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ABSTRAKT 
Cílem této práce je navrhnout budík, respektující funkční, technologické a estetické 
vlastnosti tohoto přístroje a také docílit atraktivního designu produktu. Výsledným 
návrhem by měl být inovativní, originální a uživatelsky přitažlivý budík. 
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ABSTRACT 
The goal of this thesis is to create alarm clock, which respect the functional, 
technical and aesthetic requirements of this device and attain an attractive design of 
this product. The final draft should be innovative, original and user attractive alarm 
clock. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V současné době, kdy většina uživatelů používá k buzení mobilní telefon místo 
budíku, se samotný budík jako produkt ocitá v ohrožení. Současné budíky se tak 
snaží konkurovat mobilním telefonům různými způsoby, avšak nejaktuálnějším 
produktem je právě spojení dvou konkurentů v oblasti buzení, tedy spojení 
mobilního telefonu s budíkem v jedno.  V takovýchto novodobých budících je dle 
mého názoru budoucnost těchto produktů.  
Mým cílem je tedy navrhnout produkt tohoto typu, který však rozšiřuje a vylepšuje 
současné “budíkotelefony“ na trhu. Výsledný budík by měl být co nejlépe propojený 
s mobilním telefonem a to jak po technické, tak i estetické stránce. 

 



 

 
strana 

14 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
 
1.1 Vývojová analýza 
 
 
1.1.1 Potřeba měření času 
Čas je pojem vyjadřující trvání bytí, nebo také veličina vyjadřující posloupnost dějů. 
[1] 
V nejstarších dobách lidé zřejmě vystačili s dělením roku na dvě období, tedy mokré 
a suché, s výraznými přechody mezi nimi. Když se však lidské společnosti 
komplikují a potřebují jednak přesnější synchronizaci svých činností, jednak pevnější 
záruky dlouhodobé stability, obrací se pozornost od ekologického času k nebeským 
jevům. Tak už v nejstarším babylonském písmu (5. tisíciletí př. Kr.) najdeme znaky 
pro den, měsíc a rok; bylo jich zřejmě třeba zejména k účelům daňovým a vůbec 
administrativním. 
Teprve složitější organizace života ve městech a zejména v armádách si vynutila 
jemnější dělení dne. Hodiny se poprvé objevují v Egyptě. Je jich 12 a 12 (denních a 
nočních) a slouží k popisu okamžité polohy Slunce. [2] 
 
 
1.1.2 Vývoj určování času 
Nejjednodušší měřicí zařízení, vlastně jen indikátor polohy Slunce, je obyčejná svislá 
tyč čili gnómon. Ty se vyskytují ve všech civilizacích od 2. tisíciletí př. n. l. Stín 
gnómonu se během dne pohybuje, zkracuje a prodlužuje. V nejjednodušším případě 
se čas určoval podle délky stínu, což vyhovovalo v blízkosti rovníku, kdežto v 
mírném pásmu je výhodnější odečítat změny směru stínu. 
K odměřování denního času užívali řečtí rolníci délku vlastního stínu, měřenou 
rovněž vlastní stopou. Protože je velikost postavy zhruba úměrná velikosti nohy, 
nebylo údaj už třeba nijak korigovat. 
Už od starověku dovedli astronomové i mořeplavci určovat čas také podle výšky 
hvězd nad obzorem. K tomu sloužil jednoduchý přístroj zvaný astroláb, vlastně 
výškový úhloměr, a ovšem katalog přesných poloh hvězd. Nejstarší takové tabulky s 
více než tisícem hvězd sestavil koncem 2. století př. n. l. Hipparchos. 
Vedle slunečních hodin se v Egyptě i jinde ve starověku vyskytují jednoduchá 
zařízení na odměřování úseků trvání, třeba kalibrované svíčky a zejména vodní 
hodiny. 
Starověku se někdy také připisuje vynález podobných hodin přesýpacích čili 
pískových. Typický tvar vznikl slepením dvou hruškovitých skleněných baněk, mezi 
něž se vkládala membrána s malou dírkou. Protože celek byl poměrně křehký a 
vratký, zasazoval se do dřevěné nebo kovové kostry, často bohatě zdobené. Typické 
přesýpací hodiny odměřují asi půlhodinu a pak se musejí obrátit. Takové hodiny 
patrně už ve středověkých klášterech určovaly začátek společných modliteb v noci a 
za špatného počasí, od 16. století se běžně užívaly k odměřování kázání i přednášek, 
v domácnostech, ale hlavně na lodích. [2] 
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1.1.3 Mechanické hodiny 
V Evropě se ve 13. století n. l. začaly používat přesnější mechanické hodiny, kdy 
přelomem byl vynález tzv. krokového ústrojí. Od těchto hodin chybělo jen málo ke 
klasickým mechanickým hodinám poháněným závažím. Neměly ciferník ani ručičku, 
čas oznamovaly hodiny zvonky. 
Nejstarší kolečkový časoměrný stroj u nás je Pražský orloj. Autory jsou Mikuláš z 
Kadaně, profesor astronomie Jan Šindel a hodinářský mistr Jan Hanuš. Orloj vznikl 
mezi lety 1410 a 1490. [3] 
O původním účelu mechanických hodin svědčí nepochybně i to, že všechny byly 
vybaveny nějakým bicím zařízením - ačkoli právě toto zařízení je v mechanickém 
provedení vždycky složitější než vlastní ústrojí časoměrné. Hodiny tak po dlouhou 
dobu představují zdaleka nejsložitější technické zařízení vůbec, zařízení nejen 
důmyslné, ale také patřičně nákladné. Zejména důsledné používání ozubených kol je 
z hlediska dějin techniky překvapivé. Ta se sice patrně tu a tam používala už dříve, 
ale nikdy ne v tak složitých soukolích a většinou jen proto, aby bylo možné přenést 
velké síly, například u mlýnů. [2] 
 
 
1.1.4 Počátky budíků 
Již od počátků výroby časoměrných přístrojů byly některé z nich doplňovány také 
nejrůznějšími budícími mechanismy. Výroba budíků jako samostatných kusů 
započala nejspíš v období baroka. Jednalo se o velmi pěkné, mistrovské práce, 
většinou v kusové nebo malosériové výrobě. Tyto budíky proto byly velmi drahé a 

Obr. 1-1 Přesýpací hodinky, dat. 1573 [4] 

1.1.3 

1.1.4 
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byly určeny pouze pro nejvyšší společenské vrstvy. Průmyslová výroba budíků tak, 
jak ji známe dnes, začala poměrně nedávno, v druhé polovině devatenáctého století 
ve Spojených státech amerických. [5] 
 
 

 
 
 
1.1.5 Přelomové budíky 
Společnosti Seth Thomas Clock Company byl udělen v roce 1876 patent na malý 
noční budík. Jednalo se o první kompaktní budík, i když na nápadu možná v té době 
pracovaly i další společnosti. Ke konci sedmdesátých let 19. století se staly malé 
budíky velmi populární a hlavní americké společnosti je začaly vyrábět, následovány 
německými. 
V roce 1931 představila firma Westclox budík Big Ben Chime Alarm, s heslem: 
„prvně šeptá, pak křičí.“ 
Firma General Electric-TELECHRON poprvé uvedla na trh budík s funkcí zdřímnutí 
(snooze) v roce 1956. Budík byl již elektrický a buzení mohlo být odloženo o 5 nebo 
10 minut. [6] 
 

Obr. 1-2 První budíky [5] 
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1.2 Technická analýza 
Budík je mechanický nebo elektronický přístroj primárně určený pro měření času a 
sekundárně pro hlasité zvukové upozorňování na časový údaj. V dnešní době jsou 
používány dva typy budíků - digitální (elektronický) a ručičkový (analogový). [8] 
Z této definice vyplývá, že budík je ukazatel času, doplněný o budící mechanismus. 
Je však důležité dodat, že definice není zcela přesná, neboť digitální zobrazení času 
nemusí nutně být napájeno elektrickou energií. Za digitální zobrazení se považuje 
veškeré zobrazení času, které není ručičkové, čili analogové. Takové hodiny tedy 
mohou být i mechanické. 
Rozlišujeme dva typy hodinových strojků, mechanický a elektronický (quartzový).  
 
 
1.2.1 Digitální hodiny 
Digitální elektrické hodiny používají dva základní typy displejů pro zobrazení času, a 
to sice LED (světlo emitující diody) nebo LCD (displej z tekutých krystalů). [9] 
Dále se používají displeje využívající technologii OLED, nebo E-ink. 
K zobrazování se u LED displejů používají LED diody, což jsou polovodičové 
součástky vydávající světlo, jehož barva je dána materiálem, ze kterého je dioda 
vyrobena. Spotřeba každé diody při svícení je v řádech desítek miliampér. 
Pro snížení spotřeby se často využívá setrvačnosti lidského oka - diody se napájí 
pulzně (blikají v krátkých intervalech).  
 

Obr. 1-3 Westclox Big Ben [7] 

1.2 

1.2.1 
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U LCD technologie se k zobrazování používají tekuté krystaly, které umožňují 
ovlivňovat průchod světla pomocí elektrického pole. Tyto displeje mají 
prakticky nulovou spotřebu. 
Displej sám světlo nevyzařuje, potřebuje tedy buď odrazovou plochu za displejem, 
která odráží dopadající světlo z okolí, nebo zdroj světla umístěný za displejem 
(podsvícení). 
 
 

  
 
OLED displeje používají organické materiály, které po přivedení napětí vydávají 
barevné světlo. Takovéto displeje tedy nepotřebují podsvícení.  
Co se týče E-ink displejů, k zobrazování se používají na povrch papíru nebo fólie 
natisknuté mikrokapsule obsahující tmavé a světlé kuličky. Elektrickým polem mezi 
plošně rozmístěnou soustavou elektrod se nastaví, které kuličky jsou nahoře a které 
jsou tedy viditelné při osvětlení "elektronického papíru" vnějším světlem. [10] 
 
 

Obr. 1-4 LED technologie [10] 

Obr. 1-2 LCD technologie [10] 

Obr. 1-3 Použití E-ink displeje [10] 
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Digitální hodiny používají elektrický hodinový strojek s napájením pomocí baterie, 
nebo transformátoru napájeným přímo ze sítě. Strojek samotný využívá 
elektronický oscilátor, nejčastěji řízený křemenným výbrusem (krystalem). Odtud 
název křemenné hodiny, obchodní označení quartz. [11] 
 
 
1.2.2 Budící mechanismus 
Budíky byly nejdříve poháněné mechanickými strojky a stejně tak i samotné buzení 
bylo mechanické. Fungovalo na principu „kladívka“ poháněného ozubeným 
převodem. Kladívko samotné pak naráželo do dvou malých zvonků. 
 
 

 
 

U většiny současných budíků převládá elektrický pohon a digitální zobrazení času. 
Zvukového signálu je zde dosaženo pomocí reproduktoru, u starších typů budíků 
pomocí piezoelektrického bzučáku. 
 
 
1.2.3 Princip fungování reproduktoru 
Nedůležitějším a nejobvyklejším zařízením pro přeměnu elektrických signálů na 
zvuk je elektrodynamický reproduktor. Je to elektro-akustický systém, který pracuje 
jako lineární elektrický motor. Zvukové vlny se vyvolávají pohybem cívky v 
permanentním magnetickém poli. Cívka je svojí kostrou spojená s membránou (tuto 
část nazýváme kmitací systém) a tento celek je umístěn v pružných závěsech. 
Vychylování cívky je vyvoláno střídavým elektrickým proudem, který je přiváděn z 
nízkofrekvenčního zesilovače. Tento střídavý proud je zesilovačem modulován a 

1.2.2 

Obr. 1-4 Vnitřek mechanického budíku [12] 

1.2.3 
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jeho elektrický kmitočet odpovídá frekvencím, které byly elektronicky načteny ze 
zdroje nahrávky. [13] 
 
 
1.2.4 Bezdrátové nabíjení Qi 
Novodobé budíky, které spojují budík (ve formě dokovací stanice) a mobilní telefon, 
používají bezdrátový přenos informací, které zajišťuje technologie Bluetooth. 
Samotné nabíjení telefonu pak probíhá pomocí konektoru, integrovaném v budíku. 
Tyto budíky však většinou slouží pouze pro jeden typ mobilního telefonu, kvůli 
rozdílnému napájecímu výstupu. Na trh však přicházejí budíky s technologií Qi, 
které celý koncept „budík+telefon“ posouvají na další úroveň, využívající bezdrátové 
nabíjení. Takový budík se pak stává značně univerzálním a s tím je spojená i větší 
prodejnost produktu. 
 
 

 
 
Přístroje, které pracují se standardem Qi fungují na principu elektromagnetické 
indukce mezi dvěma rovinnými cívkami. Systém Qi se skládá ze dvou částí - 
základní stanice, která je připojena ke zdroji elektrické energie a poskytuje indukční 
energii, a mobilního zařízení, které indukční napájení spotřebovává. Základní stanice 
obsahuje napájecí vysílač, který obsahuje vysílací cívku, která vytváří 
oscilující magnetické pole. Mobilní zařízení obsahuje přijímací cívku, v které je 
magnetické pole indukující střídavý proud. Základnové stanice mají obvykle rovný, 
plochý povrch, na který uživatel umisťuje nabíjené zařízení. [15] 
Technologii Qi navíc můžou využívat takřka všechny mobilní telefony. Některé nové 
telefony mají bezdrátové nabíjení již vestavěné, nebo mají pod krytem vyvedený 
výstup pro připojení přijímací cívky. Starší telefony je možno rozšířit o bezdrátové 
nabíjení pomocí připojení cívky přímo na nabíjecí konektor, a schování samotné 
cívky pod kryt telefonu.  

Obr. 1-5 Budík využívající Qi technologii [14] 
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1.3 Designérská analýza 
Budík jako samotný prožívá od začátku mobilních telefonů postupný úpadek, neboť 
mobilní telefony budíky nahradily pomocí jednoduché mobilní aplikace. Současné 
budíky na trhu tedy nabízejí různé další funkce, alternativní způsoby buzení, 
atraktivní vzhled, nebo také úplně jiný způsob pojetí budíku jako samotného, čímž se 
tyto snaží konkurovat mobilním telefonům, pomocí nichž se dnes budí většina 
uživatelů. 
 
 
1.3.1 Retro budíky  
Stejně jako u spousty dalších produktů, i u budíků jsou na současném trhu k dostání 
retro budíky. Často jde o velmi zajímavé produkty, které sázejí buď čistě jen na svůj 
retro vzhled, nebo jsou ještě designérsky stylizované. Tím vzniká celá řada esteticky 
zajímavých produktů. 
 
 
1.3.2 Budíky nejen pro děti 
Existuje obrovská škála různých budíků pro děti, stylizovaných do podoby 
oblíbených pohádkových postaviček a dalších podob pro ně atraktivních. Takové 
produkty si své zákazníky najdou, neboť děti často mobilní telefony nemají, a buzení 
v podobě rodičů pro ně není dostatečně vyhovující. Využití takový budík může najít i 
jako obyčejná hračka.  
Takto budíky si však nemusejí najít své zákazníky pouze u dětí. Je tu také spousta 
budíků pro fanoušky seriálů, filmů a knižních předloh, které tím mají zajištěný 
prodej. 
 

Obr. 1-6 Qi bezdrátové nabíjení [16] 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 
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Obr. 1-7 Ručičkový retro budík [17] 

Obr. 1-8 Budík Darth Vader s projekcí času [18] 
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1.3.3 Jiné formy buzení 
Další podoby budíků, jsou budíky s alternativní formou buzení. Jde o budíky, které 
vás například donutí ráno vylézt z postele a honit budík po pokoji, trefovat se 
laserovou pistolí do terče, hledat po pokoji zapadlou vrtulku, či dokonce donést 
budík do koupelny. Avšak prodejnost, nebo spíše použitelnost takovýchto zařízení je 
dost sporná. 
 
 

 
 
1.3.4 Styl, design a jednoduchost 
Stylové a designérsky zajímavé produkty je cesta, která se nemíjí účinkem. Takové 
produkty jsou pak často kupovány už jen díky tomu, že jde o zajímavý a atraktivní 
doplněk interiéru. Je také spousta budíků, jež sázejí pouze na jednoduchost, či 
materiálové provedení. Velice aktuálním materiálem je dřevo, či budíky s imitací 
dřevěného povrchu. 
 
 

 
 

1.3.3 

Obr. 1-9 Budík s terčem [19] 

Obr. 1-10 Stylová kombinace jednoduchosti a dřeva [20] 

1.3.4 
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1.3.5 Nová generace budíků 
Jak již bylo zmíněno v technické analýze, novodobé budíky pracují s pořekadlem 
“když je nemůžeš porazit, přidej se k nim.” Tyto zařízení spojují budík a telefon 
v jedno. Budík samotný je jakousi dokovací stanicí pro mobilní telefon, který je 
prostřednictvím budíku nabíjen a tvoří vzhlednější doplněk nočního stolku, než je jen 
odložený mobilní telefon samotný. Budík pak nabízí lepší reproduktor, velký displej 
pro zobrazení času a mnohdy například svítilnu, či přehrávání hudby.  
Starší generace těchto budíků byly většinou vyrobeny pro jeden typ telefonu, kvůli 
rozměrům a nutnosti připojení dobíjecího a datového kabelu. Avšak technologie 
Bluetooth a především bezdrátové nabíjení pomocí technologie Qi otevírá těmto 
budíkům nové možnosti, neboť tyto budíky se pak stávají velice univerzálními. 
 
 

 
 
Co se však týká provedení a vzhledu, tato zařízení značně pokulhávají. Hlavním 
problémem je, že drtivá většina absolutně nekoresponduje s designem telefonu a 
telefon není do budíku začleněn, ale je na něm pouze umístěn. Ne u všech produktů 
je tento problém znát, ale často tyto budíky vypadají spíše nehezky. 
 
 

Obr. 1-11 Budík pro mobilní telefon [21] 

Obr. 1-12 Sony ICF-C11IPW [22] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Nástupcem klasických budíků a tedy i nejnovějším typem budíku se v současné době 
stalo spojení budíku a mobilního telefonu, neboť mobilní telefony budík jako takový 
postupně nahrazují, nebo již v některých věkových skupinách zcela nahradily. Proto 
se mi tento typ budíku jeví jako nejlepší řešení pro vytvoření kvalitního a především 
prodejného produktu. Po zhodnocení analýzy a posouzení všech možností jsem se 
z důvodů zde uvedených rozhodl pro vytvoření návrhu budíku pro mobilní telefon. 
Avšak takovýto budík musí splňovat jisté zásady, které bych zde chtěl před začátkem 
samotné práce nastínit. Především je nutno zmínit, že tento produkt je značně odlišný 
než budík klasický, neboť jeho součástí je telefon. Z tohoto poznatku se tedy musí 
odvíjet jak technické, tak i estetické řešení. Současné budíky pro mobilní telefony, 
jsou jako nové produkty stále ještě v mnoha případech nedořešené, nebo jejich řešení 
není zcela ideální. Dalším cílem mé práce je tedy tyto problémy vyřešit. 
 
 
2.1 Zásady pro vytvoření kvalitního budíku pro mobilní telefon 
Budík je přístroj, který ukazuje čas, a v určený čas zvukovým nebo jiným signálem 
probudí spícího uživatele. Čas by měl být ukazován co nejsrozumitelnějším 
způsobem. Spousta produktů je postavena na odlišném zobrazování času, než jsou 
klasické způsoby (ručičkový ciferník, digitální zobrazení), avšak zde často dochází 
k poklesu srozumitelnosti. Takovéto produkty jsou pak značně neergonomické. 
Samotné buzení je stěžejní vlastností budíku a jeho problematice je třeba věnovat 
pozornost. Zvukový signál by neměl uživateli přivodit šok, ale také by neměl být 
příliš tichý, aby uživatele nebudil příliš dlouho, nebo ho neprobudil vůbec. Toto je 
však problematika velice individuální a proto se chci dát cestou, kdy si každý může 
způsob a druh melodie zvolit sám, což je již standartní funkce všech telefonů i 
některých samostatných budíků. 
Dále je nutno věnovat pozornost ovládacím prvkům budíku, které by měly být 
dostatečně srozumitelné. Především ovládací tlačítko pro vypnutí či odložení buzení 
by mělo být dobře dostupné. 
Budíky pro mobilní telefony také musí dodržovat jisté moderní trendy, aby uživatel 
měl vůbec potřebu si takový produkt koupit a používat. Je to například bezdrátové 
nabíjení telefonu, bezdrátový přenos informací mezi budíkem a telefonem, atraktivní 
doplněk interiéru a vzhlednější uložení mobilního telefonu. V neposlední řadě by měl 
také budík nabízet lepší čitelnost času a zprostředkovávat kvalitnější budící signál. 
Samozřejmě prodejnosti takového produktu napomáhá přirozená zažitá potřeba 
budícího zařízení jako samotného objektu a také vhodnější umístění mobilního 
telefonu na nočním stolku. 
 
 
2.2 Shrnutí 
Po analýze trhu a obeznámení se s problematikou chci dodržet tyto zásady: 
Srozumitelnost zobrazování času, velké ovládací tlačítko a minimalizaci ovládacích 
prvků vedoucích k lepší ovladatelnosti budíku, ponechání složitějšího nastavování 
buzení na rozhraní mobilního telefonu, efektivní a esteticky přitažlivé spojení budíku 
a telefonu a především chci navrhnout uživatelsky přitažlivý a zajímavý produkt. 
 
 

2 

2.1 

2.2 
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3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
 
3.1 Skici 
Na začátku práce jsem si postupným skicováním ujasňoval svůj koncept budíku. 
Počáteční návrhy byly různorodé, ale často problematické. Tímto způsobem jsem 
postupně přicházel na stěžejní body svého konceptu, kterými jsem se dále řídil ve 
variantních studiích.  
 
 

 
 
3.2 Koncept A 
Koncept A sází na minimalistický design a atraktivní materiálové provedení. Tato 
varianta je jako jediná vybavená svítilnou, neboť u dalších konceptů bylo umístění 
svítilny tvarově, esteticky, nebo funkčně nevhodné. 
 

Obr. 3-1 Jedna z prvních skic 

Obr. 3-2 Koncept A 
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Z tohoto návrhu je již patrné, jaké zásadní prvky jsem pro své koncepty zvolil. 
Především je to velké tlačítko, které reprezentuje mobilní telefon samotný. Ten je 
totiž uložen (položen) v pohyblivém lůžku, které funguje jako tlačítko. Vícenásobné 
zmáčknutí pak má různé funkce. Například při jednom zmáčknutí rozsvícení 
časového a informačního displeje, nebo vypnutí buzení. U tohoto návrhu pak 
dvojnásobné zmáčknutí, znamená rozsvícení svítilny. Funkce tlačítka se pak dále 
mění, ale jeho smysl je jasný. Tímto způsobem má být zjednodušeno ovládání 
budíku, který tak místo spousty malých tlačítek disponuje jedním velkým, popřípadě 
pak jedním či dvěma doplňujícími malými tlačítky. 
U tohoto návrhu se však vyskytl problém s umístěním časového údaje. Ten by byl 
zřejmě proveden pomocí LED číslic, ale kvůli dělené přední části je zde na displej 
příliš málo místa. Při natáhnutí návrhu do výšky a tím i zvětšení ploch v přední části 
zase dochází k estetické degradaci.  
 
 
3.3 Koncept B 
Tento koncept je již tvarově složitější. Jde o oblou variantu s příčným oblým 
seříznutím, čímž byl vytvořen prostor pro displej. Tento oblý řez je pak postupně 
zopakován a tím jsou vytvořena příčná žebra, která umožňují lépe vyniknout tvaru 
displeje, a především tak vznikl vhodný prostor pro reproduktor.  
 
 

 
 
Displej této varianty počítá s použitím technologie E-ink, pro její nízkou 
energetickou náročnost a flexibilní zobrazení jak časového, tak i doplňujících údajů. 
Tento i všechny ostatní koncepty jsou vybaveny lehkým bočním krytováním, čímž je 
dosaženo lepšího propojení designu budíku a telefonu a z technologického hlediska 
je tak přesně vymezena plocha pro uložení telefonu, což je důležité pro správnou 
funkci Qi bezdrátového nabíjení. 
 

3.3 

Obr. 13 Koncept B 
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3.4 Koncept C 
Nadefinováním tvarového řešení Konceptu B polygony a jejich postupným 
upravováním, vznikla tato kubistická varianta. Kubistické objekty nabízejí 
v současné době atraktivní alternativu oblých a křivkových tvarů. Koncept C tedy 
spoléhá na vysoký estetický standard a hranaté pojetí, jako nosný designový prvek.  
 
 

 
 
Toto ztvárnění si však sebou nese celou řadu problémů. Například hranatý displej by 
byl obtížněji proveditelný. Především však problém spočívá ve spoustě 
polygonových ploch, kdy může u malého rozměru budíku dojít k přetvarování. 
 
 
3.5 Koncept D 
Při odstraňování přetvarovanosti Konceptu C vznikl nový návrh. Ten je již definován 
méně plochami s křivkovým charakterem, avšak jsou zde zachovány podélné hrany, 
vytvářející atraktivní design. Tento budík by byl tím pádem moderním a zajímavým 
doplňkem interiéru. Koncept D působí futuristickým dojmem, který vhodně 
charakterizuje současné módní trendy na trhu. Návrh disponuje lehce zaobleným 
displejem polygonového tvaru, uživatelsky zajímavým tvarovým pojetím a esteticky 
přitažlivým provedením lůžka mobilního telefonu. 

Obr. 3-4 Koncept C 
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3.6 Finální řešení 
Nad každým zde představeným konceptem jsem se důkladně zamyslel a zvážil 
všechny aspekty jak po designérské, tak po technologické stránce. Každý z konceptů 
má své silné stránky, ale také slabé. Jejich posouzením a po konzultaci s mým 
vedoucím bakalářského projektu jsem postupně dospěl k jasnému závěru. 
Koncept D, který vznikl jako poslední návrh, se ukázal jako esteticky nejatraktivnější 
a nejpropracovanější, neboť vznikl postupným vylepšováním a odstraňováním 
problémů z předchozích variant. Proto jsem se rozhodl pokračovat v řešení Konceptu 
D a určit ho jako finální řešení. 

Obr. 3-5 Koncept D 

3.6 
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4 TVAROVÉ ŘEŠENÍ  
 
 
4.1 Tvar budíku 
Postupným řešením variantních návrhů, promyšlením problematiky a posouváním 
tvarových kompozic vznikl tvar finálního návrhu. Tím byl vytvořen tvarově 
zajímavý a tím pádem i uživatelsky atraktivnější produkt, který na první pohled 
upoutá svou kombinací křivkových ploch a podélných hran. Na návrhu je patrná 
inspirace se současnými trendy v automobilním průmyslu a také v kubismu. 
Inspirace automobilním průmyslem zde není náhodná. Tvar návrhu vyjadřuje 
dynamiku, dravost a energičnost, což je přesně to, co v sobě ráno potřebuje rozespalý 
člověk vyvolat. 
 
 

Obr. 4-1 Rozměry budíku - pohled ze spodu na podstavu,  z boku, ze shora na 
lůžko 
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Základní kompoziční rozložení návrhu je dáno jeho funkcí, kdy můj budík slouží 
jako jakási schránka, či pouzdro na mobilní telefon. Další tvarování je pak zaměřeno 
na vytvoření stylového produktu s esteticky kvalitním designem. 
Celkové rozměry budíku jsou 190x90x60mm (délka, šířka výška). Lůžko telefonu 
má pak rozměry 163x82mm (délka, šířka) a základna budíku 148x55mm (délka, 
šířka). Podélné hrany skořepiny jsou zaobleny na 0,5mm, všechny ostatní hrany pak 
na 0,2mm. 
Tvar produktu je tvořen těmito hlavními částmi: skořepinou, displejem a pohyblivým 
lůžkem pro mobilní telefon, fungujícím jako tlačítko. Tvar seříznutí skořepiny 
v přední části navozuje malé zapuštění displeje pro tvarové vyvážení. Tento prvek je 
zopakován v zadní části, kde jsou umístěna dvě tlačítka a microUSB port. Lůžko 
mobilního telefonu je pak částečně kryto z boků a shora skořepinou, pro navození 
lepšího kompozičního splynutí telefonu a budíku a především pro přesné vymezení 
funkční plochy pro umístění telefonu. 
 
 

 
 
Tvaru skořepiny jak již bylo zmíněno výše, dominují křivkové plochy ukončené 
navazujícími hranami. Tyto plochy se v přední a zadní části stejným způsobem 
zužují. Tím vzniká odsazení přední, zadní, i bočních částí od základny, čímž je 
docíleno tvarově atraktivněji vypadajícího produktu, neboť celý budík není jen nudně 
celoplošně umístěn na základnu. Skořepina jako samotná v podstatě tvoří ve všech 
osách osově souměrné těleso, jehož souměrnost je však rozdělena vhodným 
vybráním pro lůžko telefonu. Celkový tvar budíku má tím pádem své jasné logické 
opodstatnění. 

Obr. 4-2 Rozměry budíku - pohled zepředu a zezadu 
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5 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
 
5.1 Skořepina 
Skořepina budíku je základním nosným prvkem, tvořícím tělo přístroje. Z hlediska 
výroby skořepiny a následné kompletace všech částí budíku byla zvolena podélná 
vertikální dělící rovina. Dvě do sebe zapadající části skořepiny jsou spojeny pomocí 
čtyř šroubů ve spodní části a násuvného zámku v horní části (zámek a všechny 
ostatní funkční prvky jsou součástí výlisku skořepiny). 
 
 

 
 
Spojení skořepiny v jeden celek tedy probíhá spojením dvou částí a následným 
sešroubováním. Zámek umístěný v horní části je zvolen jako alternativa šroubu, aby 
šroub vzhledově nenarušoval tvar budíku. Skořepina dále obsahuje prvky pro 
uchycení tlačítek, displeje, reproduktorů a pro desku plošných spojů. Tloušťka 
skořepiny je 2mm. 
Skořepina a veškerá další konstrukční řešení byla volena tak, aby šel budík opětovně 
rozebrat. Tak je zaručena případná vyměnitelnost veškerých komponent. Skořepina a 
další plastové komponenty jsou vyrobeny z ABS. 
 

Obr. 5-1 Skořepina 
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5.2 Součásti budíku 
Přístroj je složen z několika hlavních komponent, umístěných v těle budíku  
(viz Obr. 24). 
 
 

 
 
5.2.1 Ovládací prvky 
Na budíku jsou tři ovládací prvky. Dvě tlačítka v zadní části a jedno centrální 
tlačítko, na které se pokládá mobilní telefon. Tlačítka budou realizována jako 
mechanické mikrospínače o chodu 1mm.  
Centrální tlačítko je tvořeno schránkou se zabudovanou Qi bezdrátovou nabíječkou a 
neodymovým magnetem. Magnet je zde umístěn pro pevnou fixaci mobilního 
telefonu v lůžku, aby se telefon při spínání tlačítka nepohyboval. Neodymový 
magnet byl zvolen pro své silné magnetické vlastnosti. Na telefon se pak umístí malý 
a tenký nalepovací plíšek (tloušťka 0,5mm). Tím je také vymezena přesná poloha 
telefonu v lůžku. Plíšek, pokud to konstrukce telefonu umožňuje, může být nalepen i 
zevnitř krytu. 
Celý komplet centrálního tlačítka bude umístěn v pohyblivém lůžku pod schránkou, 
kde se bude nacházet samotný spínač.  
 
 
5.2.2 Základní elektronika 
Veškeré řídící a ostatní součástky nezbytné pro fungování budíku budou integrovány 
na desce plošných spojů. Zde bude také umístěn Bluetooth čip pro přijímání 
informací z mobilního telefonu, tedy čas, datum, informace o buzení a nastavení. 
Na desku plošných spojů bude napojen microUSB konektor (napojení na elektrickou 
síť), displej, reproduktory, tlačítka a bezdrátové nabíjení. Tyto součásti budou řízeny 
pomocí integrovaných obvodů na desce. 

5.2 

Obr. 5-2 Popis vnitřního uspořádání součástí 

5.2.1 

5.2.2 
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Budík nebude obsahovat baterii, ale bude napájen přímo ze sítě pomocí nabíječky 
s microUSB konektorem. V případě výpadku elektrické energie buzení obstará 
samotný telefon. Při opětovném zapnutí se informace v budíku aktualizují pomocí 
Bluetooth přijímače. 
 
 
5.2.3 Ostatní součásti 
Budík je vybaven dvěma malými reproduktory umístěnými po stranách o rozměrech 
50x15x10mm (délka, šířka, výška). Displej budíku je realizován pomocí E-ink 
technologie. Ta byla zvolena pro svoji nízkou energetickou náročnost, možnost 
zakřivení, možnost složitějšího tvarového provedení displeje a pro graficky široké 
spektrum provedení sdělovacích prvků. Displej je černobílý. Mohl by být použit 
barevný, ale zde by barevný displej neměl význam a pouze by zvyšoval cenu budíku. 
 
 
5.3 Ergonomické řešení 
Přístroj je primárně určen pro dotykové mobilní telefony, čemuž také odpovídá 
konstrukce, tvar budíku a celkové ergonomické řešení. Budík byl navrhován 
s důrazem na dobrou a intuitivní ovladatelnost, efektivní manipulaci a srozumitelnost 
sdělovačů. 
 
 
5.3.1 Lůžko 
Pohybové lůžko o rozměrech 163x82mm (délka, šířka) vymezuje maximální velikost 
mobilního telefonu, který může být umístěn do budíku. Tato velikost je také 
vymezena bočními kryty. Maximální velikost telefonu umístitelného do budíku tedy 
je 150x70mm (délka, šířka), což zhruba odpovídá telefonu o úhlopříčce 5,2“ 
s ohledem na typ a výrobce telefonu. Maximální přípustná tloušťka telefonu je 
10mm, do které se vejde většina dnešních dotykových telefonů.  
 
 
5.3.2 Manipulace 
Telefon je do budíku umisťován nasunutím zezadu. Při zasouvání do budíku však 
hrozí odření boků telefonu o hrany krytů. Z tohoto důvodu má kritické místo více 
zaoblené hrany, než zbytek skořepiny budíku, a to na rádius 2mm. Pro větší ochranu 
proti poškrábání je vnitřek krytu potažen umělým semišem. Samotné lůžko potažené 
semišem není, kvůli pravděpodobnému častému znečištění, ale má hladký povrch. 
Vyjímání telefonu z přístroje probíhá obdobným způsobem. Zde uchopení telefonu 
probíhá především pomocí palce a malíčku. Z toho důvodu není boční kryt dotažen 
až do konce těla budíku, ale plynulé zakončení je místo toho posunuto o 32mm zpět. 
Tím vzniká prostor pro pohodlné uchopení a vyjmutí. 
Vzhledem k tomu, že telefon je v lůžku fixován pomocí silného neodymového 
magnetu, aby nedošlo k pohybu telefonu při stisknutí centrálního tlačítka, je 
k vyjmutí potřeba o něco větší tahová síla. Zde by pak mohlo dojít 
k problematickému posouvání samotného těla budíku po podložce, obtížné 
manipulaci a například i k nutnosti použití druhé ruky. Tomu zabraňuje 
protiskluzové provedení základny budíku, kdy jsou stykové plochy provedeny 
z gumy s vysoce adhesivní vrstvou, pro maximální přilnavost.  
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Obr. 5-3 Znázornění umisťování a vyjímaní mobilního telefonu z těla budíku 

Obr. 5-4 Pohled ze spodu, protiskluzové provedení základny 
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5.3.3 Displej 
Vzhledem k tomu, že předpokládané umístění budíku je noční stolek, displej není 
v těle budíku kolmo na základnu, ale pod mírným úhlem 6°. Tím je dosaženo lepší 
čitelnosti údajů při pozici vestoje, či vsedě. Při pozici vleže je však displej ve výšce 
očí, proto je nakloněn pouze o 6°, aby v této pozici nebyla čitelnost naopak snížena. 
Font zobrazení číselných údajů a stejně tak i provedení piktogramů je jednoduché a 
snadno srozumitelné. To samé platí pro označení tlačítek na zadní části budíku. 
Pro čitelné zobrazení v noci a pro možnost užití budíku jako slabého zdroje světla, je 
E-ink displej vybaven světlovodivou vrstvou z optického vlákna (tloušťka vrstvy 
0,5mm), která rozvádí světlo po displeji. Zdrojem světla jsou pak malé LED diody 
umístěné v rámečku displeje. 
 
 
5.3.4 Ovládání 
Jak již bylo zmíněno výše, telefon má tři tlačítka – centrální a dvě doplňková. 
Všechno ostatní ovládání a nastavování pak probíhá pomocí mobilní aplikace 
připojené k budíku, kterou si uživatel do svého softwaru nainstaluje. Zde je využit 
poznatek, že uživatel je zvyklý manipulovat s mobilním telefonem a složité 
nastavování tlačítky na budíku je zbytečné a dokonce obtížné, či v tomto případě 
nevhodné. 
 
 

 
 

Obr. 5-5 Pohled na zadní uspořádání 
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Pomocí aplikace v mobilním telefonu se pak ovládají a nastavují tyto funkce: 
Nastavení melodie buzení (výběr z přednastavených zvuků či vlastních skladeb), 
nastavení stylu buzení (zesilující melodie apod.), hlasitost buzení, délka odkladu 
buzení, četnost opakování, délka buzení do opakování, ovládání budíků či nastavení 
několika budíků (uživatel si může nastavit několik nezávislých buzení) a nastavení 
displeje (o jaké intenzitě displej svítí v nočních hodinách, zda vůbec). Díky 
technologii provedení displeje, kdy E-ink technologie nabízí širokou škálu možností 
zobrazení informací, je také možno zvolit si grafické řešení displeje 
z přednastavených variant. 
Také je možno nastavit si funkci centrálního tlačítka, které reaguje na více stisknutí. 
Například: Pokud neprobíhá buzení, při jednom stisknutí se zesílí osvětlení displeje, 
pro lepší čitelnost času. Dvojnásobné stisknutí pak znamená intenzivní rozsvícení 
displeje na určitou dobu (ta je nastavitelná), kdy má displej funkci slabého zdroje 
světla, pokud uživatel potřebuje jít na toaletu a nechce silnějším svícením vzbudit 
další osoby spící v místnosti. Při probíhajícím buzení jedno stisknutí znamená odklad 
buzení, dvojí stisknutí znamená vypnutí daného buzení. Všechny tyto informace jsou 
při umístění telefonu do přístroje automaticky předávány z telefonu do budíku 
pomocí bezdrátového přenosu Bluetooth. Bluetooth se v obou přístrojích při 
spárování automaticky zapne. 
Dvě doplňková tlačítka v zadní části přístroje mají důležitou funkci, a proto nejsou 
realizována pomocí nastavení v aplikaci telefonu. Levým tlačítkem se budík vypíná a 
zapíná, pravým tlačítkem se vypíná a zapíná nabíjení telefonu. Možnost vypínání 
nabíjení má své opodstatnění, neboť časté nabíjení telefonu snižuje životnost baterie. 
Při postačujícím stavu kapacity baterie tedy není nutné telefon nabíjet.  
Tlačítka mají osově stejné umístění a mají velikost 17x12mm (výška, šířka). Jejich 
stisknutí je pohodlné a díky protiskluzové úpravě základny budíku není nijak 
problematické. Umístění i velikost přirozeně vychází z ploch těla budíku. Tlačítka 
mají optimální velikost pro ovládání. 
 
 
5.3.5 Rozhraní mobilní aplikace 
Díky propracovanosti dnešních mobilních aplikací a spoustě možností v rozhraní 
chytrých telefonů, by také bylo možné naprogramovat budík tak, aby prostřednictvím 
telefonu poskytoval uživateli zpětnou vazbu. Budík by vyhodnocoval, jak dlouho 
průměrně uživateli trvá, než se probudí, jak často buzení odkládá a z těchto a dalších 
informací o ranním vstávání daného uživatele by mobilní aplikace vyhodnotila 
optimální nastavení buzení, v tomto případě šitém na míru. Tyto věci by záležely na 
rozsahu naprogramování mobilní aplikace pro budík, ale bylo by možné posunout 
přístroj do úrovně chytrého budíku. 

5.3.5 
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6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 
6.1 Barevné řešení 
Barevnost produktu je základní faktor určující charakter produktu a jeho vnímání. 
Proto jsem tuto problematiku značně promyslel. Závažným prvkem v mém 
rozhodování byl fakt, že nemohu určovat barevnost budíku jako samotného objektu, 
ale musím důkladně zvážit jeho barevný soulad s mobilním telefonem. 
 
 

 
 

 

Obr. 6-1 Barevné varianty v kombinaci s různou barevností mobilních telefonů - pohled zepředu 

Obr. 6-2 Barevné varianty v kombinaci s různou barevností mobilních telefonů - pohled zezadu 
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6.1.1 Výběr a volba barevnosti 
Budík je první věc, na kterou se člověk ráno podívá. Jeho barva tedy může značně 
ovlivnit pocit z vynuceného vstávání. Z toho důvodu jsem se rozhodl pro použití 
pestrých barev, neboť jsou energické a pozitivní.  
Po posouzení a informování se o účincích a vnímání barev jsem dospěl k užití modré 
a červené. Červená je energická (zvyšuje puls, zrychluje srdeční a dechovou činnost) 
a vysoce oblíbená barva, což byla pro barevnost budíku jasná volba. Modrá je obecně 
nejoblíbenější barva, neboť je to barva nebe, vody, klidu a míru a není tak agresivní 
jako červená. 
Avšak vnímání modré je rozdílné u mužů a žen. Na ženy působí zcela odlišně než na 
muže. Ženy před modrou mají větší respekt, pocit určité nadřazenosti této barvy a 
spojují ji tak často s vůdčí rolí a tvrdým obchodem. [23]  
Oblíbenost modré je tedy u žen mnohem nižší než u mužů. Ale vzhledem k tomu, že 
modrá se téměř v neomezené míře snáší s bílou, zhodnotil jsem, že použití modré je 
dobrá volba. Mobilní telefony jsou totiž nejčastěji černé, bílé, nebo jsou jejich kryty 
provedeny jako imitace kovu. Černý telefon lze umístit do červeného i modrého 
budíku. Avšak bílý, či telefon s imitací kovu je daleko esteticky vhodnější umístit do 
modrého budíku.  
Vzhledem k tomu, že je také velká spousta mobilních telefonů o další různé 
barevnosti, zvolil jsem ještě třetí barevnou variantu. Aby barevnost telefonu a budíku 
nedospěla do nesouladu, rozhodl jsem se doplnit barevnost svého produktu o 
neutrální variantu. Zde se zdá jasné použití černé, neboť černá je velmi elegantní, 
avšak lůžko a displej budíku jsou taktéž černé. Jednotnou barvou celého produktu by 
se pak produkt samotný stal velice nevýrazný a nudný. Pokud by se do černého 
budíku umisťoval černý telefon, celý efekt jednotvárnosti by se ještě umocnil. 
Z těchto důvodů jsem se rozhodl pro šedou, jejíž viditelnost a poutavost je sice nízká, 
avšak zde je její použití ideální. Naproti tomu šedá je barva oblíbená a asociuje 
ochranu, což je u budíku, sloužícího jako jakýsi obal na mobilní telefon, velmi 
pozitivní vlastnost. 
Barevnost ostatních prvků budíku byla zřejmá, neboť s použitím E-ink technologie je 
displej vždy černý. Abych produkt barevně nepřekombinoval, ostatní prvky jsem 
tedy také udělal černé, neboť černá se dobře snáší s ostatními barvami. Pouze 
semišový potah vnitřku bočních krytů jsem udělal tmavě šedý, aby barevnost lůžka 
příliš nesplývala. Stejně tak byla jasná barevnost piktogramů, kde je použita bílá 
barva, neboť bílá je na černé dobře viditelná a E-ink technologie jiné než bílé 
zobrazení neumožňuje. Jediná možnost by byla černou a bílou zaměnit, avšak to by 
zde nebylo vhodné. 
 
 
6.1.2 Zhodnocení 
Zvolením barevných variant ve složení modrá, červená, šedá jsem se snažil zvýraznit 
a podtrhnout design budíku a tím docílit ještě atraktivnějšího produktu. Tyto varianty 
pokrývají barevnou kompatibilitu se všemi mobilními telefony a jejich barevnost je 
oblíbená. Kombinací s černou barvou pak vznikl elegantní a poutavý produkt, 
s jasnou čitelností. 

6.1.1 

6.1.2 
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6.2. Grafické řešení 
Při řešení grafického provedení všech zobrazovaných informací na budíku jsem se 
snažil především o jednoduchost a srozumitelnost. Tvar budíku je sám o sobě dost 
výrazný a proto jsem mu nechtěl příliš překombinovanou grafikou ubírat. 
 
 

 
 
6.2.1 Zobrazování informací 
Zobrazení informací na displeji můžu rozdělit na dvě části. Vzhledem k možnosti 
nastavitelnosti různých grafických stylů, jsem zobrazení rozdělil na primární 
(automatické a doporučené nastavení zobrazení) a sekundární (výběr z dalších 
grafických stylů dle individuálního vkusu). Grafické řešení displeje je tedy značně 
univerzální.  
Primární nastavení displeje je provedeno fontem Txt_IV50. Tento základní font jsem 
zvolil pro jeho hranatý charakter a vhodné stražení okrajů některých číslic. Tím totiž 
dochází k ideálnímu vyvážení a podtrhnutí tvarové charakteristiky přístroje. Primární 
grafické řešení tak neruší celkovou kompozici a koresponduje s ostatními prvky 
budíku. 
Displej zobrazuje informace o aktuálním času, datum a informace o aktivním, či 
neaktivním buzení a nabíjení telefonu. Piktogramy na zadních tlačítcích budíku byly 
navrhovány jednoduše, srozumitelně a tak, aby korespondovaly s piktogramy na 
displeji. Pro dostatečnou srozumitelnost se také piktogramy při výběru jiných 
grafických stylů nemění. 

Obr. 6-3 Sekundární grafické styly displeje 
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6.2.2 Logo a mobilní aplikace 
Logo produktu, kdy jsem budík nazval M-TOUCH (Mobile Touch) je provedeno 
stejným fontem, jako primární zobrazení displeje a jeho řešení má svůj význam. Tvar 
písmene M tvoří šipku, která ukazuje na obdélník s vepsaným TOUCH. Zde je 
promítnuta jedna ze základních charakteristik mého budíku, a to sice ovládání 
pomocí centrálního tlačítka provedeného přes celé tělo budíku. Šipka v písmeně M 
pak naznačuje mačkání centrální plochy.  
Logo je umístěno na přístroji dvakrát, jednou jako vybrání o hloubce 0,5mm na 
levém boku budíku, a pak na lůžku centrálního tlačítka. Zde je logo provedeno pouze 
jako plocha o vyšší lesklosti. 

Obr. 6-4 Číslice primárního zobrazení displeje 

Obr. 6-5 Primární zobrazení displeje - nahoře buzení i 
nabíjení aktivní, dole buzení i nabíjení neaktivní 

6.2.2 
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Logo je také použito jako ikona mobilní aplikace ovládající budík, a stejně tak je 
užito v aplikaci samotné (zde je umístěno stejným způsobem jako na lůžku). 
Barevnost aplikace je možno změnit dle základních barevných stylů budíku (modrá, 
červená, šedá). Zde není použit font Txt_IV50, ale Kozuka Gothic Pro B, kvůli lepší 
čitelnosti psaného textu. 
 
 

Obr. 6-6 Užití loga jako ikony 

Obr. 6-7 Umístění loga na budíku 
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Obr. 6-8 Řešení mobilní aplikace k budíku 
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7 DISKUZE 
 
 
7.1 Psychologická funkce 
Vstávání je obecně nepříjemný zážitek každého pracovního dne a při umělém buzení 
vyvolaným pomocí budíku je člověk rozespalý a nesoustředěný. Proto jsem se při 
navrhování svého budíku snažil o intuitivní ovládání a jasnou čitelnost. Základní 
tlačítko s funkcí odložení či vypnutí buzení je velké, piktogramy jednoduché a 
srozumitelné a zobrazení displeje dobře čitelné. 
Tvar budíku je navržen s důrazem na tvarovou kompatibilitu mezi budíkem a 
telefonem a také na dosažení atraktivního vzhledu. Z toho důvodu tvar vychází ze 
zakřivených podélných hran sražených o minimální rádius, kdy kubistická a 
dynamicky vyhlížející kompozice působí moderně až futuristicky, ale především 
neotřele a inovativně. V kombinaci s pestrou barevností tvar po ránu asociuje svým 
dynamickým pojetím energii, což je ideální výraz pro budící přístroj. 
Mohlo by se zdát, že se tvar zcela nehodí k pojetí budíku, avšak to záleží na 
individuálním vkusu a především přístupu k budíku jako takovému. Na můj návrh 
totiž nelze pohlížet jako na budík, neboť jde o budík pro mobilní telefon. Ve své 
podstatě jde tedy o značně odlišný přístroj. Z charakteru samotného spojení těchto 
dvou přístrojů je patrný postupující technologický rozvoj, moderní a netradiční 
přístup a z těchto důvodů je zde i nutnost vytvořit neotřelý moderní design. 
Barevnost produktu je pak značně promyšlena a zhodnocena (viz Kapitola 7 Barevné 
řešení). Zde byl kladen důraz na nenarušení designu nevhodnou barevností a 
kompatibilitu s barevností všech dotykových mobilních telefonů dostupných na 
současném trhu.  
 
 
7.2 Ekonomická funkce 
Tento budík obsahuje moderní technologie, které nutně navyšují jeho cenu. Jde 
především o E-ink displej s integrovaným podsvícením a Qi bezdrátové nabíjení. 
Ostatní komponenty jsou však běžně používané a dostupné a tedy i relativně levné. 
Skořepina a ostatní komponenty tvořící tělo budíku jsou snadno sériově vyrobitelné, 
stejně tak montáž může probíhat strojně. Nižší ceně také přispívá absence baterie. Po 
zvážení těchto faktorů a cenovém prozkoumání ostatních budíků pro mobilní 
telefony na trhu jsem určil cenu produktu zhruba na 1 500 CZK.   
Cílovou skupinou jsou především lidé, kteří mají rádi moderní technologie a rádi 
nakupují a používají příslušenství k mobilním telefonům. Dále pak ti, kteří hledají 
lepší řešení odložení telefonu v domácnosti a především při nabíjení a pak také lidé, 
kteří si potrpí na budík jako samostatný produkt, ale chtějí mít také po ruce mobilní 
telefon během noci. 
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7.3 Sociální funkce 
Přínosem mého návrhu je spojení budíku a mobilního telefonu, kdy má uživatel vše 
v jednom. Budík jako samotný je dnes čím dál méně používán a vzhledem k tomu, že 
je každý zvyklý spát s telefonem blízko po ruce, aby případně zvedl hovor či udělal 
na telefonu jiný úkon (aplikace, hry, internet), použije raději k buzení aplikaci 
v mobilním telefonu, než aby používal budík jako samotný. Avšak proč si tedy 
koupit a používat budík pro mobilní telefon, když plně postačuje telefon samotný? 
Je to hned z několika důvodů. Člověk je především zvyklý na budík jako samostatný 
objekt a pokud do něj může uložit svůj telefon, celek pak působí kompaktně a 
uceleně. Dále se každý mobilní telefon musí nabíjet a v dnešní době začíná být velice 
atraktivní možnost bezdrátového nabíjení. V neposlední řadě pak budík nabízí velké 
a čitelné zobrazení času (s intuitivní ovladatelností), atraktivní doplněk interiéru, rozšířené 
nastavení buzení a mírné statické osvětlení při potřebě se bez rozsvíceného světla pohybovat 
po místnosti. 

7.3 
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ZÁVĚR 
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si vybral návrh produktu, jehož potřeba se 
postupně vytrácí. Objektivně tedy mohu říct, že z hlediska inovace nešlo o lehké 
téma a na začátku práce jsem neměl představu, čím bych osobně mohl přispět tomuto 
přístroji. 
Avšak zvolením určitého typu budíku, který se mi jevil jako nejperspektivnější 
alternativa minulých budíků, jsem se dostal do úplně jiného rozměru. Můj návrh tedy 
přináší další budík z oblasti budíků pro mobilní telefony.  
Cílem mé práce bylo vylepšit stávající produkty v této oblasti, vyřešit jejich 
problémy a obohatit stávající produkty svým přínosem. Během práce jsem se také 
chtěl odlišit od klasického minimalistického designu většiny budíků a vytvořit 
inovativní a neotřelý přístroj. Věřím, že můj návrh tyto cíle splnil. Produkt nabízí 
díky způsobu uložení ucelenou kompozici budíku a telefonu, čitelné a srozumitelné 
zobrazení informací, dořešené a intuitivní ovládání, moderní tvarové pojetí a celkově 
uživatelsky přitažlivý design. 

 



 
 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

strana 

48 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] Malá ilustrovaná encyklopedie A-Ž. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 

1999, 1213  s. ISBN 8086044122. 
[2] SOKOL, Jan. Čas a rytmus. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996, 291  
 s. ISBN 80-86005-15-1. 
[3] Přesný čas, atomové hodiny: Historie měření času. [online]. [cit. 2015-03-01]. 
 Dostupné z: http://www.presny-cas-atomove-hodiny.cz/historie-mereni-casu 
[4] Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Umělecký průmysl. [online].  
 [cit. 2015-03-01].  

Dostupné z:http://www.muzeumhk.cz/umelecky-prumysl.html 
[5] Prácheňské muzeum v Písku: Dobré ráno (budíky). [online].  

[cit. 2015-03-01]. Dostupné z:http://www.prachenskemuzeum.cz/ 
 index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=90 
[6] Clock History: History of the Alarm Clock. [online]. [cit. 2015-03-03].  
 Dostupné z:http://clockhistory.com/alarmClockHistory/index.html 
[7] Clock History: Westclox History. [online]. [cit. 2015-03-03].  

Dostupné z:  http://clockhistory.com/0/westclox/series/series-13-1/style-28-
1/model-28-1.html 

[8] Wikipedie-otevřená encyklopedie: Budík. [online]. [cit. 2015-03-15].  
 Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C3%ADk 
[9] How stuff works: How Digital Clocks Work. [online]. [cit. 2015-03-15]. 

Dostupné z:  http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/clocks-
watches/digital-clock1.htm 

[10] Základy elektrotechniky: Zobrazovací jednotky. [online]. [cit. 2015-03-15].  
Dostupné z:  
http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/zobrazovaci-jednotky.htm#LED 

[11] Wikipedie-otevřená encyklopedie: Elektronické hodiny. [online].  
[cit. 2015-03-15].   
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A9_hodiny 

[12] How stuff works: Wind-up alarm clock. [online]. [cit. 2015-03-15].  
Dostupné z:  http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/clocks-
watches/inside-clock.htm 

[13] Audio Hoďas: Typy reproduktorů, jejich kategorie, vlastnosti a způsob 
použití. [online]. [cit. 2015-03-15].  

 Dostupné z: 
 http://www.audio-hodas.cz/clanky/reproduktory_a_jejich_vlastnosti.php 

[14] J&P GADGETS: HOMTIME Wooden Bluetooth Speaker QI Charger Alarm 
 Thermometer For IPod / IPhone / Android Phone. [online]. [cit. 2015-03-15]. 
 Dostupné z:  
http://jnpgadgets.com/home-gadgets/homtime-wooden-bluetooth-speaker-
 qi-charger-alarm-thermometer-for-ipod-iphone-android-phone.html 

[15] Wikipedia-The Free Encyklopedia: Qi (inductive power standard). [online]. 
[cit. 2015- 03-15].  
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Qi_(inductive_power_standard) 

[16] BM Shop: QI bezdrátová nabíječka. [online]. [cit. 2015-03-15].  
 Dostupné z: http://www.bmshop.eu/qi-bezdratova-nabijecka/ 
 



 

 
strana 

49 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

[17] FTIME shop: Budíky ručičkové. [online]. [cit. 2015-03-31].  
 Dostupné z: http://www.budiky.cz/jvd-srp2519-4-i19940.html 
[18] Heureka: Budík Darth Vader s projekcí času. [online]. [cit. 2015-03-31].  
 Dostupné z: http://budiky.heureka.cz/darth-vader-budik-s-projekci/galerie/ 
[19] Velkoobchod gadgets: Budík s terčem. [online]. [cit. 2015-03-31].  

Dostupné z: 
http://www.velkoobchodgadgets.cz/katalog/zbozi/hodiny-a-
budiky/produkt/budik-s-tercem---cerny 

[20] Design bug: Alarm Clock Radio. [online]. [cit. 2015-03-31].  
 Dostupné z: http://www.design-bug.com/alarm-clock-radio/ 
[21] Cable Wholesale: Qi Whiz. [online]. [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: 

https://www.cablewholesale.com/support/technical_articles/qi_whiz.php 
[22] Baluden: Radio Despertador. [online]. [cit. 2015-03-31].  

Dostupné z: 
http://www.blauden.com/radio-despertador-sony-icf-c11ipw-blanco-para-
iphone-5 

[23] Interval.cz: Podprahové vnímání barev. [online]. [cit. 2015-05-01].  
Dostupné z: https://www.interval.cz/clanky/podprahove-vnimani-barev/ 



 
 

 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 
 

strana 

50 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 
Obr. 1-1 Přesýpací hodinky, dat. 1573 [4] 15 

Obr. 1-2 První budíky [5] 16 

Obr. 1-3 Westclox Big Ben [7] 17 

Obr. 1-4 LED technologie [10] 18 

Obr. 1-5 LCD technologie [10] 18 

Obr. 1-6 Použití E-ink displeje [10] 18 

Obr. 1-7 Vnitřek mechanického budíku [12] 19 

Obr. 1-8 Budík využívající Qi technologii [14] 20 

Obr. 1-9 Qi bezdrátové nabíjení [16] 21 

Obr. 1-10 Ručičkový retro budík [17] 22 

Obr. 1-11 Budík Darth Vader s projekcí času [18] 22 

Obr. 1-12 Budík s terčem [19] 23 

Obr. 1-13 Stylová kombinace jednoduchosti a dřeva [20] 23 

Obr. 1-14 Budík pro mobilní telefon [21] 24 

Obr. 1-15 Sony ICF-C11IPW [22] 24 

Obr. 3-1 Jedna z prvních skic 26 

Obr. 3-2 Koncept A 26 

Obr. 3-3 Koncept B 27 

Obr. 3-4 Koncept C 28 

Obr. 3-5 Koncept D 29 

Obr. 4-1 Rozměry budíku - pohled ze spodu na podstavu,  z boku,  
                ze shora na lůžko 30 

Obr. 4-2 Rozměry budíku - pohled zepředu a zezadu 31 

Obr. 5-1 Skořepina 32 

Obr. 5-2 Popis vnitřního uspořádání součástí 33 

Obr. 5-3 Znázornění umisťování a vyjímaní mobilního telefonu z těla budíku 35 

Obr. 5-4 Pohled ze spodu, protiskluzové provedení základny 35 

Obr. 5-5 Pohled na zadní uspořádání 36 

Obr. 6-1 Barevné varianty v kombinaci s různou barevností   
                mobilních telefonů - pohled zepředu 38 

Obr. 6-2 Barevné varianty v kombinaci s různou barevností   
                mobilních telefonů - pohled zezadu 38 

Obr. 6-3 Sekundární grafické styly displeje 40 

Obr. 6-4 Číslice primárního zobrazení displeje 41 

Obr. 6-5 Primární zobrazení displeje - nahoře buzení i nabíjení aktivní,   
                dole buzení i nabíjení neaktivní 41 

Obr. 6-6 Užití loga jako ikony 42 

Obr. 6-7 Umístění loga na budíku 42 

Obr. 6-8 Řešení mobilní aplikace k budíku 43 

 
 

 



 

 
strana 

51 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
Zmenšení poster (A4) 
Fotografie modelu (A4) 
Poster (A1) 
Model M1:1 
Bakalářská práce na CD 



 
 

 

ZMENŠENÝ SUMARIZAČNÍ POSTER 
 

strana 

52 

ZMENŠENÝ SUMARIZAČNÍ POSTER  
 
 

 



 

 
strana 

53 

FOTOGRAFIE MODELU 
 

FOTOGRAFIE MODELU 
 
 

 
 

 


