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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální metodiku pro ověřování 

oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením. V teoretické části je vymezen 

testovaný materiál, oděv a skupina nositelů. Poté je proveden průzkum užitných vlastností 

materiálu a marketingový výzkum pro tvorbu dotazníku. Experimentální část se zabývá 

subjektivním testováním oděvů pomocí vytvořeného dotazníku a také laboratorními 

měřeními dané textilie.  Výsledky z obou měření jsou nejprve zhodnoceny a poté 

porovnány mezi sebou. 

Klíčová slova 

užitné vlastnosti, fyziologické vlastnosti, dotazník, oděvní komfort, hodnocení oděvů  

 

ANNOTATION 

The aim of this thesis is to propose an optimal methodology for verifying clothing 

products in practical wear tests. The theoretical part defines the tested material, clothing 

and group of carriers. Then the research of utility properties of the material and marketing 

research for the creation of the questionnaire is carried out. The experimental part deals 

with subjective testing of clothes using the created questionnaire and also with laboratory 

measurements of the same textile. The results of both measurements are first evaluated 

and then compared with each other. 

Keywords: 

utility properties, physiological properties, questionnaire, clothing comfort, evaluation 

of clothing
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ÚVOD 

Již v pradávných dobách se lidé oblékali do šatů. Zpočátku to byla kožešina, 

postupem času se jednoduché ošacení měnilo až do doby, kdy se oděv začal brát jako 

nezbytnost pro přežití. Celkový oděv poté začal výrazně ovlivňovat psychologickou 

stránku člověka. V různých historických obdobích se způsoby oblékání často měnily dle 

dostupných materiálů a módních vlivů z různých koutů světa. Oděvy dokonce 

rozlišovaly, do které sociální vrstvy byli lidé řazeni. V 21. století to už ale není zcela 

relevantní. Lidé v dnešní době kladou velký důraz jak na celkový komfort materiálů 

u hotového výrobku, tak i na jeho kvalitu a zda je jeho výroba šetrná k přírodě. 

Z těchto důvodů bylo zvoleno téma této bakalářská práce, která tedy řeší optimální 

metodiku pro měření užitných vlastností již u hotových výrobků. I přes to že je vybrán 

kvalitní materiál a hotový výrobek je kvalitně ušitý, nemusí být však nakonec pro nositele 

zcela pohodlný a komfortní při nošení. Jedním z důvodů může být i konstrukční řešení 

oděvů, které mnoho výrobců zanedbává a upřednostňuje spíše více vzhledovou stránku 

oděvů. 

V teoretické části této práce bude vymezena skupina probandů a oděv, který bude 

následně testován v experimentální části. Bude provedený průzkum důležitých užitných 

vlastností pro testovaný oděv. Tyto užitné vlastnosti budou následně popsané a uvedené 

dle normy pro jejich testování jak subjektivně, tak objektivně. Dále bude provedena 

marketingová analýza tvorby dotazníku. Vytvořený dotazník bude zaměřen nejen 

na hodnocení subjektivních vlastností nositelem, ale i na komfort oděvů při nošení. 

Experimentální část bude zaměřena na subjektivní metodu hodnocení. Testovaný 

oděv bude předán spolu s dotazníkem vybraným respondentům, kteří jej budou nosit 

po dobu dvou měsíců a během nošení budou do dotazníku zaznamenávat různé údaje 

o kvalitě a údržbě oděvu. Po skončení experimentu nositel zhodnotí užitné vlastnosti 

oděvu. Tyto údaje budou poté statisticky zpracovány a následně vyhodnoceny. Objektivní 

měření bude provedené v laboratořích KOD TUL. Ve zdejších laboratořích budou 

testovány stejné užitné vlastností jako při subjektivním měření.  

V závěru této bakalářské práce budou naměřená a nasbíraná data vyhodnocena 

a zjištěné výsledky vzájemně porovnány.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vymezení skupiny a oděvního výrobku 

Jako oděvní výrobek pro provedení subjektivního experimentálního měření bylo 

vybráno pyžamo. Důvodem je časté nošení tohoto výrobku, které umožňuje rychle 

a efektivně provést experiment. Výhodou je taky časté práni. Jako textilie byla vybraná 

pletenina, která byla ošetřená antibakteriální úpravou. Antibakteriální úprava stříbrem 

zamezuje množení bakterií v materiálů. Tato textilie byla poskytnuta FT TUL, kde již 

byla provedena některá laboratorní měření. Pleteninu lze rozdělit do dvou základních 

skupin podle výrobní technologie na osnovní a zátažnou. Dále rozdělujeme pleteninu 

podle orientace oček a jejich vazby na jednolícní, oboulícní, obourubní a interlock. V této 

práci je použita zátažná pletenina jednolícní. Zátažná pletenina se charakterizuje tím, 

že je vyrobena z jedné nebo více nití, které provazují očko za očkem ve směru řádku. 

Jednolícní vazba je charakteristická tím, že všechny vazební prvky jsou položeny 

v jednom směru. Tato pletenina je vyrobena ze směsi Tencelu a Polypropylenu. Tencel 

je obchodní název pro Lyocel, který se vyrábí z viskózy. Viskóza je vyráběna 

z přírodního polymeru a má dobré sorpční schopnosti. Většinou se používá jako náhrada 

bavlny a má chladný omak. Polypropylen je vyráběn z chemického polymeru. Vlákna 

tohoto druhu jsou lehká, příjemná na omak a nevyvolávají alergickou reakci. Také mají 

velice dobré izolační schopností. [1] [2] [3] 

Kvůli antibakteriální úpravě byla věková skupina probandu zúžena do dvou variant, 

a to děti a senioři. U obou skupin se dotazníkového šetření musela účastnit další osoba, 

která by jim pomohla s vyjádřením jejich pocitu. U seniorů by to mohl být zdravotní 

personál či příbuzní, ovšem zde je velká pravděpodobnost toho, že zaznamenávání 

výsledků by nebylo tak pečlivé a přesné. Proto byly vybrány malé děti, u kterých byli 

dotazováni rodiče. Je obecně známo, že rodiče vybírají to nejlepší pro své děti, proto 

se lze spolehnout na to, že dotazníky budou vyplňovat pečlivě a průběžně, což je pro 

následné porovnání subjektivního a objektivního měření nezbytné. [4] 
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2 Marketingový výzkum 

Tato kapitola je zaměřena na klasifikaci marketingového výzkumu do šesti 

kategorií, které budou podrobněji vysvětleny níže. [5] 

Syndikovaný, omnibusový a specializovaný marketingový: 

Tyto kategorie výzkumu jsou prováděny agenturou. Syndikovaný výzkum neboli 

tzv. nezávislý výzkum je prováděn agenturou na její vlastní náklady, zadání a cíle 

výzkumu určuje agentura, výsledky jsou nabízené firmám za určitý poplatek. Výhodou 

pro firmy je to, že tento výzkum je pro ně podstatně levnější nežli výzkum na zakázku, 

nevýhodou je však obecnější charakter výzkumu. U omnibusového výzkumu trh 

výzkumu určuje agentura, která následovně osloví několik firem na daném trhu. Tyto 

firmy se podílejí na výzkumu a nákladech. Agentura poté provádí výzkum dle požadavku 

těchto oslovených firem. Výsledky jsou poté předány zúčastněným firmám. 

Specializovaný výzkum je prováděn agenturou podle přesného zadání pro firmu (jediného 

zadavatele), která si určitou specializovanou agenturu najme a hradí jí veškeré náklady 

na tento výzkum. Patří mezi finančně a časově nejnáročnější výzkum, kde získané 

informace jsou přístupné pouze pro zadavatele. [5] 

Stálý neboli opakovaný a příležitostný marketingový výzkum:  

Stálý neboli opakovaný výzkum shromažďuje informace. Účelem je získaní 

nejnovějších informací nebo sledování vývoje společností apod. Je prováděn v určitém 

časovém období, a to průběžně nebo opakovaně. Příležitostný marketingový výzkum 

neboli jednorázový výzkum má za účel prozkoumat určitý problém, tento výzkum 

je stanovený přesně podle požadavků firmy. [5] 

Interní nebo externí výzkum: 

Interní výzkum je prováděn uvnitř podniku buď samotným podnikem, 

nebo specializovanou marketingovou agenturou, která pro ně tento výzkum provede. 

Externí výzkum je prováděn mimo podnik, např. firma zkoumá trh nebo určité faktory, 

co trh ovlivňují. [5]  

Primární a sekundární: 

Primární výzkum může být realizován podnikem nebo specializovanou agenturou. 

Jedná se o prvotní získávání dat, jejich analýzu a následné vyhodnocení. Tato data 

se mohou týkat samostatné činnosti podniku nebo jeho okolí. Tento sběr informací 
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rozdělujeme na interní primární výzkum a externí primární výzkum. Sekundární výzkum 

statistický zpracovává data, která již byla nasbíraná podnikem nebo specializovanou 

agenturou za nějakým účelem. [5] 

Kvalitativní nebo kvantitativní:  

Kvantitativní výzkum je prováděn dotazováním velkého počtu probandů nebo 

analýzou sekundárních dat. Výsledkem jsou číselné údaje, které jsou poté statisticky 

zpracované. Aby byly výsledky platné, je nutné zajistit dostatečný počet respondentů. 

Čím vetší je počet dotazovaných, tím jsou výsledky přesnější a pravděpodobně se blíží 

ke skutečné hodnotě. Je to časově a finančně náročný marketingový výzkum. Kvalitativní 

výzkum je prováděn s menším počtem respondentů, protože zde je kladen důraz 

na zjišťovaní hlubších příčin. Tento výzkum je finančně a časově méně náročný a je velmi 

rozšířený. Podniky ho většinou využívají na zjištění např. preferencí zákazníka, postoje 

zákazníka k výrobků atd. [5] [6] 

Explorační, deskriptivní, kauzální a prognostický výzkum: 

Explorační výzkum bývá první fází marketingového výzkumu, využívá se pro 

obecné objasnění problému (v případě, že cíl výzkumu není přesně definován 

a je obsáhlý), případně předběžný průzkum. Deskriptivní výzkum poskytuje obraz 

o řešeném problému, odpovědích na otázky, které jsou potřebné pro podnik, a stanovuje 

frekvenci výskytu těchto problémů neboli jevů, míru asociace a případně předpovídá další 

výskyt těchto jevů. Kauzální výzkum hledá příčiny nebo souvislosti na vzniku daného 

problému a jejich následky. Napomáhá k rozhodování a je časově náročný jak 

na přípravu, tak i na zpracování výsledků a jejich prezentaci. Prognostický výzkum 

na základě určitých předpokladů snaží postihnout současné trendy a odhadnout budoucí 

stav. [5] [6] 

Jelikož klasifikace je velice obsáhlá, dále budou popsané pouze kategorie, které 

jsou potřebné pro vytvoření výzkumu bakalářské práce. Tento výzkum lze definovat jako 

příležitostní, externí a interní, primární, kvalitativní a deskriptivní [5]  

Výzkum, který je proveden v této bakalářské práci lze zařadit do příležitostného 

výzkumu, vzhledem k tomu, že je jednorázový pro získaní informací pro návrh tvorby 

metodiky. Externí výzkum se týká subjektivního měření, kde respondenti nemají odborné 

znalostí z textilního průmyslu, a interní výzkum je prováděn pomocí laboratorních 
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měření. Externí výzkum je primární, data jsou získávána z jednorázového dotazování. 

Podle počtu respondentů a obsahu dotazování lze výzkum zařadit do kvalitativního. 

Deskriptivní výzkum neposkytuje příčiny výzkumu, pouze podává základní informace 

o stavu. [5] [6] 

 

2.1 Metody a techniky sběru primárních dat  

Zde je důležité zvolit vhodnou metodiku tak, aby data byla získána kvalitně, rychle, 

přesně, aktuálně a úplně. 

Data lze získat těmito způsoby: [5] 

• Pozorováním, 

• Experimentem, 

• Dotazováním. 

Výběr metody záleží na účelu a rozsahu výzkumu, zkoumané problematice 

a dostupnosti respondentů. [5] 

Metodu pozorování lze charakterizovat jako proces sbíraní informací o lidech, 

jejich činnostech a daných situacích, aniž by pozorovaný subjekt o daném výzkumu byl 

informován. Výhodou je, že můžeme získat informace bez ohledu na ochotu či neochotu 

je poskytnout. [5]  

Experimentální metoda je vázána na prostředí experimentu. Podle toho tuto metodu 

rozlišujeme na laboratorní a terénní experiment. V případě laboratorního experimentu 

je důležité dodržování všech norem. V terénním výzkumu je tzv. testování trhu – kde 

je zkoumána např. reakce respondentů na nový výrobek, reklamu apod. Výhodou 

je objektivnost, přesnost a věrohodnost výsledku, tato metoda je však časově a finančně 

náročnější. [5] [6]  

Metoda získávání dat dotazováním je nejčastěji používaná v marketingovém 

výzkumu. Cílem je pomocí správně položených dotazů a vhodně zvoleného způsobu 

kontaktovaní zajistit přesná a věrohodná data. [5] 
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2.2 Sběr primárních dat metodou dotazování 

Způsob dotazování rozdělujeme do tři kategorií: [5] [6] 

• Osobní dotazování – ovlivněné nejen respondentem, ale i tazatelem, potřeba mít 

kontrastně vytištěné dotazníky pro tazatele, formou individuálního, 

nebo skupinového rozhovoru, 

• Telefonické dotazování – přes to, že je to nejrychlejší technika pro shromáždění 

potřebných informací, je zde velké riziko odmítnutí, 

• Písemné dotazování – zde se klade velký důraz na zpracování otázek, musí 

být zcela srozumitelné pro respondenta. 

V této práci bude podrobně popsáno písemné dotazování. Obrovskou výhodou 

tohoto dotazování je možnost oslovit respondenty v nezávislosti na jejich vzdálenosti 

či geografické poloze. Je to poměrně levnější způsob dotazování oproti ostatním 

metodám. Výhodou pro respondenty je dostatek času na vyplnění, zároveň pro tazatele 

je to nevýhoda z důvodu pomalé odezvy. Taky je zde riziko malé návratnosti dotazníku, 

obvykle 10-30 %. Toto riziko lze zmenšit obsahem a prezentací dotazníku, vhodným 

výběrem respondentů či např. využitím motivačních faktorů (dárek, losování o ceny 

apod.). V současné době se hodně využívá elektronické dotazování, které je rychlé, 

jednoduché a levné. Umožňuje rychlou odezvu a následné vyhodnocení výzkumu. [5] 

Jak již bylo zmíněno, pro tento výzkum byla zvolena věková skupina 8–12 let, 

ale dotazováni byli rodiče těchto dětí. Proto pro tuto bakalářskou práci byla zvolena forma 

písemného dotazování. 

 

2.3 Dotazník a jeho tvorba 

Pro správné vypracování dotazníku je nutné určit cíl výzkumu, zpracovat seznam 

informací, které mají být zjištěny, a určit následnou analýzu těchto dat. [5] 

Otázky musí být jednoduché a srozumitelné bez silného citového zabarvení, 

vyhnout se musí odborným slovům a výrazům, víceznačná slova a dlouhá souvětí také 

nejsou vhodnou volbou pro formulovaní otázek. [5] [7] 
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Základní rozdělení otázek: [5] [7] 

• Uzavřené – zde jsou často uvedené také možnosti „nevím“, „jiná“, apod.: 

o Alternativní – dvě varianty odpovědí, 

o Selektivní – více než dvě varianty. 

• Otevřené – zde se škála hodnot vytváří na základě odpovědí, bývají omezené, 

těžko se zpracovávají a jsou časově náročné na zpracování: 

o Volné otázky – odpověď je zcela na respondentovi, 

o Asociační otázky – respondent má uvést první slovo, na které pomyslel, 

když přečetl otázku. 

o Otázky s dokončením věty: 

• Polouzavřené (polootevřené) – respondent si může vybrat z uvedených odpovědí 

nebo napsat vlastní. 

 

Mezi nejpoužívanější škály hodnocení patří techniky třídění a oceňování. Dále jsou 

zde škály hodnocení pomocí stupňového řazení, sémantického diferenciálu a likertové 

stupnice. [5]  

Škála hodnocení: [5] [6] [7] 

• Technika třídění umožňuje zjistit, co respondenta zajímá a co ne, je to důležité 

např. při testovaní výrobků. 

• Technikou oceňování můžeme zjistit, co je pro respondenta důležitější, co mu více 

vyhovuje nebo jeho spokojenost s daným výrobkem. Zde se používá škála 

hodnocení 5 až 7 stupňů, příznivé a nepříznivé kategorie by měly být vyvážené, 

také je dobré zde používat lichý počet stupňů pro vyjádření neutrálního postoje 

respondenta. Příklady těchto stupnic: 

o Stupnice přikládaného významu – respondent hodnotí intenzitu zájmu 

neboli důležitosti, např. 1 - neobyčejně důležité, 5 - není vůbec důležité, 

o Známkovací stupnice – respondent hodnotí určitý objekt dle určité škály, 

např. 1 - vynikající, 5 – velmi špatný.  
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• U stupňového řazení respondent podle preferencí nebo významů (důležitostí) 

vytváří pořadí určitých charakteristik nebo vlastností. Např. pro nejdůležitější 

kritérium respondent přiřadí 1, pro nejméně důležité kritérium 8.   

• Sémantický diferenciál (Osgood, 1957) – respondent zde označuje intenzitu 

a směr svého postoje ke zkoumanému objektu. Směr hodnocení znamená, 

zda respondent vybere kladný, či záporný směr a intenzitu určí číslem.   

Např: Vaše pyžamo hodnotíte jako?   

Pohodlné          +3   +2   +1   0   -1   -2   -3           Nepohodlné  

Příjemné           +3   +2   +1   0   -1   -2   -3           Nepříjemné  

• Likertova stupnice (Likert, 1932) – respondent přiřazuje ke škále od „naprosto 

souhlasím” po „naprosto nesouhlasím” jeho postoj ke zkoumanému objektu.   
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3 Oděvní komfort 

Je charakterizován jako souhrn všech vjemů spotřebitele během nošení oděvu 

a nezpůsobuje organizmu diskomfort, jako je například pocit tepla nebo chladu.[8]  

Oděvní komfort rozdělujeme na dvě skupiny: [8] 

• Funkční komfort – dále je rozdělen na fyziologický, senzorický 

a patofyziologický komfort. 

• Psychologický komfort vyjadřuje individualitu zákazníka. Jedná se zde 

o módnost, barvu, styl, konstrukční řešení. Pří výběru oblečení zákazník někdy 

upřednostňuje psychologický komfort před funkčním komfortem. 

 

Fyziologický komfort 

Je vnímán subjektem jako stav pohodlí, kdy fyziologické funkce člověka jsou 

v optimu. Ideální stav je stav bazálního metabolismu. Nastává, když organizmus zdravý, 

hladový a neoblečený setrvává ve vodorovné poloze ve stanovených klimatických 

podmínkách (T = 20 °C, φ = 65 %) a nevykonává žádnou činnost. Teoreticky v tomto 

stavu probíhá minimální látková výměna, potřebná k fungování organismu a člověk 

nepociťuje žádný pocit chladu nebo tepla. Ve skutečnosti klimatické podmínky jsou jiné 

a lidské tělo uvolňuje více tepla, proto oděv pomáhá tělu udržovat tepelnou rovnováhu, 

která dává pocit pohodlí. [8] [9] 

 

Senzorický komfort 

Senzorický neboli smyslový komfort tvoří mechanický a tepelný kontakt mezi 

lidskou kůží a textilií. Je dán konstrukcí a velikostí oděvu, povrchovými a tepelnými 

vlastnosti textilie, stlačitelností textilie a její splývavostí. Mechanický kontakt může být 

i negativní, tzn. dráždit kůži nebo jinak znepříjemňovat nošení pícháním, 

škrábáním apod. [8]  

 

Patofyziologický komfort 

Patofyziologické látky jsou bakterie, chemické látky v pracích prostředcích, plísně 

v textiliích. Mohou zapříčinit alergické reakce na pokožce. [8]  
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4 Metoda subjektivního hodnocení hotového výrobku uživatelem 

Hodnocení hotového výrobku subjektivní metodou probíhá za skutečných 

podmínek, to znamená při reálném nošení daného oděvu. Před zahájením tohoto 

experimentu je nutné stanovit: [10] 

• zkušební předmět – textilní výrobek, 

• určit rozsah používání (nošení dle typu oděvů – pyžamo, nošení v noci 

cca 8 hod), 

• testované vlastnosti, v tomto případě užitné vlastnosti oděvů, 

• uživatele neboli nositele oděvu, 

• dobu trvání experimentu, 

• vytvoření dotazníku nebo deníku do kterého budou zaznamenávány informace 

ohledně nošení a výsledku experimentu. 

Ne všechny užitné vlastnosti je možné hodnotit subjektivně, u některých vlastností 

je možné určit pouze celkový komfort hotového výrobku. Jedná se o fyziologické 

vlastnosti, u kterých je možné určit pouze fyziologický komfort neboli pohodlí celkového 

oděvu. A to tak, že proband bude hodnotit pocit „volnosti a pohodlí“ při spaní. [11] 

Subjektivní hodnocení je ovlivněno mnoha faktory, např. může se jednat 

o genderové rozdělení, nebo kulturní odlišnost probandů. Také zde hraje velkou roli 

psychologický komfort, který vyjadřuje individualitu zákazníka. Komfort je obvykle 

spojen s vjemy a pocity, které se objevují během nošení kvůli lidské činnosti nebo změně 

mikroklimatu. Je velice důležitý vztah mezi oblečením, člověkem a prostředím, protože 

se podle toho liší nároky na oblečení a pocity během nošení. Toto měření je ovlivněné 

předchozími zkušenostmi, předsudky nebo očekáváním. Obzvlášť důležité je hodnocení 

tepelného komfortu, Je vědecky ověřeno, že ženy jsou citlivější na tepelné pohodlí nežli 

muži. [9] [12] [13] 

U subjektivního měření bude hodnocen fyziologický komfort.  Z hlediska 

senzorického komfortu bude hodnocen omak materiálu. Poté budou hodnoceny estetické 

vlastnosti oděvu, které důležité z hlediska psychologického komfortu, 

a to je žmolkovitost, stálobarevnost a změna rozměrů po praní a sušení.  
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5 Metodiky testování plošných textilií se zaměřením na užitné 

vlastnosti 

Užitné vlastnosti jsou důležité z hlediska funkčnosti oděvu pro konečného 

spotřebitele. Lze je rozdělit do několika základních skupin: [8] 

• Trvanlivost a možnost údržby, 

• Estetické vlastnosti, 

• Fyziologické vlastnosti, 

• Ostatní užitné vlastnosti. 

 

V této bakalářské práci ostatní užitné vlastnosti nebudou testovány, protože to jsou 

speciální požadavky kladené na určitý druh oděvu (např. nehořlavost). Z jednotlivých 

základních skupin bylo vybráno několik důležitých vlastností pro daný oděv, které budou 

testovány v experimentální části, jak objektivní tak i subjektivní metodou měření. [8]  

U trvanlivosti oděvu: 

• změna rozměrů po praní a sušení 

(sráživost), 

• stálobarevnost – změna odstínu. 

U estetických vlastnosti: 

• žmolkovitost, 

• omak. 

U fyziologických vlastnosti:  

• propustnost vodních par, 

• prodyšnost, 

• tepelná jímavost, 

• tepelná vodivost. 

 

 

Pro objektivní testování těchto užitných vlastností jsou vhodné metody 

experimentální a senzorická, experimentální s použitím měřících prostředků a zařízení, 

které umožní získat numerické vyjádření výsledků. Metoda senzorická umožňuje provést 

experiment pomocí analýzy vjemů smyslových orgánů. Pro subjektivní hodnocení 

plošných textilií je možno použít pouze metodu senzorickou. [11] 
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5.1 Změna rozměrů po praní a sušení / sráživost 

Sráživost je schopnost textilie držet tvar. Je to důležitý parametr estetických 

vlastností oděvů. Působením například tepla, vlhkosti, vody nebo všech těchto parametrů 

najednou (např. při praní) některé textilie mohou změnit tvar. Většinou se jedná 

o nežádoucí efekt. [14] 

Laboratorní zkouška je prováděna dle normy ČSN EN ISO 5077. Testována může 

být plošná textilie nebo hotový výrobek. Odběr vzorku pro plošnou textilií je specifikován 

v normě ISO 3759. Vzorek připravený dle norem je položený na měřicí stůl, na tomto 

vzorku je nutno označit minimálně tři dvojice značek ve směru délky, taky je nutno 

dodržovat vzdálenost mezi těmito značkami podle normy ČSN EN ISO 3759. Zkoušený 

vzorek je poté vyprán a následně usušen v klimatizované místnosti, poté je vzorek opět 

změřen a výsledné změny rozměru jsou výsledkem testu. [15] 

U hotových výrobků se měření o něco liší. Před provedením experimentu je nutné 

oblečení podle normy ČSN EN ISO 3759 změřit. Po vyprání se hotový výrobek musí 

pověsit na ramínko a nechat v klimatizovaném ovzduší až do dosažení konstantní 

hmotnosti (předpoklad, že při vážení v intervalech po 1 hodině není změna hmotnosti 

vyšší než 0,25 %). Poté je hotový výrobek opět změřen. V této normě jsou taky určena 

místa měření pro oblečení kabátového typu (včetně pyžam), oblečení kalhotového typu 

atd. Výsledkem subjektivního a objektivního měření je procentuální změna rozměru 

podle vzorce (1). [15] [16] 

 

𝑥𝑡− 𝑥0

𝑥0
× 100  [%] 

kde:           (1) 

𝑥0      výchozí rozměr, 

𝑥𝑡      rozměr změřený po zpracování. 

 

5.2 Stálobarevnost v praní 

Změna barvy textilie zapříčiněna chemickými nebo fyzikálními vlivy nebo 

odolnost barvy vůči těmto vlivům. Působením těchto vlivu, může dojít ke zmenšení 

sytosti barvy nebo k změně odstínu. Lze pozorovat stálobarevnost v potu, při praní 
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či žehlení, na světle, při chemickém čištění, ve vodě. Na tyto druhy sledování 

stálobarevnosti existují příslušné normy pro hodnocení. [17] [18] 

Zkouška je prováděna dle normy ČSN EN ISO 105-C06. U stálobarevnosti v praní 

je sledován stupeň zapuštění barvy do doprovodné textilie při praní. Po usušení obou 

vzorků je změřena změna odstínu oproti původním vzorkům. [19] 

Objektivní vyhodnocení stálobarevností je prováděno na spektrofotometru. 

Je to přístroj, na kterém je měřená barevná změna vzorků, neboli barevná odchylka ΔE*. 

ΔE* je naměřená hodnota odchylky u konkrétního vzorku. Je to odchylka vůči původnímu 

vzorku, který je značen jako STANDARD. Tato odchylka je poté přiřazena k hodnotě 

v tabulce z normy ČSN EN 20105-A02, viz. Tabulka č. 1. [20] 

Tabulka 1: Převodová tabulka stupně stálostí na barevnou odchylkou [20] 

Stupeň stálosti CIELAB barevné rozdíly (ΔE*) Odchylka 

5 0 0,2 

4-5 0,8 ±0,2 

4 1,7 ±0,3 

3-4 2,5 ±0,35 

3 3,4 ±0,4 

2-3 4,8 ±0,5 

2 6,8 ±0,6 

1-2 9,6 ±0,7 

1 13,6 ±1,0 

 

Stálost vybarvení vzorku lze hodnotit subjektivně pomocí šedé stupnice. 

Je to subjektivní hodnocení, kde pozorovatel porovnává změnu odstínu zkoušeného 

vzorku oproti původnímu a srovnává ho s rozdíly znázorněnými na šedé stupnici, 

viz. Obrázek č. 1. [20] 

 

 

Obrázek 1: Šedá stupnice            Obrázek 2: Šedá stupnice pro hodnocení  

zapouštění 
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Zapouštění vzorku se hodnotí stejně jako stálost vybarvení s tím rozdílem, že se zde 

porovnává doprovodní textilie s původním vzorkem doprovodní textilie. Rozdíl je také 

v tom, že změna odstínu se zde přirovnává k normalizované šedé stupnici pro hodnocení 

zapouštění, viz. Obrázek č. 2. [20] 

 

5.3 Žmolkovitost 

Žmolkovitost je negativní vlastnost plošné textilie, je to proces postupného 

vytahování vláken nad povrch textilie. Žmolky vznikají třením textilií po sobě, ohýbáním 

textilií, kdy dochází k pohybu vláken, hlavně těch odstávajících, která mají tendenci 

vyčnívat nad povrch textilie. [21] 

Objektivní zkouška je prováděna na přístroji Martindale M235, poté je textilie 

vyhodnocena podle etalonu. Zkouška je řízena dle normy ČSN EN ISO 12945-2. 

Subjektivní zkouška je prováděna metodou opotřebení materiálu během nošení. [21] 

Hodnocení obou měření je prováděno subjektivně podle normy v prohlížecí 

komoře, která je umístěna v temné místnosti. Porovnává se zkoušený vzorek s původním, 

oba jsou vložené doprostřed prohlížené plochy v komoře, zkoušený vzorek je vlevo 

a původní vpravo, jsou umístěné vertikálně ve směru délky (pro zajištění správné polohy 

je možné použít samolepicí pásku PVC). Prohlíží se každý vzorek z menší vzdálenosti 

a přesně zepředu. Obrázek č. 3Obrázek 3: Osvětlení vzorků znázorňuje přesné umístění 

vzorku a směr, ze kterého se má vzorek prohlížet, aby nedošlo k oslepení světlem. [21] 

 

 

 

 

1 … zdroj světla, 

2 … hodnotitel,  

3 … vzorek. 

 

 

 

 Obrázek 3: Osvětlení vzorků [21] 



23 

 

Vzorky jsou přirovnávány k etalonům žmolkovitosti, které jsou znázorněné v tabulce č. 2. 

Když hodnota kolísá mezi dvěma stupni, tento výsledek je označován za „mezistupeň”, 

např. 1-2. Hodnocení je subjektivní, aby měření bylo důvěryhodné je důležité mít více 

hodnotitelů. Konečným výsledkem zkoušky je průměrná hodnota stupně žmolkování 

všech hodnotitelů. [21]  

Tabulka 2: Vizuální hodnocení [21] 

Etalony žmolkovitosti 

1-2 2-3 3-4 4-5 

    

Vizuální hodnocení – slovní popis 

Stupně Popis 

5 Bez změn. 

4 Lehké rozvláknění povrchu a/nebo počátek tvorby žmolků. 

3 
Mírné rozvláknění povrchu a/nebo mírné žmolkování. Žmolky různé 

velikostí a hustoty pokrývají částečně povrch vzorku. 

2 
Výrazné rozvláknění povrchu a/nebo výrazné žmolkování. Žmolky různé 

velikosti a hustoty pokrývají značnou část povrchu vzorku. 

1 
Husté rozvláknění povrchu a/nebo silné žmolkování. Žmolky různé 

velikosti a hustoty pokrývají celý povrch vzorku. 

 

 

5.4 Omak 

Omak lze hodnotit pomocí subjektivního a objektivního měření. Jedná se o dva 

odlišné experimenty, které budou dále popsány. 

 

Objektivní hodnocení omaku je hodnoceno pomocí měření mechanických (tah, 

ohyb, smyk, komprese) a povrchových vlastností (tření, drsnost), konstrukčních 

charakteristik textilií (tloušťka, plošná hmotnost). Měření se provádí na Kawabata 

Evaluation System, který se skládá ze 4 přístrojů: [22] 
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• KES FB 1 – tah, smyk, 

• KES FB 2 – ohyb, 

• KES FB  3 – tlak, 

• KES FB 4 – povrch. 

Testování smykové tuhosti probíhá na přístroji KES-FB1 (tah, smyk). Vzorek 

je upnut mezi dvě čelisti. Přední čelist je nehybná, zadní čelist se pohybuje o 8,5° 

doprava, vrací se do 0 a poté o 8,5 °C doleva pod úhlem 8°C. [23] 

Testování ohybové tuhosti je testováno na přístroji KES-FB2. Vzorek je upnut mezi 

dvě čelisti, přední čelist je nehybná, zadní čelist táhne vzorek pod desku a poté nad desku, 

opisuje tzv. „jednotkovou kružnicí“ o 120°. [23] 

Testování stlačitelnosti (komprese) je testováno na přístroji KES-FB3. Vzorek 

je vložen pod dvě čelisti, první čelist stlačuje vzorek na minimální tloušťku, ve které je 

ten vzorek změřen, od té hodnoty je vzorek stlačován silou 4900 N/m2, když dosáhne 

vrcholu (4900 N/m2) začne odlehčovat testovaný materiál, kvůli zjištění zotavení 

materiálu. [23] 

Testování povrchu – koeficientu tření a geometrické drsnosti je testováno 

na přístroji KES-FB4. Vzorek je upnut mezi dvě čelisti, senzor jede po dráze 3 cm, ale 

0,5 cm na začátku a na konci nejsou započítané do výsledné hodnoty. U koeficientu tření 

se zaznamenává do grafu cesta senzoru tam a zpět, u geometrické drsností do grafu 

se zaznamenává pouze cesta tam, ale do výsledné hodnoty je započítaná i cesta zpět.  

Senzor jede z jedné strany na druhou a poté zpět, opisuje výstupky vazných bodů nahoru 

a dolů. Směrodatná odchylka koeficientu tření a geometrická drsnost opisuje „objemnost“ 

materiálu. [23] 

Z těchto přístrojů dostaneme 15 charakteristik měřeného materiálu. Po následném 

zpracování těchto výsledků je celkové hodnocení omaku neboli THV hodnoceno 

stupnicí: [22]  

• 0 - nevyhovující, 

• 1 - velmi špatný, 

• 2 - podprůměrný, 

• 3 - průměrný, 

• 4 – velmi dobrý, 

• 5 - výborný. 
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Subjektivní hodnocení omaku lze provést dle interní normy TUL. Pro subjektivní 

hodnocení je nutné uvést polární páry, podle kterých je omak následně testován jako: [24] 

• teplý – studený, 

• prázdný – plný (objemný), 

• drsný – hladký, 

• tuhý – ohebný. 

Tyto páry jsou vybrány podle primárních složek omaku, které vyvolávají vjemy, 

souvisí to s geometrickými, povrchovými a tepelnými vlastnostmi textilie. Hodnotí 

se skupinou respondentů, kteří musí být předem obeznámeni a poučeni o tom, 

jak má zkouška vypadat. Doporučuje se minimálně 30 hodnotitelů pro provedení 

zkoušky. [24] 

Podmínky provedení zkoušky: [24] 

• místnost musí být čistá, prostorná, větratelná a dobře odhlučněná, aby respondenta 

nic nerozptylovalo, 

• nejlépe denní světlo, v případě, že to není možné, rovnoměrné světlo, které 

odpovídá rozptýlenému dennímu světlu, 

• teplota v místnosti by měla byt mezi 18-23 °C, vlhkost 40-70%, 

• nutný dohled organizující osoby, aby pomohla hodnotiteli v případě, že bude 

potřebovat vysvětlení, 

• optimální velikost zkoušeného vzorku je 50 x 50 cm, minimální je však 

30 x 30 cm. 

Pro vyhodnocení celkového omaku je možné zvolit ordinální škálu hodnocení. 

Ordinální škálu hodnocení rozdělujeme na dva způsoby provedení zkoušky: stupnicová 

nebo srovnávací zkouška. Srovnávací zkouška spočívá v hodnocení rozlišných druhů 

vzorků. Z toho důvodu v této bakalářské práci byla zvolena stupnicová metoda pro 

vyhodnocení subjektivní zkoušky, která je nejrozšířenější při hodnocení jednoho druhu 

vzorku u subjektivního hodnocení. Pro stupnicovou zkoušku je možno zvolit nejčastější 

kategorie hodnocení, a to stupnicovou škálu 5, 7, 9 nebo 11, viz. Tabulka. č. 3. Škála 

5 kategorií je vhodná pro hodnotitele, kteří nejsou tak dobře obeznámení s oborem a jsou 

pouze proškolení před provedením zkoušky. I když jsou hodnotitelé proškolení, je zde 

riziko, že výsledky jednotlivých hodnotitelů se budou lišit, protože každý člověk je jinak 
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citlivý, a na to se musí brát ohled, subjektivní hodnocení není tak přesné a věrohodné jako 

objektivní. Nevýhodou subjektivního hodnocení je, že aby se výsledky výrazně nelišily, 

je nutné dobře zaškolit respondenty nebo provést zkoušku s dlouholetými odborníky. 

U této skupiny respondentů je vhodnější škála 11 kategorií, která je určená pro detailnější 

hodnocení omaku. [25] 

Tabulka 3: Příklady ordinálních škál [25] 

5-ti bodová škála 11-ti bodová škála 

1 nepřijatelný 1 Nevyhovující  

  2 

špatný 

horší 

  3 střední 

2 mírně přijatelný 4 lepší 

  5 

průměrný 

horší 

3 dobrý 6 střední 

  7 lepší 

4 velmi dobrý 8 

dobrý 

horší 

  9 střední 

  10 lepší 

5 znamenitý 11 vynikající  

 

 

5.5 Propustnost vodních par 

Tato vlastnost je důležitá z hlediska funkčnosti oděvů, a to nejen u sportovních, 

ale i u každodenních oděvů například u pyžam. Při spánku se z těla uvolňuje pot 

a je velice důležité, aby pyžamo dokázalo tento pot dobře odvádět. [9] 

Daná zkouška může být prováděna objektivně dle normy ČSN EN ISO 11092 

(80 0819) nebo JIS L 1009. Je zde mnoho možností, jak tuto zkoušku provést, 

např. absorbováním vody silikagelem – skrz plošnou textilií prochází vodní páry a tyto 

páry jsou absorbovány silikagelem, poté se stanovuje příbytek hmotnosti silikagelu. [26] 

Nicméně pro tuto bakalářskou práci byla zvolená metoda z normy JIS L 1009, 

Metoda A-2 – metoda s vodou. Voda je odpařovaná skrz plošnou textílii v klimatizované 

místnosti. Následný úbytek vody je odečten od původního množství vody podle 

vzorce (2): [26] 
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𝑃𝐴 =
𝑎2 − 𝑎1

𝑆𝐴
 

kde:          (2) 

PA  propustnost vodních par [g/m2*h], 

a2 – a1  změna hmotností změřená po několika hodinách [g/h], 

SA  testována plocha textilie v m2. 

 

Subjektivně danou zkoušku provést nelze, je možné pouze určit, zda výrobek 

z daného materiálu je komfortní a zda dobře odvádí pot skrz materiál. [26] 

 

5.6 Prodyšnost 

Je důležitá nejen z hlediska fyziologických vlastností, ale i hygienických vlastností, 

které zajišťují komfort hotového výrobku. Prodyšnost je schopnost textílie odvádět 

tělesnou vlhkost od těla za určitý čas. Lze ji definovat jako proudění vzduchu skrz 

testovanou plošnou textílii. [28] 

Zkouška je provedená dle normy ČSN EN ISO 9237. Při měření se sleduje průnik 

vzduchu skrz textílii, kde výsledkem je rozdílný parciální tlak na opačných stranách 

textílie. Po provedení zkoušky z jednotlivých měření se vypočítá aritmetický průměr, 

variační koeficient při 95 % konfidenčním intervalu. Následně se vypočítá prodyšnost, 

která je vyjádřena v [mm/s] podle vzorce (3): [28] 

𝑅 =
͞𝑞͞͞

𝑣

𝐴
× 167 

kde:          (3) 

R prodyšnost [mm/s], 

͞𝑞͞͞
𝑣
 aritmetický průměr průtoku vzduchu v l/min, 

167 přepočítávací faktor z decimetru krychlových (nebo litru) za 

minutu na centimetr čtvereční, na milimetry za sekundu, 

A testovaná plocha textilie v cm2. 

 

Subjektivní hodnocení prodyšnosti je možné pojmout jako hodnocení 

fyziologického komfortu oděvů. [8]  
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5.7 Tepelné vlastnosti – tepelná vodivost a tepelná jímavost  

Tepelnou vodivost a tepelnou jímavost textilie lze měřit pouze objektivně podle 

normy ASTM D7984-16 na přístroji C-THERM TCI. Subjektivně lze hodnotit komfort 

dané textilie nebo hotového výrobku. [29] 

Tepelná vodivost je vlastnost, která popisuje schopnost látky vést teplo. Tedy 

s jakou rychlostí je látka schopna šířit teplo po celé své ploše. Tepelná vodivost 

je charakterizovaná součinitelem tepelné vodivosti, tzv. měrnou tepelnou vodivostí. 

Která je definovaná jako: „množství tepla, které proteče jednotkou délky za jednotku času 

a vytvoří rozdíl teplot 1 K”. [29] [30] 

Tepelná jímavost je popisovaná parametrem b [W.m-2. s1/2 K-1], který zavedl 

prof. Hes. Tento parametr charakterizuje: „tepelný omak a představuje množství tepla. 

Které proteče při rozdílu 1 K jednotkou plochy za jednotku času v důsledku akumulace 

tepla v jednotkovém objemu”. Podle vzorce (4): [29] [30] 

𝑏 =  √𝜆. 𝜌. 𝑐 

kde:          (4) 

b  tepelná jímavost 

λ  měrná teplota vodivostí 

ρ  hustota 

c  tepelná kapacita 

Je-li materiál pocitově chladnější, má větší absorpční schopnost, to znamená, že má 

vyšší hodnoty tepelné jímavosti. Hmatem (pocitově) chladnější materiály jsou vyráběny 

z přírodních vláken např.: viskóza, len, bavlna.  Teplejší omak vykazují materiály 

vyrobené ze syntetických vláken např.: PL, PP. Vlhkost výrazně ovlivňuje tepelnou 

jímavost materiálu. Tepelnou jímavost je možné upravovat vhodnou povrchovou 

úpravou, protože tepelná jímavost je převážně povrchová vlastnost. [29] [30] 

Nelze přesně změřit tepelnou jímavost a tepelnou vodivost subjektivní metodou 

hodnocení. Lze pouze pocitově určit stupně chladu a tepla, zda je např.: teplý či horký 

apod.   
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6 Specifikace vybraného materiálu a shrnutí testovaných vlastnosti 

Pro účely této bakalářské práce bylo rozhodnuto vytvořit 4 dětská pyžama 

ve velikostech 128, 140 a 2 ks ve velikosti 164, viz. Příloha č. 1. Tyto pyžama byla ušita 

v šicí dílně na katedře oděvnictví Fakulty textilní TUL. Jako šicí materiál byla zvolena 

pletenina, která má antibakteriální úpravu, a původní konstrukce pyžama byla poupravena 

změnou z klasického hlavicového rukávu na kimonový. Původně byl tento materiál a střih 

zvolen pro jiný experiment zabývající se kožním onemocněním u dětí. Nakonec bylo 

pro porovnání komfortu u obou konstrukcí rukávů pro použití u běžných dětských pyžam 

rozhodnuto střih ponechat. Jako vylepšení estetického vzhledu oděvu bylo dětské pyžamo 

ozdobeno krajkou, viz. Obrázek č. 4. 

 

Technický popis pyžama: triko s dlouhým kimonovým rukávem, pomocí 

silikonového proužku na konci rukávu se vytváří řasení nahoře, rukáv je zakončen 

krajkovou manžetou. Dolní kraj trika je začištěn dvojitým obrubovacím švem. Průkrčník 

je začištěn légou (nápletem) a zpevněn prošitím. Přední a zadní díl nohavice tvoří jeden 

celek, levá a pravá nohavice je sešita v přední a zadní středové linii. Kalhoty jsou rovně 

Obrázek 4: Technický nákres dětského pyžama 
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střižené. Pásek tvoří jednoduchý přinechaný pasový límec s pruženkou. Dolní kraj 

je zakončen prošitím s krajkovou manžetou.  

V tabulce č. 4 je uvedená charakteristika použité pleteniny. Charakteristika nápletu 

a krajky, které byly také použité pro dětské pyžamo, je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

Tabulka 4: Charakteristika pleteniny 

Materiálové složení [%] 50 % Tencel/50% POP Ag+  

 
Vazba pleteniny jednolícní 

Barva světlé fialová/bíla 

Vzor proužek 

Plošná hmotnost [g/m2] 154 

 

 

Na základě teoretické části byl vytvořen dotazník, který je k nahlédnutí 

v příloze č. 3. Tento dotazník je použit v experimentální části subjektivního hodnocení 

hotového výrobku. V experimentální části jsou testovány objektivní užitné vlastnosti 

textilie a subjektivní vlastnosti hotového oděvního výrobku, viz. Tabulka č. 5.  

Tabulka 5: Shrnutí testovaných vlastností 

Subjektivní  Objektivní 

1 Změna rozměrů po praní a sušení 1 Sráživost 

2 Stálobarevnost 2 Stálobarevnost 

3 Žmolkovitost 3 Žmolkovitost 

4 Omak 4 Omak 

5 Tepelný pocit materiálu 

(společná charakteristika pro 

vlastnosti 5 až 7) 

5 Propustnost vodních par 

6 Prodyšnost 

7 
Tepelná vodivost a tepelná 

jímavost 
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7 Subjektivní měření 

Subjektivní vyhodnocení výsledku je vypracováno na základě vyplněných 

dotazníků probandy. Experiment trval 60 dní, informace ohledně údržby a nošení byly 

zaznamenávány do deníku nošení. Průměrně každý proband nosil pyžamo po dobu 50 dní 

a 507 hodin s průměrnou teplotou v pokoji 19,9 °C. Podrobnější informace ohledně počtu 

nošených dní a hodin jsou k nahlédnutí v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Podmínky prostředí během nošení 

Proband* Velikost Počet nošených dnů 
Počet hodin 

[hod] 

Průměrná teplota 

v pokojí [°C] 

1 128 47 550 19,9 

2 140 55 600 20 

3  164 51 440 19,9 

4 164 47 436 19,9 

 

7.1 Záznam o údržbě a praní  

Pro hodnocení změny rozměrů po praní a sušení probandi průběžně zaznamenávali, 

jak prali a sušili daný oděv. Podmínky praní a údržby jsou zaznamenány v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Údržba oděvu 

První praní 

Teplota praní [°C] Doba praní [hod] Prací prostředek 
Počet otáček pří 

ždímaní [ot/min] 

40 1:15 Perwoll 800 

Údržba během průběhu experimentu 

Proband 
Počet 

praní 

Průměrná 

teplota praní 

[°C] 

Průměrná 

doba praní 

[hod] 

Prací prostředek 

(počet použitých 

značek) 

Průměrný počet 

otáček pří 

ždímaní [ot/min] 

1 12 40 1:15 1 1200 

2 11 
40/ruční 

praní 
1:15 2 1200 

3 7 50 55 3 1400 

4 7 30 1:15 1 800 
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Při údržbě oděvů probandi nepoužili prostředky jako aviváž, pomocné prací 

prostředky nebo žehlení. Sušička byla použita při každém praní u respondenta č. 3.  

 

7.2 Změna rozměrů po praní a sušení  

Před praním, po prvním praní a po dvou měsících byly hotové výrobky změřené. 

Na obrázku č. 5 je technický nákres pyžama s popisky míst, kde byly určité rozměry 

měřené podle normy ČSN 80 7040 – Oblečení a doplňky oblečení (Metodika měření 

rozměrů hotových výrobků). Tyto hodnoty jsou zpracované do tabulky, která 

je k nahlédnutí v příloze č. 4. 

 

 

Obrázek 5: Nákres měřených častí oděvu 

 

V příloze č. 5 je spočítaná procentuální změna jednotlivých rozměrů podle 

normy ISO 3759. Následně je spočítaná průměrná procentuální změna rozměru ve směru 

vodorovném a svislém, viz. Příloha č. 6. V tabulce č. 8 jsou vybrané důležité rozměry pro 

subjektivní hodnocení změny rozměrů u pyžama. U horní části pyžama to jsou rozměry 

jako přední délka, zadní středová délka, délka rukávu včetně náramenice a dolní šířka. 

Tyto rozměry nejlépe znázorňují změny rozměru a nejsou ovlivněné změnou jiných 

rozměrů, jako tomu může být u prsní šířky. U kalhot to je boční délka a kolenní šířka. 

V tabulce u jednotlivých vstupních parametrů je uveden průměr ze všech velikostí, který 

ukazuje procentuální změnu rozměru. 
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Tabulka 8: Procentuální změna rozměrů u vybraných vstupních parametrů 

Legenda Vstupní parametry 
Průměrná hodnota 

po 1.praní [%] 

Průměrná hodnota 

po několika praních [%] 

PD Přední délka -1,6 -2,9 

ZSD 
Zadní středová 

délka 
-1,6 -4,2 

DR Délka rukávu -2 -2,4 

DŠ Dolní šířka -1,9 -3 

BD Boční délka -1,5 +0,2 

KŠ Kolenní šířka -2 -5,7 

 

Z výsledků experimentů je patrné, že materiál má dobré schopnosti zotavení. 

Po prvním praní se rozměr změnil pouze do 2 %. Po několika praních a téměř 

každodenním nošení se rozměr změnil pouze do 6 %. Výsledky poukazují 

na to, že materiál je vhodný pro jeho účel použití.  

 

7.3 Žmolkovitost 

Žmolkovitost probandi hodnotili po skončení experimentu. V dotazníku, který 

vyplňovali, byly vložené etalony žmolkovitosti s krátkým popiskem. K těmto etalonům 

probandi přirovnávali pyžama. Výsledky tohoto měření jsou zaznamenány v tabulce č. 9. 

Tabulka 9: Hodnocení žmolkovitosti 

Proband Žmolkovitost dle etalonu 

1 4-5 

2 4-5 

3 3-4 

4 3-4 

Průměr  4 

 

Materiál vykázal vznik žmolků při nošení. Probandi vyhodnotili dle etalonu mírné 

rozvláknění povrchu a počátek tvorby žmolku.   
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7.4 Stálobarevnost 

Stálobarevnost se hodnotí pomocí šedé stupnice. Do dotazníku bylo vložené foto 

šedé stupnice s popiskem a jednoduchým návodem. Také u toho byl připevněn původní 

vzorek pleteniny. Pomocí tohoto vzorku probandi hodnotili změnu odstínů oproti 

nošenému pyžamu.  

Stálost vybarvení je důležitá vlastnost z hlediska estetických vlastností a ještě 

důležitější u hodnocení trvanlivosti oděvů.  Výsledné hodnoty subjektivního měření jsou 

statisticky zpracované a zaznamenané v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Hodnocení stálobarevností 

Probandi Stupeň stálosti 

1 5 

2 5 

3 5 

4 4 

Průměr 4,8 

Výběrový rozptyl 0,25 

Směrodatná odchylka 0,5 

Variační koeficient [%] 10,4 

 

Hodnocení stálosti vybarvení po nošení, praní a sušení podle probandu 

je vynikající. I přesto, subjektivní hodnocení není tak přesné jako objektivní. Především 

kvůli tomu, že proband je ovlivněn spoustou dalších faktorů, které mohou hodnocení 

zkreslovat. Například v tomto případě jsou to bílé proužky na světle fialovém podkladu, 

kvůli kterým je velice obtížné hodnotit tento materiál 

 

7.5 Subjektivní hodnocení komfortu oděvů 

Do subjektivního hodnocení komfortu oděvů byly zahrnuté otázky týkající 

se prodyšnosti, propustnosti vodních par, tepelné vodivosti a tepelné jímavosti materiálu. 

Jelikož tyto vlastnosti nelze hodnotit subjektivně, byly pojaty v této bakalářské práci jako 

komfort daného oděvu. Klasické laboratorní měření bylo zaměněno otázkami typu „Bylo 

pyžamo ráno propocené?“. Tyto otázky jsou v dotazníku pod číslem 4 až 7. Výsledky 

dotazníku jsou k nahlédnutí v tabulce č. 11. 
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Tabulka 11: Hodnocení komfortu 

Dotazované vlastností 
Respondenti 

1 2 3 4 

Cítilo se vaše dítě pohodlně? Ano Ano Ano Ano 

Dřelo nebo „kousalo“ pyžamo? Ne Ne Ne Ne 

Bylo pyžamo ráno propocené? Ne Ne Ne Ne 

Mělo Vaše dítě pocit „lepivosti“ po ránu? Ne Ne Ne Ne 

 

Z těchto odpovědí vyplývá, že daný oděv je optimální pro jeho účel použití. 

Probandi se cítili pohodlně, po ránu neměli příznaky propocení a lepivosti, což poukazuje 

na vyhovující prodyšnost a propustnost vodních par materiálu.  

 

7.6 Estetický vzhled pyžama 

Estetický vzhled je pro nositele oděvů stejně důležitý jako komfort daného oděvu. 

Proto v dotazníku jsou otázky zaměřené na konstrukci a změnu velikosti pyžama. Také 

byly kladeny otázky na doplňkový materiál – krajku, která zdobila zakončení rukávu 

a nohavic. Tyto otázky jsou v dotazníku pod číslem 2, 8, 9, 10 

Tabulka 12: Hodnocení estetického vzhledu 

Dotazované vlastností 
Respondenti 

1 2 3 4 

Změnily se viditelně rozměry pyžama? Ne Ne Ne Ne 

Líbilo se Vám konstrukční řešení pyžama? Ano Ano Ano Ano 

Líbilo se Vám estetické zakončení rukávů 

krajkou? 
Ano Ano Ano Ano 

Vadila Vám krajka nebo šev na zakončení 

rukávů? 
Ne Ne Ne Ne 

 

Z výsledků v tabulce č. 12 je patrné, že respondentům se vzhledově pyžamo líbilo, 

vyhovovalo jim i konstrukční řešení pyžama. Respondent č. 2 poznamenal, že ho občas 

„zlobila krajka u nohavic“, ale nespecifikoval to jako negativní vlastnost. Nicméně 

negativní vlastnost měla krajka, u které se na krajích začaly tvořit malé žmolky.  
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7.7 Subjektivní hodnocení omaku 

Hodnocení omaku bylo provedeno probandy dvakrát. Před zahájením experimentu 

a po ukončení experimentu. Cílem bylo zjistit, zda se omak změní během experimentu, 

či nikoliv. Experiment probíhal podle interní normy TUL IN 23-301-01/01. 

V tabulce č. 13 respondenti hodnotili omak před zahájením experimentu. 

Hodnotitelé 1,2 určili materiál jako průměrný, hodnotitelé 3,4 jako vynikající. Kvůli jeho 

studenému omaku vznikl rozpor odpovědí mezi hodnotiteli. Tyto rozlišné názory mohou 

vznikat kvůli odlišné citlivosti jednotlivých respondentů. 

Tabulka 13: Hodnocení omaku před zahájením experimentu 

Hodnocení před nošením oděvů 

 

Statisticky zpracovaná data 

Respondenti Hodnocení Třída 
Počet 

hodnotitelů 
fi [%] Fi [%] 

1 3 1 0 0 0 

2 3 2 0 0 0 

3 5 3 2 50 50 

4 5 4 0 0 50 

Průměr 4 5 2 50 100 

Výběrový rozptyl 1,3 Σ 4 Modus 3 třída 

Směrodatná odchylka 1,16 
95% IS <2,154÷5,846> 

Variační koeficient [%] 29 

 

V tabulce č. 14 respondenti hodnotili omak po uplynutí dvou měsíců nošení. 

Z výsledků je patrné, že až na respondenta č. 3 se výsledky nezměnily. Tímto je možno 

řičí, že materiál se téměř neopotřebil po dobu trvání experimentu. I přes to, že byl 

namáhán různě při spaní, nošení a taky během praní a sušení.  
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Tabulka 14: Hodnocení omaku po ukončení experimentu 

Hodnocení po 2.měsicích nošení 

 

Statisticky zpracovaná data 

Respondenti Hodnocení Třída 
Počet 

hodnotitelů 
fi [%] Fi [%] 

1 3 1 0 0 0 

2 3 2 0 0 0 

3 4 3 2 50 50 

4 5 4 1 25 75 

Průměr 3,8 5 1 25 100 

Výběrový rozptyl 0,9 Σ 4 Modus  3 třída 

Směrodatná odchylka 0,96 
95% IS <2,273÷5,328> 

Variační koeficient [%] 25,3 

 

U tohoto experimentu je možné pozorovat nevýhodu subjektivního hodnocení 

vzhledem k odlišné „citlivosti“ respondentů. Důvodem zde mohou být např. odlišné 

zvyky či preference (někteří lidé jsou zvyklí spát v zimě pouze v „huňatých“ pyžamech, 

jiní preferují chladnější materiály). Nicméně z průměrných výsledků hodnocení vyplývá, 

že omak testovaného oděvů je nadprůměrný 

 

7.8 Závěr subjektivního měření 

V experimentální časti byl navržen dotazník, který spolu s pyžamem byl předán 

probandům. Tento specifický dotazník obsahuje nejen běžné otázky, ale i záznamový list 

ohledně údržby pyžama a informace ohledně nošení. Po ukončení a vyhodnocení 

výsledků z experimentu, dotazník byl poupravený dle doporučení probandů.  Byly zde 

hodnoceny užitné vlastnosti hotového výrobku. Probandi nezaznamenali téměř žádnou 

změnu rozměru, po dalším vyhodnocení pyžama byla zjištěna změna pouze do 6%. 

Hodnocení žmolkovitosti bylo negativní, u jednotlivých pyžam se vyskytla odlišná tvorba 

žmolků, nejspíše ovlivnila údržba výrobku. Stálost vybarvení oděvů byla výborná. 

Na hodnocení omaku se probandi neshodli, i přes to průměrné hodnocení omaku bylo 

vyhodnoceno jako nadprůměrné. Pyžamo bylo velmi pohodlné a příjemné pro nositele 

a vzhledově se velmi líbilo.  
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8 Objektivní měření 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce byly výsledky laboratorního měření 

převzaty z již provedeného měření z katedry oděvnictví na Technické univerzitě 

v Liberci. Princip jednotlivých měření byl absolvován během referenčních měření. Tyto 

výsledky byly zapracovány a vztaženy k tématu práce. Objektivní měření v této práci je 

zde hlavně kvůli ověření důvěryhodnosti subjektivního měření a porovnání těchto 

výsledků.  

 

8.1 Stálobarevnost 

Tabulka 15: Parametry měření stálobarevnosti 

Normy 
ČSN EN ISO 105-C06 

 (metoda A1S pro 40°C, metoda C1S pro 60°C) 

Podmínky laboratoře 
Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

22 62 

Přístroje 

 

 

Ahiba nuance ECO DATACOLOR 

Parametry zkoušky 

pří praní 

Velikost vzorků 

[mm] 
Rozsah měření Teplota prací lázně [°C] 

100 x 40 4 40 60 

Počet otáček 

[ot/min] 

Rychlost 

ohřevu 
Počet ocelových kuliček 

50 4 10 25 

Měřené veličiny Stálobarevnost po praní a sušení [šedá stupnice] 

 



39 

 

Doprovodná textilie pro měření zapouštění je proužek textilie o šířce 50 mm 

složený z 9 proužků jednotlivých druhů materiálu. Popis složení jednotlivých proužků 

je v příloze č. 7. 

 

Popis zkoušky: 

Vzorky o velikosti 100 x 40 mm jsou sešité s doprovodnou textilií z jedné strany, 

viz. Příloha č. 8. Pro provedení zkoušky je připraven prací roztok bez OZP (optické 

zjasňovací prostředky) 400 ml, v poměru 1,6 g prášku a 400 ml vody. Pro praní při 40 °C 

je do jedné patrony vloženo 10 ocelových kuliček a nalito 150 ml pracího roztoku. Pro 

praní při 60 °C je vloženo 25 ocelových kuliček a nalito 50 ml pracího roztoku. Následně 

jsou sešité vzorky vloženy do již připravených patron. Celkem se připravují dvě patrony 

pro první zkoušku a dvě patrony pro druhou. Poté jsou patrony uzavřeny a vloženy 

do laboratorního barvicího aparátu Ahiba nuance ECO, kde jsou vzorky prány při 40 °C 

30 minut, při 60 °C 60 minut. Po vyprání jsou vzorky vloženy do sušárny HS 62A, kde 

jsou vzorky sušeny při 50 °C. Vysušené vzorky jsou poté objektivně zhodnoceny 

na přístroji Datacolor. Tento software snímá barevnou odchylku ΔE*. Přístrojem 

naměřenou a vypočtenou hodnotu rozdílu odstínu mezi testovaným vzorkem vůči 

původnímu (STANDARDEM). Jednotlivé vzorky jsou položeny na aperturu (měřící 

otvor), kde je možné posouvat vzorek různými směry a proměřit tak celou plochu vzorků. 

Nejprve je proměřen STANDARD, poté jsou měřeny vzorky po praní a sušení. 

Výsledkem měření je barevná odchylka, která je poté přiřazena k hodnotě v tabulce 

z normy ČSN EN 20105-A02, kde jsou hodnoty barevné odchylky ΔE* přiřazeny 

k stupni stálosti z šedé stupnice.  

 

Výsledky měření: 

Z výsledků v tabulce č. 16 vyplývá, že testovaný materiál po prvním praní téměř 

nezměnil odstín. Také z výsledků vyplývá, že na ně teplota praní neměla žádný vliv, 

což poukazuje na vhodnost materiálu vzhledem k jeho účelu použití. Doprovodná textilie 

nezměnila odstín, bez ohledu na teplotu praní, viz. tabulka č. 17. Je to velice důležitá 

vlastnost materiálu vzhledem k jeho údržbě v domácnosti. 
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Tabulka 16: Výsledky měření stálobarevnosti 

Teplota praní [°C] 40 60 

Vzorky 1 2 1 2 

CIELAB barevné rozdíly ΔE* 1,9 1,89 1,34 1,33 

Stupeň stálosti 4 4 4 4 

Průměr 4 4 

 

Tabulka 17: Výsledky měření zapouštění barvy do doprovodné textilie 

Teplota praní [°C] 40 60 

Vzorky 1 2 1 2 

CIELAB barevné rozdíly ΔE* 0,1 0,15 0,3 0,3 

Stupeň stálosti 5 5 5 5 

Průměr 5 5 

 

Pro kontrolu subjektivního hodnocení probandy bylo provedeno objektivní 

hodnocení stálobarevnosti na přístroji Datacolor, kde software vyhodnotil barevnou 

odchylku ΔE* testované pleteniny oproti STANDARDU. Testované vzorky byly přišité 

k horní časti pyžama (na triku), to znamená že byly opotřebované stejně jako samotný 

oděv.    

Tabulka 18: Laboratorní výsledky subjektivního hodnocení 

Proband 
CIELAB barevné 

rozdíly ΔE* 

Stupeň 

stálosti 

1 0,70 4/5 

2 0,88 4/5 

3 1,72 4 

4 0,49 5 

Průměr 0,95 4,5 

Výběrový rozptyl 0,29 1,17 

Směrodatná odchylka 0,54 0,41 

Variační koeficient [%] 56,8 9 
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Z tabulky č. 18 je patrné, že testovaná pletenina i po opakovaném praní a nošení 

má dobrou schopnost stálobarevnosti. Pletenina z subjektivního měření vykazuje lepší 

výsledky stálobarevnosti než stejná pletenina z měření objektivního. Může to být 

ovlivněno praním a sušením pleteniny. U objektivního měření je použita velká 

koncentrace pracího prášku při praní a to může způsobovat výraznější změnu odstínu již 

po prvním praní.  Také z těchto výsledků vyplývá, že se hodnocení probandů podobá 

objektivnímu měření, rozdíl mezi těmito měřeními je pouze 6%. 

 

8.2 Prodyšnost 

Tabulka 19: Parametry měření prodyšnosti 

Norma ČSN EN ISO 9237:1995 (80 0817) 

Podmínky 

laboratoře 

Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

21 62 

Přístroj 
SDL M021S 

 (Air – penetration) 

 

Parametry 

zkoušky 

Velikost 

vzorků [cm2] 
Rozsah měření Tlakový spad [Pa] 

20  3 4  

Měřená veličina Prodyšnost [mm/s] 

 

Postup měření: 

Předem připravený klimatizovaný vzorek je upnut do kruhové drážky s použitím 

dostatečného množství napětí, tak aby nedošlo ke vzniku záhybů. Vzorek je upevněn 

v čelistech stroje. Pomalým otáčením vzduchového ventilu a sešlápnutím pedálu 

se nastavuje tlakový spád na průtokoměru. Tlakový spád je rozdíl mezi tlakem v místnosti 

a tlakem pod testovaným vzorkem v sacím potrubí. Skrze vzorek je nasáván vzduch, 

kde následně vzniká podtlak. Na průtokoměru je poté odečtena hodnota průtoku vzduchu 

v [ml/s]. Naměřené hodnoty jsou k nahlédnutí v příloze č. 9. 
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Výsledky měření: 

Výsledky měření ukazují, jaké množství vzduchu prošlo skrz testovanou pleteninu 

v [ml/s], proto tento výsledek musíme převést na [l/min] kvůli dosazení do vzorce, jelikož 

prodyšnost je definovaná rychlostí proudění vzduchu [mm/s], viz vzorek výpočet 

prodyšnosti (3). Prodyšnost se udává jako aritmetický průměr všech měření. 

 

63 [𝑚𝑙/𝑠] =
63

1000
× 60 = 3,78 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

𝑅 =
3,78

20
× 167 = 32 [𝑚𝑚/𝑠] 

           (3) 

Tabulka 20: Výsledky měření prodyšnosti 

Prodyšnost vzduchu [mm/s] 32 

Průměrná naměřená hodnota průtoku vzduchu [ml/s] 63,33 

Výběrový rozptyl 33,3 

Směrodatná odchylka 5,8 

Variační koeficient [%] 8,4 

 

Pleteniny vzhledem ke své struktuře mají dobrou prodyšnost. Čím nižší je číslo, 

tím má materiál nižší prodyšnost. Výsledky tohoto měření byly převzaté z dřívějšího 

testování, ve kterém byly proměřeny další materiály. Výsledky tohoto měření byly 

v rozsahu 20-120 [mm/s]. Sice pletenina, která byla použita na oděv, má menší 

prodyšnost než ostatní pleteniny, ale i přes to má dostačující výsledky, viz. Tabulka č. 20. 

Prodyšnost je důležitá u pyžam vzhledem k fyziologickému komfortu oděvu. Nicméně 

výsledky dané zkoušky by byly důležitější při testování více materiálů, kde by bylo 

možné porovnávat prodyšnost jednotlivých textilií a určit tak optimální materiál pro daný 

oděv. 
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8.3 Propustnost vodních par 

Tabulka 21: Parametry měření propustností vodních par 

Norma JIS L 1099 (metoda A2) 

Podmínky 

laboratoře 

Teplota vzduchu 

[°C] 

Relativní vlhkost 

[%] 

Proudění vzduchu 

[m/s] 

40 50 0,8 

Přístroj 
TEXTEST FX 3180 

 CupMaster 

 

 

Parametry 

zkoušky 

Velikost vzorků [mm2] Rozsah měření 

90 5 

Měřená veličina Propustnost vodních par WVTR [g/m2/den] 

 

Postup měření: 

Do speciálních misek předehřátých na 40 °C je nalito 42 ml vody o teplotě 40 °C. 

Poté je do misky s vodou položen testovaný vzorek tak, aby mezi vodou a vzorkem byla 

mezera 10 mm. Vzorek je upevněn pomocí těsnění tak, aby voda procházela pouze skrz 

testovanou plochu. Důležité je dávat velký pozor při upevňování vzorku či přenášení 

misek, aby se vzorek textilie nenamočil. Připravené vzorky jsou vloženy do komory 

s přednastavenými klimatickými podmínkami. Po půl hodině jsou vzorky automaticky 

zváženy a výsledky jsou zaznamenány do softwaru. Po ukončení zkoušky software 

automaticky vygeneruje graf, na kterém je zaznamenán úbytek vody z misek. Graf 

s naměřenými hodnotami je k nahlédnutí v příloze č. 10. 

 

Výsledky měření: 

Čím vyšší je hodnota WVTR, tím lepší je paropropustnost daného materiálu. 

Testování referenčního vzorku probíhalo jako samotné odpařování vody z misky bez 

materiálu v klimatizované místnosti. Vzhledem k účelu použití materiálu je zde možné 

tolerovat nižší propustnost vodních par než např. u funkčního oděvu, kde musí 
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být propustnost materiálu podstatně vyšší. Proto je možno říct, že testovaný vzorek 

má dostačují výsledky a pro účel použití je vyhovující obdobně jako u prodyšnosti. 

Výsledky laboratorního měření jsou zaznamenaný v tabulce č. 22.  

Tabulka 22: Výsledky měření propustnosti vodních par 

Vzorek 

Propustnost  

vodních par WVTR 

[g/m2/den] 

Výběrový 

rozptyl 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient [%] 

Testovány vzorek 4003 2959,4 54,4 1,4 

Referenční vzorek 

– voda 
17181 63857,3 252,7 1,5 

 

Toto laboratorní měření slouží spíše k porovnání jednotlivých vzorků materiálu. 

Tento výsledek je proto důležitý při hledání náhradního materiálu pro daný oděv. 

 

8.4 Žmolkovitost 

Tabulka 23: Parametry měření žmolkovitosti 

Norma ČSN EN ISO 13945-2 

Podmínky 

laboratoře 

Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

20 65 

Přístroj M235 Martindale 

 

Parametry 

zkoušky 

Velikost vzorků ∅ 

[mm] 
Rozsah měření 

Počet otáček 

[ot/min] 
Závaží [g] 

 140 2 5000 155 

Měřená 

veličina 
Žmolkovitost dle etalon 
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Popis měření: 

Testovaný vzorek materiálu je upnut lícem nahoru do spodní i horní oděrací hlavice 

kruhového tvaru. Podstatou měření je pohyb horní části oděrací hlavice po třecí ploše 

kruhovými pohyby. Počet otáček pro testovaný materiál se nastavuje před začátkem 

samotného měření dle typu materiálu a počet otáček lze přestavovat dle požadavků. 

V průběhu se poté sleduje počet a velikost vzniklých žmolků na testovacích vzorcích 

důsledkem odírání. Po ukončení experimentu se vzorek materiálu, v našem případě 

pleteniny, subjektivně hodnotí a přirovnává k etalonům žmolkovitosti. Výsledky 

hodnocení jsou k nahlédnutí v příloze č. 10. 

 

Výsledky měření:  

V tabulce č. 24 je uveden výsledek laboratorního měření. Jelikož žmolkovitost 

je estetická vlastnost materiálu, vznik žmolků je považován za nežádoucí efekt v průběhu 

nošení. Tento nežádoucí efekt vyžaduje dodatečnou péči o materiál v podobě odstranění 

vzniklých žmolků z oděvu např. za pomocí žiletky. Tento účinek může negativně ovlivnit 

komfort materiálu při nošení. Taky může zapříčinit zkrácení životnosti oděvů. Probandi 

vyhodnotili na tomto materiálu počátek tvorby žmolků, nebo malé žmolky pokrývající 

částečně povrch materiálu. 

Tabulka 24: Výsledky měření žmolkovitosti 

Stupeň žmolkovitosti 

Průměr 3-4 
Počátek tvorby žmolků nebo žmolky různé velikostí 

a hustoty pokrývají částečně povrch vzorku. 

 

 

8.5 Objektivní hodnocení omaku 

Pro jednotlivé přístroje KES – FB1, KES – FB2, KES – FB3, KES -FB4 jsou 

specifické parametry měření, tyto podmínky jsou zpracované do tabulky, která 

je k nahlédnutí v příloze č.12. 
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Tabulka 25: Parametry měření omaku 

Norma ID KOD 01-2004 

Podmínky laboratoře 
Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

22 65 

Přístroje pro hodnocení omaku 

 

 

KES-FB1 

 

 

 

 

KES-FB3 

 

 

 

KES-FB2 

 

 

 

 

KES-FB4 

 

  

Podmínky měření 
Velikost vzorků [cm] Rozsah měřední 

20 x 20 4 

Měřená veličina  Omak – THV [stupně]  

 

Průběh zkoušky: 

Zkouška probíhá na čtyřech přístrojích, kdy je textilie podrobena různým testům, 

které napodobují hodnocení omaku člověkem, který můžeme vnímat jako subjektivní 

zkoušku materiálu za pomocí lidských rukou a subjektivního vnímání materiálu. 

Např. pocit tepla při přiložení materiálu na lidskou kůži nebo drsnost materiálu. Tato 

subjektivní měření lze poté provést a vyhodnotit za pomocí již zmíněných přístrojů. 

Výsledkem těchto měření jsou naměřeny hodnoty, které poté musí zpracovat software 

a vyhodnotit, zda textilie odpovídá účelu použití, či nikoliv. 

Pro vyhodnocení dat v softwaru KES CALK je nutné zvolit kategorii pro 

testovanou textilii. Kromě naměřených dat z přístrojů se do softwaru zadává plošná 

hmotnost textilie. V příloze č. 13 jsou naměřená data již vyhodnocena softwarem. 

Z naměřených dat software vypočítá směrodatnou odchylku. Výsledné hodnoty jsou 
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pokládané na hadový graf, který znázorňuje, jak moc se testovaný materiál odchyluje 

od průměrů. Tento graf je k nahlédnutí v příloze č. 13 

 

Výsledky měření: 

Celkové hodnocení omaku je 3,61 stupně. Omak je jednou z nejdůležitějších 

senzorických parametrů oděvů u pyžam. Z objektivního hodnocení omaku vyplývá, 

že tento materiál je vyhovující pro jeho stanovený účel použití, viz. Tabulka č. 26. 

Tabulka 26: Výsledky měření omaku 

THV 

(stupně) 

Pásmo dle 

stupňů 

Stupeň 

omaku 
Slovní popis omaku 

3,61 3,6 – 4,5 4 Nadprůměrný, velmi dobrý 

 

 

8.6 Tepelná jímavost a tepelná vodivost 

Tabulka 27: Parametry měření teplené jímavosti a tepelné vodivosti 

Norma ASTM D7984-16 

Podmínky 

laboratoře 

Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

22 62 

Přístroj C-THERM TCI 

 

Parametry 

zkoušky 

Velikost vzorků ∅ [cm] Rozsah měření Závaží [g] 

2 5 500 

Měřené 

veličiny 

Koeficient tepelné vodivosti λ [W/(m*K)];  

Tepelná jímavost b [W2sm-4K-2] 
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Postup zkoušky: 

Předem připravený klimatizovaný vzorek je položen na TCi snímač, z vrchu 

na vzorek je položen polystyren (kvůli izolaci) a je zatížen závažím. Aby mohlo začít 

měření, je nutné v softwaru zvolit kategorii pro měření. Naměřené hodnoty jsou 

automaticky zaznamenávány do softwaru a jsou k nahlédnutí v příloze č. 14. 

 

Výsledky měření: 

V tabulce č. 28 jsou statisticky zpracované hodnoty tepelné vodivosti a jímavosti. 

Tyto výsledky jsou důležité pro porovnání např. s vlastnostmi materiálu u konkurenčních 

společností či při hledání náhradního materiálu. 

Tabulka 28: Výsledky měření tepelné vodivosti a tepelné jímavosti 

 
Tepelná vodivost λ 

[W/(m*K)] 

Tepelná jímavost b 

 [W2sm-4K-2] 

Průměr 0,080 160,00 

Rozptyl 0 2,7 

Směrodatná odchylka 0 1,6 

Variační koeficient [%] 0 1 

 

Z těchto výsledků je patrné, že materiál má vyhovující tepelnou vodivost a tepelnou 

jímavost pro účel použití pleteniny. U pyžam se neočekávají tak dobré schopnosti vést 

a udržovat teplo jako například u mikin či bund. Především kvůli tomu, že proband 

se nachází v místností s konstantní teplotou.  
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8.7 Sráživost  

Tabulka 29: Parametry měření sráživosti 

Normy 

EN ISO 6330 Textilie  

Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií 

EN 25077 Textilie  

Zjišťování změn rozměrů po praní s sušení 

Podmínky 

laboratoře 

Teplota vzduchu [°C] Relativní vlhkost [%] 

22 62 

Přístroj 
Automatická pračka  

Miele W1 

 

Parametry 

zkoušky 

Velikost vzorků 

[mm] 

Rozsah 

měření 

Teplota prací lázně 

[°C] 

550 x 550 5 40 60 

Měřené 

veličiny 
Změna rozměrů (sráživost) [%] 

 

Postup zkoušky: 

Na klimatizovaných vzorcích o velikostí 550 mm x 550 mm jsou vyznačené 

tři dvojice značek ve vzdálenosti 50 mm od okrajů. První vzorek je poté vyprán 5krát 

v lázni při teplotě 40°C. Po praní je vzorek usušen v rozprostřeném stavu, bez napínaní, 

na rovné ploše, aby se vyrovnaly záhyby. Po prvním a po pátém praní jsou na vzorku 

změřeny jednotlivé vzdálenosti mezi značkami s přesností na nejbližší 1 mm. Stejný 

postup je proveden při testování druhého vzorku, kde je vzorek prán v prací lázni 

při teplotě 60°C.   

 

Výsledky měření: 

Změřené hodnoty jsou dosazeny do vzorce dle normy ISO 3759. Výsledkem 

je procentuální změna rozměru ve směru řádku a sloupku.  Tyto hodnoty jsou zpracovány 

do tabulky č. 30.  
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Tabulka 30: Výsledky měření sráživosti 

Teplota praní Změna rozměru      [%] Změna rozměrů         [%]   

40°C 

1.praní 5.praní 1.praní 5.praní 

-1,5 -2,4 -2,0 -2,3 

60°C 

1.praní 5.praní 1.praní 5.praní 

-1,9 -2,2 -2,6 -2,4 

 

V normě ČSN P CEN/TS 14 237 – Zdravotnické textilie je doporučený návod 

pro vhodnost údržby výrobku praním. Dle této normy je tolerovaný limit změny rozměrů 

po praní a sušení činí  ±5%. Z toho vyplývá, že testována textilie má vyhovující výsledky 

měření. Je velice důležité, aby oděv „držel“ tvar, v opačném případě se jedná o nekvalitní 

oděv. Tím může způsobovat pokles důvěryhodnosti ke společnosti, která ho vyrobila. 

 

8.8 Závěr objektivního měření  

Z laboratorních výsledků testované pleteniny vyplývá, že materiál vykázal dobré 

schopnosti stálobarevnosti. Po prvním praní materiál změnil odstín pouze o jeden stupeň. 

Objektivní měření stálobarevnosti (u materiálu ze subjektivního experimentu) prokázal 

pouze mírnou změnu odstínu. Prodyšnost a propustnost vodních par materiálu 

je dostačující pro použití na dětské pyžama. Negativní výsledky vyšly u žmolkovitosti, 

kde materiál prokázal mírnou tvorbu žmolků. Hodnocení omaku je nadprůměrné. Tepelná 

vodivost a tepelná jímavost materiálu vyšla vyhovující a sráživost vyšla pouze do 3%, 

což je u textilních materiálu optimální. Proto z těchto výsledků lze posoudit, že materiál 

je vyhovující pro použití na dětská pyžama. 
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9 Závěr experimentální části  

Během této práce bylo zjištěno, že některé užitné vlastnosti nelze přesně změřit 

subjektivním měřením. Proto tyto vlastnosti byly pojaté jako senzorický komfort oděvů. 

Jedná se o prodyšnost, propustnost vodních par, tepelnou jímavost a tepelnou vodivost. 

Otázky ohledně těchto vlastností v dotazníku byly zaměřené na pocitové vnímaní 

respondentů a to především na komfort dané textilie při styku s pokožkou. Výsledky 

těchto měření jsou v tabulce č. 31. 

Tabulka 31: Porovnání výsledků 1 

Subjektivní hodnocení Objektivní hodnocení 

Komfort oděvů vyhovuje 
Propustnost vodních par [g/m2/den] 4003 

Prodyšnost [ml/s] 63,3 

Estetický vzhled vyhovuje 
Tepelná jímavost [W/m*K] 0,080 

Tepelná vodivost [W2sm-4K-2]  160 

 

U hodnocení komfortu probandi odpovídali, že pyžamo je příjemné, nepotí 

se v něm a celkově se v něm cítí pohodlně. Podle těchto odpovědí lze posoudit, že daný 

materiál a celkový hotový výrobek je komfortní pro nositele. Laboratorní výsledky 

ukázaly, že materiál vyhovuje pro jeho účel použití. Čímž se potvrzuje subjektivní 

hodnocení a to, že tento materiál je optimální pro dětské pyžamo. Přesto by bylo 

vhodnější testovat tyto užitné vlastnosti u více druhů textilií, kde by bylo možné výsledky 

mezi sebou porovnat a následně vyloučit nejhorší. Z tohoto důvodu by laboratorní měření 

těchto vlastností bylo užitečnější při případném hledání vhodnějšího materiálu nebo při 

vývoji nového materiálu.  

Testování dalších užitných vlastností jak laboratorním, tak i subjektivním 

způsobem poukázalo na to, že materiál vykazuje vynikající výsledky stálobarevnosti, 

omaku a výsledky při změně rozměrů po praní a po sušení. Jednotlivé výsledky zkoušek 

jsou zpracované v tabulce č. 32. Jedinou negativní vlastností tohoto materiálu je tvorba 

žmolků. U tohoto měření se hodnocení respondentů téměř neliší od laboratorních 

výsledků. Jednotlivá pyžama vykazovala různé stupně žmolkovitosti, může to být 

způsobeno rozlišnými způsoby údržby a následně jinou tvorbou žmolku. Avšak je možno 

říct, že subjektivní a objektivní stanovení žmolkovitosti jsou vzájemně zaměnitelné 

zkoušky, protože probandi byli schopni optimálně určit stupeň žmolkovitosti.  
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Tabulka 32: Porovnání výsledků 2 

Užitné vlastností Subjektivní hodnocení Objektivní hodnocení 

Žmolkovitost 4 3-4 

Omak 4 4 

Stálobarevnost 4,8 4,5 4 

 

Při subjektivním hodnocení omaku je mnoho okolních faktorů, které ovlivňují 

hodnocení. Jednotlivé názory lidí o vhodnosti materiálu k účelu jeho použití se mohou 

výrazně lišit. Je to ovlivněné psychologickým vnímáním komfortu u lidí. 

I přes to, že subjektivní a objektivní výsledky měření jsou stejné, by bylo vhodnější 

např. při konfekční výrobě volit laboratorní metodu měření.  

Výsledky ze subjektivního a objektivního testování stálobarevnosti jsou prakticky 

stejné. Nicméně stejně jako u omaku tuhle zkoušku muže ovlivňovat spousta okolních 

faktorů, např.: světlo, schopnost probanda rozlišovat odstíny apod. Výrazně ztížit tuto 

zkoušku může vzor samotné textilie jako například vzor pleteniny použité v teto 

bakalářské práci (proužek). Po dvou měsících nošení oděvu se subjektivní hodnocení 

od objektivního liší o pouhých 6 %.  

Subjektivní hodnocení změny rozměrů hotových výrobků je náročná zkouška. 

I přes to, že u hotového výrobku podle normy jsou určeny místa, kde se mají rozměry 

přesně měřit, po praní a sušení se oděv muže srazit či roztáhnout a tím se mění měřený 

úsek. Proto například při měření prsní šířky se nemůžeme spolehnout na výsledky. 

Kimonový rukáv výrazně ovlivňuje výsledky měření, viz. Příloha č. 6, kde se prsní šířka 

zvětšila o průměrně 10%. Kvůli tomu je nutné určit důležitá místa pro měření dle střihu 

oděvů. U laboratorního měření je proto snadnější zjistit procentuální změnu rozměru 

materiálu. Laboratorní měření potvrdilo subjektivní hodnocení probandu, 

viz. Tabulka č. 33. Rozměry ať už materiálu či hotového výrobku se po praní změnily 

do 6% až na některé rozměry, které mohou být ovlivněny jinými faktory.  
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Tabulka 33: Změna rozměrů materiálu - porovnaní výsledků 

Subjektivní hodnocení 
 

Objektivní hodnocení 

Počet praní 1.praní [%] X.praní [%] Směr měření     [%]        [%] 

Triko -1,8 -3 
pří 

40 °C 

1. praní -1,5 -2 

5. praní -2,4 -2,3 

Kalhoty -1,8 -2,8 
pří 

60 °C 

1. praní -1,9 -2,6 

5. praní -2,2 -2,4 

 

Po provedení všech laboratorních měření bylo subjektivní hodnocení probandu 

potvrzeno. Materiál nebo hotový oděv z tohoto materiálu je optimální pro použití 

na dětská pyžama. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh objektivní metodiky hodnocení 

hotového výrobku a také zjistit, jak moc se subjektivní hodnocení nositelů liší 

od  aměřených výsledků z přístrojů v laboratoři. Celkově, zda je možné se na tyto 

subjektivní výsledky spolehnout a následně navrhnout optimální metodiku pro ověřování 

daných vlastností u hotových výrobků. 

V teoretické části byl nejprve určen a popsán testovaný oděv a také vybrána cílová 

skupina probandů. Dále byl teoreticky popsán marketingový výzkum, jeho druhy a také 

způsob vytvoření dotazníku a to především, jaké typy otázek a odpovědí se můžou 

v dotazníků vyskytovat a které byly více popsány v praktické části této práce. Následně 

byly definovány užitné vlastnosti oděvů. Jejich objektivní a subjektivní testování, normy 

k tomu potřebné a způsoby vyhodnocení. V experimentální části této práce byl vytvořen 

specifický dotazník týkající se jednotlivých užitných vlastností, který měl vybraným 

probandům sloužit jako pomůcka při vyplňovaní krátkých otázek týkající se vlastností 

ušitého pyžama. Výzkum probíhal po dobu dvou měsíců. Po skončení experimentu byly 

pyžama a vyplněné dotazníky navráceny. Poté bylo provedené laboratorní měření 

vybraných užitných vlastností. Všechny nasbírané hodnoty, jak z dotazníku, tak 

i z laboratorních měření byly poté statisticky zpracované. V závěrů experimentální časti 

byly jednotlivé výsledky a způsoby měření vzájemně porovnány.  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že subjektivní hodnocení má své výhody, mezi 

které lze zařadit např. pravdivý subjektivní názor samotného nositele, avšak tyto 

skutečnosti je potřeba mít i laboratorně podložené, protože se nelze spoléhat pouze 

na osobní hodnocení jednotlivých probandů, jelikož je každý nositel individuální 

osobnost. Dále lze vyvodit, že pro různé situace je možné zvolit jen subjektivní, nebo 

objektivní měření a někdy je zapotřebí jejich kombinace. Například pro konfekční 

velkovýrobu oděvů je vhodnější jejich kombinace.  

Pokud by byl nově testovaný výrobek určen pro sportovní účely, bylo by nutné 

do dotazníku lépe specifikovat a přidat další otázky týkající se komfortu oděvu, které však 

nejsou předmětem této bakalářské práce, ale mohou být brány jako předloha pro budoucí 

zkoumání.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č.  1: Obrázek dětského pyžama 

 

 

Příloha č.  2: Popis použitých materiálu 

Specifikace krajky 

Druh textilie Zátažná pletenina 

 

Složení 
88% polyamid 

12 % elastan 

Barva Světlé šeda 

Šířka [cm] 9 

Specifikace nápletů 

Druh textilie Oboulícní pletenina 

 

Složení 

75% polyester 

19% bavlna 

6 % elastan 

Barva Světlé šeda 

Velikost [cm] 15x80 

 



 

Příloha č.  3: Dotazník 

 

NÁVRH METODIKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ HOTOVÉHO VÝROBKU 

DOTAZNÍK/DENÍK 

Výrobek – DĚTSKÉ PYŽAMO 

Doba experimentu: 2 měsíce 

 

Akademický rok 2019/20 

Vytvořila Valeriya Dubrovska 

 

 

 

Číslo dotazníku: 

Jméno: 

Věk: 

Velikost:



 

 

 

 

Tento dotazník byl vytvořen pro vytvoření nové metodiky hodnocení hotového 

oděvu. Není to klasický dotazník jako jste byly zvyklí, da se říci že je to dotazník/deník 

nošení hotového výrobku.  

Vyplňujte prosím pečlivě, tyto data budou zapracované do mé bakalářské práce. 

Po uplynutí dvou měsíců, prosím o odevzdání dotazníku společně s pyžamem. 

Po provedení opětovného měření Vám bude pyžamo vráceno zpět jako malá pozornost 

a poděkování.  

Aby pro Vás bylo snazší vyplňování a pochopení dotazníku/deníčku jsou u tabulek 

a otázek vysvětlivky. Tabulky, které jsou připravené na následující stránce vyplňujte 

průběžně, dotazník vyplňte po uběhnutí dvou měsíců. 

 

 

Materiálové složení: 50% Tencel/50% POP Ag+ 

 



 

DENÍK 

1. Záznamy o údržbě a praní 

Zaznamenávejte prosím hodnoty po každém praní*               *(Tyto údaje jsou důležité pro sledování užitné vlastností oděvu – Změna rozměru po praní a sušení) 

 

** v případě že ANO, zaznamenejte teplotní stupeň žehlení (1/2/3)   

*** v případě že ANO, napište, o jaký druh pracího prostředku se jedná (bělidlo s/bez chloru (např. Savo, Sanytol), soda, kyselina citronová, apod.)

Datum 

praní 

Teplota 

praní [°C] 

Doba praní 

[hod] 

Aviváž Značka pracího 

prostředku 

Počet otáček pří 

ždímaní [ot/min] 

Sušička Žehlení** Jiné prací 

prostředky *** ANO NE ANO NE ANO x NE 

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   

     ☐ ☐   ☐ ☐   

   ☐ ☐   ☐ ☐   



 

2. Záznam podmínek prostředí + poznámky  

Datum zahájení:          Datum ukončení: 

 

Den 
Počet 

hodin* 

Teplota 

v pokoji 

[°C] 

Den 
Počet 

hodin* 

Teplota 

v pokoji 

[°C] 

Den 
Počet 

hodin* 

Teplota 

v pokoji 

[°C] 

Den 
Počet 

hodin* 

Teplota 

v pokoji 

[°C] 

Poznámky 

např. Viditelné známky 

pocení? 

(případně místo) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Σ**              

 

*Počet hodin nošení pyžama za den   

**Spočítá pracovník



 

DOTAZNÍK 

(Vyplňte po uplynutí dvou měsíců nošení pyžama) 

1. Vzhled pyžama, tvoření žmolku٭                         ٭(Tyto údaje jsou důležité pro sledování užitné vlastností oděvu – Žmolkovitost.) 

Přirovnejte pyžamo k jednomu z těchto obrázků. 

 

 

Vysvětlení: 

Na obr. 1-5 je znázorněn stupeň 

žmolkovitosti* textilie. Kde stupeň 

1 znamená, že pyžamo je po celém 

povrchu pokryto žmolky, a stupeň 5, 

že na pyžamu nejsou žádné žmolky. 

Žmolky jsou chomáčky vyčnívajících 

vláken z textilního materiálu. 

 

 

VAŠE ODPOVĚĎ  

ETALONY ŽMOLKOVITOSTI 

1-2 2-3 3-4 4-5 

    

Popis obrázků 

Žmolky různé 

velikosti a hustoty 

pokrývají značnou část 

nebo celou plochu 

povrchu vzorku. 

Žmolky různé 

velikostí a hustoty 

pokrývají částečně 

povrch vzorku nebo 

značnou část povrchu 

vzorku. 

Počátek tvorby žmolků 

nebo žmolky různé 

velikostí a hustoty 

pokrývají částečně 

povrch vzorku. 

Bez změn nebo 

počátek tvorby žmolků. 

 



 

1. Změna rozměrů oděvu neboli „vytahaný“ oděv٭            ٭(Tyto údaje jsou důležité pro sledování užitné vlastností oděvu – Změna rozměru po praní a sušení) 

Změnily se viditelně rozměry pyžama?   

NE ☐      ANO  Délkové ☐  Vytahaná kolena ☐ 

      Šířkové  ☐  Vytahané lokty   ☐ 

 

2. Změna odstínu výrobku٭            ٭(Tyto údaje jsou důležité pro sledování užitné vlastností oděvu – Stálobarevnost) 

 

Vyjměte vzorek z tabulky, pod šedou stupnici položte pyžamo a těsně vedle něho původní vzorek, hodnoťte pří denním světlé. Na šedé 

stupnici je znázorněna změna odstínu. Číslo 1 znamená nejvýraznější změnu nebo ztrátu odstínů, číslo 3 beze změny odstínu. 

 

ŠEDA STUPNICE PŮVODNÍ VZOREK 

1 2 3 4 5 

 

     

Výrazný rozdíl Větší rozdíl Střední rozdííl Menší rozdíl Beze změny  

 

VAŠE ODPOVĚĎ  



 

2. Cítilo se Vaše dítě pohodlně?٭                     ٭(Údaje v otázkách 4 – 8  jsou důležité pro sledování užitných vlastností oděvu  

                               - Prodyšnost, propustnost vod. pár, tepelná vodivost, tepelná jímavost) 

ANO ☐  NE ☐ 

 

3. Dřelo nebo „kousalo“ pyžamo? 

ANO ☐  NE ☐ 

4. Bylo pyžamo ráno propocené? 

ANO ☐  NE ☐ 

5. Mělo Vaše dítě pocit „lepivostí“ po ránu?  

ANO ☐  NE ☐ 

6. Líbilo se Vám konstrukční řešení pyžama (kimonový rukáv)?  

ANO ☐  NE ☐   

7. Líbilo se Vám estetické zakončení rukávů krajkou? 

ANO ☐  NE ☐   

8. Vadila Vám krajka nebo šev na zakončení rukávů? 

NE ☐  ANO: Krajka dráždila pokožku   ☐  Šev způsobil otlaky ☐  

Krajka způsobila svědění  ☐  Jiné:……………… 

Případně poznámky či připomínky:…………………………………………………………………………………………..



 

Vyplňujete s dotazovatelem 

 

Hodnocení omaku٭           ٭(Tyto údaje jsou důležité pro sledování užitné vlastností oděvu – Omak) 

Pro hodnocení omaku se pohodlně usaďte za stůl, v místnosti s přijatelnou pro Vás teplotou, nejlépe 18-23°C, v místnosti nesmí být průvan.  

Vezměte vzorek do ruky a ohmatávejte látku, hodnotíme zde páry: teplý – studený, prázdný – plný (objemný), tuhý – ohebný, drsný – hladký. 

Zkouška č.1:         Zkouška č.2:  

☐ teplý   ☐ neutrální  ☐ studený     ☐ teplý  ☐ neutrální  ☐ studený 

☐ prázdný  ☐ neutrální  ☐ plný      ☐ prázdný  ☐ neutrální  ☐ plný 

☐ tuhý   ☐ neutrální  ☐ ohebný     ☐ tuhý  ☐ neutrální  ☐ ohebný 

☐ drsný  ☐ neutrální  ☐ hladký     ☐ drsný  ☐ neutrální  ☐ hladký 

Účel použití         Účel použití 

       

   

 

 

 

STUPEŇ POPIS X 

1 nevyhovující  

2 podprůměrný  

3 průměrný  

4 nadprůměrný  

5 vynikající  

STUPEŇ POPIS X 

1 nevyhovující  

2 podprůměrný  

3 průměrný  

4 nadprůměrný  

5 vynikající  



 

Příloha č.  4: Naměřené rozměry pyžama 

 

 

Rozměry trika [cm] 

Velikosti 128 140 164 164 

Legenda 
Vstupní 

parametry 

Před 

praním 
1.praní 12.praní 

Před 

praním 
1.praní 11.praní 

Před 

praním 
1.praní 7.praní 

Před 

praním 
1.praní 7.praní 

zsd 

Zadní 

středová 

délka 

45,7 45 43,5 50,3 49,5 47,5 58,4 57,5 56,5 57,4 56,5 55,5 

pd Přední délka 41,1 40,5 40 43,2 42,5 42 50,8 50 49 50,8 50 49,5 

op 
Obvod 

průkrčníku 
32 32 32 37 37 37 40 40 40 40 40 40 

pš Prsní šířka* 45 44 38,5 43,9 43 41,5 50 49 44 50,2 49 45 

dš Dolní šířka 39,3 38,5 38 42,3 41,5 41 46,4 45,5 45 46,4 45,5 45 

dr 

Délka rukávu 

včetně 

náramenice 

56,2 55 54,5 59,7 58,5 58 66,3 65 65 69,4 68 68 

dšr 
Dolní šířka 

rukávu 
8 8 8 9 9 9 11 11 11 11 11 11 



 

Rozměry kalhot [cm] 

Velikosti 128 140 164 164 

Legenda 
Vstupní 

parametry 

Před 

praním 
1.praní 12.praní 

Před 

praním 
1.praní 11.praní 

Před 

praním 
1.praní 7.praní 

Před 

praním 
1.praní 7.praní 

bd 
Boční 

délka  
69 68 70 78,7 77,5 78 86,3 85 86 92,4 91 93 

kd 
Kroková 

délka 
50,8 50 51 60 59 59,5 66,2 65 66 71,6 70,5 71 

dkr 
Délka 

k rozkroku 
19,3 19 18,5 20,3 20 19,5 22,8 22,5 21,5 22,3 22 21 

pš 

Pasová 

šířka s  

pruženkou 

25,5 25 24,5 27 26,5 26 34,2 33,5 32 34,2 33,5 33,5 

sš 
Stehenní 

šířka 
24,5 24 23 26,5 26 25 29,7- 29 30 29,7 29 30,5 

kš 
Kolenní 

šířka 
19,4 19 18 20,4 20 19 23,5 23 22 23,5 23 23 

dšk 
Dolní šířka 

kalhot 
16,3 16 16 17,3 17 17 20,4 20 20 20,4 20 20 



 

Příloha č.  5: Procentuální změna jednotlivých rozměrů 

Procentuální změna rozměrů kalhot [%] 

Velikosti 128 140 164 164 

Vstupní 

parametry 
1.praní 12.praní 1.praní 11.praní 1.praní 7.praní 1.praní 7.praní 

Boční délka  -1,5 +1,5 -1,5 -0,9 -1,5 -0,4 -1,5 +0,7 

Kroková 

délka 
-1,6 +0,4 -1,7 -0,8 -1,8 -0,3 -1,5 -0,84 

Délka 

k rozkroku 
-1,6 -4 -1,5 -3,9 -1,3 -5,7 -1,4 -5,8 

Pasová šířka 

s pruženkou 
-2 -3,9 -1,8 -3,7 -2,1 -6,4 -2 -2 

Stehenní 

šířka 
-2 -6 -1,9 -5,7 -2,4 +1 -2,4 +2,7 

Kolenní 

šířka 
-2,1 -7,2 -2 -6,9 -2,1 -6,4 -2,1 -2,1 

Dolní šířka 

kalhot 
-1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -2 -2 -1,9 -1,9 

 

 

Procentuální změna rozměrů trika [%] 

Velikosti 128 140 164 164 

Vstupní 

parametry 
1.praní 12.praní 1.praní 11.praní 1.praní 7.praní 1.praní 7.praní 

Zadní středová 

délka 
-1,5 -4,8 -1,6 -5,6 -1,5 -3,3 -1,6 -3,3 

Přední délka -1,5 -2,7 -1,6 -2,8 -1,6 -3,5 -1,6 -2,6 

Obvod 

průkrčníku 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Prsní šířka* -2,2 -14,4 -2 -5,5 -2 -12 -2,4 -10,4 

Dolní šířka -2 -3,3 -1,9 -3,1 -1,9 -3 -1,9 -3 

Délka rukávu 

včetně 

náramenice 

-2,1 -3 -2 -2,8 -1,9 -1,9 -2 -2 

Dolní šířka 

rukávu 
0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Příloha č.  6: Procentuální změna rozměrů celého výrobku 

Procentuální změna rozměru u trika [%] 

128 140 

      

1.praní -1,5 -2,2 1.praní -1,6 -5,9 

12.praní -7,5 -20,7 11.praní -8,4 -11,4 

164 164 

      

1.praní -1,55 -5,8 1.paní -1,6 -6,3 

7.praní -6,8 -16,9 7.praní -5,9 -15,4 

Procentuální změna rozměru u kalhot [%] 

128 140 

      

1.praní -1,6 -2 1.praní -1,6 -1,9 

12.praní -0,7 -4,7 11.praní -1,9 -4,5 

164 164 

      

1.praní -1,5 -2,2 1.praní -1,5 -2,1 

7.praní -2 -3,5 7.praní -2 -3,3 

 

Příloha č.  7: Doprovodná textilie pro měření zapouštění 

Doprovodná textilie pro měření zapouštění 
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Příloha č.  8: Příprava vzorků pro měření stálobarevností 

 

Příloha č.  9: Naměřené hodnoty prodyšností 

Prodyšnost 

Měření Tlakový spad [Pa] Měření [ml/s] 

1. 4 60 

2. 4 70 

3. 4 60 

 

Příloha č.  10: Graf ubytku hmotnosti a naměřené hodnoty WVTR 

 



 

Příloha č.  11: Hodnocení žmolkovitosti 

Stupeň žmolkovitosti 

Měření Vyhodnocení 

1 3-4 

 

2 3-4 

 

Příloha č.  12: Parametry měření na přístrojích KES 

Parametry měření 

KES-FB1 KES-FB2 

Senzitivita standard Senzitivita 20 standard 

Konstantní předpětí 

vzorku 
10 [gf/cm] Rychlost 0,5 [cm/s] 

Vzdálenost čelistí 5[cm] Vzdálenost čelistí 1 [cm] 

Maximální smykový úhel ±8 [°] Maximální křívost K ±2,5 [cm-1] 

KES-FB3 KES-FB4 

Kompresní rychlost 50 [s.mm-1] Senzitivita standard 

Plocha čelistí 2 [cm2] Rychlost posunu vzorku 1 [mm/s] 

Maximální zatížení 50 [gf/cm2] Předpětí vzorku 20[gf/cm] 

 Kontaktní síla 10 [gf] 



 

Příloha č.  13: Naměřené hodnoty a graf omaku 

 

 

 

Příloha č.  14: Naměřené hodnoty tepelné jímavostí a tepelné vodivostí 

Měření Tepelná vodivost λ [W/(m*K)] Tepelná jímavost b [W2sm-4K-2] 

1 0,080 159 

2 0,080 159 

3 0,080 159 

4 0,080 162 

5 0,080 162 

 


