
 

 

 





 

 





 

 

Abstrakt  

Tématem této bakalářské práce je design přenosného audio systému. Tyto systémy byly 

v minulosti velmi slavné, dnes však jejich sláva upadá. Cílem práce je navrhnout přenosný 

audio systém s vysokým výkonem a moderními technologiemi tak, aby splňoval estetické, 

ergonomické a technické požadavky současné doby. 
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Abstract 

The topic of this bachelor’s thesis is Design of Portable Audio System. These systems were 

very famous in past, but the glory falls in the present. The main aim of this design is to create 

portable audio system with high performance and modern technology and fulfilling 

ergonomic, technical, and aesthetic demands. 
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ÚVOD 

ÚVOD 

Přehrávače, stejně tak jako samotná hudba, prošly během své historie různými vývojovými 

stádii a lze je prezentovat širokou škálou modelů a typů, které měly své místo u velkého počtu 

mladých lidí po celém světě. Boombox je jedním z přehrávačů, který ovlivnil nejen způsob 

interpretace hudby, ale celkově zasáhl do společenského dění napříč generacemi. Boombox 

přirozeně vzešel z domácích HIFI soustav a přehrávačů, které byly rovněž velice oblíbené. 

S příchodem velkého přenosného rádia a s rozvojem breakdance a hip-hopu se tato novinka 

okamžitě stala vyhledávanou a velice žádanou především u mladých lidí, kteří holdovali 

těmto „životním“ stylům. Boombox se rozezníval na předměstích, basketbalových hřištích či 

jakýchkoli místech, kde se setkávala mladá generace Američanů. Boombox je tak specifická 

záležitost s naprosto vyhraněným stylem, že na ni existují pouze dva názory. První z nich je 

názorem nadšenců do této elektroniky, prezentujícím, že jde o naprosto převratný přehrávač, 

který dopomohl šíření hudby po celém světě. Druhý názor je naprosto opačný. Podle něj jde 

o přístroj, který pouze kazí mládež, odvádí ji od ostatních povinností a pouze „vyřvává do 

ulic“. Přirozeným vývojem techniky Boombox zanikl. Jeho oblíbenost klesla a jeho místo je 

čím dál častěji u sběratelů nebo leží zapomenutý na půdách. Je to škoda, pocit z Boomboxu 

a jeho styl nenahradí žádný kapesní přehrávač se sluchátky. V dnešní době začaly opět 

vznikat přístroje, které jsou těmito „burácejícími krabicemi“ inspirovány. Jejich výkony jsou 

obrovské, stejně tak jako rozměry a opět „vyřvávají do ulic“. Tento trend se vrací do módy 

a mladí lidé si k němu určitě najdou opět cestu, pokud bude vznikat dostatek nových modelů, 

které je osloví. Z tohoto důvodu jsem si vybral tento produkt jako předmět mé bakalářské 

práce, abych ukázal, že Boombox není ani zdaleka odepsaná a zastaralá záležitost. 
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1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

1.1 Předchůdci Boomboxu 
Za předchůdce těchto hřmotných přehrávačů zvaných Boombox či ghetto blaster se dají 

považovat tzv. eight-track players. Jedná se o přenosné radiopřehrávače, které mají v sobě 

magnetickou pásku, na níž je uložena zvuková stopa. Přehrávače se dělily podle toho, jak 

dlouhý zvukový záznam bylo možné nahrát − nejkratší pásky byly schopny zaznamenat pouze 

30 sekund audio stopy a ty nejdelší až 35 minut. Uložení pásky uvnitř přehrávače ukazuje 

Obr. 1.  

Tento typ přehrávačů byl vybaven třemi funkčními tlačítky, které umožňují posun 

o skladbu vpřed, o skladbu vzad a zastavení přehrávání.  

Obr. 1 Páska uvnitř přehrávače 

 

Grandfather Fred D (Obr. 2) je jedním z prvních typů takovýchto přehrávačů. Byl napájen 

čtyřmi bateriemi typu „D“ nebo autobaterií. Byl vyroben v roce 1966.  

Obr. 2 Grandfather Fred D 

 

Dalšími naprosto běžnými produkty byly před vznikem samotných Boomboxů domácí hifi 

soustava či přehrávače s velkým výkonem a velmi kvalitním zvukem, ovšem nepřenosné.  
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VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

1.2 Nástup Boomboxu 
Boombox byl poprvé k vidění koncem sedmdesátých let 20. st. ve Spojených státech 

amerických. Myšlenka vytvořit přenosný audio systém vznikla naprosto přirozeným vývojem 

nově vznikajících hudebních směrů jako jsou hiphop, rap a další. Také breakdance a pouliční 

basketball velice pomohly k rozšíření Boomboxů mezi populaci mladých lidí, kteří se bavili 

tímto způsobem. Boomboxy se používaly především na předměstích větších měst po celé 

Americe. Našly si své místo i v tzv. ghettech. Podle toho se jim také často přezdívá „Ghetto 

blaster“. 

Prvními výrobci, kteří se začali zabývat výrobou ghetto blasterů, byly společnosti 

Panasonic, Sony, Marantz a GE. První modely byly postaveny na základě přehrávačů 

magnetických kazet. Byly malé, těžké a velice tiché. Jejich hlavní funkce spočívala v příjmu 

rádiových FM a AM vln. Rychle však docházelo k dalšímu vývoji těchto zařízení až do 

maxima technických možností výrobce a reprodukovaný zvuk z těchto přístrojů byl až 

překvapivě kvalitní. To je jeden z hlavních důvodů, proč si Boomboxy získaly velice rychle 

pozornost veřejnosti a začaly se čím dál častěji objevovat na ramenou mladých teenagerů 

z předměstských oblastí New Yorku a dalších velkých měst po celé Americe.   

V 70. letech 20. století se Boomboxy pro svou mimořádnou kvalitu zvuku stávaly velmi 

populární i v Japonsku (Browne, Ray, B., Browne Pat, 2001, s. 110).  

Rozvoj těchto přístrojů pokračoval i v osmdesátých letech 20. století, kdy se jejich počet 

ještě rozšířil. Z Boomboxu se stalo něco, co reprezentovalo nejen technologii a kvalitní 

elektroniku, ale také svého majitele. V praxi se to projevovalo především tak, že kdo měl větší 

a dražší Boombox, byl zkrátka lepší než ostatní. Aspoň společnost teenagerů to tak vnímala. 

Výrobci Boomboxů se začali mezi sebou předhánět, kdo dokáže vyrobit kvalitnější a větší 

přehrávač s novými možnostmi a lepšími parametry. Vznikaly další a další způsoby, jak 

ovládat přehrávač, nové možnosti přehrávání, nahrávání atd. Součástí boomboxů se stávaly 

dva magnetofony, zvyšoval se počet reproduktorů.  

S rostoucí popularitou se stále více prolínal design s funkčností těchto přístrojů (Morton, 

2004, s. 188). Boombox se stal špičkovým zařízením a byl stále častěji využíván jako 

profesionální audio zařízení. DJ´s si jej oblíbili a ghetto blastery se objevovaly na 

všemožných diskotékách (Obr. 3). V minulosti se tyto přenosné audiosystémy někdy 

označovaly také jako „jezevčíci“ (Nývlt, 2012).  

1.2 
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Obr. 3 Skupina Run DMC s Boomboxem 

1.3 Boombox ztrácí na popularitě 
Boomboxu - tomuto „velikánovi“ mezi přehrávači - se paradoxně stal osudným právě malý 

přehrávač. Přehrávač zvaný walkman. Lidé už netoužili po velkém burácejícím rádiu, které 

častokrát dosahovalo takové hmotnosti, že jeho přenášení nebylo nic lehkého. Walkman byl 

novinka. Byl malý, přenosný, dokázal pomocí sluchátek reprodukovat kvalitní zvuk, byl 

levnější… zkrátka měl to, co Boombox postrádal – praktičnost.  

V roce 2003 bylo v USA prodáno pouze 329 tisíc kusů Boomboxů, zatímco v roce 1989 

se v této zemi prodalo více než 20 miliónů kusů. Tato čísla mluví sama za sebe. Stále však 

jsou nadšenci, kteří tvrdí, že Boombox je naprosto jedinečný přístroj, který nelze nahradit 

ničím jiným. Jeho zvuk je pro něj typický tak jako jeho design a jednoznačně má své 

nenahraditelné místo na hudební scéně. (BACKLIN, 2013) 
 

Obr. 4 Walkman SONY TPS-L2 
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1.4 Velikáni se vrací 
V posledních několika letech se však tradice Boomboxu začíná znovu oživovat, a to v novém 

kabátě. Dnešní přehrávače využívají mnohem vyspělejší technologii, dokážou ve své paměti 

uchovat tisíce skladeb, jejich výkon je obrovský a mají velice dlouhou výdrž při přehrávání 

poháněném jedním akumulátorem.  

Tento nově koncipovaný Boombox si můžete jednoduše nabít ze zásuvky, přehrávat na 

něm prakticky ze všech moderních médií a využívat i další funkce, které v době největší slávy 

těchto přístrojů nebyly ještě technicky realizovatelné. 

 

Obr. 5 Sharp GX-M10 Boombox 

 

 

1.4 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA  

2.1 Záznamová média 

2.1.1 USB úložiště 

Jedná se o zařízení, které se stalo nástupcem diskety. Dnešní kapacity moderních USB disků 

se pohybují v rozmezích 4 GB – 1 TB. Postupem času se toto médium vyvíjelo hlavně 

v oblasti přenosové rychlosti. USB 2.0 mívá přenosovou rychlost mezi 1,5 – 60 MB/s, v praxi 

je uváděn průměr okolo 30 MB/s, což je umožněno technologií NAND flash paměti. Tento 

paměťový čip vyrábí jen několik "hi-tech" gigantů, např. Samsung, Intel a Hynix. (Flashbay, 

2013). USB 3.0 už dokáže teoreticky vyvinout přenosovou rychlost až 625 MB/s. 

Obr. 6 Vnitřek USB disku 

(1 – USB konektor, 2 – čip pro komunikaci s PC, 3 – testovací kontakty, 4 – Flash paměť, 5 – Krystalový 

oscilátor, 6 – LED, 7 – zámek, 8 – místo pro druhý paměťový modul) 

2.1.2 Jack konektor 

Jack se používá především pro přenos elektroakustického signálu. Běžně se využívají tři 

průměry jacku, a to 6,3 mm, 3,5 mm a 2,5 mm. Nejčastěji je využíván průměr 3,5 mm. Tyto 

koncovky se používají pro monofonní i pro stereofonní přenos zvuku (Obr. 7), přičemž 

monofonní přenos má pouze dva kontakty a stereofonní přenos má kontakty tři (levý, pravý, 

uzemnění). Je možné se setkat i se čtyřkontaktním jackem, kdy čtvrtý kontakt slouží 

k ovládání přehrávače (walkman, discman). 
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Obr. 7 Kontakty pro mono a stereo 

1-objímka, 2-pravý kanál, 3-levý kanál,  4-izolační prsten 

2.1.3 Kompaktní disk 

Jedná se o optické médium, které je určeno pro uložení digitálního záznamu. Základní princip 

fungování tohoto média spočívá v tom, že záznam je uložen na jedné dlouhé spirále, která 

začíná uprostřed disku a postupně se „rozbaluje“ až do okrajů. Princip je podobný jako 

u gramofonové desky. Ke čtení kompaktního disku (CD) se používá laserové světlo s vlnovou 

délkou 785 nm. Disky se vyrábějí nejčastěji o průměru 12 cm, ale existují také disky 

o průměru 8 cm (Wikipedia, 2013). Na CD nelze přímo „vpálit“ nuly a jedničky, proto je 

povrch disku opatřen tzv. výstupky a prohlubněmi (Obr. 8). Čtení potom probíhá tak, že 

laserový paprsek prochází nejdříve hranolem s polopropustným zrcadlem, který jej vysílá 

pouze v jednom směru. Odražený paprsek má pak určitou intenzitu, která se liší podle toho, 

zda se odrazil od výstupku či prohlubně. Kolimátor následně zaměří paprsek na fotodiodu a ta 

vyhodnotí jeho intenzitu (Obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Detail povrchu CD-R disku 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    plocha (land) 

2    ohnisko 

3    prohlubeň (pit) 

4    vrstva ochranného laku 

5    reflexní vrstva 

6    polykarbonátový disk 

7    laserový paprsek 

2.1.3

. 
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I     disk CD 

II    fokusační systém 

III   fotodioda 

IV    kolimátor 

V     laser 

VI    hranol s polopropustným 

        zrcadlem 

Obr. 9 Schéma mechanismu CD mechaniky 

2.1.4 Karta SD 

Jedná se úložiště dat fungující na bázi EEPROM (podle Wikipedie (2013) tato zkratka 

znamená Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory = mazatelná 

semipermanentní paměť typu ROM-RAM). Zpočátku byla SD (Secure Digital) karta navržena 

jako médium, které se bude používat tam, kde nelze použít pevný disk (z důvodu přítomnosti 

silného magnetického prostředí, velikosti, nutnosti mobility). Postupným vývojem SD karet, 

zvětšováním jejich kapacity a zmenšováním velikosti se však toto zařízení stalo oblíbeným 

a používaným jako přenosné záznamové médium. 

 

Obr. 10 SD karta 512MB 
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3 DESIGNERSKÁ ANALÝZA 

Design Boomboxů v jeho počátcích byl naprosto odlišný od designu těchto přístrojů v dnešní 

době. Pro srovnání a zdůraznění změny vzhledu ghetto blasterů jsem vybral několik 

zajímavých modelů, na kterých bych chtěl tento vývoj prezentovat. 

3.1 Model Sharp GF-9494 
Model Sharp GF-9494 se začal vyrábět v roce 1979 a jeho vzhled bych si dovolil označit za 

typický pro tento druh přehrávačů dané doby. Je třeba si uvědomit, že všechna tato rádia mají 

působit velice robustně a agresivně. Z toho také vychází jejich design. Sharp GF-9494 je na 

první pohled designován v duchu geometricky přesných prvků, jako jsou čtverce a obdélníky, 

které působí samy o sobě velice nosně (Obr. 11). Většina ostrých úhlů a hran je zaoblena, což 

přisuzuji záměru dát designu zároveň lehkou eleganci. 

Obr. 11 Sharp GF-9494 

 

Na detailu ovládání můžeme vidět řešení tlačítek a ovládacích prvků tohoto přehrávače (Obr. 

12). Jsou, jako celkový design, propracované do detailu, avšak velmi jednoduše. Velice dobře 

je zde vyřešeno rozdělení jednotlivých skupin tlačítek, kdy každá z nich slouží k ovládání jiné 

funkce přístroje. Všechna tlačítka (ať už otočná, spínače či jiná) jsou velice přehledně 

umístěna. To odpovídá i požadavkům kladeným na snadno použitelný systém – designér musí 

maximálně sladit počet funkcí s počtem ovládacích prvků a prostorové uspořádání ovládacích 

prvků s prostorovým uspořádáním funkcí (Norman, 2010, s. 234). 

Toto sladění detailu a celkového designu u modelu Sharp GF-9494 poskytuje uživateli 

velice dobrý přehled ve velkém množství ovládacích prvků.  

3.1 

3 
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Obr. 12 Sharp GF-9494, detail ovládání 

3.2 Model JVC  M-90 
JVC M-90, jinak přezdívaný jako „Král Boomboxů“, je opravdu mezníkem ve výrobě těchto 

přístrojů, a to nejen díky své velikosti, ale také díky tomu, že zvuk, který dokáže 

reprodukovat, je velice kvalitní. Jak je vidět na Obr. 13, ovládací prvky jsou zde umístěny na 

přední části přehrávače do jednoho panelu, který předěluje prostor mezi reproduktory. 

Množství otočných ovladačů vytváří dojem, a není to pouze dojem, o velké variabilitě, co se 

týče úpravy zvuku uživatelem. Funkce tohoto rádia jsou opravdu rozličné a jeho 

multifunkčnost je tedy odražena i v designu. 

 

Obr. 13 JVC M-90 

 

Detaily, které celku dodávají jistou jiskru, jsou vyrobeny z chromu. Řeč je o obroučkách 

kolem mřížek reproduktorů, ohraničení středového panelu a madla (Obr. 14).  
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Obr. 14 JVC M-90, tlačítka 

 

JVC M-90 je mnohem štíhlejší oproti ostatním Boomboxům. Hloubka přístroje je menší (Obr. 

15), avšak o to větší rozměry má tento „král“ na výšku a šířku. Ve vrchní části se nachází 

madlo nutné k přenášení toho rádia. Madlo je velice vhodně umístěno nad prolis v horní části 

přehrávače. Pokud není zrovna používáno, je možné jej sklopit tak, že z rádia je rázem 

pomyslný kvádr. Toto řešení působí velice kladně při celkovém pohledu na Boombox. 

 

Obr. 15 JVC M-90, madlo 

 



DESIGNERSKÁ ANALÝZA 

 

 

Strana  

26 
 

3.3 Boombox Sharp GX-M10H  
Představuji zástupce Boomboxů v dnešní době. Od hranatých tvarů bylo takřka upuštěno 

a kvádr byl nahrazen válcem. Většina moderních Boomboxů vychází z válce. Reproduktory 

jsou zde umístěny v přední části, jak je tomu u modelů z osmdesátých let, ale nacházejí se 

chytře ukryté pod mřížkou tvořící válec a na stranách přístroje. Celkový dojem z přehrávače 

zůstává pořád stejný, Boombox působí a měl by působit velice agresivně a výkonně. 

Výjimkou není ani tento model. 

Obr. 16 Sharp GX-M10H 

 

Ovládání Boomboxu je vyřešeno velice líbivě. Tlačítka jsou vyrobena z robustního plastu 

a nalakovaná. Ačkoli nejde o kov, celkový dojem z ovládacího panelu to jistě nezhoršilo, 

možná naopak. Přehrávač umožňuje využívání moderních technologií. Je zde možnost 

přehrávat z CD, Ipodu, dále vstupu AUX a další. V přední části je prostor s dokovací stanicí 

právě pro přístroje značky Apple.  

 

Obr. 17 Přední panel SharpGX-M10H 
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3.4 JVC RV-NB90 
Další model od JVC je také stylizován do válce a oplývá mnoha funkcemi. Zpracování je opět 

velice kvalitní a detailní. Vedlejší tvarové prvky přehrávače jsou naddimenzovány a složeny 

z jasných linek. Na první pohled zaujmou dva otočné ovladače, které tříští jednotnou plochu 

pláště válce (Obr. 18). Tato změna tvaru zapadá do celkového designu a dokonce ho 

obohacuje o jistý detail, který působí velice dobře. Dalším výrazným prvkem jsou hloubkové 

reproduktory po stranách a středové v přední části přístroje. Pod nimi se nachází basové 

průduchy, ty jsou taktéž umístěny do celkové kompozice tak, aby nenarušovaly dojem 

Boomboxu.  

 

Obr. 18 JVC RV-NB90 

3.5 Celkové zhodnocení vývoje designu 
Design těchto přístrojů byl poplatný době. Pokud se zaměříme na Boomboxy, které vznikaly 

v počátcích těchto přehrávačů, většinou jde o obdélníky a design je zaměřen spíše na detail. 

Právě detail a způsob uspořádání ovládacích a funkčních prvků odlišují ghetto blastery 

osmdesátých let od těch dnešních. (Obr. 19) 

 

3.4 

3.5 
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Obr. 19 Ghetto blastery 

 

Ghetto blastery v dnešní době jsou tvarově rozmanitější a každý z nich se snaží vydat svou 

vlastní cestou. To odráží i doporučení odborníků-designérů: „Má-li být design především 

zajímavý a estetický, využijte složitějších kombinací různých typů symetrií.“ (Lidwell, Holden, 

Butler, 2011, s. 234)  

Výrobci se předhánějí v tom, kdo dokáže originálněji zpracovat tvar nového Boomboxu. 

Na trh se potom dostávají velice zajímavá přenosná rádia a uživatel má opravdu velkou 

možnost výběru. 

Důležitou roli hraje i barva, protože barva ovlivňuje vizuální hierarchii, má v sobě spoustu 

psychologických a emocionálních významů, které se u různých kulturních skupin 

a individualit mohou velmi lišit (Samara, 2008, s. 15) 

Z barev se velmi často využívá černá., která je považována za barvu magickou, 

dramatickou, elegantní, ale také smělou nebo zlověstnou (Ambrose, Harris, 2011, s. 130). 

 



 

    

Strana 

 29 
 

DESIGNERSKÁ ANALÝZA 

Obr. 20 TDK Wireless 

 

 

 

Obr. 21 Pioneer Steez Type-Z 
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4 PŘÍSTUP K ZADÁNÍ 

Průvodní zpráva popisuje řešení bakalářské práce. V tomto popisu je zpracován postup, 

kterým jsem došel k finálnímu ztvárnění zvoleného úkolu – Boomboxu. Zpráva je členěna do 

několika podkapitol jako například variantní studie návrhu, ergonomické řešení, tvarové 

řešení, barevné a grafické řešení, konstrukčně technologické řešení a rozbor dalších funkcí 

designérského návrhu s ohledem na psychologické a ekonomické aspekty daného produktu. 

V neposlední řadě je zde popsána i sociální funkce tohoto přístroje. 

Tato zpráva celkově přibližuje vlastnosti i možnosti Boomboxu tak, jak jsem se jej snažil 

zpracovat v dnešní době. 

4.1 Inspirace 
Inspirací pro moji bakalářskou práci bylo přenosné rádio, tzv. Boombox. Historii tohoto 

přístroje v dobách jeho největší slávy a jeho uplatnění v dnešní době jsem se snažil shrnout 

v historické analýze, která je součástí textu bakalářské práce.  

4.2 Tvar 
Boomboxy osmdesátých let 20. st. jsou tvarově velice jasné a celkový dojem z nich je velice 

dobrý. Tento fakt přisuzuji jednoduchým rovným hranám, které byly u těchto přístrojů 

využívány. Boombox ve svých počátcích byl přístrojem s kvalitní technologií a jistým 

výrazem, ať už z pohledu designu či z pohledu společenského. 

Moje řešení Boomboxu jako takového může jistým způsobem připomínat jakési obrněné 

vozidlo, především přední a zadní rám se tvarově blíží pásům, které tyto vozidla mívají. Tento 

fakt ovšem vznikl až během navrhování a hledání nového tvaru a nebyl mým prvotním 

záměrem. Snažil jsem se docílit výsledného tvaru, který by byl co nejvíce originální. Během 

skicování jsem prošel přes spoustu různorodých tvarů, které se však blížily spíše k designu 

domácích rádií. Já však chtěl navrhnout něco, co na první pohled zaujme, osloví diváka 

a získá si své obdivovatele. Proto jsem se nezabýval rozpracováním tvarů, které připomínaly 

již existující přístroje a byly rozdílné pouze svými naddimenzovanými rozměry. Také jsem se 

snažil respektovat, jak a kde bude Boombox vlastně primárně používán. Tato myšlenka mě 

dovedla ke koncepci ochranných rámů. Uvědomil jsem si, že chci, aby moje rádio hrálo 

v ulicích, na hřištích a všemožných prostorách města. Chtěl jsem, aby ten, kdo můj Boombox 

vlastní, nemusel mít o svůj přístroj obavu, že by jej nějak poškodil během své aktivity. Pokud 

rádio zasáhne například odražený basketbalový míč či končetina tanečníka v zápalu tance 

a rádio se poškodí nebo v horším případě zničí, myslíte, že si zaslouží název Boombox? Řekl 

bych, že ne. Těmito úvahami jsem došel ke koncepci ochranných rámů, kterou jsem následné 

rozpracoval. 
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4.3 Funkce, účel 
Je samozřejmé, že technologie v dnešní době se s technologií osmdesátých let nedá srovnávat. 

Je to nejen nesrovnatelné, ale zároveň se domnívám, že by to bylo jistým způsobem 

znevažování Boomboxů té doby. Tyto přístroje minulého století nebyly pouze velkými rádii,  

která pouze efektně působila, ale jednalo se především o High-end technologii. Tohoto faktu 

jsem se snažil držet i při svém návrhu.  

Trh s Boomboxy se stává opět populárním a výrobci přicházejí s novými modely. Cílová 

skupina zůstala velice podobná jako v osmdesátých letech. Jedná se o příznivce tzv. pouliční 

zábavy, jako například break dance, basketballu atd. K těmto již známým cílovým skupinám 

přibyli ale i další mladí lidé, kteří chtějí trávit svůj čas s přáteli v doprovodu hudby. Boombox 

zkrátka v dnešní době potrhuje zábavu skupin mladých lidí nejen na ulicích, v parcích 

a dalších venkovních prostorách, ale ozvučuje i chaty, byty a další interiéry.  

4.4 Obsah designu 
Moderní Boombox by podle mého názoru měl být stejně výrazný a agresivní jako Boombox 

v osmdesátých letech. Snažil jsem se vytvořit takové robustní a výkonné rádio, které by 

splňovalo i požadavky dnešní mládeže. Jelikož se jedná o přístroj, který je určený spíše do 

exteriéru, tak i když je velice odolný, není nezničitelný. Samozřejmě je zde nutná jistá 

opatrnost při jeho používání. Není však nutné se k přístroji chovat  jako k jiné jemné 

elektronice (jako příklad bych uvedl domácí Hifi soupravy či menší přenosné přehrávače) 

a přílišná opatrnost není na místě. Tato vlastnost přístroje mu dodává na oblíbenosti již sama 

o sobě. Pokud se totiž stane, že při nějaké akci nebo zábavě není přítomen žádný přehrávač, 

bývá to z důvodu, že si ho dotyčný majitel nechtěl poškodit. Můj přístroj je navržen tak, aby 

k takovým případům poškození nedocházelo. 

4.3 

4.4 
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5 VARIANTNÍ STUDIE  

 

Obr. 22 Varianta č.1, skica 

5.1 Varianta č. 1 
První varianta (viz. Obr. 22) vychází z tvaru, ke kterému jsem dospěl po prvotním skicování, 

kdy jsem se snažil najít co nejvíce originální celkový vzhled rádia, ale přitom jsem se snažil 

zachovat jeho podstatu z doby jeho největší slávy, kdy byl design tohoto přístroje založen na 

čistých geometrických tvarech. Ty rádiu dodávají jasný výraz. Z tohoto důvodu jsem se při 

navrhování tvarů a celkového výrazu této varianty pokoušel docílit jisté tvrdosti designu. 

Vycházel jsem rovněž z geometrických prvků, nikoli však pouze ze čtverců a obdélníků, ale 

z osmiúhelníku. Propracoval jsem se ke konceptu, který je založen na třech robustních 

rámech. Tyto rámy jsou nosným prvkem celého rádia jak z hlediska tvaru, tak také funkce. 

Nejen, že dodávají rádiu chtěnou robustnost a jednoznačný agresivní výraz, ale slouží i jako 

exoskelet, který chrání drahou elektroniku a citlivé přístroje. 
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Takové provedení ochranného rámu umožňuje i jiné využití. Tím mám na mysli zejména 

možnost použití rámu jako madla. Každý Boombox musí být vzhledem ke své robustnosti 

vybaven madlem, popruhem nebo jiným prvkem, který umožňuje jeho přenášení. Tato 

nutnost vyplývá z podstaty Boomboxu jako z přenosného rádia. V případě první varianty jsem 

tedy využil oblast těžiště centrálního rámu, pod kterou jsem umístil prolis do samotného rádia. 

Takto vytvořené madlo je určeno pro přenášení jednou rukou, což se může zprvu zdát jako ne 

zcela vhodné, avšak díky poloze madla v těžišti by neměl být problém s pohodlným 

přenášením.  

Reproduktory tohoto přístroje by byly umístěny v přední části a v bocích. Do přední části 

jsou zasazeny středové a výškové reproduktory a na bocích reproduktory basové. 

První verze Boomboxu obsahuje dva displeje, z nichž jeden se nachází v přední části mezi 

reproduktory a druhý, který slouží pouze pro zobrazení používané funkce, je umístěn v části 

vrchní. U všech svých variant jsem se snažil zakomponovat nejen barevný displej, který je 

dnes zcela běžný, ale také další manuální ovladače. Hlavním důvodem, proč jsem se snažil 

o umístění těchto ovladačů, bylo to, že jsou svým způsobem symbolické pro tento druh 

přístroje. Jistě by se dal moderní Boombox řešit bez těchto prvků, mám ale pocit že, by to 

nebylo ono. Boomboxy byly vždy zajímavé spoustou ovladačů, jako jsou různá tlačítka, 

páčky či otočné ovladače potenciometrů. 

Obr. 23 Varianta č. 2, skica 
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5.2 Varianta č. 2 
U druhé varianty jsem se pokusil o celkové zaoblení Boomboxu. Toto řešení by jistě také 

mělo své příznivce a mnoha lidem by bylo příjemnější než ostatní dvě varianty. Domnívám se 

však, že z hlediska historie Boomboxu a charakteru, který mu je přisuzován, by oblé tvary 

nekorespondovaly s tímto produktem. Boom byl vždy hranatý, vždy byl čistý, složený 

z jasných ploch a velice jednoduchého designu.  

Značný vliv na tvar Boomboxu osmdesátých let měl nejen design tehdejší doby, ale 

i technické možnosti. Tehdy byl jednoduchý obdélník pro výrobu mnohem snadnější a tedy 

výhodnější. Problém s výrobou zaobleného tvaru by v dnešní době patrně nenastal, domnívám 

se však, že by Boombox postrádal chtěnou agresivitu. Samozřejmě má varianta č. 2 i své 

výhody oproti ostatním, a to právě díky svým oblým tvarům. Jednou z výhod může být kulatý 

tvar krycích síťek reproduktorů, které by byly více odolné proti deformaci než síťka řezaná 

a následně povařená. Další odlišností (a to nikoli ve špatném slova smyslu) od ostatních 

variant je celková tvarová celistvost. Zaoblené křivky spolu s tělem tohoto konceptu působí 

uceleně. Celkově i tento design rádia působí velice příjemně a jistým způsobem líbivě. Tento 

celkový dojem je ale právě důvodem, proč tato varianta není variantou finální. Právě díky své 

jemnosti mám pocit, že by nevyjádřila Boombox tak, jak je mým záměrem. Madlo je zde 

řešeno prakticky stejným způsobem jako u první varianty. Reproduktory by byly rozmístěny 

také prakticky stejně - v přední části středové a výškové, v rozích středového rámu by se 

ukrývaly síťky basových reproduktorů.  

Pro ovládací panel a sloty je vyhrazeno místo uprostřed čelní části Boomboxu. Tento 

panel s ovladači také respektuje oválné tvary, východiskem je kruh. Zasazení do kruhového 

výřezu koresponduje s celkovým tvarem Boomboxu a jasně vyjadřuje prostor mezi levými 

a pravými reproduktory. Display je zde navržen menší, nemusel by být ani vícebarevný. Jedná 

se pouze o ukazatel základních informací o právě přehrávané hudbě. Takto malý displej je zde 

navržen proto, aby Boombox působil co nejjednodušeji.  

Druhá varianta odporuje několika požadavkům na boombox, které jsem uvedl jako ty 

důležité. Vymyká se ostatním způsobům řešení, ale nezavrhoval jsem ji a pracoval jsem na 

tomto návrhu s tím, že si ověřím některé možnosti, i když je dále nepoužiji. 
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5.3 Varianta č. 3  

Obr. 24 Varianta č. 3, skica 

 

Třetí varianta se přibližuje spíše k variantě první, ale je zde několik věcí, které je odlišují. 

V první řadě jsem se rozhodl změnit základní rozměry rádia. Tělo Boomboxu jsem protáhl 

a snížil, abych docílil jisté dynamiky. Rámy tvoří tři pásy, které jsou více zapuštěny do těla 

rádia než je tomu u první varianty. Již zmiňovanou síťku, která chrání basový reproduktor, 

jsem zmenšil a umístil pouze na vrchní část boku. Zároveň jsem se zaměřil na design mřížky 

středových a výškových reproduktorů a mřížku jsem rozdělil na segmenty. Toto řešení 

změnilo výraz Boomboxu z čelního pohledu. Umístění slotu pro CD mezi mřížkami je dobře 

tvarově doplňuje a opticky prodlužuje úzký tvar boomboxu. Nad touto variantou jsem 

zpočátku uvažoval jako nad finální, ale na základě reakcí spolužáků, kterým jsem skicu 

ukazoval, jsem od ní upustil. Této variantě byl velice často přisuzován tvar rakve a to mě 

odradilo. Také rám není nikterak robustní a může působit spíše jako doplněk tvaru rádia než 

jeho ochrana. Z této varianty jsem ale zachoval celkové rozměry. Finální Boombox jsem tedy 

snížil a prodloužil.  Takto změněné rozměry působí podle mého názoru lépe než u první 

varianty a to hlavně z toho důvodu, že se těžiště posouvá níž a Boombox působí stabilněji.  

5.3 
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Po výběru tří variant jsem se pokoušel lépe dořešit madlo čili středový rám. Dosud jsem 

o madlu uvažoval pouze jako o části na středu rámu, kde bude možné Boombox uchopit. Po 

konzultaci s vedoucím práce jsem se však pokoušel najít způsob, jak proměnit v madlo 

prakticky celý středový rám. Prvotní skica tohoto nápadu (viz Obr. 25) ukázala, že pokud 

bude odsazení dostatečné, není nutné tříštit rovné plochy těla Boomboxu  prolisem. To bylo 

pozitivní, ale rám byl odsazen od všech stran kromě strany spodní. Tento způsob nepůsobil 

příliš dobře, a to nejen opticky, ale i z technického hlediska. Pokud by totiž bylo odsazení od 

těla přehrávače i v jeho spodní části tak jako na obrázku (Obr. 25), nebylo by možné v této 

oblasti Boombox uchopit a madlo by postrádalo smysl. Rozhodl jsem se tedy pozměnit 

i plochy, od kterých je rám odsazen a ke kterým naopak doléhá. 

 

Obr. 25 Odsazení madla, skica 

 

Dnešní Boomboxy, které se již nacházejí na trhu, jsou od mého návrhu tvarově odlišné. Snažil 

jsem se hledat inspiraci v úplně jiných předmětech, než jsou právě existující modely tohoto 

přenosného audiosystému. Chtěl jsem Boombox navrhnout tak, aby můj design silného 

přenosného rádia byl originální a zajímavý. Součástky a použitou technologii jsem pro tento 

přístroj volil podle současných technických možností. 
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6 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Vztah k lidskému tělu 

Obr. 26 Boombox - pohled zpředu, odsazení madla, vizualizace 

 

Boombox patří mezi přenosné audio přehrávače, a proto musí být zajištěna jeho 

přenositelnost, která je jedním ze základních užitných předpokladů. Z tohoto důvodu je 

vybaven madlem, které tvoří středový rám kolem přehrávače. Rám je částečně odsazen od těla 

rádia, což umožňuje uchycení Boomboxu prakticky po celé jeho délce. Výsledné provedení 

také umožňuje, aby jej neslo více osob než jedna. Je třeba ale vzít v úvahu fakt, že stejně jako 

průkopníci imoderní Boombox je přístrojem velkých rozměrů. Od toho se také odvíjí jeho 

hmotnost a komfort při přenášení. Boombox je sice přenosný, ale není určen pro přenášení na 

dlouhé vzdálenosti. Předpokládá se, že během přehrávání je Boombox položen na zemi či 

libovolné podložce a není v rukou uživatele. Samozřejmě to nevylučuje možnost, že 

Boombox může hrát i během přenášení, aniž by to ovlivnilo kvalitu přehrávání.  

Přenášení tohoto zařízení není problémem ani pro praváka, ani pro leváka. Ve výsledku 

není důležité, v které ruce boom box přenášíte, pokud jej nesete reproduktory směrem od těla. 

Model může být vybaven i popruhem, který by umožňoval zavěšení přes rameno.  

Rozměry navrženého Boomboxu jsou řádově 80 x 30 x 30 cm (š x v x h) a jsou zvoleny tak, 

aby nejen vyhovovaly požadovanému vzhledu, ale aby také současně splňovaly požadavky 

snadné manipulace v závislosti k pohybovým možnostem a parametrům lidského těla 

(podrobněji viz např. Dreyfuss, 2003). Hmotnost přístroje udávám 10 – 12 kg podle použitých 

komponentů, které mohou být změněny při realizaci návrhu podle požadavků konstruktérů. 

6.1 

6 
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Z ergonomického hlediska hmotnost Boomboxu nepřekračuje hraniční hodnoty pro ruční 

manipulaci s břemeny, kterou se podle směrnice č. 90/269/EHS o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny rozumí jakékoli přepravování nebo 

nošení břemene jedním nebo více lidmi včetně zvedání, pokládání, sunutí a tahání. (Pozn. 

V České republice se hodnocením celkové fyzické zátěže zabývá Nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, kde jsou v ustanovení § 29 uvedeny 

i přípustné hygienické  limity  pro  hmotnost  ručně manipulovaného břemene). 
 

 

Obr. 27 Boombox v poměru k lidskému tělu 

 

Zaměříme-li se na Boombox z hlediska reprodukce hudby, je nutné omezit hlasitost hudby 

tak, aby nehrozilo poškození sluchu uživatele. Práh slyšitelnosti lidského ucha, tj. nejtišší tón, 

který ucho ještě vnímá, leží u hranice 0 dB a horní hranice u 140 dB. Ovšem již při 120 dB je 

překročen takzvaný práh bolestivosti a podle Kazdy (2008) může dojít k mechanickému 

poškození středního ucha. V odborné literatuře se udává jako nebezpečná hranice pro trvalé 

poškození sluchu 140 dB. 

Pro tento účel Boombox obsahuje pojistku, která umožňuje omezit maximální hlasitost 

zvuku (a tedy omezit akustický tlak) – pojistku doporučuji nastavit na 115 decibelů. Současně 

však není doporučeno setrvávat v bezprostřední blízkosti Boomboxu, pokud hlasitost zvuku 

překračuje 85 decibelů.  Hladina akustického tlaku při různých aktivitách je uvedena 

v Tabulce 1.  

 



 

    

Strana 

 39 
 

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

Tab. 1 Akustický tlak při vybraných aktivitách 

Aktivita 
Hladina akustického tlaku 

[dB] 
Akustický tlak [Pa ] 

Rockový koncert 90-100 1 

Hlasitá domácí reprodukce 80-85 0,1 

Hluk dálnice 65-75 0,1 

Běžná řeč 60 0,01 

Pozadí hluku ve studiu 20 0,0001 

Referenční hodnota akustického 

tlaku, dolní práh slyšitelnosti 

0 20 μPa 

6.2 Řešení ovladačů, panelu 
Ovládací prvky navrženého Boomboxu jsou stylizované i pro nenáročné uživatele a skládají 

se ze čtyř otočných ovladačů a dvanácti tlačítek na horním panelu v přední části Boomboxu. 

Nachází se zde několik zón, do kterých jsou ovladače rozmístěny. Vlevo je zóna, kde se 

nastavuje hlasitost přehrávání a čtyři základní režimy nastavení ekvalizéru. Tento ovladač je 

zde umístěn z toho důvodu, aby posluchač, který chce častěji střídat hudební žánry, mohl 

využít možnosti rychlého přepínání mezi jednotlivými režimy a nemusel zdlouhavě 

nastavovat každý zvlášť. 

Ve střední části panelu, tedy po stranách dipleje, se nachází série tlačítek, kterými se 

ovládá právě zmiňovaný displey. Těmito tlačítky může uživatel nastavit všechny funkce rádia, 

ovládat přehrávání hudby a další. Jsou zde i dvě tlačítka, která přímo ovlivňují zvuk. První 

z nich je označeno „MUTE“ a jeho stisknutím Boombox přejde do tzv. tichého režimu, kdy 

jsou vypnuty reproduktory a Boombox utichne. Tato funkce je zde zařazena proto, aby bylo 

možné rychle vypnout hudbu, pokud by to bylo nutné.  

Druhé tlačítko je označeno „ALOUND“ neboli hlasitě. Má opačnou funkci než tlačítko 

MUTE. Při jeho stisknutí se Boombox nastaví tak, aby reprodukoval zvuk s výraznou 

basovou linkou a vysokou hlasitostí. Toto tlačítko by nemělo být používáno neustále, jde 

spíše o doplňkovou funkci, která má vyjádřit jedinečnost Boomboxu a podpořit jeho image. 

V pravé části jsou potom opět dva otočné potenciometry, a to pro basy a výšky. Těmito 

ovladači se dá přímo nastavit výraznost těchto pásem. Poslední hardwarové tlačítko je 

umístěné na předním panelu u CD mechaniky a slouží k vysouvání disku z mechaniky. 

Font písma Chintzy CPU BRK na displeji a ovladačích je stejný jako font, který tvoří 

nápis Boombox na zadní straně přístroje. Stejné písmo jsem zvolil jednak pro ucelení designu, 

ale také pro reklamní účely. Veškeré dokumentace, formy reklamy (včetně reklamních 

předmětů) spojené s propagací mého Boomboxu by obsahovaly právě tento použitý font. 

6.2 
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Obr. 28 Zadní strana Boomboxu – nápis s fontem Chintzy CPU BRK, vizualizace 

 

 

Obr. 29 Obrázek ovládacího panelu, vizualizace 

 

 



 

    

Strana 

 41 
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7 TVAROVÉ KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Jak jsem již zmínil, vzhled Boomboxu byl navržen tak, aby přístroj působil agresivně, tvarově 

čistě a jasně. Agresivita přístroje však není myšlena v záporném slova smyslu a neměla by tak 

ani působit. Právě naopak.  Předpokládám, že tato jistá hrubost, co se týče vzhledu a  ojmu, 

jakým Boombox působí, bude mít na člověka spíše kladný dopad. Od přístroje tohoto typu se 

jistá agresivita očekává. To vychází již z historických zkušeností  - už první Boomboxy, které 

se dostaly do prodeje, působily poněkud agresivně. Tento dojem zkrátka patří k takovému 

přístroji a rozhodně jej nepoškozuje. 

Rozměry mého Boomboxu jsou řádově 80 x 30 x 30 cm (š x v x h), což vyhovovuje 

požadovanému vzhledu i parametrům lidského těla. Boombox byl vždy mnohem větší než 

ostatní přenosná rádia. Jako jasný příklad působí JVC M-90, tzv. „král Boomboxu“ (viz 

historická analýza), který svými rozměry určil nové měřítko pro tyto přístroje. Dalším 

aspektem, který má obecně vliv na velikost Boomboxů, je požadavek velkého výkonu 

a kvalitního zvuku. Boomboxy byly již v minulosti vždy vybaveny reproduktory o vysokém 

výkonu a rozměry těchto reproduktorů ovlivňovaly i velikost Boomboxů.  

Střední část neboli tělo navrženého přístroje je také velmi výrazná. Celkově můj model 

obsahuje velké množství hmoty, která dodává Boomboxu jistou těžkopádnost, ovšem na 

druhé straně zlepšuje jeho stabilitu a v neposlední řadě podporuje chtěnou robustnost. 

Boombox neobsahuje příliš detailních ozdob či jiných prvků, které by ho vizuálně 

zkrášlovaly. Tzv. „krása“ by měla být podchycena ve vnímání přístroje jako celku. Tvary jsou 

sloučeny tak, aby spolu vzájemně korespondovaly – jedná se např. o sjednocení ploch 

z čelního pohledu, kdy tlačítka i prolis v horním panelu rádia jsou vystředěny vzhledem 

k reproduktorům. I další úhly, které se nacházejí v horní části rádia, jsou totožné s úhly 

v siluetě přístroje. Použil jsem minimum odlišných úhlů, abych docílil tvarové sjednocenosti, 

a využil jsem opakování prvků a možnost zrcadlení tak, abych zachoval celkovou symetrii 

rádia.  

Můj přístroj je navržen tak, aby jeho tvary dobře korespondovaly s místem, kde bude 

používán. Ať už to jsou moderní městské domy, sídliště, ulice či jiné části městské 

aglomerace, u většiny těchto případů se setkáváme s ostrými úhly, jasnými linkami a jistou 

stylizací do geometrických objektů. Například sídliště je ideálním prostorem, kde bych chtěl, 

aby zněl můj Boombox. Domnívám se, že by velice dobře zapadal do takovýchto prostor. 

Jelikož je mým cílem, aby tento přehrávač mohl hrát v ulicích a městských prostranstvích, 

volil jsem geometrické tvary namísto tvarů přírodních. 

 

7 
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8 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Za primární barvu přístroje jsem zvolil černou. V kontrastu s černou je potom použita 

oranžová. Tato barevná kombinace působí nejlépe. Dodává přístroji agresivitu, ale zároveň 

působí velice zajímavě a čistě. Povrch ochraNNÉHO RÁMU je pochromován a zbarven 

taktéž do černa. Tento černý chrom působí velice elegantně a zlepšuje celkový výraz rádia. 

Jako další možnost jsem zvažoval použít podobnou barevnou kombinaci, jaká byla 

používána u Boomboxů v osmdesátých letech – černou a stříbrnou barvu. Stříbrná byla 

nahrazována i šedou, a to nejen u Boomboxů, ale například i u hifi sestav či dalších přístrojů 

z této oblasti. Stříbrná barva by však působila spíše kýčovitě než přirozeně a šedá by byla 

nevýrazná. 

Mezi další barevné varianty jsem proto zařadil i kontrast černé a bílé (oranžová byla tedy 

nahrazena). Tato varianta vypadá také velice dobře a kontrast barev opticky odděluje plášť od 

osazení basových reproduktorů. 

 

 

 
Obr. 30 Černobílá a oranžovočerná varianta, vizualizace 
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Grafiku displeje jsem na modelu pouze naznačil, a to v režimu, kdy je právě přehrávána 

skladba. Displej je sice barevný, ale opět zde převládá oranžová barva, a to přímo v podobě 

oranžového podsvícení. Nechtěl jsem celkový dojem a celistvost tříštit komplikovanou 

grafikou displeje, a proto jsem se uchýlil k pouze jednoduchému podání základních informací. 

Uživatel tak dostává velice rychlý přehled o tom, jak přístroj právě pracuje, a není zdržován 

složitým nastavováním. Samozřejmě je možné se opět navrátit do základní nabídky pomocí 

tlačítka „MENU“ a zvolit jiný režim přehrávání. Z této nabídky se uživatel může dostat 

i k nastavení ekvalizéru a dalších funkcí rádia. 

 

 

Obr. 31 Obrázek displeje, vizualizace 

 

Na zadní straně přístroje se nachází nápis „Boombox“. Jednak tříští zadní stranu rádia, jednak 

vytváří dojem její zajímavosti. Zezadu je tedy na Boomboxu vidět pouze tento nápis. Jeho 

jedinou funkcí není dekorace, ale nápis v této formě (podobě) by mohl také představovat 

označení tohoto typu, pokud by vznikla další řada výrobků. Z tohoto fontu v této variantě by 

se stalo logo Boomboxu, které by se dostávalo do povědomí lidí a mohlo by budovat prestiž 

značky.  

Jako povrchovou úpravu u tohoto přístroje jsem zvolil lakování. Docílený odlesk 

v kombinaci s geometrickými tvary rádia působí velice příznivě. Rám se také leskne a celé 

rádio působí zajímavé. Povrchová úprava tlačítek kolem displeje se ovšem liší. Tlačítka jsou 

z plastu, matná a zdrsněná oproti tělu přístroje. 
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9 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

9.1 Materiály 
U prvních Boomboxů byl jako základní stavební prvek těchto přístrojů velmi často využíván 

kov. Boomboxy často dosahovaly velice velké hmotnosti, uvědomíme-li si náročnost 

mechaniky samotného přístroje, baterii a skeletu Boomboxu. V dnešní době se výrobci snaží 

používat kompozitní materiály, tvrzené plasty či lehké kovy, především z důvodu snížení 

hmotnosti přístroje. Boombox by měl být relativně lehký i přes své rozměry. Jeho váha však 

nesmí být snižována na úkor celkové pevnosti a robustnosti. Kompozitové materiály se liší 

podle své struktury. 

9.2 Reproduktory 
V navrženém Boomboxu se nachází dva basové, dva středové a dva výškové reproduktory. 

Výškové a středotónové jsou umístěny v přední častí rádia spolu se sloty medií, zatímco 

basové reproduktory jsou zasazeny v bočnicích těla přehrávače. 

Vhodné jsou např. high-endové reproduktory americké společnosti ZETAG. Basový 

reproduktor ZETAG 200 310 8 Ohm má membránu z polypropylénu kombinovaného s mědí. 

Výškový reproduktor RT-25S60-803 8 Ohm a kuželový středový reproduktor 

Visaton MR 130 8 Ohm splňují také požadavky kladené na špičkové reproduktorové 

soustavy. Typy reproduktorů změnit podle požadavků 

 

Obr. 32 Umístění reproduktorů, vizualizace 
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9.3 Komponenty 
Jakmile je do přehrávače připojeno nějaké médium, řídící jednotka jej rozpozná a zobrazí na 

displeji v horní části přehrávače. Tam pomocí tlačítek umístěných vpravo a vlevo od displeje 

zvolí uživatel režim přehrávání a řídící jednotka posílá signál do zesilovače, který jej upraví 

pro výstup z reproduktorů. Signál dále postupuje pomocí třífázové výhybky, kde je propuštěn 

a rozdělen do tří pásem. Následně pokračuje do reproduktorů. Celý Boombox je poháněn 

elektrickým akumulátorem, který si uživatel nabíjí v pohodlí domova přímo ze zásuvky. Na 

schématu je vidět, jaký prostor by byl určen pro jednotlivá zařízení uvnitř Boomboxu. 

 

Obr. 33 Umístění jednotlivých zařízení v Boomboxu, vizualizace 

9.3 
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10 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

10.1 Ekonomická funkce 
Cena přístroje se odvíjí od ceny použitých součástek a náročnosti jeho výroby. Není tomu 

jinak ani v případě mého Boomboxu. Použil jsem velice výkonné reproduktory i zesilovač. 

Kvalitní technologie je použita i u řídící jednotky, akumulátoru a dalších součástek uvnitř 

Boomboxu. Kvalita těchto součástí ovlivňuje jejich cenu, a proto se Boombox pohybuje ve 

vyšší cenové hladině (předpokládaná cena v rozmezí 10.000 – 15.000 Kč), která je 

srovnatelná s kvalitní hifi sestavou. Tento přístroj by ji byl schopen zastoupit v prostorách, 

kde nemůže být trvale umístěna. Vyšší cenu navrženého Boomboxu  proto nepovažuji 

vzhledem k technickým parametrům za problematickou. Už v historii se Boomboxy 

vyznačovaly svou kvalitní technologií a tak jsem i já vybral zařízení, které patří mezi ty 

kvalitní součásti dnešních audiosystémů. 

10.2 Sociální funkce 
V historii Boombox vyjadřoval určitě postavení ve společnosti – určitý sociální status. 

Boombox nebyl cenově dostupný pro všechny, a tak jeho vlastníci byli častokrát movitější 

nebo měli movité rodiče. V praxi se tento fakt projevoval tak, že kdo vlastnil Boombox, těžil 

z jistých výhod a dostával se do středu pozornosti. Boombox se stal hitem a rozezníval více 

a více ulic a předměstí amerických měst. Situace se dostala až do stádia, kdy si místní 

obyvatelé začali čím dál tím častěji stěžovat na skupiny teenagerů, kteří svou zábavou 

a hlasitou hudbou znějící z Boomboxů narušují jejich poklidný způsob života. Existovaly 

oblasti, kde bylo pouštění Boomboxu na veřejných místech dokonce zakázáno (Obr. 34) 

a porušení tohoto zákazu bylo tvrdě stíháno a pokutováno nemalými sankcemi. 

 

Obr. 34 Cedule Zákaz Boomboxů 
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ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

Ačkoli Boombox vytvořil jakousi bariéru mezi generací teenagerů, kteří měli tyto přístroje ve 

velké oblibě, a generací starších občanů, kteří jeho zvuk nemohli vystát, existovalo i určité 

procento nadšenců ve středních letech, kteří k Boomboxu také přilnuli. Jednalo se především 

o obdivovatele technologie, kterou toto rádio v osmdesátých letech skýtalo. 

Jak jsem zmínil ve vývojové analýze, postupem času byl Boombox z trhu vytlačen 

menšími přijímači, walkmany se sluchátky.  

V dnešní době nejsou Boomboxy nikterak běžnou součástí zábavy mladých lidí. Je mezi 

nimi určitá skupina, která má o moderních přijímačích tohoto charakteru přehled, ale její 

zastoupení není příliš výrazné.  Vzhledem k tomu, že se čím dál více dostávají do obliby 

mladých lidí pool dance (tanec u tyče), zumba a další energické tance, při kterých je výraznost 

a hlasitost hudby takřka nutností, mohly by Boomboxy znovu získat své místo na trhu. Tento 

přístroj skýtá pro takové záliby mnoho možností a řeší nejeden problém. 

Doufám, že se přístroj nestane prostředkem vytvářejícím případnou nesnášenlivost mezi 

lidmi, kteří jej využívají, a ostatními. Bude-li Boombox příliš hlasitě vyhrávat v ulicích, 

existuje samozřejmě možnost, že bude trnem v oku starousedlíkům a dalším obyvatelům 

měst. Uživatelé by však měli být seznámeni s tím, jak přístroj využívat, aby tato situace 

nenastala. Jestli však na tyto rady dají, je pouze na nich. 

10.3 Ekologie 
Co se týče ekologického dopadu přístroje, může souviset pouze s jeho výrobou, případně jeho 

likvidací. Negativní aspekty spojené s poškozováním přírody se mohou objevovat při výrobě 

materiálů, které jsou v Boomboxu použity. Jedná se například o akumulátor, pro jehož výrobu 

je třeba těžit nikl, o plasty a další z hlediska ekologie škodlivé  látky. Tyto problémy však 

nevznikají v důsledku používání mého přístroje, ale jedná se o problematiku výroby materiálů 

běžně užívaných v dnešní společnosti. Výroba těchto materiálů je však sledována a na 

výrobce doléhají přísná bezpečnostní opatření. Totéž platí pro různé materiály i při jejich 

likvidaci, kdy i elektronická zařízení musí být ekologicky zlikvidována v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Boombox bude z prodejen distribuován v klasických krabicích z recyklované lepenky 

jako tomu je u většiny spotřebičů, které se dnes dají v elektroobchodech zakoupit. 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem navrhl přenosný audio systém zvaný „Boombox“. Můj návrh je 

inspirován přístroji, které zažily svou slávu v osmdesátých letech minulého století a byly 

taktéž označovány jako Boomboxy.  Při navrhování audio systému jsem se zaměřil především 

na tvarovou stránku přístroje a jeho barevné provedení, ale respektoval jsem i požadavky na 

jeho jednoduché a přehledné ovládání.  V bakalářské práci popisuji jednotlivé komponenty, 

které zajišťují správné fungování přístroje, a ukazuji také způsob, jakým mohou být 

v Boomboxu umístěny. Z technického hlediska byly Boomboxy vždy velmi kvalitní a tuto 

jejich přednost jsem se snažil zachovat.  

Kromě estetické a technické stránky jsem dbal na ergonomické aspekty – přístroj je 

navržen tak, aby byl snadno přenosný a přitom při svém provozu dostatečně odolný i stabilní. 

Ze společenského hlediska získává Boombox znovu možnost prosadit se. Mladí lidé se věnují 

mnoha aktivitám, ke kterým hudba patří a v případě větších skupin je nutné zajistit i určitou 

úroveň hlasitosti.  Tuto potřebu Boombox naplňuje společně s odolností vyplývající z jeho 

robustnosti. Design velkého přehrávače evokuje v současnosti stejně jako v minulosti určitý 

životní styl a nachází v této době nové příznivce. Z cenového hlediska se sice jedná o dražší 

zařízení, ovšem cena je v relaci s kvalitou.  

Při návrhu Boomboxu jsem tedy sledoval nejen estetickou, technickou, ergonomickou 

a ekonomickou stránku, ale zabýval jsem se i společenskou či sociální stránkou svého 

Boomboxu. 
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