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AbstrAkt

Téma diplomové práce je návrh designu bubnové automatické pračky s bočním pl-
něním, s možností vestavění, sejmutím horní desky. Práce si klade za cíl zjednodušit 
a zdokonalit ovládací rozhraní a vytvořit podmínky pro barevnou variabilitu. Diplo-
mová práce je rozdělena na analytickou část a průvodní zprávu. Analytická část obsa-
huje popis, vývoj, techniku a design. Průvodní zpráva popisuje tvorbu designu již od 
variantních studií. Samotný návrh pak dělí na:  tvarové, ergonomické, technické, ba-
revné a grafické řešení.

klíčová slova

automatická pračka, pračky s předním plněním, design, dotykový displej

AbstrACt

The topic of this thesis is design of front-loading automatic washing machine and op-
tions to built-in installation and top panel removal. The thesis objective is to simpli-
fy and enhance control interface and make the interface ready for colour options. The 
thesis is divided to analytic portion and accompanying report. The analytic portion 
describes historical development, existing technical solutions and designs. The ac-
companying report describes design process since design alternatives evaluation. The 
final design itself consists of physical form, ergonomic, technical, colour and graphi-
cal solutions.

kEYWoRDs

washing machine, front-loading washing machine, design, touchscreen
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úvoD

Jednou ze známek vyspělé civilizace je mimo jiné i úroveň hygieny, která je nutná pro 
udržení zdraví člověka. Pro zachování čistoty textilu bylo nutné vytvořit zařízení pro 
jeho údržbu. Tímto zařízením je pračka, která se časem stala součástí našeho života. 
automatickou pračku nalezneme v ekonomicky rozvinutých zemích prakticky v kaž-
dé domácnosti.
 Pračka je stroj, který ovládá běžný člověk. Není pro to nikterak školený a jeho pomůc-
kou při ovládání je pouze jeho selský rozum a v krizových situacích i přibalený ma-
nuál. Je tedy zcela zřejmé, že i když se nejedná o složitý stroj, jeho ovládání musí být 
snadné a zcela zřejmé. 
Úkolem designéra je vytvořit takový design, který bude nejen pozitivně esteticky pů-
sobit, ale i přihlížet k individuálním požadavkům uživatelů,  bude ekonomicky rozváž-
ný, nebude popírat fyzikální principy, a bude technicky natolik vyspělý, aby jeho vztah 
k člověku byl maximálně naplněn. 

vymezení cílů diplomové práce
Design automatických praček zaznamenal v průběhu 20. století velký rozmach, ale 
v současnosti se vývoj designu takřka zastavil. Tato práce by měla vytvořit návrh, kte-
rý bude nejen funkční, technicky vyspělý, ale i nadčasový. 
Současným řešením designu automatických praček je ze strany uživatele vyčítáno  ne-
dostatečné zacílení na zákazníka. Prakticky to znamená, že při pořizování nové prač-
ky má sice zákazník možnost volby značky, technických parametrů, ale v oblasti de-
signu je řešení takřka jednotné.
Konkrétně se například jedná o barevné řešení. Globalizace produktu omezila je-
jich barevnost na minimum. Pračky prodávané na Evropském kontinentu jsou shod-
né s těmi prodávanými v Asii, a tak si prodejce nemůže dovolit barevné řešení, které 
by narušovalo oblastní kulturní zákonitosti. Evropský zákazník vyhledává barevné ře-
šení, kterému dominuje bílá barva, případně stříbrná barva, jako vlastnost nerezového 
materiálu povrchu. Naopak americký trh je zahlcen pračkami různých barev. Jedná se 
hlavně o syté tóny, jakými jsou např. červená, oranžová nebo modrá či černá. 
V zóně ovládání se jedná o hlavní parametr. Při vzniku Bubnových praček s elektric-
kým pohonem, na počátku 20. století, bylo vytvořen typ ovládání, které se používá do-
dnes. Jedná se o otočné kolečko (ergonomicky správný pojem je „točítko“), kterým se 
původně regulovala teplota vody. Dnes jím volíme celý program praní. Je tedy na zvá-
žení, jestli technická vyspělost nedošla k bodu, kdy by bylo vhodné zvolit jiné řešení. 
U kompozice designu v současné době dominuje trend minimalizmu. Ten je ale v ob-
lasti ovládání praček naprosto popírán. Uživatel je zahlcen množstvím informací jako 
jsou speciální funkce a grafické symboly. Komplexní řešení designu z estetické strán-
ky je pak natolik jednoduché, že je prakticky nemožné se z řady výrobků vymanit 
a oslovit zákazníka na první pohled.
Téma diplomové práce je zaměřeno na návrh „automatické pračky pro domácí použi-
tí“. V průběhu rešeršní činnosti bylo téma na základě technických podkladu z konkre-
tizováno na design: „bubnové automatické pračky s bočním plněním, s možností ve-
stavění sejmutím horní desky“. Jedná se o pračku standardních nepřekračujících roz-
měrů 830x600x600 mm.

Úvod
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Samotná diplomová práce je rozdělena na Analytickou část a Průvodní zprávu. V ana-
lytické části jsou obsaženy kapitoly sloužící k rešeršní činnosti zaměřené na: Vývoj, 
Techniku a Design. Popisná část vlastního řešení je pak sestavována od variantních 
studií až po samotné řešení rozdělené podle oblastí do jednotlivých kapitol. Tato prá-
ce vnese nový pohled na design automatických praček 21. století.
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11 vývojová aNalýza

Ačkoliv je tato práce zaměřená na vytvoření nového designu pračky, je nutné před za-
početím práce zhotovit rešerši. Pro dodržení chronologie faktů je jako první kapitolou 
rešerše historická část.

1.1 vynález mechanického stroje pro praní prádla
Podle knihy [1] byl první patent v oblasti praní a ždímání udělen anglickému inžený-
rovi „John Tyzacke“ v roce 1691. Tato průmyslová pračka čistila látku pošpiněnou 
při její výrobě. Pračka menší, vhodná pro domácnost, vznikla ve Francii. Její označe-
ní bylo „Barattes“ (z fr. beratte – máselnice). Pračka byla vytvořena z dřevěného sudu. 
Ten byl opatřen dvířky pro vkládání prádla. Stále byl využíván i nejjednodušší způsob 
praní prádla na valše. Vynálezcem valchy byl podle patentu [2] Američan John Adams. 
Patent byl udělen na konci 19. století. Prací stroj tvořený prakticky dvěma valchami 
byl patentován v Americe roku 1846 [3].  
Tyto objevy prakticky upadly v zapomnění, až průmyslová revoluce přinesla počát-
kem 19. století větší změny. Na veletrhu v Londýně roku 1851 byla představena ko-
nečně pračka pro domácnost Angličanem Jamesem T. Kingem. Jednalo se o „prač-
ku Bubnovou s ručním pohonem“. Hned následoval Američan Hamilton Smith, který 
upevnil buben a pohyblivé byly lopatky umístěné uvnitř. Zajímavým zápisem je infor-
mace, že továrník William Blackston sestrojil roku 1874 jako dárek pro svoji ženu me-
chanizovanou pračku. Tato pračka se začala vyrábět v sériích a později i prodávat [4].

1.2 Pračky na elektrický pohon
U prvních elektrických praček nebyl motor součástí pračky – byl připevněn z vněj-
ší části konstrukce. Jako první elektrická pračka je uváděna ta, kterou sestrojil Ameri-
čan Alva J. Fisher (roku 1907) [1]. Patent v oblasti elektrického praní získala bubno-
vá pračka „Thor“ roku 1910 [5]. Společnost Hurley Machine Company ji představila 
na trh v roce 1908. Roku 1930 John W. Chamberlain vynalezl pro společnost „Bendix 
Aviation Corporation“ stroj, který dokázal vyprat, opláchnout a odstředit vodu z oble-
čení v jednom kroku. V podstatě  šlo o velký pokrok k posunu k automatizaci praček.

1.3 automatická a poloautomatická pračka
Tyto pračky byly v domácnostech Evropy až od roku 1950, vezmeme-li v úvahu pár 
výjimek, které potvrzují pravidlo. Předchůdci dnešních praček obsahovali minimum 
elektronického řízení. Populární byly pračky především Vířivé. Automatizace polo-
automatických praček spočívala v možnosti nastavení časovače – tedy spínače prací 
doby. Byly vybavené topným tělesem a termostatem pro řízení teploty vody. Také zde 
již bylo zabudované čerpadlo pro vyčerpání tekutiny z vnitřní části pračky. Prakticky 
to tedy znamenalo vložit prádlo do pračky, nastavit teplotu a čas a jen čekat na výsle-
dek. Pračka provedla prací úkon, máchání, odčerpání vody, nahřátí vody, což bylo do 
té doby nepředstavitelné. Nikoliv ale napouštěním. Stále ale bylo nutné prádlo vložit 
do odstředivky a po částech vyždímat.
Plně automatické pračky již obsahovaly první paměti, ve kterých bylo zaznamenáno 
několik pracích programů. Nebylo tedy nutné nastavovat každý úkon zvlášť. V této 

1.1

1.2

1.3

1
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době se do popředí dostali pračky práčové a bubnové, které obsahovaly možnost od-
středění prádla v rámci pračky, nikoliv dalšího přídavného zařízení, jakým byly dopo-
sud odstředivky [6], [7], [8].

1.4 Rozdělení praček podle techniky praní
I když se mezi známými patenty a vynálezy vyskytují hlavně pračky bubnové, existují 
i jiné, které byly součásti běžné výroby a staly se velmi oblíbené [9]. 

1.4.1 valchové pračky
Tato pračka se vyvinula z valchy. Pračku tvoří dvě hlavní části, jedná se o dvě polovi-
ny válce o různých poloměrech. Tyto části jsou vsazeny do sebe. Jejich třením vzniká 
efekt valchy. Výhody – v porovnání s jinými technikami je prádlo dokonale vyprané. 
Nevýhody – tento typ pračky je naprosto nevhodný na jemné materiály. Při praní totiž 
dochází k velkému opotřebování textilií.

1.4.2 Pračky s pracím křížem
Tyto pračky nedospěly k velké oblibě, proto je o nich méně zápisů než o jiných. Pračku 
tvoří káď pro vodu. Dřevěný sud (umístěný svisle), v jehož ose je upevněn prací kříž, 
který se skládá z pěti válců s vroubkováním.  Povrch uvnitř nádoby (sudu) obsahuje 
vroubkování. Z vnější části je umístěna páka, kterou se pohybovalo tam a zpět, v re-
akci na to se kříž otáčel po směru a proti směru hodinových ručiček. Výhody – snad-
ná výroba, velmi účinné praní. Nevýhody – praní sice bylo velmi účinné, ale až tak, že 
se prádlo poškozovalo.

1.4.3 vakuové pračky
Praní pomoci podtlaku, se stalo oblíbené především v anglicky mluvících zemích. Pra-
cí nádoba tvaru válce, svislého umístění, obsahovala prací těleso. Na ose válce byly 
připevněné prací zvony (většinou tři nebo čtyři), osa pracího tělesa se posunovala na-
horu a dolů, čímž docházelo k pěnění a podtlaku.  Výhody – kvalitně vyprané prádlo. 
Nevýhody – cenová nedostupnost způsobená použitím méně korozních materiálům, 
jakým byla např. měď.

1.4.4 Bubnová pračka
Tento typ praček je používán dodnes. Jejíž oblíbenost spočívá v možností odstředění 
prádla v bubnu. Původně byl buben zavěšen tak, aby bylo možno klikou otáčet. Ob-
sahoval také dvířka pro vložení prádla. Důležitou součástí bubnu jsou vnitřní zarážky 
(žebra), které napomáhají rozložení prádla. Výhoda – šetrnější způsob praní, odstře-
dění prádla. Nevýhoda – relativně nízká úroveň praní musela být nahrazena delší do-
bou procesu.



Vývojová analýza

strana
21

Valchové pračky

Vakuové pračky

Práčové pračky

Vířivé pračky Proudové pračky

Vibrační pračky

Bubnová pračka

Pračky s pracím křížem

obr. 1-1 schéma rozdělení praček podle techniky praní
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1.4.5 Práčové pračky
Populární pračky 20. století, které se v anglicky mluvících zemí používají dodnes. Pů-
vodně se pralo opět v nádobě ve tvaru válce umístěného svisle, ale hlavní roli hrál 
„práč“. Práč bylo žebrové těleso, původně dřevěné, později kovové. Práč je otáčen 
pouze v úhlu od devadesáti do stodvaceti stupňů, tam a zpět. Výhoda  – kompaktní 
konstrukce, možnost odstředění prádla otáčením vnitřního děrovaného válce. Nevýho-
da – prádlo bylo v přímém kontaktu s práčem, takže docházelo k opotřebení materiálů.

1.4.6 vibrační pračky
Nepříliš známý způsob praní pomocí vibračního tělesa. Také došlo k jeho návratu 
v podobě přenosného zařízení na rekreační pobyty. Vibrační těleso bylo vloženo do 
nádoby s prádlem. Vířením vody docházelo k uvolnění špíny z textilií. Výhoda – jed-
nalo se o relativně malé, přenosné zařízení oproti klasickým pračkám. Nevýhoda – ne-
čistoty které byly uvolněny se hned zase usazovaly zpět do tkaniny, protože docháze-
lo k minimálnímu pohybu pracího roztoku.

1.4.7 vířivé pračky
Nejznámějším zástupcem těchto praček byla značka „Romo“. Jediný princip, který 
nevyužívá pohybu prádla tam a zpět. Prací nádoba měla tvar kvádru s oblým dnem.  
V prací nádobě byl umístěn výřič, který rozvířil prací roztok. Výhody – vysoká účin-
nost praní s minimálním poškozením tkanin. Nevýhody – prádlo se mohlo na výřič na-
motat.

1.4.8 Proudové pračky
Jak název napovídá, prádlo se čistilo proudem vody. Kapalina hnaná přes čerpadlo vy-
tvářela proud, kterým se prádlo pralo. Vířivé těleso bylo tedy mimo prací nádobu. Vý-
hody – prádlo nebylo v kontaktu s žádným pohybujícím se tělesem. Nevýhody – aby 
bylo prádlo kvalitně vyprané, bylo nutné proces sledovat, aby nedocházelo k nerovno-
měrnému rozložení prádla.

1.5 současné programovatelné pračky
Automatické pračky, i když se tento název používá dodnes, nejsou posledním známým 
článkem vývoje. Původní automatické pračky rozhodně nejsou srovnatelné s těmi 
dnešními. První integrovaný obvod byl vyroben v roce 1978. Časem se i tato součást-
ka zapojila do vývoje praček [10].
Přibližně od roku 1990 se vyrábějí pračky s tzv. „programovým řízením“. Na ovláda-
cím panelu je digitálně nastavena požadovaná funkce a vše je pak zaznamenáno do 
miniaturní paměti. Celý chod zařízení pak usměrňuje „řídící jednotka“. Dnešní prač-
ky například umí určit hmotnost vloženého prádla, a podle toho zvolit množství vody, 
které mají napustit. Také při ždímání, pokud dojde k nepravidelnému rozložení prádla, 
a mohlo by to vést příliš velkým vibracím, sama pračka režim upraví tak, že sníží po-
čet otáček. Tyto funkce automatické pračky 20. století neměly. K hlavním změnám od 
„automatických praček“ k „pračkám s programovatelným řízením“ došlo v částech za-
řízení, které nejsou uživateli na první pohled zřejmé, jako je zaznamenávaní informa-
cí různými senzory, jejich vyhodnocování řídící jednotkou a okamžitá reakce na situ-
aci upravením režimu.
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Při sledování pokroků v oblasti praní je možné zhodnotit jak opravdu snadným způso-
bem dnes pereme prádlo. Stačí pračku zapojit do elektrické sítě, na vodovod a kanali-
zaci. Vložit prádlo do pračky a nastavit program. Oproti minulosti je to opravdu velmi 
pohodlný způsob praní, kdy prakticky (v porovnání s minulostí) nedochází k poškoze-
ní tkanin. I tak je pro některé osoby někdy velkým problémem prádlo vyprat a pověsit.
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2.2.2
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Po uvedení do historických souvislostí je na řadě kapitola zaměřená na technologii 
praní. Součástí této části jsou nejen specifické parametry podle nichž pračku vybíráme 
při jejím nákupu, ale i její samotná konstrukce.

Pro popsání způsobu psaní je třeba si uvědomit hlavní členy v tomto procesu. Těmi 
jsou mechanická složka (tlak), chemická složka (čistící prostředek) a voda.

2.1 mechanický činitel v pracím procesu

2.2 Proces praní 

2.2.1 činnost uživatele
Zařízení je nutné před spuštěním zapojit ke zdroji elektrické energie, vody a k odpa-
du. Po spuštění pračky hlavním spínačem (zapnuto-vypnuto) naloží uživatel prádlo do 
bubnu pračky. Doplní zásobník pracích prostředků a navolí na ovládacím panelu poža-
dovaný program praní, případně dodatečné funkce.

2.2.2 činnost zařízení
„Mozkem“ celého zařízení je řídicí jednotka, která shromažďuje a zaznamenává in-
formace a řídí samotný proces. Po uzavření dveří přitéká voda přes napouštěcí ventil, 
který reguluje množství vody, do násypky. V násypce se voda smísí s pracím práškem 
a vytvoří roztok. Roztok je napouštěn do prací vany. Množství napuštěné vody iden-
tifikuje hladinový spínač. Zde je roztok zahříván na nastavenou teplotu topným těle-

 1. řídící modul
 2. ovládání
 3. násypka prášku
 4. pružina vany
 5. prací vana
 6. napouštěcí ventil
 7. řemenice bubnu
 8. topné těleso 

 9. motor
 10. tlumiče
 11. čerpadlo
 12. odpadní filtr
 13. kulový ventil 
 14. dveře
 15. manžeta dveří 
 16. buben

 1. řídící modul
 2. ovládání
 3. násypka prášku
 4. pružina vany
 5. prací vana
 6. napouštěcí ventil
 7. řemenice bubnu
 8. topné těleso 

1 2 6

4

5

7

9
10

14

16

15

11
12

138

3

obr. 2-1 hlavní části automatické pračky
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sem s NTC čidlem (el. součástka, která má závislý odpor na teplotě) v průběhu prací-
ho cyklu. Vana je uzavřena kulovým ventilem. Součástí mycí vany je prací buben. Vana 
je zavěšena k rámu pružinami. Ve spodní části pračky je upnuta tlumiči. Z vnější části 
jsou k vaně připevněna betonová závaží, zajišťující  rovnoměrnému zatížení vany. Ty 
jsou rozložena různými způsoby, nejčastěji v přední části kolem otvoru dveří a v zad-
ní části vany. Hlavní těsnění je zajištěno manžetou bubnu. Samovolnému otevření dve-
ří brání bezpečnostní pojistka. Buben je propojen hřídelí s řemenicí. Pohyb umožňuje 
ložisko. Motor je upevněný k vaně pračky ze spodní strany, otáčí řemenicí pomocí ře-
menu, čímž rotuje i buben pračky.
Při napuštění vany dochází ke smáčení prádla. V tomto režimu je buben otáčen mini-
málně, ale vždy tak, aby došlo k rovnoměrnému rozmíchání směsi. Po vystoupání tep-
loty vody na potřebnou úroveň dochází k samotnému praní. Textil je rozložen v bubnu 
pomocí žeber. Reakcí na dostředivé zrychlení vznikající při otáčkách bubnu dochází 
k přemístění a natlačení prádla na obvodovou stěnu. Vnitřní část bubnu je uzpůsobena 
tak, aby podporovala uvolňování nečistot. Toho je docíleno pravidelně rozmístěnými 
otvory a výběžky různorodých tvarů. Aby docházelo k odplavování nečistot, je nutné 
aby prací cyklus obsahoval změnu směru otáček, ale také i klidové polohy. Zastavení 
bubnu totiž umožňuje změnu rozložení prádla. Délka pracího cyklu závisí na intenzi-
tě nastaveného programu. Na konci této fáze dochází k odčerpání znečištěné kapaliny 
z vany přes odpadový filtr čerpadlem do připojeného odpadu. 
Po praní následuje máchání, tedy opakování předchozího procesu za použití nově na-
puštěné vody. V této fázi je zapojený další chemický prostředek, kterým je aviváž.
Poslední částí je pak odstředění prádla – tedy zbavení prádla přebytečné vody. Prádlo 
rotuje podle navolených otáček do zakončení programu. Po odpuštění odstředěné vody 
je uvolněna bezpečnostní pojistka dveří za zvuku signálu oznamujícího konec progra-
mu. Klidný průběh pracího cyklu zajišťuje série senzorů, zaznamenávající např.  vi-
brace, hmotnost prádla, nadměrné pěnění, neprůchodnost odpadního filtru, nedovření 
dveří, které vyhodnocuje a usměrňuje řídící jednotka. [11], [12]

2.2.3 Rozdělení automatických praček podle plnění 

 

bubnová pračka s bočním plněním bubnová pračka s horním plněním práčová pračka s horním plněním

obr. 2-2 způsob plnění
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V současné době jsou dostupné na trhu především tyto typy automatických praček: 
bubnové pračky: s předním plněním  (en: Front-loading washing machine) a s horním 
plněním (en: hybrid designs washing machine). U shora plněné pračky je buben opat-
řen bočními dvířky, ty omezují maximální možné otáčky, protože by mohlo dojít k je-
jich otevření nedopatřením.  Třetím typem jsou práčové pračky, které jsou také plněny 
shora, ale mají svislým bubnem (en: Top-loading washer). Prádlo je práno především 
práčem, žebrovým tělesem v ose válce. Od jejich používání se upouští především pro 
velkou spotřebu vody. [13]

2.2.4 kapacita praček
Jedna náplň pračky prádlem v suchém stavu odpovídá určité spotřebě vody pro uživa-
tele. Hodnoty jsou uváděné průměrně, některé pračky mají spotřebu až o 25% menší 
podle energetické třídy.

osoby  náklad (Kg) Spotřeba vody Spotřeba energie
jednotlivec  od 3 do 4,4 kg 35 l 0,73 kWh
malá rodina  od 5 do 5,5 kg 40 l 0,91 kWh
rodina s dětmi  od 5,5 do 6 kg 50 l 0,93 kWh
speciální pračky  od 6 kg do 8 kg 60 l 1,09 kWh

2.2.5 odstředění
Rychlost je udávána v otáčkách za minutu. Je důležitá variabilita otáček pro různé pra-
cí cykly. Jemné programy vyžadují nízký počet otáček, naopak intenzivní program vy-
žaduje otáčky co nejvyšší. Většina prádla (bavlna, viskóza, atd.) však  potřebuje ma-
ximálně odstředit při nejvyšších otáčkách, aby proces sušení byl co nejkratší. Navíc 
u použití sušičky se také jedná o ušetření další energie. V současné době se maximální 
rychlost otáčení bubnu u většiny praček pohybuje od 1000 po 1600 ot/m. [14]

2.2.6 sušení
Možnosti sušení jsou dvě: tradičním způsobem, nebo modernější sušičkou. Existu-
jí dvě technologie sušení: Ventilační sušičky (k odvodu páry dochází ventilací) a Kon-
denzační (pro tento typ je nutné umístění do větrané místnosti a je třeba vylévat zásob-
ník na zkondenzovanou vodu). Větší pořizovací náklady mohou zajistit uživateli větší 
komfort z těchto hledisek: menší časové náročnosti sušení, zbavení prádla prachu, dez-
infekce pomocí páry a také nadýchání tkaniny (např. ručníky). Na trhu jsou dostupné 
i kombinované pračky se sušičkou. Jejich nevýhodou je, že velmi často nevysuší plně 
naplněný buben – je třeba nakládku před sušením rozdělit. [15]

2.3 ostatní činitele v procesu praní
Samotné praní se skládá ze smáčení, praní prádla, oplachování a odstředění. Při namo-
čení prádla dochází k proniknutí kapaliny do textilie. Praní je část, při které se uvol-

Tab. 1 kapacita praček

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3
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ňují nečistoty z textilií do kapaliny a zároveň je zabráněno jejímu zpětnému navázání. 
Vypláchnutí prádla zajistí odplavení nečistot a pracího prostředku.

2.3.1 voda
Tvrdá voda má negativní vliv nejen na kvalitu praní, ale i na samotnou pračku. Vod-
ní kámen je vytvořen díky nestabilitě hydrogenuhličitanu vápenatého a hydrogenuhli-
čitanu hořečnatého. Tyto látky jsou rozpustné ve vodě a rozkládají se hlavně při zvý-
šení teploty. [16]

2.3.2 klasifikace špinavého prádla
Bílé prádlo čistíme bělidly a optickými zjasňovači. Ostatní barvy by neměly být příliš 
běleny. Bavlněné prádlo z kvalitních pevných materiálů pereme od 95°C do 60°C. Pří-
rodní vlákna jako vlna a hedvábí pereme do 30°C, protože vlna má tendenci se srážet 
a hedvábí by se mohlo polámat. Běžné prádlo – syntetické, viskózu, směs bavlny s ji-
nými materiály je vhodné prát do 40°C. [17]

2.3.3 složení pracích prostředků
Složení prášků je do jisté míry volbou výrobce, maximální hodnoty některých složek 
jsou uzákoněny. Následující část popisuje jejich složení.
Povrchově-aktivní látky - Tyto látky, neboli tenzidy, pronikají do tkaniny a způsobu-
jí její smáčení. Pomocí mechanické síly pračky uvolňují znečištění. Výstavbové látky   
na sebe navazují tvrdé složky vody (hořčík a vápník). Tím zabrání jejich reakci s ostat-
ními složkami pracího prášku. Zabraňují tedy tvorbě vodního kamene, čímž prodlužu-
jí životnost spotřebičů. Jako ideální látky pro změkčení dříve sloužily fosfáty. Ty mají 
negativní vliv na životním prostředí. Zásady - Alkálie zvyšují pH vody pro praní prá-
dla. To napomáhá rozdělit mastné a kyselé nečistoty. Antiredepoziční přísady - Bra-
ní opětovnému usazování odstraněných nečistot z tkanin. Enzymy - Hlavním úkolem 
enzymů je odstraňování skvrn a udržení barvy tkanin. Velmi malé množství může na-
hradit velké množství umělých chemických látek jako jsou fosfáty. Jsou efektivní i při 
nízké teplotě a jsou biologicky odbouratelné. Bělidla s aktivním kyslíkem - Bělidla 
pomáhají procesu čištění a jeho odstranění nebo mohou odbarvovat znečištěné skvr-
ny. Odstraňují tedy barvu, aby skvrny nebyly viditelné. Ostatní látky – např. inhibito-
ry koroze, barviva, optické zjasňovače, regulátory pěnění, parfémy, stabilizátory, dez-
infekční látky. [18], [19], [20]

2.3.4 Typy pracích prostředků
Detergent je směs látek, která má detergenční schopnost (přesouvat nečistoty z povr-
chu prádla do prací lázně) [21]. Prací prostředky označujeme jako detergenty z anglic-
kého „detergent“. V současnosti se využívají hlavní tři typy: gel, prášek a prací kou-
le. Speciálním případem jsou pak kapsle, které obsahují rovněž gel, ale jejich obal je 
rozpustný ve vodě.
Gel je tekutá forma, lépe rozpustná i při nízké teplotě. Neobsahuje bělidla, která jsou 
vhodná ke čištění skvrn rostlinného původu. Naopak jeho výhodou je šetrnost ke tka-
ninám. Prací prášky jsou vhodnější pro praní skvrn, ať už živočišného, nebo rostlinné-
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ho původu [22]. Bio prací koule obsahuje keramické složky, díky kterým se uvolňují  
negativní ionty, které snižují přilnavost nečistot díky obsahu keramických vložek [17]. 

Zhodnocení technických aspektů daného tématu je rozhodující při tvorbě nového ná-
vrhu  designu. Technické řešení dosáhlo za posledního století velkého pokroku v cel-
kové úspoře energie, ve zvýšení komfortu praní a také v samotné účinnosti pracího 
procesu.
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Design jako soubor technických a estetických schopností je součástí vývoje praček už 
od jejich počátku v 17. století. První patenty podléhali v oblasti designu pouze kriti-
ce vynálezce, čímž nedocházelo ke zpětné vazbě mezi výrobkem a uživatelem, nebo 
jen omezeně.
První sériově vyráběné pračky byli tvořeny pro výrobny textilu a profesionální prádel-
ny. Jejich nároky na obsluhy byli tedy vysoké – vezmeme-li v úvahu, že stroje ovláda-
li především křehké ženy. Prací stroje nebyly sofistikované, aby se jejich obsluha ne-
trápila – naopak, šlo o zařízení vyžadující mužskou sílu.
Přidáním elektrického motoru ke stávajícím pračkám se vytvářely první prototypy. 
S motorem se při konstrukci nepočítalo a tak vznikaly pro uživatele nejen obtížné  si-
tuace, ale i zdraví nebezpečné.
Nově vznikající bubnové pračky byly nedostupnou záležitostí, a tak se do většiny do-
mácností dostaly až ve 20. století. Pravděpodobně cena bubnových praček rozhodla 
o změně hlavního proudu ve způsobu praní. Na první místo se dostaly pračky práčo-
vé a vířivé. Až na konci 20 století se vrací bubnové pračky. Ty lákají na svoji jedno-
duchou obsluhu, která se na první pohled tváří složitě aby dodala výrobku punc mo-
derní techniky.

3.1 období neomezeného způsobu praní
1900–1940   20. století je obdobím, během kterého nebyl způsob praní pro pokročilou 
veřejnost omezen. Během 19. století totiž došlo k velkému rozmachu pracích strojů, 
které byly z původně mechanického pohonu převedeny na elektrický pohon, ale jejich 
postup praní byl zachován. 
Zaměříme-li se pouze na bubnové pračky v tomto období, bude se pravděpodobně 
jednat pouze o velmi malou výseč z celé oblasti praní. Vezmeme-li to postupně – pak 
v oblastech, kde nebyla elektrická energie na přelomu 19. a 20. století dostupná jsou 
stále zachovávány pračky bez elektrický pohonu. Jedná se např. o pračky s pracím kří-
žem, bubnové nebo vířivé. 

obr. 3-1 valchové pračky 20. století
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V tomto období jsou velmi rozšířené pračky valchové. Jejich designová rozmanitost 
nezná hranic. Podle cenové dostupnosti jsou volené materiály. Původně jsou všech-
ny prvky voleny ve dřevě postupem času dochází k používání kovu až po pračky, kte-
ré jsou tvořené především kovem, u kterého dominuje měď. Jejich tvarování je vole-
no čistě konstrukční, tedy geometrické. Pozitivně působící složkou designu je jejich 
barevné řešení. Je naprosto rozdílné od současného řešení. Dominují pastelové bar-
vy, které nejsou použité jako doplňkové (tak jak je tomu používáno v designu dnes 
v kombinaci se sytými tóny) ale právě naopak, jako hlavní. Přístup k celkovému poje-
tí designu je rozmanitý. V tomto případě především záleželo na estetickém cítění kon-

struktéra a vystižením důležitých konstrukčních prvků. Pro pochopení je třeba uvést 
příklad – tedy samotné řešení nosné podstavy. Autoři vytvářeli podstavu pomoci růz-
ně tvarovaných nožek.
I když jsou bubnové pračky v tomto období zasunuty do pozadí, dochází i u nich k vý-
voji. Vyskytují se různých typech od relativně malých pro domácnost, přes střední 
např. pro zámožnou rodinu, po obrovské, určené k praní prádla z nemocnic. Požadav-
ky na kvalitu a účinnost praní ženou vývoj velkých bubnových praček do předu, díky 
tomu samozřejmě dochází i k posunu praček domácích. [9]

3.2 období hmatatelné euforie
1940–1970    Padesátá létá jsou známá jako období nebývalého blahobytu. Především 
v USA dochází obrovskému nárůstu prodeje a také výroby. I spuštění televize a její in-
tegrování do domácností vytváří specifickou atmosféru. Reklama je na každém rohu 
a diktuje hospodyňkám nejen jaké prostředky a spotřebiče používat ale také jak vypa-
dat. Příkladem jsou reklamy s modelkami „Pin-up girl“. 
K nám, do Československa se reklama dostává samozřejmě že ve mnohem  pokorněj-
ší verzi. I samotný design se přes železnou oponu dostává se zpožděním oproti okolní-
mu světu. Design se tedy odráží v samotné době. Od strohého až konstrukčního řešení 
přechází k hravému až na dnešní poměry kýčovitému řešení. I když dochází k mírné-
mu zúžení možností tvarování, stále se jedná o velmi originální řešení.
Poplatnými prvky jsou – organické tvarování (ikdyž hlavní kompozice je spíše geome-
trická je vždy uzavírána jemnými liniemi), zvýraznění ovládacích prvků ( jsou voleny 
výrazné tvary a barvy), použití logotypu výrobce (  do této doby spíše výjimečné nyní 
díky reklamě takřka nutné), a v neposlední řadě jednoduchost tvaru ( samotný tvar je 
volen jednoznačný ale dotváří jej zdobné detaily).

obr. 3-2 bubnová pračka 
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I když způsob pojetí výrobku pro moderní svět a Československo zůstává různý, tak 
samotný způsob praní je totožný. V této době jsou totiž v popředí pračky práčové. Za-
tímco Američané uplatní  možnost odstředění v jedné nádobě společně s praním (nádo-
ba na praní je děrovaná, a tak se vyprané práčem, snadno odstředí), u nás je tento pro-
ces mnohem složitější. Pračku tvoří dvě nádoby, prací nádoba a odstředivka.

3.3 období zastoupené dvěma jmény
1970–1990    Následující období pro české země bylo typické dvěma nejznámějšími 
pračkami, Tatramat a Romo. Pračky mini Romo praly za pomoci víru. K jejich použí-
vání byla nutná samostatná ždímačka. Novinka v podobě Tatramat 246 mini vyvola-
la takřka bum v praní prádla. Jednalo se o pračku bubnovou s horním plněním bubnu. 
Tedy výhodu tvořilo integrované ždímání do procesu praní.  Zatímco výrobce Romo 
udržel v designu pozvolnou křivku vývoje, naopak pračky Tatramat vyráběné firmou 
Whirlpool v naší nový trend v oblasti design pro naše území. Z dynamického období 
rozvoje designu 50. let přechází organické tvarování do tvarování geometrického.  De-
sign je tvořen rovnoběžnými liniemi, měkkého zakončení. Od veselého barevného po-
jetí přechází autoři k tlumeným tónům. Dominantní se stává šedá a bílá barva.

obr. 3-3 pin-up girl

obr. 3-6 tatramatka

obr. 3-5 reklamaobr. 3-4 americká hospodyňka

3.3
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3.4 období návratu k ověřenému 
1990–2012   90. léta u nás jsou charakteristická automatickými bubnovými pračkami. 
Prolomení hranic umožnilo volný obchod, díky čemuž se začalo dovážet velké množ-
ství praček na náš trh. Do této doby se jednalo o ojedinělé kousky. Charakteristický 
není jen způsob praní ale i jeho prezentace, tedy design. Zpracování pokračuje v přiro-
zeném vývoji. Tvarování je tedy čím dál více strohé a celkové působení je více tech-
nické. Jako kdyby se doba snažila nabídnout nové technické vymoženosti a ty začlenit 
do designu. Bohužel samotné začlenění je často násilné, což je pro toto období typické. 
Jasnými prvky tedy jsou rozsáhlé ovládání (s množství tlačítek, popisků a signali-
zací), tvrdé linie (není cítit žádná návaznost na samotný děj uvnitř stroje), vodorov-
né a svislé členění ( plochy jsou členěny pouze geometricky čímž není pozorova-
tel ničím překvapován) a tvrdé barevné řešení (bylo-li do této doby bílo-černé ře-
šení dominantní, je nyní téměř jediné možné). Na konci 20. století je ještě zachyti-
telný trend oblého, až místy nepřirozeného tvarovaní, který je používán především 
k členění čela pračky. Jedná se o dělení do kružnic, oblouků, náběhů a všech tvarů, 
které umožňují natolik oblíbené plasty.

3.5 aktuální trend 
2013        Ze dvou velmi rozdílných původně oddělených trhů– tedy českého a zahra-
ničního se v současnosti stává trh jeden, mezinárodní. Vše je zapříčiněno přesunutím 
výroby produktů do Asie a spojování firem do velkých celků. Design automatických 
praček dnes tedy nerozlišujeme pro jednotlivé státy ale celé kontinenty. 
Zaměříme-li se na výrobky prodávané na evropském trhu, pozorujeme na designu jis-
tou dávku konzervatizmu. I když se technologie posouvá neuvěřitelným tempem do 
předu, jejich obal, design zůstává stejný. Např. u Amerického trhu je vývoj jiný, pro-
tože vývoj tamních bubnových praček částečně zpomalilo používání praček práčo-
vých. Ty prakticky pokryly celý trh. Až v posledních letech získávají bubnové pračky 
v Americe na popularitě a to hlavě proto, že součástí vývoje se stala i ekologie a zá-
jem o životní prostředí. Bubnové pračky mají totiž mnohem menší spotřebu vody než 

obr. 3-8 pračka Miele W3164obr. 3-7 pračka Candy GOY 1252
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3.6

pračky práčové. Jejich design je tedy neotřelý, moderní ale zároveň je i hravý protože 
není svázán evropskou tradicí.
Popíšeme-li současný trend v bodech, zaměříme se hlavně na tyto komponenty tvo-
řící design: technika v čele s ekologií ( dnes není hlavní prodejním článkem design je 
např. prostředek při upozorňování na kvality šetrnosti produktu k životnímu prostře-
dí), reprezentativní design za nízkou cenu (cena výroby výrobku je tlačena na mini-
mum a tak design částečně omezován na snadnou výrobu což opět vede k používá-
ní hlavně rovnoběžných linií), oslnění smyslů (jedná se o podsvěcování různých prv-
ků indikující děj, zvukové signalizace, vysoký lesk na velkých plochách, jemné struk-
tury pro prvky v kontaktu s prsty), přechod od hardwarovému ovládání k softwarové-
mu (od klasických tlačítek se upouští a funkce jsou nastavované např. pomoci dotyko-
vého displeje). [22]

3.6 současné myšlenky o budoucím designu
experimentální design   Design je utvářen nejen produkty které jsou dostupné na trhu, 
ale i různé koncepty a experimentálními řešení. Těch je na současném poli designu 
mnoho. Tvorba stále nových řešení je podporována u studentů designu nejen výrobci, 
ale také soutěžemi a naše země zaznamenala úspěch v jedné z nich. V roce 2004 v Sou-
těži Electrolux Design Laboratory získala 2. místo pračka pro muže – Washman (auto-
ři: Kryštof Nosál a Jan Čapek). Ta se ale značně liší od tradiční pračky. 
Koncepty autorů mají často podobné snahy např. snadnější začlenění do interiéru (je-
jich tvarové řešení vychází z organického tvarování), vytvoření nového způsobu praní 
pokud možno bez potřeby vody (funkce negativních iontů, suchého praní apod.), kom-
paktnější a minimalističtější tvary a nakonec vzhledové složky které respektují sou-
časné trendy. [24]

obr. 3-9 pračka SensoCARE – reddot design award winner 2012
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Autor vytváří design produktu tak, aby vyzdvihl jeho přednosti. Jeho práce totiž uza-
vírá celkový charakter výrobku, který může být jak posílen tak oslaben autorovou čin-
ností. Design, stejně jako jiná řemesla je utvářen dobou a podmínkami, za jakých vzni-
kal. Proto je důležité zhodnotit, které vlastnosti jsou pro určité období charakteristické.

obr. 3-10 soutěž Electrolux Design Lab  2004, Washman (autoři: Kryštof Nosál a Jan Čapek)
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4.1

4.2

4.3

44 sHRNuTí aNalYTICké čásTI

Sestavení rešerší části utváří celkový návrh. Po rozebrání po sobě následujících aspek-
tů je na řadě celkové vyhodnocení analytické části. V ideálním případě je k  utváře-
ní designu potřeba rozsáhlých znalostí designéra ale některé z nich jsou zcela určující, 
a těm je určena tato kapitola.

4.1 vývoj
Historická část zhodnotila velké množství způsobu praní. Již naši předkové přemýšle-
li jak si praní a ždímání usnadnit. Postupem času se vytvořil názor, že bubnové pračky 
jsou ty nejvhodnější. Pro tento fakt mluví několik aspektů. Hlavním z nich je integra-
ce ždímání, tedy částečné vysušení prádla od vody v jednom stroji. Dalším je šetrnost 
praní. O proti jiným způsobům je i znatelná úspora vody.

4.2 Technika
Již z analýzy vychází i samotná konstrukční specifikace. Bubnové pračky jsou tvoře-
ny hlavní částí, kterou je buben. Rozložení prádla v bubnu určuje i vyvážení bubnu. 
Ten se při roztočení pohybuje nejen kolem své osy a proto bylo nutné vyvinout jeho 
upevnění. Čímž je vlastně definován hlavní tvar pračky kvádr. Není tedy logické ten-
to ověřený tvar měnit. 
Zaměříme-li se na tento tvar, je otázkou, zda současné řešení vestavitelných praček je 
omezující pro design. A právě pochopení, že tento tvar je z hlediska techniky nejvhod-
nější, dává designérovi možnost, jak tvar uvolnit pro širší použití, které jiné dynamic-
ké tvary neumožňují. Díky tomu vznikl dnešní přístup. Umožňuje jak vestavěné spo-
třebiče, tak i volně stojící. 
Další částí bylo ujasnění si problematiky těsnění. Respektive které částí pračky přijdou 
do styku s vodou a které jsou naopak od vody odděleny. Vodu obsahuje pouze prací 
vana a k ní přilehlá vodoinstalace. 
Nejenom tyto části utvořili celkový design. Problematika obsahovala také volbu mezi 
přímým a nepřímým pohonem, určení typu motoru, zvolení vhodných materiálů a také 
rozmístění všech částí.

4.3 Design
Studium designu v oblasti praní ukazuje, že samotné řešení vždy navazuje na předcho-
zí vývoj. To jest období, kdy design vzniká a jaké technické možnosti doba umožňuje.
Původní historické řešení bylo velmi omezené používáním základních materiálů jako  
byl dřevo a kov. Ty neumožňovaly zpracování jako dnešní řešení. Naopak jejich ergo-
nomická stránka byla čitelnější, protože nebyla doplněná o zařízení které celý postup 
řídí. To uživatele pouze informuje o ději, případně, umožňuje min. zásahy v porovná-
ním s množstvím operací které řídící jednotka udělá za jeden cyklus.
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Různorodé způsoby praní umožňovaly prakticky neomezené možnosti v oblasti de-
signu. Dnes jsme orientováni na nejvhodnější dosud možné řešení a čekáme na obje-
vení nových technologií, které by mohly design zásadně ovlivnit. I přesto lze vytvořit 
nový design, odlišujících se od současných řešení tak, aby byl pro uživatele zase ně-
čím přínosný.
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5.2

5.3

55 DEsIGNéRský PřísTuP

Na každém návrhu je jistý rukopis který by na něm měl zanechat každý designér. Jed-
ná se právě o postup, který si autor zvolí při utváření nového designu. Ten se samo-
zřejmě liší, podle charakteru návrháře. Tato část by měla dokázat zachytit postup myš-
lenek, který předchází právě vznikajícímu produktu.

5.1 Návaznost
Svým způsobem je důležité aby nový design navázal tam, kde předcházející skon-
čil. Jde o to, vymanit se z předcházejících řešení, neopakovat chyby, které byly již vy-
řešeny a přijmout fakta, která nejsou již ovlivnitelná. Tyto prvky byly vyhodnoceny 
v předcházejících kapitolách a proto další jejich rozebírání není v této části nutné. Ale 
jsou nezanedbatelnou částí nového spotřebiče.

5.2 očekávání uživatelů
Jsou to právě zkušenosti které utváří nové nápady. Pokud se jedná o běžně dostup-
né zařízení jako je pračka pro domácnost, může i sám design objevit spoustu původ-
ně skrytých neduhů designu při jejím užíváním. Jsou ale specifika, kterými je design 
vázán a která je třeba objasnit i pro běžného uživatele. Designér je už částečně ovliv-
něn svým povoláním v uvažování nad každou situací, která při obsluze pračky nastá-
vá. Také bude pravděpodobně odvážnější při zařizování interiéru a nebude se bát no-
vých trendů. Proto je důležité vytvořit průzkum veřejného mínění, který obsáhne ná-
zor osob z různých profesí, věkových skupin a ekonomických tříd. V tomto případě 
byl vytvořen průzkum s 80-ti respondenty. Ti byli dotazováni nejprve na jejich součas-
nou pračku, na její parametry a vytíženost. V druhé části byl pak průzkum zaměřen na 
přání uživatelů pro nově vznikající pračku.  Nejčetnější odpovědí byli zohledněny při 
navrhování. v testu vyšlo najevo, že pračka  46% osob je používána 3–4 lidmi. Z toho 
plyne, že malé pračky nejsou oblíbené a jejich prodej je minimální. Dotaz byl i smě-
řován na způsob plnění, výběr byl mezi  shora plněnou (s otvíracím bubnem), s před-
ním plněním (klasik) a s předním plněním (slim). Zajímavé je, že v této otázce byli od-
povědi téměř vyrovnané. I když vyhrál typ klasik. Formulování typu pračky – samo-
statné nebo s vestavěnou sušičkou určila také otázky v průzkumu, podle které sušičku 
nebo vestavěnou sušičku v pračce používá pouze 10% uživatelů praček. Sušení prá-
dla na prádelní šňůře má stále svoje výhody, které prodej sušiček u nás velmi limitují. 
Otázka zaměřená na typ pracího prostředku potvrdila, oblíbenost pracích gelů. Tento 
fakt formuloval přizpůsobení násypky.
Nejčastější odpovědi definující vzhled byly umístění pračky v koupelně, volně stojící, 
nejoblíbenější barvou je skutečně bílá a tvar je očekáván klasický. Celý soubor otázek 
a odpovědí je zařazen mezi přílohy diplomové práce.

5.3 Ergonomický přínos
Obsluha zařízení dotváří celkový dojem produktu. Bude-li zařízení sloužit špatně, 
i když na první pohled vinou uživatele, který ji nebude správně používat, bude se ob-
racet klient při příští koupi pravděpodobně k jinému výrobci. Největší část obsluhy 
tvoří ovládací rozhraní. I v tomto případě formuloval průzkum nové řešení. Součas-
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né pračky umožňují až desítky typů programu, které jsou na navíc seřazeny chaotic-
ky. Výrobce se je snaží řadit především podle teploty, ale v konečném důsledku i toto 
pořadí porušují. Ve většině případů si uživatele oblíbí některé z nich, a používají pak 
v konečném důsledku 3–7 programů. Proto tato skutečnost avizuje možnost změny.

5.4 vymezení přístupu
Design byl specifikován na řešení, která jsou inspirovaná neživou přírodou – vodou. 
Tento prvek, je procesu praní nejbližší. Proto, aby původní tvar kvádru nezůstal bez 
komunikace s uživatelem, je zvoleno částečné měkké tvarování asociující proudění. 
Cílovou skupinou je zvolen většinový uživatel trhu, tedy člověk s průměrnými příjmy. 
Design je tvořen tak, aby se nevyhraňoval vůči pohlaví uživatele. Z hlediska komuni-
kace produktu s okolím jsou nosnými prvky vstupy a výstupy. V tomto případě dvířka 
bubnu a ovládací panel. Ideová koncepce je zařazena do kategorie nadčasového tvaro-
vání s dávkou inovace. Pomezí pojmů originálnost, současnost, stylovost zde zahrnu-
je řešení, které je svým způsobem současné, natolik aby bylo srozumitelné pro uživa-
tele, originální tak jak jen může být ve svém tvarováním a stylové tak, jak je autor vy-
tvoří svým přístupem, vlastním stylem.

Návrh respektuje historické návaznosti, ale snaží se zároveň vymanit z kulturních vli-
vů střední Evropy, které jsou v oblasti designu omezené. Také se zaměří na produkty, 
které se prodávají, nikoliv jenom na samotný vkus uživatelů.
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6.2

66 vaRIaNTNí sTuDIE DEsIGNu 

Po ujasnění celkové koncepce, vymezení parametrů, zaznamenání omezujících prvků 
je na řadě tolik očekávaný akt od designéra skicování. Navrhování probíhá jako uce-
lený proces. Není pravda, že návrhář bezmyšlenkovitě zaznamenává na papír co ho 
zrovna napadne. Právě skici jsou způsobem komunikace autora se svou uměleckou 
stránkou. Při této činnosti nejen že zakresluje a zapisuje, ale i ujasňuje si segmenty, 
které si do této doby pouze představoval.

6.1 Nastínění řešení
Hlavní prvky byly tedy, určeny a je třeba vytvořit škálu možností a stylů, kudy se de-
sign bude ubírat. Při skicování naopak není žádoucí nechat se svazovat stylem u tvor-
by designu pouze technickými limity. Protože pole pro design tvoří hlavně přední stra-
na pračky, byla skicově zpracována právě čela. Následovala polemika nad možností, 
zda zvolit klasické řešení horní desky, nebo tvarování, které by mohlo být konformněj-
ší pro uživatele ale znemožnilo by zároveň vestavění pračky např. do kuchyňské lin-
ky. Po zpracování této části bylo nutné konzultovat vznikající řešení. Estetická složka 
produktu byla v tomto případě konzultována nejen s vedoucím práce, kolegy designé-
ry, ale také zástupci běžné populace, protože líbivost výrobku je subjektivní hledisko.

6.2 líbivé řešení
Návrhy byli vytvořeny pomocí několika kompozičních řešení. Pomocí diagonální, tře-
tinové a středové kompozice. Každá z nich nese výhody nevýhody a rizika.
Diagonální řešení, kdy jsou hlavní prvky, nebo upozorňovací prvky umístěné na diago-
nále byli oceněny kladně, ale při detailnějším přezkoumáním narážely na udržení kva-

obr. 6-1 skici první část – čelo, skici druhá část – čelo, skici třetí část – bok
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lity technické nebo ergonomické řešení. Pro objasnění. Např. pokud umístíme ovládá-
ní na jednu stranu, nikoliv uprostřed jak je nyní obvyklé, vytvoříme problém pro ob-
sluhu. Proto že při pravém umístění bude ovládání pro leváka nepohodlné a frustrující. 
Nejedná se o zásadní problém, protože uživatel se může posunout před zařízením do-
prava a tím se vyhne křížení rukou, ale představíme-li si vestavěné pračky nebo jejich 
umístění v rohu, stává se tento „detail“ problémem.
Třetinové řešení má za úkol navozovat vzhled zlatého řezu. Jeho nosné prvky jsou na 
svislé nebo vodorovné linii, která je odsazena ze strany právě o jednu třetinu celko-
vé šířky. Jedná-li se o svislé řešení, naráží se na velmi podobné problémy jako u před-
cházející kompozice. Naopak vodorovné řešení je v tomto případě přímo očekávané. 
Ovládací panel totiž tvoří právě tuto přirozenou osu. Nepříjemností je běžnost tohoto 
řešení. Nepřenáší žádnou inovaci. 
Umístění hlavního objektu na střední osu je jedno z nejčastějších řešení v oblastech, 
kde není prostor pro další řešení. Je totiž z estetického hlediska nejsnadnější. Díky 
tomu se ale stává tak časté, až je okoukané. Konstrukční řešení dává u pračky jasný 
prvek, kdy buben musí být umístěn uprostřed (vodorovně přesně, svisle částečně). Při 
navrhování nemůžeme zanedbat tak velký člen jakým je buben, a tak právě středová 
kompozice se i v tomto případě stává nejvhodnějším řešení. Je nutné si uvědomit, že 
není nutné umístit všechny prvky na středovou osu, při tomto postupu je esteticky žá-
doucí udržet drobné detaily i mimo osu.

6.3 zpřesnění návrhů
Některé skici zůstali na papíře, jiné byli dále upřesňovány. Takto vzniklé návrhy nazý-
váme variantní studie. Bylo vytvořeno devět druhu řešení. Tyto varianty staví na před-
cházejících skicách. Tyto návrhy byly tvořeny v různých stylech tak, aby byl vybrán 
skutečně ten nejvhodnější. I když každý kus je originál, jsou zde pozorovatelné od-
lišné tendence. Tvrdé tvarování s přidáváním ostrých líní, měkké tvarování dotváře-
jící původní ostrý tvar, kombinování ostrých a měkkých linií. Každý z těchto proudů 
musí mít svoji únosnou míru. Pokud je tato hranice překročena, objekt nepůsobí dobře. 
Tvarování také podléhá určitému zvyku. Pokud je zvyk změněn, jako například tvaro-
vání dveří, nemusí se setkat s pozitivním ohlasem. Nejedná se o řešení které by mělo 
omezující parametry, prostě se dělá stále, stejně protože jsou na to uživatelé zvyklí.  
I v tomto kroku může nastat situace kdy je vhodné dvě řeší spojit do sebe. Všechny 
tyto argumenty při volení finálního řešení hrají svoji menší či větší roli.

6.4 varianty řešení
Po zpracování předcházející části opět dochází ke konzultování. Podle různých para-
metrů jsou zvoleny nejvhodnější řešení a  to řešení, které je vhodné na déle zpracová-
vat. V tomto kroku padlo definitní rozhodnutí o typu pračky. Pro svojí variabilitu zů-
stává pračka vestavitelná. Toto řešení obsahuje limitující rozměry, shora oddělávací  
pracovní desku, díky které je možné pračku umístit pod pracovní pult kuchyně. 
Z předcházející skupiny jsou geometricky dále zpracovány tři návrhy. Ty podle svého 
vzhledu získávají pracovní pojmenování pro snadnější orientaci.
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6.4.16.4.1 varianta „leaf“
název odpovídá tvaru dvířek – z anglického slova „list“
Princip toho řešení vychází z tradičního řešení tak, aby byl pro zákazníka přijatelný. 
Jedná se hlavně o členění bočních ploch, tvarování hodní desky a uspořádání vedlej-
ších prvků (ovládací panel, násypka, madlo, přístup k čištění čerpadla).

Dvířka
Tento „klid“ narušuje tvarování dveří. Tvar dveří je záměrně zvolen asymetricky. Jed-
ná se o geometrickou realizaci obvodové křivky listu. Tento tvar pak udává rytmus 
ostatním částem. 

čerpadlo
Přístup k čerpadlu je stejného tvaru, a protože je praktické, když se dvířka vyklopí pří-
mo na podlahu, jsou umístěna ke spodní hraně. To je opticky umožněno díky vodo-
rovné linii.

ovládání
Ovládací panel je umístěn do středové kompozice společně s dvířky. Ovládání je zvo-
leno tlačítky, k dorozumění slouží displej. Tlačítka slouží nejen k nastavování parame-
trů ale i k navolení programu, který je většinou volen otočným kolečkem (ergonomic-
ky správně: točítkem). Dvířka jsou shora zakončena rádiusem, u listu je v tomto mís-
tě stonek, tento detail je dále opakován u ovládacího panelu a tlačítek. Hlavní tlačítko 
tvoří největší „lístek“ z tlačítek. Pomocná tlačítka jsou o jednu třetinu menší. Ergono-
mický komfort dotváří naklonění ovládacího panel směrem vzhůru, k uživateli. 

Násypka
Přístup k násypce je vytvořen díky naklonění roviny ovládání, tím že panel vystupu-
je a vedlejší plocha zachovává rovinu kvádru, vzniklo uchopovací místo pro zásuvku 
v otvoru pod panelem.

obr. 6-2 varianta „Leaf“, vpravo nahoře první návrh v podobě skici, pod ní detailnější 
vypracování a vlevo pak vymodelovaná geometrie s namapováním materiálů
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čelní panel
Přední část pračky netvoří rovinu tak by bylo očekáváno ale vystupuje částečně do 
prostoru. Vrchol křivky je tvořen svislou hranicí dvířek bubnu. 

Tato varianta reprezentuje návrh klasického řešení s netradičním prvkem, asymetric-
kými dvířky. Přínosnou částí je i způsob ovládání. Současné nepřehledné točítko je na-
hrazeno přehledným displejem s manuálními tlačítky. Toto řešení umožňuje barevné 
členění, díky tomu je možné zaujmout zákazníka nejen tvarem ale i netradičním ba-
revným řešením.

6.4.2 varianta „Drop“
název odpovídá hlavní křivce – z anglického slova „kapka“
Při výběru skic byl zvolen i návrh, vycházející z běžného řešení ovládání. Inovativ-
ní je v tomto případě rozdělené čelo, do dvou části. První část je pevná, druhá část je 
vyměnitelná při montáži, tak že si může uživatel zvolit její vzhled (především barvu). 
Celkový tvar asociuje proces, odehrávající se uvnitř stroje. Tvar mírně vybíhá do stan, 
jak symbol tlaku způsobeného při odstřeďování. Tato křivka pak při pohledu z čela je 
rovnoběžná s hranou výměnného panelu. A má tvar kapky, podle které je návrh po-
jmenovaný.

Dvířka
Tvarování dveří je zvoleno střídmě tak, aby doplnilo celkový vzhled. K upoutání po-
zornosti na tento prvek slouží ostrá hrana mezi předsazeným panelem a čelem pračky. 

čerpadlo
Celkové měkké tvarování je narušeno tvarováním dvířek pro obsluhu (čištění) filtru 
čerpadla. Tvar dveří není náhodný. Vychází z úhlopříčného zrcadlení kontury předsa-
zeného panelu. Dochází k opakování tvaru, který navozuje pocit celistvosti návrhu.

obr. 6-3 varianta „Drop“, vpravo nahoře první návrh v podobě skici, po dní detailnější 
vypracování a vlevo pak vymodelovaná geometrie s namapováním materiálů
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6.4.3

ovládání
U toho návrhu můžeme ovládání rozdělit do několika sekcí. První z nich je hlavní 
ovladač programu – točítko, které zároveň slouží jako hlavní vypínač. Druhou částí 
je informativní a komunikativní – displej, zobrazující navolené hodnoty. Poslední pak 
tvoří doplňková tlačítka, které mají na starost korigování. Pomocí nich volíme speci-
fické parametry jako je přidání předpírky, snížení nebo zvýšení otáček, množství vody 
a mnoho dalších.

Násypka
Zásuvka pro umístění čistících prostředků je umístěna vlevo. Toto řešení je nejběžněj-
ší. Otvírání zásuvky probíhá uchopením za spodní část, kde je vytvořena prohlubeň. 
Protože se jedná o klasické umístění, není nutné na tento důležitý prvek upozorňovat 
dalším tvarováním nebo ozdobnými prvky.

Předsazený čelní panel
Do jisté míry ozdobným prvkem je u toho návrhu čelní panel. Je vytvořen pouze pro 
upoutání pozornosti a svým vykrojením podporuje dominanci hlavního prvku bub-
nu. Upoutání pozornosti na čelním panelu často probíhá pouze organickým tvarová-
ním, průběhu různých křivek a ploch. Toto řešení je dnes často považované za zasta-
rale a ne příliš funkční, proto je zde zvolen jiný způsob – rovnoběžná rovina s hlav-
ním výsekem kapkou.

Tento návrh má jistou dávku variability a snaží se nabídnout něco nového, v podobě 
předsazeného panelu ale do jisté míry opakuje mnoho tvarování, které je sice ověře-
né a kvalitní nudné.

6.4.3 varianta „ou“
název odpovídá dominantnímu tvaru písmene „O“
Koncept návrh Ou byl vytvořen spojením několika skic. Právě propojení více prvků 
umožnilo novou ideu. Toto řešení vychází z ideálu krásy čistých a jednoduchých linií. 
Možná na první pohled strohé řešení je doplněno výměnnými barevnými lištami. Dal-
ší prvkem je pak optické rozbití ploch perforováním bočních panelů malým vzorem.

Dvířka
Pro tento návrh je zvolena progresivní změna řešení dvířek. Dvířka v tomto případě 
netvoří pouze rám a vnitřní sklo ale i vnější překrytí. Doplněním další roviny do členi-
té dispozice dvířek dochází k optickému uklidnění kompozice. 

čerpadlo
Pro udržení jednotné přímé linie designu je zvolen tvar kruhu pro dvířka filtru čerpa-
dla. Z praktického hlediska se jedná o nejjednodušší řešení, protože otvírání je docíle-
no šroubováním (pomocí závitu).

ovládání 
Pro tvorbu tohoto řešení je rozhodující středová kompozice, proto je zde umístěno 
ovládání doprostřed čelní roviny. Opět toho řešení není jen estetické ale i podporují-
cí ergonomii. Jak už bylo zmíněno, nedochází totiž k znevýhodnění např. leváků nebo 
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jakékoliv obsluhy, která musí ovládat pračku umístěnou v rohu místnosti. Program je 
volen na dotykovém displeji. Zamezení zanesení displeje nečistotami je dosaženo po-
mocnými tlačítky, které jsou umístěné nad plochou a uživatel je může použít při ovlá-
dání pračky znečištěnými rukama. 

Násypka a lišty
Její tvar vychází z negativní plochy displeje. K vysunutí dochází uchopení v dolní čás-
ti. Místo klasického madla je zapuštěné. Variabilitou, kterou bude moct zákazník vyu-
žít při koupi pračky, jsou ozdobné kovové lišty. Ty tvoří nejen estetický ale i praktic-
ký prvek. Slouží jako zpevňovací prvek hran stroje. Také mohou zamezit nechtěnému 
otevření násypky, pokud je pračka umístěna volně.

Toto řešení přináší řadu netradičních prvků, které staví na běžných technických para-
metrech. Do jisté míry může působit řešení příliš stroze, ale díky tomu podporuje po-
cit čistoty a lehkosti, který je důležitý při posuzování kvality praní.

6.5 Hmotové studie návrhu
Pro zvolení vhodné varianty byli vytvořeny i hmotové studie, které měli představit ob-
jem. Návrh byli tvořený z různých materiálů bez další povrchové úpravy. Hmotová 
studie slouží hlavně k ujasnění proporcí. Při vytvoření modelu často dochází ke změ-
ně řešení, např. pro jeho nepříjemnou a složitou realizaci. V tomto případě se ukázalo 
že šířka lišt je příliš nad-dimenzovaná a proto byl návrh upraven. 

Po zpracování variantních studií nastal opět čas pro konzultaci, po nichž následovalo 
definitivní rozhodnutí pro finální řešení diplomové práce. Po zhodnocení všech kladů 
a záporů byl zvolen návrh „Ou“.

obr. 6-4 varianta „Ou“, vpravo nahoře první návrhy v podobě skic, po dní detailnější 
vypracování a vlevo pak vymodelovaná geometrie s namapováním materiálů
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7 TvaRové (komPozIčNí) řEŠENí 

Po vytvoření geometricky zpracovaných variant, dochází k volbě té nejvhodnější. Jed-
nou z možností, jak zvolit tu správnou, je zodpovězení základních estetických otázek. 
Protože byla zvolena pračka „Ou“ následuje rozbor jednotlivých bodů její formy. Po-
pisem těchto bodů se zabývá kapitola zaměřená na tvarové řešení spotřebiče. 

7.1 styl
Vzhled designu udávají nejenom ergonomické a technické parametry. Jedním z výcho-
zích vlastností je jeho styl. Tuto vlastnost můžeme přirovnat k oblasti umění. Nejběž-
nější volbou stylu, je samotné období kdy práce vzniká. Můžeme setkat i s tím, že ve 
stejné době, vzniká více stylů, které podléhají různým vlivům. 
Tato práce není vymezená na jeden styl, tak jak tomu bývalo např. v malířství. Jedná 
se o eklektické spojení různých stylů. Hlavním motivem je minimalismus. Zaměření 
na celek, prezentovaný geometrickou formou. Nepodstatné prvky jsou odstraněny pro-
to aby divák pozoroval hlavní části produktu.
Minimalismus se protíná s Hi-tech stylem. Jeho konceptem je upozornění na „vyso-
kou technologii“. V přeneseném kontextu se jedná o „zdobení“ designu technickými 
prvky. Jeho cílem není zdobit ale ukázat krásu v konstrukčních prvcích. Použitím toho 
stylu se designér zaměří i na volbu materiálu, kterým je např. nerez, sklo, beton. 
Pokud designér používá oblých linií je často jeho práce zařazena i tzv. retro-stylu. 
I když spojení těchto slov označuje pouze „návrat zpět“, používá se tento název pře-
devším pro 50. léta. 
V případě pračky „Ou“ minimalismus vymezuje základní geometrii návrhu, hi-tech 
styl pak udává způsob jak se pracuje s materiály a retro vlna doplňuje tuto koncepci 
o řešení detailů.

7.2 obsah a forma
Složky které udávají design, jsou forma a obsah. Jedna z nich nemůže existovat bez 
druhé. Jejich koexistence je založena na vztahu, kdy obsah díla definuje formu, kte-
rá pak vyvolá v mysli pozorovatele obsah. Obsah je sdělení, které se skládá ze prv-
ků a vztahů mezi nimi. Naopak forma je prostředkem neboli jazykem onoho sdělení. 
Obsah je daný procesem, který se v pračce odehrává, praním. Pračka má za svoji dlou-
hou historii vytvořenou formální stránku vzhledu. Do jisté míry by tato podoba nemě-
la být narušena, aby nenarážela na stereotypní uživatele.

7.3 kompozice
Logiku a estetiku uspořádání prvků v obraze udává zvolený typ kompozice. Její funk-
ce je provést diváka. Pokud design neobsahuje známé prvky, nebo je jejich forma zvo-
lena jiná než tradiční, může právě kompozice napomoci divákovi k pochopení těchto 
skrytých prvků, protože spojuje hlavní části do jedné soustavy.
Používání kompozice je do jisté míry zavádějící, protože její urputné používání může 
vést k vytvoření nepřirozeného klidu, nudě a stagnaci. Proto je při jejím použití důle-
žité pracovat v souladu s vyzněním návrhu. 

7.1

7.2

7.3

7
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Estetika pracuje s několika kompozicemi: klasická, diagonální, třetinová, středová 
kompozice a zlatý řez. Klasická kompozice nechává vyniknout hlavnímu motivu, ostat-
ní prvky používá jako pomocné. Diagonální kompozice specifikuje polohu jednotli-
vých prvků na linií, která tvoří v pohledu diagonálu. Ta může být klesající nebo vzrůs-
tající, vždy ale vytváří dynamiku obrazu. Třetinová kompozice pracuje s poměrem 
rozdělení plochy 2:3. Do této sítě se pak umisťují hlavní prvky. Středová kompozice 
zaměřuje pozornost na prvek, který je umístěn ve středu plochu. Tato poloha vybízí 
k umístění hlavního prvku. Zlatý řez vychází z poměru stran 1:1,618. Hlavní prvkem 
je umístěn v ideální proporci tohoto poměru. [25]
Pohledová přední stana pračky „Ou“ pracuje především se středovou kompozicí. Hlav-
ní prvky jsou umístěny v ose – ovládací rozhraní a buben. Tato osa vede polovinou 
šířky celého objektu. Doprovázející prvky mají za úkol podpořit dynamiku koncepce.

7.4 Geometrie
Koncepce návrhu vychází z technologických parametrů, které pro designéra vymezu-
jí především hlavní geometrii objektu. Ta je pro designéra „kopytem“ na které nasa-
zuje vlastní tvar.
Objem je vytvořen z kvádru. Jeho tvar je přední části konkávní. Tím, že tvar vychá-
zí z geometrického útvaru, jedná se o uzavřený tvar. Ten je vymezen pro pozorování 
v hlavním směru, má tedy pohledovou stranu, ostatní jsou pouze doplňkové. Prostoro-
vost je tedy v tvarování dvou rozměrná. Základní linie je obdélník s vybíhající před-
ní části pračky do tvaru „D“. Kvádr je dále členěn konstrukčními rovinami. Linie jsou 
z větší části rovnoběžné.

7.5 Typologie  
Základními typy tvarování jsou organické a geometrické. Pokud je geometrické tva-
rování ostré, s rovnoběžnými liniemi pak by se mohlo zdát jako ideální zařadit Ou 
do této kategorie. Ale protože některé části musí respektovat organické tvarování
 proto, aby byly příjemné pro uchopení uživatelem, je toto označení nepřesné. Spoje-

obr. 7-1 tvarování objektu světlem, vlevo je objekt nasvícen měkký světlem, 
vpravo naopak tvrdý světem
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7.7.1

7.6

7.7

7.7.2

ním těchto prvků vzniká integrační tvarování. Zaměříme-li se na posouzení tvrdosti 
nebo měkkosti tvaru, je pračka Ou více zařaditelná do první kategorie.

7.6 světlo
Tvar je dotvořen i osvětlením. Hlavní prvky jsou na světlé části, naopak vedlejší prv-
ky jsou na tmavší. Z bočního pohledu konkávní varování vytváří písmeno „D“. Světlo 
v tomto případě upozorňuje na hlavní prvky, buben a ovládání. Tmavší jsou boční pa-
nely, protože obsahují drobné prvky v podobě prolisu. Každý prvek je z plochy oddě-
len dělící spárou která je zobrazena tmavší barvou.

7.7 Prvky pohledové strany
Jednotlivé části můžeme nazývat prvky. Každý prvek hraje svoji úlohu v celkovém 
tvarování. Pokud nemá svoji úlohu, jedná se o prvek zbytečný případně rušivý. Důle-
žitost prvku můžeme posoudit dvěma aspekty. Jednou z nich její skutečná funkce dru-
hou je pak ta, které je objektu přikládána v celkové kompozici. Jinými slovy, i když se 
nejedná o nejdůležitější část, jejím tvarování a umístěním můžeme její důležitost po-
sílit.

7.7.1 Hlavní motiv
Jedná se o nejdůležitější prvek, který by v ideálním případě měl být i hlavní částí. Es-
teticky by měl působit jako dominantní natolik, aby diváka upoutal na první pohled. 
Jeho dominance je závislá na celé skladbě prvků. 
U konstrukce pračky je hlavní prvkem buben. Zde se celý proces odehrává. Z vnější 
části je buben reprezentován jeho dvířky. Než bude celý cyklus zahájen, musí uživatel 
vložit prádlo, pak teprve následují ostatní operace.
Umístění dvířek je dané konstrukční skladbou a zavádí typ kompozice – středovou. 
Z pohledová část je navrhována jako geometrický prvek bez zbytečných vedlejších 
prvků. I madlo dveří je v tomto návrhu zanedbáno tak, aby celkové působení tvaru 
bylo jednotné. 
Dveře tvoří tři částí – vnější průhledná ploch je tvořena plexisklem, dále vnitřní kovo-
vý rám a vnitřní sklo. Z vnější části je pak na plexisklo aplikována fólie, která zvýraz-
ňuje hlavní motiv kontrastním zbarvením.

7.7.2 vedlejší motiv
Na hlavní motiv je navázán motiv vedlejší. Doplňuje obsah sdělení vzhledu.  Jeho po-
sláním je upoutat vedlejší pozornost a právě tímto způsobem musí vystupovat. Je ne-
žádoucí aby zastínil hlavní motiv, dotýkal se ho či zakrýval. 
Hlavní částí praní je proces, vedlejší je pak jeho řízení. Vedlejším motivem je displej. 
Poloha displeje je volena podle pravidel ergonomie tak, aby byla pro uživatele co nej-
přirozenější. Ovládání displeje musí být pohodlné a proto je jeho pozice vždy v horní 
části pračky. I když se displej nachází nad hlavním motivem, musí dodržet hierarchii 
a nezastínit ho. Z tohoto důvodu je volen jeho geometrický vzhled. Jeho tvar, byl do-
tvářen do celkové skladby a za nejvhodnější bylo zvoleno řešení kdy tvar displeje evo-
kovuje kapku při optickém propojení hlavního a vedlejšího motivu.
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7.7.3 Pozadí
Ostatní prvky a volná plocha tvoří pozadí celé kompozice. Ty sice tvoří celkovou 
skladbu vzhledu ale jejich vzhled není dominantní. Zároveň, je-li jim přiřazena tech-
nická funkce, nesmí jejich vzhled dosáhnout „neviditelnosti“ v celkovém designu.

7.7.4 Plocha
Nezanedbatelnou roli má i volná plocha, pozadí motivu. Proto aby mohlo být na motiv 
upozorněno, musí existovat prostor, kde prvky nejsou. Nucené zaplnění plochy není 
esteticky žádoucí. Tento jev se nazývá ,Horror vacui“ neboli strach z prázdnoty. Ten 
se projevuje u návrhů autorů, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti – amatérů.

obr. 7-2 skici variant tvarů displeje, pohled zepředu, který evokuje křivku kapky

obr. 7-3 skici variant tvarů dvířek filtru čerpadla, finální řešení je kruh
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7.8

7.7.5

Dvířka jsou dominantní barvou a strukturou fólie. Proto je okolní plocha tvarována 
minimálním způsobem. Tak, aby opticky vytahovala dvířka směrem k uživateli.

7.7.5 ostatní prvky
Násypka, dvířka čerpadla, lišty tvoří ostatní prvky kompozice. Lišty jsou tvořeny tak, 
aby svým umístěním opticky rámovaly celkovou kompozici. Navíc jsou navrženy tak, 
aby si jejich barvu do jisté míry mohl zvolit uživatel. Tvoří kontrast s bílou a klidnou 
plochou. V řezu jejich tvar tvoří opět písmeno „D“. Měkké tvarování lišt kontrastuje 
s celkovým geometrickým stylem. Navíc jejich pozice vybízí k použití oblých rohů, 
proto, aby nedošlo např. k poranění uživatele.
Vedle displeje se nachází zásuvka pro prací prostředky. Tuto část označujeme jako 
„násypku“. Její tvar navazuje na tvarování displeje. Rozdělením plochy na ovládací 
panel a vedlejší plochu se vymezuje její spodní hranice. Její bočnice je pak rovnoběž-
ná s rámem displeje. Madlo je zde opět zanedbáno, ve prospěch celkového vyznění. 
Použitím kolejnic s funkcí „push“ je otvírání realizováno zatlačením uživatele na čel-
ní plochu násypky.
Pro čistění filtru čerpadla jsou vytvořena dvířka. Poloha dvířek je daná umístěním čer-
padla. Pro funkci čerpadla je nutné jeho umístění ve spodní části pračky. Tato pozice 
je výhodná i z hlediska kompozice. Dvířka nejsou prvkem, na který je nutné upozor-
ňovat. K jeho použití dochází velmi málo. Tvar je tvořen esteticky, tak aby se celkový 
vzhled nepřehlušil a zároveň způsobem  který umožní jejich otvírání. Dvířka se otví-
rají rotací, vyšroubováním.

7.8 Doplňkové pohledy
Vedle hlavní pohledové strany tvoří design i strany vedlejší, bočnice a zadní část. Zad-
ní část je tvarována ryze technickým řešení. Tato část je přístupná pouze při instalaci. 
Její obsluhu navíc provádí pouze zkušená osoba. Bočnice mají specifickou pozici v ná-
vrhu. Jejich vzhled je totiž ovlivněn jejích možnou „neviditelností“. 
Podle umístění pračky si v podstatě zvolí majitel, zda budou bočnice viditelné nebo 
ne. Jejich tvar si hraje s touto myšlenkou. Jsou tvořeny v kontrastu hladké čelní plo-
chy. Konstrukční řešení pračky vymezuje tvarování bočnic způsobem, kdy není mož-
né tyto plochy vytvořit pouze jako hladké. Návrh tuto funkci podporuje maximálním 
způsobem a tak je plocha rozbita dělením do struktury.  Plochu tvoří prolis lichoběžní-
ků v pravoúhlém uspořádáním.

Vyhodnocením estetickým pravidel je možné zhodnotit vzhled, ale pro celkové hod-
nocení designu tato část nestačí. I když tvarování přikládá design velké hodnoty, jeho 
funkce je především cestou. Je to cesta jak skloubit pravidla, které nám stanovuje er-
gonomie a technická funkčnost produktu
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8.1

8.2

88 ERGoNomICké řEŠENí

Vztahy které vznikají mezi člověkem, strojem a prostředím, řeší vědní obor, který 
se nazývá Ergonomie. Jako taková přihlíží k limitům člověka natolik, aby pozitiv-
ně ovlivnila výkonnost člověka. Použití správných metod dochází ke zlepšení poho-
dy člověka.
Aplikujeme-li tento obor na téma této práce, jsou prvky v tomto systému – automa-
tická pračka (stroj), lidé (nejen obsluha pračky ale i lidé, kteří jsou v její blízkosti), 
okolí (prostředí obsahuje umístění pračky, osvětlení prostoru, hluk v prostoru, teplota 
apod.). Ergonomie vytváří komfortní prostředí nejenom pro jejich uživatele ale i pro 
nepřímé účastníky procesu, ostatní obyvatele domácnosti..

8.1 kategorie
Definicí kontaktu stroje s člověkem se zařízení zařazuje do ergonomické kategorie. 
Automatická pračka je zařazena do skupiny F. Při jejím ovládání dochází k pracovní-
mu kontaktu. Komunikace probíhá pomocí ovladačů a sdělovačů. Při jejím ovládání 
nedochází k výrobní činnosti. Zařízení je obsluhováno pouze rukou.

8.2 Fyzické parametry člověka
Před praktickým používáním Ergonomie, byly stroje navrhovány tvz. „mechanocet-
rickým přístupem“. Prakticky to znamenalo, že člověk byl nucen se stroji natolik při-
způsobit aby jej mohl ovládat. Následkem tohoto počínaní bylo celkové přetížení člo-
věka, počínající únavou a možným vyústěním ve zdravotní postižení. Současné řešení, 
kdy se zařízení navrhuje především s přihlédnutím k limitům člověka nazýváme „an-
tropocentrický přístup“. 
Způsob praní prádla se vyvinul natolik, že dnes se používají plně automatické pračky. 
Technický pokrok umožnil použití min. fyzické síly pro vyprání prádla. Konstrukč-
ní zákonitosti částečně definují i způsob obsluhy praček. Jejím základním parametrem 
jsou proporce. Kdyby byla pračka vytvořena takovým způsobem, že by nebylo nut-
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obr. 8-1 základní obsluha, rozměrové řešení
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né se k ní ohýbat, byla by prakticky ergonomicky dokonalá. Ale uvědomíme-li si ja-
kým způsobem je práno prádlo (vysoká rychlost otáček, vibrace, atd.), není v součas-
né době toto řešení možné. 
Základní hodnotou pro navrhování proporcí je výška člověka. Tato hodnota se stále 
zvyšuje. V současnosti uvažujeme s rozmezí hodnot 90-95% populace, do které spadá 
i průměrná výška člověka. Pro muže je tato hodnota 1860 mm, pro ženu pak 1750 mm.
Technické parametry omezují i způsob obsluhy praček. Fyzicky zdatné osoby jsou 
schopny zařízení obsluhovat ve stoje, při částečném ohnutí páteře. Pro většinu osob 
je běžné pračku obsluhovat ve dřepu či podřepu. Omezující je v tomto případě výška 
bubnu od země. Pro stabilitu zařízení je zvoleno těžiště co nejníže, tak že spodní část 
bubnu, kam je vkládáno prádlo je ve výšce 170 mm.
Pro osoby na vozíku je obsluha pračky ještě složitější záležitostí. Pro nakládání prádla 
je nutné vozík otočit tak, aby byl rovnoběžně s přední částí pračky, nejnižší místo je 
pro takovou osobu ve výšce 38 cm, nejvyšší pak ve výšce očí 125 cm. Nakládání prá-
dla je tedy velmi obtížné. Displej lze obsluhovat v obou polohách vozíku. Je-li vozík 
kolmo na přední část, pak vzdálenost pro obsluhu displeje rukou je 50 cm.
Ovládací plocha se nachází 730 mm od podlahy. Aby byla obsluha co nejkomfortnější 
je displej nakloněn o 15°. Tato hodnota je maximální jakou umožňují konstrukční pa-
rametry.[26], [27]

8.3 základní obsluha
Každý prvek má přiřazenou technickou funkci. Jejich celkové řešení se skládá z tech-
nické části, tvarového řešení, ergonomických parametrů a estetického cítění. 

8.3.1 Násypka
Součásti procesu praní je i chemická složka, ta je realizována nejen pracím práškem 
ale i aviváží a doplňkovými prostředky. Otvírání této přihrádky je realizováno prin-
cipem „ push“. Uživatel zatlačí na přední část, tento pohyb uvolní stlačenou pružinu 
uvnitř kolejniček, čim dochází k samovolnému otevření násypky. Zásuvka pro umís-
tění pracích prostředků je tvořena ze tří samostatných nádob. Běžné řešení obsahuje 
přihrádku pro předepírku, pro samotný cyklus praní a pro máchání. Zásuvka je rozdě-
lena podle částí cyklů, které po sobě následují. Pro předepírku volíme prostředky kte-
ré změkčují vodu – namáčedla. Pro praní sypké nebo tekuté prací prášky. Některé ma-
teriály vyžadují aviváž, ta je přidávána při máchání prádla. Každý prostředek vyžadu-
je jiné tvarování odtoku. Tento návrh uvažuje opět o třech nádobách, protože při jejich 
použití je ale jiné. První s velkou odtokovou dírou slouží pro sypké prací prášky. Při 
špatném rozmícháním s vodou mohou ucpávat odtok hrudkami. Druhá část je zvolena 
pro tekuté prací prášky – gely. Jejich rozpustnost je vysoká. Netvoří ani hrudky. Aby 
byly správně používány je nutné, aby byly vypouštěny do prací lázně postupně. Jejich 
odtok musí být tedy naopak malý. Poslední nádobka musí být zachována pro poslední 
část pracího cyklu. Aviváž je přidávána až po skončení samotného cyklu praní, respek-
tive v jejím závěru. Neslouží k uvolnění nečistot ale ke změkčení tkanin. 
Zásuvku je nutné udržovat v čistotě. Pokud je pračka používána pouze pro praní při 
nižších teplotách dochází k přemnožení bakterií v závislosti na rozkladu zbytku pra-
cích prostředků. Zásuvku lze snadno vyjmout úplným vysunutím a umytím pod tekou-
cí vodou. Udržovat je nutné i přihrádku kam se zásuvka vkládá.
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8.3.2

8.3.3

8.4

8.3.2 čerpadlo
Součásti technického zázemí pračky je i oznámení v případě ucpání čerpadla. V ta-
kové situaci je uživatel informován zvukovou signalizací a popisem chyby na disple-
ji. Pak je nutné vyčistit filtr čerpadla. Rotacím krycích dvířek dojde k otevření filtru. 
Než bude možné filtr vyjmout je nutné vypustit z čerpadla vodu. Osa filtru složí záro-
veň jako odtokový kanálek, zmáčknutím ve spodní částí se začne vypouštět voda, víč-
ko použije uživatel jako odpadní nádobu. Filtr je vyjímán opět vytočením. Po vyčiště-
ní a odstranění nečistot je čerpadlo uzavřeno stejným způsobem.

8.3.3 Dveře
Pro vložení prádla je nutné zapnout pračku hlavním vypínačem. Po té je možné pou-
žít tlačítko pro otevření dveří. To uvolní bezpečnostní magnetickou pojistku. Toto ře-
šení zabrání nebezpečným situacím, které mohou způsobit děti nebo domácí mazlíčci.

8.4 ovladače a sdělovače
Efektor (ovladač) je část zařízení, které slouží člověku k jeho řízení. Receptory (sdělo-
vače) informují člověka o chodu. Sdělovače mají zpětnou vazbu, tzn. podle zprostřed-
kovávaných informacích zasahuje člověk do chodu zařízení.
Pračka obsahuje dva typy sdělovačů, s hlediska smyslu již jsou vnímány člověkem. 
Vizuálním sdělovačem je u tohoto zařízení displej. Akustickým pak tón, či zvuk který 
slouží k oznámení některých situací. [26]
Pro ovládání slouží dva prvky – elektrický a mechanický ovladač. Kapacitní dotyko-
vé displeje jsou ovládány pomoci vodivosti lidského těla. Při dotyku dojde kapacitou 
k uzavření elektrického oblouku, tento proces je pak zaznamenán kontrolorem. Bohu-
žel jsou situace, kdy není možné dotyku displeje využít (znečištěné či mokré ruce, ru-
kavice apod.) Navíc tento typ ovládání vyžaduje jistou dávku zručnost. Nejen kvůli 
těmto skutečnostem jsou v horní části displeje umístěna mechanická tlačítka. 

obr. 8-2 údržba – obsluha čerpadla
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Pro upozornění slouží zvuková signalizace. Rozhraní umožňuje povolení zvuku, např. 
při označování funkcí, při ukončení programu nebo jako upozornění na chybu v pro-
gramu (např. zanesení filtru čerpadla).

8.4.1 ovládací prostředí
Celé ovládání pračky můžeme rozdělit do několika zón. V horní části se nachází zóna 
mechanických tlačítek. V pravé části displeje pozorujeme aktivované funkce. Pravá 
část slouží pro navolení dodatečných parametru. Hlavní ovládání pak tvoří menu, kde 
uživatel volí přednastavené programy.
Zobrazovací médium slouží ve dvou základních režimech, klasický režim a režim na-
stavení. Při zapnutí hlavním vypínačem (ten je součástí mechanických tlačítek) je ak-
tivován klasický režim. Pro přechod do druhého režimu slouží tlačítko menu ( písme-
no „m“ v kolečku), které má více funkcí, pro změnu režimu je nutné jej podržet déle.

8.4.2 mechanická tlačítka
I když je rozhraní dotykové jsou zvoleny i klasická mechanická tlačítka, která mají 
povrch vyrobený z pryže. Obsahují hlavní tlačítka, která se nenachází na displeji. Zá-
roveň slouží v situacích, kdy není možné se displeje dotýkat (např. mokré ruce). Také 
jsou pomůckou pro skupinu lidí, pro které je dotykové ovládání složité kvůli jemné 
motorice (např. senioři, handicapovaní).
Do chodu uvedeme pračku stisknutím tlačítka on/off (hlavní vypínač). Pro uvolnění 
západky dveří slouží tlačítko na první místě (otevření dveří). Posouváním pomocí ši-
pek (posuv zpět, posuv vpřed) zvolíme program. Nebude-li nám vyhovovat přednasta-
vení programu nebo budeme-li chtít doplnit program např. o odložený start, stiskneme 
tlačítko „m“ (menu). Tímto tlačítkem aktivujeme zónu dodatečných funkcí (vlevo na 
displeji), pro posouvání mezi funkcemi slouží opět tlačítka zpět a vpřed, potvrzení pro-
vádíme tlačítkem spuštění. Je-li třeba vrátit se o úroveň výše, stiskneme tlačítko menu, 
po dokončení nastavování spustíme program podržením tlačítka start (spuštění).
I když je program spuštěn, můžeme i za chodu měnit parametry. Program tak pružně 
reaguje na dodatečné změny (např. můžeme dodatečně snížit otáčky). Chceme-li za-
bránit změně nastavení nedopatřením ( např. otřením se o displej), nebo znepřístup-
nění např. dětem, slouží tlačítko zámku (zamčení kláves). Uzamkne veškeré tlačítka 
a dotyk displeje. Pro odemčení podržíme tlačítko 10 s. 

2. menu přednastavených programů

4. dodatečné funkce

1. mechanická tlačítka

3. aktivovaný program

obr. 8-3 zóny ovládání
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8.4.3 menu programů
Ergonomie uznává tzv. Ekonomii pohybů. Tato organizace práce umožňuje vytvoře-
ní takových podmínek, aby respektovaly možnosti člověka nejen z hlediska pohybu 
ale i času.
V takovém to řešení přihlížíme k přirozenosti a jednoduchosti. Zároveň jsou prokázá-
ny podmínky, za kterých čteme zobrazené údaje nejrychleji, s minimem chyb. Na prv-
ním místě je způsob zobrazení hodnot na svislé ose. Hned následují je vodorovná osa.
Menu vychází z těchto parametrů. Programy volíme vodorovným pohybem, který je 
rychlý a pro čtení hodnot nejrychlejší. Programy jsou zobrazeny na ose v podobě ma-
lých teček. Při najetí na „tečku“ se jeho parametry zobrazí, jako aktivovaný program. 
Jejich řazení není čistě podle teploty, ale podle celkové intenzity praní. Čím delší cyk-
lus, tím vyšší hladina vody (více máchání) a také vyšší odstředění – zbavení prádla 
nadbytečné vody. Programy jsou řazeny v tomto pořadí: teplota, čas, voda a otáčky.

Tabulka přednastavených programů
Zpracovaní jednotlivých programu a jejich časové řešení. Toto zpracování je teoretic-
ké.Délka cyklu je závislá i na zahřívání vody, proto jsou intenzivní programy časově 
náročné. Ale jejich „zpoždění“není nežádoucí. Během nahřívání dochází k hlubokému 
smáčení prádla, které pomáhá uvolnit vysoké znečištění.
Tyto programy jsou základní. Pračka by měla umožňovat i zkrácení programů, ale je-
jich používání není doporučováno. Není-li prádlo znečištěné příliš, stačí šetrný pro-
gram, šetrný nejen k materiálům ale i ke spotřebě vody el. energie. Jejich zvolením 
můžeme ovlivnit i délku cyklu.

obr. 8-4 přehled tlačítek a jejich funkcí

obr. 8-5 menu programů

8.4.3
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Teplota materiálové složení  rychlost otáček spotřeba vody  čas

Studená zóna
bez teplot jemné prádlo   400 ot./min 45 l  30 min
30°  přírodní vlákna    700 ot./min 40 l  40 min
30°   jemné prádlo   800 ot./min 48 l  45 min
30°  směs materiálů 1000 ot./min 52 l  45 min
30°  bavlna 1000 ot./min 54 l   52 min

Klasická zóna
40°  jemné prádlo 700 ot./min 52 l   45 min
40°   směs materiálů 1200 ot./min 65 l   35 min
40°   bavlna 1200 ot./min 68 l   65 min

Intenzivní zóna
60°  směs materiálů 1000 ot./min 68 l   90 min
60°  bavlna 1200 ot./min 68 l   120 min
95°  směs materiálů  1000 ot./min 68 l   135 min

8.4.4 Dodatečné funkce
Menu umožňuje navolení dalších parametrů. Tato zóna slouží především pro zkušené 
uživatele. Její podrobnost je tedy žádoucí. 
Součástí menu je: změna rychlosti otáček, zkrácení režimu, předepírka, dodatečné má-
chání, namáčení (před samotným cyklem), režim snadného žehlení (snížení otáček 
v poslední části cyklu), napařování, vyšší hladina vody (pro silně znečištěné prádlo), 
odložení startu praní, nastavení ukončení programu. 

8.5 Režim nastavení
I pračka potřebuje hlavní nastavení pro upřesnění parametrů. Po spouštění toto nasta-
vení aktivujeme podržením tlačítka menu. Můžeme zde navolit základní vlastnosti, 
jako je jazyk rozhraní, jas displeje, barevné schéma displeje (negativní/pozitivní), po-
volení zvukové signalizace apod.

Tab. 2 přednastavených programů

obr. 8-6 ovládání – klasický režim
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8.6 Prostředí
Součástí psychické pohody člověka je i prostředí. Pračka je umisťována do různých 
prostředí. Při volbě místa je nutné zohlednit parametry přístroje. Nejedná se o naprosto 
tichý spotřebič a proto je potřeba s jeho hlučností počítat. Nepříjemné aspekty – např. 
zvukový signál nebo osvětlení lze navolit v hlavním nastavení spotřebiče, tak že ne-
musí být pro uživatele v tomto směru omezující. Pro funkčnost zařízení je  žádoucí 
pevná podlaha, větrané prostředí s nízkou hladinou vlhkosti.

8.7 Trend budoucího vývoje
Současné technologie umožňují napojení zařízení na wi-fi. Díky tomu je možné zaří-
zení ovládat na dálku – např. použitím aplikace pro chytré telefony nebo přes počítač 
např. z kanceláře. Tyto funkce umožňují snadnější ovládání pro hendikepované uživa-
tele jakými jsou např. vozíčkáři nebo senioři. Ovládání je součástí telefonu a tak není 
nutné se k němu ohýbat. Současná řešení připojení praček k internetové síti slouží pře-
devším pro vzdálenou kontrolu zařízení.

Ergonomii tvoří tři prvky – pračka, uživatel a prostředí. Tyto prvky musí být v rov-
nováze natolik, aby se navzájem neomezovali. Nepřirozená poloha by mohla způso-
bit technické závady pračky. Poloha v klidové části domu by uživatele např. rušila ve 
spánku. Tyto složky musí být brány v potaz při návrhu pračky. Výkonnost součas-
ných praček umožňuje min. zapojení fyzické síly do procesu praní. To zvyšuje celko-
vý komfort pro uživatele. Pro vlastní komunikaci se zařízení musí být vytvořené také 
podmínky aby „šikovnost“ stroje nebyla v konečném důsledku pro uživatele „frustru-
jící“, protože parametry cyklu nebude schopen uživatel nastavit.

8.6

8.7
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9.1

9.2

99 koNsTRukčNĚ-TECHNoloGICké řEŠENí 

Funkčnost výrobku je daná jeho technickým řešením. I když je design tzv. „obalem“, 
který výrobek prodává, jeho technologická výbava určuje celkový návrh. Koncept vy-
chází již ze samotné konstrukce. Má-li návrh přinést dávku inovace, je technický po-
krok jeho přirozenou součástí.

9.1 specifikace
Návrh tvoří automatická pračka s předním plněním. Hlavním rozměrem je její šíř-
ka. Ta je 60 cm. Tato hodnota je uzpůsobena pro vestavění spotřebiče mezi kuchyň-
ské skřínky.
Hloubka je také 60 cm. Rozměr odpovídá standardní hloubce kuchyňské linky.  Celko-
vá výška spotřebiče, nebereme-li v úvahu vyšroubování stavěcích nožiček, je 83 cm. 
Nožičky umožňují mírnou korekci rovnováhy pračky. Její poloha by měla být vyměře-
na vodováhou. Nožičky lze vyšroubovat 10 mm. Horní snímatelná deska tvoří 3,5 cm. 
Při instalaci je nutné počítat při umístění s distanční mezerou od okolních objektů. Ze 
stran a shora postačí 25 mm. Zadní strana vyžaduje 50 mm. Největší prostor je tře-
ba v přední částí, pro úplné otevření dvířek bubnu a jeho obsluhu je ideální hodnota 
500 mm.

Kapacita bubnu pračky je 7 Kg. Přičemž ideálního praní dosáhne uživatel při naplně-
ní ze tří-čtvrtin. Maximální spotřeba vody je 68 l. Pračka je připojena ke zdroji el. na-
pětí ( 230 V, 50 Hz). Příkon je 2300 W.  I když součásti řešení není sušička, je možné, 
umístit na pračku alternativní sušičku pokud jsou její rozměry kompatibilní.

9.2 umístění
Pračka umožňuje různé způsoby začlenění do interiéru. Podle průzkumu je pro běž-
né uživatele nejvhodnější umístit pračku do koupelny. Tato poloha má své specifika. 
V první řadě je nutné, aby byla místnost dostatečně větraná. I když je koupelna míst-
ností s vysokou vlhkostí, její odvětrání bývá řešené, či neřešené, různými způsoby. 
Vysoká vlhkost má nemalý vliv na životnost pračky. V koupelně je pračka většinou 
umístěna volně, bez sundávání některých prvků. Současný trend je schovávat veške-
rou techniku např. do vestavěných skříní. V tomto případě je nutné dbát na vzdálenost 

83
0 

m
m

180 mm

85 mm 35 mm
600 mm600 mm

470 mm

10 mm

obr. 9-1 základní rozměry 
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od stěn skříně, která je nejdůležitější hlavně v zadní části, tvoří 5 cm.Pokud má maji-
tel možnost, umístit pračku do samostatné místnosti, např. prádelny, je toto řešení ide-
ální. Samostatná místnost umožňuje volně stojící pračku, případně její vestavění do 
pultu. Ten může obsahovat např. prací prostředky, a tak se celý proces nachází v jed-
nom místě.
Malé byty často neumožňují umístění pračky do koupelny, proto je jedním z možných 
řešení vložit pračku přímo do kuchyně a její linky. Návrh počítá s úplným vestavěním. 
Je možné pračku uzavřít dvířky linky, pokud je její přítomnost v kuchyni z jakéhokoliv 
hlediska pro majitele nežádoucí. Při tomto řešení je pro nízké linky (menší než 88 cm) 
možné sundat horní desku. Ta je uložena mezi ozdobnými lištami tak, že i ty se musí 
při takovém umístění sundat (jejich část která kopíruje horní desku).

9.3 Instalace
Při dovezení nového zařízení do domácnosti se řídí instalatér následujícím postupem. 
Pračka se vybalí z přepravních materiálů, které brání poškození pračky. Následuje její 
umístění, nastavení vyšroubovatelných nožiček takovým způsobem, aby byla prač-
ka v rovnováze. Poté následuje uvolnění prací vany. Protože je buben zavěšen, moh-
lo by dojít při převozu k jeho poškození. Vana je zaaretována pojistkou, která se vyn-
dá ze zadní  části pračky. Pračka se poté napojuje na studenou vodu ( tlak vody v síti 
se pohybuje mezi 0,05–0,8 MPa). Minimální tlak odpovídá napuštění 3 l vody během 
15 vteřin. Filtr, který zabrání zanesení pračky nečistotami, případně zmírní nános vod-
ního kamene, je vhodné umístit před napojení na pračku. Nejdříve se uvolní koleno, 
které se následně namontuje na již připevněnou hadici k vodovodnímu kohoutu. Vše 
je nutné důkladně utěsnit. 
Při napojení odpadové hadice je nutné dbát na vytvoření oblouku, tak aby se voda ne-
mohla vracet zpět k čerpadlu. Napojení je vyhovující v rozmezí 60–100 cm v kolmé 
vzdálenosti od podlahy. 
Při napojení do el. sítě je nutné si uvědomit, že není vhodné sdílení zásuvky s jinými 
spotřebiči. Mohlo by dojít k jejich poškození. Ideální je, aby zásuvka byla výše než je 
horní hrana spotřebiče.[28]

9.4 činnost
Do chodu uvedeme pračku stisknutím hlavního vypínače. Poté se navolí příslušný pro-
gram. Následuje vložení prádla. Nakládku třídíme podle materiálu, barevnosti, tepel-
né odolnosti, jemnosti a velikosti kusu. Jemné prádlo vkládáme do speciálních sáčků, 
které zabrání jejich poškození (např. spodní prádlo). Pro drobné prádlo je rovněž mož-
no použít tyto sáčky. Zabráníme tak např. zamotání ponožky do jiného prádla. Vždy je 
vhodné řídit se instrukci uvedené na visačce výrobce textilu.

9.5 údržba
Protože dochází k zanášení pračky vodním kamenem, je vhodné, ji jednou měsíčně za-
pnout na nejintenzivnější program a do bubnu pračky umístit nádobku se změkčova-
čem a starší ručníky, které pomáhají uvolňování nečistot. Násypka potřebuje samostat-
né čištění. Po jejím vyjmutí ji důkladně vymyjeme. I prostor kam se tato nádoba umís-
ťuje potřebuje pravidelnou údržbu. Manžeta bubnu, která je v prostoru dveří, je často 
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9.6

9.6.1

zanášená nežádoucími objekty. Proto je nutné ji pravidelné čistit a otírat od nežádou-
cích nečistot (např. chlupy, vlasy, sponky, …).  Další částí je pak čištění filtru čerpa-
dla. Jeho údržba probíhá po vypuštění vody z čerpadla. Vnější plášť otíráme podle po-
třeby. Na dotykový displej používáme specializované přípravky, proto aby jej nepo-
škodily. Vodní kámen se usazuje i na dvířkách bubnu - je tedy vhodné očistit i vnitřní 
sklo. Soustava těchto postupů pomáhá udržet pračku v dlouhém pracovním procesu. 

9.6 konstrukce

9.6.1 Plášť
Vnějšek je tvořen několika částmi: předním krytem (kovová část), ovládacím panelem 
(plastová část), násypkou (plastová část, kolejničky s funkcí „push“), dvířky čerpadla 
(plastová část, uzavíratelné závitem), prolisovanou bočnicí (kovová část), zadní čás-
tí (prolisovaná část a vnitřní snímatelná část pro údržbu) a lištami (plastová část tvo-
řena deseti díly).
Návrh odpovídá tvarovému řešení, jednotlivé části jsou oddělené konstrukčními spá-
rami. Barevnost těchto dílů je variabilní. V tomto případě volena takřka jednotná tak, 
aby jejich výroba nebyla zbytečně finančně náročná. Plastové díly jsou lisovány již ze 
zvolené bílé matné barvy. Kovové části jsou pak po vylisování opatřeny lesklým plas-
tovým nátěrem tak, aby celkový povrch působil jednotně a jejich údržba byla co nej-
snadnější.
Celý korpus pak vytváří vnitřní rám, do kterého je po jeho obvodu vložena zvuková 
izolace  (akustická bariéra). K rámu jsou pak upevněné i veškeré funkční prvky.

• napouštěcí ventil pružiny •

řídící jednotka •

ovládací panel •

násypka •

prací vana z carboranu •

nerezový mycí buben •

žebra •

manžeta •

vypouštěcí čerpadlo •

kulový ventil •

• rám

• řemenice

• klínový plochý řemen

• keramické topné těleso

• hydraulické tlumiče

• třífázový motor

obr. 9-1 základní rozměry 
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9.6.2 Hlavní prvky
Nerezový buben (s plastovými výlisky žeber), je hnán hřídelí, ten je vložen do prací 
vany (materiál: carboran). Vana je zavěšena dvěma pružinami k rámu. Spodní upevně-
ní tvoří čtyři hydraulické tlumiče. Do vany je vloženo keramické topné těleso s NTC 
čidlem. Vana je zatížena betonovým závažím. Nepřímý pohon tvoří hnací hřídel,  klí-
nový řemen, hřídel motoru a třífázový asynchronií motor.
Koloběh kapalin zajišťuje magnetické cirkulační čerpadlo. Plnění pračky vodou kori-
guje 
napouštěcí ventil. Po průtoku vody násypkou (kde se smísí voda s pracím práškem), 
dojde k napuštění prací vany. Aby nedošlo k přeplnění vany, snímá hladinový spínač 
množství napuštěné vody. Odtok vody z prací vany reguluje kulový ventil (eco-ball). 
Ventil vpouští vodu do čerpadla (jehož součástí je odpadní filtr). Použitá voda je čer-
padlem vypouštěna do odpadu.[29]

9.6.3 ovládací a řídicí zóna
Hlavní částí je řídicí jednotka. Tu tvoří základová deska (jejíž součástí jsou např. pro-
cesor, čip s přednastaveným programem, operační paměť pro ukládání postupu, ...) 
a zdroj. Pro komunikaci s uživatelem je vytvořené hardwarové rozhraní. Tu tvoří dvě 
části. Kapacitní dotykový displej a mechanická tlačítka (materiál: pryž). Podsvícení je 
typu LED (Light-Emitting Diode – diody).

9.7 Parametry

9.7.1 Přímý pohon
Tento pohonu je tvořen zavěšeným motorem, řemenem a řemenicí (na zadní straně 
bubnu). Motor není tedy v přímém kontaktu s prací vanou, kde dochází k největším 
vibracím. Nevýhodou této technologie je, že řemen má omezenou životnost, je ně-
kdy tedy nutné, za životnost pračky. Je tedy nutné jej během životnosti pračky vymě-
nit. Také může dojít k jeho posunutí v důsledku vibrací, čímž nastává technická záva-
da. Ale díky upevnění motoru mimo prací vanu, nedochází k přímému přenosu vibrací 
z bubnu na motor. Proto zastánci tohoto principu udávají, že je méně hlučný, než po-
hon přímý. [30]

9.7.2 Trojfázový asynchronní motor
Tyto motory vyžaduje sofistikované algoritmy provádějící kontrolu jejich funkce. 
Tuto funkci řídí mikroprocesor. Jednou z vlastností je optimalizace řízení pro vyšší 
účinnost. A také nadproudová, přepěťová a pod- přepěťová ochrana. Tato technologie 
umožňuje až 2000 otáček za minutu. Invertorové  asynchronní motory také neobsahu-
jí uhlíky, které je nutné při dlouhodobém používání vyměnit. [31]

9.7.3 magnetoreologické tlumiče
Tento tlumič je podobné konstrukce jako jednoplášťový tlumič. Vnitřní píst obsahu-
je otvory a jádro je opatřeno cívkou. Ta tvoří magnetické pole. El. proud prochází do 
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cívky skrz pístní tyč. Magnetické pole polarizuje vnitřní médium.  Částice se řadí tak, 
aby prošly otvory. Píst tedy klade větší, nebo menší odpor. Jejich výhodou je možnost 
rychlého nastavení tlumícího účinku a krátká časová odezva. Přímé přizpůsobení tlu-
mičů při zatížení vede ke snížení vibrací.[32]

9.7.4 Prací vana
Vanu tvoří dvě části. Vana je rozdělena rovnoběžně s přední části. Výlisek obsahu-
je poutka pro upevnění vany. Aby bylo dosaženo nízké hlučnosti, je zvolen materi-
ál Carboran. Jedná se o komerční název plastu, který je mechanicky odolný.  Jedná 
se o sendvičový materiál jehož, vnitřní část je odlehčená. Ta tvoří i zvukovou bariéru.
[33]

9.7.5 ostatní funkce
Současné pračky si nevystačí se základními programy jako pračky před deseti lety. 
Nový návrh by měl v sobě obsahovat nové technologie. Např. Parní praní. Pomoci 
zdroje je vytvářena pára, která má teplotu až 99 °C, čímž zabíjí bakterie. Slouží např. 
k odstranění zbytků pracího prostředku (důležité pro osoby s citlivou pokožkou). Na-
víc dochází k podobnému efektu jako u parních žehliček. Prádlo je částečně vyrovná-
no. Senzor hmotnosti náplně slouží k upozornění řídící jednotky na vysoké vibrace. Při 
prvních otáčkách bubnu je tento senzor (umístěný v ose hřídele motoru) zaznamená 
hmotnost prádla, podle této hodnoty je pak řídící jednotkou zregulován počet otáček. 
Přepouštěcí čerpadlo umožňuje sprchování prádla. Tento způsob šetří spotřebu vody 
tak, že přebytečnou napuštěnou vodu opět používá ke sprchování prádla. Díky tomu se 
prádlo rychleji vymáchá ze znečištěné vody. Ve fázi příprav je i senzor pro určení ba-
rev prádla. Ten by zamezil spuštění programu, pokud by např. bílé prádlo obsahovalo 
červenou ponožku. [34]

Technická skladba tvoří hlavní část zařízení. Způsob jakým k technice přistupujeme 
řídí,  právě design. Samotné slovo design je symbolem inovace, nadčasovosti a tech-
nické pokročilosti. Design se snaží nalézt to, co bylo celou dobu opomíjeno a nabíd-
nout nová řešení.

9.7.4

9.7.5
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10.1

10.1.1

1010 BaREvNé a GRaFICké řEŠENí

Celkový vzhled dotváří vizuální prvky. Těmi jsou grafický motiv a barevné řešení. 
Grafická část designu je jakým si bonusem, pokud je design o tuto složku doplněn čas-
to značně podporuje prodejnost produktu. Pokud je designem kabát, pak grafické prv-
ky jsou knoflíky které jej zdobí.  Bez knoflíků není možné kabát zapnout, stejně jako 
bez vizuálního (barevného a grafického) řešení nelze výrobek používat. Jeho materiál 
pak určuje barevnost.  Ta je daná především jeho použitím. Jinou představu bude mít 
mladá žena, jiný vyzrálý muž.

10.1 Grafická část

10.1.1 logotyp
Značku výrobku určuje jeho název. V průběhu diplomové práce bylo používané pra-
covní jméno „Ou“. Tento název by však pro reklamní účely nebyl ideální. Proto vznik-
lo nové označení. 
Nové jméno „Olivea“ tvoří symbol jejich tvarů. Záměrně je voleno ženské jméno, 
jako odkaz na tradici českých praček, které byly právě označovány ženskými jmény. 
Bohužel typicky české jméno by nepůsobilo dostatečně moderně proto je klasické žen-
ské jméno Livia, nahrazeno italským originálem Olivea. Jméno odkazuje na plod oli-

vovníku. Oliva jako symbol měkkého tvarování, jemné robustnosti tvaru. Nemá smy-
sl zastírat že svojí velikosti patří tato pračka k nejštíhlejším. Pro vyjádření myšlenky 
je zvolen dovětek „easier living“. Ten navazuje na základ slova Olivea. V překladu se 
tedy Olivie snaží usnadnit bydlení.
Pro celý grafický design je zvoleno bezpatkové písmo Aller. Jeho potenciál spočívá 
v tvarové jemnosti. Pro logotyp je zvolen základní řez, dovětek je pak zaznamenán 
kurzívou.
S umístěním loga bylo počítáno od samotného začátku hned vedle dotykového disple-
je. Tak aby doplnil hlavní část a byl snadno čitelný.

obr. 10-1 značka výrobku
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10.1.2 one way vision
Velkou plochu tvoří grafický prvek, který je tvořen geometrickým polem kruhů. Tma-
vá fólie nalepená dvířkách bubnu. Fólie není použita pouze pro estetický dojem. Její 
funkce je jednoznačná, slouží jako vizuální bariéra. Čím blíže je uživatel pračce tím 
se jeví plocha průhlednější. Čim vzdáleněji plochu pozorujeme, tím jednotněji působí. 
Při velkém pozorovacím úhlu totiž otvory zanikají.

10.1.3 Prolisované bočnice
Velkou plochou bočnic je nutné rozdělit na menší části pro udržení nízké hladiny hlu-
ku (respektive menší možnosti přenosu) proto je tato plocha dotvořena grafickými prv-
ky. Protože celé tvarovaní je voleno jemné až oblé je tato plocha rozdělena geometric-
kými obrazci. Jsou uspořádané do pravoúhlé sítě s odsazením od okrajů o jejich šířku. 
Po zvážení možnosti čtverce byl nakonec zvolen lichoběžník, jako symbol unikátnosti.

10.1.4 symboly pracích prostředků
Pro usnadnění rozlišení jednotlivých přihrádek násypky slouží grafické symboly. Pro-
tože bylo nutné rozlišit tekuté a sypké prací prostředky byl zvolen stylizovaný jejich 
motiv. Symboly jsou uzavřené v kružnici. Tento grafický prvek je nití celého grafické-
ho návrhu, objevuje se v různých částech. Sypké prostředky tvoří tečky (částice), te-
kuté prostředky symbolizující vlnky. Poslední přihrádka je plněna aviváži. Zavedeným 
symbolem pro změkčovadlo je květina.

10.1.5 ovládání
Tlačítka jsou označena výřezy, které jsou prosvětleny led diodami. Tlačítko kružnice 
s pravidelně uspořádanými body je symbolem dveří (schematické ztvárnění děrované 
fólie). Následuje tlačítko posuvu. Symbol je již zavedený, jedná se o dva trojúhelní-
ky ve směru posuvu (doplněné čárou). Menu je doslovně zaznamenáno iniciálou „m“ 
v kolečku. Následuje hlavní vypínač, tlačítko spuštění (odvozené od „play“). Další tla-
čítko posuvu a nakonec symbol zámku (pro uzamčení kláves). Symboly mají jednot-
nou šířku tahu a zaoblené rohy. 
Displej je rozdělen do několika zón. Menu přednastavených programu tvoří řada kru-
hu. Každý kruh symbolizuje jeden přednastavený program. Aktivovaný má pak zdvoj-
násobenou velikost. Jejich barevnost odpovídá teplotě vody. Nejteplejší je červená, 
nejstudenější pak tmavě modrá. Aktivovaná funkce je hlavně zachycena především 

obr. 10-2 symboly pracích prostředků
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teplotou, barva je shodná s barvou menu. Další hodnoty jsou v zóně dodatečných funk-
cí. Barva písma je volena neutrální šedá. Pokud je prvkem aktivován, ztmaví svojí bar-
vu a základní řez písma se změní v tučný. Displej je podbarven světle šedou, tak aby 
neoslňoval a zároveň byl dobře čitelný.

10.2 Barevné řešení
Finální barevné řešení vychází ze sociologického průzkumu. Hlavní barvou je zvolena 
jemná, čistá a praktická barva: bílá. Plochy, kterých není nutné se dotýkat tvoří lesk-
lá bílá. Plochy které slouží k dotyku pak bílá matná. Strohé řešení narušuje tmavá fó-
lie na dvířkách bubnu. Tento příjemný kontrast narušuje celkovou jemnost barev. Pro 
zřetelnost jsou tlačítka tvořena šedou barvou. Jeden prvek ještě nebyl barevně popsán. 
Ozdobné lišty jsou totiž variabilní.

10.2.1 Přizpůsobení
Variabilní lišty slouží nejenom k oživení celého designu ale především k tvorbě jako 
nová možnost volby uživatelů. Při zakoupení pračky si totiž uživatel zvolí jakou barvu 
lišt, jakou by si do svého interiéru přál. Rozdílné umístění vyžaduje jiné barvy.
Pro uspokojení všech byly vytvořeny dvě škály barev. Metalické lišty tvoří tři barvy: 
výrazně červená, decentní stříbrná, provokativně měděná. Zatouží-li uživatel po sy-
tých tónech, je vytvořena druhá škála, nazývaná pastelová. Tu tvoří tři barvy: výrazná 
žlutá, moderní zeleno-žlutá a tyrkysová, asociující čistotu. 
Možná se zdá, že výrazná pračka není žádoucí, ale je jen otázkou času kdy bude ne-
výraznost nahrazena estetickou dominancí. Nemá-li zákazník chuť experimentovat, 
vždy může zvolit konzervativní stříbrnou. Bude-li chtít oživit nevýrazný interiér, zvo-
lí syté tóny. 

I kdyby se z pračky odstranilo barevné řešení, zůstala by pračka i nadále funkční a uži-
vatelsky přívětivá. Ale bylo by to to pravé? Z této představy jasně, plyne že právě obal 
prodává.

obr. 10-4 pastelové volitelné barevné lištyobr. 10-3 metalické volitelné barevné lišty

10.2

10.2.1
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11.1

11.1.1

11.1.2

1111 RozBoR DalŠíCH FuNkCí DEsIGNéRskéHo NávRHu
(PSYCHOLOGICKÁ, EKONOMICKÁ A SOCIÁLNí FUNKCE) 

Každý produkt, je charakteristický svými vlastnostmi. Produkt je natolik populární, 
nakolik odpovídá pozitivnímu psychologickému vnímání člověka. Vnímání je poplat-
né sociální skupině, ze které uživatel vychází. Sociální vrstva pak udává ekonomickou 
kategorii produktu, kterou si může zákazník dovolit.

11.1 Psychologická funkce
Pračka je tvořena takový způsobem aby přirozeně dotvářela prostředí, ve kterém se 
bude nacházet. Není přímo žádoucí aby na sebe nepřirozeně upozorňovala, svým ře-
šením musí prokázat dávku cudnosti. Její chápání vzhledu v celkovém kontextu míst-
nosti musí působit jako jemný šperk, který není na krásné dívce nutností ale objeví-li 
se vynikne o to více nejen on ale i její krása.

11.1.1 vzhled
Smysly člověka jsou u pračky v ideální případě zaujatý především vzhledem. Celkové 
tvarové řešení může působit buď pozitivně nebo způsobem, který není žádoucí – ne-
gativně. Celkový vzhled je pak utvářen nejen křivkami ale i skladbou materiálů. Pů-
vodní chladný, nosný kov, je obalen jemnou barvou způsobem, aby pračka působila 
jemně. Drsnost cyklu který se v ní odehrává je pak zachycen tmavými studenými tóny. 
Hlavním pocitem, který bude uživatel očekávat je čistota. Ta je v procesu praní na prv-
ní místě. Pro tento pocit volíme studené jemné tóny barev. Hlavním barvou je zvolena 
bílá. Ta udává ten to žádoucí pocit. Čistota je podpořena vysokým leskem ploch. Jedi-
nou výjimkou jsou plochy očekávající dotyk, ty jsou naopak zcela matné. 
Dynamiku celého cyklu vnímáme ve strukturovaných prvcích. Jedná se o dvě zóny. 
První z nich jsou dvířka pračky. Jsou tvořeny tak, že upozorňují na děj, který se uvnitř 
odehrává. Druhou zónou jsou pak strukturované bočnice, které symbolizují celkovou 
složitost režimu, která je ve většině případů uživateli skryta (někdy i doslova umístě-
ním pračky do kuchyňské linky).

11.1.2 Hodnota
Estetická hodnota vytváří celkový koncept vnímaného výrobku. Začleňuje ho do hi-
erarchie výrobků. Zařazení udává celkovou hodnotu a to nejen vizuální ale i skuteč-
nou, za kterou si pak je ochoten zákazník zboží koupit. Přílišná honosnost a exkluzi-
vita designu může vést až k problematice, kdy se stává na první pohled výrobek ne-
dostupný. Svojí funkcí je od výrobku očekáváno k jakému pohlaví populace bude pří-
větivější? Má-li se stát zbožňovaný z řad žen, které často vykonávají funkci pradleny. 
Nebo je čas na změnu, kdy nebudeme očekávat že prát bude pouze žena, a že je třeba 
vložit nejen estetické prvky oceňované především ženami ale i nové technologie zají-
mavé pro muže. 
Tato pračky nic takové nežádá. Chce být takovou jaká je, předvést se ve svých funk-
cí a vymoženostech a nežádá toho kdo jej bude obsluhovat. Snad si k ní najdou ces-
tou všichni.
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11.2 Ekonomická funkce
Celý návrh stojí a padá na financích. Všechny technologie, inovace mohou být úžas-
né ale budou-li nedostupné, pak jejich velikost padá. Právě vývoj přináší nové mož-
nosti a proto i studentská práce si může dovolit, zvolit drahé materiály, třeba v sou-
časné době nezcela dostupné aby ukázala možnost cesty, která se stane za pár let zce-
la dostupná. 
Bereme-li v úvahu tato hlediska je současné řešení zařaditelné do cenového rozmezí 
15 000 až 25 000 Kč. Tento rozsah je vymezující k cílové skupině, nový návrh desig-
nu je svým způsobem exkluzivní záležitosti, který v době kdy je moderní není dostup-
ný úplně všem. Tento výrobek byl a pravděpodobně i nadále bude sériovým produk-
tem, což také ovlivňuje jeho cenu. Pokud by byl použit k velkosériové výrobě, mohla 
by jeho cena i dále klesat a stát se tak naprosto dostupnou záležitostí.
Vyrobitelnost produktu je závisle nejen na finančních možnostech ale i na dostupnosti 
surovin. Ta je pak dále závislá na ekologii. Veškeré zdroje nejsou nevyčerpatelné a tak 
jejich spotřebováním roste i jejich cena a nedostupnost.

11.3 sociální funkce
Na první pohled nezajímavý běžný až nudný spotřebič je prvek sociální skupiny, bez 
kterého si vyspělou společnost nedovedeme představit. Lze snad jmenovat společnost, 
kde nehraje roli hygiena? Čisté prádlo je její součásti. Není tedy módní prvkem do-
mácnosti, je její přirozenou součástí, která tam vždy byla vždycky bude. I proto je cí-
lovou skupinou kdokoliv, každý ve společnosti potřebuje prádlo prát. Jistě, jsou přípa-
dy, kdy tuto funkci vykonává např. hospodyně, ale stále je pračka součástí domu, kde 
bude tato paní sloužit a proto i tak bude tento produkt vybírat bohatý majitel domu. Je 
třeba si uvědomit, že pro některé skupiny obyvatel bude praní stále složitou a nároč-
nou činnosti. Ano, jsou způsoby jak jim postup usnadnit, lepší dostupnost, přehlednost 
ale stále je např. pro vozíčkáře praní prádla skoro nemožné.

I zamyšlení se nad specifickými funkcemi výrobku je součástí návrhu designéra. Ujas-
nění některých těchto parametru je při návrhu rozhodující. I když je tato kapitola zařa-
zena jako poslední, je často proces jejího řešení zařazen právě na začátek tvorby.
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Jako poslední kapitola je zařazena ta, která shrnuje výsledky této práce. Protože je 
tato práce zaměřena uměleckým způsobem, nejsou výsledkem práce data, ale objekt. 
V tomto případě je objektem, pro který autor tvořil design, produkt: „bubnová automa-
tická pračka s bočním plněním, s možností vestavění sejmutím horní desky“.

Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření designu. Samotný návrh pak definu-
jí dva základní cíle. Prvním cílem je vytvoření možnosti, zvolit si z různých barev-
ných řešení. Protože v současné době, jsou ve většině případů prodávány pračky pouze 
v jednom barevném provedení. Druhým cílem je vytvořit nové ovládací prostředí, kte-
ré by mělo být pro uživatele ergonomicky přívětivější než současná řešení. Mezi dal-
ší cíle patří např. oddělení se vzhledově od současných řešení, nebo dosáhnutí snížení.
Metodicky byla vytvořena jako první analytická část. Tuto část tvoří rešerše. Při jejím 
shromaždováním se formuloval nejen samotný návrh ale i jeho parametry. Historic-
ká část, zachycuje, jak velký pokrok byl dosažen v oblasti praní během 20. a 21. sto-
letí. Technická část definovala vnitřní skladbu, která ovlivnila vnější plášť, tedy cel-
kový vzhled. Přínosné bylo zpracování designérské analýzy, která určovala z čeho je 
nutné se při navrhování designu vymanit a co je od nového návrhu pračky v 21. stole-
tí očekáváno.

Veškeré nashromážděné informace byly logicky uspořádány do několika kategorií. 
Z takto vzniklých parametrů designu byla vytvořena variantní studie. Nebylo snadné 
zvolit nejvhodnější variantu. V tomto okamžiku byly rozhodující konzultace, které ur-
čily, že právě varianta „Ouu“ se stane výchozí variantou pro finální řešení.

V tomto kroku bylo nutné zamyslet se znovu nad celkovou skladbou designu. Zhod-
notit pozitivní složky a negativní složky minimalizovat. Některé parametry byly pro-
to upraveny. Jiné byly ponechány, protože jejich původní řešení bylo při následné dis-
kuzi zvoleno za nejvhodnější.

Výsledkem je produkt, který dostal označení „Olivea“. Jako podtexty bylo zvoleno 
sousloví: „ easier living“, v překladu snadnější bydlení. Tvarové řešení vychází z pís-
mene „D“. Takto vzniklá křivka, viditelná při bočním pohledu, umožňuje naklonění 
roviny k uživateli, na které je umístěno ovládací rozhraní. Forma je zvolena uzavře-
ná. Tvarování převažuje geometrické s rovnoběžnými liniemi. Původní ovládání au-
tomatických praček pomocí točítka, bylo v návrhu nahrazeno dotykovým displejem. 
Ten umožnil nové uspořádání pracích programů. Hlavním prvkem ovládání je osa (ve 
spodní části displeje), ve které jsou přednastavené programy seřazeny od nejšetrněj-
ších po nejintenzivnější. Toto ovládání vychází z ekonomie pohybů (součást ergono-
mie), kdy je vodorovný pohyb považován za jeden z nejvhodnější. Ergonomie také de-
finuje, jakým způsobem vnímáme hodnoty nejrychleji. Právě odčítání hodnot z vodo-
rovné osy je jedno z nejpřirozenějších. Ovládat pračku je možné i za pomocí mecha-
nických tlačítek v situacích, kdy není dotykový displej nejvhodnější (např. znečiště-
né ruce). Vizuálnímu oddělení od současných produktů pomohlo použití speciální fó-
lie na dvířka bubnu. Tato fólie umožňuje pozorovat obsah bubnu pouze z malé vzdále-
nosti, čím dále jsem od pračky, zvětšuje se pozorovací úhel a děrovaný vzor splývá do 



strana
74

Závěr

jedné, neprůhledné plochy. Tento princip má za úkol předejít situacím, kdy je pračka 
umístěna v prostředí, kde není žádoucí prané prádlo pozorovat. Pro barevnou variabi-
litu byly do konceptu designu zapojeny prvky, které jsou jednoduchým způsobem vy-
měnitelné a snadno vyrobitelné. Těmito prvky jsou lišty. Ty se nachází na hraně opisu-
jící bočnici. Návrh počítá se dvěma sadami barev: metalické (červená, stříbrná a měď) 
a pastelové (zelená, tyrkysová a žlutá).
Technické řešení vychází ze současných praček. Protože návrh počítá s technologic-
kým pokrokem, vždy je volena ta technologie, která je v současné době nejmodernější. 
Toto řešení se zabývá omezením hlučnosti, podle tohoto parametru jsou zvoleny hlav-
ní prvky. Jedním z nich je např. prací vana, která má s izolační schopnosti.

Návrh designu definoval nejen autor ale i v přeneseném významu - veřejnost. V tom-
to případě byl vytvořen průzkum (s 80-ti respondenty), který posloužil jako odrazo-
vý můstek pro některé parametry. Díky tomu, je návrh vytvořen tak, aby se dobře pro-
dával a byl co nejpřívětivější pro uživatele. Celý návrh zachycují nejen samotná tex-
tová diplomová práce ale i doprovodné přílohy, kterými jsou čtyři plakáty formátu A1 
a model v 2:3 měřítku. 
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VýSLEDKY PRůZKUMU NA TÉMA: „PRANí PRÁDLA“

obsluhujete pračku ve vaší domácnosti:
ano, ovládám pračku   77 96%
ne, neobsluhuji pračku   3 4%
pračku nemáme (využívám prádelnu apod.) 0 0%

Dotazník zaměřený na současný stav:

kolika osobám slouží pračka ve vaší domácnosti:
jedna osoba 8 10%
dvě osoby 25 31%
tři a čtyři osoby 37 46%
pět a více osob 7 9%

jaký typ pračky máte:
pračka s horním plněním      28 35%
pračka s předním plněním slim (na 4-5kg prádla, šířka kolem 45cm) 20 25%
pračka s předním plněním klasik (na 6-8kg prádla, šířka kolem 60 cm) 29 36%

jaký způsob sušení prádla upřednostňujete:
pračku s integrovanou sušičkou    4 5%
samostatnou sušičku     4 5%
volné schnutí - prádlo věšíme na sušák nebo na prádelní šňůru 68 85%

kdy pračku nejčastěji využíváte:
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
o víkendu a o svátcích – přes den 50 65%
ve všední dny – přes den  47 61%
ve všední dny– v noci  9 12%
o víkendu a o svátcích – přes noc 5 6%

jak často, je ve vaší domácnosti nutné prát:
denně   2 3%
obden   14 18%
jednou za 3 dny  33 41%
jednou týdně  25 31%
měně než jednou týdně 3 4%

vyhovuje mi více:
prát malé množství prádla často   35 44%
prát velké množství prádla jednou za delší období 41 51%

Používám tyto přípravky na praní prádla:
tekutý prací prášek (gel) 40 50%
sypký prací prášek 30 38%
kapsle s pracím gelem 7 9%

které tři prací programy nejčastěji používáte, a proč je upřednostňujete:
z odpovědí byly vypsány ty nejčastější:
teplota: 40°C, 30°C a 60°C
čas: krátký program (psané bez hodnoty), 45 min, 60 min, 120 min
typ prádla: barevné, bílé, jemné
otáčky: 600 ot/min, 800 ot/min, 1000 ot/min
často zmiňované pojmy: šetré praní k materiálům, úspora energie, upřednostnění krátkého času
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Dotazník na téma „pračka vašich snů“

Ideální umístění pračky je pro mě:
v kuchyni    7 9%
v koupelně    48 60%
v prádelně    18 23%
jiná místnost (chodba, předsíň)  7 9%

Tvar pračky, který se vám hodí:
volně stojící      60 75%
vestavěná v pracovní desce (např. Kuchyňská linka)  7 9%
vestavěna ve skříni/skříňce    13 16%

jaké barevnosti by byla pro vás ideální:
nerez (kovové barvy)  10 13%
černá    3 4%
bílá    53 66%
barevná (určitá barva např. Zelená) 14 18%

Pohodlný typ ovládání je pro vás:
otočné kolečko pro volení programu 34 43%
ovládání pouze tlačítky   19 24%
dotykový display    26 33%
hlasové ovládání    1 1%

líbila by se mi pračka:
nekonvenčních tvarů (dynamický neotřelý tvar)  10 13%
konvenčních tvarů s nápadem 
(tvar nadále vycházející z kvádru se zajímavým detailem) 52 65%
pračka vhodná pro vestavění    18 23%

Při pořizování nové pračky, byste nejvíce upřednostnili (pořadí podle důležitosti):
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
cenu      27 35%
Energetická třída     54 69%
značku (výrobce)     13 17%
design (barva, ovládání, vzhled apod)  13 17%
technické parametry
(otáčky, odložený start, zkrácený režim praní). 54 69%

Při pořizování nové pračky, by pro Vás bylo nejméně důležité:
cenu      16 20%
Energetická třída     11 14%
značku (výrobce)     51 65%
design (barva, ovládání, vzhled apod)  43 54%
technické parametry
(otáčky, odložený start, zkrácený režim praní). 6 8%
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Rapid Prototyping, práškovou technologií společnosti ZCorporation

polyuretanová pěna, zpracování CNC frézou, zpevněná epoxidovou pryskyřicí




