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Abstrakt 

 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout moderní a funkční gramofon, který by zajišťoval co 
nejlepší hudební zážitek a svým designem doplňoval interiér moderního bydlení. Snažila jsem se 
vymyslet takový gramofon, který by kvalitou reprodukce mohl konkurovat současně více rozšířeným 
CD a DVD přehrávačům. Mým úkolem bylo také přesvědčit, že analogový způsob záznamu zvuku 
není zastaralý a gramofony mají stále mezi současnými digitálními přehrávači své místo. 
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Abstract 
  
The aim of this bachelors thesis was to design modern and functional gramophone. The product must 
offer the best possible sound experience and suitable design to be proper accessory in contemporary 
modern living. One of the most important attribute of the gramophone is supposed to be the sound 
quality to be competitive with widely used CD and DVD players. Reaching nearly same sound quality 
could be convincing to forget the argument that analogous sound record is archaic. It could help to 
show gramophones as fully competitive and worthy devices among the digital ones.  
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ÚVOD 

 
Většina mých známých, příbuzných, kamarádů reagovala na informaci, že se ve své bakalářské práci 
chci zabývat designem gramofonu, buďto smíchem nebo otázkou, jestli ta věc ještě existuje. 
Tato práce by tedy měla všem ukázat, že gramofon není přežitkem, jak si myslí velké množství lidí. Je 
pravda, že většině populace už mechanický záznam zvuku a analogové přehrávání v dnešním 
digitálním světě nic neříká. Ale čím dál více lidí začíná zjišťovat, že na analogovém způsobu přece jen 
něco je, že zvuk je hlubší, líbivější, než „plochý“ zvuk z CD a DVD přehrávačů. 
Proto jsem si vybrala jako téma gramofon, protože dnešní trh jich mnoho nenabízí, ale přece ještě 
nejsou zapomenuty a pro některé z nás jsou stále součástí života. 
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1. VÝVOJOVÁ, TECHNICKÁ A DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA TÉMATU 
 

1.1. VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

 

1.1.1. FONOGRAF 

 
První pokusy o zvukový záznam se objevovaly již na 
počátku druhé poloviny 19. století. Byla to vědecká 
zařízení schopná zaznamenat lidské hlasy i jiné zvuky. 
Záznamem zvukových vln se zabýval například Leon 
Scott nebo Alexandr Graham Bell. Scottův fonoautograf 
byl přístroj schopný zachycovat tlakové vlny způsobené 
zvukem a ty zaznamenat na sazemi pokrytý otáčející se 
válec. Tento přístroj však nebyl schopen reprodukce 
zvuku, jen jeho nahrávání. 
 
Prvními převratnými pokusy v reprodukci zvuku byly až 
pokusy Thomase Alva Edisona, který roku 1877 
zkonstruoval první přístroj pro déletrvající záznam zvuku 
– fonograf.  
Nejstarší verze fungovala na ruční pohon, kdy byl zvuk 
zaznamenáván na silnější pásek papíru (později cínovou 
folii), připevněný na rotující válec. Zvukové vlny 
zachycované velkým trychtýřem byly převáděny na 
chvějící se membránu a z té pak pomocí hrotu vyrývány 
do povrchu válce. Jakmile byl zvukový záznam 
dokončen, bylo jej možno přehrát nasazením hrotu na 
začátek a otáčením válce stejnou úhlovou rychlostí, 
jakou byl otáčen při nahrávání záznamu.  
 

U prvních prototypů bylo nevýhodou, že se záznam dal 
přehrát pouze jedenkrát a také nebylo snadné, při ručním 
otáčení válce, dodržet požadovanou rychlost. 
V roce 1887 vznikl Edisonův nový fonograf na elektrický 
pohon (baterie) s voskovým válečkem místo cínového. 
Fonografy se pak vyvíjely ještě dalších asi 20 let, Edison 
hledal nové materiály na povrch válce a snažil se 
zdokonalovat systém záznamu. 
 
Vývojem procházely také Edisonovy fonoválečky. 
Prodlužovala se jejich délka a tím i čas záznamu. U 
prvních to byly 2 minuty, u posledních čtyřminutová 
délka záznamu. Fonograf se udržel na trhu po boku 
vznikajících gramofonů až do počátku 20. století, hojně 
využíván v kancelářích. Kolem roku 1909 už začaly být 
fonoválečky postupně zcela vytlačovány gramofonovými 
deskami. 

Obr. 1-1 Bellův fonoautograf [1] 

Obr 1-2 Edisonův fonograf [2] 

Obr. 1-3 Edisonův fonograf  z počátku 
20. století [3] 
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1.1.2. GRAMOFON 

 
První gramofonové desky se začaly objevovat už na konci 
19. století. Gramofon jako takový je vynálezem Emila 
Berlinera, který ho patentoval v roce 1887 a od té doby 
začaly postupně gramofonové desky soupeřit 
s Edisonovými fonoválečky.  
Gramodeska fungovala (a funguje dodnes) na principu 
stranového záznamu naproti hloubkovému záznamu 
používanému u fonoválečků. Tím byla zlepšena kvalita 
zvuku i zvýšen počet znovupřehrání desky. 
Mechanické gramofony na kliku se vyráběly po dobu téměř 
šedesáti let.  
Ty první byly poháněny ručně pomocí jednoduchého 
převodu a neměly ještě žádný regulátor rychlosti. Roku 
1896 vznikl přepracovaný typ, již s motorem na pérový 
pohon, který byl natahován pomocí páky a otáčky 
usměrňoval regulátor rychlosti. 
Důležitou součástí každého gramofonu byly ozvučnice, 
vyráběné v průběhu času z různých materiálů, od papíru 
přes mosaz, sklo, hliník, až po celuloid. Byly 
nepostradatelné, ale nepříliš praktické, zabíraly moc místa. 
Mechanický systém záznamu zvuku se vyvíjel po celé 
dvacáté století a vyvíjí se prakticky dodnes, i když už od 
konce 40. let začaly klasické gramofonové desky soupeřit 
s magnetofonovými páskami. 
O to zajímavější je, že gramodesky odolaly tlaku optického 
a digitálního záznamu a existují a jsou využívány dodnes. 
 

1.1.3. HISTORIE GRAMOFONOVÉ DESKY 

 
V průběhu vývoje se měnil vzhled, velikost, i materiál 
gramofonových desek. 
První kotouče se vyráběly z tvrzené pryže a měly dvanáct 
centimetrů v průměru. Pryž byla postupem času nahrazena 
šelakem. Jeho výhodou byla možnost výroby lisování, což 
celý proces výroby zjednodušilo a urychlilo. Průměr desek 
zpočátku nebyl jednotný, pohyboval se většinou mezi 15 – 
30cm, objevovaly se ale i desky menší (až 6cm), ale i větší 
– až 60 cm v průměru. 
Zezačátku desky neměly štítek s označením a nahrávaly se 
pouze z jedné strany, až později (od roku 1905) se začalo 
nahrávat z obou stran. 
  

VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

Obr. 1-4 první Berlinerův gramofon [4] 

Obr. 1-5 ozvučnice gramofonu [5] 

Obr. 1-6 různé velikosti desek [6] 
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1.2. TECHNICKÁ ANALÝZA 

 

1.2.1. ZPŮSOB ZÁZNAMU ZVUKU 

 
 
Záznam zvuku na gramofonovou desku probíhá 
mechanickým způsobem. Akustický signál je 
nejprve pomocí měniče převeden na signál 
elektrický a ten pak na mechanické kmity, které 
jsou zaznamenávány na záznamové médium 
(gramofonovou desku). Na otáčející se desce je 
vytvořena záznamová stopa ve tvaru spirály, která 
je při reprodukci zvuku snímána jehlou z vnější 
strany desky směrem ke středu (tím se liší 
například od CD, kde je směr snímání opačný). 
Mezi způsoby zaznamenávání zvuku rozlišujeme 
způsob monofonní a stereofonní.  
 
Monofonní způsob je záznam pouze jednoho 
signálu. Dříve byl využíván typ hloubkového 
záznamu, který pak byl nahrazen způsobem 
stranovým. Rozlišují se v závislosti na směru, ve 
kterém se mění klidová poloha drážky. Stranový 
záznam má šířku drážky 0,05mm a hloubku 
0,025mm. 
Stereofonní záznam se poprvé objevil v roce 1957 
a přinesl dojem prostorového poslechu. Je to 
způsobeno tím, že jsou zaznamenávány dva na 
sobě nezávislé signály levého a pravého kanálu a 
jsou využity obě strany drážky. Tento způsob 
záznamu se používá dodnes. 
Analogový záznam dnes hodně soupeří se 
záznamem digitálním, který využívá většina 
současných přehrávačů. Je ovšem pravda, že 
analogový způsob se čím dál více vrací, protože 
existuje přesvědčení, že je sice nedokonalý, ale 
zato pro naše ucho přirozenější než jeho obraz 
v podobě digitálního záznamu. 
 

1.2.2. POPIS GRAMOFONU A ZPŮSOB 

REPRODUKCE ZVUKU 

 

Gramofon je přístroj, který je schopen reprodukce 
zvuku mechanicky zaznamenaného na 
gramofonové desce. Jeho nejpodstatnější částí je chassis – základní jednotka, která obsahuje nosný 
panel, talíř pro uložení gramofonové desky, pohon talíře (motorek) a přenosku. Může obsahovat také 
zesilovač a reproduktory. 

TECHNICKÁ ANALÝZA 

Obr. 1-1 drážky gramodesky [7] 

Obr. 1-2 srovnání analogového a 
digitálního záznamu [8] 
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Jednotlivé části gramofonu: 

 
- nosný panel 

Je důležitou nosnou jednotkou, proto je potřeba zajistit 
jeho stabilitu, co nejlépe tlumit kmitání, které nevhodně 
ovlivňuje kvalitu reprodukce. Nosné panely bývají 
konstruovány z různých materiálů – hliníkových slitin, 
plastů, kompozitních materiálů i tvrdého dřeva. Důležitý 
je také tvar podstavných nožek, musí být takový, aby 
chassis mělo co nejmenší společnou plochu 
s podstavou a to proto, aby bylo přenášeno co nejmenší 
chvění z okolí. Často se používá kuželový tvar. 

 
- pohonná jednotka 

Pohonnou jednotkou každého gramofonu je motorek. 
Rozdíly jsou v typu přenosu točivého pohybu motorku 
na talíř. Existuje přímý pohon, pohon pomocí vloženého 
kola (dnes už se příliš nevyužívá, protože dnešní 
technika umožňuje měnit rychlost motorku pomocí řídící 
jednotky a není potřeba vloženého kola) a pohon 
pomocí řemenu. Každý typ pohonu má svoje výhody a 
nevýhody, důležité je co nejvíce potlačit změny rychlosti 
a otřesy přenesené z motorku na talíř. 

 
- talíř pro uložení gramofonové desky 

Talíř by měl být především ideálně vyvážen, aby 
nepřenášel na přehrávanou desku nežádoucí chvění. 
Důležitá je také povrchová úprava plochy, na kterou je 
pokládána deska, měla by být hladká a tlumit chvění 
přenášené na snímací jehlu. 
 

- přenoska 
Přenoska slouží ke snímání mechanického záznamu 
zvuku na gramofonové desce. Tvoří ji rameno a hlava, 
v hlavě je umístěna vložka se snímacím systémem (hrot 
a měnič k přeměně mechanického záznamu na 
elektrický). Hlavní typy přenosek jsou typ radiální a 
tangenciální. 
 

1.2.3. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ZVUKU 

Aby mohl mechanický záznam i dnes soupeřit s digitálními médii,  
v zájmu výrobců jak gramofonů tak gramofonových desek je neustálý 
vývoj nových technologií pro zlepšení kvality reprodukce. 
Jednou z možností jsou mechanické úpravy gramofonu jako takového. 
Nejdůležitější je docílit co nejmenšího chvění talíře, na který je 
pokládána deska. Otřesy talíře nikdy nebudou úplně nulové, ale dají 
se úspěšně eliminovat konstrukčními úpravami. Jednou z nich je 
správný výběr pohonu. 

TECHNICKÁ ANALÝZA 

Obr. 1-3 ustavení chassis na kuželových 
nožkách [9] 

 

Obr. 1-4 pohonná jednotka umístěná 
mimo chassis [10] 

 

Obr. 1-5 radiální přenoska [11] 

Obr. 1-6 hlava přenosky [12] 
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Za nepřijatelný by byl považován například pohon 
pomocí ozubených převodů, které na talíř přenášejí 
množství rušivých otřesů. V dnešní době se nejčastěji 
vyskytují dva typy pohonu a to přímý nebo řemínkový, 
jak už jsem zmínila v popisu gramofonu a jeho částí. 
Nejvyužívanější je zřejmě řemínkový pohon, kdy je točivý 
moment z motorku přenášen na talíř pomocí řemínku. 
Pružný řemínek přenáší jen minimum otřesů z motorku a 
ještě méně tehdy, když je motorek umístěn mimo 
chassis, což je poměrně časté u současných typů 
gramofonů. Chvění z talíře přechází na přenosku, takže 
je potřeba docílit co nejlepšího vyvážení raménka. Musí 
mít správný přítlak a držet přenosku v co nejlepší a 
nejstabilnější poloze vzhledem k drážce. 
Pro kvalitu zvuku je lepší tangenciální raménko, které se 
pohybuje v drážce beze změny úhlu. 
 
Nejen tlumením a konstrukčními úpravami lze docílit 
lepší kvality zvuku. Důležitá je také kvalita záznamu na 
gramofonové desce, protože ani na tom nejlepším 
gramofonu nebude mít dobrý zvuk deska se špatným 
záznamem. Stále se nejvíce vyrábí klasické desky 
z vinylu. 
Novinkou jsou desky „Classic Clarity Vinyl“ bez 
přidaného uhlíku, který způsobuje nejen černou barvu 
desek, ale je také příčinou magnetizace přenosky. Zvuk 
desek bez uhlíku je podle odborníků čistší a hlubší. 
 

Současnou zvláštností v gramofonové produkci jsou 
gramofony pro DJ. Tyto přístroje jsou podstatně těžší 
(váží 12-15 kg), aby byla zaručena maximální stabilita. 
Mají speciální úpravy, které umožňují zastavení desky a 
její prokluz na nosném talíři a obsahují posuvný regulátor 
pro regulaci rychlosti přehrávání.  

 
  

TECHNICKÁ ANALÝZA 

Obr. 1-7 tangenciální přenoska[13] 

Obr. 1-8 klasické černé vinylové kuličky versus 
bezbarvé kuličky nového 

materiálu „clarity vinyl“ [14] 
 

Obr. 1-9 gramofon pro DJ [15] 
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1.3. DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 

 

1.3.1. VÝVOJ DESIGNU GRAMOFONŮ 

 

Od svého vzniku na konci 19. století prošly gramofony 
dlouhým vývojem. Vzhled prvních přístrojů byl omezen 
tehdejšími nedokonalými technickými i materiálovými 
podmínkami. Gramofony počátku 20. století byly 
konstruovány především ze dřeva, a protože fungovaly 
na zcela mechanickém principu, jejich nedílnou součástí 
byly ozvučnice, které dodávaly každému přístroji osobitý 
vzhled. 

Kolem 30. let 20. století začaly ozvučnice z gramofonů 
mizet, už nebyly potřeba. Vznikalo množství typů 
gramofonů, které se stávaly součástí interiérů. Vedle 
klasických gramofonů to byly přenosné takzvané 
„kufříkové“ gramofony a „skříňové“ gramofony, 
vestavěné přímo do nábytku. Navrhováním gramofonů 
se zabývali i významní designéři, například Zdeněk 
Kovář v padesátých letech navrhl gramofonové chassis 
s výměníkem. 

V druhé polovině 20. století se začaly gramofony 
zjednodušovat, došlo k nástupu minimalistického pojetí, 
což vidíme například na tvorbě dánského designéra 
Jacoba Jensona, který v průběhu let 1963-1995 
navrhoval gramofony pro firmu Bang & Olufsen. 
Například u jeho BeoGramu 7000 vidíme, jak se snažil o 
co nejčistší formu a zpracování, což podtrhuje i 
barevnost – zpracování gramofonu v bílé barvě bylo 
nevšední a působilo netradičně. Aby ani přenoska svou 
konstrukcí nenarušovala čistotu tvarů, je tangenciální 
raménko řešeno tak, aby celý mechanismus byl skryt 
v panelu v zadní části chassis. 
 

Vývoj designu stále pokračuje, a i když je většina 
populace přesvědčena o tom, že gramofony mají svá 
nejlepší léta za sebou, není tomu tak a příznivci 
vinylových desek stále mají z čeho vybírat. Objevují se 
jak klasická ztvárnění přístrojů, tak netradiční designová 
řešení. Důraz výrobců je kladen jak na moderní vzhled, 
tak na kvalitu reprodukce.  

  

Obr. 1-6 BeoGram7000 Record Deck [13 

DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 1.3 

Obr. 1-4 kufříkové gramofony [10], [11] 

Obr. 1-5 chassis Zdeňka Kováře [12] 
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1.1.1. SOUČASNÝ DESIGN 

 

V dnešní době najdeme na trhu množství odlišných 
ztvárnění gramofonů, jak po stránce technické tak tvarové. 
Jistě bych se měla zmínit o výrobcích české firmy SEV 
Litovel, která navazuje na tradici TESLY a ETY Litovel. 
Jejich řadu gramofonů Pro-ject spoluvytvářela rakouská 
firma Audio Tuning Wien. Design gramofonů Pro-ject je 
dle mého názoru nadčasový. Nabízí čisté tvarové řešení 
v několika typových provedeních. Mě zaujal například typ 
RPM 9.1, jak svým tvarem, tak použitými materiály. Na 
lesklém černém nosném panelu se vyjímá akrylátový talíř 
a karbonová přenoska, vše tvoří dynamický celek. 

Za zmínku stojí také řada Emotion německé společnosti 
Clearaudio, která vyrábí gramofony špičkové kvality. 
Řada Emotion nabízí minimalistické provedení ve čtyřech 
barevných verzích, design je velmi čistý, což podtrhuje i 
volba průsvitného materiálu. 
 
Řada výrobců využívá jako materiál pro výrobu chassis 
stále dřevo, i když vzhled některých současných 
dřevěných gramofonů se diametrálně odlišuje od jejich 
předchůdců z minulého století. 
Chtěla bych uvést například přístroje firmy Teres Audio, 
které mě zaujaly svým nevšedním vzhledem, nebo 
gramofony Američana Joela Scilleye, které jsou už spíše 
malým uměleckým dílem než jen přístrojem pro 
reprodukci hudby. 
 

1.1.2. SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU 

 
Po nástupu magnetofonových kazet a CD přehrávačů 
výroba gramofonů značně poklesla a téměř se zastavil i 
vývoj designu. 
V současné době se výrobou a navrhováním gramofonů 
zabývá několik firem, které se většinou specializují na 
výrobu co nejkvalitnějších přehrávačů. Je to způsobeno 
tím, že v dnešní populaci je pouze malá část těch, kteří 
se vracejí k vinylovým deskám a preferují hloubku 
analogového záznamu. Tito „audiofilové“ si chtějí 
vychutnat zvuk klasické desky a k tomu potřebují 
technicky co nejdokonalejší přehrávač. Proto se spíše 
obracejí na firmy, které se zaměřují pouze na výrobu 
gramofonů a komponentů a jejich produkty jsou zárukou 
kvalitní reprodukce. Gramofony najdeme i v sortimentu 
běžných společností vyrábějících elektroniku, tvoří ale 
pouze zlomek jejich produktové nabídky.  
 
 

DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 1.3 

Obr. 1-7 Pro-Ject RPM 9.1 [14] 

Obr. 1-8 Clearaudio Emotion [15] 

Obr. 1-10 Teres Audio Model 265 [16] 

Obr. 1-9 Joel Scilley, gramofon Pod [17] 



 
 

22 
 

 
 
Ještě bych ráda zmínila jeden unikát současnosti a tím je nejdražší gramofon světa Statement 
společnosti Clearaudio. Je to fenomén jak technický, tak designérský. Za cenu malého rodinného 
domku, si jej pořídí asi málokdo, ale za pohled jistě stojí. Robustní konstrukce navzdory své velikosti 
působí vzdušně a sladění lakovaného dřeva s lesklou ocelí a akrylátem v nás vzbuzuje pocit 
elegance. 
 

 

  

Obr. 1-11 Clearaudio Statement [18] 

DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 1.3 
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2. VARIANTNÍ NÁVRHY 
 

2.1. PRVNÍ NÁPADY 

 

V prvních myšlenkách, jak ztvárnit tento přístroj, jsem se zabývala především tím, jak udělat zajímavý 
tvar a přitom neochudit gramofon o žádný z důležitých parametrů potřebných pro kvalitu reprodukce.  
Od začátku mi bylo jasné, že se budu ubírat cestou minimalistickou, protože tento styl je mi blízký a 
odpovídající dnešnímu trendu moderního bydlení. Proto jsem se začala zabývat tvarováním chassis, 
umístěním talíře a způsobem umístění přenosky, abych docílila zajímavé kompozice a funkce přitom 
zůstaly zachovány. Navrhnout nový tvar nebylo zrovna jednoduché v závislosti na omezeních, která 
plynou z podmínek pro správnou funkčnost gramofonu (např. horizontální poloha talíře), ale vzhledem 
k tomu, že nabídka těchto přístrojů je v současné době omezená, existuje dostatečný prostor pro 
fantazii a vývoj nevšedního pojetí. 

 

2.2. O-TYPE 
 
U tohoto návrhu upoutá na první pohled řešení prostoru pro uložení 
mechanismu tangenciální přenosky. Válec, ve kterém by se 
nacházelo uložení přenosky, by byl nesen na vlastních stavěcích 
nožkách a byl by otočný podle své osy tak, aby se přenoska mohla 
sklopit při nasazení do stopy desky. 
Motorek je umístěn uvnitř chassis a pohon talíře probíhá pomocí 
přímého převodu (kotouč na hřídeli motorku se přímo dotýká 
kotouče spojeného s talířem), který má výhodu v tom, že zaručuje 
minimální kolísání frekvence otáčení. Gramofon je konstruován 
z plastu, postaven na kuželových akrylových nožkách, které jsou 
rektifikační pro zajištění horizontální polohy. Gramofon je vybaven 
krytem z plexiskla. Tvar je zajímavý zejména díky válci v zadní části, 
systém sklápění přenosky je nevšední, ale zřejmě by byl technicky 
dost náročný na provedení. 
 

2.3. C-TYPE 
 
Tento tvar byl jakýmsi dalším vývojovým stupněm předešlého pojetí, 
i když příliš společného s ním nemá. Válec pro umístění přenosky 
jsem značně zredukovala a zanechala z něj pouze zaoblení jedné 
hrany v zadní části chassis a to samé v jeho přední části. Tím jsem 
docílila zjednodušení a větší čistoty tvaru celého těla gramofonu. 
Zajímavě je řešen také kryt gramofonu, který neuzavírá celek do 
jednolité plochy, jak by se čekalo, ale prostor v přední části zůstává 
i po uzavření krytu otevřen, což působí vzdušně a tvar tím získává 
méně uniformní charakter. Opět je využita tangenciální přenoska, 
která je uložena v panelu v zadní části gramofonu. Do zaoblení na 
přední hraně jsou integrovány ovladače, které tvoří efektní detail. Motorek je vsazen do chassis a tak 
tvar působí uceleně a lineárně. 
 

DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA VARIANTNÍ NÁVRHY 

Obr. 2-1 skici verze 1: O-TYPE 
[19] 

Obr. 2-2 skici verze 2: C-TYPE 
[20] 
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2.4. R-TYPE 
 
R-TYPE je gramofon konstruovaný tak, aby jeho zvuk 
byl téměř bezchybný. Všechny základní jednotky a 
funkce jsou odděleny. Samostatně je umístěno chassis, 
přenoska i motorek. Díky tomu, že ke kontaktu motorku 
s chassis dochází pouze přes poháněcí řemínek a 
k dotyku přenosky s deskou pouze prostřednictvím 
jehly, je eliminována většina možných přenosů kmitání 
mezi danými částmi gramofonu. Tangenciální přenoska 
překlenutá nad chassis nám zajišťuje kvalitní přenos 
signálu, nevýhodou však je méně snadné usazení 
gramofonové desky na talíř, nad kterým je přenoska 
umístěna. Mohl by být umožněn její posun směrem 
dozadu, který by usnadnil uložení desky na talíř, musel 
by však být prováděn manuálně nebo by bylo nutné 
integrovat další systém, který by posun ovládal, a to by 
vyžadovalo větší spotřebu energie. Jinak je tvar čistý a 
gramofon nabízí veškerý komfort pro přehrávání 
desek. 

 

2.5. DESIGN FINÁLNÍ VARIANTY - ONYX 

 

Finální verze svým způsobem vychází z varianty 
číslo 2. Zůstává stejný systém tangenciální 
přenosky a také akrylátový talíř. Výraznou změnou 
prošel tvar chassis, který jsem upravila jak 
v půdoryse, tak v řezu. Využitím nerovnoměrného 
čtyřúhelníku jako půdorysu a prohnutí ve vrchní 
části gramofonu získal tvar na dynamice. 
Podrobnější vývoj tvaru je popsán v kapitole 
tvarové (kompoziční) řešení. 
 
 
  

Obr. 2-3 skici verze 3: R-TYPE [21] 

VARIANTNÍ NÁVRHY 

Obr. 2-4 skici finální verze [22] 

2 



 

  

 

3. ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ
 
Co se týče ergonomie, u gramofonu jde p
ukládání desky na talíř, přepínání rychlostí na motorku a 
použití ovladačů. 
Tvar gramofonu je navržen tak, aby jeho ovládání a 
manipulace s deskou odpovídaly ergonomii 
V prvé řadě jde o manipulac
mechanismus je nastaven tak, aby bylo odd
ovládání motorku a přenosky, což nám umožní o
povrch desky při jejím otáčení na talí
přenosku a desku přehrát. 
Materiál použitý na konstrukci ta
údržby. Akrylát stačí před př
aby byl odstraněn prach a nedošlo k
– má vliv na přehrávání. 
Uložení desky na talíř je bezproblémové, prostor
zcela otevřený, ale přesah nad talí
desky.  
Další částí, která musí podléhat ergonomickým zásadám, 
Přepínání rychlostí z 33 1/3 ot./min. na 45 ot./min. je umožn
manuálně. K přepojení řemínku z
určen speciální háček, dodávaný spole
usnadní zachycení řemínku. P
ručně díky dostatečnému prostoru v
 
Gramofon obsahuje dva ovlada
zapnutí/vypnutí motorku a pro spušt
motorku je umístěn přímo na jeho krytu a p
není tedy úplně ideální, ale ne nemožný. Ovlada
přenosku se nachází na hlavním panelu.
Přístup k portům pro připojení napájení a zesilova
také umožněn a jejich poloha je jasná.
 

4. TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) 
 

Vývoj tohoto návrhu začal u tvaru k
efektní a netradiční, zajišťovalo také dostate
Z první fáze, kdy plocha byla prohnutá v
stupně, zkrácením přední, a poté i zadní 
uložení tangenciální přenosky.
 
 
 

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

e ergonomie, u gramofonu jde především o 
řepínání rychlostí na motorku a 

Tvar gramofonu je navržen tak, aby jeho ovládání a 
deskou odpovídaly ergonomii člověka. 

 jde o manipulaci s gramofonovou deskou, 
mechanismus je nastaven tak, aby bylo odděleno 

enosky, což nám umožní očistit 
čení na talíři od prachu a teprve poté spustit 

Materiál použitý na konstrukci talíře je uživatelsky příjemný i z hlediska 
ed přehráváním očistit antistatickým hadříkem, 

n prach a nedošlo k nežádoucímu zelekrizování povrchu 

 je bezproblémové, prostor nad talířem sice není 
esah nad talířem nijak nebrání snadnému usazení 

odléhat ergonomickým zásadám, je motorek. 
33 1/3 ot./min. na 45 ot./min. je umožněno a probíhá 

emínku z kotouče o menším průměru na větší je 
ek, dodávaný společně s gramofonem. Háček 

emínku. Připojení by bylo možno provést i zcela 
nému prostoru v okolí umístění kotoučů na motorku. 

Gramofon obsahuje dva ovladače, a to zvlášť pro 
zapnutí/vypnutí motorku a pro spuštění přenosky. Ovladač 

ímo na jeho krytu a přístup k němu 
 ideální, ale ne nemožný. Ovladač pro 

e nachází na hlavním panelu. 
ipojení napájení a zesilovače je 

n a jejich poloha je jasná. 

(KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ 

al u tvaru křivky krytu gramofonu. Lehké prohnutí krytu do oblouku se mi zdálo 
alo také dostatečný prostor nad pohybující se přenoskou.

první fáze, kdy plocha byla prohnutá v celé své délce, jsem tvar posunula do druhého vývojového 
ední, a poté i zadní části, abych docílila dostatečného prostoru v
enosky. 

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ, TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Obr. 3-1 ukládání desky na talí

Obr. 3-2 detail umístě

Obr. 
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amofonu. Lehké prohnutí krytu do oblouku se mi zdálo 
řenoskou. 

celé své délce, jsem tvar posunula do druhého vývojového 
ného prostoru v místě, kde je 

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ, TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

1 ukládání desky na talíř [23] 

2 detail umístění motorku a portů [25] 

3, 4 

Obr. 3-1 detail ovladače 
přenosky [24] 
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Poslední zásadní změnou byla přem
ze čtverce na nepravidelný čtyřúhelník a zkrácení prohnutého krytu. 
Tím dostal celý tvar značně dynamič ě
 
Vývojem prošlo také umístění talíře pro uložení desky
být usazen tak, že jeho vrchní plocha by byla v
chassis. Zapuštění talíře ovšem přidávalo tvaru na uniformit
jsem jej vyzvedla nad chassis, což zd
otáčejícího se talíře a sladí celkový tvar. Je usazen na kotou
menším průměru, na který je přenášena rychlost z
řemínku. 
Pro dotvoření konečného vzhledu už sta
zakomponovat motorek, tak aby zapadl do celkového pojetí a 
nenarušil nijak navrženou formu. Nakonec jsem jej umístila v
části chassis a zvolila jsem jeho uložení mimo chassis, tvo
samostatnou jednotku, jeho kruhový p
s půdorysem talíře a dotváří tak celkovou kompozici.
Lineární ztvárnění přenosky už pouze d
elegantní detail a její funkce je už pouze estetická.
 

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Obr. 4

Obr. 4-3 finální verze [28] 

5, 6 

řeměna půdorysného tvaru chassis 
řúhelník a zkrácení prohnutého krytu. 

 dynamičtější ráz. 

líře pro uložení desky. Původně měl 
být usazen tak, že jeho vrchní plocha by byla v rovině s plochou 

řidávalo tvaru na uniformitě a proto 
jsem jej vyzvedla nad chassis, což zdůrazňuje dynamiku pohybu 

sladí celkový tvar. Je usazen na kotouči o 
řenášena rychlost z motorku pomocí 

ného vzhledu už stačilo jen vhodně 
zakomponovat motorek, tak aby zapadl do celkového pojetí a 

formu. Nakonec jsem jej umístila v zadní 
ásti chassis a zvolila jsem jeho uložení mimo chassis, tvoří tedy 

samostatnou jednotku, jeho kruhový půdorys koresponduje 
í tak celkovou kompozici. 

enosky už pouze doplňuje celkový tvar. Zkrácená část původního krytu tvo
elegantní detail a její funkce je už pouze estetická.  

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Obr. 4-1 skici vývoje finální verze [26] 

Obr. 4-2 vývoj tvarování chassis

 Obr. 4-4 finální verze [2

ůvodního krytu tvoří 

vývoj tvarování chassis 
[27] 

4 finální verze [29] 



 

 

5. BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
 

Barevnost částečně vychází z
z tvrzeného akrylátu a kovově
jednobarevné tělo gramofonu tak, aby barva korespondovala 
s tvarem a podtrhovala jednoduchost a subtilní vzhled celého 
těla. Na barevnosti má svůj podíl také podsvícení. Ve svém 
návrhu jsem využila prostoru, kde je uložen mechanismus 
přenosky, do něj jsou umístě
přístroje vytvoří svítící pás v
raménka. Celková barevnost odráží navrženou formu a v
dynamický celek tak, aby zapadl do moderního interiéru.
 
Co se týká grafického řešení, to není v
protože u gramofonu není třeba složité grafiky na rozpoznání 
funkcí ovladačů. Tlačítko on/off pro zapnutí motorku je 
umístěno přímo na těle motorku, tedy jeho funkce je z
Další ovladač pro spuštění př
panelu. Tento ovladač také není ozna

protože je zřejmé k čemu slouží.
Displej typický pro většinu hudebních p
nezahrnula, protože si myslím, že u gramofonu není pot
Zajímavým detailem je řešení výstup
Místa portů jsou přiznána a zd
těla gramofonu. 
 
 

6. KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
 

6.1. Rozměry 

 

Rozměry gramofonu musí být p
rozměrům klasických formátů gr
desek, které mají průměry 17cm (SP) a 30cm 
(LP). Talíř má tedy v průměru 30cm a chassis 
ve finálním pojetí 350 krát 435
mohl být gramofon umístěn na sk
polici klasických rozměrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

 vychází z použitých materiálů, talíř 
tvrzeného akrylátu a kovově lesklý povrch motorku spojuje 

lo gramofonu tak, aby barva korespondovala 
tvarem a podtrhovala jednoduchost a subtilní vzhled celého 

ůj podíl také podsvícení. Ve svém 
návrhu jsem využila prostoru, kde je uložen mechanismus 

j jsou umístěny LED diody, které po zapnutí 
í svítící pás v místě výstupu přenoskového 

raménka. Celková barevnost odráží navrženou formu a vytváří 
dynamický celek tak, aby zapadl do moderního interiéru. 

ení, to není v návrhu příliš patrné, 
protože u gramofonu není třeba složité grafiky na rozpoznání 

ítko on/off pro zapnutí motorku je 
le motorku, tedy jeho funkce je zřejmá. 
ění přenosky je umístěn na hlavním 

 také není označen žádnou grafikou, 

mu slouží. 
tšinu hudebních přehrávačů jsem do návrhu 

nezahrnula, protože si myslím, že u gramofonu není potřeba. 
ní výstupů pro napájení a připojení k zesilovači. 

iznána a zdůrazněna tvarovým označením v zadní části 

KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

ry gramofonu musí být přizpůsobeny 
m klasických formátů gramofonových 

ry 17cm (SP) a 30cm 
ěru 30cm a chassis 

pojetí 350 krát 435 mm, tak aby 
ěn na skříň nebo 

Obr. 5-1 osv

Obr. 5-2 b

Obr. 6-1 půdorys
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

osvětlení LED diodami [30] 

barevná verze černá [31] 

dorys [33] 

6 

Obr. 5-4 detail portů [32] 
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6.2. Materiály 

 

Rozhodla jsem se využít stejných materiál
Chassis je řešeno z plastu. Talíř je navržen z
přístrojů. Tvrzený akrylát má tu výhodu, že ú
z okolí na gramofon a tím zjednodušuje konstrukci a p
technických výhod zaujme i vzhledem, takže je ideálním materiálem pro konstrukci talí
jsou také oba kotouče na motorku. 
 

6.3. Ustavení chassis 

 

Počet stavěcích nožek a jejich umístě
jsem kuželovitého tvaru podstavných nožek, který zajiš
z prostředí. Polemizovala jsem nad umíst
zajištění stability, ale rozhodla jsem se je radši umístit 
klasicky na spodní část chassis, protože jejich nastavení 
by při umístění na šikmou podložku bylo složité.  Všechny 
nožky jsou rektifikační, aby bylo umožn
vyvážení do horizontální polohy, která je pot
optimální přehrávání desky. Nožky jsou konstruovány 
z oceli a usazeny v podložkách, které mají na povrchu 
speciální materiál, který pruží v př
aby nedocházelo k vychýlení z vodorovné polohy, ale 
byla zajištěna co nejlepší eliminace vn
Doplňkovou záležitostí je kryt, který v
řešen. Pevné spojení chassis se skláp
uzavírá celý prostor, není ideální, protože p
krytu je snížena kvalita reprodukce. V
sortiment a talíř je jimi přikryt pouze v
nadměrnému zaprášení talíře, ale u talí
podmínkou. 
 

6.4. Motorek 

 

Typ motorku: oddělený synchronní motorek v
gramofonů firma Clearaudio. Motorek zajiš
hodnot max. ±0,2%, je napájen 220V a jeho p
Zvolila jsem umístění motorku mimo chassis, ve vlastním uzav
vybrání, do kterého je umístěno tělo motorku tak, aby nem
minimální přenos chvění z motorku na chassis.
Využila jsem principu přenosu momentu pomocí 
mého názoru nejefektivnějším řešením. P
probíhá ručně, přepojením řemínku v
u některých současných výrobků a p
není potřeba instalovat další mechanismus a ovlada
Motorek je konstruován tak, aby při jeho 
z toho důvodu, že jakákoliv výchylka v
mechanického signálu na přenosku a tedy i na výslednou kvalitu zvuku.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6 

užít stejných materiálů, jaké se používají u současných moderních gramofon
ř je navržen z akrylátu, jak tomu je u většiny současných moderních 

. Tvrzený akrylát má tu výhodu, že účinně pohlcuje a tlumí kmitání přenášené v
okolí na gramofon a tím zjednodušuje konstrukci a přispívá ke kvalitní reprodukci. Krom

technických výhod zaujme i vzhledem, takže je ideálním materiálem pro konstrukci talí

cích nožek a jejich umístění muselo být upraveno vzhledem ke tvarování chassis. Využila 
jsem kuželovitého tvaru podstavných nožek, který zajišťuje menší přenos nežádoucího chv

edí. Polemizovala jsem nad umístěním nožek v zadní části až na šikmou plochu pro lepší 
ní stability, ale rozhodla jsem se je radši umístit 

ást chassis, protože jejich nastavení 
žku bylo složité.  Všechny 

ní, aby bylo umožněno dokonalé 
vyvážení do horizontální polohy, která je potřebná pro 

Nožky jsou konstruovány 
podložkách, které mají na povrchu 

přijatelném rozpětí tak, 
vodorovné polohy, ale  

na co nejlepší eliminace vnějšího chvění. 
kovou záležitostí je kryt, který v mém návrhu není 

ešen. Pevné spojení chassis se sklápěcím krytem, který 
není ideální, protože při zavřeném 

je snížena kvalita reprodukce. Většina současných gramofonů nabízí kryty pouze jako dopl
ikryt pouze v době, kdy není gramofon využíván. Tím se zabrání 

e, ale u talířů z plexiskla je údržba natolik snadná, že kryt opravdu není 

lený synchronní motorek v masivním kovovém krytu, který využívá u svých 
 firma Clearaudio. Motorek zajišťuje synchronní chod s odchylkami od požadovaných 

ájen 220V a jeho příkon nepřesahuje 2W. 
ní motorku mimo chassis, ve vlastním uzavřeném prostoru. V zadní 

ělo motorku tak, aby nemělo s chassis žádný dotek. Tímto je zajišt
motorku na chassis. 

enosu momentu pomocí řemínku, který je v současnosti nejvyužívan
ešením. Přepínání rychlostí otáčení mezi 33 1/3 ot./min. a 45 ot./min. 

emínku v části motorku z menšího na větší průměr. Tento systém je využit 
ů a představuje nejjednodušší způsob přepínání rychlostí, protože 

eba instalovat další mechanismus a ovladač pro přepínání. 
ři jeho činnosti nedocházelo ke změnám rychlosti. To je nežádoucí 

vodu, že jakákoliv výchylka v plynulosti otáčení desky negativně pů
u a tedy i na výslednou kvalitu zvuku. 

Obr. 6-2 rektifikační podstavné nožky

asných moderních gramofonů. 
časných moderních 

nášené v malé míře 
ispívá ke kvalitní reprodukci. Kromě 

technických výhod zaujme i vzhledem, takže je ideálním materiálem pro konstrukci talíře. Z akrylátu 

ní muselo být upraveno vzhledem ke tvarování chassis. Využila 
enos nežádoucího chvění 

ásti až na šikmou plochu pro lepší  

 nabízí kryty pouze jako doplňkový 
, kdy není gramofon využíván. Tím se zabrání 

snadná, že kryt opravdu není 

masivním kovovém krytu, který využívá u svých 
odchylkami od požadovaných 

zadní části chassis je 
chassis žádný dotek. Tímto je zajištěn 

asnosti nejvyužívanější a dle 
ení mezi 33 1/3 ot./min. a 45 ot./min. 

r. Tento systém je využit 
epínání rychlostí, protože 

nám rychlosti. To je nežádoucí 
ě působí na přenos 

ní podstavné nožky [34] 



 

29 
 

 

6.5. Přenoska 

 

Typ přenosky: Tangenciální přenoska typu TT3 
společnosti Clearaudio, konstrukčně upravená pro 
umístění v navrženém tvaru gramofonu, obsahuje 
rezonančně optimalizovaný systém upevnění k chassis a 
funguje na částečně elektronickém principu. Plynulý 
pohyb raménka přenosky je zajištěn pomocí vysoce 
přesných kuličkových ložisek v leštěné skleněné trubici. 
Dokonalé vyvážení raménka zaručuje optimální přítlak 
jehly na desku. 
Přenosku jsem zvolila tangenciální, nejen kvůli její 
konstrukci, která doplňuje lineárně řešený tvar gramofonu, 
ale především proto, že tangenciální přenoska zajišťuje 
lepší kvalitu reprodukce. Na rozdíl od radiálního raménka 
totiž nedochází ke změně úhlu dotyku jehly v drážce 
desky, což vede k lepšímu přenosu zvuku a také se tím 
snižuje riziko tzv. přeskakování. 
Mechanismus přenosky je ukryt v zadním panelu 
gramofonu, což přispívá k tvarové jednoduchosti.   
Tangenciální přenosky mají totiž relativně složitý 
mechanismus, který by v případě jeho přiznání mohl 
způsobit dojem příliš technického vzhledu přístroje. Proto 
jsem jeho podstatnou část schovala dovnitř těla 
gramofonu a přiznáno je pouze raménko přenosky. 
Signál z přenoskové hlavy je nesen do externího 
zesilovače a dále do reproduktorů, zesilovače integrované 
přímo do těla gramofonů nenabízejí dostatečně kvalitní 
výstup. 
 

6.6. Talíř 

 

Na talíři je nejdůležitější zajištění přesného pohybu a vodorovné polohy, zamezení otřesů a výběr 
správného materiálu. 
Hřídel talíře je v chassis uložena ve vertikálním ložisku, které je ideální pro přesné otáčení bez 
nežádoucího vychýlení z horizontální polohy. Vychýlení z horizontální polohy by způsobilo nestejnost 
přítlaku jehly na gramofonovou desku a snížilo tím hodnotu reprodukovaného zvuku, tedy je nutno 
správným uložením tomuto zabránit. Vzhledem k pomalému otáčení hřídele v ložisku může docházet 
k nepravidelnému rozložení olejového filmu, což způsobuje proměnlivou velikost třecích sil a to má za 
následek výchylky z frekvence otáčení, které se ovšem pohybují maximálně kolem 1%.  
Jako materiál pro konstrukci talíře byl zvolen akrylát, o jehož výhodách jsem se zmínila již v kapitole 
věnované materiálům. 
 
  

Obr. 6-3 Uložení přenosky [35] 

Obr. 6-4 detail přenosky [36] 
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7. ROZBOR TECHNICKÉ, ERGONOMICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ, ESTETICKÉ, 

EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ FUNKCE DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

7.1. ROZBOR TECHNICKÉ FUNKCE 

 

Z technického hlediska odpovídá navržená konstrukce standardu v současné výrobě gramofonů. Ve 
studii je počítáno s využitím nejnovějších technologií pro zajištění co nejkvalitnější reprodukce. 
I když už v současnosti existují gramofony využívající pro snímání signálu z desky optická média 
(laserové paprsky), která slibují ještě lepší zážitek z hudby, rozhodla jsem se zachovat klasický princip 
přeměny mechanického signálu na elektrický pomocí jehly a měniče v hlavě přenosky. Analogový 
způsob reprodukce zvuku má sice své nevýhody, ale také jisté kouzlo, které by bylo, dle mého názoru, 
přílišnou modernizací systému přehrávání zničeno. 
Použité technologie jsou osvědčené a zaručují velmi kvalitní zvuk. 
 

7.2. ROZBOR ERGONOMICKÉ FUNKCE 
 
Tvar gramofonu je řešen tak, aby jeho obsluha byla uživatelsky příjemná a snadná, tvary a umístění 
ovladačů vyhovují ergonomii lidské ruky a jsou rozpoznatelně označeny. Jediným nepříliš vhodně 
umístěným ovladačem je spínač motorku, který je umístěn na jeho těle, a tedy je hůře přístupný. Jeho 
přesunutí na hlavní panel by ovšem znamenalo vytvoření spojení mezi motorkem a chassis, kterému 
jsem se chtěla vyvarovat. 
Proto jsem radši zůstala u umístění spínače přímo na těle motorku. Vzhledem k tomu, že se počítá 
s umístěním gramofonu samostatně v otevřeném prostoru, bude v jeho okolí dostatek místa, a i 
ovladač umístěný v zadní části, bude dostupný. 
 

7.3. ROZBOR PSYCHOLOGICKÉ FUNKCE 
 
Rozhodla jsem se zachovat koncepci „otevřeného“ gramofonu, protože je to podle mě správné řešení. 
Objevují se snahy o vytvoření „moderního“ gramofonu kopírujícího systém CD a DVD  
přehrávačů, kdy je gramofonová deska vsunuta dovnitř přístroje. Tento způsob zdá se mi poněkud 
nešťastný, protože každý „audiofil“ si chce svůj hudební zážitek u gramofonu užít se vším všudy a 
k tomu patří i přípravná fáze uložení desky na talíř, její očištění a následné přehrávání. Přiznání 
raménka přenosky a talíře je proto pro mě samozřejmostí, protože dynamika pohybu otáčející se 
desky ke gramofonu bezesporu patří. Udělat z něj uniformní krabičku dokáže každý. Takových 
přístrojů v našich domácnostech přibývá, zejména co se týká elektroniky, a člověk si přestává 
uvědomovat jedinečnost každého z nich. 
Gramofon, který vypadá stejně jako CD nebo DVD přehrávač, set-top-box nebo zesilovač, nezaujme 
žádného z jeho příznivců. Proto jsem se snažila vytvořit takovou koncepci, u které bude na první 
pohled jasné, že se jedná o gramofon. 
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7.4. ROZBOR ESTETICKÉ FUNKCE 

 

Jedním z cílů mé práce bylo navrhnout nové tvarové řešení gramofonu, které by bylo nekonvenční a 
upoutalo svou netradičností. Na finálním návrhu tvoří ústřední estetický prvek elegantně prohnutá linie 
původního krytu. Estetickou funkci má také kryt motorku z plexiskla, který doplňuje tvarovou čistotu a  
dotvořuje celkovou kompozici. Základní myšlenkou je zdůraznění kruhových tvarů talíře a motorku, 
jejich vzájemné postavení a jejich kontrast s barevností a tvarováním chassis. 
Navržený tvar koresponduje se současným trendem a zapadne do každého moderního interiéru. 
Působí vzdušně a dynamicky, díky zdůraznění talíře použitím akrylátu. 
 
 

7.5. ROZBOR EKONOMICKÉ FUNKCE 

 

Jak už jsem uvedla v designérské analýze, gramofony jsou v současné době vyráběny spíše v malých 
sériích, než ve velkém nákladu, protože je to dostačující pro úzké spektrum populace, která má zájem 
o tento způsob přehrávání hudby. Lidé, kteří si ještě i dnes pouští gramofonové desky a nedají na ně 
dopustit, požadují od gramofonů zejména kvalitu, aby si mohli pořádně užít hudební zážitek. Proto se 
výroba neomezuje levnými materiály a nízkými náklady na výrobu, ale důraz se klade spíše na využití 
nových technologií a použití kvalitních materiálů. Tak je tomu i v mém návrhu. Výroba navrhované 
formy by nebyla náročná, ale konečnou prodejní cenu ovlivní především použité součástky, např. 
přenoska nebo motorek. 
Co se týká spotřeby energie, gramofon je napájen ze sítě napětím 220V, příkony motorku a přenosky 
nepřesahují 2W, což odpovídá hodnotám u jiné elektroniky. Spotřebu energie zvyšují použité LED 
diody – jejich celkový příkon je 6W. 
 

7.6. ROZBOR SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÉ FUNKCE 

 

Celé tělo gramofonu je konstruováno ze snadno dostupných materiálů, výroba tedy není náročná a 
kvalita použitých materiálů zaručuje dlouhodobou životnost přístroje. Většina použitých materiálů 
(mimo elektroodpad) je recyklovatelná, takže po uplynutí doby životnosti je možné jejich opětovné 
zpracování, což přispívá k ochraně životního prostředí. 
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8. ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout originální koncepci gramofonu, která by se odlišovala od 
současných typů. Snažila jsem se jak o netradiční tvarové a konstrukční řešení, tak o zpracování 
odpovídajícího technologického řešení, které zaručí kvalitní reprodukci. Přínosem je zejména 
estetické ztvárnění formy, které je nadčasové a využití nejnovějších technologií a postupů. 
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