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ABSTRAKT 
Tématem této bakalá�ské práce je design rukojetí domácího ná�adí. P�esn�
šroubováku, kladívka a špachtle. Hlavní hledisko je kladeno na správné uchopení 
ná�adí a esteti�nost jednotlivých prvk�. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 
The topic of this bachelor thesis is design of handles household tools - screwdriver, 
hammer and spatula. The main aspect is the correct grip of tools and aesthetics of the 
elements. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalá�ské práce jsou rukojeti domácího ná�adí. Ná�adí se vyrábí 
v r�'�����(���$%������(��#�����	�
�����	����"������$�'pe�nost a ergonomii je brán 
z��	��� ��� ��(�
�������� 
��#��
%	�� ��	����� >��8� ��
	�� (�������� �%�adí, které jim 
��
����������&���(�����"�#�(�����%���	���í zran�ní.  
V mé bakalá�ské práci se zabývám designem a ergonomií rukojetí kladívka, 
šroubováku a špachtle. Tyto t���(���&�(�������'��'%���������	��8�$&���#�li chyb�t 
���%��8� ��#%���
	��� ?��	� �ešení v propojení dvou materiál� pro ozvláštn�ní celé 
sady, dále toto �ešení také nabízí lepší uchycení z hlediska r�zné tvrdosti dvou 
(����	���� #�	���%��.  Mým cílem je vy�ešit ná�adí jako sadu vhodnou pro v�tšinu 
�����	���. Ale zárove�� ����8� �����	�� ���	� ����	����� 	����� �	���� ����
(onduje 

�(����	�#����8���	&(���%�adí. 
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1 HISTORICKÁ ANALÝZA 
Existence ná�adí je prakticky stejn� dlouhá jako existence lidského druhu a stejn�
jako lidský druh prod�lala složitý vývoj. Bez schopnosti upravovat nástroje pro svoji 
pot�ebu by �lov�k snad ani nedokázal p�ežít, jelikož není fyzicky vybaven na boj 
s p�írodou. [1] 

1.1 Doba kamenná 
(do roku 4000 p�. n. l.) 
Prvními nástroji, které používal již p�edch�dce dnešního �lov�ka, byly kameny, 
kterými rozbíjel tvrdé sko�ápky plod�. Pozd�ji se �lov�k nau�il kameny opracovávat 
a upravovat je tak k jeho pot�ebám, zejména lovu a pozd�ji zem�d�lství. Prvními 
sofistikovan�jšími nástroji již ve starší dob� kamenné byly p�stní klíny, ošt�py, 
sekery, kladiva, pilky, vrtáky, jehly atd. [1] [2]

     

Obr. 1 Štípané kamenné nástroje [1] 
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Obr. 2 Paleotické nástroje [2] 

1.2 Doba m�d�ná 
(4000 p�. n. l. - 3000 p�. n. l.) 
S ovládnutím ohn� �lov�k zjistil, že z n�kterých kamen� u jeho ohniš� se vytavuje 
kov. Postupn� se �lov�k nau�il kovy zpracovávat a upravovat. Vznikaly tak nástroje 
dokonalejší a jejich výrobou se již zabývali odborníci – první ková�i. Tito ková�i 
používali pro zpracování kovu primitivní pece, v nichž tavili rudu a z roztavené rudy 
pak odlévali do forem z písku, hlíny nebo kamene požadované tvary. Odlitky potom 
doupravovali broušením, kováním, pilováním. Rovn�ž v této dob� dochází k rozvoji 
zem�d�lských nástroj� a za�ínají se používat postroje na zem�d�lská zví�ata 
a primitivní pluhy. [1] 

Obr. 3 M�d�né sekeromlaty (okolo 2000 p�. n. l) [3]
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Obr. 4 M�d�né sekery (okolo 2000 p�. n. l.)[3] 

1.3 Doba bronzová 
(3000 p�. n. l. – 1000 p�. n. l.) 
Její po�átek i konec je odlišný pro r�zné �ásti sv�ta. Vývoj se nejd�íve projevil 
v oblasti Mezopotámie a postupn� se dostával p�es území Malé Asie do Evropy. 
Bronzem rozumíme slitinu m�di s jakýmkoliv barevným kovem. Bronz má lepší 
vlastnosti než �istý kov, proti m�di umož�oval velmi jemné odlévání a tak objev 
bronzu znamenal významný technologický skok ve výrob� nástroj�, zbraní, 
ale i šperk�. Spole�nost se již definitivn� rozd�lila na jednotlivá povolání a bronz 
se stal základem ekonomiky a moci. Slitina bronzu však byla velmi vzácná a z tohoto 
d�vodu bylo jen velmi málo zem�d�lských nástroj� vyrobeno z bronzu. V�tšina 
zem�d�lských nástroj� byla stále vyráb�na z kamene. Bronz byl využíván jen pro 
výrobu zbraní a nástroj� pro úzkou bohatou skupinu lidí. [1] [3] [4]

Obr. 5 Srpy, náramky, a sekerky z bronzu [4] 
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1.4 Doba železná 
(1100 p�. n. l – 500 n. l.) 
S rozvojem ková�ství a hutnictví se �lov�k nau�il zpracovávat železnou rudu, která 
je na zemi sice v mnohem hojn�jší mí�e než rudy k výrob� bronzu, ale její 
zpracování je složit�jší. Železo se stalo levn�jším a dostupn�jším než bronz a bylo 
možné jej využít v mnohem širší mí�e. Lidem se dostávají do rukou kovová ná�adí již 
p�ed rokem 1000 p�. n. l. a zem�d�lská výroba se zvyšuje. V zem�d�lství 
se používají železné motyky, pluhy, radlice, srpy, nože, sekery, lopaty, rý�e, vidle, 
krumpá�e, kosy, seká�ky atd. Znalost zpracování a použití železa zm�nilo zp�sob 
lidského života. [1] 

Obr. 6 Železné nástroje (sekery) z doby laténské[5] 
.

Základ v�tšiny jednoduchých nástroj� byl položen do konce doby železné. i když 
nástroje jako šroubovák a špachtle byly vytvo�eny až v 19. století, m�žeme �íci, 
že se pouze jedná o zdokonalení již používaných nástroj�. 

1.5 Historická analýza kladívko 
Kladívko m�žeme hledat již v starší dob� kamenné. Skládá se v�tšinou z d�ev�né 
rukojeti a d�íve kamennou nyní již železnou nebo ocelovou hlavou. Postupem �asu 
vznikala kladívka specializovaná pro r�zná �emesla. Dnes m�žeme koupit nap�íklad 
kladívko truhlá�ské, tesa�ské, ková�ské, zednické, podková�ské a obuvnické. [2]

1.6 Historická analýza špachtle 
Špachtle je jednoduchý nástroj, který se za�al používat s rozší�ením vnit�ních 
výmaleb a se zasklíváním oken v 19. Století. Jedním z prvních výrobc� byla firma 
Sobesko ve Vítkovicích. Špachtle byla tvo�ena r�zn� širokým lichob�žníkovým 
ocelovým listem s rovným ost�ím, které bylo zasazeno do d�ev�né rukojeti. Pozd�ji, 
ve 20. století, nahradil d�ev�né rukojeti plast a tvarov� se specializovali k ú�elu 
použití. Ocelový list je u špachtlí stále zachován. [2]

��!�
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1.7 Historická analýza šroubovák 
Šroubovák se rozši�uje spolu s používáním vrut� od 70. let 19. století. Nejstarší verzí 
šroubováku je šroubovák s plochým zakon�ením. V mezivále�ném období 
je doplnily šroubováky k�ížové. Jedním z významných výrobc� byl Otto Taissig 
ve Zbirovii Zbiroh. Skládá se z železného d�íku, na n�mž je nasazena nejd�íve 
d�ev�ná a v dnešní dob� již plastová rukoje�. Šroubováky se vyráb�ly a vyráb�jí 
v �ad� velikostí. [2] 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
Slovem ná�adí rozumíme veškeré nástroje, které ovládáme ru�n�. Nejr�zn�jší 
primitivní nástroje používali již první p�edch�dci �lov�ka. Pozd�ji �lov�k za�al 
používat palec k úchopu a ná�adí se za�alo výrazn� vyvíjet. Tvo�ilo d�ležitý faktor 
v život� vyvíjejících se lidí a v dnešní dob� tvo�í neodmyslitelnou �ást našeho života. 
Ná�adí m�žeme d�lit na ná�adí pohán�né vlastním pohonem a ná�adí pohán�né 
lidskou silou. V této bakalá�ské práci se zam��ím pouze na manuální ná�adí. Toto 
ná�adí je dost jednoduché, avšak musí být dob�e p�izp�sobeno lidským rukám, 
aby se s ním dob�e pracovalo i dlouhé hodiny. 

2.1 Technická analýza kladívko 
Kladívko je jedním z nejpoužívan�jších mechanických nástroj� používající pouze 
lidskou sílu. Pracuje na principu využití kinetické energie, kterou p�edá jinému 
t�lesu. 
Kladiva jsou konstruovaná dv�ma metodami. Vždy je použita ocel pro výrobu hlavy 
kladiva. Více používaná metoda výroby je ze dvou kus�. Kdy je k hlav� p�ipojeno 
top�rko ze d�eva, plastu �i gumy. Druhá mén� používaná metoda je kladívko 
z jednoho kusu oceli. 
Hlava kladiva se vyrábí z nástrojové oceli a proti korozi je chrán�na vrstvou laku 
a �asto je i �ást hlavy speciáln� tvrzena. 
Kladiva se liší r�znou velikostí a hmotností. Kladiva s menší hlavou se používají pro 
drobn�jší a p�íležitostnou práci. Pro �ast�jší použití a hrub�jší práci se používají 
kladiva s v�tší hlavou, u kterých se využívá samotná hmotnost kladiva a �lov�k 
nemusí vynaložit tolik síly. 
V domácím použití se �asto setkáme se zatloukáním h�ebík�, což je spojování dvou 
materiál� pomocí t�etího, tvrdšího materiálu. Dále m�žeme pomocí kladívka 
materiály rozrušovat a rozbíjet. 
Pokud zab�edneme i do profesionální sféry d�ležitou roli hraje kladívko 
ve vyklepávání a rozklepávání materiálu, d�lení p�edm�t�, spojování materiálu. 
Vyráb�jí se r�zná speciální kladívka pro r�zné profese nap�íklad ková�ské, 
chirurgické, tesa�ské, truhlá�ské, zednické, podková�ské, hodiná�ské, obuvnické atd. 
Ovšem pro b�žné domácí práce nám posta�í klasické záme�nické kladivo. [2] [6] 

2.2 Technická analýza špachtle 
Špachtle je používána k jednoduché manuální práci,  roztírání �i seškrabování 
materiálu.  
Špachtle je sestavena z r�zn� širokého lichob�žníkového ocelového listu s rovným 
ost�ím, jež je zasazen do rukojeti, která byla d�íve ze d�eva, nyní se �ast�ji objevuje 
rukoje� plastová s pogumovanými �ástmi. 
Špachtle je nezbytným nástrojem mnoha profesí, nap�íklad malí�ství, zednictví, 
socha�ství atd. [2] 

2.3 Technická analýza šroubovák 
Šroubovák je nástroj používaný k utahování a povolování šroub�, který je složen 
ze závitu a hlavy. Pokud šroubovákem otá�íme hlavou šroubu, v závitu dochází 
k posunu šroubu.  

��

 ���

 � �
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Šroubovák je konstruován d�íve z d�ev�né nyní v�tšinou z plastové rukojeti a kovové 
ty�e, která je v rukojeti pevn� zasazena. Rukoje� bývá ergonomicky tvarovaná 
pro snadnou manipulaci a bezproblémovou práci.  
V dnešní dob� je na trhu mnoho druh� šroubovák�, které se specializují na jednotlivé 
šroubové spoje. Ale rukojeti u t�chto druh� bývají podobné. [2] 

2.3.1 Plochý 
Plochý šroubovák je nejstarší verzí šroubováku. Zakon�en je rovnou hranou 
a je ur�en pro nejjednodušší šrouby s jednou drážkou.  

2.3.2 K�ížový 
K�ížový šroubovák vychází z plochého. Jedinou zm�nou u tohoto šroubováku 
je k�ížové zakon�ení. 

2.3.3 Torx 
Tento typ šroubováku se používá spíše na menší šroubové spoje a je pot�eba jemn�jší 
práce. Zakon�en je hv�zdi�kou. Mén� obvyklé zakon�ení. 

2.3.4 Imbusový  
Imbusový šroubovák je jiný typ. Zakon�en je šestiúhelníkem a již se zde 
nesetkáváme s kovovou ty�í, která je zasazena do rukojeti. Tento šroubovák je celý 
z jedné kovové �ásti zakon�ené už zmi�ovaným šestiúhelníkem. Pro dobrou 
manipulaci je kovová �ást ohnuta do písmene L, aby zde p�sobila páka. 

2.3.5 Bezpe�nostní 
R�zné druhy zakon�ení klasického šroubováku s plastovou rukojetí. P�i použití 
t�chto šroub� se snažíme zamezit nedovolenému odšroubování. Avšak tyto 
šroubováky jde v�tšinou koupit samostatn�, �i upravit z již existujících. Šrouby 
bývají zakon�eny trojúhelníkem, p�erušovanou �arou, nepravidelnou hv�zdou, atd. 
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA
Rukojeti ná�adí se vyvíjely po tisíce let. Lidé se snažili upravovat nástroje pro lepší 
uchopení a zlepšení efektivity práce. Vždy je d�ležitý správný návrh rukojeti pro 
práci. Na dnešním trhu m�žeme najít r�zné druhy rukojetí, z r�zných materiál�. 
Rukoje� je vše, co m�že �lov�k vzít do ruky a manipulovat s tím.  
Spole�nosti vyráb�jící ná�adí �asto nehledí na ergonomické nároky jednotlivých 
spot�ebitel�. Madla jsou �asto p�íliš malá, tuhá, ostrá, špatn� umíst�ná nebo matoucí 
použitím daného nástroje. 	asto musíme s nástroji pracovat jiným zp�sobem, 
kontakt mezi rukou a nástrojem je špatný, nep�esný nebo až nebezpe�ný. 
Již prostým uchopením nástroje m�žeme pozorovat nežádoucí tlouš�ku, délku 
a pozici rukojeti. Avšak je zde mnoho r�zných rozm�r� ruky a každý �lov�k 
uchopuje nástroje podle svého zvyku. Musíme hledat zp�soby, kterými lidé nástroje 
používají. 
Délka rukojeti by m�la být alespo� 10 až 15 cm, aby pokryla celou ší�ku dlan�. 
Nesmíme zapomenout, že n�které nástroje používáme v rukavicích a zohlednit tento 
aspekt p�i designu jednotlivého ná�adí. Pr�m�r rukojeti ná�adí pro maximální výkon 
bývá pro dosp�lého muže 3 – 4 cm. Toto je ovšem všeobecné hledisko, musíme 
si uv�domit, jaký typ ná�adí máme a každý typ navrhovat individuáln� k pot�ebám 
dané práce.  
Tvar rukojeti by m�l mít válcovitý nebo kulovitý pr��ez, aby ruka dob�e objala daný 
tvar. U v�tšiny ná�adí máme ur�ené místo pro palec a slou�ené místo pro ostatní 
prsty, tímto zabráníme necht�nému zkroucení ruky.  
Snažíme se zamezit ostrým hranám, a vyvýšeným míst�m v oblasti p�ilnavosti 
k ruce. Rukojetí se snažíme p�enést co nejv�tší sílu z ruky do nástroje a zajistit 
co nejv�tší bezpe�nost. Užite�né jsou vyvýšeniny na okraji rukojeti, které zabrání 
sklouznutí ruky a necht�nému zran�ní. 
Hladký povrch používáme na rukojeti, na niž se ruka posouvá �i otá�í. Drsný povrch 
se naopak používá na n�kterých výrobcích úmysln�, aby nám zafixoval ruku 
na požadovaném míst�. Avšak drsný povrch je �asto použit neopatrn�, neú�inn�, 
až m�že zp�sobit poran�ní ruky. Vznik puchý�� je známkou špatného návrhu, 
ale v n�kterých p�ípadech opakované používání daného nástroje vznik puchý�� sníží. 
Musíme dbát na bezpe�nost. Každý nástroj je ur�ený k jiné funkci a pot�ebuje jiné 
zabezpe�ení, nap�íklad izolace proti teplu, vibracím, elekt�in� a použití polstrování 
na rukojeti proti náhlým ot�es�m. 
Rukoje� by m�la mít rozší�ený konec pro zabezpe�ení proti vyklouznutí p�i povolení 
sev�ení ruky. 
V poslední �ad� nesmíme zapomenout na skladování každého nástroje. 	asto se d�lá 
díra pro zav�šení na há�ek.[5]

3.1 Designérská analýza kladívko 
Mechanický ru�ní nástroj, který využívá kinetickou energii. 
Již v dob� kamenné se objevilo kladívko ve tvaru opracovaného kamene. S postupem 
�asu dostali až k dnešnímu vzhledu. V�tšinou se skládá z hlavy a top�rka, 
ale v dnešní dob� m�žeme najít i jiná �ešení. 
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3.1.1 Klasické kladívko 
Tento typ kladívka je na trhu již mnoho let. Jeho vzhled se p�íliš nezm�nil. Skládá 
se z ocelové hlavy, ve které je díra pro zasunutí a zajišt�ní d�ev�ného top�rka. 
Klasické d�ev�né top�rko mívá jedno nebo dvoje prohnutí, zúžení a konec rukojeti 
je zeší�en. Tyto aspekty by m�ly zamezit vyklouznutí ná�adí z ruky. Díky svým 
velmi malým výrobním náklad�m jeho obliba p�íliš neklesá a je vhodné 
pro p�íležitostné použití. 

Obr. 7 Záme�nické kladivo s d�ev�nou rukojetí [6] 

3.1.2 Kladívko s plastovým nebo gumovým top	rkem 
Postupem doby a hlavn� nových technologií bylo vyvinuto nové top�rko z odolného 
plastu a gumy. Rukoje� má protiskluzový potah. Tento typ top�rka zachycuje vibrace 
a ot�esy. Použitý materiál dovoluje lepší ergonomické �ešení a možnost delšího 
používání ná�adí. 

Obr. 8 Tesa�ské kladívko s gumovou rukojetí [7] 

Na obrázku vidíme tesa�ské kladívko s pogumovanou rukojetí v druhé polovin�
top�rka. Pogumovaná rukoje� dob�e zachycuje ot�esy zp�sobené prací s kladívkem. 
Dále zamezí necht�nému vypadnutí, díky dobré p�ilnavosti mezi rukou a gumou. 
I když jsou tesa�ská kladívka základním nástrojem pro truhlá�e, tesa�e a jiné 
�emeslníky, jsou také hojn� využívána v domácnosti. 
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3.1.3 Kladívko celokovové 
Tento typ kladiva je vyroben jinou technologií. Vytvo�eno je z oceli, jež je pouze 
na míst� úchopu pogumovaná, �i jinak upravena k uchopení. Tento typ se vyzna�uje 
vysokou pevností a odolností díky konstrukci z jednoho kusu materiálu. V�tšina 
t�chto kladívek má velice dob�e zpracované propojení mezi top�rkem a rukojetí jak 
z technologické, tak i designérské stránky. Rukoje� kladívka je zpracována z plastu 
a gumy, jež se vhodn� dopl�ují. Plast je tvrdší a dovoluje op�ení ruky a guma 
je naopak m�kká a vst�ebává ot�esy. 

Obr. 9 Celokovové tesa�ské kladivo [8] 

3.1.4 Hlava kladiva 
Podle tvaru hlavy kladiva rozlišujeme jednotlivé typy. Na trhu najdeme 
dva nejrozší�en�jší typy, kladivo záme�nické a tesa�ské.  

Obr. 10 Hlava záme�nického kladiva [9] 
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Záme�nická hlava kladívka je jedna z nejrozší�en�jších na trhu díky 
své univerzálnosti. Hlava je jednoduše tvarovaná. Z jedné strany je rozší�ena 
pro zatloukání a z druhé je zúžena k jemn�jší práci �i k p�íležitostnému 
vyndávání h�ebík�. 

Obr. 11 Tesa�ská hlava kladiva [10] 

Záme�nické kladivo je specifi�t�jší pro své použití. Hlava kladiva má v�tšinou 
vrubovité zakon�ení a zúžená �ást je rozd�lena na dv� �ásti, díky �emu se snadno 
vyndávají h�ebíky. Tyto hlavy kladívek mívají další specifické dopl�ky, ur�ené 
pro specifický druh práce. 

3.2 Designérská analýza špachtle 
Špachtle je další z jednoduchých nástroj�, která je po mnoho let stejná, pouze 
se trochu m�ní její rukoje�.  

3.2.1 Špachtle s d�ev�nou rukojetí 
Tento typ špachtle je na trhu již mnoha let v podobném stylu. Jedná se o funk�ní 
jednoduchý nástroj.  

Obr. 12 Malí�ská špachtle [11] 

Výše vidíme klasickou malí�skou špachtli s d�ev�nou rukojetí. Tvar rukojeti 
je oválný s širším polom�rem na konci, kde je také díra na zav�šení ná�adí. D�ev�ná 
rukoje� je nalakovaná, aby lépe snášela vlhké podmínky p�i práci. 
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3.2.2 Špachtle s plastovou nebo gumovou rukojetí 
Nov�jší model špachtle. 

Obr. 13 Špachtle hladká [12] 

Špachtle s dvoukomponentní rukojetí lépe sedne do ruky než špachtle d�ev�ná. 
Rukoje� je ergonomicky tvarovaná a díky použití dvou materiál� se zde tvo�í tvrdé 
a m�kké zóny, které v dobrém rozložení zlepšují manipulaci s ná�adím. 

3.3 Designérská analýza šroubovák 

3.3.1 D�ev�ná rukoje

Nejd�íve se vyráb�ly šroubováky s d�ev�nou rukojetí, hlavn� díky dostupnosti tohoto 
materiálu. V�tšina t�chto prvotních rukojetí byla vyrobena soustružením, díky �emu 
získala kruhovitý pr��ez.  

Obr. 14 D�ev�ná rukoje� šroubováku [13] 
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3.3.2 Plastová rukoje

Postupem doby a technologií se za�ali vyráb�t plastové rukojeti, které dovolovali 
více rozmanitosti. Rukojeti již nejsou jen kruhové, mají r�zné zá�ezy a vý�n�lky, 
pro lepší otá�ení. 

Obr. 15 Šroubovák s plastovou rukojetí [14] 

Nov�jší druhy šroubováku mají v�tšinou plastovou rukoje�. Tento materiál dovoluje 
lepší tvarovatelnost. Na obrázku vidíme možnost lepšího uchycení nástroje. Dále 
je zde zten�ené místo na zap�ení prst�. Ale tvar je hranatý, aby se ruka mohla lépe 
zap�ít. V tomto p�ípad� jsou hrany dost velké a mohly by �áste�n� vadit v dlouhém 
používání ná�adí. 

3.3.3 Dvoukomponentní rukoje

Rukoje� složená ze dvou materiál� se nazývá dvoukomponentní.  

Obr. 16 Šroubovák [15] 

Tento typ rukojeti má n�kolik výhod v��i klasickým plastovým. Jelikož je tu použito 
více tuhostí materiál�, dosáhneme lepší manipulace. Díky zakulaceným hranám 
šroubovák dob�e padne do ruky a vyhneme se tvorb� od�rek a puchý�� na ruce.  
Dále zde vidíme oválný pr��ez místo klasického kulatého, který zabrání zakutálení 
ná�adí ze stolu, �i jiného povrchu. V p�ední �ásti je zajišt�no místo na op�ení prst�
a naopak, kde je rukoje� v dlani vidíme zeší�ení. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Design rukojeti ná�adí je založen na daném použití ná�adí. Na dnešním trhu je velké 
množství ná�adí, jak elektrizovaných tak i manuálních. V mé bakalá�ské práci jsem 
se zam��ila pouze na ná�adí bez elektrického �i jiného pohonu. Veškeré ná�adí mnou 
navržené využívá pouze manuální sílu lidské ruky a z tohoto d�vodu musí být 
rukojeti, což je hlavní nápl� mé práce, vyrobeny z p�íjemného materiálu, tvarem 
by m�li co nejvíce padnout do ruky a podpo�it tak délku a ú�innost práce. 
Pro moji práci jsem si vybrala kladívko, špachtli a šroubovák. Tyto t�i druhy ná�adí 
považuji za základní nástroje, jež by nem�ly chyb�t v žádné domácnosti.  
Celou sadu ná�adí jsem cht�la sjednotit do jednotného designu, ale p�itom u každého 
nezapomenout na ur�ité použití a zp�sob úchopu. Na trhu je sice velké množství 
tvar� i materiál�, ale každý je jiný. 
Práci jsem za�ala skicováním jednotlivých druh� ná�adí. Zamýšlela jsem se nad 
jednotlivým použitím a propojením pohybu do rukojeti. Zkoušela jsem 
jak organické, tak techni�t�jší a p�esn�jší varianty. Jelikož u skic si t�žko 
p�edstavíme, jak jednotlivé v�ci pasují do ruky a jestli manipulace s ná�adí bude 
dobrá, brzy jsem p�ikro�ila k další fázi, kterou bylo modelování.  
U modelování m�žeme snadno vyzkoušet, jestli nám daný tvar sedí v ruce, jak 
je nám pohodlný a p�edstavit si danou práci s nástrojem. 
Poslední fáze mojí bakalá�ské práce je vyprecizování jednotlivých model� z hmoty. 
Vybrání kone�né varianty a odlití dané sady ze sádry. 

4.1 Variantní návrhy šroubováku 
Šroubovák je nástroj, který je mn� i ostatním lidem nejblíže. Hlavn� kv�li jeho 
�astému použití se s ním n�kdy setká snad každý jedinec. Z tohoto d�vodu 
mne design šroubováku lákal. 

4.1.1 Varianta I 
Jak je již psáno, nejd�íve jsem za�ala skicováním, modelováním a snažila se dostat 
do rukojeti šroubováku organické tvary a r�zné proporce po obvodu rukojeti.  

.Obr. 17 Šroubovák – varianta I, pohled A 
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Tento tvar p�sobil elegantn� a zajímav�. Snažila jsem se v designu rukojeti nazna�it 
jednoduché to�ení. Díky n�mu rukoje� dosáhla i r�zné proporce, které vadily 
v používání ná�adí. U tohoto návrhu jsem si potvrdila, že u šroubováku by m�ly 
být proporce podobné. Jinak nám zpomaluje práci a m�že tvo�it i od�rky, 
�i zhmožd�ní ruky v míst� kontaktu s výraznými výstupky. U šroubováku musíme 
dbát hlavn� na jeho funkci, kterou je to�ení v dlani.  

Obr. 18 Šroubovák – varianta I, pohled B 

4.1.2 Varianta II 
U druhé varianty jsem se stále necht�la vzdát prvotního nápadu nazna�ení to�ení 
v rukojeti. Zkoušela jsem zachovat jednotný pr��ez a vycházet více z ergonomie 
ruky.  
Zato�ila jsem tedy rukoje� symetricky a ud�lala všechna místa stejn� široká. Sto�ení 
probíhá pouze o 90°, aby rukoje� nevypadala p�ekombinovan�. Cht�la jsem pouze 
nazna�it pohyb ruky po rukojeti. 	ty�i to�ivé segmenty jsou k sob� spojeny vždy 
pomocí hrany. Díky tomu by nem�lo docházet ke skutálení ná�adí ze stolu. 
Zakon�ení šroubováku je tvo�eno hranatým tvarem, �ímž je podtržen celý design 
varianty. 
Tento tvar se celkem osv�d�il, ale m�l stále hodn� negativ. Hrany podél rukojeti jsou 
sice dobré pro lepší zap�ení ruky, ale naopak zase p�ekáží p�i to�ivém pohybu a tvo�í 
mozoly. Došla jsem k záv�ru, že tvar musí být opravdu bez jakýchkoliv hran 
po obvodu. 

Obr. 19 Šroubovák - varianta II, pohled A 
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Obr. 20 Šroubovák - varianta II, pohled B 

Jak vidíme na obrázku, to�ení šroubováku p�sobí celkem p�íjemn�. Abych zajistila 
ná�adí p�ed skutálením ze stolu, �i jiné podložky, zajistila jsem ho ochranným 
hranatým kroužkem, jež by m�l také sloužit k ochran� prst� p�ed sklouznutím. 
Ke skutálení ze stolu také zabrání hranatost celého šroubováku.  Hranatost rukojeti 
je dost na obtíž, jelikož nám drhne v ruce. 

4.1.3 Varianta III 
Zjišt�ní z p�edchozích variant mne donutilo za�ít od za�átku a z jiného konce. Za�ala 
jsem více preferovat ergonomii ruky a tvarovat rukoje� pomocí otlaku ruky 
do modelovací hmoty. Díky tomuto zkoumání jsem p�išla na n�kolik zásad, 
které bychom m�li p�i vytvá�ení rukojeti respektovat.  

Obr. 21 Otisk ruky, pohled A 

Obr. 22 Otisk ruky, pohled B 
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Šroubovák by m�l mít kruhovitý �i oválný pr��ez, kv�li hladkému otá�ení v ruce. 
M�li bychom respektovat proporce ruky. Rukoje� si m�žeme p�edstavit jako ovál, 
jež je nejužší v míst� spojení s ocelovou ty�kou. Ovál se rozši�uje a nejv�tšího 
pr�m�ru dosáhne ve 2/3 dlan� sm�rem od palce, kde se op�t za�ne zužovat. 
Bezpe�nost prst� proti sklouznutí z rukojeti zajistíme rozší�ením rukojeti spojením 
s ocelovou ty�kou. Rukoje� by m�la natolik respektovat tvar ruky, aby šroubovák 
nevyklouzl z ruky. Nesmíme zapomenout na ochranu p�ed odkutálením. 
Po všech t�chto zjišt�ních jsem se snažila vše dodržet. P�ijít na tvar, jež by pasoval 
do ruky, nehrozilo by vyklouznutí a plnil by všechny funk�ní vlastnosti. 

Druhou variantou šroubováku je rukoje� oválného pr��ezu, která zamezí ná�adí 
skutálet se ze stolu nebo jiné podložky. Tvo�ena je ze t�í �ástí. Každá �ást ur�uje 
uchopení ur�ité �ásti ruky. Za�neme-li od spojení s ocelovou ty�kou, vidíme zde 
nejužší �ást, ur�enou pro zachycení prst�, jež je rámována v�tším pr�m�rem 
na konci. Tato �ást je také ur�ená k detailn�jší práci. Další �ást je pro zachycení 
posledních dvou prst� a ruce by m�la pomoct s celkovou manipulací s nástrojem. 
Poslední a nejv�tší �ást šroubováku, má místo s nejv�tším pr�m�rem a pak se zvolna 
zužuje. 	ást zapadne do ruky a pom�že nám k p�enosu v�tších to�ivých moment�. 
Dále na šroubováku vidíme propojení dvou materiál�. Malé avšak ú�inné hrany 
nám pomohou v zap�ení se a vyvinutí síly. V horní �ásti šroubováku je díra 
pro zav�šení.  
Nevýhodou této rukojeti je tvarování pouze pro ur�itou velikost ruky. V�tší nebo 
naopak menší ruka, než pr�m�rná neuchopí šroubovák tak, jak je ur�eno. 

Obr. 23 Šroubovák – varianta III, pohled A

Obr. 24 Šroubovák – varianta III, pohled B 
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Obr. 25 Šroubovák – varianta III, pohled C 

4.1.4 Kone�né �ešení šroubováku 
V kone�ném �ešení jsem se snažila vrátit k prvotnímu nápadu kroucené rukojeti, 
které nazna�í pohyb ná�adí. Dále jsem se snažila zachovat jednotný pr��ez 
rukojeti a cht�la jsem vytvo�it spíše jednoduchý tvar, který padne do ruky každému. 
Cht�la jsem propojit varianty, všechny nápady a v�domosti, na které jsem 
do této doby p�išla. Vyzdvihnout veškeré klady a naopak se vyhnout zápor�m, 
na n�ž jsem doposud p�išla. 
Vytvo�it šroubovák oblých tvar�, bez výrazných hran s ur�itými propor�ními 
p�ednosti, jež jsem �ešila u otlaku ruky. Nezapomenout na stejný pr��ez a najít 
p�íjemné spojení dvou materiál�. 

Jak vidíme na obrázku, výsledný tvar rukojeti opravdu má v sob� n�co z každé 
varianty.  
Tvar rukojeti nemá kruhovitý pr��ez, ale oválný, což zajistí stabilitu ná�adí 
na podložce. Tento tvar se také dob�e drží v ruce a dopomáhá k záb�ru v otá�ení. 
Je zde nazna�eno to�ení materiálu díky jednoduchým k�ivkám, jak uvidíme pozd�ji 
i propojení dvou materiál�. Materiály budou mít od sebe mírný skok, ale jen 
nepatrný, aby nedocházelo k poškození ruky. Zakon�ení šroubováku je op�t zeší�eno, 
kv�li opo�e prst�. Je zde použit oválný pr��ez a vidíme krásné napojení dvou 
materiál�. Posledním aspektem �ešení šroubováku je jeho uložení. Tento prototyp 
nemá dírku na zav�šení, jelikož by p�i celkovém designu rukojeti p�sobila rušivým 
dojmem. Uložení je �ešeno pomocí zaklín�ní. 

Obr. 26 Finální varianta šroubováku, pohled A 
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Obr. 27 Finální varianta šroubováku, pohled B 

Obr. 28 Finální varianta šroubováku, pohled C

4.2 Variantní návrhy špachtle 
Návrh špachtle jsem zapo�ala již s ur�itým množstvím v�domostí o rukojetích 
z navrhování šroubováku. Základním faktorem pro mne byla op�t lidská ruka. 
Zkoušela jsem, jak r�zné tvary padnou do ruky a jak se s nimi manipuluje. 

4.2.1 Varianta I 
Prvotní návrh špachtle byl spíše tvarové �ešení padnoucí do ruky, kde jsem 
si zkoušela, které hrany jsou dobré a které by m�ly být zaoblené. A naopak 
kde p�idávat a kde odebírat materiál k pohodlné manipulaci s ná�adím. 
Zjistila jsem, že zeši�ováni rukojeti je nutností, ale to lze vydedukovat 
již z existujících. V �ásti kde máme dla�, p�idáme materiál a naopak, kde chceme 
podep�ít palec a ostatní prsty by m�la být rukoje� dostate�n� zúžena, abychom m�li 
dobrý cit na jemnou práci. 
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Obr. 29 Špachtle – varianta I, pohled A 

Obr. 30 Špachtle – varianta I, pohled B 

Obr. 31 Špachtle – varianta I, pohled C 

4.2.2 Varianta II 
U druhé varianty jsem již m�la skoro hotovou finální variantu šroubováku, 
tak jsem se snažila vycházet z podobných proporcí a princip�. Aby ná�adí vypadalo 
jednotn�. 
Ale také jsem nezapomínala na principy, které jsem si ujasnila u první varianty. 

Rukoje� se op�t skládá ze dvou materiál�, které se vzájemn� dopl�ují a protínají. 
Vše je vy�ešeno pomocí jednoduchých linií, které jsou na obou stranách špachtle 
stejné, pouze zrcadlov� oto�ené. Špachtli je tedy možno použít z jakékoli strany, 
ale díky propor�nímu prohloubení je z jedné strany vhodná pro praváky a z druhé 
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pro leváky. Ovšem výchylka není tak veliká, aby nebylo možné použít špachtli 
z obou stran p�i r�znorodých �innostech. Toto prohloubení nám pom�že zachytit 
palec a zlepší manipulaci s ná�adím. Jak je již psáno výše, rukoje� se pozvolna 
zužuje sm�rem k napojení s kovovou �ástí a naopak v �ásti dlan� je zeší�ena, 
aby padla správn� do ruky. 
Tento návrh špachtle není špatný, ale má velké skoky mezi jednotlivými materiály, 
které nám vadí p�i práci. Dále tento design p�íliš nekorespondoval s výsledným 
návrhem šroubováku. Cht�la jsem spíše jednodušší linie, plynulejší napojení
a celkov� elegantn�jší tvar.  

Obr. 32 Špachtle – varianta II, pohled A 

Obr. 33 Špachtle – varianta II, pohled B 

Obr. 34 Špachtle – varianta II, pohled C 
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4.2.3 Kone�né �ešení špachtle 
Kone�né �ešení špachtle vycházelo z druhé varianty špachtle a inspirovalo se finální 
variantou šroubováku. 
Necht�la jsem d�lat klasickou rovnou rukoje�, tak jsem p�emýšlela nad mírným 
prohnutím, jež se nakonec ukázalo jako p�íjemné �ešení.  
Zakombinovala jsem do rukojeti prohloubení na palec z p�edchozí varianty. Rukoje�
mírn� prohla a hledala hlavní místa otlaku, kam jsem dala jiný materiál a propojila 
ho k�ivkami podle vzoru šroubováku. P�edností pro mne byla zase ruka a manipulace 
s jednotlivým ná�adím.  
Kv�li prohnutí rukojeti a možné manipulaci s ní jsem ud�lala rukoje� jednostrannou. 
V místech kde je dla� je velká plocha, která p�echází až k prohlubni pro palec 
a naopak z druhé strany p�echází, až do zadní �ásti kde oblou linií kon�í. Nejd�íve 
jsem m�la konec této linie na zadní krajní �ásti rukojeti, ale to se neosv�d�ilo, jelikož 
pokud �lov�k uchopil ná�adí a pot�eboval zatla�it, tak mu tato rýha vadí. Ovšem 
když ji posuneme, až za tuto hranu ni�emu nevadí. Zespodu jsem požila styl 
napojení, jež je použit také u šroubováku, aby byla zachována jednolitost a stejnost. 
Posledním aspektem v designu rukojeti špachtle je op�t uložení ná�adí. V tomto 
prototypu je nazna�eno možné zav�šení ná�adí. Od tohoto zp�sobu uložení však bylo 
nakonec upušt�no, aby design odpovídal návrhu šroubováku. A hlavn� se nehodí 
do celého konceptu ná�adí. Ná�adí bude možno zaklínit, �i zasunout nebo položit. 

Obr. 35 Finální varianta špachtle, pohled A 

Obr. 36 Finální varianta špachtle, pohled B 
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Obr. 37 Finální varianta špachtle, pohled C 

Obr. 38 Finální varianta špachtle, pohled D 

Obr. 39 Finální varianta špachtle, pohled E 

Obr. 40 Finální varianta špachtle, pohled F 



�������
��

'�����������(��������%�(

4.3 Variantní návrhy kladívko 
Poslední navrhovanou rukojetí byla rukoje� kladívka. Navrhování bylo tedy už 
zna�n� jednodušší, jelikož jsem z p�edchozích ná�adí nabyla mnoho v�domostí.  
Zkoušela jsem, kde je nejvhodn�jší držení, jak široká by m�la být rukoje�
a zkoumala jednotlivé tvary. 

4.3.1 Varianta I 
První variantou bylo tém�� klasické kladívko, na kterém jsem si spíše zkoušela tvary, 
kde je nutné p�idat a kde naopak ubrat materiál. Aby ná�adí vhodn� padlo do ruky, 
nehrozilo vypadnutí a p�íjemn� se s ním pracovalo.  
Cht�la jsem vytvo�it klasické kladívko s hlavou, do níž je vklín�no top�rko a místo 
úchopu více ergonomicky zpracovat.  

Obr. 41 Kladívko – varianta I, pohled A 

Obr. 42 Kladívko – varianta I, pohled B 

!�#�
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Obr. 43 Kladívko – varianta I, pohled C 

4.3.2 Kone�né �ešení kladívka 
U kone�né varianty kladívka jsem vycházela z p�edcházející varianty. Ovšem 
nezapomn�la jsem na již stávající variantu šroubováku a špachtle. Snažila jsem 
se využít poznatk� z návrh� t�chto ná�adí, ale zárove� nezapomenout na jedine�nou 
funkci kladívka, která je dosti odlišná. 

Kladívko se skládá z klasického top�rka, které je vklín�no do ocelové hlavy 
s otvorem. Designérsky jsem zpracovávala pouze top�rko, hlava je stejná již po �adu 
let a není na ní p�íliš co k m�n�ní. 

Top�rko se skládá z plastové ty�e, která je v druhé polovin� ergonomicky 
zpracována.   

Rukoje� je složena ze dvou materiál�, jež se vhodn� dopl�ují. Konec rukojeti 
je v horní �ásti z gumy, aby guma zabránila ot�es�m. Avšak p�ední �ást je z plastu, 
který dob�e zapadne do ruky a zajistí lepší manipulaci. Tyto dva materiály jsou 
propojeny pomocí k�ivky, která celé ná�adí oživí a dodá dynami�nost.  

Obr. 44 Finální varianta kladívko, pohled A 
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Obr. 45 Finální varianta kladívko, pohled B 

Obr. 46 Finální varianta kladívko, pohled C 
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5. ERGONOMICKÉ �EŠENÍ 
Ergonomie je základním prvkem, kterým jsem se u navrhování rukojetí zabývala. 
Posuzování jednotlivých �ástí lidské ruky, stisku, jak ruka manipuluje s v�cmi. Kam 
dát m�k�í a kam naopak tvrdší materiál k zamezení tvorby otlak�. R�zné velikosti 
rukou, které jsem zkoušela na r�zných lidech. A v neposlední �ad� i r�zná 
automatická manipulace s ná�adím.  

5.1 Ergonomie kladívka 
Rukoje� kladívka se sm�rem ke konci zeši�uje, jako se i prostor v dlani zv�tšuje. 
Díku tomuto zapadne dob�e do ruky. Hrana dvou materiál� je ve 2/3 od konce 
rukojeti, což nám zap�e palec ruky. Dále hrana probíhá dozadu a pomalu se svažuje. 
U této hrany m�žeme zap�ít prsty ruky. A nakonec se svažuje, �ímž je zaru�eno 
pogumování celého konce rukojeti. Rukoje� tvo�í celek a zapadne i do rukou 
menších velikostí díky pomalému svažování a zv�tšování. 

5.2 Ergonomie špachtle 
Jak již bylo psáno, špachtle je mírn� prohnutá a díky tomu lépe koresponduje 
s tvarem ruky. Od spojení s ocelovým listem se mírn� rozši�uje a v míst� dlan�
je p�idán dostatek materiálu, aby správn� zapadla do ruky a vyplnila prázdné místo 
v dlani. V p�ední �ásti je spojení dvou materiál�, které tvo�í prohnutí, abychom 
se zde mohli dob�e zap�ít palcem ruky. Ve spodní �ásti je naopak trochu vydlabaná, 
abychom zde mohli pohodln� položit prsty. V�tší �ást s prohloubením a naopak 
vyboulením do dlan� je vyrobena z gumy, za ú�elem pohlcení ot�es� a lepší 
p�ilnavosti k ruce. 

5.3 Ergonomie šroubováku 
Šroubovák je tvo�en oválným pr��ezem, kv�li lepšímu otá�ení. V míst� dlan�
je pr��ez v�tší, aby správn� zapadl do ruky a naopak, sm�rem k napojení s ocelovou 
ty�kou se zužuje, aby byla zajišt�na dobrá manipulace. Nesmíme zapomenout 
na zv�tšený pr��ez ke konci, abychom zajistily bezpe�nost ruky p�ed sklouznutím. 
Tvo�en je také ze dvou materiál�, plastu a gumy, jejichž hrana nám zajistí zap�ení 
prst� p�i silov�jším záb�ru. 
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6 TVAROVÉ �EŠENÍ 
Hlavní myšlenou tvarového �ešení ná�adí byly organické tvary, které jsou nejlepší 
pro úchop. Jednotlivá ná�adí mají jiná tvarová �ešení, ale spojují je jednoduché linie 
a napojení na nástroj. 

6.1 Tvarové �ešení kladívka 
Kladívko je utvo�eno pomocí jednoduché konstrukce, jakou známe již po mnoho let. 
Rukoje� je umíst�na v druhé polovin� top�rka, kde je nejlepší místo pro vyvinutí 
kinetické energie. Dynamicky navazuje na top�rko a vytvá�í kompaktní celek. 
Je tvo�ena pomocí jednoduché linie, která nám rozd�luje celek na dv� základní �ásti 
− tvrdší a m�k�í. Pomocí tohoto rozd�lení ná�adí lépe padne do ruky. Celkový tvar 
rukojeti je pomalu se rozši�ující se sm�rem k umíst�ní dlan�. 

6.2 Tvarové �ešení špachtle 
Organický tvar špachtle je tvo�en pomocí dvou základních k�ivek, které rámují celou 
rukoje� a pom�žou nám držet ruku na správném míst�. V dla�ové �ásti rukojeti 
vidíme vetší vyboulení, naopak v míst� umíst�ní palce je prohloubení, pro snadn�jší 
ovladatelnost špachtle. 

6.3 Tvarové �ešení šroubováku 
�ešení šroubováku je tvarov� nejrozmanit�jší. Taktéž ho rámují dv� hlavní k�ivky, 
ale na tomto ná�adí mají spíše estetický vliv, pouze mohou pomoci p�i záb�ru 
a otá�ení, ale nepomáhají v umíst�ní ruky. Celkové tvarové �ešení má kuželkovitý 
tvar, kdy je zúžení v míst� umíst�ní prst� a naopak velký nár�st hmoty sm�rem 
k dlani. Tento tvar se dob�e drží v ruce a nebrání nám v otá�ení. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ �EŠENÍ 
Jelikož je ná�adí z tvarového hlediska vždy rozd�leno na dv� �ásti, budou zde 
samoz�ejm� použity i dva materiály, které budou barevn� odlišeny. Každá �ást má 
jinou m�kkost a což nazna�uje i r�zná barevnost. Tvrdý plast má tmavou barvu 
a m�k�í guma má barvu jasn�jší. V mém návrhu používám výraznou modrou barvu, 
která ná�adí rozjasní a zajistí nám jeho snadnou rozpoznatelnost. Ale mohou být 
použity i jiné jasné barvy nap�íklad zelená, oranžová nebo �ervená. 
Jednotlivé ná�adí má stejné materiálové, tedy i barevné �ešení a díky tomu by m�lo 
p�sobit uceleným dojmem. 

7.1 Barevné a grafické �ešení kladívka 

Obr. 47 Barevné �ešení kladívka, pohled A 

Obr. 48 Barevné �ešení kladívka, pohled B 
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Obr. 49 Barevné �ešení kladívka, pohled C 

Obr. 50 Barevné �ešení kladívka, pohled D 
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7.2 Barevné a grafické �ešení špachtle 

Obr. 51 Barevné �ešení špachtle, pohled A

Obr. 52 Barevné �ešení špachtle, pohled B

Obr. 53 Barevné �ešení špachtle, pohled C 
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Obr. 54 Barevné �ešení špachtle, pohled D
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7.3 Barevné a grafické �ešení šroubováku 

Obr. 55 Barevné �ešení šroubováku, pohled A 

Obr. 56 Barevné �ešení šroubováku, pohled B

Obr. 57 Barevné �ešení šroubováku, pohled C 
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8 KONSTRUK�N�-TECHNOLOGICKÉ �EŠENÍ 
Konstruk�ní stránka ná�adí je pom�rn� jednoduchá. Není nutné �ešit vnit�ní uložení, 
funkci a zapojení do elektrické sít�, avšak musím zvolit takové �ešení, aby bylo 
p�íjemné �lov�ku. Zvolila jsem si spojení dvou materiál�, které ná�adí ozvláštní 
a díky n�mu mohu využít m�kkých a tvrdých ploch. 
Na tvrdší místa je použit plast a na m�k�í místa je použita guma, která zabrání 
vyklouznutí ná�adí z ruky a zp�íjemní manipulaci. 

8.1 Konstruk�n�-technologické �ešení kladívka 
Konstruk�ní �ešení kladívka je klasické, jaké již známe. To znamená ocelová hlava, 
do níž je zasazeno plastové top�rko. Pouze v druhé �ásti top�rka je vytvo�ena 
plastovo-gumová rukoje�, která je nasazena na plastovém top�rku. Rukoje�
je tvarovaná k optimálním pracovním podmínkám �lov�ka.  

Obr. 58 Rozm�rové �ešení kladívka

��
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8.2 Konstruk�n�-technologické �ešení špachtle 
Špachtle je vytvo�ena spojením dvou materiál�, ze kterých pozvolna vychází ocelový 
list, který je pouze vložen a vlepen do rukojeti. Na tvaru rukojeti m�žeme pozorovat 
výrazné prohnutí v míst� uchopení palcem a naopak výrazný nár�st materiálu v míst�
dlan�. Díky tomu tvar tvo�í ucelený celek a správn� padne do ruky.  

Obr. 59 Rozm�rové �ešení špachtle 
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8.3 Konstruk�n�-technologické �ešení šroubováku 
Konstruk�ní �ešení šroubováku je nejjednodušší ze všech nástroj�. Skládá 
se z ocelové ty�ky se zakon�ením vsazené do rukojeti. Tato rukoje� je tvo�ena 
spojením dvou materiál�, které jsou do sebe zaklín�ny, což umožní pohodlné 
zacházení. 

Obr. 60 Rozm�rové �ešení šroubováku

2�#�
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

9.1 Psychologická funkce 
Sada ná�adí tvo�í ucelený tvarový, barevný a designový celek. Snažila jsem se o to, 
aby spl�ovala hledisko ú�elného využití ná�adí, ale soust�edila jsem se i na lidskou 
stránku v�ci – aby se výrobek líbil, sed�l dob�e v ruce a byl z p�íjemného materiálu. 
Rozbíjím klasickou strohost a techni�nost rukojetí a p�ináším do ná�adí ladné tvary 
a kompozice. 

9.2 Ekonomická funkce 
Ná�adí je ur�eno pro domácí použití a domácí kutily. V tomto odv�tví by si m�lo 
najít své zákazníky díky svému designu a ergonomii. Vzhledem k použitým 
materiál�m, plastu a gum�, nebude pat�it k nejlevn�jším na trhu, ale zase bude dob�e 
plnit svou funkci a mít vysokou životnost, v �em je jeho veliká ekonomická výhoda.  

9.3 Sociální funkce 
Dob�e zvolené barvy a celková propojenost p�sobí na �lov�ka kladn�. Dále použité 
materiály a tvar sedí dob�e v rukou a netla�í. Díky tomuto by m�lo ná�adí podporovat 
chu� k práci a celkov� motivovat. 
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ZÁV�R 
Záv�rem mé bakalá�ské práce je ucelená sada ná�adí spojující technickou, estetickou 
a ergonomickou stránku.  
V�tšina výrobc�, hledí pouze na technickou stránku v�ci a �asto zapomínají, 
že ná�adí používá lidská ruka, která je velmi rozmanitá. A zanedbávají tak ergonomii 
ná�adí. 
V této práci jsem se zam��ila na studium lidské ruky, hledala vhodné uchopení 
jednotlivých, na první pohled stejných, ale p�i manipulaci zna�n� odlišných ná�adí. 
Zkoušela modelovat z modelovací hmoty r�zné tvary a hledala optimální �ešení pro 
každý nástroj. 
Snažila jsem se dát ná�adí jednotnou identitu, podle druhu a zp�sobu použití. Zjemnit 
jednotlivé tvary a p�izp�sobit je i drobn�jším ženským rukám, ale nezapomenout 
u toho i na mužské mohutn�jší ruce a vytvo�it sadu univerzální pro jakékoli použití 
v domácnosti.  
Nakonec se mi povedlo vytvo�it sjednocenou sadu ná�adí, která se snaží spl�ovat 
veškeré požadavky a nároky kladené na za�átku práce.  
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