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ABSTRAKT

Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního DVD přehrávače. Text 
komplexně popisuje tvorbu návrhu – začíná analýzou vývoje stolních přehrávačů od 
vynalezení až po současné trendy, pokračuje rozborem technických náležitostí přehrá-
vače a končí popisem samotného procesu navrhování variant řešení. Poslední část tex-
tu uvádí podrobný popis aspektů definitivního návrhu a jeho obrazovou dokumentaci.

KLÍČOVÁ SLOVA

DVD přehrávač, Blu-ray, HDD, stolní přehrávač, multimediální přehrávač, přehrávač, 
design

ABSTRACT

This bachelor‘s thesis concerns the design of a desktop DVD player. The text compre-
hensively describes the design development – it starts with an analysis of the history 
of desktop players from their inception to contemporary trends, continues with a brea-
kdown of the technical requirements, and ends by describing the design process itself. 
The last part of the text contains detailed description of all the aspects of the final de-
sign and its visual documentation.
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ÚVOD

V dnešní době, kdy je audiovizuální zábava jedním z nejoblíbenějších způsobů trávení 
volného času, jsou stolní multimediální přehrávače neodmyslitelnou součástí každé 
domácnosti. Tato práce se zabývá návrhem řešení designu takovéhoto moderního 
zařízení se všemi jeho náležitostmi, které současný zákazník vyžaduje.

V tomto textu je popsán pracovní proces vývoje návrhu od prvotních skic přes počíta-
čový model až po reálnou maketu v měřítku 1:1. Popisu definitivního řešení předchází 
analýza produktu stolního přehrávače jako takového z hlediska jeho historického 
vývoje, technických a funkčních vymezení a designových trendů. Vlastní průvodní 
zpráva projektu zahrnuje variantní návrhy a komplexně popisuje definitivní řešení ze 
všech jeho relevantních stránek, včetně ergonomických, tvarově-kompozičních, gra-
fických, konstrukčních a dalších aspektů. Práce zahrnuje také obrazovou dokumen-
taci v podobě skic, počítačových renderů, velkoformátového posteru a také samotné 
makety.

Celý projekt má představovat využití všech znalostí estetiky, ergonomie a konstrukční 
technologie z oblasti průmyslového designu k vytvoření komplexního návrhu stolního 
přehrávače eventuálně připraveného k dalším fázím cesty ke konečné sériové produkci.

Úvod
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1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA

Snaha člověka zaznamenávat informace pro pozdější použití k přehrávání, předčí-
tání či přezpívání, například pro opakované rituály, je tak stará, jako lidstvo samo. 
Její potřeba se začala obzvláště zvyšovat v posledních několika staletích, a to nejen 
k účelům osobní zábavy, ale také pro nepřeberné množství praktických účelů, jako 
například záznam hlasových zpráv, automatizovaných oznámení a informačních a ko-
merčních materiálů.

Záznam a přehrávání zvuku byly v historii doménou manuálního zápisu not či textu 
a přehrávání na hudebním nástroji či přezpívání nebo předčítání člověkem. Prvními 
automatickými přehrávači hudby byly různé hrací skříňky a podobné nástroje, které 
nejčastěji využívaly perforovaných válečků nebo válečků s výstupky k ovládání 
bicích mechanismů, nebo například pneumatického mechanismu foukajícího do 
píšťal. V polovině devatenáctého století bylo oblíbené hrací piano, jinak známé jako 
pianola, které pneumatickým systémem přehrávalo skladby zaznamenané většinou na 
děrovaném papíru.

Historii stolních přehrávačů lze trasovat až do roku 1877, kdy byl Thomasem A. 
Edisonem vynalezen první stolní fonograf, zařízení určené pro záznam a přehrává-
ní zvuku, které vzniklo jako vedlejší produkt jeho snahy o vytvoření přístroje pro 
přehrávání zaznamenaných telegrafních zpráv a vytvoření automatického hlasu pro 
přenos telefonem. Fonograf užíval k uchování zvuku rotujícího válečku, který byl čten 
a zapisován jehlou. Později byl fonograf komerčně poražen gramofonem. Gramofon 
používá jako přenosové médium gramofonové desky, na kterých je zvuk opět mecha-
nicky zaznamenán ve spirálových drážkách pro čtení jehlou. Tyto desky byly snazší na 
masovou výrobu a prostorově úspornější, což bylo důvodem pro vítězství gramofonu 
nad fonografem.

Obr. 1 Notový zápis s textem Obr. 2 Mechanismus hrací 
skříňky 

Obr. 3 Pianola 

Obr. 4 Thomas Alva Edison 
s raným fonografem 

Obr. 5 Fonograf Obr. 6 Gramofon 

1
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Ačkoli byly stále modernější gramofony a vinylové desky čím dál přesnější a obsaho-
valy méně šumu a charakteristického praskání, nízká hustota zápisu a velikost desek 
si vyžádala nástup nového média a s ním nové generace přehrávačů. Odpovědí se ve 
40. letech 20. století stal magnetický záznam zvuku na feromagnetický pásek v zařízení 
zvaném magnetofon. V této době již byly komerčně dostupné televizory, a tak nic 
nebránilo vývoji směrem k použití magnetického záznamu na pásek pro zachycová-
ní a přehrávání nejen zvukových, ale také obrazových informací. Komerční verzí této 
technologie pro použití v domácnostech se stal videorekordér se svými videokazeta-
mi. Existovaly různé formáty videokazet, z nichž nejznámější byly VHS a Betamax. 
Podobně jako došlo dříve ke komerčnímu souboji mezi fonografem a gramofonem, 
došlo k souboji i mezi těmito dvěma formáty a kazeta VHS vyšla jako vítěz. Magne-
tický systém záznamu je však ve své povaze analogový a zrnitá struktura magnetické-
ho pásku má za následek inherentní šum. Záznam navíc podléhá degradaci postupem 
času kvůli ztrátě magnetického pole pásku, která je dále urychlována s každým přehrá-
váním, při kterém dochází k magnetické interakci se čtecí hlavou i fyzickému kontaktu 
s mechanickými součástmi přehrávače. Z těchto důvodů magnetický záznam v každo-
denním použití nepřežil počítačovou revoluci a související digitalizaci a v dnešní době 
je v modernizované formě používán pouze ke specializovaným účelům archivace di-
gitálních dat v páskových úložištích datových center. 

Digitální záznam dat prošel svým vlastním vývojem spolu s vývojem počítačů. První 
magnetické diskety však neposkytovaly dostatečnou kapacitu pro uchování videozá-
znamu a i když modernější z nich tohoto úkolu schopny byly, nikdy k jejich pro-
niknutí do stolních přehrávačů nedošlo. Tento průlom počkal až na vynález prvních 
optických laserových disků, z nichž nejznámějším se stal kompaktní disk CD. Optické 
disky mají neoddiskutovatelnou výhodu v tom, že při čtení nedochází k fyzickému 
kontaktu se zápisovou vrstvou, která je chráněna průhledným plastem. Data jsou za-
znamenána digitálně a je možné je přehrávat jak v počítači, tak ve stolních přehrá-
vačích. CD však kvůli velmi omezené kapacitě velkého uplatnění pro přenos videa 
nedosáhlo. Jedním z důvodů byl také rychlý nástup jeho evoluce s několikanásobnou 
kapacitou – disku DVD. DVD přehrávače (se zpětnou kompatibilitou pro disky CD) 
rychle nahradily zastaralé videorekordéry. Jejich nevýhodou byla ne tak samozřej-
má možnost záznamu, na jakou byli spotřebitelé zvyklí u magnetického záznamu. Na 
tento nedostatek trh reagoval přechodnou oblibou zařízení kombinujících videorekor-
dér a DVD přehrávač. Jakmile klesla cena DVD rekordérů, které již zápis na zapisova-
telé optické disky umožňovaly, tyto produkty z trhu prakticky vymizely.

Obr. 7 První záznam videa na 
pásek 

Obr. 8 Typický moderní 
videorekordér 

Obr. 9 Kazeta VHS 
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Díky digitalizaci audiovizuálních záznamů pronikla do světa stolních přehrávačů také 
další technologie s prvotně počítačovým využitím – pevný disk. Pevný disk umožňuje 
záznam a čtení dat s ještě větší flexibilitou než v případě optických disků. Umožňuje 
současné nahrávání a přehrávání a mnoho dalších funkcí. Jeho všestrannost je taková, 
že dokonce existují stolní přehrávače, které jsou tvořeny pouze pevným diskem, 
obvykle připojeným do domácí počítačové sítě, a optickou mechaniku vůbec neobsa-
hují.

Poslední evolucí technologie optického disku je disk Blu-ray (BD) a také krátce 
používaný formát HD-DVD, který (podobně jako svého času fonograf a kazeta 
Betamax) prohrál v konkurenčním boji s Blu-ray diskem. V současné době je Blu-ray 
stále spíše distribučním formátem, jelikož cena zapisovatelných disků Blu-ray je 
vysoká, stejně jako cena Blu-ray rekordéru. Dalším faktorem je prozatímní absence 
potřeby zápisu na tato média, jelikož potřeby záznamu bohatě naplňují široce dostupné 
pevné disky.

Vrcholem technologie domácího stolního přehrávače je tedy kombinace Blu-ray 
rekordéru se zpětnou kompatibilitou pro disky DVD a CD, pevným diskem a připoje-
ním k domácí počítačové síti, který kromě záznamu a přehrávání audia a videa může 
poskytnout také možnost připojení k Internetu.

Obr. 10 DVD přehrávač Obr. 11 Blu-ray přehrávač Obr. 12 Optické disky 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 

Moderní stolní multimediální přehrávač patří vedle televizoru k základním kamenům 
domácího audiovizuálního zábavního systému. Jedná se o zařízení, které dekóduje 
data ze vstupních médií a výsledný obraz a zvuk odesílá do televizoru či projektoru 
a reproduktorové soustavy.
.
Přehrávač je ve své podstatě velmi jednoduché zařízení. Skládá se ze zdrojového 
datového zařízení (kterým je optická čtecí, popřípadě i vypalovací jednotka, pevný 
disk, disk typu SSD, paměťová karta či USB flash disk), desky tištěných spojů s inte-
grovanými obvody a procesorem obstarávajícím zpracování obrazových a zvukových 
dat, ovládacího rozhraní a konečně vstupů a výstupů, ke kterým se připojuje další au-
diovizuální technika.

Optická disková jednotka je zařízení, do kterého se vkládají disky CD, DVD a Blu-ray. 
Médium se pokládá na výsuvný podnos či vkládá do štěrbiny zpravidla na čelní straně. 
Disk je po vložení uchopen na hřídel elektromotoru, který jím otáčí nad modulem 
čtecího laseru, který je pohyblivý kolmo k ose otáčení média. Tímto způsobem je 
umožněno čtení dat z disku podobně, jako je tomu u jehly gramofonu jezdící po gra-
mofonové desce. Technologie jednotlivých typů médií se liší pouze hustotou zápisu 
dat a od toho se odvíjející vlnovou délkou světla čtecího laseru. Proto mohou být 
všechny tyto technologie integrovány v jedné čtecí hlavě. Disk CD má kapacitu 
700 MB, DVD 4,7 GB a Blu-ray 25 GB. Existují také dvouvrstvé disky s dvojnásob-
nou kapacitou. V takovém případě je jedna z vrstev poloprůhledná a při čtení druhé 
vrstvy pod ní je nutné přeostření čočky laseru. Mechanismus zápisu dat je obdobný, 
přičemž laser místo čtení data „vypaluje“ do zápisové vrstvy.

Pevný disk neboli harddisk je kompaktní uzavřenou jednotkou, která podobně jako 
optická mechanika či gramofon obsahuje kruhový disk upevněný na elektromotoru 
a pohyblivou čtecí hlavu. Principem funkce však není laserový zápis a čtení opticky 
reagující vrstvy, nýbrž magnetický zápis na kovový materiál plotny magnetickou čtecí 
hlavou. Tato technologie umožňuje dosáhnout velmi nízkého opotřebení při opakova-
ném přepisování dat, rychlejšího přenosu dat a výrazně vyšší kapacity, jejíž maximální 
hodnota se v současné době pohybuje v řádu několika terabajtů.

Disky SSD (Solid State Drive) často z vnějšku vypadají jako klasické plotnové disky, 
aby byla zaručena jejich zpětná kompatibilita s pozicemi pro pevné disky v note-
boocích, počítačích a přehrávačích. Princip technologie je však zcela odlišný – tyto 

2

Obr. 13 Podnos optické 
mechaniky 

Obr. 14 Čočka laseru optické 
mechaniky 

Obr. 15 Povrch disku DVD pod 
mikroskopem 
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jednotky neobsahují žádné pohyblivé části, jedná se o pole pamětí typu flash. Díky 
tomu jsou spolehlivější, odolnější vůči otřesům, méně se opotřebovávají a jejich 
největší výhodou je výrazně vyšší rychlost čtení i zápisu.

Paměťové karty a USB flash disky fungují na stejném principu jako disky SSD. Data 
jsou zapisována na nevolatilní (k udržení dat není třeba udržovat napájení) polovo-
dičové paměti. Výhodou je malá velikost a vysoká odolnost. USB flash disky jsou 
používány jako osobní kapesní zařízení pro přenášení dat, paměťové karty jsou nej-
častěji používány v záznamových zařízeních, jako jsou kamery, fotoaparáty či mobilní 
telefony.

Integrované elektronické obvody na základní desce plošných spojů obstarávají dekó-
dování dat pro přehrávání. Na rozdíl od dřívějšího analogového zápisu obrazu a zvuku 
jsou dnes přehrávaná data při záznamu kódována do digitálních souborů. Existuje 
množství kontejnerů pro multimediální data, jako například videosoubory AVI, MPEG, 
MP4, MOV, WMV a MKV či hudební soubory MP3, CDA, WAV, WMA a podobně. 
K dekódování i vytváření těchto souborů při nahrávání jsou nutné patřičné softwaro-
vé prvky zvané kodeky.

Ovládací rozhraní se obvykle nachází na čelní straně přehrávače, aby bylo snadno 
přístupné pro uživatele. Typicky se jedná o skupinu tlačítek k ovládání přehrávání 
a procházení nabídky přehrávače, informační displej (obvykle elektroluminiscenční 
typu VFD) a často také otočný knoflík k ovládání hlasitosti.

Na zadní straně přehrávače se nachází skupina standardních vstupních a výstupních 
konektorů. K výstupům patří konektory kompozitního videa, S-Video, SCART, kom-
ponentní video, počítačové konektory VGA a DVI a nejmodernější standardy HDMI 
a DisplayPort.

Obr. 16 Pevný disk bez horního 
krytu 

Obr. 17 Hlava pevného disku Obr. 18 Disk SSD bez pouzdra 

Obr. 19 Základní deska 
s integrovanými obvody 

Obr. 20 Displej VFD Obr. 21 Zadní panel výstupů 
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Všechny tyto technické prvky v kombinaci tvoří jednotku nezbytnou ke zpracová-
ní audiovizuálních dat pro jakákoli zobrazovací zařízení jako televizory a projektory 
a zvukové systémy.



Designérská analýza 

strana

18

3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 

Kvalitní design je nezbytnou součástí stolního přehrávače, jelikož má tento přístroj 
zaujímat velmi prominentní místo v obytném prostoru. Je zábavním centrem domác-
nosti a srdcem obývacího pokoje. Z tohoto důvodu musí být nejen funkční a snadno po-
užitelný, ale musí také působit příjemným dojmem a reprezentovat. Má-li mít takovýto 
výrobek na trhu úspěch, musí být nejen funkčním přístrojem, ale zároveň dekoračním 
předmětem.

Moderní stolní přehrávače s uzavřeným tělem se začaly objevovat v 70. letech spolu 
s různými typy videokazet. Tvarově navazovaly na předchůdce z řad kotoučových 
páskových přehrávačů, většinou však byly položeny horizontálně. Tvar byl obvykle 
kvádrovitý, ale jinak poměrně různorodý, často se seříznutou horní čelní hranou pro 
umístění ovládacích prvků a displeje. Kazety byly vesměs vkládány do přihrádek na 
horní straně. Přihrádky měly různé mechanismy otevírání v podobě vyklápěcích dvířek 
a podobně. K signalizaci byly používány klasické, tehdy převážně červené kontrolky a  
později také svítící číselné a textové displeje. Konstrukčními materiály zařízení byly 
typicky kov a plast, popřípadě v kombinaci s dřevěnými dekorativními prvky.

V osmdesátých letech se již přehrávače vyráběly prakticky pouze z plastu a kovových 
plechů, dřevěné dekorace postupně vymizely. Docházelo k postupnému zmenšo-
vání rozměrů, zejména výšky. Oproti dřívějším různorodým koncepcím, kdy se 
kazety vkládaly převážně shora, a také ovládací prvky se nacházely i na horní straně, 
postupem času byly přehrávače čím dál více optimalizovány pro nízké police pod te-
levizory a také z důvodů stohování AV zařízení na sebe se ovládací rozhraní přesunulo 
prakticky výhradně na čelní stranu přehrávačů. Tato čelní strana nesoucí všechny 
funkční prvky byla obvykle realizována plastovým výliskem. Přední strana prakticky 
ve všech případech nesla přihrádku pro kazetu (v té době již prakticky výhradně stan-
dardizovanou videokazetu VHS), displej udávající časové informace a popřípadě 
informace o dalších funkcích a sadu tlačítek ovládajících funkce přehrávání. Vlastní 
tělo pak bylo typicky tvořeno ohnutým lakovaným plechem. Kvůli masové výrobě, 
velkému množství výrobců a shodné koncepci byly jednotlivé modely často prakticky 
nerozeznatelné a nepřinášely žádné designové inovace. Barevné provedení opět kopí-
rovalo převažující barevné provedení televizorů, tedy matný černý, popřípadě šedý či 
stříbrný plast s příležitostným kovovým dekorem.

3

Obr. 22 Sony SL 7300 
(Betamax)

Obr. 23 JVC HR 3300        
(první VHS) 

Obr. 24 Philips VR2020 
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Plynulý přechod od přehrávačů VHS k přehrávačům DVD a Blu-Ray je zřejmý. Díky 
nižšímu profilu optických disků a přihrádky pro ně se mohla dále zmenšovat výška 
přehrávače a začaly vznikat velmi štíhlá a elegantní zařízení. Přehrávače optických 
disků si však od svých předchůdců v mnoha případech přinesly neduh v podobě 
čelní plastové desky bez výraznějšího provázání nasazené na plechové tělo přístroje. 
Celková koncepce zůstala u těchto modelů nezměněná, včetně ovladačů přehrávání. 
Barevným provedením vládla černá, bílá a stříbrná, stejně jako u moderních televizo-
rů, avšak tentokrát obvykle ne s matným, ale s vysoce lesklým povrchem.

Kromě těchto designově méně zajímavých výrobků ale existují i zařízení se zajíma-
vějšími tvary. Tyto například využívají organičtějších tvarů, využívají zajímavých me-
chanismů otevírání přihrádky pro médium, experimentují s dotykovým ovládáním 
a podobně. Některé volí také alternativní umístění, například postavení ve vertikální 
poloze či zavěšení na zeď. Novou kategorií mezi přehrávači jsou také harddiskové pře-
hrávače, které neobsahují žádnou optickou mechaniku a velikostí a tvarem připomína-
jí spíše stolní či přenosné pevné disky.

Obr. 25 Videorekordér JVC   
(80. léta) 

Obr. 26 Videorekordér 
Panasonic (90. léta)

Obr. 27 Kombinovaný přehrávač 
DVD a VHS 

Obr. 28 DVD přehrávač Obr. 29 DVD přehrávač 
Panasonic s pevným diskem

Obr. 30 Blu-ray přehrávač Sony 

Obr. 31 Blu-ray přehrávač 
Samsung

Obr. 32 DVD přehrávač 
Bang & Olufsen

Obr. 33 DVD přehrávač LG
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Jelikož moderní přehrávač často integruje všechna AV zařízení potřebná pro domácí 
kino, není dnes již třeba stohovat více zařízení na sebe. Moderní ploché televizory 
již nezabírají místo na horní ploše police a mohou být zavěšeny na zeď a jejich místo 
je uvolněno například právě pro přehrávač. Z tohoto důvodu již nejsou přehrávače 
tolik vázány tradičním tvarem kvádru. V kombinaci s absencí optických mechanik 
v některých případech je možná úplná svoboda tvaru. Díky tomu se moderní přehrávač 
může čím dál více stávat poutavým designovým prvkem na polici či stolku.

Obr. 36 Harddiskový přehrávač 
Iomega

Obr. 34 Harddiskový přehrávač 
Tvix

Obr. 35 Harddiskový přehrávač 
D-Link Boxee 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Výše uvedené analýzy řešeného problému jsem dále využil při vlastním vývoji variant 
řešení. Z technického hlediska jsem zvolil moderní koncepci zařízení s všestranným 
využitím pro přehrávání všech moderních médií a multimediálních souborů.

Mojí hlavní úvahou co se týče tvaru bylo to, že v dnešní době již není nutné (a z hlediska 
celkového vizuálního dojmu interiéru ani žádoucí), aby bylo možné přehrávač umístit 
do stohu dalších AV zařízení jiných výrobců. Z tohoto důvodu již zastarává tři desetile-
tí zažitá koncepce těchto zařízení, kdy je prakticky veškeré designérské úsilí soustředě-
no na čelní stranu zařízení a zbytek těla přístroje je prostý kvádr obvykle nijak nekore-
spondující s touto čelní stranou. Zařízení díky tomu mohou zaujímat zajímavější tvary 
a stát samostatně na stolku či skříňce pod televizorem. Mnohá moderní zařízení této 
svobody využívají a najdeme modely přehrávačů ve všemožných podobách. Na druhou 
stranu je však logické, že přehrávač musí zapadat do prostředí, ve kterém se nachází, 
a jakkoli může být válcovitý, čtvercovitý či vertikálně umístěný přehrávač zajímavým 
objektem sám o sobě, jeho umístění v interiéru pod televizorem může působit rušivě. 
Prostředí ovlivňující vnímání přehrávače je obvykle definováno skříňkou či policí pod 
přehrávačem, velkoplošnou obrazovkou a v širším kontextu konferenčním stolkem 
a pohovkou. U všech těchto objektů převažuje horizontální rozměr, proto se klasický 
nízký podlouhlý profil přehrávače stále jeví jako relevantní tvar. Z těchto dvou premis 
jsem tedy vycházel při navrhování.

Při vytváření základního tvaru přehrávače jsem se inspiroval počátky tohoto zařízení 
a zejména ergonomickým umístěním ovládacích prvků na hraně čelní a horní strany 
přehrávače. Z tohoto důvodu jsem využil zalomení těla přehrávače ve směru zezadu 
dopředu směrem vzhůru tak, aby bylo jeho čelo s ovládacím rozhraním vyklopeno 
směrem vzhůru k uživateli, který se k němu bude při ovládání shýbat.

4

Obr. 37 „Nalepení“ přední 
strany na zbytek těla 

Obr. 38 Televizor a přehrávač na 
stolku 

Obr. 39 Nízké moderní stolky 
nefandí vertikálním přehrávačům 

Obr. 40 Zvednutí přední strany 
přehrávače 

Obr. 41 Varianta s uchopením 
displeje ve dvou bodech

Obr. 42 Mechanismus výsuvu 
mechaniky
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Prvními variantami byly návrhy se seříznutými rohy. U jedné z nich byl displej držen 
ve dvou bodech jeho spodní části dvěma tyčemi kopírujícími tvar těla zařízení. U druhé 
jsem k fixaci skleněné desky použil válec vycházející z hmoty těla, který by zároveň 
sloužil jako kolečko pro zesilování hlasitosti.
Evolucí a zjednodušením hmoty vznikla další varianta s čistějším vzhledem a praktič-
tějším uchopením displeje po celé jeho spodní hraně v drážce kovového profilu. Hrany 
jsou bez skosení pouze s lehkým rádiusem.
Při další práci na tvaru jsem design upravil zešikmením bočních stran. V tomto případě 
jsem vyzkoušel uchopení displeje do kovových profilů na jeho bočních stranách.

Po konzultacích a zvažování jednotlivých variant jsem pro další rozpracování zvolil 
vzhledově i prakticky nejvhodnější variantu v podobě řešení s displejem uchopeným 
ve spodní části.

Obr. 43 Varianta se zesilovacím 
kolečkem 

Obr. 44 Varianta s uchopením 
displeje za spodní hranu

Obr. 45 Zešikmená varianta 
s uchopením displeje z boku
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5 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Stolní multimediální přehrávač je velmi významným prvkem moderní domácnosti, 
proto je ergonomie jeho používání velmi důležitou problematikou. Požadavkem spo-
třebitele je co nejjednodušší ovládání a konsolidace všech zařízení do jediného celku. 
Vyžadována je flexibilita formátů i vstupů a výstupů pro snadnou práci se všemi druhy 
datových nosičů, souborů a zobrazovacích zařízení.

Navrhované zařízení je určeno k libovolnému samostatnému umístění na vodorov-
nou podložku. Předpokládaným povrchem je polička ve stolku, na kterém je umístěn 
televizor, popřípadě police či skříňka pod televizorem upevněným na stěnu. Jelikož 
jsou tato očekávaná umístění v nižších polohách přibližně do výšky 60 cm, předpoklá-
dá se při ovládání sehnutí uživatele k zařízení. Z tohoto důvodu je ovládací rozhraní 
vyklopeno směrem vzhůru o úhel 30°, aby bylo usnadněno ovládání a zlepšena čitelnost 
displeje. Jednobarevné provedení displeje je voleno pro zachování přehlednosti a jed-
noduchosti. Dotykové ovládání zajišťuje intuitivnost používání a jeho kapacitní tech-
nologie zajišťuje přesné a jisté snímání dotyků.

Skrytí optické mechaniky, zásuvek paměťových karet a konektorů USB pod padacími 
dvířky v oblasti pod displejem přispívá k přehlednosti řešení, jelikož těmito prvky 
není rozbíjena celistvost ovládacího rozhraní. Dvířka jsou otevírána automaticky 
stisknutím příslušných tlačítek pro vysunutí na displeji. Po vysunutí podnosu optické 
mechaniky na pravé straně lze vložit požadované médium. Čtečka paměťových karet 
a konektory USB jsou umístěny přímo v levých padacích dvířkách, aby byl přístup 
k nim co nejsnazší. Opětovným stisknutím patřičných tlačítek lze jednotlivá dvířka 
znovu automaticky zavírat. V případě připojení zařízení k některému ze zde umístě-
ných portů USB je zavření levých dvířek z bezpečnostních důvodů znemožněno.

Napájení přehrávače lze zapnout pomocí kolébkového hlavního vypínače na zadní 
straně. Zařízení po zapnutí napájení funguje v pohotovostním režimu, kdy reaguje na 
požadavky ze sítě na přístup k datům na pevných discích. Na předním panelu je po 
zapnutí podsvícením zvýrazněn piktogram, jehož stisknutím se aktivuje celý displej 
a spustí se samotný multimediální přehrávač. Přední panel využívá intuitivních principů 
ovládání a díky dotykové technologii a grafickému displeji nabízí široké možnosti při-
způsobení a rozšiřování například pomocí aktualizací firmwaru. Přehrávač zahrnuje 
také dálkové ovládání, které však není součástí této práce.

5

Obr. 46 Sehnutí k ovládací desce 
přehrávače

Obr. 47 Zdvih přední části Obr. 48 Neaktivní pixely 
displeje
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Na zadní straně se nacházejí dvířka, po jejichž otevření odšroubováním šroubu lze 
vkládat či vyměňovat pevné disky ve dvou připravených pozicích. Na zadním panelu 
lze také snadno připojovat veškeré systémové kabely do příslušných konektorů.

Navržené řešení se snaží zohlednit všechny relevantní ergonomické požadavky, které 
budou na zařízení tohoto typu kladeny. Svým tvarovým i funkčním řešením se snaží 
usnadnit ovládání a manipulaci v maximální možné míře.

Obr. 49 Vysunutá optická 
mechanika 

Obr. 50 Levá dvířka s čtečkou 
karet a konektory USB

Obr. 51 Vypínač, deska vstupů 
a výstupů a dvířka pevných disků
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6 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ

Při řešení designu zařízení, se kterým koncový uživatel přichází denně do styku a které 
je viditelně umístěno v interiéru, je třeba navrhnout řešení, které se dobře ovládá 
a zároveň má příjemný vzhled. Tyto požadavky jsem se snažil při návrhu tohoto pře-
hrávače respektovat.

Přehrávač je při pohledu shora téměř čtvercového půdorysu. Při pohledu z boku vyniká 
nosná linie hliníkové tyče ve spodní části objemu, která se v přední části lehce zvedá 
směrem vzhůru. Všechny průřezy objemu těla přehrávače jsou k této linii kolmé, stejně 
jako obdélníková skleněná deska dotykového displeje vložená do přední části hliníko-
vého rámu. V zadní části přehrávače jsou také umístěny ventilační otvory, které jsem 
realizoval relativně masivními svislými štěrbinami. Hliníkový rám má ostře řezané 
hrany s malými rádiusy. Vlastní tělo posazené na tomto rámu vyvolává dojem objemu 
překrytého shora ohnutým plátem plastu. V přední části za deskou displeje tak vzniká 
po obvodu relativně široká spára. Pravá vyklápěcí dvířka skrývají standardní podnos 
pro optické médium. Na levé straně jsou čtečka karet s porty USB umístěny přímo ve 
dvířcích.

Zvednutím displeje směrem vzhůru vzniká pod hliníkovým rámem odhalená část 
spodní strany zařízení. Tato plocha je rozdělena na dvě výklopná dvířka, pod kterými 
se skrývají optická mechanika a čtečka paměťových karet s konektory USB.
Tvarově má celé zařízení tvořit soudržný celek, který je obejmut hliníkovým rámem.  
Displej předsunutý před samotný přehrávač působí jako virtuální rozhraní mezi 
člověkem a vlastním zařízením.

6

Obr. 52 Pohled shora Obr. 53 Detail kovového rámu 
a spár

Obr. 54 Detail větracích otvorů

Obr. 55 Vyklápěcí dvířka pod 
displejem

Obr. 56 Celkový pohled zepředu Obr. 57 Celkový pohled zezadu
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

Jak diktují současné trendy v designu elektroniky určené převážně do obývacích 
pokojů, použité barevné řešení se snaží být spíše střídmé a nenápadně elegantní.

Nosný hliníkový rám má povrchovou úpravu realizovanou jemným kartáčováním. 
Zvolená barva plastového těla zařízení je mléčně bílá. Monochromatický displej svítí 
světle modrou barvou ve škále úrovní intenzity. Je tvořen čtvercovými pixely o hraně 
asi 1 mm. Výsledné zobrazení je úmyslně „hrubozrnnější“ jak z estetických důvodů, 
tak kvůli technologickým a ergonomickým požadavkům na displej. Zobrazované 
ovládací rozhraní je tvořeno grafickými ikonami a textovými informacemi. Uprostřed 
desky displeje je na sklo nastříkán hlavní ovládací piktogram.

7

Obr. 58 Hlavní piktogram 
a svítící pixely displeje

Obr. 59 Detail pixelů displeje Obr. 60 Kombinace hliníku 
a bílého laku
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8 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Od stolních multimediálních přehrávačů je v dnešní době požadováno spojení všech 
technických prvků moderní audiovizuální techniky v jediném zařízení. Spotřebitelé 
očekávají podporu všech technických standardů pro přehrávání hudby, filmů a prohlí-
žení fotografií. Ve svém návrhu řešení přehrávače jsem se proto rozhodl pro komplexní 
zařízení spojující v sobě funkce přehrávače audiovizuálního obsahu z optických disků 
CD, DVD a Blu-ray a paměťových zařízení USB, přehrávače s vestavěným pevným 
diskem a sdíleného disku domácí počítačové sítě NAS (Network Attached Storage). 
Zahrnuta je také funkce FM rádia. Dále zařízení slouží jako zesilovač reproduktoro-
vého systému domácího kina, který však není součástí tohoto návrhu. Jedná se tedy 
o kompletní domácí multimediální zábavní centrum.

Nosným prvkem konstrukce zařízení je litý hliníkový rám. K tomuto rámu je přišrou-
bována kovová deska sloužící k ukotvení vnitřních součástí, jsou k němu upevněny díly 
plastového krytu a v přední části je v něm zasazena také skleněná deska s displejem. 
Na spodní straně rámu jsou ve čtyřech rozích umístěny gumové nožičky omezující 
klouzání přehrávače po podložce a její poškození. Povrchová úprava rámu je zajištěna 
kartáčováním.

Lisovaná kovová deska z lakovaného plechu je opatřena otvory pro proudění vzduchu 
a montáž elektronických prvků. Hlavní elektronickou součástí přehrávače je základní 
deska plošných spojů s centrálním procesorem, integrovanými obvody a nezbytný-
mi výpočetními komponentami. Ta zajišťuje provoz operačního firmwaru zařízení 
a obstarává kódování a dekódování obrazových a zvukových informací. Samozřej-
mostí je podpora různých typů souborů zvuku, videa a fotografií, jako například MP3, 
WMA, AVI, MPEG, MKV, JPG, PNG atd. Chlazení vnitřních součástí je zajišťová-
no pasivními chladiči a proudění vzduchu v zařízení je obstaráváno tichým ventilá-
torem. Studený vzduch je nasáván otvory ve spodní desce přehrávače a mřížkou na 
levé straně plastového krytu. Poté proudí kolem pevných disků přes procesor a je 
vyfukován mřížkou na pravé straně plastového krytu.

Ke čtení a ukládání dat slouží primárně vložené pevné disky v kompaktním provedení 
2,5“ o libovolné kapacitě, které může uživatel instalovat po otevření dvířek v zadním 
panelu přehrávače. Jako další datový zdroj a úložiště slouží kombinovaná mechanika 
CD-RW, DVD-RW, Blu-ray-RW, která umožňuje čtení i zápis všech dostupných 
optických médií. Tato mechanika je umístěna na pravé straně přední části přehrávače. 
Přístup k ní lze získat automaticky ovládaným otevřením padacích dvířek, za kterými 
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Obr. 61 Hliníkový rám Obr. 62 Deska tištěných spojů, 
zdroj napájení a ventilátory

Obr. 63 Celkový průhled dovnitř 
přístroje
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se skrývá standardní motorově vysunovaný podnos pro optické médium. K základní 
desce jsou také jako vstupně-výstupní datová rozhraní připojeny konektory USB pro 
připojení externích pevných disků a flash disků a multiformátová čtečka paměťo-
vých karet. Dva konektory USB jsou umístěny v levých padacích dvířkách v přední 
části přehrávače spolu se zásuvkami čtečky paměťových karet a dva jsou umístěny na 
zadním panelu vstupů a výstupů přehrávače.

Jako výstupy slouží primárně konektor HDMI a další standardní konektory pro 
přenos obrazu a zvuku. Zvuk je za normálních okolností reprodukován šestikanálo-
vou soustavou reproduktorů v uspořádání 5.1, ale je možné jej odesílat přes sluchátko-
vé a další vstupy také do jiných zařízení. Naopak je také možné reprodukovat sestavou 
přehrávače zvuk z externího zdroje (například z televizoru) prostřednictvím linkového 
nebo digitálního optického vstupu. Všechny tyto vstupy a výstupy jsou umístěny na 
zadní straně přehrávače, kde je umístěn také hlavní kolébkový vypínač celého zařízení.

Přehrávač lze prostřednictvím konektoru RJ45 na zadní straně připojit etherene-
tovým kabelem k domácí síti LAN. Veškerá vstupní a výstupní zařízení přehráva-
če (pevné disky, optická média, ale také reproduktorová soustava a připojená zobra-
zovací zařízení) jsou poté k dispozici pro všechny oprávněné počítače v domácí síti. 
Naopak také přehrávač může využívat přístupné zdroje počítačů v síti a přehrávat 
sdílené soubory z jejich disků a mechanik. Prostřednictvím síťového připojení a vesta-
věného prohlížeče lze také přistupovat k internetu přímo z přehrávače.

Shora jsou vnitřní části přehrávače kryty plastovým dílcem vyráběným vystřikováním 
do formy, který je jednoduše nacvaknut do drážek v hliníkovém rámu a v zadní a přední 
části dále fixován šrouby. Tento kryt je po obou stranách opatřen výše zmíněnými ven-
tilačními mřížkami. Z plastu je vyroben také podnos optické mechaniky, krycí panel 
optické mechaniky, čtečky paměťových karet a rozhraní USB a obě padací dvířka 
v přední části.

Obr. 64 Pevné disky v pozicích Obr. 65 Vyklopená dvířka 
optické mechaniky

Obr. 66 Sklopený modul čtečky 
karet a konektorů USB

Obr. 67 Plastové díly dvířek Obr. 68 Přední krycí plastový díl Obr. 69 Horní krycí plastový díl
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V přední části hliníkového rámu je v podélné drážce upevněno ovládací rozhraní 
v podobě dotykového displeje. Ten je tvořen dvěma skleněnými deskami, mezi kterými 
je zalepen průhledný displej OLED. Tento displej je monochromatický a umožňuje 
zobrazení více stupňů světlosti. Jedná se o klasickou mřížku čtvercových pixelů 
s bodovou roztečí 1 mm. Ovládání zařízení prostřednictvím displeje je zajišťováno 
kapacitní dotykovou technologií. Skleněná deska také díky své zrcadlivosti zajišťuje 
odraz infračerveného signálu z dálkového ovládání do čidla umístěného v drážce pro 
displej.

Všechny uvedené konstrukční a funkční prvky spolu tvoří zařízení, které komplexně 
splňuje širokou škálu technických požadavků na moderní přehrávač pro dnešního spo-
třebitele při současné snaze o jednoduchou realizaci výroby.
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

V současné době jsou již běžné DVD přehrávače prakticky nezbytným doplňkem tele-
vizoru v obývacím pokoji většiny domácností a mnoho uživatelů si bez nich již nedo-
káže svoji domácí zábavu představit.

Je zjevné, že kvůli stoupající úrovni každodenního stresu u většiny populace je odpo-
činek a volný čas důležitější než kdykoli dříve. Ačkoli pasivní zábava ve formě sledo-
vání filmů či poslechu hudby se nemusí vždy zdát jako ideální, do určité míry je velmi 
důležitá jako možnost „vypnutí“. Ať už při relaxaci o samotě nebo s přáteli či rodinou, 
vysoká úroveň praktičnosti ovládání a funkčních možností je nutností. Stejně tak jsou 
vysoké nároky kladeny na reprezentativní vzhled zařízení, který doplňuje designo-
vý dojem obývacího prostoru. Jelikož má valná většina moderních televizorů černou 
barvu, tento přehrávač se může zdát v nevýhodě při výběru barevně shodného řešení. 
Jeho bílá barva však zdůrazňuje jeho výjimečnost a kombinace s televizorem a systé-
mem reproduktorů v bílé barvě dodá každému modernímu interiéru netradiční vzhled.
S neustávajícím vývojem v této oblasti dochází k neustálému snižování cen přehráva-
čů a i ceny nejmodernějších Blu-ray a harddiskových přehrávačů klesají a tato zaříze-
ní jsou dostupná téměř pro každou domácnost. Navrhované zařízení vystupuje z řady 
běžných současných přehrávačů jak nabídkou funkcí, tak vzhledově, což by mělo 
ospravedlnit jeho pravděpodobně vyšší výrobní náklady způsobené použitím tlakově 
litého hliníkového rámu a moderního průhledného displeje. Cena by závisela také na 
variantách zařízení dodávaných s různým počtem a kapacitou pevných disků.

Zařízení je zaměřeno na všechny zákazníky, kteří kladou důraz na kvalitu své virtuální 
domácí zábavy a také na vzhled zařízení. Bude se tedy pravděpodobně jednat o osoby 
od začátku produktivního věku až po filmové fanoušky ve věku 50 a více let.

9
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ZÁVĚR

Účelem této práce bylo navržení stolního přehrávače disků DVD za použití všech me-
zioborových znalostí nabytých během bakalářského studia průmyslového designu.

V průběhu tvorby samotného návrhu a tohoto textu jsem si za odborného vedení pra-
covníků fakulty procvičil kreativní postupy designérského navrhování a využil po-
znatky z oborů ergonomie, výrobní technologie i tvarové kompozice. Tvorbou průvod-
ních textů, prezentace, vizualizací a manuální výrobou makety jsem získal praktické 
zkušenosti pro případnou budoucí prezentaci komerčních projektů v praxi.
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