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odborné kreslení

bod a skvrna

čára 

plocha a tvar

světlo a stín

barva

kompozice prvků na ploše  

fyzikální teorie barev

subtraktivní a aditivní míšení 
barev

malířská technika

tisková technika

knihtisk

ofset

hlubotisk

tamponový tisk

sítotisk

flexotisk

digitální tisk

knihařská výroba

knihařské materiály

knižní vazba

професійне креслення

точка і пляма

лінія 

площа і форма

світло і тінь

колір

композиція елементів 
на робочому столі 

фізична теорія кольорів

субтрактивне та адитивне 
змішування кольорів

техніка малювання

техніка друку

високий друк

офсетний друк

глибокий друк

тампонний друк

трафаретний друк

флексографічний друк

цифровий друк

палітурне виробництво

палітурні матеріали

книжкова обкладинка

Polygrafický 
základ 

 
Поліграфічна 

основа
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standardizace technologických 
procesů

barevná reprodukce

verifikovaný nátisk 

reprodukční techniky

typografická úprava

digitální workflow

digitální fotoaparát

digitální kamery

digitální tiskový stroj 

osvit a osvitová jednotka 

zobrazovací jednotka 

polygrafický materiál

akcidenční sazba

obrazová část tiskovin 

standardizace tisku

bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci

organizace a vybavení 
pracoviště

denzitometr

spektrofotometr

papírový materiál

tisková barva

kov v polygrafické výrobě 

elektrolyty 

leptací roztok

polymery

стандартизація 
технологічних процесів

кольорова репродукція

перевірений пробний 
екземпляр

репродуктивні техніки

типографська обробка

цифровий робочий процес

цифрова камера

цифрові камери

цифровий друкарський 
верстат

експозиція та блок 
експозиції

графічний індикатор 
(дисплей)

матеріал для друку

акцидентний шрифт

образотворча частина 
друкованої продукції

стандартизація друку

безпека та охорона здоров'я 
під час роботи

організація та обладнання 
робочого місця

денситометр

спектрофотометр

паперовий матеріал

колір друку

метал в поліграфічному 
виробництві

електроліти 

травильний розчин

полімери

Technologické 
procesy 

 
Технологічні 

процеси

Realizace 
výrobních činností 

v polygrafii 
 

Здійснення 
виробничої 

діяльності 
в поліграфії
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lepidlo

světlocitlivý materiál

polygrafická firma

výrobní harmonogram

fáze polygrafické výroby 

standardizace výrobního 
procesu

technologická příprava výroby

клей

світлочутливий матеріал

поліграфічне підприємство

графік виробництва

етапи поліграфічного 
виробництва

стандартизація виробничого 
процесу

технологічна підготовка 
виробництва
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