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AbstrAkt

Tato práce se zabývá návrhem designu šicího stroje. Cílem práce bylo navrhnout šicí 
stroj pro domácí použití, který splňuje technické požadavky pro tento typ stroje a který 
svými funkcemi odpovídá způsobu použití. Dále by měl být vhodně řešen po ergono-
mické stránce a v neposlední řadě by měl mít jistou estetickou hodnotu. Stroj by měl 
být snadno a intuitivně ovládatelný a měl by přinést zlepšení uživatelských vlastností.

klíčová slova
 
šící stroj, design, šití

AbstrACt
This work deals with design of the sewing machine. The aim was to design a sewing 
machine for home use that meets the technical requirements for this type of machine 
and its functions corresponds to the usage. It should also be appropriately addressed by 
ergonomic and finally should have some aesthetic value. The machine should be easy 
and intuitive to use and should provide improved user features.
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sewing machine, design, sewing
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úvoD

 Tématem této práce je design šicího stroje. Jedná se o přístroj často používaný 
nejen ve světě textilního průmyslu, ale také v domácnostech. V současnosti se Česká 
republika řadí k zemím, kde je oblečení poměrně drahé. Z tohoto důvodu si někteří 
lidé raději zkouší šít vlastní oděvy. Dalším argumentem pro koupi šicího stroje do do-
mácnosti je rychlý a snadný přístup k opravám již hotových textilních výrobků, nebo 
například nezanedbatelná originalita.
 Šicí stroj, řešený v této práci, spadá konkrétně do kategorie domácích šicích 
strojů. Téma bylo zvoleno na základě vlastního zájmu autora o šití, z čehož plyne 
i několik návrhů na zlepšení uživatelských funkcí. Například při šití se uživatel během 
samotné práce potýká s problémem odkládání špendlíků, také způsob a trasa navlékání 
horní nitě je na některých šicích strojích příliš zdlouhavá až složitá. Po vizuální stránce 
bývají pak často tvarová i barevná řešení strojů různorodá, což působí chaoticky a ně-
kdy až nepřehledně.
 V této práci je kromě samotného návrhu zmíněna i zajímavá historie šicích 
strojů. Obsahuje poznatky mapující vývoj od konce 18. století až dodnes, kdy již šicí 
stroj plně komunikuje s počítačem a vykonává velké množství užitečných funkcí. Sa-
mozřejmě by se v souvislosti s historií šicích strojů dalo debatovat až o prvních pravě-
kých nitích a jehlách, ovšem pro účely tohoto textu se autor rozhodl tyto skutečnosti 
neuvádět. 
Nedílnou součástí studie je technická analýza. V ní jsou objasněny základní části, ze 
kterých sestává šicí stroj, jejich funkce, nejčastější rozměry a podobně. Tato kapitola 
je zakončena základními poznatky o údržbě šicího stroje a informacemi o nejčastějších 
poruchách tohoto zařízení.  
 Poslední část teoretické přípravy je designérská analýza. Nejprve je pojednáno 
o základních předpokladech kvalitní ergonomie šicího stroje. Dále je v práci uveden 
rozbor barevných, grafických a tvarových aspektů aparátu, přičmž veškeré kroky jsou 
prováděny s ohledem na ukázky stávajících šicích strojů od nejznámnějších světových 
výrobců.
 Ze zmiňované analýzy a ze zkušeností autora s prací na domácím šicím stroji 
vychází autor při samotném navrhování šicího stroje. Postupně jsou prezentovány va-
riantní studie návrhu, poté jednotlivé aspekty finálního návrhu šicího stroje, který by 
měl uživateli poskytovat základní funkce pro domácí použití. Dále by měl být vhodně 
řešen z pohledu ergonomie a přinášet jistou estetickou hodnotu. Bylo přihlíženo i na 
snadné a intuitivní ovládání.

Úvod
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1 vývojová aNalýza

Vývoj materiálů a tvarů šicí jehly, nitě a jiných prvků, které přispívaly ke vzniku šicího 
stroje, se vyvíjel již od pravěku. Šicí stroj samotný se však objevil na konci 18.století 
[1]. První šicí stroje byly spíše pokusem než použitelným strojem, proto větší rozmach 
je patrný až v 19. století [3].. 

1.1 První šicí stroje

Charles Frederic Wiesenthal
 Roku 1755 zkonstruoval šicí stroj, který byl schopen vytvořit podobný steh 
stehu stehovacímu. Wiesenthal je také držitelem patentu na jehlu pro šicí stroj [4]. 
Jeho šicí stroj se nedochoval [2,4].

Thomas Saint
 Opět vynálezce konce 18. století. Vytvořil stroj, který dokázal šít řetízkovým 
stehem [1].

Baltasar Krems
 Působil v 18.století. Jeho přínos byl veliký: šicí stroj vytvářel řetízkový steh, 
plynule podával látku, jehelná tyč ovládaná pákou a očko jehly bylo umístěné ve špič-
ce - mnohá zařízení se používají dodnes [4].

Barthelemy Thimonnier
 Tento konstruktér se od ostatních předchozích odlišuje například už tím, ře 
vyrobil neskutečných 80 šicích strojů, a to všechny díly ze dřeva (1829) [1,4].

Joseph Maderberger
 Vynálezcův první šicí stroj napodoboval pohyb lidské ruky při šití (1814), další 
zdokonalený stroj pracoval podobně jako u techniky tkaní (1830). Stroj má již spodní 
a horní nit, což se používá dodnes. Tento stroj šil dvě stě stehů za minutu [3,5].

Walter Hunt
 Tento vynálezce (americký mechanik) byl úspěšný v mnoha oborech a jedním 
z nich bylo i šití. Jeho přínosem byl vynález vázaného stehu (1833) [6].

Elias Howe
 Tento americký konstruktér vytvořil první požitelný šicí stroj Pioneer (1846). 
Tento stroj má součásti přetrvávající dodnes: jehla s okem na špičce, člunek pracující 
pod látkou a automatický posuv látky. Jeho stroje měly již slušnou rychlost - 300 stehů 
za minutu a šily vázaným stehem [4,7].

Max Gritzner
 Dalším vynálezcem a průkopníkem v této oblasti byl Max Gritzner. Jeho pří-
nosem pro šicí stroje byl vynález rotačního chapače bez brýlí (1878) [16].

1.1

1



Vývojová analýza

strana
18

Philip Diehl
 Tento američan vynaleznul chapač s oscilačním (kmitavým) pohybem. Systém 
Diehlova chapače se užívá dodnes. V posledních letech je nejrychlejší a nejtrvanlivější 
rotační chapač bez brýlí.

1.2 Historie významných značek

Isaac Merrit Singer a historie firmy Singer
 Singer nejprve šicí stroje pouze vylepšoval, roku 1851 je však začal sám vyrá-
bět a založil firmu Singer. Do světa podnkání i pro šicí stroje přinesl řadu inovací: spo-
jení patentů, leasingový prodej, výroba menších šicích strojů pro domácnost (1856), 
elektrický šicí stroj (1889). Roku 1908 byla otevřena administrativní budova firmy 
v New Yorku - první mrakodrap. Roku 1975 začala firma vyrábět produkty i z jiných 
odvětví spotřební elektroniky. Roku 2002 uvedla firma Singer na trh počítačově říze-
ný šicí a vyšívací stroj. Singerův přínos tkví ve svislé jehle a rameni stroje sesvislou 
hřídelí a rýhovaným kolečkem pro posuv látky. Jeho  původní stroj pracoval za poocí 
mechanismu ozubených kol a jednoduchého šlapadla [3,8].¨

Wheeler a Wilson
 Wilson byl vynálezcem, který nikdy neviděl ani neslyšel šicí stroj, přesto byl 
u zrodu mnoha inovací (rotační chapač s brýlemi, rotační člunek a čtyřchodý podavač 
látky s vratným pohybem) [9]. O jeho patenty se zajímal Wheeler a společně pak zalo-
žili firmu Wheeler & Wilson Manufacturing Company. Tato společnost získala za svou 
činnost mnohá ocenění. Roku 1905 byla firma převzata společností Singer Corporati-
on [9].

obr. 1 Singerův šicí stroj [36] 
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Historie firmy Pfaff
 Zakladatelem firmy byl Georg Michael Pfaff, který roku 1862 vyrobil svůj 
první šicí stroj k sešívání kůže [11].

Historie firmy Husqvarna Viking
 Firma byla založena roku 1869 jako královská zbrojovka. Roku 1872 přešla 
firma na výrobu šicích strojů. Po deseti letech začala mít firma úspěch. Roku 1903 fir-
ma zavedla oscilační cívku. Firma dala vzniknout pojmu Šicí stroj pro rodiny s dětmi 
a řemeslníky. Tento stroj na trhu dominoval více než 50 let. Roku 1934 firma před-
stavila svůj první elektrický šicí stroj, roku 1947 již stroje obsahovaly funkce zik zak 
stehů  a volné rameno. Další roky vývoje přinesly další inovace: šicí stroje bez nutnosti 
mazání, rychloupínací patky, mikropočítač pro kreativní stehy, vyšívací stroje, stroje 
s dotykovým displejem [11].

Historie značky Lucznik (společnost ASPA)
 Společnost ASPA vyrábí šicí stroje značky Lucznik. ASPA původně vyráběla 
vodoměry, poté železné odlitky a výrobky pro armádu. Později začela ASPA vyrábět 
i elektromotory, svářecí zařízení, kompresory, náhradní díly pro motorový průmysl 
a jiné, mezi nimi i šicí stroje. Tato společnost spolupracovala s firmou Lucznik, která 
se zabývala šicími stroji. Firma Lucznik byla po čase převzata firmou ASPA a vývoj 
šicích strojů pokračoval [12].

Historie značky Janome
 Roku 1921 tuto značku založil Yosaku Ose. Firma se jmenovala PINE. Roku 
1935 na trh uvedla firma šicí stroj se zavedení cívkového systému. Roku 1954 firma 
změnila název na Janome Sewing Machine Co., Ltd. (znamená hadí oko - odvozeno 
od tvaru cívky). Roku 1964 rozšířila firma své působení na Taiwan, roku 1988 i na 
Thajsko. Roku 1971 byl uveden na trh plně automatizovaný stroj s množstvím funkcí. 
Roku 1979 tu byly stroje s počítačovým progrmováním. Roku 1990 představila firma 
první počítačově programovatelný stroj pro domácnost. Roku 2000 byl na trh uveden 
stroj umožňující propojení počítače se strojem pomocí USB portu. Společnost Janome 
tedy vyniká dodnes nejen v kvalitě strojů, ale v tom, že novinky uvádí na trh většinou 

obr. 2 Wilsonův šicí stroj [37] 
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jako první. Také tato společnost vyrábí pro jiné výrobce základní součásti šicích strojů 
[12].

1.3 Historie overlocku 
 
 Overlock je obnitkovací šicí stroj, který (jak název vypovídá) nepoužívá běžné 
chapače, ale overlock (kličkař). Je výjimečný tím ,že umí látku v jednom kroku zašít, 
začistit a oříznout [13].
 Historie overlocku začala ve 1. pol. 19. stol., kdy působil první z vynálezců 
overlocku - Joseph Millard Merrow. Jeho rodina vyráběla pletací stroje a později háč-
kovací stroje, ze kterých vzešel první overlockový šicí stroj, protože pletací stroj tvořil 
základ overlockového stroje. Inovacemi tedy Merrow dosáhl vylepšování obou strojů. 
Jeho přínos ocenil zejména textilní průmysl, který je dodnes využívá [15].

1.4 čechy a šicí stroje
 
 Po Singerově přínosu se začaly šicí stroje vyrábět i v Česku. Byli to výrobci 
původně pracující ve Vídni. Díky nim se zde začaly vyrábět průmyslové i domácí 
stroje. Mezi známé české firmy patří Minerva Opava, Minerva Boskovice, Zeta Brno, 
lada Soběslav. V současné době jsou tu i značky Lada a Veronica [3].
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2 TECHNICká aNalýza

2.1 Rozdělení šicích strojů

a) Základní elektrické šicí stroje (nejpoužívanější v domácnosti, základní funkce, jed-
noduché ovládání) [18].
b) Programovatelné šicí stroje (další funkce navíc, komunikace s počítačem, vyšívací 
stroje, zejména pro profesionální použití) [18].
c) Overlocky (šicí stroje na profesionální úrovni - vyrábí se i pro domácí použití) [18].

2.2 základní součásti šicího stroje

2

obr. 3 Popis částí šicího stroje [38] 
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2.2.1 Chapač
 Chapač je zařízení umístěné pod stehovou deskou, kde tvoří z horní a spodní 
nitě steh [22]. Existuje několik druhů chapačů:
a) Kyvný chapač (CB chapač, vertikální chapač)
Tento chapač je nejstarší z chapačů. Umístění: vertikální pod stehovou deskou. Spod-
ní nit je podávána zleva doprava skrz očko horní nitě, čímž vzniká steh. Chapač je 
jednoduchý na údržbu, ale šije pomalu a je hlučný. Mohou však šít i tlustšími nitěmi. 
Používají se do domácích šicích a vyšívacích strojů [22-23].
b) Rotační chapače
Chapač rotuje okolo cívky se spodní nití, háčkem se jedenkrát za oběh (když je jehla 
v dolní poloze) zahákne do horní nitě a převlékne ji přes cívku se spodní nití. Tím 
vznikne steh. Umístění: pod stehovou deskoou [22-24]. 
Excentrický chapač: Osa hřídele, kolem kterého se chapač otáčí, není umístěna v ose 
chapače - vyosená asi o 1 mm. Proto je nit během jedné otáčky různě napjatá. Stroj šije 
rychleji a nit se méně trhá. Hodí se pro průmyslové šicí stroje [22].
Rotační chapač vertikální: Je uložen vertikálně. Pro každý steh je jiný chapač, proto 
se musí měnit. Umožňuje šití předvinutými cívkami (je možné je měnit během šití) 
a šije mnohem rychleji než stroje s jinými chapači. Používá se v průmyslových šicích 
strojích a při technice quiltování [22].
Horizontální rotační chapač: Je umístěn horizontálně. Oproti jiným typům je poměrně 
tichý, šije slušnou rychlostí a údržba je snadná. Proto se používá v domácích šicích 
strojích [22-24].

obr. 4 Činnost rotačního chapače [39] 
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c) Kličkař (overlock, coverlock)
Kličkař tvoří steh zcela odlišným zpsobem než předchozí chapače. Steh (obnitkovací) 
je složitý a má spoustu druhů. Také má výhodu, že šicí stroj s tímto chapačem látku 
začistí, sešije a zastřihne v jednom kroku. Hodí se pro profesionální použití [19]. 

2.2.2 stehová deska
 Umístění: pod jehlovou tyčí. Deska zakrývá podavač, chapač a člunek a při šití 
přes ni prochází jehla. Stehová deska je kovová a někdy na ní jsou vyleptané čárky, 
které podávají informaci o poloze látky vůči patce a jehle.

2.2.3 člunek
 U domácích šicích strojů člunek je součástí chapače. Do něj se před šitím vloží 
cívka se spodní nití [21].

2.2.4 Podavač
 Je to řada zoubků, která se při šití pohybuje a posouvá látku. Umístění: pod 
stehovou deskou. Jejich pohyb má čtyři fáze: v první fázi se zoubky nadzvednou a za-
kousnou se do látky, ve druhé se posunou a spolu s nimi se posune i látka, ve třetí fázi 
jsou zoubky spuštěny dolů a ve čtvrté se vrací na své původní místo. Pohyb chapače je 
sladěn s pohyby jehly [21].

2.2.5 Patka
 Umístění: na tyči, která je vedle jehlové tyče. Pomocí páky je možné tyč i s pat-
kou nadzvednout a podsunout pod ni látku, kterou poté patka drží při šití [25].
 Základní druhy patek: základní, zipová, patka na knoflíky, patka na knoflíkové 
dírky, patka pro slepý steh, overlocková patka (nenahrazuje overlockový stroj), řasící 
patka [25].

2.2.6 jehla
 Umístění: na jehlové tyči, která je umístěna ve výkyvné vidlici, a proto dokáže 
šít různé druhy stehu. Rychlost šití je možné ovlivnit mírou sešlápnutí nožního pedálu, 
také ji lze polohovat ručním kolem. Jehla je kovová, ale často se láme. Výměna je také 
nutná při šití odlišného materiálu nebo odlišné techniky šití [27]. Části jehly: násada, 
dřík, úkos, hrot  [27.-28].
 Základní druhy jehel: univerzální, kulaté (úplety), džínové, na strečové mate-
riály, na kůži, jehly na mikrovlákno, vyšívací, dvojité, křídlové (zůstávají po nich jen 
velmi malé dírky), quiltové, spirálové, overlockové [35].

2.2.7 volné rameno
 Umístění: v podstavci stroje a k jeho odkrytí dojde při odejmutí skříňky s pří-
slušenstvím. Jeho výhodou je, že je úzké a látku lze vsunout pod něj, takže umožňuje 
šít problematické části oděvů (rukávy, nohavice). Tuto část má již většina domácích 
šicích strojů [21].

2.2.8 stůl šicího stroje
 Je to část stroje, na kterém se nachází stehová deska a ve které se nachází další 
části stroje (podavač, chapač, člunek, cívku se spodní nití) a dále odnímatelná skříňka 
s příslušenstvím a volné rameno stroje [21].

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8
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2.2.9 osvětlení šicího stroje
 Šicí stroje mají jeden nebo více zdrojů světla. Umístění: zespodu hlavy stroje 
a díky tomu osvětluje stehovou desku. Zdrojem bývají LED nebo žárovka. Nevýho-
dou žárovky je ale nízká životnost, proto se výrobci někdy uchylují k LED, které sice 
nemají tak přirozené světlo, ale uživatel není nucen je tak často měnit (spíše je nikdy 
nemění). Napětí 220 - 240 V, maximální výkon 15 W.

2.3 Prametry a výbava šicího stroje
 
 Uvedeny jsou parametry, které se vyskytují u běžných domácích šicích strojů 
v ceně kolem 6000 Kč.
Maximální rychlost: 800 stehů za minutu
Ovládání: mechanické, ovladače tlačítka někdy v kombinaci s displejem
Konstrukce stroje: celokovový vnitřek, litinové rameno
Hmotnost. 8 kg
Chapač: horizontální rotační
Další: zpětný chod, plynulá regulace šířky (do 6 mm) a délky (do 4 mm) stehu, ma-
nuální nastavení napětí nitě, ořez nití, volné rameno, zjednodušené navlékání nitě, 
schránka na příslušenství, navíječ spodní cívky, kolík pro vrchní nit, pravítko, sada 
jehel, páráček, šroubovák, štěteček, pedál, a tak dále [29].

2.4 Materiály 

 Na otázku ohledně materiálů byl dotázán technik Ing. Zubatý, Strima Czech 
s.r.o. Většinou mají stroje celokovovou vnitřní část, na rameno je občas použita litina. 
Na kryty jsou použity plasty. Někteří výrobci používají i na vnitřní části plasty (méně 
kvalitní, prodej v supermarketech za nízké ceny). Obaly domácích strojů jsou vyrobe-
ny z tvrzeného plastu, někdy jsou kovové. Další části stroje, jako je podavač, stehová 
deska a podobně, jsou kovové (nerezová ocel). Díly, které jsou plastové, by neměly 
mít vliv na životnost stroje (u nich se volí lehčí a levnější plast). 

2.5 Druhy stehů

 Šicí stroje disponují širokou škálou stehu a jejich výběr je ovlivněn účelem, 
který má steh plnit [29]. Základní druhy stehů: volný, zadní, stabilizační, klikatý, 
spodní, okrajový, zesílený, elastický, saténový, slepý, vyšívací, spojovací a dalších 
mnoho stehů, mezi které patří i velká spousta druhů overlockových stehů [35].
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2.6 údržba šicího stroje

 Šicí stroj vyžaduje jistou základní údržbu, bez které má větší sklon k poru-
chám. Mnohá pravidla údržby jsou sepsána v uživatelské příručce, která je součástí 
balení stroje.

Základní údržba
 Po každém šití je dobré odpojit stroj z elektřiny, minimálně vypnout. Toto je 
vhodné i v případě čištění stroje. Po šití je také vhodné mezi patku a stehovou desku 
vložit láku proti poškrábání a jehlu uvést do horní polohy. Zbytky nitě a kousky látky 
mohou vniknout dovnitř stroje. V tomto případě lze nepořádek vymést štětečkem (po-
kud nelze, je možné stroj rozložit nebo přenechat opraváři) [30].

Olejování stroje
 Dříve bylo dobré jednou za čas stroj olejovat, v dnešní se stroje sami olejují, 
případně to provede opravář [30].

Dotažení šroubů
 Šrouby se dotahují šroubovákem, který bývá ve výbavě stroje. Některé šrouby 
jsou ale seřizovací, proto je dobré jejich dotažení přenechat opraváři [30].

Sejmutí a nasazení stehové desky
 Po odejmutí patky a krytu cívky, případně i jehly, a po ponoření zoubků poda-
vače (ručním kolem), je možné sejmout stehovou desku. Otvírákem na stehovou desku 
se posune deska směrem dopředu a poté je možné ji odejmmout. Opačně se postupuje 
při nasazení desky [30].

Jehla
 Díky zlomení nebo zvolením jiné jehly je nutné ji občas vyměnit. K tomu stačí 
povolit šroub na jehlové tyči, jehlu vysunout, zasunout novou jehlu a zašroubovat. 
Důležité je nasunout ji správně (aby násada byla správně natočená) [30].

Údržba elektrického kabelu
 Kabel by měl být po celé délce izolovaný, jinak je třeba jej vyměnit. Mimo šití 
je dobré kvůli možnosti poškození mít kabel sklizen a při přenosu jej stočit a uložit do 
pouzdra [30].

Výměna žárovky
 Výměna žárovky probíhá pomocí gumové objímky, aby se žárovka nerozbila. 
Výhodu poskytuje LED, kterou není nutné tak často měnit [30].

2.6
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2.7 Běžné závady a jejich řešení

a) Vadné stehy: Mohou být způsobeny špatným nastavením napětí nitě, zachycením 
nitě, špatném navlečení nitě, špatnou volbou nitě, špatnou volbou jehly [30].
b) Jehla se láme: Může to způsobovat přílišný tah látky (vada podavače), špatná volba 
jehly, poškozená jehla, špatně nasazená spodní cívka, vada jehlové tyče [30].
c) Horní nit se trhá: Může být někde zachycena, špatně zvolená jehla, špatné napětí 
nitě, špatné navlečení, zachycení nitě, nekvalitní nit, porucha chapače [30].
d) Spodní nit se trhá: Může být špatně navlečena, hrany na stehové desce, špatná nit 
[30].
e) Nepravidelné napětí nitě: Špatná kvalita nitě nebo špatně navinitá cívka nebo nečis-
tota v pouzdře cívky[30].
f) Stahování látky: Příliš silné napětí horní nitě[30].
g) Vynechávání stehů: Jehla: křivá, špatná kvalita nebo nesprávná volba. Ostré hrany 
chapače. Špatné napínání nitě[30].
h) Nefunkční posuv látky: Příliš krátká délka stehu, podavač může být ponořen (je 
vypnut), neudržovaný podavač (špína, prach) [30].
i) Příliš volný steh: Malé napětí nitě[30].
j) Těžký chod stroje: Nečistota pod stehovou deskou, v chapači, hnací řemen nemá 
správné napětí nebo byl stroj namazán špatným olejem, jezapnuto navíjení spodní nitě 
[30].
k) Hluk: Hluk jehelní tyče je způsoben opotřebením některé součásti, klepání na straně 
ručního kolečka uvolněním hlavního hřídele, klepání v podavači vůlí ložiska[30]. 

2.8 Trendy budoucího vývoje
 
 Nejvýraznějším trendem celkově se jeví zavádění technologií průmyslových 
šicích strojů do domácích šicích strojů. Kvalitní šití je tak dostupnější. Domácí šití je 
vhodné pro lidi z domácnosti a malé podnikatele. 
 Velkou rychlostí se vyvíjí šicí techniky, druhy stehů a samotné programování 
stehů. Je možné, že bude vyvinut další druh chapače, nebo stávající chapače budou 
zdokonaleny. 
 Výrazné je také zdokonalování strojů tak, aby byly uživatelsky příjemné. Er-
gonomicky přínosné tvary a zařízení, automatické funkce, které dříve vyžadovaly ně-
kolik kroků a tak dále.

2.9 obory šití

 Mezi obory, ve kterých se používají šicí stroje, patří oděvnictví, brašnářství, 
obuvnictví a tkalcovství. Dalším oborem je lékařství (šicí stroje pro určité zákroky), 
nicméně v tomto oboru převládá stále ještě ruční šití.
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3 DEsIGNERská aNalýza

3.1 Ergonomie 

 Základní úlohou ergonomie stroje je řešení systému člověk – stroj – prostředí. 
Stroj by měl být navržen tak, aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži [31]. 
ovládání je co nejjednodušší, aby byla uživateli práce usnadněna. Předpokládaná výš-
ka člověka: muž 180 cm, žena 167 cm [32].

3.1.1 Pracovní poloha při šití
 Při práci na šicím stroji je obvyklá poloha v sedu. Pro člověka je nejpřijatelněj-
ší, když výška panelu je minimální možná, výška stolu je maximální možná a hloubka 
stolu je minimální možná (aby ruce pohodlně dosáhly) [31]. 
 Výhody sedu oproti stání: menší energetická náročnost, jemnější a přesnější 
pohyby, odlehčení nohou k práci, lepší soustředění, odpočinek při mikropauzách. Ne-
výhody sedu oproti stání: malá možnost střídání poloh, menší dosah končetin, menší 
síla, menší bdělost, pomalejší pohyby, nepružné střídání pracovišť. Při sedavé práci 
je nutné omezit: trvalý nebo častý předklon (více než ohnutí v zádech), dlouhá práce 
s nataženými nebo předpaženými pažemi [32]. 

3.1.2 sedadlo a pracovní deska stolu, na které je umístěn šicí stroj, rozměry 
stroje
 Pracovní sedadlo: sedák v nastavitelné výši 370 – 520 mm. Výška desky stolu: 
750 – 800 mm [31].  Manipulační rovina pro práci: pro muže ve výši 700 mm, pro 
ženy 650 mm [31].  Prostor pro nohy: nejmenší výška 600 mm, nejmenší šířka 500 
mm, nejmenší hloubka (měřeno od hrany stolu) 50 cm, optimální hloubka 70 cm [32]. 
Přibližné rozměry šicího stroje jsou 400 mm, 300 mm, 150 mm.

obr. 5 Špatná a správná poloha - sed [40] 

3.1

3.1.1

3.1.2

3
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3.1.3 zorné podmínky 
 Pro účely šití postačí vzdálenost oka od stehové desky okolo 300 mm, oko na 
tuto  vzdálenost rozezná detail o velikosti 1 mm [32]. Osa pohledu je pomyslná osa 
vycházející z oka (pohled na člověka z boku), která s horizontálou vedenou okem 
svírá při poloze v sedu úhel 40º±10º. Předmět, který oko sleduje, by se měl na této ose 
vyskytovat a v ideálním případě by čtená informace by měla být na tuto osu kolmá 
[31]. Zorné pole je úhel, který vidí fixované oči při pohledu vpřed. Optimální pole je 
20º, normální 60º, funkční 120º a při pootočení hlavy 220º. Velikost zorného pole je 
ovlivněna barvou. Největší je pro bílou barvu, dále pro žlutou a modrou, červenou, 
a nejmenší pole je pro zelenou barvu [32]. 

3.1.4 ovladače
 Nožní pedál: Minimální šířka: 75 mm. Pedál není pevně umístěn, proto je mož-
né jej umístit podle daného uživatele. Díky tomu je možné ovládat pedál kterýmkoliv 
chodidlem a při únavě chodidla vyměnit. Pedál je tedy ovládán jedním chodidlem, má 
neomezený počet poloh a u šicího stroje ovlivňuje rychlost šití [32].
 Ruční kolo: Je umístěno na pravé straně šicího stroje. Ovládá se pravou rukou 
několika prsty, jeho průměr je přibližně 60 mm. Bývá provedeno ve tvaru válce nebo 
kužele s hladkým nebo rýhovaným povrchem pro snadný úchop. Mělo by být umís-
těno tak, aby nebyl problém jej ovládat bez hledání a bez odtržení zraku od stehové 
desky [32]. 
 Tlačítko zpětného chodu: Je stiskací a je umístěno nejníže pro snadné ovládání 
během šití. Někdy je v podobě páky.
 Kolečka pro určení vlastností stehu: Jsou umístěna rovněž na těle šicího stroje, 
mají kruhový tvar a jejich průměr by měl být v rozmezí 7 – 60 mm[31]. Tato koleč-
ka mají několik poloh. Ovládání probíhá před započetím činnosti. Mohou být řešena 
i jako tlačítka, často v kombinaci s displejem (průměr tlačítka 12 - 30 mm) [32]. 
 Většinou na hlavě stroje jsou umístěna kolečka pro určení napětí nitě a přítlaku 
patky. Doporučený průměr: méně než 60 mm [32].

obr. 6 Zorné podmínky [41] 
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 Mechanický zdvihač patky. Je umístěn na zadní části hlavy šicího stroje. Při 
použití jej uživatel nadzdvihne ukazovákem směrem nahoru. Páka je umístěná v mís-
tech, kde je uživateli špatně viditelná, proto by mělo být její ovládání co nejsnadnější.
 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí stroje: Je umístěno většinou zboku těla stroje tak, 
aby při práci nezavazelo. Jeho použití je pouze na začátku a na konci činnosti. Za-
pnutím tlačítka je většinou i zapnuto osvětlení.měl být navržen tak, aby nedocházelo 
k nepřiměřené pracovní zátěži [31]. 

3.1.5 sdělovače
 Na šicím stroji jsou vizuální sdělovače. Sdělovačem je částečně i hluk, který 
stroj vydává při šití, a který informuje o chodu šicího stroje. Displej: Vyskytuje se pou-
ze na některých šicích strojích, poskytuje informace o vlastnostech stehu. Stupnice: 
Stroje, které nemají displej, mají vedle ovládacích prvků stupnice a nákresy s vyobra-
zením parametrů stehů. Navlékání nitě do jehly: Na některých šicích strojích je trasa 
horní nitě vyznačena šipkami.

3.1.6 Uložení nitě
 Po odkrytí krytu na stehové desce je umožněno vsunout pod ni cívku se spodní 
nití. Je nutné, aby byl umožněn snadný přístup pro vložení cívky dvěma prsty. Horní 
nit má svou cestu, kterou musí projít než se provlékne jehlou. Tato cesta by měla být 
přístupná uživateli, aby proběhlo navlečení co nejsnáze a nejrychleji.
ákladní úlohou ergonomie stroje je řešení systému člověk – stroj – prostředí. Stroj by 
měl být navržen tak, aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži [31]. ovládání je 
co nejjednodušší, aby byla uživateli práce usnadněna. Předpokládaná výška člověka: 
muž 180 cm, žena 167 cm [32].

3.1.7 osvětlení
 Zrakem přijímá člověk přibližně 80 procent informací. Existují různé typy 
osvětlení : denní, umělé a sdružené [32]. 
 Na osvětlení je kladeno několik požadavků: správný směr, rovnoměrnost 
osvětlení, stupeň svítivosti, stálost osvětlení, míra oslnění, barva světla (barva umělé-
ho osvětlení  by měla být co nejpodobnější barvě přirozeného světla), druh zdroje [32].
 Osvětlení šicích strojů: Pod hlavou šicího stroje je umístěn zdroj světla, je tedy 
osvětlena stehová deska.

3.1.8 Hluk
 
Hluk šicího stroje je poměrně výrazný. Je možné jej omezit použitím ochranných po-
můcek. Hluk ale také informuje uživatele o stavu chodu stroje, a v případě poruchy lze 
na základě hluku zjistit příčinu poruchy.

3.1.9 výkon člověka
  Práce na šicím stroji vyžaduje fyzickou i psychickou aktivitu. Jelikož jde o čin-
nost sedavou a stále v jedné poloze, je dobré ji přerušovat a nepracovat příliš dlouho. 
Tím pak výrazně klesne soustředěnost a člověk způsobuje často zbytečné chyby z ne-
pozornosti [32].

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9
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3.1.10 Barvy
 Barvy mají vliv na člověka, proto je dobré na šicí stroj vybrat barvu vhodnou 
pro práci. A pro práci se nejlépe hodí studené barvy, protože působí uklidňujícím do-
jmem, podporují soustředěnost, poskytují příjemné prostředí pro práci a působí čistě 
[32].

3.1.11 Bezpečnost
a) Bezpečnost práce při používání elektroniky obecně:
Všechny pokyny se týkají elektronikydo napětí 30 V [33]. Některé zásady: pořádek 
na pracovním sttole, pozor na vodivé předměty, pozor na dlouhé nabití kondenzátorů, 
pozor na zkrat, pozor na přetížení [33].
b) Bezpečnost práce při používání šicího stroje:
Bezpečnostní pokyny pro přístroje pro domácnost [34]. Zásady: ověřit napětí sítě a pří-
stroje, dávat pozor na jehlu, při údržbě vypnout šicí stroj ze sítě, náhradní díly volit 
podle pokynů ýrobce, při práci mít klid, pořádek a dostatečné osvětlení [34].

3.2 Barevnost a grafická úprava šicích strojů

 V historii byly šicí stroje černé a byly doplněny stříbrnými nebo zlatými orna-
menty. Tento styl byl brzy nahrazen jinými a dnes se šicí stroje volbou barev jasně řadí 
mezi ostatní domácí spotřebiče, tzn. většinou se jedná o bílou základní barvu s barva-
mi doplňkovými. – stroj – prostředí. 

3.2.1 singer
 Používá bílou barvu. Další prvky jsou již výraznější, ale stále jsou v tlumených 
pastelových barvách. Logo firmy se na strojích vyskytuje buď jako velké písmeno 
S v kruhovém poli nejak zvýrazněné (často je umístěno na otočném kolečku) nebo 
jako celé znění firmy - SINGER - to pak je provedeno ve výraznější barvě (například 
v červené a je umístěno v pravém dolním rohu nebo na jiném podobně diskrétním 
místě.

obr. 7 Šicí stroj Singer [42] 
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3.2.2 Pfaff
 Tato firma se také drží bílé barvy, ale často ji doplňuje velkými plochami ji-
ných barev (růžová, šedá..). Mají se jednoduché barevné obrazce - jsou to spíše pole 
nebo pásy barvy, které stroji dodají výraznost.  V tomto poli je zpravidla umístěno 
i logo firmy. Stroje jsou dvoubarevné a logo je provedeno jednou z těchto barev.

3.2.3 Brother
 Základní barvou stroje je bílá, která je doplněna výraznější barvou, nejčastěji 
modrou nebo jinou výraznou barvou.. Popisky jsou provedeny často černou barvou 
nebo bílou barvou. Modrá barva tvoří opět větší plochu, na které jsou umístěny ovlá-
dací prvky. Logo firmy je provedeno často v bílé barvě a bývá umístěno v barevném 
poli, ne kterém jsou tlačítka.

obr. 8 Šicí stroj Pfaff 43] 

obr. 9 Šicí stroj Brother[44] 

3.2.2

3.2.3
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3.2.4 janome
 Bílou barvu používá pro největší plochy . Zdobné prvky má velice rozličné, 
některé jsou pouze v podobě barevných ploch, někdy jsou velice dekorační (například 
květinové motivy). Často bývá barevně zvýrazněna cesta horní nitě vertikálně vede-
ným pruhem na hlavě stroje.

3.2.5 Toyta
 Bílá barva v kombinaci s dalšími. Doplňkové barvy volí tato značka poměrně 
výrazné a je jiná i v tom, že u mnoha svých modelů výrazně označují cestu horní nitě. 
Barevné zvýraznění se týká ovládacích prvků a stroj působí velice výrazně a živě. 
Logo je umístěno na různých místech stroje.

obr. 10  Šicí stroj Janome [45] 

obr. 11 Šicí stroj Toyota [46] 
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3.2.6 Husqvarna
 Také používá nejčastěji bílou barvu. Ostatní barvy uplatňuje velice decentně, 
například pruh nebo vyznačení sdělovače. Motiv pruhu je pro velkou část jejich strojů 
společný. Některé stroje mají i méně výrazné dekorativní prvky. Stroje s dekorativními 
obrazci již nepoužívají jiné výrazné prvky, pouze popisky a nutná tlačítka odpovídající 
velikosti.

3.3 Tvarování šicích strojů

 V dnešní době je ladný tvar šicích strojů nahrazen účelovějším tvarováním.

3.3.1 singer
 Stroje značky Singer jsou v tvarování jednoduché a drží se víceméně u všech 
svých typů velice podobného tvaru. Liší se v organičtějším tvarování a sklonem stěny 
těla šicího stroje. Ovladače jsou umístěna na těle šicího stroje a tvoří výraznou domi-
nantu. U strojů s displejem je ovládací část přesunuta směrem nahoru na horní rameno 
stroje a je často řešena velmi jednoduše.

3.3.2 Pfaff
 Značka má tvar strojů poměrně rozpoznatelný. Často se vyskytuje na těle ši-
cího stroje zepředu vybrání a tím dojde ke zvýraznění hlavy a horního ramene stroje. 
Tyto části jsou podtrženy i barevností. Stroje jsou tvarovány spíše geometricky. Tlačít-
ka jsou umístěna na dolní části těla stroje, pokud má stroj displej, je umístěn na horním 
rameni stroje.

3.3.3 Brother
 Jejich tvarování je podobné jako u firmy Singer, ale více se drží organických 
tvarů. Ovládání je umístěno na horním rameni, pouze tlačítko zpětného chodu je na 
spodní části těla stroje.

obr. 12 Šicí stroj Husqvarna [47] 

3.2.6

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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3.3.4 janome
 Tvarování jednotlivých šicích strojů se liší, některé jsou organičtější, jiné mají 
geometrické tvarování. V případě ovládání pomocí tlačítek tyto ovladače tvoří výrazné 
prvky stroje, displej je tvořen diskrétněji.

3.3.5 Toyota
 Jejich stroje působí profesionálně, výrazné na jejich tvarování jsou zejména 
kolečka na přednastavení stehů. Otočné ovládací kolečko je velice výrazným prvkem 
- nejen barevně, ale i svou velikostí.

3.3.6 Husqvarna
 Čisté geometrické tvarování, nerušivé. Profesionální vzhled.
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4 vaRIaNTNí sTUDIE DEsIGNU

 Variantní studie vycházejí z velkého počtu skic, které byly zaměřeny na pohled 
zepředu. Skici se drží základního rozvržení šicího stroje, které je nezměněno (hlava 
stroje vlavo nahoře, pod ní stůl šicího stroje, vpravo tělo šicího stroje). Z těchto skic 
vzešly tři základní tvary, které vedly ke dvěma variantním studiím. 

4.1 variantní návrh číslo 1

4.1.1 Designérský přístup k úkolu
 Návrh je inspirovaný neživou přírodou a je pojatý poměrně technicky. Při-
pomíná opravdu spíše stroj než jemný domácí spotřebič, a to díky rovným plochám 
a ostrým hranám. 
 Navrhnutá varianta se drží soudobých technických požadavků pro domácí šicí 
stroje - jeho rozměry jsou dostatečné pro vnitřní ústrojí stroje - například elektromotor, 
rotační chapač a jiné.  Cílovou skupinou jsou amatéři, kteří ať už ze záliby nebo nut-
nosti šijí. Stroj je určen pro muže i ženy, i když se předpokládá,  že většinou domácí 
stroje používají spíše ženy. Co se týče cílové skupiny z hlediska funkcí stroje, je stroj 
určen pro běžné úpravy a opravy oděvů, případně šití jednodušších oděvů (ale pouze 
na amatérské úrovni - není to overlockový šicí stroj). 
 Tvar šicího stroje odpovídá jeho použití. Stroj je podle jedné roviny souměrný. 
Rozměry stroje určují technické požadavky. Návrh je tvarovaný poměrně složitě - tvo-
ří jej množství rovinných čtyřúhelníků.

obr. 13 Variantní návrh číslo 1 [48] 

4.1

4
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 Na design měl velký vliv historický vývoj a technické parametry stroje. Jeho 
design reaguje na nedávný trend zaoblených tvarů strojů - je zde snaha o představení 
hranatějšího stroje, který má čistější tvarování, působí čitelně a jednoduše.
 Přídanou hodnotou návrhu je jeho estetická hodnota. Stroj má technický cha-
rakter, proto působí profesionálně, a to i díky použití displeje.

4.1.2 Ergonomické řešení
 Stroj se řadí do kategorie strojů, u kterých se při práci sedí. Stroj má rozměry 
400 x 300 x 200 mm. Sedadlo pro práci by mělo být v nastavitelné výši 370 - 520 mm, 
prcovní plocha by měla být ve výši 750 - 800 mm - u tohoto návrhu je stůl šicího stroje 
ve výši 100 mm od podložky, tedy  deska podložky by měla být ve výši 650 - 700 mm.  
Pokud by byl stůl šicího stroje výš, nemuselo by to být pro uživatele špatné, protože 
by se tak pracovní plocha přiblížila blíže k očím uživatele.  Pro práci se strojem jsou 
důležité také nohy, a ty by měly mít prostor pod deskou stolu (výška min 600 mm, 
šířka min 500 mm, hloubka min 700 mm). 
 Zorné podmínky: Optimální zorné pole pro práci je 20 stupňů, normální 60  
stupňů, což odpovídá. Zorné pole je ovlivněno barvou - největší zorné pole je u bílé 
barvy, která je na šicí stroj použita. Ale je nutno připomenout, že v okamžiku šití tvoří 
tuto barvu i barva sešívané látky, kterou není možné ovlivnit. Z důvodu lepší viditel-
nosti je i skosena část hlavy stroje, a díky tomuto opatření je lepší výhled na stehovou 
desku, kde šití probíhá. Osvětlení stroje (LED)  je umístěno zespodu hlavy stroje. 
 Sdělovače na šicím stroji jsou z kategorie vizuálních sdělovačů. Návrh využívá 
displej, takže již není nutná tabulka se zakreslenými stehy, protože budou zobrazeny 
i s rozměry na displeji. Ovladač displeje je umístěn pod displejem. Jedná se o jedno 
tlačítko, které v sobě integruje pět tlačítek - doprava, doleva, nahoru, dolů a potvrzo-
vací uprostřed.  Mezi ovladače patří nožní pedál (minimální šíře 750 mm, přesné umís-
tění závisí na uživateli), ruční kolo (na pravé straně šicího stroje pro intuitivní použití, 
kruhový průměr 60 mm), tlačítko zpětného chodu (stiskací, umístěno na těle stroje), 
napínač vrchní nitě a kolečko pro nastavení přítlaku patky (tato kolečka jsou umístěna 
na hlavě šicího stroje), mechanický zdvihač patky (na hlavě stroje zezadu).
 Výrazným projevem stroje při chodu je jeho hluk. Tento faktor je omezen vol-
bou rotačního horizontálního chapače, který se i z tohoto důvodu na domácí šicí stroje 
používá. Hluku je možné se vyhnout použitím ochranných pomůcek, ale není to vhod-
né, protože právě hluk je indikátorem poruch stroje, takže lze díky němu včas přerušit 
činnost a věnovat se opravě bez dalšího ničení stroje.
 Vhodnou volbou pracovního prostředí je možné zvýšit efektivitu práce. Dopo-
ručuje se dostačující prostor, kvalitní osvětlení (pokud osvětlení na samotném stroji 
nestačí), pořádek na pracovním stole, klid při práci (nejčastější úrazy jsou způsobeny 
právě nepozorností uživatele).
 Šicí stroje pro leváky se tvarově ani jinak neliší od ostatních. použití ovláda-
cích prvků stroje není podmíněno volbou určité ruky, je nutné se práci naučit a zvyk-
nout si používat stroj a pro leváky platí totéž. Není pro ně tudíž nepřirozené pracovat 
pomocí stejného stroje jako pravák.

4.1.3 Tvarové (kompoziční) řešení
 Po vzhledové stránce je tento návrh rovinný, hmotný, ostrý a technický. Má 
tedy spíše mužský princip. Měl by působit jako profesionální šicí stroj a jako stroj 
použitelný a spolehlivý. 
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 Jeho tvar je geometrický, tvořený rovinnými obrazci. Působí tvrdě, mírně od-
měřeně, stabilně  a staticky. Plochy, kterými je tvořen, utváří dohromady těleso, které 
má největší podíl hmoty v pravé části, kde je umístěn elektromotor a hlavní ovladače. 
Převládajícími liniemi jsou vodorovné a svislé. Dominanty návrhu tvoří hlava stroje, 
jeho tělo a ruční kolo. Ostatní části jsou podpůrné a spojovací.

4.1.4 Barevné a grafické řešení
 Největší plochu stroje zaujímá bílá barva, která je doplněna barvou červenou. 
Kovové komponenty stroje jsou stříbrné. Bílá barva byla vybrána na základě funkce 
a zařazení stroje do domácích spotřebičů a dále na základě faktu, že bílá barva má 
nejlepší zorné podmínky. Dalšími vhodnými barvami namísto bílé by byly světlé pas-
telové barvy, které ale již nemusí působit tak čistě a jasně.
 Na návrhu není aplikována značka, písmo, ani logotyp. Kdyby bylo zvoleno 
logo, bylo by umístěno na diskrétním místě, například na spodní části těla stroje, na 
hlavě stroje a podobně. 
 Tlačítka stroje jsou vždy v odlišné barvě, než je jejich pozadí. Tlačítko zpět-
ného chodu je navíc zvýrazněno kruhovým páskem a je větší než tlačítko ovládající 
displej. Je to z důvodu jeho intuitivního použití při šití.

4.2 variantní návrh 2

obr. 14 Variantní návrh číslo 2 [49] 

4.2

4.1.4
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4.2.1 Designérský přístup k úkolu
 Návrh je inspirovaný živou přírodou, konkrétně tvarem listů. Převládajíoblé 
tvary a pozvolné, i když jasné, linie.
 Navrhnutá varianta se drží soudobých technických požadavků pro domácí šicí 
stroje - jeho rozměry jsou dostatečné pro vnitřní ústrojí stroje - například elektromotor, 
rotační chapač a jiné.  Cílovou skupinou jsou amatéři, kteří ať už ze záliby nebo nut-
nosti šijí. Stroj je určen pro muže i ženy, i když se předpokládá,  že většinou domácí 
stroje používají spíše ženy. co se týče cílové skupiny z hlediska funkcí stroje, je stroj 
určen pro běžné úpravy a opravy oděvů, případně šití jednodušších oděvů (ale pouze 
na amatérské úrovni - není to overlockový šicí stroj). 
 Tvar šicího stroje odpovídá jeho použití. Stroj je podle jedné roviny souměr-
ný. Rozměry stroje určují technické požadavky. Návrh je tvarovaný oblými plochami, 
které na sebe navazují nebo jsou odděleny jasnými liniemi tvořícími oblé hrany.
 Na design měl velký vliv historický vývoj a technické parametry stroje. Návrh 
stroje má působit jako přátelský domácí spotřebič s jasným ovládáním a způsobem 
použití.

4.2.2 Ergonomické řešení
 Stroj se řadí do kategorie strojů, u kterých se při práci sedí. Stroj má rozměry 
400 x 300 x 200 mm. Sedadlo pro práci by mělo být v nastavitelné výši 370 - 520 mm, 
pracovní plocha by měla být ve výši 750 - 800 mm - u tohoto návrhu je stůl šicí-
ho stroje ve výši 100 mm od podložky, tedy  deska podložky by měla být ve výši 
650 - 700 mm.  Pokud by byl stůl šicího stroje výš, nemuselo by to být pro uživatele 
špatné, protože by se tak pracovní plocha přiblížila blíže k očím uživatele.  Pro práci 
se strojem jsou důležité také nohy, a ty by měly mít prostor pod deskou stolu (výška 
min 600 mm, šířka min 500 mm, hloubka min 700 mm). 
 Zorné podmínky: Optimální zorné pole pro práci je 20 stupňů, normální 60  
stupňů, což odpovídá. Zorné pole je ovlivněno barvou - největší zorné pole je u bílé 
barvy, která je na šicí stroj použita. Ale je nutno připomenout, že v okamžiku šití tvoří 
tuto barvu i barva sešívané látky, kterou není možné ovlivnit. Z důvodu lepší viditel-
nosti je hlava stroje zaoblena směrem dovnitř, a díky tomuto opatření je lepší výhled 
na stehovou desku, kde šití probíhá. Osvětlení stroje (LED)  je umístěno zespodu hla-
vy stroje. 
 Sdělovače na šicím stroji jsou z kategorie vizuálních sdělovačů. Jsou použity 
dvě točítka pro nastavení šířky a délky stehu. Točítko umístěné níže je zároveň tlačít-
kem pro zpětný chod. Mezi další ovladače patří nožní pedál (minimální šíře 750 mm, 
přesné umístění závisí na uživateli), ruční kolo (na pravé straně šicího stroje pro intu-
itivní použití, kruhový průměr 60 mm), napínač vrchní nitě a kolečko pro nastavení 
přítlaku patky (tato kolečka jsou umístěna na hlavě šicího stroje), mechanický zdvihač 
patky (na hlavě stroje zezadu).
 Výrazným projevem stroje při chodu je jeho hluk. Tento faktor je omezen vol-
bou rotačního horizontálního chapače, který se i z tohoto důvodu na domácí šicí stroje 
používá. Hluku je možné se vyhnout použitím ochranných pomůcek, ale není to vhod-
né, protože právě hluk je indikátorem poruch stroje, takže lze díky němu včas přerušit 
činnost a věnovat se opravě bez dalšího ničení stroje.
 Vhodnou volbou pracovního prostředí je možné zvýšit efektivitu práce. Dopo-
ručuje se dostačující prostor, kvalitní osvětlení (pokud osvětlení na samotném stroji 
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nestačí), pořádek na pracovním stole, klid při práci (nejčastější úrazy jsou způsobeny 
právě nepozorností uživatele).
 Šicí stroje pro leváky se tvarově ani jinak neliší od ostatních. Použití ovláda-
cích prvků stroje není podmíněno volbou určité ruky, je nutné se práci naučit a zvyk-
nout si používat stroj a pro leváky platí totéž. Není pro ně tudíž nepřirozené pracovat 
pomocí stejného stroje jako pravák.

4.2.3 Tvarové (kompoziční) řešení
 Po vzhledové stránce je tento návrh oproti návrhu 1 organičtější, má ženštější 
charakter. Základními rozměry přibližně odpovídá návrhu 1.
 Jeho tvarovaní je měkké a plynulé. tento návrh působí dynamičtějinež před-
chozí. Oproti návrhu 1 však již nepůsobí tak stabilně. Hrany jsou zaoblenější a plynu-
lé, navazují na sebe a obíhají celý stroj. Tyto jasné linie vymezují mezi sebou prostor 
pro plochy, se kterými tvoří jasné, jednoduché kompaktní těleso. Výraznými prvky 
návrhu jsou tlačítka, hlava stroje a ruční kolo - ostatní části jsou spojovací a podpůrné.

4.2.4 Barevné a grafické řešení
 Největší plochu stroje zaujímá bílá barva, která je doplněna barvou modrou. 
Kovové komponenty stroje jsou stříbrné. Bílá barva byla vybrána na základě funkce 
a zařazení stroje do domácích spotřebičů a dále na základě faktu, že bílá barva má 
nejlepší zorné podmínky. Dalšími vhodnými barvami namísto bílé by byly světlé pas-
telové barvy, které ale již nemusí působit tak čistě a jasně.
 Na návrhu není aplikována značka, písmo, ani logotyp. Kdyby bylo zvoleno 
logo, bylo by umístěno na diskrétním místě, například na spodní části těla stroje, na 
hlavě stroje a podobně. 
 Ovladače stroje jsou v odlišné barvě, než je jejich pozadí a tím na sebe ještě 
více upozorňují a dodávají stroji výraz.

4.3 Finální návrh

obr. 15 Finální návrh [50] 

4.2.3

4.2.4

4.3
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 Každá z variant řešení sice nabízí svou cestu k navržení finálního návrhu šicího 
stroje, ale bylo rozhodnuto pokračovat ve variantním návrhu číslo 1. Tento návrh totiž 
představuje netradičnější pojetí, protože v dnešní době u šicích strojů převládají oblé 
a pozvolné linie, i když v celkem jasném tvaru. Variantní návrh číslo 1 je šicí stroj 
výraznějšího tvaru, který má jen mírně zaoblené hrany, což mu dodává na výzaznosti 
a také působí čitelněji a jasněji než variantní návrh číslo 2. 
 Bylo však nutné provést mnoho změn a úprav, aby návrh odpovídal použití. 
Základní tvar finálního návrhu již není symetrický, ale pohled zepředu ukazuje na větší 
jednoduchost. Nicméně přidáním potřebných ovládacích prvků, komponent a barev-
ným ploch již nepůsobí tak stroze, i když jednoduchost mu i nadále zůstává.
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5 ERGoNoMICkÉ ŘEŠENí
 

 Tento šicí stroj byl zařazen do ergonomické kategorie E - produkt, s nímž má 
člověk kontakt pracovní pomocí ovladačů a sdělovačů, provádí nevýrobní činnost ne-
jen rukou.

5.1 stůl šicího stroje, zorné podmínky při šití
 Pracovní poloha člověka při šití je sed. Tato poloha patří mezi ty pohodlnější 
pro práci a člověk je schopen tak pracovat déle, efektivněji a přesněji. Ruce jsou polo-
ženy na stole šicího stroje díky čemuž tomu nejsou tolik namáhány. 
 Ideální polohu při šití z hlediska zorných podmínek lze definovat tak, že pra-
covní plochou (stehová deska) prochází jednak osa pohledu (v pohledu zboku), ale 
i optimální zorné pole (v pohledu shora), čehož je možné na tomto šicím stroji dosáh-
nout při vhodném nastavení sedadla a vzdálenosti od šicího stroje. Židle by měla být 
polohovací, sedět by měl uživatel přibližně ve výšce 480 mm. Vzdálenost od šicího 
stroje je určena podle potřeby uživatele - přibližně však 300 mm. Zorné podmínky 
jsou dány i barvou, která je z velké části však při práci ovlivněna volbou barvy šité 
látky, proto ji nelze zcela ovlivnit. Nicméně bílá barva šicího stroje je pro dobré zorné 
podmínky ideální barvou.
 Osvětlení šicího stroje je umístěno zespod hlavy stroje. Jedná se o pět LED, 
které mají dohromady napětí 15 W. Barva osvětlení je žlutá, protože bílá by mohla 
zkreslovat a je možné, že pro oči může být škodlivá. Tento typ osvětlení byl zvolen 
z několika důvodů. Zejména kvůli dlouhé životnosti, takže uživatel není nucen často 
měnit zdroj, dále několik LED umožňuje nasvícení pracovního prostoru z plochy, čímž 
se zvýší viditelnost a osvětlení je efektivnější. Dalším důvodem je také malá velikost 
zdroje. Spolu s displejem vyžaduje tento typ osvětlení transformátor napětí, který je 
umístěn v těle šicího stroje ve spodní části.

5.2 ovladače a sdělovače

 Šicí stroj má poměrně mnoho ovladačů. Většina z nich je umístěna na ovlá-
dacím panelu vpravo na těle šicího stroje (ovladač displeje, tlačítka zpětného chodu 
a bezpedálového šití). Ostatní ovladače jsou umístěny na šicím stroji tak, aby jejich 
použití bylo uživateli co nejvíce usnadněno.
 Ovladač displeje: Tlačítko je umístěno na ovládacím panelu pod displejem, má 
uprostřed potvrzovací tlačítko a na krajích čtyři tlačítka pro listování v nabídce. Toto 
tlačítko v kombinaci s displejem určuje druh a rozměry stehu (šířka a délka). Průměr 
tlačítka je 30 mm, výška 2 mm. Tato velikost je pro ovládání jedním prstem dostačují-
cí.
 Tlačítko zpětného chodu: Je to pravděpodobně nejpoužívanější tlačítko při šití. 
Při zmáčknutí šije šicí stroj zpětným chodem (využití například při zapošívání). Tlačít-

5

5.1

5.2
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ko je stiskací, jeho rozměry jsou větší (průměr 60 mm, výška 6 mm). Tlačítko je ovlá-
dáno pravou rukou intuitivně během šití, proto je důležité, aby bylo tlačítko dostatečně 
velké.
 Tlačítko bezpedálovéh šití: Tlačítko je integrováno v tlačítku zpětného chodu. 
Slouží k šítí bez nutnosti stisknutí pedálu (pro dlouhé rovné úseky). Tlačítko má prů-
měr 30 mm, výšku 3 mm. Tlačítko se ovládá prstem pravé ruky při šití.
 Kolečko pro nastavení napětí nitě: Je umístěno v části pod odklopným víkem 
na horním rameni stroje. Rozměry: průměr 50 mm, šířka 10 mm. Kolečko je používá-
no pouze zřídka, proto není kladen takový důraz na pohodlné ovládání, ale spíše na to, 
aby bylo umístěno v blízkosti dráhy horní nitě.
 Kolečko pro nastavení přítlaku patky: Tlačítko je umístěno zepředu na horní 
části hlavy šicího stroje. Průměr kolečka je 30 mm, šířka 4 mm. Tento ovladač také 
není příliš časté používán během šití, proto jeho umístění ovlivnila spíše technická 
a estetická stránka návrhu než ta ergonomická.
 Ruční kolo: Ruční kolo je sice částečně přežitkem, nicméně je to stále funkční 
část šicího stroje, která zároveň tvoří jednu z jeho dominant. Slouží k přesnému po-
lohování jehlové tyče (například při navlékání nitě) a dále se používá při šití proble-
matických materiálů, kdy je potřeba šít velice pomalu, aby se nezlomila jehla nebo 

obr. 16 Zorné pole [51] 
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obr. 17 Osa pohledu [52] 

nepřetrhla nit. Je také možné jej používat při začátku šití, pokud uživatel nezvládá 
sešlápnout pedál velmi jemně.
 Zdvihač patky: Tato páka slouží k pozvednutí patky. Je možné pouze patku 
nadzvednout a opět položit, nebo lze patku nechat zdvihnutou. Je umístěna zezadu na 
hlavě šicího stroje. Její ovládání probíhá pravou rukou. Páka přesahuje zespod hlavy 
o 5 mm, což umožňuje snadnější zachycení prstů pravé ruky. Šířka páky je 20 mm.
 Displej je jediným sdělovačem tohoto šicího stroje. Je umístěn na ovládácím 
panelu zcela nahoře. Díky sklonu přední stěny šicího stroje je velmi dobře čitelný. 
Podává informace o druhu a rozměrech stehu.
 Tlačítko pro zapnutí šicího stroje: Je umístěno na pravé straně zboku těla šicího 
stroje, je to překlopný spínač s rozměry 5 mm, 10 mm a 20 mm.
 



Ergonomické řešení

strana
44

5.3 Madlo pro úchop při přenášení šicího stroje

 Madlo šicího stroje je umístěné na horním rameni šicího stroje. Jeho vnitřní 
délka je 150 mm, šířka je 15 mm, hloubka 20 mm. Tyto rozměry vyhovují úchopu 
jednou rukou. Madlo po vyklopení je rovnoběžné s horní linií horního ramene, tedy 
s horizontálou svírá úhel 6º, což je pro uchopení pohodlnější než kdyby bylo horizon-
tální. Přenášení šicího stroje navíc není činnost příliš častá, proto madlo nemusí být 
speciálně tvarované.

5.4 odstřihávač nitě

 Toto malé užitečné zařízení je umístěno zboku na zadní části hlavy šicího stro-
je. Slouží k odtržení nitě při zakončení šití daného úseku. Levou rukou se uchopí látka 
s nití a nit (horní i dolní) se o čepel odřízne. Zařízení vypadá jako výřez ve stroji, ve 
kterém je umístěna kovová zaostřená čepel.

obr. 18 Ovladače a sdělovače [53] 
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obr. 19 Madlo [54] 

5.5 otevírání víka nad spodní nití

 Cívka se spodní nití je ukryta pod plastovým víkem, které má na povrchu malé 
vruby pro zaklesnutí prstů, vysunutím se víko odejme a poté je možné vyměnit spodní 
nit.

5.6 Prostor pro horní nit

 V tomto prostoru nacházejícím se v horním rameni šicího stroje je ukryt kolík 
na horní nit a dále navíječ spodní nitě a kolečko pro nastavení napětí nitě. kolík na hor-
ní nit je výklopný pro snadné zasunutí cívky s nití a na jeho konci se nachází násada. 
která se zasune na cívku a zabraňuje sklouznutí této cívky z kolíku. Navíječ spodní 
nitě je umístěn vpravo v tomto prostoru a uvede se do funkčního stavu posunutím 
směrem dolů,m jinak se netočí. Kolečko pro mastavení napětí nitě je umístěno poblíž 
spáry, kterou horní nit prochází. Víko ukrývající tento prostor je odklopné a otevírání 
je umožněno díky zářezu kruhového tvaru z vnější strany víka. Díky zářezu pro horní 
nit, který probíhá pod víkem, je možné bez problému šít i při zavřeném víku.

5.6

5.5
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5.7 spáry pro vedení horní nitě
 
 Tyto spáry jsou velmi důležité. Vedou horní nit tak, aby nedocházelo k jejímu 
přetržení (například díky zachycení nitě nebo příliš ostrých úhlech zatočení nitě). Dále 
je nit ukrytá uvnitř, proto stroj nemusí mít napovrchu háčky pro provlečení nitě a její 
zavedení tak probíhá jednoduššeji. Jedna ze spár je umístěna na horním rameni stroje 
a vede svisle dolů pod rameno, kde se stáčí do hlavy šicího stroje. Druhá spára je umís-
těna na samotné hlavě šicího stroje, je vedena po celé její délce. Tato spára ukrývá hák, 
skrz který se provléká nit a který při šití vykonává translační pohyb shora dolů a tím 
dochází k proměnnému napětí nitě při šití. Horní nit tedy začíná svou cestu na cívce, 
poté je vedena skrz háček a dále probíhá již vnitřním prostorem stroje spárami. Když 
opustí prostor hlavy šicího stroje, je nit navlečena na háček upevněný na jehlové tyči 
a pak očkem jehly a pod patkou. Takto je nit připravena k šití.

5.8 Barevnost

 Barva, která se vyskytuje na největší ploše stroje, by neměla mít na práci uži-
vatele špatný vliv (například by neměla vzbuzovat agresivitu, nesoustředěnost a po-
dobně). Proto byla zvolena neutrální bílá barva. Bílá barva nepatří mezi teplé ani stu-
dené barvy, má nejlepší zorné pomínky a pro práci se hodí, protože zbytečně neodvádí 
pozornost, působí čistě, jasně a nekomplikovaně. Její výhoda tkví také v tom, že je 
možné kombinovat ji velice snadno s jinými barvami. 

obr. 20 Prostor pro horní nit [55] 
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 Další barva, která je použita ve větší míře, je červená. Tato barva zvýrazňuje 
stroj a upozorňuje na důležité části. Je použita na ovládacím panelu. Kvůli utlumení 
barvy je zvolen tmavší odstín, který působí decentněji než typicky rudá barva.
 Ostatní barvy (šedá a stříbrná) jsou pouze doplňkové a na práci člověka nemají 
nijak zásadní vliv. Šedá barva jen barevně odlišuje některé ovladače a stříbrná barva je 
barvou kovových komponent.
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6 TvaRovÉ (koMPozIčNí) ŘEŠENí 

6.1  Designérský přístup k úkolu

 Tvar tohoto návrhu je inspirovaný neživou přírodou, konkrétně geometrickým 
tvarováním drahokamů. Cílovou skupinou jsou domácí uživatelé, proto je vzhled stro-
je důležitější, než u průmyslových šicích strojů. Novinkou pro uživatele je integrování 
magnetu pro odkládání špendlíků a do jisté míry i použití osvětlení LED, které se 
u šicích strojů příliš často nevyskytuje. Dalším výrazným prvkem přinášejícím změnu 
je madlo. Při odklopení není madlo vodorovné, ale je mírně zešikmené, což je pro dr-
žení pohodlnější. Tento tvar šicího stroje je uživatelsky velmi srozumitelný, jelikož se 
stále drží základního tvaru šicích strojů (který je v základě stejný již od počátků šicích 
strojů), ale zároveň svou čistotou tvaru přináší jisté odlehčení. 

 
6.2 Tvar šicího stroje

 Pro konečný tvar šicího stroje bylo rozhodnuto vycházet z variantního návrhu 
číslo 1, a to díky čistým tvarům a jeho neotřelosti. Původní tvar však zcela neodpo-
vídal představám o umístění funkčních částí stroje, způsobu použití a působil vel-
mi nesourodě. Proto proběhly úpravy, které vedly ke zklidnění tvarů, sjednocení linií 
a celkovému zkvalitnění návrhu. 
 Z těchto změn a úprav se nejvýrazněji se projevuje změna zkosení zadní a před-
ní stěny. Zadní stěna je na konečném návrhu zkosena méně než na variantě, čímž 
vzniklo uvnitř stroje více prostoru pro vnitřní součásti. Přední stěna je naopak zkosena 
více a díky tomu je ovládací panel čitelnější. Z pohledu zepředu jsou také patrné vý-
razné změny. Linie jsou sjednocenější. Mezi šikmými dominují i kolmé linky.

6
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obr. 21 Tvar šicího stroje [56] 
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 Tvaru stroje z pohledu zepředu dominují dva čtyřúhelníky tvořící tělo a hlavu 
stroje. Tyto části jsou propojeny horním ramenem stroje. Velkou část tvoří spodní ra-
meno stroje, kde je stůl šicího stroje.
 Díky rozšíření hmoty směrem dolů je stroj stabilní, a to z funkčního i pocito-
vého hlediska. Zdola je šicí stroj omezen horizontálně vedenou rovinou, což působí 
staticky. Horní část šicího stroje je naopak tvarována dynamičtěji a vzletněji díky sva-
žujícím se rovinám.
 Výraznými prvky návrhu jsou hlava a tělo šicího stroje a dále ruční kolo. Tvar 
působí tvrdě, a to díky tomu, že je geometrický a zaoblení hran je málo výrazné.
 Madlo šicího stroje má tavr, který kopíruje tvar horního ramene, tedy madlo 
působí tak, jako by bylo vystřiženo z této části stroje. Jeho hrany jsou mírně zaobleny.

6.3 ovladače a sdělovače

 Ovladače mají kruhový tvar. Výjimkou je páka pro zvedáni patky, která ko-
píruje tvar hlavy šicího stroje, a hlavní spínač, který je překlopný a má obdélníkový 
tvar. Displej má tvar obdélníku. Výrazný tvarem je ovládací panel. Tato část má tvar 
odvozený od tvaru těla šicího stroje.

6.4 Madlo pro úchop při přenášení šicího stroje

 Madlo má velmi typický tvar písmene U, avšak zvláštnost tvoří jeho sklon při 
vyklopeném stavu. Jeho horní část je totiž rovnoběžná s rovinou tvořící horní stěnu 
šicího stroje. tento sklon ještě podtrhuje dynamičnost a zvýrazňuje perspektivu šicího 
stroje. 

6.5 otevírání víka nad spodní nití

 Víko má tvar čtyřúhelníku. Otevírá se okolo horní hrany směrem nahoru. Jeho 
výrazný prvek tvoří půlkruhový vrub usnadňující otevírání. Průměr tohoto vrubu je 
30 mm. Je umístěn v pravé dolní části víka.

6.6 Prostor pro horní nit

 Celý prostor je tvarovaný co nejjednoduššeji. Tvar koresponduje s hranatým 
tvarem celého šicího stroje. je zde prostor pro cívku horní nitě, plocha pro navíječ 
spodní nitě a pro ovladač. Víko tohoto prostoru má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. 
Pro snadné otevírání je zde díra půlkruhového tvaru, která má stejný průměr jako tla-
čítko pro ovládání displeje.

6.7 spáry šicího stroje
 
 Spáry na šicím stroji tvoří velmi výrazné prvky. Na první pohled jsou viditelné 
spáry pro vedení vrchní nitě, jedna z nich je umístěna na hlavě šicího stroje, druhá je na 
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levé straně dole na horním rameni (pod prostorem pro cívku s horní nití). Další spáry 
jsou technologické. Jedna spára tvoří dělící rovinu, probíhá kolem těla šicího stroje. 
Stroj je možné tedy po odstranění skříňky s příslušenstvím otevřít. Mezi skříňkou na 
příslušenství a strojem je také spára, která zvýrazňuje rameno šicího stroje. Madlo 
stroje je samozřejmě také odděleno spárou, takže v pohledu seshora je plocha opticky 
rozdělena.
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obr. 22 Barevné varianty [57] 

7 BaREvNÉ a GRaFICkÉ ŘEŠENí

7.1 Barva stroje

 Barvy šicího stroje byly voleny tak, aby stroj vyhovoval nárokům domácího 
spotřebiče, působil nerušivě, zajímavě a aby nevzbuzoval nepříjemné pocity během 
šití.
 Bílá barva: Tato barva je použita na většinu plochy šicího stroje. Je neutrální, 
takže nevzbuzuje přehnané emoce, působí čistě a mírně studeně. Tato barva se používá 
často na domácí spotřebiče, a také proto se na šicí stroj hodí.
 Červená barva: Tato barva byla zvolena na plochu ovládacího panelu, ruční 
kolo a další drobné detaily. Šicí stroj díky ní působí výrazněji a dynamičtěji. 
 Šedá barva: tato barva je podobně jako bílá neutrální, působí klidným a vyrov-
naným dojmem a nerušivě doplňuje červenou barvu, na kterou má mírně tlumící vliv. 
Tuto barvu mají některé ovladače a jiné prvky šicího stroje.
 Stříbrná barva: Dodává návrhu třpyt a kovový lesk, což budí v uživateli zdání 
luxusu a kvality. Tuto barvu mají kovové komponenty.
 Variantní barvy: Jako variantní barvy jsou zvoleny béžová a světle limetkově 
zelená, vždy namísto červené barvy. Zelená varianta je určena pro moderní lidi, kteří 
chtějí výraznější šicí stroj, na kterém je použita v tomto oboru netradiční barva. Béžo-
vá je naopak určena pro usedlejší uživatele.

7   
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7.2 ovladače a sdělovače

 Ovladače a sdělovače jsou provedeny v barvách, které je zvýrazní. Těmito bar-
vami jsou červená a šedá.

7.3 Prostor pro cívku s horní nití, skříňka s příslušenstvím, víko 
spodní nitě, odstřihávač nitě

 Tyto části nejsou výrazně barevně odlišeny, protože jsou tvarem již dostatečně 
výrazné. Jsou tedy provedeny v základní bílé barvě. Výjimku tvoří odstřihávač nitě, 
jehož čepel je kovová, má tedy stříbrnou barvu. V prostoru pro horní nit je ovladač na-
pětí nitě vyznačen šedou barvou, kolík na cívku a navíječ spodní nitě jsou také v šedé 
barvě. Háček na horní nit je stříbrný.

7.4 Písmo, logo, logotyp
 
 Na návrhu šicího stroje není použita značka ani logotyp. Písmo použité na dis-
pleji by bylo vhodné bezpatkové jednoduché, například Arial, které je snadno čitelné. 
Případná značka by měla být umístěna na diskrétním místě, například na spodní části 
ovládacího panelu (v bílé nebo šedé barvě), na hlavě šicího stroje (pravý horní roh, 
šedá barva) nebo v pravém horním rohu na těle stroje (také šedá barva). 
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obr. 23 Volné rameno [58] 

8 koNsTRUkčNĚ-TECHNoloGICkÉ ŘEŠENí

8.1 součásti šicího stroje

 Finálním návrhem je elektrický domácí šicí stroj, který je poháněn elektro-
motorem. Elektromotor  a transformátor napětí jsou spolu s dalšími vnitřními částmi 
umístěné ve spodní části těla šicího stroje. Rychlost šití ovlivňuje intenzita sešlápnutí 
nožního pedálu. Obal stroje je vyroben z tvrzeného plastu, rameno z litiny a funkční 
části stroje kovové (ostatní mohou být z plastu, aby byl stroj lehčí a cenově dostup-
nější). Stroj je ovládán tlačítky. Vlastnosti stehu je možné navolit pomocí displeje 
a tlačítka, které je umístěno přímo pod displejem. Polohu jehlové tyče je možné přesně 
nastavit pomocí ručního kola.

8.1.1 Chapač
 Pro tento šicí stroj byl zvolen horizontální rotační chapač z důvodu jeho dob-
rých vlastnosí pro použití v domácím šicím stroji. Mezi tyto vlastnosti patří rychlost 
okolo 800 stehů za minutu, nižší hluk při chodu než u ostatních druhů chapačů, snadná 
výměna cívky se spodní nití (nikoliv však během šití), možnost šití velkým spektrem 
druhů stehů a jiné.

8.1.2 člunek, jehlová tyč, patka, jehla, podavač
 Člunek by byl ve stroji pevně přichycen, proto by docházelo pouze k výměně 
cívky s navinutou spodní nití, která se vkládá do člunku. Jehlová tyč je běžná, umístě-
ná v hlavě stroje na výkyvné vidlici pro větší počet druhů stehů. Stroj v základní vý-
bavě obsahuje několik nejpotřebnějších druhů patek, tento návrh prezentuje základní 
patku. Ve výbavě stroje by byly také náhradní jehly různých nejpoužívanějších druhů. 
Podavač je zde zcela běžný, se sedmi řadami zoubků, které látku uchopí a posunou.

8.1.3 volné rameno
 Stroj obsahuje i výhodné volné rameno, které lze odkrýt vysunutím části stolu 
šicího stroje, která má tvar písmene U a slouží i jako úložný prostor. Po vysunutí této 
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části je tedy odkryto rameno, které je ze tří stran přístupné, jeho výška je 60 mm, šířka 
80 mm. Díky tomuto rameni lze šít problematické části oděvů.

8.1.4 stůl šicího stroje
 Stůl šicího stroje v sobě integruje mnohá zařízení, například volné rameno, 
chapač, člunek, cívku, podavač, stehovou desku a odnímatelnou skříňku s příslušen-
stvím. Stůl je dostatečně prostorný pro šití.

8.1.5 ovladače
 Ovladač displeje je tlačítko umístěné na ovládacím panelu, které v sobě ite-
gruje pět funkcí (doprava, doleva, nahoru, dolů, potvrzení). Tímto tlačítkem je mož-
né zvolit druh stehu a jeho rozměry (šířka a délka). Ruční kolo slouží k občasnému 
posunutí jehlové tyče, například za účelem výměny jehly nebo provlečení nitě, nebo 
je možné ručním kolem pomalu šít při velmi obtížných úsecích (příliš mnoho vrstev 
látky a podobně). Tlačítko zpětného chodu je umístěné pod ovladačem displeje a plní 
funkci jakési zpátečky, tedy šití pozpátku, které se využívá především k zapošívání. 
V něm je integrované tlačítko bezpedálového šití, které se hodí použít pro dlouhé rov-
né úseky. Tlačítko by bylo možné vypnout použitím zpětného chodu, nožního pedálu, 
nebo prostým vypnutím. Kolečko pro určení napětí nitě funguje jako utahovací šroub, 
proto je umístěno poblíž trasy horní nitě, tedy pod víkem v horním rameni šicího stro-
je. Ovladač přítlaku patky je umístěn na hlavě šicího stroje. Tlačítko ovlivňuje přítlak 
patky, který se volí zejména podle materiálu látky. Tlačítko pro zapnutí šicího stroje 
funguje i pro zapnutí osvětlení. Mechanický zdvihač patky je páka umístěna zezadu 
hlavy šicího stroje, která se ovládá pravou rukou. 

8.1.6 osvětlení 
 Zdrojem světla je pět LED umístěných zespodu hlavy šicího stroje, každá o vý-
konu 5 W. Tento zdroj byl zvolen kvůli jeho dlouhé životnosti a díky tomu, že je mož-
né osvětlit větší plochu stehové desky. Také je menší než žárovka.

8.1.7 Madlo 
 Pro přenos obsahuje tento šicí stroj madlo. Je umístěno na horním rameni šicí-
ho stroje. Jeho vnitřní délka je 150 mm, šířka je 15 mm, hloubka 20 mm.

8.1.8 Přípojení do sítě a pedálu
 Připojení do sítě tvoří šedá plocha umístěná zcela dole na pravé boční stěně 
šicího stroje.Na této ploše je i umístěn hlavní vypínač (překlopný). Zde jsou tedy dvě 
zdířky, jedna z nich pro pčipojení šicího strojedo sítě el. produ, druhá pro připojení el. 
pedálu.

8.1.9 odstřihovač nitě
 Je umístěn na hlavě šicího stroje. Toto malé zařízení je vlastně malá čepel 
umístěná do výřezu kulového tvaru, jehož průměr je 10 mm. Zařízení umožňuje po 
ukončení šití odříznout horní a spodní nit.

8.1.10 Prostor pro uložení horní nitě
 Celý tento prostor je dlouhý 130 mm a hluboký přibližně 50 mm. Běžné cívky 
na nit se vyrábí v délce okolo 50 mm, proto kolík na nit je o trochu delší - 80 mm a pro-
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stor na samotnou cívku má délku 95 mm. Kolík na cívku je výklopný, což usnadňuje 
nasunutí cívky a na jeho konci je nasouvací násada, která zabraňuje skluzu cívky z ko-
líku. V tomto prostoru se nachází háček pro zachycení a navedení nitě, navíječ spodní 
cívky a ovladač napětí nitě. Vše je ukryto víkem, které je možné mít při šití zaklopené 
bez nebezpečí zaseknutí nitě.

8.1.11 Místo pro odkládání špendlíků
 odkládání špendlíků během šití je problém, který stále u domácích šicích strojů 
trvá. Zde je vyřešen místem na ovládacím panelu (vpravo dole), kde je magnetické 
pole. Na toto místo lze odkládat špendlíky poměrně intuitivně. Špendlíky se tak nepo-
ztrácejí a není nutné mít vedle stroje další příslušenství na ukládání špendlíků.

8.1.12 spáry šicího stroje
 Spáry pro navlečení horní nitě jsou umístěné na hlavě a horním rameni šicího 
stroje, jejich šířka je 3 mm, což pro nit je dostačující rozměr. Ostatní spáry jsou tech-
nologické a jejich šířka je maximálně 1 mm.

8.2 Rozměry šicího stroje
 
 Obrázek popisuje základní rozměry návrhu šicího stroje (300 mm, 400 mm, 
190 mm).

obr. 24 Rozměry [59] 
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obr. 25 Vnitřní rozložení [60] 



Rozbor dalších funkcí designérského návrhu (psychologická, ekonomická a sociální funkce)

strana
59

9 RozBoR DalŠíCH FUNkCí DEsIGNÉRskÉHo NávRHU 
(PsYCHoloGICká, EkoNoMICká a soCIálNí FUNkCE)

9.1 Psychologická funkce

 Stroj je vyroben z tvrzeného plastu a jeho povrch je lakován, proto je šicí stroj 
na dotek hladký a tvrdý, na pohled lesklý. Bílá barva patří mezi neutrální barvy a ne-
vzbuzuje výrazné emoce. Působí však čistě, pohodově příjemně pro práci a nerušivě. 
Červená barva, která je použita rovněž v hojnější míře, je teplá barva a do domácnosti 
se hodí, stroj je díky ní výraznější. Tato barva upozorňuje na důležité části stroje. Tyto 
základní barvy jsou doplněny šedou a stříbrnou barvou. Šedá barva nepůsobí tak vý-
razně jako červená, ale i tak upozorňuje na části, na kterých je použita. Tato barva je 
nevtíravá a pouze dotváří a zjemňuje ostatní barvy. Stříbrná barva je použita na kovové 
části stroje. Tato barva dodává šicímu stroji zdání luxusu. Celkově šicímu stroji dodá-
vá lesk.
 Drnčivý zvuk, který stroj vydává při šití, může být uklidňující (podobně jako 
je tomu u vlaku) a jeho pravidelný rytmus zpravuje uživatele o tom, že chod stroje je 
správný.
 Tento návrh nemá za cíl podbízet se, spíše lehce vyčnívat z řady. Na první 
pohled by mělo být zřejmé, že se jedná o kvalitní výrobek. Zákazník by si tento šicí 
stroj měl vybrat nejen na základě ceny, ale také funce, kvality a v neposlední řadě díky 
netradičnímu designu.
 

9.2 Ekonomická funkce

 Tento stroj je určen uživatelům domácích šicích strojů. Jeho cena by měla být 
podobná jako u ostatních domácích šicích strojů (tedy okolo 8000 Kč). Cena je dána 
zvolenými materiály, výrobcem a místem výroby. 
 Návrh je určen pro všechny domácí amatérské uživatele, barevné varianty mo-
hou dále dělit uživatele podle stylu i věku. 
 Tento šicí stroj by byl pravděpodobně vyráběn sériově s použitím stávajících 
dílů, čímž by se jeho konečná cena snížila. Také cena závisí na materiálech. Nosná 
konstrukce by měla být vyrobena z litiny, funkční komponenty kovové a ostatní části 
mohou být z plastu. Díky zvoleným materiálům tento návrh nepatří mezi nejlevnější 
domácí šicí stroje. V dnešní době je většina dílů šicích strojů vyráběna na dálném vý-
chodě a poté jsou tyto díly dováženy do továrny samotného výrobce k sestavení. Díky 
tomuto je cena opět nižší.
 

9.3 sociální funkce

 ČR je jedna ze zemí, kde je oblečení dražší než ve většině jiných zemích světa. 
Někteří lidé tento problém řeší tak, že si oblečení sami šijí. Tímto nejsou domácí vý-
robci oblečení vázáni současnou módou a vytvářejí si originální styl podle sebe. Šití je 
zájmem čím dál větší skupiny lidí, a často se z tohoto zájmu stane pro tyto lidi i zdroj 
obživy. O úspoře času nebo práce se zde ale moc mluvit nedá. Výhodou šití je i fakt, 
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že je mnoha organizacemi využíváno pro handicapované jako činnost, která tyto lidi 
baví a může přinést i nějaké finance pro ústav. V minulosti bylo šití jedním z velkých 
odvětví průmyslu v této zemi, v dnešní době však zaznamenal tento obor v průmyslu 
jistý úpadek, proto výroba šitím zde se z části přesunula do domácností a menších vý-
roben. Proto tedy převažuje v tomto oboru u nás import nad exportem. 
 Největším problémem z hlediska ekologie je pro šicí stroj jeho výroba a likvi-
dace. V době provozu znamená jistý problém elektrická energie. Při šití na funkčním 
stroji nevznikají emise. Jediným odpadem jsou zbytkové látky, nitě a podobně. Mís-
tem výroby součástí stroje jsou často země dálného východu, proto se přidávají i emise 
z dopravních prostředků. Stroje jsou do prodeje baleny do krabic (papír). Šicí stroje 
jsou vyrobeny z mnoha materiálů, proto jejich recyklace není snadná.
 Etické hledisko návrhu: Tvar návrhu vychází jednak z tvarů, které se v základu 
v průběhu histrorie výrazně neliší, dále pak vychází z technických požadavků. Návrhy 
nepředstavují nové řešení rozložení součástí nutných pro chod stroje, proto je jejich 
tvar podobný tvarům stávajících výrobků. Tento přístup má však své výhody. Téměř 
každý v této společnosti totiž již viděl šicí stroj a dokonce si i umí představit, jak se po-
žívá a jak zhruba funguje. Proto pro nového uživatele nebude problém vytušit, kde se 
šije, pro který účel se jednotlivé části používají a tak dále. Návrh není pojat jako reakce 
na názory, vyznání nebo národnost lidí - je to stroj k jasnému účelu pro všechny typy 
lidí. Samozřejmě tu vyvstane problém s lidmi s dominantní levou rukou. Nicméně 
tito lidé jsou na šití na stroji zvyklí, jelikož při šití obě ruce pracují téměř rovnocenně. 
Mnoho leváků si ani nedovede představit, že by na stroji pracovali opačně.
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10 závĚR

 Šicí stroj, navržený v této práci, je určen pro domácí použití a splňuje základní 
technické požadavky pro tento typ šicího stroje. Uživateli přináší několik výhod. Steho-
vá deska, tedy prostor, na kterém samotné šití probíhá, je umístěna tak, že před ní i za ní 
vzniká volný prostor stolu šicího stroje. Šitá látka může být tedy při šití rovně natažena 
a lépe se s ní pracuje. Tento prostor je navíc osvícen pěti LED, které světlo rovnoměrně šíří 
po celé ploše stehové desky. Díky jejich dlouhé životnosti je údržba šicího stroje snazší.  
 Návrh disponuje dnes již samozřejmým volným ramenem umožňujícím lepší 
přístup k problematickým částem oděvů. V odnímatelné části stolu šicího stroje se 
nachází úložný prostor. Veškeré ovladače jsou umístěny tak, aby se s nimi pohodlně 
manipulovalo, a nachází se na místech, kde je může uživatel logicky předpokládat (na-
příklad ovladač přítlaku patky a zdvihač patky figurují na hlavě šicího stroje, ovladač 
napětí nitě se nachází v blízkosti horní nitě a ovladač displeje v těsné blízkosti displeje).  
 Cívka horní nitě je ukryta pod odklopným víkem v prostoru horního rame-
ne šicího stroje, takže celé zařízení nenarušuje jednoduchý tvar stroje a působí dis-
krétně. Navíc díky umístění spáry pro horní nit je možné šít se zavřeným víkem.  
 Použitý displej (umístěný na těle šicího stroje) zjednodušuje celý vzhled ovlá-
dacího panelu. Nejsou tak potřeba tabulky znázorňující druhy stehů a velké množství 
ovladačů pro určení vlastností stehu. Postačuje jedno multifunkční tlačítko pro ovlá-
dání displeje.
 Na ovládacím panelu je dále umístěno tlačítko pro bezpedálové šití a tlačítko 
zpětného chodu. Tato tlačítka jsou zvolena tak velká, aby se dala pohodlně a intuitivně 
ovládat během šití.
 Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, častým problémem je odkládání špendlí-
ků během šití. Tento problém byl vyřešen vestavěným magnetem umístěným v pravé 
dolní části ovládacího panelu.
 Volba bílé barvy řadí tento šicí stroj do kategorie domácích elektrospotřebičů 
a ostatní použité barvy (zejména červená) dodávají návrhu zajímavější výraz. Z hle-
diska zorných podmínek je bílá barva ideální volbou, protože je výrazně zlepšuje. 
Zkosení spodní části hlavy šicího stroje pak umožňuje lepší viditelnost stehové desky. 
 Navrhovaný šicí stroj je poměrně prostorově výrazný, ale svou tvarovou i ba-
revnou jednoduchostí působí skromně a nevtíravě. Mezi výrazné prvky lze zařadit 
jeho hlavu, ovládací panel a červené ruční kolo. Tvarem pak může připomínat koníka, 
což by mohlo vést k případnému pojmenování modelu.
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