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Autorka prezelltrrje sr,oji vizi porr"lůcky pro irendikepcr,ané. konkrétněji žehlicího prkna

zanrěř*né pro používáni osobami na invalidním r,ozíku. Hledá nové postupy, snaží se toto

tóma uchopit originálně. Oceňuii progr§s a snahu o incvaci a dokonce i nor,ý přisttlp k dané

protllenratice, Ret]exe současného designu je z práce zřejnrá a výsledek působí v souladu s cíti

bakalářské práce.

Áutorka při nár,rhu žehlicilia prkna pro osob1, tělesně postižené předevšínr zohlednila tyto

strárrky_: design. jedncldrrchost obsluhy, přesnou ergonomii a v neposlední řadě také

bezpečnost.

P* designor,é strfurce výsledný prodrrkt jednoduše zapadne do r,ětšini; interiéru- jak iiž
nrodernich, tak tradičních. Zvolerré rrrateriály, kterými jsou dřevc. nalakované bílou lazurou.

a textilní potah. který leze snadno vl,nlěnit při znrá,mkách zvýšenéha opotřebení a tinr zaručrr.ie

_ieho stqiný r,zhled připadně nový, jednoduchou vÝměnou Fstahu- jsou vhodnýrn doplňkem

pro r,ětšinu dorrT ácností.

Obsluh*vání žehlicího pŘna je jedrroduché a dr,ěma pohyb"v se dastane z vertikální poloh,v dcl

horizantá}ni. ve které je sanrozřejmě aretovánqr. Ke sklcrpení prkna je zapotřebí od aretování

a p*té jeelninr pahybem clojde k jehtr sklopení.

Erg*nci*ie bylrr jedrrou z nejtežších částí při navrhovitni této parnůcky. aby došlo

ke sklouberrí r,šech potřebnýclr činností při žehlení. Bvlo zl,olen* řešeni- ve kterém je sklopná

žehlici plr:cha předsunutá, aby vznikl prostor pro uložení <latšich ponrůeek pro žehleni. jako

je želrlička nelro odstratiovač žrnolků z oděvu. V dřevěném základu je instalována zásuvka,

která *louži pro zapojení želrličk,r,"" aby nedocházencl zaplét{iní kabelu d* inr,alidního vozíku.

Dáta j* r, homí 65511 r,yfrézovaný háček. ktery slouží k zadržerrí kabelu vedoucínru z žehličky,

do irrtegravané elektrické zásuvky a zamezuje tak padání katrelu z žehlící plnchy. Žehlíci

plocha.ie dostirtečně velká pro vyžehlerri běžného oblečení včetnř kaltrot.

Bezpečnost je zajištěna výše zmiňovanou aretací, integrovan*u zásuvkou a háčkem

pra uch,vceni k*belu od žehličky. Dále se nrezi bezpečnostnf pn,ky řadí to" že prkno není



v Žádném místě spajeno s podlahou a tak pravděpodobnost zavadě*í o něj invatidnírn

vozíkem je zesadně snjžena

Práci autorhly Katefiny Farkové hodnotím jako velmi udařitou. Cíle prace byly naplněny.

Áutorka se z*jimala o pomůcku pro tělesně postižené, kteni je na trhu ze§toupena půtrz§

nizkým p*čterrr výr*bců a díky tomu shledávám práci jakc velice přinosnou a rnohla

by v budoucnu zapiait tzv. řžni díru.
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