
DRUHY VAZEB DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
 

Oproti copy centrům a jiným rychlovazačským podnikům mohu nabídnout několik způsobů vazby 
diplomových prací.  Z mé dílny vychází knihy, které se na fakultě v hromadě odevzdaných 
diplomových prací jen tak nepřehlédnou.  A to jednak díky způsobu vazby, jednak díky jiným 
potahovým materiálům, a samozřejmě kvalitou zpracování. „Mé“ diplomové práce se také odlišují 
ražbou na deskách. Používám ražbu za tepla na klasické zlatičce, kdy je text vtlačen do desek. Opět 
mohu nabídnout různé barvy ražby. 

Druhy vazeb jsou následující: 

- Tradiční knihařský způsob vazby DP 
- Pevná knižní vazba – zejména pro disertační a habilitační práce 
- Vazba portfolia  
- Eko diplomka 
- Retro diplomka 
- DP s kapsou na objemné přílohy 
- Desky na výkresy 
- Absolventské práce (zejména uměleckých oborů) 
- Kanálková vazba – běžná vazba z copy centra 

 

 

 

Tradiční knihařský způsob vazby DP 
Vytištěné listy jsou ve hřbetě navrtány a svázány nití, následně je knižní blok spojený s pevnými 
deskami za pomoci odsazených pásků u hřbetníku. Desky mohou být potaženy v knihařském plátně, 
otíratelném potahu (kožence), nebo ve speciálním potahovém papíru.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Pevná knižní vazba – zejména pro disertační a habilitační práce 
Podle tloušťky knihy je zvolen způsob svázání.  Listy jsou vázány buď nití po navrtání ve hřbetě, nebo 
je vazba lepená, kdy se do hřbetu udělají silné zářezy, do kterých se postupně vtírá v ručním lisu 
lepidlo. Při obou způsobech je zachováno dobré otevírání a čtení knihy. Oproti „diplomkovému“ 
svázání jsou desky spojeny s knižním blokem předsádkou, knižní blok je opatřen kapitálky a celkově 
vazba působí jako opravdová hodnotná kniha. 

 

Vazba portfolia a desky na výkresy 
Podle potřeby zhotovuji vazbu portfolií.  Zpravidla se jedná o větší formát, nejčastěji A3. Nejsem 
ovšem závislá na velikosti standardizovaného formátu, vazbu mohu uzpůsobit podle požadované 
velikosti výkresů a dokumentace. Způsobů zpracování je více, např. různé druhy kroužkové vazby, 
vazba jako diplomová práce, brožura, japonská vazba, případně lze použít knihařských kroužků, apod. 
Desky lze zpravidla opatřit ražbou. 

 

 

 

 

 

 

 

Eko diplomka 
Jedná se o práci vytištěnou na recyklovaném papíře (80 g/m2) a svázanou tradiční diplomovou 
vazbou. Desky jsou ovšem potaženy 100 % bavlněným plátnem v kombinaci s potahovým papírem 
nebo surovou nepotaženou lepenkou. Případně mohou být „celopapírově“ potaženy. Desky jsou 
opatřeny ražbou dle požadavků fakulty. 

Stejným stylem mohou být vyrobeny i desky na dokumentaci a výkresy. 

 

 

 

 

 



Retro diplomka 
Tradiční vazba diplomové práce s poloplátěnými deskami – hřbet a rožky plátno, zbytek potahový 
papír s designem „mráčku“. Nabízím v černém provedení. 

   

 

 

 

 

 

 

DP s kapsou na objemné přílohy 
Jedná se o vazbu s kapsou na výkresovou dokumentaci. Velikost kapsy je uzpůsobena konkrétní síle 
štosu dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

Desky na výkresy 
Desky mohou být s chlopněmi, bez chlopní, případně s kapsou a chlopní z vrchní části, opatřené 
tkanicemi, potažené do různých materiálů. Zpravidla vyrábím desky pro dokumentaci formátu A3 
nebo A4, ale lze je vyrobit v různých velikostech, a to i nestandardních, až do rozměru 70 x 100 cm. 
Na přední desku razím text dle požadavků. 

 

 

 

 

 



Absolventské práce (zejména uměleckých oborů) 
Snažím se vyjít vstříc požadavkům a představám studentů ohledně knižního zpracování jejich 
absolventských prací. V poslední době jsou velmi žádané zejména koptské a japonské vazby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanálková vazba – běžná vazba z copy centra 
Diplomovou práci mohu svázat i běžnou kanálkovou vazbou. Oproti copy centrům se snažím i tento 
způsob ozvláštnit alespoň jiným potahem desek, než které jsou standardně nabízeny. Vzhledem ke 
způsobu ražby (zlatičkou vtláčím text za tepla do desek) mohu použít i plátno a potahy se strukturou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk diplomových prací 
Tisknu černobíle i barevně na kvalitní multifunkční tiskárně. Z bílého ofsetového papíru mohu 
nabídnout nejběžněji používaný papír o síle 80 g/m2, nebo 100 a 120 g/m2.  V případě zájmu mám 
v dílně i papíry vyšší gramáže, případně ve smetanovém zabarvení. 

Recyklovaný papír zatím nabízím jen 80 g/m2. 

 

 


