafickými programy typu 

Adobe Ilustrátor, Photoshop, 

• má estetické cítění, výtvarné nadání. 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 3:  

Jsi grafik a máš za úkol zpracovat graficky pro soukromého autora vydání jeho knihy pohádek 

s obrázky pro malé čtenáře ve věku 6 až 8 let. Pomoz mu vybrat jednotlivé položky (zvolené označ): 

Formát knihy:   Počet stran:   Typ papíru:   

a) A4 (210 × 297)  50–80   bílý (80 až 120 g)  

b) A5 (148 × 210)  10–15   žlutý (80 až 90 g)  

c) A6 (105 × 148)  80–150   křídový lesklý   

 

Barevnost stránek v knize:     Vazba knihy: 

a) celá kniha bude černobílá    pevná s pevnými deskami 

b) celá kniha bude barevně    lepená s měkkými deskami 

c) mix – barevně i černobíle    šitá se 2 sponkami (do 48 stránek) 

 

Úkol č. 4: 

Pokud tě baví grafika, nemusíš se stát pouze reprodukčním grafikem pro média, ale mohou se ti 

zalíbit také další obory. V následující tabulce najdeš některé z nich. Pokus se popsat vždy alespoň 

dvě činnosti, které tyto obory zahrnují. Připoj poznámku, zda by tě tento obor bavil.  

Obor Činnosti ano / ne 

Knihař   

Fotograf   

Tiskař   

Polygraf   

Obalář   

 

Úkol č. 5: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web Střední školy grafické v Brně: 

www.ssgbrno.cz 

 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které ti umožní toto vzdělávání.  


