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ABSTRAKT 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat tiskovými materiály a propagačními předměty pro 

konferenční řadu TeXperience v letech 2011, 2012 a 2013. Obsahem teoretické části je 

stručný popis propagace jako součásti marketingového mixu. Poté se zaměřím na obecnou 

teorii softwaru a konkrétní vektorový editor, který jsem vyuţil pro tvorbu grafických pod-

kladů. Na závěr teoretické části popíšu aplikované výrobní technologie při realizaci propa-

gačních předmětů. V praktické části představím grafické návrhy a dále vyberu na základě 

porovnání cenových nabídek vhodnou reklamní společnost pro zhotovení potisků. Praktic-

kým výstupem mé bakalářské práce bude realizace jiţ zmíněných tiskových materiálů 

a propagačních předmětů. 

 

Klíčová slova: propagace, vektorový grafický editor, gravírování laserem, tamponový tisk, 

digitální tisk, TeXperience.   

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with press materials and promotional articles for TeXperience 

conference series in years 2011, 2012 and 2013. The theoretical part focuses firstly, on 

a brief description of promotion as an element of marketing mix and secondly, on a general 

theory of software and the concrete vector editor, which was used for creating graphical 

layouts. In conclusion, I describe manufacturing technologies applied to produce the pro-

motional articles. In the practical part of my thesis, I present various graphical concepts, 

which were considered. Further on, the promotion company to produce prints is selected 

according to comparison of costs. The press materials and promotional articles are practical 

output of this thesis.  

 

Keywords: promotion, vector graphics editor, laser gravure, pad printing, digital printing, 

TeXperience.
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce a praktickým výstupem je realizace tiskových materiálů a pro-

pagačních předmětů pro konferenci TeXperience v letech 2011, 2012 a 2013.  

Co se týče propagačních předmětů, v teoretické části popíši propagaci jako součást marke-

tingového mixu. Vysvětlím pojem marketingový mix, uvedu jeho sloţení či o jaké sloţky 

se můţe rozšířit. Dále uvedu podrobněji sloţky samotné propagace, do které řadíme např. 

internet, tisk, televizi, atd.  

V další části teoretické části se budu zabývat softwarem, popíši grafický vektorový editor 

CorelDraw®, který jsem vyuţil při zpracovávání grafických návrhů, u kterého se zaměřím 

na pracovní prostředí, tvorbu a editaci objektů a textu, podrobněji popíši barevné modely 

vyuţitelné v různých oblastech a nakonec se budu zabývat moţností publikace dokumentů 

ze zmíněného editoru. 

Na závěr teoretické části se zaměřím na výrobní technologie pouţité při realizování propa-

gačních předmětů. Vysvětlím podstatu gravírování CNC strojem nebo laserem, dále jak se 

tiskne za pomocí tamponového tisku či co je myšleno pojmem digitální tisk. Nakonec uve-

du, co vše potřebujeme k výrobě odznáčků a stručně popíši postup jejich výroby na stroji 

k tomu určeném. 

Praktickou část jsem rozdělil na tři oddíly. V prvním představím všechny grafické návrhy, 

které jsem připravil pro konferenci TeXperience. Začnu samotným logem na konferenci 

a budu pokračovat návrhy tiskových materiálů, do kterých spadá informační leták, velko-

formátový plakát a jmenovka. Po prezentaci tiskových materiálů představím návrhy potisků 

na předměty, které jsme společně vybrali s vedoucím bakalářské práce. Jsou to konkrétně 

tři druhy per, šest variant odznáčků a praktický drţák na tašku. 

V dalším oddílu praktické části ekonomicky zhodnotím a vyberu nejvhodnější reklamní 

společnosti pro realizaci potisku propagačních předmětů. Dále porovnám cenové nabídky 

jednotlivých reklamních společností a kvantifikuji poměr cen vůči nejvýhodnější nabídce 

při zvýšeném mnoţství poţadovaných kusů propagačních předmětů. 

Na závěr představím jiţ realizované předměty a posoudím, zda došlo k odchylkám od pů-

vodního grafického záměru uvedeného v grafických návrzích a zda skutečnými náklady byl 

dodrţen limit stanoveného rozpočtu. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PROPAGACE 

Propagace je jedna ze součástí marketingových nástrojů, které vyuţívají společnosti při 

plnění jejich marketingový cílů. Je součástí tzv. marketingového mixu, který je jádrem 

marketingové koncepce v druhé vývojové fázi marketingu, zvané Cílový marketing 

(1950 – 1975). [1] Otcem myšlenky marketingového mixu je Neil H. Borden. Později myš-

lenku rozšířil Jerome McCarthy, který dělí tyto nástroje do širších skupin, tzv. 4P marke-

tingu (pro klasický produkt). [2]  

1.1 Marketingový mix 

Zahrnuje 4 základní marketingové nástroje v pojetí pro klasický produkt.  

 

Obr. 1. Marketingový mix. [2] 

1.1.1 Produkt (product)  

Produkt je základní sloţka marketingového mixu. Označuje výrobek jako celek. Skládá se 

ze tří částí: 

 jeho jádrem je uţitná hodnota samotného produktu (výrobek či sluţba); 

 reálným produktem je jeho kvalita, značka, balení, design; 

 rozšířeným produktem jsou výhody, které plynou z jeho nákupu (záruka, poskytnutý 

úvěr, servis, instalace). 
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1.1.2 Cena (price) 

Cena je souhrn hodnot, za které se produkt prodává, vyjádřený v peněţních jednotkách. Pro 

společnost představuje příjem. Součástí této hodnoty je jak samotný produkt, tak i rabaty, 

slevy, náhrady nebo podmínky k placení. Mezi způsoby stanovení ceny patří:  

 nákladově orientovaná cena; 

 poptávkově orientovaná cena; 

 konkurenčně orientovaná cena; 

 cena stanovená z marketingových cílů; 

 cena stanovená na základě vnímané hodnoty. 

1.1.3 Místo, distribuce (place) 

Distribuce určuje, jakým způsobem se výrobek dostane od výrobce ke spotřebiteli. Distri-

buce můţe být provedena dvěma formami: 

 přímou formou, kdy dochází ke kontaktu výrobce se spotřebitelem; 

 nepřímou formou, kdy do distribuce vstupuje aţ několikaúrovňový mezičlánek (ma-

loobchod, velkoobchod, agent, sklad, atd.). 

1.1.4 Propagace (promotion) 

Propagace, téţ komunikační mix, je způsob, jak informovat potenciální zákazníky o výrob-

ku, který můţe zakoupit. Více viz. 1.2 Propagace. 

1.1.5 Ostatní prvky marketingového mixu 

V současné době se jiţ vyuţívá různý počet prvků marketingového mixu podle toho, 

v jakém oboru je přínosnější. Ty jsou podle Heskové [3] rozšířeny následovně o tyto prvky: 

 služby – people, process; 

 cestovní ruch, pohostinství – people, packaging, programming, partnership; 

 školství – personalities, process pedagofical aproaches, partipation; 

 bankovnictví – participans, process, physical; 

 obchod – product 1, product 2, product 3, people. 
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1.2 Propagace  

Patří mezi nejdůleţitější prvky marketingového mixu. Dobrá propagace je klíčem 

k úspěchu. Mezi nejrozšířenější nástroje komunikačního mixu v dnešní době patří bezespo-

ru internet, tisk, rádio a televize.  

1.2.1 Internet 

Nabízí hned několik způsobů samotné propagace, ať uţ výrobku, sluţby nebo celé společ-

nosti. Vedle webové prezentace to jsou dnes jiţ velice rozšířeny katalogy sluţeb (placené, 

neplacené), kontextová reklama (Google AdWords, adFOX) či reklamní prouţky, tzv. ban-

nery. 

1.2.2 Tisk 

Další moţností propagace je zveřejnění informací pomocí tisku. S větším nástupem inter-

netových médií dochází postupně k ústupu tištěných médií. Ty ovšem stále zaujímají důle-

ţitou pozici na poli informovanosti. Sem patří denní tisk, různá periodika, magazíny nebo 

i tištěné katalogy sluţeb. 

1.2.3 Rádio 

Zajímavým médiem je taktéţ rádio, které má moţnost propagace pouze v určitém čase. 

Na rozdíl od tisku se reklamy musí opakovat několikrát, aby došlo k určitému efektu za-

chycení informace a jejímu poslechu. 

1.2.4 Televize 

Mezi mohutná média řadíme i televizi. Ať uţ celoplošné, regionální nebo kabelové a sate-

litní. Kaţdá má svou sledovanost a dle tohoto kritéria se pohybuje cena reklamy. Dalším 

kritériem je i cílová skupina, které má být informace sdělena. 

1.2.5 Outdoor reklama 

Jednou z moţností propagace je i outdoor (venkovní) reklama. Zde se jedná o kaţdodenně 

viděné billboardy, bigboardy, různé reklamní plachty, reklamy na lavičkách, telefonních 

budkách, na prostředcích hromadné dopravy a v neposlední řadě letáčky v marketech, 

apod.  
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1.2.6 Direct marketing 

Direct (přímý) marketing je zaloţen na přímé komunikaci s cílovou skupinou formou dopi-

sů, emailů nebo telefonních hovorů. Po rozmachu direct marketingu došlo k zákonnému 

omezení rozesílání nevyţádaných emailů (spamů). 

1.2.7 Public relations 

Public relations, uváděné pod zkratkou PR, lze přeloţit jako „vztah s veřejností“. Společ-

nosti si zakládají na komunikaci s veřejností a snaţí se ovlivňovat jejich pohledy a postoje. 

Pro PR je důleţité udrţovat dobrou image společnosti. 

1.2.8 Word-of-mouth 

Word-of-mouth marketing je jedna z netradičních forem marketingu. Jde o rozšíření infor-

mací dalším lidem. Ti mluví o produktech společnosti a tuto informaci šíří dál. 

Word-of-mouth marketing má několik technik, které jsou hnacím motorem mezilidské ko-

munikace o produktech a sluţbách. Některé druhy Word-of-mouth technik, se kterými se 

můţeme běţně setkat, jsou např. Buzz Marketing, Virový (virální) marketing, Community 

marketing nebo Značkový Blogging. [7] 
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2 POUŽITÝ SOFTWARE PŘI PŘÍPRAVĚ NÁVRHŮ 

2.1 Co je software? 

Pro vyuţití počítače a zajištění jeho funkčnosti jsou třeba dvě věci. Technické vybavení PC 

neboli hardware, který je hmatatelný a řadíme do něj samotný počítač s veškerým vybave-

ním (procesor, paměti RAM, pevné disky, apod.) a další přídavné zařízení (monitor, klá-

vesnice, myš, apod.). Druhou podstatnou věcí je software, neboli programové vybavení. [9] 

2.1.1 Systémový software 

Systémový software je podstatné programové vybavení, které umoţňuje efektivní vyuţití 

počítače (operační systém, ostatní systémové programy). 

2.1.2 Aplikační software 

Aplikační software umoţňuje uţivateli vykonávat nějakou uţitečnou činnost (psaní textů, 

zpracování obrazu, zvuku a videa, vyvíjení nových softwarů, přehrávání médií, apod.). 

Mezi aplikační software řadíme kancelářské balíky, grafické programy, vývojové nástroje 

a zábavní software. 

Dále je moţné rozdělit software podle finanční dostupnosti (freeware, shareware, komerční 

software) nebo podle druhu či účelu. 

2.2 Grafický program 

Při přípravě podkladů pro bakalářskou práci byly vyuţity dva základní grafické programy.  

2.2.1 Vektorový grafický editor 

Vektorový grafický editor slouţí pro tvorbu nebo úpravu vektorových obrázků, které jsou 

sloţeny z geometrických tvarů (body, přímky, křivky a mnohoúhelníky), které mají přesně 

definované vlastnosti (velikost, pořadí, výplň) a jeho kvalita ani ostrost se nemění při změ-

ně velikosti. Vektorová grafika se vyuţívá především pro ilustraci nebo animaci. V případě 

větší sloţitosti grafického objektu dochází ke zvyšování náročnosti na operační paměť 

a procesor. Mezi hlavní formáty vektorové grafiky patří AI, CDR, PDF, SVG, EPS. Uplat-

nění je především v reklamních a jiných tiskových podobách. 
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2.2.2 Bitmapový grafický editor 

Bitmapový (téţ rastrový) grafický editor slouţí pro tvorbu nebo úpravu bitmapové grafiky. 

Ta je sloţena z jednotlivých barevných bodů (pixelů), které jsou popsány několika bity 

a tyto body vytvářejí velmi jemnou mříţku. Kaţdý bitmapový objekt má dáno své rozlišení, 

přičemţ při změně velikosti dochází ke ztrátě kvality či ostrosti. Ukázkou klasické bitma-

pové grafiky je fotka vyfocená digitálním fotoaparátem nebo naskenovaná pomocí scanne-

ru. Mezi hlavní formáty bitmapové grafiky patří JPG, BMP, PNG, TIF. Uplatnění má 

u fotografií nebo sloţitějších ilustrací zahrnující stíny a mnoho odstínů barev. 

 

Obr. 2. Rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. [Zdroj: vlastní] 

Nynější grafické editory dovolují jak převedení vektorové grafiky do bitmapové, tak 

bitmapové do vektorové (tzv. trasování), ovšem u druhého typu záleţí na kvalitě trasova-

ného objektu a ne vţdy dojde ke kvalitnímu výsledku. 

 

Obr. 3. Ukázka trasování. [Zdroj: vlastní] 
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2.3 Vektorové grafické editory 

Pro praktickou část bakalářské práce byly vyuţity výhradně vektorové grafické editory 

a vektorovou grafiku obecně. Hlavním důvodem byla jak variabilita velikostí potisku, tak 

menší rozměry propagačních předmětů určených pro potisk. 

Na poli vektorových grafických editorů můţeme v dnešní době nalézt mnoho produktů od 

různých výrobců. Jako u běţného softwaru zde platí, ţe lze pořídit grafický editor zcela 

zdarma (freeware), na omezenou dobu pouţitelnosti nebo s omezenými funkcemi (share-

ware) a s placenou licencí. 

Mezi editory s placenou licencí a zároveň nejrozšířenější patří grafický vektorový editor 

Adobe Illustrator® vytvářený od roku 1986 společností Adobe Systems. Druhým nejrozší-

řenějším editorem je CorelDraw®, kterým udělala na počátku 90. let velkou díru do světa 

kanadská společnost Corel Corporation. 

Tab. 1. Přehled hlavních produktů společností Adobe Systems a Corel Corporation. 

[Zdroj: vlastní]  

Společnost Produkty 

Adobe Systems Photoshop®, Illustrator®, InDesign®, Dreamweaver®, 

Flash®, Acrobat® , Fireworks® 

Corel Corporation CorelDRAW®, Corel® PHOTO-PAINT™, Corel® 

PowerTRACE™, Corel CAPTURE™, Corel PaintShop 

Photo Pro X3, Incomedia™ WebSite® , 

Při tvorbě grafických návrhů pro realizaci propagačních předmětů prezentovaných bakalář-

skou prací byl vyuţit vektorový grafický editor CorelDRAW®.  

2.4 CorelDRAW® 

CorelDRAW® je jiţ mnoho let pro osvědčený vektorový kreslící program. Obecné uplat-

nění nalezne u výtvarníků, v grafických a reklamních studiích a u tvůrců 2D grafiky. Pro-

gram je oblíben kvůli své jednoduchosti a intuitivnosti ovládání a nepřeberného mnoţství 

zajímavých funkcí a vlastností, které umoţňují svým uţivatelům profesionální výstup. Co-

relDRAW® je aktuálně dodáván v programovém balíku CorelDRAW Corel Graphics Suite 

ve verzi X5 (téţ 15) společně s bitmapovým editorem Corel® PHOTO-PAINT™. [4] 
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2.4.1 Pracovní prostředí 

Grafické rozhraní programu se v průběhu vývoje nových verzí moc neliší. Základní pra-

covní prostředí se skládá z prvků umoţňujících co nejefektivnější práci na projektech. 

 Standardní panel, obsahující tlačítka základních a systémových funkcí pro správu 

celého dokumentu. 

 Panel vlastností, jehoţ obsah závisí na zvoleném nástroji. 

 Okno nástrojů, obsahující výběr samotných nástrojů pro práci s textem, křivkami 

a různými geometrickými tvary, barevnými výplněmi nebo efekty objektů. 

 Palety barev, zvolené podle preference barevných modelů. RGB, CMYK, HKS® 

či PANTONE®. 

 

Obr. 4. Pracovní prostředí vektorového editoru  CorelDRAW® X5. 

[Zdroj: vlastní] 

2.4.2 Tvorba a editace základních objektů a textu 

Vektorový editor CorelDRAW® umoţňuje editaci i samotnou tvorbu základních i více 

sloţitějších grafických objektů. Mezi ty základní patří čtverec, kruh, mnohostran a různé 

geometrické tvary (trojúhelníky, šipky, bubliny, banner, apod.).  
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Pro sloţitější tvary se vyuţívá křivek, jejichţ základem jsou uzlové body, které křivky vţdy 

protínají a určují její tvar. Nejuţitečnějším nástrojem pro tvorbu křivek je tzv. Bézierův 

reţim, který napomáhá při tvorbě Bézierové křivky.  

Jedná se o metodu vyvinutou francouzským inţenýrem Pierrem Bézierem, pomocí které je 

moţno popsat křivku čtyřmi body. Dvěma, tzv. kotevními, které definují danou úsečku 

a dvěma, tzv. kontrolními, které určují vlastní tvar křivky.  

Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Tímto 

způsobem lze popsat i tu nejsloţitější křivku, jakou jsme schopni nakreslit. Křivka nám 

vytvoří cestu, která můţe být otevřená nebo zavřená, s výplní či bez výplně. [8] 

 

Obr. 5. Bézierova křivka. [Zdroj: vlastní] 

Při editaci objektů lze vyuţít nastavení: 

 křivek – šířka, šipky, styl a zakončení čáry, zaoblení rohů, tvar hrotu; 

 výplně – jednotná výplň, přechodová výplň, vzorová výplň, texturová výplň, post-

scriptová výplň. 

Práce s textem je podobná jako v jakémkoliv textovém editoru. Text můţeme vkládat do 

textového pole, libovolně upravovat jeho velikost, barvu i font. Pro náročnější uţivatele je 

moţnost umístit text do objektu, na jakoukoliv křivku, po které se táhne, nebo převést na 

samotné křivky a libovolně zasahovat do kerningu (úprava mezer) či jinak deformovat font. 
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2.4.3 Barvy 

CorelDRAW®, jako i ostatní vektorové editory, disponuje moţností uţití barevných mode-

lů a sady přímých barev. Pouţitý barevný model přímo závisí na povaze dokumentu, zdali 

je určen pouze pro digitální potřebu, následný tisk nebo pro určení barvy jednotlivých částí 

budoucího reálného produktu. 

Mezi základní barevné modely patří: 

 RGB – Barevný model pouţitý pro popsání barvy za pomocí světla. Jde o barvu 

aditivní. Základem je způsob míchání barev. Hlavní sloţkou jsou tři barvy (červená, 

zelená, modrá), jejichţ přidáváním dosáhneme poţadovaného odstínu. Vyuţití je 

především u monitorů nebo projektorů [5]. 

 CMYK – Základními barvami pro míchání modelu CMYK jsou barvy azurová, 

purpurová, ţlutá a černá. Tyto čtyři barvy jsou primárně vyuţity pro tiskové materi-

ály, protoţe ty světlo nevyzařují, ale odráţí. Model CMYK je zaloţený 

na subtraktivním míchání barev, tedy mícháním od sebe barvy odečítáme. Lze vyu-

ţít i modelu CMY, jehoţ smícháním by se mělo docílit barvy černé, která je 

z modelu vypuštěna. V reálu je ale barva spíše tmavě šedá.  

 

Obr. 6. Barevné modely RGB a CMYK. [Zdroj: vlastní] 
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Hlavní sadou přímých barev je: 

 PANTONE® - Barevný systém vyvinutý americkou společností Pantone Inc., který 

je pouţíván designéry po celém světě z důvodu přímosti označení kaţdé barvy ob-

saţené ve vzorníku. Kaţdá barva má ve vzorníku své označení. Rozlišuje se téţ 

druh papíru určeného pro tisk (natíraný, nenatíraný a matný). Vedle základních 

vzorníků figurují i vzorníky pro barvy metalické a pastelové. [10] 

 

Obr. 7. Vzorník základních přímých barev PANTONE®. [Zdroj: vlastní] 

Vedle zmíněných dvou základních barevných modelů RGB a CMYK jsou k dispozici 

i méně vyuţívané modely, které se liší sloţkami modelu. Jsou to tyto modely a sloţky:  

 HSB - tón, sytost, jas; 

 HLS - odstín, světlost, sytost; 

 Lab - luminace, červeno/zelená a modro/zelená barva bodu; 

 YIQ - pouţívaný v NTSC barevném TV signálu. 
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2.4.4 Publikování 

Kaţdý program má svůj formát pro uloţení informací v něm vytvořených. Obdobný formát 

má i vektorový editor CorelDRAW®. Ten pro uloţení dokumentů vyuţívá svůj formát 

CDR. Pro jeho otevření je zapotřebí samotný program nebo jiný program, ve kterém lze 

tento formát zobrazit. 

Pro otevření dokumentu na počítači, který nemá potřebné softwarové vybavení, je moţnost 

exportovat dokument do jiných formátů, ať uţ bitmapových nebo vektorových. 

 JPEG – Nejrozšířenější bitmapový formát navrhnutý konsorciem Joint Photogra-

phic Experts Group. Jedná se o metodu ztrátové komprese. Formát je nejčastěji vy-

uţíván pro fotografické snímky a obrázky s hladkými přechody.  

 PNG – Na rozdíl od formátu JPEG je PNG formátem bezeztrátovým. Byl vyvinut 

jako náhrada staršího formátu GIF a nabízí 24bitovou barevnou hloubku. Je ideální 

pro obrázky obsahující text a křivky. Podporuje téţ průhlednost a je vhodný pro 

kvalitní vykreslení důleţitých objektů při tvorbě webových stránek. Jeho nevýho-

dou je 5-10x větší kapacitní potřeba oproti JPEG. 

 PDF -  Portable Document Format je nejrozšířenějším zástupcem pro vektorový 

formát vyvinutý společností Adobe Systems pro ukládání dokumentů nezávisle 

na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Jedná se tedy o univerzální formát 

pro přenos dokumentů. Soubory ve formátu PDF jsou vhodné zejména pro tisk. 

V současné době figurují na trhu i konkurenční formáty XPS (Microsoft) a ODF 

(ODF Alliance). 

 AI – Nativní formát grafického editoru Adobe Illustrator® patentovaný společností 

Adobe Systems. Formát AI je obdoba formátu CDR u CorelDRAW®. 

Výběr formátu pro publikaci záleţí na účelu vytvořeného dokumentu. Při běţném tisku 

či distribuci po internetu a potřebě nízké velikosti dokumentu postačí formát JPEG. Pro 

potřebu kvalitně vytisknutého dokumentu či produktových nákresů je ideální nejrozšířeněj-

ší formát PDF.  
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3 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 

3.1 Gravírování 

Gravírování je velice stará známá technika vyuţívána v mnoha oborech. Ottův slovník na-

učný nás odkazuje na záznam rytí a ryjectví.  

Rytí zve se výkon, kterým na povrchu předmětů částečným vyhlubováním vytvořují se 

kresby, ozdoby, nápisy apod. Ryjectví tvoří zvláštní ţivnost uměleckou neb umělecko-

průmyslovou, při níţ rozeznáváme zase zvláštní obory, podle toho, jakým druhem práce 

se zabývá, a podle materiálu, do něhoţ se ryje (dřevoryt, mědiryt, atd.). Rytinami zdobí se 

předměty ze zlata, stříbra a jiných kovů z perleti, ţelvoviny, slonoviny, kůţe aj. [6] 

Gravírovací stroje mohou být manuálně ovládané, tzv. pantografy a v dnešní době častější 

CNC stroje, nebo téţ plottery, řízené počítačem. Pantograf je mechanická pomůcka skláda-

jící se z několika ramen, které kopírují pohyby podle stanovené šablony. V dnešní době 

počítačů a techniky se jiţ pantografy výrazně pro gravírování nepouţívají.  

Současné trendy se ubírají ke gravírování laserem, ovšem záleţí na povaze gravírovaného 

předmětu. 

3.1.1 Gravírování CNC strojem 

Vyuţívá se zejména při rytí do mosazných či hliníkových popisných štítků. Podstatou je 

vyrytí poţadované grafiky v určité velikosti do určité hloubky. Při gravírování do kovu se 

povrchová úprava provádí diamantem a grafika se "škrábe". Mezi hlavní materiály pouţi-

telné u gravírování CNC strojem patří hliník, mosaz, plast, dřevo, sklo či kůţe. [11] 

CNC stroj nabízí široké vyuţití jak při realizaci zakázek v průmyslové výrobě a reklamních 

studiích, tak při řešení netradičních zadání. 

3.1.2 Gravírování laserem 

Jde o moderní metodu vyuţívanou především při gravírování do eloxovaného hliníku. Jde 

o povrchovou úpravu některých kovů a slitin za pomoci elektrochemického procesu. Nej-

častěji se jedná o propisky, přívěsky, flash disky. Dále lze laserem gravírovat do dřeva, 

plastu, skla či kůţe. Laser lze pouţít i u gravírování do čistých kovových předmětů bez 

povrchové úpravy, např. noţe nebo hodinky. Hlavní výhodou je stálost potisku.  Laserů pro 
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gravírování je několik druhů. Pevnolátkové, barvivové, plynové nebo polovodičové. Nej-

pouţívanějším je však plynný - molekulární CO2. 

3.2 Tamponový tisk 

Tamponovým tiskem (téţ tampontiskem) lze označit tiskovou metodu přenášení barvy 

z tiskového klišé pomocí gumového tamponu na potiskovaný předmět.  Při tisku na plasto-

vé či dřevěné předměty se vyuţívá barev jednosloţkových, u kovových předmětů barev 

dvousloţkových. Dvousloţkové barvy musí zpravidla 48 hodin schnout. Díky tvarové při-

způsobivosti tamponu se tvaru předmětu většinou meze nekladou. Lze potisknout většinu 

různě tvarovaných předmětů -  ploché, válcové, kulaté, vypouklé. 

 Tampontisk se vyuţívá v řadě průmyslových odvětví. Pro potisk reklamních předmětů, 

automobilových dílů, chirurgických nástrojů, jako dekory předmětů, popisky ovládacích 

prvků a tlačítek či identifikační štítky. 

3.2.1 Systém otevřených barevníků 

Jedná se o formu doplňování barvy do korýtka, které se nachází za klišé. Systém otevře-

ných barevníků vyuţívají spíše stroje reklamní. 

3.2.2 Systém uzavřených barevníků 

U systému uzavřených barevníků lze barvu přímo skladovat a doplňovat dle potřeby. Vý-

hodou oproti otevřenému systému je hlavně čistota a ekonomičnost. Vyuţívají především 

průmyslové stroje. Tamponovým tiskem lze tisknout i velmi detailní loga. Počítačový 

software pro míchání barev umoţňuje namíchat barvu velice blízkou vzorníku 

PANTONE®. 

3.3 Digitální tisk 

Digitálním tiskem se rozumí moţnost tisku přímou cestou z počítače na výstup (tiskárna) 

a to s moţností jiţ od jednoho kusu. V dnešní době je digitální tisk velikou konkurencí 

tisku ofsetového. Digitální tisk je většinou prováděn na bázi laserového tisku, který šetří 

náklady i ţivotní prostředí. Jeho hlavní předností je rychlost a flexibilita. Náplní laserové 

tiskárny je suchý toner. Největší uplatnění má digitální laserový tisk u tisku knih. Hlavním 

důvodem je pohodlná předtisková úprava, niţší náklady a rychlejší výroba. 
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Další moţností je tisk na tiskárnách inkoustových za pomocí tonerů naplněných barvami. 

Při tisku se vyuţívá barevného modelu CMYK, jehoţ barvami jsou tonery naplněny. 

Digitálním tiskem se dá realizovat nepřeberné mnoţství tiskových materiálů. Plakáty, kata-

logy, publikace, různé tiskové materiály, kalendáře, skripta, dokumenty, bakalářské či di-

plomové práce, aj. 

Při poţadavku tisku aţ po okraj strany existuje řešení zvané spadávka. Spadávka je ořezová 

značka či vyznačený okraj pro ořez, který bývá zpravidla 3-5mm od okrajů všech stran do-

kumentu. Spadávka se při zpracování tiskoviny odřízne a tím vznikne tisk po okraje strany. 

 

Obr. 8. Ukázka ilustrace se spadávkou. [Zdroj: vlastní] 

3.4 Výroba odznáčků 

Odznáček (button) je dekorativní placka opatřená ilustrací či určitou informací na přední 

straně s moţností připnutí sponou na látkové materiály či magnetem na kovové předměty. 

Pro kompletní výrobu odznáčků je potřeba:  

3.4.1 Spotřební materiál 

Základním spotřebním materiálem je slída (krycí fólie), horní díl a spodní díl, vše v poţa-

dovaném tvaru a průměru. Standardním tvarem je kruh o průměrech 23, 24, 

25, 32, 37, 44, 50, 56, 65, 75 nebo 90 mm. Dalšími tvary mohou být ovály, čtverce nebo 
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obdélníky. Povrch odznáčku můţe být lesklý, matný, stříbrný, reflexní a textilní. V případě 

magnetického butonu je zadní díl se sponou nahrazen magnetem a opatřen protimagnetem 

k uchycení. 

3.4.2 Tiskárna 

Motiv odznáčku o patřičné velikosti se tiskne na papír. K tomuto účelu slouţí tiskárna, 

ať uţ laserová či inkoustová. 

3.4.3 Řezačka nebo výsekový nástroj 

Mezi hlavní druhy patří multiprůměrová řezačka,  kovová řezačka, výsekový stroj,  tvarová 

řezačka. Tyto nástroje slouţí k vyřezání vytisknutého motivu. Kaţdá řezačka má svůj pev-

ný průměr ořezu. Novější jsou opatřeny výměnnými matricemi o libovolném průměru 

či tvaru. 

3.4.4 Manuální stroj pro výrobu odznáčků 

Stroj slouţící ke kompletaci odznáčků. Stroje jsou opatřeny matricí o patřičném průměru 

a tvaru. Novější stroje opět umoţňují výměnu jiné matrice o libovolných průměrech a tva-

rech. 

3.4.5 Stručný postup výroby odznáčku 

 Připravíme grafický návrh podle šablony na určitý poţadovaný rozměr a tvar od-

znáčku.  

 Grafický návrh vytiskneme v poţadované kvalitě. 

 Vytisknutý motiv vyřeţeme pomocí řezačky či výsekového nástroje. 

 Do první matrice na manuálním stroji pro výrobu odznáčků vloţíme horní díl od-

znáčku (1), vytisknutý motiv, a krycí fólii (2). Následně stlačíme páku (3), čímţ do-

jde k nabrání horních dílů matricí. 

 Do druhé matrice vloţíme spodní díl odznáčku (4), přesuneme nad stlačovací zaří-

zení a následně opět stlačíme páku (5), čímţ dojde ke spojení dílů. 

 Následně hotový odznáček (6) z matrice vyjmeme. 
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Obr. 9. Výroba odznáčku na manuálním stroji Superbutton. [12] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 GRAFICKÉ NÁVRHY PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ A 

TISKOVÝCH MATERIÁLŮ  

V praktické části mé bakalářské práce se budu zabývat grafickými návrhy potisků propa-

gačních předmětů a tiskových materiálů pro konferenční řadu TeXperience, týkající se ty-

pografického systému TeX, která proběhne 29. září aţ 2. října 2011 v Ţelezné Rudě, spolu-

organizovanou Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Úkolem bylo: 

 navrhnout logo čtvrtého ročníku konference TeXperience; 

 navrhnout tiskové materiály pro konferenci TeXperience pořádanou v roce 2011; 

 vybrat propagační předměty a navrhnout jejich potisk pro konferenční řadu TeXpe-

rience na roky 2011, 2012 a 2013. 

Základním parametrem grafických návrhů tiskových materiálů a potisku propagačních 

předmětů byla jednoduchost a čitelnost. U tiskových materiálů se téţ dbalo na nízké nákla-

dy tisku. 

Kaţdý ročník konference TeXperience má svou specifickou barvu. Pro rok 2011 je základ-

ní barvou oranţová, pro rok 2012 barva fialová a pro rok 2013 barva zelená, které tvoří 

dvojici s další základní barvou, černou, která je pro všechny ročníky společná. 

Základním fontem pro text v grafických návrzích je bezpatkový font Comfortaa. Zvolený 

font je moderní a volně dostupný. 

Pro kaţdý rok byly navrţeny tyto tiskové materiály a propagační předměty. 

 2011 – logo, informační leták, velkoformátový plakát, jmenovka, kuličkové pero, 

odznáček, drţák na tašku; 

 2012 – kuličkové pero, odznáček; 

 2013 – keramické pero, odznáček. 

Veškeré grafické návrhy propagačních předmětů a tiskových materiálů byly zhotoveny 

v grafickém vektorovém editoru CorelDRAW® X5. 
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4.1 Logo 4th TeXperience 2011 

Logo je podstatnou částí identifikace společnosti, instituce, produktu či jakékoliv věci, kte-

rou chceme zařadit do povědomí lidí. V tomto případě se jedná o jednorázové logo, které 

bude slouţit jako grafická pomůcka pro identifikaci konkrétní konference. 

Pro logo jsou vyuţity dvě základní barvy, které byly základním odrazovým můstkem pro 

celkovou barevnou jednotnost potisků propagačních předmětů a všech tiskových materiálů 

pro konferenci pořádanou v roce 2011. Oranţová barva má za úkol reprezentovat univer-

zitní barvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Černá barva tvoří čistý kontrast na bílém 

podkladu. 

 

Obr. 10. Logo 4th TeXperience 2011. [Zdroj: vlastní] 

Logo je variabilní a dá se vyuţít i pro nadcházející ročníky konference TeXperience při 

výměně barvy, pořadového čísla a roku proběhnutí konference. 

 

Obr. 11. Varianty log konference TeXperience na roky 2012 a 2013. 

[Zdroj: vlastní] 
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4.2 Tiskové materiály pro konferenci TeXperience 2011 

Mezi tiskové materiály připravované pro konferenci TeXperience v roce 2011 je informač-

ní leták, velkoformátový plakát a jmenovka. 

4.2.1 Informační leták  

Hlavním tiskovým materiálem je informační leták.  

 

Obr. 12. Informační leták 4th TeXperience 2011. [Zdroj: vlastní] 
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Leták obsahuje 2 základní barvy (oranţová, černá) a navíc je zde šedá, kterou jsou zbarve-

ná malá loga v bílém pozadí. 

Leták obsahuje pořadatele, základní informace ke konferenci a seznam tutoriálů a předná-

šek. Téţ je obsaţeno konferenční motto: „Učíme (se) typografii a TeX!“. 

4.2.2 Velkoformátový plakát 

Velkoformátový plakát je navrţen v grafickém stylu informačního letáku. Obsahuje logo 

konference. Účel plakátu je čistě propagační a je určen k tisku ve formátech A1 a A3. 

 

Obr. 13. Velkoformátový plakát 4th TeXperience 2011. [Zdroj: vlastní] 

4.2.3 Jmenovka 

Posledním tiskovým materiálem je jmenovka, která bude identifikovat jednotlivé účastníky 

konference. Jmenovka je opět ve stejném grafickém stylu. 
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Obr. 14. Jmenovka 4th TeXperience 2011. [Zdroj: vlastní] 

4.3  Propagační předměty pro konferenci Texperience 2011 

V současnosti je téměř neomezená moţnost ve výběru propagačních předmětů. Reklamní 

společnosti se předhánějí v počtu nabízených poloţek, v technologiích moţného potisku 

a v neposlední řadě v cenových nabídkách.  

Při výběru propagačních předmětů pro konferenční řadu TeXperience byla důleţitým 

aspektem pro rozhodování univerzálnost. Konference se zúčastní jak muţi a ţeny, tak růz-

né věkové kategorie.  

Z tohoto důvodu jsem po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce, 

Ing. Pavlem Stříţem, Ph.D., vybral pro konferenci, která proběhne v roce 2011, vypracoval 

grafické návrhy na následující propagační předměty. Kaţdý propagační předmět je vybraný 

pro svou určitou vlastnost. 

 Kuličkové pero SANDRA – potisknuté mottem, slouţící jako praktická věc, můţe 

být vyuţité i jako reprezentativní předmět. 

 Odznáček BUTTON – stylový, magnetický odznáček opatřený logem poslouţí ja-

ko dekorační prvek kabátů, sak či svetrů. 

 Držák na tašku ZARITA – kovový, rozloţitelný drţák na tašku či kabelku 

s vypáleným logem, který je čistě praktickou věcí a zároveň působí svým vzhledem 

elegantně. 

Výběr kuličkového pera byl nejtěţší, a to z důvodu nepřeberného mnoţství per a různých 

psacích potřeb na trhu. 
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4.3.1 Kuličkové pero SANDRA 

Stříbrné, kovové, kuličkové pero s modrou náplní. Potiskem je motto „Učíme (se) typogra-

fii a TeX!“ umístěné na těle pera. Barvy potisku jsou sladěny s barvami tiskových materiá-

lů. Potisk je navrhnut pro vyuţití technologie tamponového tisku. 

 

Obr. 15. Grafický návrh kuličkového pera SANDRA. [Zdroj: vlastní] 

4.3.2 Odznáček BUTTON na rok 2011 

Dekorační prvek v podobě odznáčku označený logem konference. Odznáček je magnetic-

ký, opatřený protimagnetem. Rozměr odznáčku je 25mm. Odznáčky jsou ve dvou varian-

tách. První elegantnější obsahující z grafických prvků pouze logo a pruh jako na plakátu, 

druhý působící moderně, v němţ je zahrnuto téţ logo a menší šedá loga v bílém podkladu 

působící dojmem textury. 

 

Obr. 16. Grafický návrh odznáčku BUTTON 2011. [Zdroj: vlastní] 
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4.3.3 Držák na tašku ZARITA 

Posledním propagačním předmětem pro rok 2011 je praktický drţák na tašku, kabelku 

či jakýkoliv oděv. Drţák je vyroben z kvalitního kovu a jeho průměr činí 45mm. Spodní 

strana drţáku je opatřena protiskluzovou podloţkou. Ve sloţeném stavu je háček přichycen 

magnetem ke straně. Potisk tvoří logo konference, které je navrţeno a velikostně přizpůso-

beno pro realizaci gravírováním laserem.  

 

Obr. 17. Grafický návrh držáku na tašku ZARITA. [Zdroj: vlastní] 

Všechny zmíněné propagační předměty jsou určeny přímo pro konferenci TeXperience 

v roce 2011. Dále jsem vypracoval grafické návrhy na předměty na roky 2012 a 2013. 

V těchto letech jsou uvaţovány pro propagaci opět pera a odznáčky pro jejich univerzál-

nost. Výhodou je realizace tisku současně s letošními předměty, a tedy niţší náklady na 

přípravu, objednávku a realizaci. V případě realizace třetího propagačního předmětu bude 

záleţet na výběru v konkrétním roce. 

4.4 Propagační předměty pro konferenci TeXperience 2012 

Po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce jsem připravil grafické podklady pro násle-

dující propagační předměty. Ty se liší především v mottu, které je na předmětech potisknu-

to, a dále barevné variaci, která byla pro následující roky změněna. 

 Kuličkové pero OLEG – obdobně jako v předešlém roce potisknuté mottem urče-

ným pro rok 2012. 

 Odznáček BUTTON – odznáček opatřený mottem pro rok 2012. 
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4.4.1 Kuličkové pero OLEG 

Stříbrné, kovové kuličkové pero podobné svým vzhledem předešlému peru SANDRA. Pe-

ro je opatřeno potiskem motta pro rok 2012 „TeX včera, dnes i zítra!“ umístěné na těle. 

Barvy jsou sladěny dle zadání pro rok 2012, a to v barvě fialové a černé. Potisk je opět na-

vrţen pro realizaci tamponovým tiskem. 

 

Obr. 18. Grafický návrh kuličkového pero OLEG. [Zdroj: vlastní] 

4.4.2 Odznáček BUTTON na rok 2012 

Magnetický odznáček ve stejném rozměru jako předešlý. Odznáček určený pro rok 2012 je 

opatřen mottem akce jako kuličkové pero OLEG. Barevně stylizováno v barvách fialové 

a černé. Grafický návrh vyhotoven ve dvou variantách. 

 

Obr. 19. Grafický návrh odznáčku BUTTON 2012. [Zdroj: vlastní] 
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4.5 Propagační předměty pro konferenci TeXperience 2013 

4.5.1 Keramické pero PRO-CHAMPION 

Pro rok 2013 bylo vybráno keramické pero s uzávěrem. Pero působí velice elegantním do-

jmem. Je vyrobeno z kovu. Potiskem je motto v anglické mutaci pro rok 2013 „I’m TeXpe-

riencing!“. Barvy v pro rok 2013 byly stanoveny na zelenou a černou. Potisk je opět umís-

těn na tělo pera a je navrţen pro realizaci tamponovým tiskem. 

 

Obr. 20. Grafický návrh keramického pera PRO-CHAMPION. 

[Zdroj: vlastní] 

4.5.2 Odznáčky BUTTON na rok 2013 

Opět magnetický odznáček opatřený mottem konference a sladěný do barev pro rok 2013 

ve dvou variantách. 

 

Obr. 21. Grafický návrh odznáčků BUTTON 2013. [Zdroj: vlastní] 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VÝROBY TISKOVÝCH 

MATERIÁLŮ A JEDNOTLIVÝCH PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ 

Při kalkulaci tiskových materiálů se uvaţovalo pouze o realizaci velkoformátových plakátů 

ve specializované tiskárně. Co se týče informačních letáků, ty byly vytisknuty pouze 

v nákladech pěti kusů, které byly zajištěny vedoucím bakalářské práce. Jmenovky se budou 

realizovat aţ na základě známého počtu a konkrétních účastníků konference. Počet per je 

stanoven na 100 kusů pro kaţdý ročník konference s rozdílnými potisky. Odznáčků je téţ 

100 kusů na kaţdý ročník. Liší se v motivech, přičemţ na kaţdý ročník jsou tyto motivy 

připraveny dva. Drţák na tašku se realizuje pouze na rok 2011 v nákladu 100 kusů. 

5.1 Cenová nabídka velkoformátového plakátu 

Realizace velkoformátového plakátu byla uvaţována v mnoţství dvou kusů ve formátu A1 

a čtyř kusů ve formátu A3. Z důvodu nízkého mnoţství potřebných plakátů byl problém 

zajistit tiskárnu pro digitální tisk na plotteru, protoţe většina tiskáren nabízí tisk ofsetový, 

který se při tak nízkém mnoţství ekonomicky nevyplatí.  

Po oslovení několika tiskáren se mi vrátily dvě kladné odpovědi s cenovou nabídkou. 

Tab. 2. Cenová nabídka na tisk velkoformátového plakátu. [20, 21] 

  
Nakladatelství 

Martin Stříž 
Preta s.r.o. 

Formát plakátu A3 A3 

Cena v Kč / ks 35 - 

Cena v Kč / 4 ks 140 - 

Formát plakátu A4 A4 

Cena v Kč / ks 200 - 

Cena v Kč / 2 ks 40 - 

Cena celkem v Kč 540 700 

Cena celkem s DPH v Kč 648 840 

 

Z cenové nabídky je patrný rozdíl v cenách. U formátu A3 je moţnost plakátu s laminací 

i bez laminace. Při zvolení moţnosti bez laminace se cena za kus formátu A3 sníţí na 

20 Kč. 
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5.2 Cenová nabídka per s potiskem 

Při zajišťování reklamní společnosti pro dodání per vhodných pro potisk motta 

a samotného potisku byl z pohledu nejniţších nákladů, úspory času a jednotnosti tiskové 

technologie důleţitý jeden aspekt. Nabídka všech tří per u jedné reklamní společnosti. Na 

trhu společností poskytujících reklamní předměty a sluţby s nimi spojených je zastoupeno 

velké mnoţství firem fungujících jako partnerský internetový obchod reklamní společnost 

Reda a.s. Nabídka těchto firem je svým obsahem totoţná s nabídkou společnosti Reda a.s., 

avšak některé ceny jsou díky své přiráţce vyšší. Z tohoto důvodu jsem hledal samostatné 

a nezávislé subjekty pro dodání reklamních předmětů. V tomto případě se jedná tedy o re-

klamní společnosti Reda a.s., Adonai s.r.o. a Dela Company s.r.o. Při hledání dostupnosti 

všech tří per došlo k problému u jedné ze společností, a to konkrétně u společnosti Dela 

Company s.r.o., která momentálně nenabízí kuličkové pero SANDRA. Do cenových nabí-

dek jsem však tuto společnost zařadil, pro porovnání cen u zbývajících dvou per. Dalším 

aspektem pro rozhodování byla lokace společnosti. Reda a.s. má obchodní oddělení 

ve Zlíně, coţ usnadnilo komunikaci a téţ umoţnilo se blíţe seznámit s produkty.  

5.2.1 Cenová nabídka kuličkového pera SANDRA s potiskem 

Společnost Adonai s.r.o. nabízí potisk předmětů dle objemu realizace. Při objemu menším 

neţ 200 kusů je cena stanovena fixně ve výši 1 350 Kč za dvě dvousloţkové barvy do zmí-

něného mnoţství. Reda a.s. udává cenu jednoho kusu při realizaci minimálního mnoţství 

99 kusů. Za kaţdý kus nad toto mnoţství poţaduje 3,10 Kč za dvě dvousloţkové barvy. 

Tab. 3. Cenová nabídka kuličkového pera SANDRA s potiskem. [13, 14] 

 Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 

Technologie tisku 
tamponový tisk,  

2x dvousloţková barva 

Mnoţství zboţí v ks 100 

Cena pera v Kč / ks 15,90 15,90 

Cena tisku v Kč / ks 3,10 - 

Cena tisku v Kč / 100 ks 310,00 1 350,00 

Technická příprava v Kč 1 000,00 900,00 

Cena celkem bez DPH v Kč 2 900,00 3 840,00 

Cena celkem s DPH v Kč 3 480,00 4 608,00 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 

Z tabulky je patrné, ţe cena kuličkového pera je stejná u obou společností. Rozdíl cen je 

způsoben cenou tisku.  I v případě většího mnoţství realizovaných předmětů by bylo vý-

hodnější zakázku svěřit společnosti Reda a.s. Při zhotovení mnoţství většího neţ 200 kusů 

stanovila společnost Adonai s.r.o. cenu za dvě dvousloţkové barvy 13,20 Kč. Reda a.s. má 

cenu za kus stále stejnou. 

5.2.2 Cenová nabídka kuličkového pera OLEG s potiskem 

Cena kuličkového pera OLEG a potisku se u prvních dvou reklamních společností nijak 

neliší od pera předchozího. Je to způsobeno stejnou cenovou nabídkou za předmět a tam-

ponový tisk. Třetí uvedená společnost Dela Company s.r.o., která je uvedena pro porovnání 

cenových nabídek, nabízí pero OLEG za vyšší cenu 19,90 Kč. Oproti společnosti Adonai 

s.r.o. nabízí niţší cenu tamponového tisku. Tu stanovuje podle objemu za kus. Konkrétně 

při 100 kusech nabízí cenu 5,80 Kč za 2 dvousloţkové barvy. 

Tab. 4. Cenová nabídka kuličkového pera OLEG s potiskem. [13, 14, 15] 

 Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 
Dela Company 

s.r.o. 

Technologie tisku tamponový tisk, 2x dvousloţková barva 

Mnoţství zboţí v ks 100 

Cena pera v Kč / ks 15,90 15,90 19,90 

Cena tisku v Kč / ks 3,10 - 5,80 

Cena tisku v Kč / 100 ks 310,00 1 350,00 580,00 

Technická příprava v Kč 1 000,00 900,00 700,00 

Cena celkem bez DPH v Kč 2 900,00 3 840,00 3 270,00 

Cena celkem s DPH v Kč 3 480,00 4 608,00 3 924,00 

 

Jako v předchozím případě by cena za tisk při větším mnoţství předmětů výrazně neovliv-

nila rozhodnutí, u které společnosti by se zakázka realizovala.  

Dela Company s.r.o. má cenu oproti Adonai s.r.o. cenu kuličkového pera vyšší, ovšem na-

bízí niţší cenu potisku při 100 kusech. 
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5.2.3 Cenová nabídka keramického pera PRO-CHAMPION s potiskem 

Cena keramického pera PRO-CHAMPION je ze všech tří vybraných nejvyšší. Toto roz-

hodnutí padlo na základě vyššího významu pro konferenci pořádanou v roce 2013. Re-

klamní společnosti Reda a.s. a Adonai s.r.o. nabízí pera za cenu 69 Kč. Třetí společnost 

Dela Company s.r.o. za 75,30 Kč. Cena potisku se od předchozího pera neliší. Stále se jed-

ná o stejné atributy pro tisk.  

Tab. 5. Cenová nabídka keramického pera PRO-CHAMPION s potiskem. [13, 14, 15] 

 Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 
Dela Company 

s.r.o. 

Technologie tisku tamponový tisk, 2x dvousloţková barva 

Mnoţství zboţí v ks 100 

Cena pera v Kč / ks 69,00 69,00 75,30 

Cena tisku v Kč / ks 3,10 - 5,80 

Cena tisku v Kč / 100 ks 310,00 1 350,00 580,00 

Technická příprava v Kč 1 000,00 900,00 700,00 

Cena celkem bez DPH v Kč 8 210,00 9 150,00 8 810,00 

Cena celkem s DPH v Kč 9 852,00 10 980,00 10 572,00 

  

I v tomto případě by se zvětšení objemu objednaného mnoţství neodrazilo na rozhodnutí 

o výběru společnosti pro realizaci zakázky na základě cenové nabídky.  

Konečná cena všech per by byla upravena o cenu dopravného, které činí u společností 

Adonai s.r.o. 180 Kč a Dela Company s.r.o. 150 Kč. U společnosti Reda a.s. se o doprav-

ném neuvaţuje z důvodu osobního převzetí předmětů v obchodním oddělení ve Zlíně. 

Uvedené ceny jsou bez balného. 

5.2.4 Cenová nabídka a porovnání při vyšším množství objednaných per 

Kaţdá ze zmíněných reklamních společností má ve své cenové nabídce určité sníţení ceny 

tisku podle realizovaného mnoţství předmětů.  Reda a.s. má pevně stanovenou cenu 

od 99 kusů, dále je uţ cena tisku stejná. Adonai s.r.o. a Dela Company s.r.o. má několik 

stupňů cen podle mnoţství. Následující tabulka ukazuje na procentuální změny celkových 

cen u jednotlivých per a společností při změně mnoţství na 1 000 a 3 000 kusů. Tabulka 

obsahuje ceny bez jakýchkoliv cenových slev a akcí. 
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Tab. 6. Přehled cen v Kč při změně množství realizace per. [13, 14, 15] 

Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 
Dela Company 

s.r.o. 

Počet kusů 100 

Kuličkové pero SANDRA 
2 900 3 840 - 

100,0 % 132,4 % - 

Kuličkové pero OLEG 
2 900 3 840 3 270 

100,0 % 132,4 % 112,8 % 

Keramické pero PRO-

CHAMPION 

8 210 9 150 8 810 

100,0 % 111,4 % 107,0 % 

Počet kusů 1000 

Kuličkové pero SANDRA 
20 000 24 900 - 

100,0 % 124,5 % - 

Kuličkové pero OLEG 
20 000 24 900 23 550 

100,0 % 124,5 % 117,8 % 

Keramické pero PRO-

CHAMPION 

73 100 78 000 78 950 

100,0 % 106,7 % 108,0 % 

Počet kusů 3000 

Kuličkové pero SANDRA 
58 000 69 900 - 

100,0 % 120,5 % - 

Kuličkové pero OLEG 
58 000 69 900 68 350 

100,0 % 120,5 % 117,8 % 

Keramické pero PRO-

CHAMPION 

217 300 229 200 234 550 

100,0 % 105,5 % 108,0 % 

* ceny jsou uvedené bez DPH 

Z tabulky je patrné sniţování ceny předmětů s potisky u společnosti Adonai s.r.o. vůči nej-

niţším cenám od společnosti Reda a.s. Tendence cen je při zvýšení mnoţství klesající. Při 

ještě vyšším mnoţství kusů se tendence klesání ceny zpomaluje. 

U společnosti Dela Company s.r.o. dochází při zvýšení mnoţství téţ ke klesání cen, ovšem 

to se na hranici 1 000 kusů zastaví a ceny v procentuálním poměru vůči společnos-

ti Reda a.s. zůstávají stejné, a to o 8 % vyšší. 
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Na změně ceny záleţí u konkrétního produktu. Cenovou změnu zde udělá pouze cena po-

tisku, která se sníţením či zvýšením mnoţství úměrně mění. 

5.3 Cenová nabídka odznáčků 

Při hledání výrobce a dodavatele odznáčků jsem narazil na tři internetové portály, které 

nabízeli dobré podmínky, širokou škálu rozměrů či provedení a nízké ceny.  Mým poţa-

davkem byl rozměr odznáčku kolem 25mm v magnetickém provedení, opatřen protimagne-

tem. Nejvíce mým poţadavkům vyhověl výrobce a dodavatel na internetovém portálu 

Nightmare.cz, se sídlem v Napajedlech. Cenová nabídka zmíněného výrobce byla nejniţší 

i při vyšším nabízeném průměru odznáčků oproti konkurenci. Realizace se uvaţovala 

v počtu 300 kusů, pro kaţdý ročník konference ve dvou variantách po 50 kusech. 

Tab. 7. Cenová nabídka odznáčků BUTTON. [16, 17, 18] 

Společnost Nightmare Placka Výroba odznaků 

Mnoţství zboţí v ks 300 

Průměr v mm 25 24 24 

Cena v Kč s DPH / ks 13 14 20 

Cena celkem s DPH v Kč 3 900 4 200 6 000 

 

Z tabulky je jasně patrný cenový rozdíl mezi jednotlivými výrobci odznáčků. Všichni tři 

výrobci jsou neplátci DPH a z tohoto důvody jsou konečné ceny s DPH uvedeny.  

Při výrobě většího mnoţství se ceny mění pouze u výrobce Výroba odznaků, kde se cena 

realizace úměrně sniţuje. 

5.4 Cenová nabídka držáku na tašku ZARITA 

Drţáky na tašku byly obsaţeny také v nabídce společností, u kterých se uvaţovala realizace 

per. Situace v nabídnutých cenách je podobná. Společnosti Reda a.s. a Adonai s.r.o. se 

v cenách samotného drţáku shodují, Dela Company s.r.o. uvádí cenu vyšší. Vysoký rozdíl 

je v ceně gravírování laserem. Adonai s.r.o. i Dela Company s.r.o. nabízejí zhotovení po-

tisku za téměř dvojnásobnou cenu oproti společnosti Reda a.s. U této společnosti téţ zůstá-

vá stejná cena za zvýšené mnoţství realizace potisků od 9 kusů, u zbylých dvou cena ná-

růstem mnoţství klesá. 
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Tab. 8. Cenová nabídka držáku na tašku ZARITA. [13, 14, 15] 

Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 
Dela Company 

s.r.o. 

Technologie tisku gravírování laserem do 4cm2 

Mnoţství zboţí v ks 100 

Cena drţáku v Kč / ks 39,30 39,30 44,70 

Cena tisku v Kč / ks 11,00 21,00 22,50 

Technická příprava v Kč 350,00 500,00 300,00 

Cena celkem bez DPH v Kč 5 380,00 6 530,00 7 020,00 

Cena celkem s DPH v Kč 6 456,00 7 836,00 8 424,00 

 

5.4.1 Cenová nabídka a porovnání při vyšším množství objednaných držáků 

Následující tabulka zobrazuje přehled cen při zvýšení mnoţství realizace drţáků na tašku. 

Změna cen se odráţí pouze ve změně cen potisku. Reda a.s. zůstává jako nejlevnější doda-

vatel.  

Tab. 9. Přehled cen v Kč při změně množství realizace držáků. [13, 14, 15] 

Reklamní společnost Reda a.s. Adonai s.r.o. 
Dela Company 

s.r.o. 

Počet kusů 100 

Drţák na tašku ZARITA 
5 380 6 530 7 020 

100,0 % 121,4 % 130,5 % 

Počet kusů 1000 

Drţák na tašku ZARITA 
50 650 53 800 59 500 

100,0 % 106,2 % 117,5 % 

* ceny jsou uvedené bez DPH 

U společnosti Adonai s.r.o. můţeme sledovat rapidní sníţení ceny při zvýšení mnoţství na 

1 000 kusů. U Dela Company s.r.o. není sníţení cen jiţ tak markantní. Hranice pro nejniţší 

cenu je u obou zmíněných společností stanovena na 1 000 kusů. O tohoto mnoţství je jiţ 

cena gravírování laserem stejná. Tabulka obsahuje ceny bez jakýchkoliv cenových slev 

a akcí. 
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5.5 Cenová kalkulace realizovaných propagačních předmětů 

Z cenových nabídek vyplývá, ţe společnost Reda a.s. nabízí na poli reklamních společností 

velice příznivé ceny pro nákup propagačních předmětů. U této společnosti jsem nechal 

realizovat potisky na všechna zmíněná pera a drţák na tašku. Následující tabulka ukazuje 

konečnou cenovou kalkulaci všech předmětů, jak také můţete vidět v Příloze P I. 

Tab. 10. Cenová kalkulace předmětů realizovaných u společnosti  

Reda a.s. [P I] 

Položka Cena v Kč 

Kuličkové pero SANDRA 

100 ks 1 590 

tamponový tisk 310 

technická příprava 1 000 

Kuličkové pero OLEG  

100 ks 1 590 

tamponový tisk 310 

technická příprava 1 000 

Keramické pero PRO-

CHAMPION 

100 ks 6 900 

tamponový tisk 310 

technická příprava 1 000 

Drţák na tašku ZARITA 

100 ks 3 930 

gravírování laserem 1 100 

technická příprava 350 

Sleva za způsob platby 2 % (bez technické přípravy) -321 

Sleva za zboţí 7 % -981 

Balné 127 

Cena celkem bez DPH 18 216 

DPH 3 643 

Cena celkem s DPH 21 859 

 

Po zadání poţadavku na realizaci zakázky byla společností Reda a.s. nabídnuta sleva za 

způsob platby ve výši 2%, při podmínce zaplacení zálohové částky ve výši 100 %. Nabídka 

byla přijata a sleva uznána. Do této slevy byly započítány pouze nakupované předměty 

a potisky, nikoliv technická příprava. 
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K dalšímu sníţení částky došlo při získání slevy za zboţí ve výši 7 %. Do této slevy byly 

započítány pouze předměty. 

Nakonec se cena změnila o balné ve výši 127 Kč, které zahrnuje zabalení všech propagač-

ních předmětů do průhledných obalů. 

Celková cena bez DPH za všechny předměty činila 18 216 Kč. Konečná cena po připsání 

DPH ve výši 3 643 Kč činila 21 859 Kč. Cena uvedena také v Příloze P II. 

Další poloţkou na seznamu byly odznáčky BUTTON, které se realizovali u výrobce 

Nightmare.  

Tab. 11. Cenová kalkulace odznáčků BUTTON. [P II] 

Položka Cena v Kč 

Magnetický odznáček 25mm / 100 ks 2 100 

Protimagnet / 100 ks 1 500 

Balné a dopravné 150 

Cena celkem s DPH 3 750 

 

Původní nabízená cena byla 8 Kč za odznáček a 5 Kč za protimagnet. Po vyhotovení byla 

celková cena sníţena o slevu u odznáčku na 7 Kč za kus. Celkovou cenu doplnilo balné 

a dopravné ve výši 150 Kč. Celková cena realizace odznáčků BUTTON tak činila 

3 750 Kč. 

Tab. 12. Celková cena všech realizovaných předmětů. [P I, PII] 

 Položka Cena v Kč 

Předměty realizované u společnosti Reda a.s. 21 859 

Odznáčky realizované u výrobce Nightmare 3750 

Cena celkem s DPH 25 609 

 

Celková cena všech realizovaných předmětů s DPH činila 25 609 Kč.  
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6 REALIZACE TISKOVÝCH MATERIÁLŮ A PROPAGAČNÍCH 

PŘEDMĚTŮ  

6.1 Rozpočet 

Původně stanovený rozpočet byl ve výši 15 000 Kč na realizaci tiskových materiálů a pro-

pagačních předmětů pro konferenci TeXperience na rok 2011. Poté došlo ke změně 

v návrhu na realizaci na další dva ročníky konference a rozpočet byl navýšen. Limit roz-

počtu nebyl stanoven, nicméně byl předpoklad, ţe bude odpovídat stanovenému rozpočtu 

v částce za první rok bez jednoho propagačního předmětu. 

Po zjištění konečné nabídkové ceny realizace všech navrţených propagačních předmětů, 

byla tato cena odsouhlasena vedoucím bakalářské práce. 

6.2 Tiskové materiály 

Z tiskových materiálů byl pro současnou potřebu realizován pouze informační leták. Jme-

novka bude realizována v době známého počtu a konkrétních účastníků konference. Reali-

zace velkoformátového plakátu je v době tvorby bakalářské práce stále v řešení. 

Informační leták byl za přispění vedoucího bakalářské práce vystaven na informačních ta-

bulích Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také byl zve-

řejněn v elektronickém časopise openMagazin 02/2011 (viz. příloha P III), konkrétně 

na straně 27. 

6.3 Propagační předměty 

6.3.1 Pera SANDRA, OLEG, PRO-CHAMPION 

Dle zadání byla pera potisknuta motty s vyuţitím tamponového tisku. U keramického pera 

PRO-CHAMPION určeného pro rok 2013 došlo k odchylce u vytisknuté zelené barvy 

podle předlohy. Odchylka nebyla natolik významná, aby bylo nutno pera reklamovat.  

Pera v počtu 300 kusů byla převzata v obalu ze zatavené celofánové fólie.  
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Obr. 22. Foto per. [Zdroj: vlastní] 

6.3.2 Odznáčky BUTTON 

Zhotovení odznáčků proběhlo dle zadání i s odpovídajícím počtem protimagnetů. 

K jediné odchylce od grafických návrhů došlo v případě odznáčků určených pro rok 2012, 

kdy se operativně změnilo motto na zmiňovaný rok a odznáčky byly v tu dobu jiţ hotové. 

Změna a výroba by znamenala mírný nárůst nákladů na realizaci. 

Odznáčky byly zhotoveny v počtu 300 kusů, 50 kusů od kaţdé z 6 variant. 

 

Obr. 23. Foto odznáčků. [Zdroj: vlastní] 
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6.3.3 Držák na tašku ZARITA 

Posledním předmětem byl drţák na tašku ZARITA. V tomto případě došlo k bezchybnému 

vygravírování loga laserem.  

Odznáčky byly zabaleny v celofánové fólii v počtu 100 kusů. 

 

Obr. 24. Foto držáku. [Zdroj: vlastní] 

Všechny realizované předměty i s malými odchylkami podle grafického zadání či operativ-

ní změně byly vedoucím bakalářské práce schváleny a převzaty. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce a praktickým výstupem, byla realizace tiskových materiálů 

a propagačních předmětů pro konferenční řadu TeXperience v letech 2011, 2012 a 2013.  

V teoretické části jsem stručně popsal propagaci jako součást marketingového mixu, který 

rozšířil Jerome McCarthy a rozdělil jej do tzv. 4P. Dále jsem podrobněji popsal propagaci 

a její základní sloţky. 

V další části jsem se teoreticky zabýval softwarem samotným, popsal jsem rozdíl mezi 

bitmapovou a vektorovou grafikou a dále jsem představil vektorový grafický editor Corel-

DRAW®, který jsem vyuţil při tvorbě grafických návrhů a podkladů tiskových materiálů 

a potisků na propagační předměty. Stručně jsem popsal jeho základní pracovní prostředí, 

poté jsem obecně nastínil problematiku tvorby a editaci objektů a textu se zaměřením na 

Bézierovu křivku, uvedl jsem základní barevné modely RGB a CMYK, sadu přímých ba-

rev PANTONE® a nakonec jsem předloţil moţnosti publikace dokumentu. 

Na závěr teoretické části jsem představil výrobní technologie vyuţité při realizaci propa-

gačních předmětů. Konkrétně gravírování, které můţe probíhat pomocí CNC stroje či lase-

ru, tampónový tisk jeţ vyuţívá systému otevřených či uzavřených barevníků a digitální 

tisk, jeţ je v dnešní době konkurencí klasického ofsetového tisku. Popis výrobních techno-

logií jsem ukončil uvedením potřebných věcí pro výrobu odznáčků a popsal jsem stručně 

jejich samotnou výrobu. 

V následující praktické části jsem nejdříve dlouze představil všechny grafické návrhy tis-

kových materiálů a propagačních předmětů, které jsem samostatně vytvořil ve zmíněném 

vektorovém grafickém editoru. Představil jsem samotné logo pro konferenci TeXperience 

pořádanou v roce 2011 a dále jejich varianty pro další ročníky. Poté přišly na řadu tiskové 

materiály. Informační leták, velkoformátový plakát a jmenovka. Z propagačních předmětů 

to byla sada per, konkrétně kuličková pera SANDRA a OLEG a keramické pero PRO-

CHAMPION jejichţ potisk se realizoval tamponovým tiskem, dále šest variant odznáčků 

BUTTON a posledním byl kovový drţák na tašku opatřen logem za pomocí gravírování 

laserem. Všechny představené návrhy jsem rozdělil do jednotlivých ročníků, pro která jsou 

určena. 

Další praktickou částí bylo ekonomické zhodnocení a jednotlivé cenové nabídky reklam-

ních společností na realizaci tiskových materiálů a potisků na propagační předměty. Co se 
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týče propagačních předmětů, vybíral z cenových nabídek reklamních společností Reda a.s., 

Adonai s.r.o. a Dela Company s.r.o. Nejlepší cenovou nabídku měla reklamní společnost 

Reda a.s., která byla nejniţší u všech představených propagačních předmětů. Do ekono-

mického zhodnocení jsem zahrnul i výpočet cen při zvýšeném mnoţství kusů poţadova-

ných předmětů a jejich porovnání s cenově nejvýhodnější nabídkou od reklamní společnos-

ti Reda a.s. 

Na závěr mé bakalářské práce jsem uvedl vypočtenou cenu všech propagačních předmětů 

v částce 25 609 Kč s DPH. Dále následoval výčet všech propagačních předmětů 

s uvedením jejich fotografií. 

Pevně věřím, ţe realizace všech zmíněných propagačních předmětů bude praktickým pří-

nosem pro konferenční řadu TeXperience. 
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Obr. 26. Daňový doklad Nightmare. [23] 
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