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MATERIÁLY 
 

Dřevo (tělo z lepeného masivu nebo více slepených druhů dřeva) 

 

Kov (komponenty pro nastavení polohy houslí, uchycení strun) 

 

 

TECHNOLOGIE 

 
-modelace prototypu v počítači, v 3D programu 

 

-klížení dřevěných bloků k sobě 

 

-frézování na frézce 

 

-povrchová úprava obrobku (broušení, moření, lakování) 

 

-sestavení všech komponentů dohromady 

 

ROZMĚRY 

 
Tělo houslí  

 

délka: 56 cm 

šířka: 25 cm



DOKUMENTACE VŠKP 
K obhajobě byl předložen model a nákresy. 

 

 
Model č. 1 

 

 
Model č. 2 



 
Model č. 2 

 

 
Model č. 3 (finální) 

 

 



 
Model č. 3, tříčtvrteční pohled 

 

 

 

 
Skica 



 
Skica z profilu



OBHAJOBA 

 
 Téma mojí bakalářské práce jsem si vybral proto, že na housle hraji od 

svých šesti let a témata okolo muziky mě vždy velice přitahovala. Za těch několik 

let jsem se o housle akustické a to i o housle elektrické začal trochu více zajímat a 

všímat si výhod akustických a naopak elektrických houslí. Samotná myšlenka,  

zkusit si vymyslet nový design houslí, byla pro mě velikou výzvou a rád jsem se jí 

postavil čelem. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového designu elektrických houslí. 

Cílem práce je, odpoutat se od zažitých a tradičních tvarů barokních akustických 

houslí, které se v designu elektrických houslí často objevují.  Elektrické housle se 

proto stávají jakousi náhražkou klasických houslí, přitom mohou být specifickým 

jedinečným nástrojem, díky kterému lze experimentovat s houslovými tóny 

podstatně bohatěji než při hře na akustické housle.  Nový návrh tvaru elektrických 

houslí, by měl být ergonomicky vyhovující pro pohodlnou hru na housle, ale 

zároveň zajímavý, nový a netypický. Při navrhování i výrobě musí být některé 

části klasických houslí ponechány (např. tvar krku nástroje nebo hmatník). Tyto 

části se mohou jen mírně měnit, jelikož každá zmiňovaná část má svou specifickou 

roli při hře na housle. 

Můj návrh houslí vychází ze základních ergonomických prvků houslí. Z 

klasických houslí jsou ponechány pouze části, u kterých se kvůli zachování 

funkčnosti nesmí změnit tvar. Přes tyto všechny tvarové kritéria jsem chtěl docílit 

moderních, až abstraktních objemů těla houslí, které budou jakýmsi opakem 

čistého barokního tvaru akustických houslí. Tři do prostoru vyčnívající části těla 

podporují pohodlné držení nástroje a mechanika, která je na jejích koncích 

umístěná, umožňuje nastavitelnost držení nástroje dle houslistovy postavy. Housle 

dodržují osovou souměrnost, což je výhoda, jelikož nástroj mohou používat 

praváci i leváci. Návrh řeší i to, aby různé komponenty nepřekážely při hře na 

housle (např. potenciometry na ovládání hlasitosti a tónů nástroje nebo vstup pro 

kabel připojující nástroj k aparatuře). Jelikož tyto detaily při ovládání nemusí 

houslista vidět, ale ovládá je většinou pomocí sluchu, jsou umístěny do spodní části 

trupu houslí, kde při hře na housle nebudou ničemu vadit a překážet. 

Materiál použitý pro prototyp houslí je dřevo (kombinování různých dřevin 

pro lepší vizuální efekt a pro podpoření křivek těla nástroje), které se po 

vyfrézování povrchově upraví a nalakuje několika vrstvami laku. Komponenty k 

uchycení strun a nastavitelné mechaniky budou z kovu. Elektronika a elektronický 

houslový snímač je uložený uvnitř v dutině těla nástroje a je jeden z mála 

kupovaných, doplňujících komponentů na prototypu. Prototyp bude při zapojení 

do příslušné aparatury plně funkční. 


