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Abstrakt 

 Praca pojednáva o návrhu designu 

moderného MP3 prehrávača s ohľadom 

na istú nadčasovosť, praktickosť 

a estetickú funkciu.  

Práca vychádza z  historickej, 

technickej a designérskej analýzy MP3 

prehrávačov dostupných na trhu 

v dnešnej dobe.  

Navrhnutý MP3 prehrávač sa nosí 

na ruke ako náramok a na prenos 

zvukových signálov do slúchadiel 

využíva bezdrôtovú technológiu.  

Práca prináša nový pohľad na 

úžitkovú elektroniku, pričom sa 

zameriava na praktickosť, bezpečnosť 

používania, dôležitosť estetických a  

ergonomických aspektov návrhu a  

zaujímavý design.  

MP3 prehrávače a  úžitková 

elektronika sa stala predmetom bežnej 

dennej potreby a preto by tak mala byť 

vnímaná. 

 

Kľúčové slová: MP3 prehrávač, náramok, 

design. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 Thesis deals with design of 

modern MP3 player, it‘s practical and 

aesthetical purpose.  

Thesis is based on historical, 

technical and design analysis of MP3 

players currently available on market. 

Designed MP3 player is worn on 

wrist as a  bracelet and uses wireless 

technology for transmission between 

device and headphones. 

Thesis brings a new viewpoint on 

consumer electronics while focusing on 

practical and safe use and  importance of 

aesthetics, ergonomy and interesting 

design.  

MP3 players and consumer 

electronics has become a subject to 

common use and therefore it should be 

percieved this way. 

 

Keywords: MP3 player, bracelet, design.
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1. Úvod 

 Cieľom mojej bakalárskej práce 

bolo vytvoriť MP3 prehrávač, ktorý by 

ponúkal niečo viac, ako len možnosť 

vypočuť si svoju obľúbenú hudbu. 

 Snažila som sa vytvoriť tvarovo 

i graficky zaujímavý predmet, ktorý bude 

spĺňať očakávané funkcie MP3 

prehrávačov a  prenosných pamäťových 

médií. Nesnažila som sa vytvoriť  

multifunkčné zariadenie. Vytvorila som 

prehrávač, ktorý má jednoduché 

ovládanie a používanie a  slúži presne na 

to, na čo má. Jeho veľkou prednosťou je 

však jeho tvar. Spôsob akým sa prehrávač 

používa nemá v súčasnosti na našom trhu 

obdobu. Hlavným cieľom bolo vytvorenie 

alternatívnej kategórie MP3 prehrávačov. 

Druhá kapitola pojednáva 

o historickom vývoji digitálnych 

zvukových prehrávačov. 

V tretej kapitole sa nachádza 

popis technických parametrov, delenia a  

členenia v rámci využívaných technológií 

a stručný popis konštrukcie. 

Štvrtá kapitola sa zameriava na 

charakteristiku a porovnanie designu 

prehrávačov dostupných na trhu 

v dnešnej dobe. 

Najrozsiahlejšia, piata kapitola 

popisuje variantné návrhy riešenia MP3 

prehrávača a  definitívne riešenie a jeho  

vizualizáciu. 

Práca pojednáva o  designe 

a grafickom riešení MP3 prehrávača, ale 

technické a výrobné aspekty nie sú jej 

súčasťou. 
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2. Historická analýza  

2.1 História 

 Ako jedna z prvých  technológií 

na zaznamenávanie hudby bola vyvinutá 

technológia Hi-Fi, z anglického “high 

fidelity”, čo v preklade znamená “vysoká 

kvalita reprodukcie” zvuku. Táto 

technológia sa stala najpopulárnejšou 

počas 60. a 70. rokov 20. storočia. Avšak 

technológia samotná má korene približne 

v 20. rokoch 20. storočia, teda v dobre 

vzniku nových mikrofónov a 

elektronických zosilovačov. Po 

II. Svetovej vojne bola táto technológia v 

podstate jediná dostupná technológia, 

ktorá umožňovala vytvárať kópie 

zvukových záznamov s vysokou 

kvalitou. 

 Jedným z prvých Hi-Fi 

rekordérov bol páskový rekordér, ktorý 

prevíjal magnetickú pásku z jednej 

cievky na druhú. Vznikol na začiatku 

40.rokov.

 

 
Obr. 2.1.1. AEG Magnetophon, 1935, EMTEC 

[1]. 

 

 Ďalší významný úspech Hi-Fi 

technológie bolo vytvorenie dlho 

hrajúcich platní. Hoci 12 palcovú platňu 

vytvoril už koncom 40. rokov Peter 

Goldmark, ich popularita sa zvýšila až v 

polovici 50. rokov. Vyrábali sa z vinylu, 

čo umožňovalo vytvorenie hustejších 

drážok ako u predchádzajúcich 

materiálov, čo viedlo ku zvýšeniu 

kapacity platní. Na každú stranu bolo 

možné zaznamenať 30 minút hudby a 

otáčali sa rýchlosťou 33 a 1/3 otáčky za 

minútu.  

 

 
Obr. 2.1.2. Gramofónové platne [2]. 

 

 V roku 1965 spoločnosť Sony 

predstavuje kompaktnú kazetu na 

nahrávanie a prehrávanie audio formátu. 

 
Obr. 2.1.3. Philips of 1965, 

from Electronic World, Nov. 1966 [3]. 
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 Laserom čitateľný disk bol 

vyvinutý v roku 1978 spoločnosťou 

Pioneer. 

 Prvý malý prenosný walkman na 

trh priniesla spoločnosť Sony v roku 

1979. Ďalšie produkty na seba nenechali 

dlho čakať. V roku 1988 sa na trhu 

objavil vreckový DiscMan, v roku 1992 

MiniDisc a digitálny DiscMan v roku 

1999. 

 

 
Obr. 2.1.4. Walkman TPS-L from Sony [4]. 

 
Obr. 2.1.5. Compact Disc [5]. 

 

V roku 1982 sa na trh dostávajú 

kompaktné disky CD ROM – Compact 

Disc Read Only Memory, určené na 

prvotné uloženie a následné opätovné 

prehrávanie hudby. Postupne vznikali 

CD prehrávače, prenosné DiscMany, 

DVD nosiče a DVD prehrávače, ktoré už 

využívali digitálne technológie ukladania 

informácií. Od roku 1995 sa všetky 

spoločnosti dohodli na konkrétnych 

štandardoch DVD nosičov a od roku 

1996 sa DVD prehrávače začínajú 

predávať na trhu v Japonsku. Malé 

prenosné MP3 prehrávače sa začali 

objavovať na trhu od roku 1998. 

Využívajú stratovú kompresiu MPEG-1 

Layer-3,  bežne nazývanú MP3. 

 

2.2 Prvé MP3 prehrávače: 

The Elger Labs MPMan F10: 

    
„Ide o prvý MP3 prehrávač, objavil sa 

na trhu v roku 1998. Má zabudovanú 

pamäť 32MB (približne 1MB na 1 minútu 

hudby ). Pamäť sa dala za poplatok 

zvýšiť na 64MB“. Zdroj [1] 
. 
 

 
Obr. 2.2.1. The Elger Labs MPMan F10 [6]. 
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Diamond Rio PMP300: 

 „Stal sa hitom na Vianoce v roku 

1998. Má zabudovanú pamäť 32MB.  

Tento prehrávač bol veľmi obľúbený, čo 

viedlo k sporu s nahrávacími 

spoločnosťami. Tie tvrdili, že prehrávače 

podporujú pirátske kópie skladieb. Avšak 

prípad prehrali“. Zdroj [1] 

 
Obr. 2.2.2. Diamond Rio PMP300 [7]. 

 

Sensory Science RaveMP 2100: 

 „Ide o prvý prehrávač so 

vstavanou pamäťou 64MB. Rozširovací 

slot umožňoval zväčšenie pamäte na 

96MB. Má zabudovaný mikrofón“. 

Zdroj [1] 

 
Obr. 2.2.3. Sensory Science RaveMP 2100 [8]. 

I-Jam IJ-100: 

 „Má zabudovanú pamäť 32MB, 

veľmi malé rozmery,  je 3 palce dlhý a ½ 

palca hrubý. Tento prehrávač bol 

dôkazom, aké malé sa dajú prehrávače 

vyrobiť. Ponúkal k tomu aj FM rádio a 

vyrábal sa v piatich farebných 

variantách: Black Rhino, Silver Bullet, 

Lemon Drop, Razz Jazz Red, Chitown 

Blue“. Zdroj [1] 

 
Obr. 2.2.4. I-Jam IJ-100 [9]. 

 

Creative Labs Nomad: 

 „Má vstavanú pamäť 32MB. 

Predstavený bol v júne roku 1999. Má 

možnosť nahrávania hlasu a FM rádio“. 

Zdroj [1] 
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Obr. 2.2.5. Creative Labs Nomad [10]. 

 

Remote Solutions Personal Jukebox 

PJB-100: 

 „Vymenili nízkokapacitné flash 

pamäte za laptopové harddisky. Mali 

kapacitu až 4,8GB (to je približne 1200 

skladieb). Avšak prehrávač bol veľmi 

veľký a ťažký. “. Zdroj [1] 

 

 
Obr. 2.2.6. Remote Solutions Personal Jukebox 

PJB-100 [11]. 

 

Zdroje [1], [2]. 
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3. Technická analýza 

3.1 Digitálny zvukový prehrávač 

„Digitálny zvukový prehrávač 

(DZP) je zariadenie, ktoré skladuje, 

organizuje a prehráva digitálne hudobné 

súbory. Častejšie sa vyskytuje pod 

názvom MP3 prehrávač“. Uvádza zdroj 

[3]. 

 
Obr. 3.1.1. Prehrávač Apacer z roku 2004 [12]. 

 

3.2 Základné typy digitálnych 

prehrávačov: 

- Prehrávače s flash pamäťou: 

Digitálne zvukové súbory sú skladované 

v internom alebo externom médiu  na 

pamäťovej karte. Kapacita sa z technolo-

gických dôvodov pohybuje od 128 MB 

do 8GB. Výhodou Flash pamätí je, že sú 

veľmi odolné voči mechanickým 

nárazom a sú pomerne malé. 

- USB flash pamäte 

- Prehrávače s pevným diskom:    

Tieto zariadenia čítajú digitálne zvukové 

súbory z pevného disku. Prehrávače 

tohto druhu majú vyššiu kapacitu ako 

predošlé, v rozsahu od 1,5GB do 160GB 

i viac. Výhoda je možnosť skladovať v 

jednom MP3 prehrávači obrovské 

množstvo skladieb naraz alebo obrázky a 

videá. 

 

- CD MP3 prehrávače: 

“ Zariadenia prehrávajúce CD, či už 

zvukové alebo dátové CD obsahujúce 

MP3 alebo iné digitálne súbory“. 

Uvádza [4]. 

 

3.3 Formáty zvuku: 

- MP3 ( MPEG-1 Layer3 ):    

Formát stratovej kompresie umožňuje 

zmenšiť veľkosť hudobných súborov na 

desatinu. Zo vstupného signálu sa 

odoberú informácie, ktoré človek 

nepočuje alebo si ich neuvedomuje. Slúži 

výhradne na kódovanie audia. 

- MP4: Tento formát komprimuje 

zároveň video aj audio sekvencie, ale 

takisto napríklad menu alebo titulky. 

Tento spôsob kódovania nájdeme hlavne 

u vyššej kategórie prehrávačov, ktoré 

majú vstavaný veľký displej a okrem 

klasického prehrávania hudby umožňujú 

i sledovanie filmov a videosekvencií. 

- WMA (Windows Media Audio):    

Tento formát bol vyvinutý ako súčasť 

operačného systému Windows ako 

náhrada za MP3.  Ide o veľmi rozšírený 

formát hlavne u prehrávačov hudby a 

DVD. 

- WAV (alebo Wave...celým 

názvom Waveform): Formát bol 

vytvorený firmou IBM a Microsoft pre 

ukladanie zvuku na PC. Zvuk sa v tomto 

formáte ukladá nekomprimovaný a 



Design MP3 prehrávača                                                         3. Technická analýza 

Kristína Hudáková 11 

využíva sa pre ďalšie spracovanie. 

U MP3 prehrávačov sa do tohto formátu 

najčastejšie ukladá zvuk nahrávaný 

diktafónom. 

 

3.4 Formáty videa: 

- AVI (Audio Video Interleave):    

Je to najrozšírenejší formát videa, 

využíva kompresiu MPEG. 

- ASF (Advanced Systems 

Format): Vyvinula ho spoločnosť 

Microsoft. Je určený pre ukladanie 

synchronizovaných multimediálnych dát. 

 

3.5 Formáty obrázkov: 

- GIF (The Graphic Interchange 

Format) 

- JPEG (The Joint Photographics 

Expert Group) 

- BMP (Microsoft Windows 

Bitmap) 

 

 Na pripájanie MP3 prehrávačov k 

PC najčastejšie slúži USB zbernica 

(Universal Serial Bus). Je to  moderný a 

rýchly spôsob pripájania prídavných 

zariadení k počítačom. Zariadenie je 

možné pripojiť za chodu počítača a za 

niekoľko sekúnd je prístupné. 

 Rozlišujeme dva vývojové typy 

USB pripojení, ktoré sa od seba líšia iba 

rýchlosťou akou sú schopné prenášať 

dáta: 

 

- USB 1.1 : Maximálna prenosová 

rýchlosť 1MB/s 

- USB 2.0 : Maximálna prenosová 

rýchlosť 60MB/s ak sú obe zariadenia aj 

PC aj prehrávač vysokorýchlostné. 

 

3.6 Displeje používané u MP3 

prehrávačov: 

- LCD (Liquid Crystal Display):    

Ide o displej z tekutých kryštálov. Tieto 

displeje sú tenké a ploché. Skladajú sa z 

vysokého počtu farebných alebo 

monochromatických pixelov zoradených 

pred zdrojom svetla alebo reflektorom. 

Vyžadujú pomerne malé množstvo 

elektrickej energie, preto sú vhodné pre 

prístroje využívajúce batérie. 

Rozlišujeme LCD dispeje: 

   o pasívne STN (Supertwist Nematic)  

   o aktívne TFT (Thin Film Transistors) 

 

- OLED (Organic Light-emitting 

Diode): Tento typ displeja využíva 

technológiu organických elektro-

luminiscenčných diód. Používajú sa u 

MP3 prehrávačov najvyššej kategórie, 

ktoré dokážu prehrávať video a vyžadujú 

väčšiu kvalitu obrazu. 

- CSTN: Vývojové obdobie 

medzi LED a OLED. Vyvinula ich 

spoločnosť Sharp. 
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Obr. 3.6.1. STN displej prehrávača Apacer [13]. 

 

 DZP sú prenosné, zahŕňajú 

slúchadlá, často sa pripájajú do áut alebo 

domácich stereo súprav pomocou dock 

konektora. Niektoré prehrávače zahŕňajú 

rádio a mikrofóny na nahrávanie hlasu. 

Zväčša majú polotrvalé nabíjateľné 

batérie. 

 

3.7 Batérie a akumulátory  

Najčastejšie druhy napájania: 

    - nabíjateľné batérie typu AAA 

- AA poskytujú napätie 1,5V 

alebo 1,2V                         

- vstavané akumulátory typu Lion 

a LiPol. 

 Batérie sú vymieňateľné alebo 

priamo zabudované v zariadení.  

 

3.8 Vnútorná konštrukcia 

 Základnými časťami prehrávača 

sú riadiaci obvod a MP3 dekóder. Tieto 

čipy sú zasadené v plošných obvodoch. 

Ďalej sa tu nachádzajú hodiny a malá 

batéria, ktorá ich napája. Dôležitú úlohu 

zohrávajú plošné obvody s elektro-

súčiastkami. 

 

 
Obr. 3.8.1. Čipy zasadené v plošnom obvode 

[14]. 

 

 

Obr. 3.8.2. Umiestnenie napájania prehrávača a 

hodiny s napaájaním [15]. 

 

 

Obr. 3.8.3. Displej a tlačidlá [16]. 

 

Zdroje [3], [4], [5]. 
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4. Designérska analýza 

4.1  Vlastnosti MP3 prehrávača 

 Ako u každého produktu, tak aj 

u MP3 prehrávačov je funkčnosť 

prvoradá, no na neposlednom mieste je 

aj design. Ten ovplyvňujú všetky prvky 

samotného prehrávača ako napríklad, 

akým spôsobom je napájaný elektrickým 

prúdom, aké je v prehrávači pamäťové 

médium, typ použitého displeja a 

podsvietenia, akým spôsobom sa 

prehrávač pripája k počítaču a podobne. 

 Batérie môžu byť rôznych druhov 

a veľkostí, môžu byť priamo zabudované 

v prehrávači alebo sa jedná 

o vyberateľné tužkové batérie. Prvý typ 

vyžaduje podstatne menej miesta.  

 Typ použitého pamäťového 

média má kľúčový význam pri tvorbe 

designu prehrávača. Napríklad staršie 

typy prehrávačov, ktoré využívali ako 

pamäťové médium CD nosiče alebo 

pevné disky, mali pomerne veľké 

rozmery a boli neporovnateľne ťažšie 

ako dnešné MP3 prehrávače.  

 Použitie displeja nie je nutnosťou 

a u lacnejších prehrávačov ani nebýva 

zabudovaný, ale v dnešnej dobe väčšina 

zákazníkov uprednostňuje MP3 

prehrávače s displejmi. „Mnohí 

užívatelia túžia po tom, aby si na displeji 

mohli pozrieť aj tie najdrobnejšie 

detaily“ . Zdroj [6]. 

 

 Ďalším veľmi podstatným 

prvkom na prehrávačoch je spôsob ich 

ovládania. Teda typy použitých 

ovládačov, čo môžu byť napríklad 

tlačidlá alebo takzvané „joysticky“, 

nazývané aj kombinované päťsmerné 

ovládače, v neposlednom rade je ich tvar 

a rozostavenie na prehrávači. „Tlačidlá 

prehrávača by mali byť dostatočne 

kvalitne vypracované, aby svoju úlohu 

plnili aj po mesiacoch používania. 

Presnosť výliskov a kvalita 

mikrospínačov tu zohrávajú svoju rolu. 

Ideálne je, aby tlačidlá pri práci kládli 

dostatočne vysoký odpor pri zatlačení“. 

Zdroj [6]. Snáď jednou z najdôležitejších 

vecí je jednoduchosť ovládania. 

„Dôležité je, aby bolo ovládanie 

intuitívne a zvládli sme ho aj naslepo“. 

Zdroj [6] 

 Materiál z ktorého je prehrávač 

zhotovený do značnej miery určuje 

výsledný vzhľad. „Lacnejšie prehrávače 

sú vyrábané výhradne z polykarbonátu, 

drahšie modely ho kombinujú s hliníkom 

alebo inými kovmi“. Zdroj [6]. Ani 

pogumovaný protišmykový povrch nie je 

zlé riešenie, hlavne ak spĺňa aj funkciu 

tesnenia, čo asi najviac ocenia milovníci 

športu, pretože pogumované a zatesnené 

prehrávače sú zväčša veľmi odolné proti 

nárazom a sú pomerne odolné aj voči 

vlhkosti. 
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MP3 prehrávač by mal byť 

dostatočne malý, aby sa dal bez 

problémov nosiť napríklad vo vrecku 

nohavíc, ale zároveň dostatočne veľký na 

to, aby boli tlačidlá dostatočnej veľkosti, 

dobre čitateľné a takisto i nápisy 

zobrazujúce sa na displeji prehrávača. 

Samotný tvar tela prehrávača by nemal 

byť príliš komplikovaný. Mohlo by to 

viesť k nezmyselnému a nelogickému 

rozmiestneniu ovládačov a tlačidiel. Mal 

by byť ergonomicky aspoň z časti 

prispôsobený veľkosti a tvaru ruky a 

predovšetkým by sa mal dať pohodlne a 

pevne uchopiť. [6] 

 

4.2 Príklady MP3 prehrávačov 

Apple iPod:  

 Je jednoduchého tvaru, ktorý 

umožňuje dobrú manipuláciu s prehrá-

vačom. Prehrávač je vyhotovený vo 

viacerých farebných variantách. Veľká 

výhoda je v použití hliníkového tela 

prehrávača, je odolný a zároveň veľmi 

ľahký. 

  
Obr. 4.2.1. Apple iPod [17]. 

 
Creative 

Či už sa jedná o organicky 

zvolený tvar alebo nie, motívom je vždy 

základný geometrický útvar. V tomto 

prípade je to kváder. Ovládanie je 

jednoduché a účelné. 

 
Obr. 4.2.2. Creative [18]. 

 

Iriver 

 Typický tvar pre Iriver. Tlačidlá 

sú vhodne rozmiestnené. Na ovládanie 

menu je použitý 5-polohový joystick. 

Vhodne upravený tvar pre držanie v 

dlani. 

 
Obr. 4.2.3. Iriver [19]. 

 
 

Philips 

Veľmi jednoduchý tvar 

skombinovaný s intuitívnym ovládaním 

prehrávača tvorí praktický a funkčný 

design. U rady GoGear, kde je použitý 

zrkadlový povrch displeja, je za 

slnečného dna displej veľmi zle 

čitateľný.  
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Obr. 4.2.4. Philips [20]. 

 

Evolve 

 Jednoduché intuitívne ovládanie 

v kombinácii s pevným a odolným 

vyhotovením dávajú praktický prehrávač 

vhodný na používanie pri športe alebo 

inom fyzickom cvičení. Farebnosť je 

vhodne zvolená, displej je dobre 

čitateľný. 

 
 

 
Obr. 4.2.5. Evolve [21]. 

 
 

Sony 

 Prehrávač malých rozmerov, 

jednoduchého tvaru i designu. 

Zaujímavo vyznievajú i rôzne farebné 

varianty. Tvar je vhodne uspôsobený 

tvaru ruky a dlane. 

 

   
Obr. 4.2.6. Sony [22]. 

 
 

Xtreme 

Zaujímavý design, veľmi vhodne 

zvolená farebnosť. Prehrávač má 

pomerne malý farebne podsvietený 

displej, avšak pre základné funkcie 

postačuje. Tvar je ergonomicky 

prispôsobený dlani ruky. 

 
 

 
 

Obr. 4.2.7. Xtreme [23]. 
 

Zdroj [6]. 
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5.  Sprievodná   správa  -  Prvý 

návrh 

Mojou snahou od začiatku bolo 

vytvoriť malé prenosné zariadenie na 

uskladnenie a prehrávanie hudby. 

Od začiatku som sa vyhýbala 

prehrávaniu videa alebo filmov, pretože 

si myslím, že takto malé zariadenia na to 

nie sú veľmi vhodné z hľadiska 

ergonomického, keďže dochádza 

k nadmernému namáhaniu zraku. 

Sústredila som sa teda hlavne na 

prehrávanie audio súborov, najmä v MP3 

formáte.  

 Ďalšia podstatná vec u dnešných 

MP3 prehrávačov je ich veľkosť. I keď 

dnešným celosvetovým trendom je 

zmenšovanie  rozmerov spotrebnej 

elektroniky , či už ide o mobilné telefóny 

alebo vreckové počítače, povedala by 

som, že v niektorých prípadoch to už 

trochu stráca zmysel. U tak malej veci 

ako je MP3 prehrávač sa teda v mojom 

návrhu nesnažím o minimalizáciu 

rozmerov, ale skôr volím rozmery také, 

aby bol prehrávač síce jednoducho 

prenosný, ale zároveň aby nebol až príliš 

malý. Aby nedochádzalo k nechcenému 

stláčaniu napríklad dvoch tlačidiel naraz 

a aby bol displej dostatočne prehľadný a 

čitateľný. 

 

 

 

5.1 Tvar tela prehrávača  

 Prvou vecou,  nad ktorou je 

potrebné sa zamyslieť je samotný tvar 

tela prehrávača. Je to samozrejme 

najdôležitejší prvok, pretože určuje a 

ovplyvňuje všetky ostatné prvky 

prehrávača. 

Prvý tvar, ktorý ma zaujal je 

vytvorený  z  organických kriviek. Telo 

prehrávača mierne pripomína tvar 

mandľového jadierka. Tento tvar mi 

pripadal vhodný hlavne preto, že 

najčastejšie prehrávač držíme práve v 

dlani. Tvar samotný dáva priestor pre 

vytvorenie zaujímavých grafických 

prvkov.       

 

 

Obr. 5.1.1. Prvé návrhy prehrávača [24]. 
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Obr. 5.1.2. Farebné prevedenie prvého návrhu 

[25]. 

 

5.2 Použité materiály 

 Ako materiály som volila plast 

černej a striebornej farby. Tlačidlá sú 

vyhotovené z  hliníka s protišmykovým 

drážkovaním.  

 Slúchadlá majú spojovacie 

vodiče potiahnuté gumou alebo čiernym 

silikónovým materiálom, ktorý je 

dostatočne ohybný a umožní slúchadlám 

veľmi dobrú ohybnosť a flexibilitu. 

 

5.3 USB konektor a vstup pre 

slúchadlá 

 Na začiatku bolo potrebné 

uvažovať nad rozmiestnením 

nevyhnutných vstupov do prehrávača, 

akými boli USB konektor, ktorý slúži na 

pripojenie k počítaču a nahrávaniu dát 

do pamäte prehrávača a zároveň aj ako 

nabíjanie vstavanej batérie. Tento 

konektor by bol umiestnený na pravej 

bočnej strane prehrávača. Keď by bol 

konektor momentálne odpojený, bol by 

ukrytý za odnímateľným krytom. Tento 

kryt by sa nedal celkom oddeliť od  

prehrávača,  inak  by  sa  mohol veľmi 

ľahko stratiť. Posúval by sa po 

miniatúrnych koľajničkách a otáčal by sa 

v smere kolmom na hlavnú os 

prehrávača. 

 Ďalším vstupom do prehrávača je 

konektor na pripojenie slúchadiel. Tento 

sa nachádza na ľavej bočnej strane 

prehrávača. Ide o štandardný audio 

konektor s priemerom 3.5 mm.  

  

5.4 Ovládanie 

 Ovládanie je riešené pomocou 

siedmych tlačidiel. Funkciu  

„zapnúť/vypnúť” zabezpečuje stredné 

tlačidlo štvorcového tvaru. K zapnutiu 

prehrávača dôjde po dlhšom podržaní 

tohto tlačidla. Jeho ďalšími funkciami sú 

„prehrávanie” a „pauza”. Okolo tohto 

tlačidla sa nachádzajú štyri ďalšie. 

Vo vodorovnom smere sú umiestnené 

tlačidlá na posúvanie sa medzi skladbami 

a zároveň aj pretáčanie. Vo zvislom 

smere sa nachádzajú tlačidlá, ktoré slúžia 

na posúvanie sa v menu a zložkách spolu 

s vodorovnými tlačidlami, ale zároveň 

pri prehrávaní skladieb slúžia na 
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ovládanie hlasitosti. Horným sa hlasitosť 

zvyšuje a dolným zas znižuje. 

 

5.5 Displej  

Displej slúži pre orientáciu 

v skladbách, zložkách v pamäti a pre 

zobrazovanie základných informácií 

o jednotlivých skladbách a zložkách.  

 Displej obsahuje tri riadky. 

V najvrchnejšom riadku sa zobrazujú  

informácie o zložke, v ktorej sa nachádza 

aktuálne prehrávaný súbor, teda by to 

mohol byť vlastne interpret či konkrétny 

názov albumu. V tomto istom riadku 

v pravom rohu by bola piktogramom 

vyobrazená batéria a jej stav. 

 V druhom riadku sa zobrazujú 

informácie o interpretovi a názve 

skladby či aktuálne prehrávanom súbore. 

Tieto informácie využívajú celú plochu 

druhého riadku. 

 V treťom riadku nasleduje 

informácia o dĺžke skladby či súboru, 

o tom aká časť skladby už bola prehratá 

a koľko času zostáva do konca súboru. 

 

5.6 Batérie 

 Batérie sú zabudované do 

prehrávača. Sú to nabíjateľné batérie 

s pomerne dobrou výdržou. Kvalitné 

nabíjateľné batérie môžu prehrávač 

napájať aj 20 hodín. Keď sa batéria 

vybije, stačí ju pripojiť na USB port 

počítača a sama sa opätovne nabije.  

 Pre zástancov tužkových batérií 

by sa vyrábal druhý rad prehrávačov, 

ktoré by boli napájané vymeniteľnými 

batériami typu AAA. 

 Obidva spôsoby napájania majú 

svoje výhody aj nevýhody. Podstatné je 

len to, čo komu viac vyhovuje. Preto by 

bolo pomerne vhodné vyrábať obidve 

varianty.
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6.  Sprievodná  správa  -  Druhý 

návrh   

6.1 Tvar tela prehrávača 

 Základnou myšlienkou môjho 

druhého návrhu bola čo najväčšia 

jednoduchosť tela prehrávača. Zvolila 

som tvar kvádra o  rozmeroch 

80mm   x   30mm x 10mm. Na tento 

jednoduchý a čistý tvar som sa snažila 

umiestniť všetky potrebné prvky tak, aby 

ho nijak veľmi nenarušili a skôr som sa 

snažila využiť grafickú úpravu na 

vytvorenie príjemného a jednoduchého 

designu využívajúc pritom kontrast 

nielen čiernej a striebornej farby, ale 

takisto aj kontrast samotných materiálov.  

 Celé telo prehrávača je vyrobené 

z čierneho plastu. Výrazným prvkom sú 

dva strieborné hliníkové prúžky. Jeden je 

širší a bol by umiestnený na hornom 

okraji. V ďalších návrhoch som 

uvažovala, že by prúžky mohli obopínať 

v podstate celý prehrávač ako ukazuje 

skica. Tenší prúžok by kopíroval tvar 

širšieho, ako môžeme vidieť na obrázku. 

 Kovové by boli aj tlačidlá na 

ovládanie prehrávača.  

 

 
Obr. 6.1.1. Druhý návrh prehrávača [26]. 

 

6.2 Použité materiály 

 Telo prehrávača je vyrobené 

z kvalitného pevného plastu čiernej 

farby. 

 Ďalším použitým materiálom je 

hliník, ktorý by pôsobil ako spojovací 

článok plastových častí. Prúžky 

umiestnené na prehrávači nemajú teda 

len estetickú hodnotu, slúžia zároveň ako 

spojovacie súčiastky. 
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6.3 USB konektor a vstup pre 

slúchadlá 

Štandardný audio vstup pre 

slúchadlá je umiestnený na ľavej bočnej 

strane. Na strane opačnej, teda na pravej 

bočnej strane sa nachádza USB 

konektor. Tento konektor je v tomto 

prípade riešený vysúvateľným USB 

portom. Pred vysunutím stačí otvoriť 

malý kryt, ktorý je upevnený na telo 

prehrávača. Potom stačí pomocou 

posúvacieho tlačidla, ktoré je umiestnené 

na zadnej strane vysunúť USB konektor. 

 

6.4 Ovládanie 

 Na ovládanie prehrávača slúžia 

spolu štyri tlačidlá. Na prednej strane 

prehrávača vpravo sa nachádzajú dva 

tlačidlá. Jedno slúži na zapnutie a 

vypnutie prehrávača, ďalej má funkciu 

pauza a play. Toto tlačidlo sa nachádza v 

strede väčšieho tlačidla štvorcového 

tvaru. Toto tlačidlo je síce zhotovené ako 

jedno, ale funguje ako štyri samostatné 

tlačidlá. Dá sa totiž stláčať v dvoch 

smeroch. V smere nahor, nadol 

pridávame alebo uberáme hlasitosť 

a v smere vľavo, vpravo sa posúvame 

v zozname skladieb dopredu a dozadu, 

alebo v konkrétnej skladbe pretáčame 

nahrávku na požadované miesto 

záznamu.  

 Ďalším ovládačom, ktoré sa na 

prehrávači nachádza je tlačidlo, ktorým 

sa otvára položka menu a hneď na ľavej 

strane tohto tlačidla sa nachádza tlačidlo 

pre nahrávanie zvukového záznamu, čiže 

ovládanie diktafónu. Keď tlačidlo 

držíme, zvuk sa nahráva a ukladá do 

súboru do prehrávača. Keď ho pustíme, 

nahrávanie sa automaticky ukončí a daná 

zložka je uzavretá a uložená. 

 Tlačidlo menu slúži pre orientáciu 

v zložkách a súboroch a takisto na 

nastavenie spôsobov prehrávania a 

prehrávača. 

 

6.5 Displej 

 Displej je takzvaný skrytý displej. 

To znamená, že v prípade, že je 

prehrávač vypnutý, displej vôbec nie je 

viditeľný. Až po zapnutí sa displej stáva 

viditeľným. Je to výhodné práve vtedy, 

keď nechceme, aby narúšal design 

samotného prehrávača. 

 Displej má tri riadky. Obsahoval 

by len tie najnutnejšie informácie ako sú 

meno interpreta, názov skladby, názov 

zložky, z ktorej sa daná skladba 

prehráva, celkovú dĺžku skladby a čas, 

ktorý už uplynul od spustenia skladby, 

prípadne čas, ktorý ešte zostáva do jej 

konca. Farebnosť textu ako aj intenzita a 

kontrast displeja je nastaviteľná. 
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6.6 Batérie 

 Batéria, ktorá napája prehrávač je 

zabudovaná priamo do prehrávača. Bola 

by nabíjateľná cez USB konektor na 

pravej strane. Stačilo by prehrávač 

pripojiť k počítaču a ten by sa sám 

automaticky začal nabíjať. 
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7.  Sprievodná  správa  - Tretí 

návrh (Definitívne riešenie)  

 Tento návrh je úplne odlišný ako 

predošlé dva. Založila som ho na 

myšlienke, že na trhu by mal byť aj 

prehrávač, ktorý sa dá jednoducho 

a prakticky nosiť, používať napríklad aj 

pri športe a využíva bezdrôtovú 

technológiu, čo skutočne ocenia hlavne 

športovci. 

 Prehrávač samotný je v podstate 

koncipovaný ako náramok, či náramkové 

hodinky. Tým je vyriešená otázka 

spôsobu uchytávanie prehrávača na 

odev. Proste si ho jednoducho nasadíme 

na ruku ako náramok.  

 Design je samozrejme prispôso-

bený tomuto návrhu. Je pomerne 

jednoduchý. Viac som sa zamerala na 

grafické spracovanie a výraz prehrávača. 

V každom prípade na našom trhu 

v dnešnej dobe podobný design 

nenájdeme. 

 

7.1 Ergonomické a tvarové rieše-

nie - Tvar tela prehrávča  

 Ako som spomínala vyššie 

prehrávač je tvarovaný ako náramok na 

ruku, na zápästie. Za základ tvar som 

teda vzala kruh o vonkajšom priemere 

75 mm. Hrúbka prehrávača sa pohybuje 

od 8 do 3 mm. Najširšie miesto 

prehrávača je v stredovej časti, kde sa 

nachádza displej. V tomto mieste má 

prehrávač hrúbku 8 mm. Najtenšie 

miesto je na koncoch prehrávača a jeho 

hrúbka je 3 mm. 

 Ďalším rozmerovým údajom je 

šírka prehrávača. Od najširšieho miesta, 

kde je umiestnený displej, ktoré má 

35 mm po najužšie, na koncoch 

prehrávača, ktoré je široké 21 mm.   

 

 

 
Obr. 7.1.1. Prvé skice definitívneho riešenia [27]. 

 

 

Obr. 7.1.2. Prvé farebné skice [28]. 
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 Obr. 7.1.3. Prvé farebné skice [29]. 

 

7.2   Prevádzkovo  -  technické 

riešenie 

Použité materiály 

 Materiálom pre telo prehrávača je 

hliník.  Telo by sa vyrobilo tlakovým 

vstrekovaním hliníka. Niektoré časti 

hliníka by boli zafarbené podľa danej 

farebnej varianty. Displej je vyrobený 

z čierneho plastu a tlačidlá takisto. 

 

7.3 USB konektor a  slúchadlá 

 Mini USB konektor sa nachádza 

na spodnej strane prehrávača. Umiestnila 

som ho sem, aby bol čo najnenápadnejší. 

Slúžil by na nabíjanie vstavanej batérie a 

na nahrávanie dát na pamäťové médium 

v prehrávači. Toto má kapacitu 4 GB. 

 

 
Obr. 7.3.1. Detail krytu USB konektora [30]. 

 

 
Obr. 7.3.2. Umiestnenie USB konektora na 

prehrávači [31]. 

7.4 Ovládanie  

 Ovládanie je zabezpečené 

jedenástimi  tlačidlami. Najzákladnejším 

tlačidlom je samozrejme tlačilo pre 

zapnutie a vypnutie samotného 

prehrávača. Toto tlačidlo je umiestnené 

na prednej strane prehrávača a jeho 

stlačenie prehrávač spustí a opätovné 

stlačenie ho zas vypne. 

 
Obr. 7.4.1. Detail tlačidla pre zapnutie a vypnutie 

prehrávača [32]. 
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Z obidvoch strán displeja sa 

nachádzajú tlačidlá, na hornej strane je 

tlačilo na spúšťanie prehrávania a 

zároveň na pauzu a dolné má funkciu 

zastavenia. 

 
Obr. 7.4.2. Tlačidlá play/pause a stop [33]. 

 

 Ďalšími tlačidlami sú tlačidlá na 

ovládanie hlasitosti. Sú umiestnené 

v čiernom pruhu na pravej strane 

prehrávača. Horné je pre zvyšovanie 

hlasitosti a spodné pre znižovanie. 

  

 

Obr. 7.4.3. Detail na tlačidlá na ovládanie 

hlasitosti (pohľad zprava) [34]. 

 

 Ako ďalšie tlačidlá sú na prehrá-

vači umiestnené ovládače menu a nahrá-

vania zvuku, teda ovládanie diktafónu. 

Tieto tlačidlá sú umiestnené v čiernom 

pruhu na ľavej strane prehrávača. Horné 

tlačidlo je určené pre ovládanie menu a 

spodné pre ovládanie diktafónu. 

 

 
Obr. 7.4.4. Detail tlačidiel REC pre ovládanie 

diktafónu a MENU pre ovládanie menu 

a adresárov [35]. 

 

 No a poslednými, ale nie menej 

potrebnými sú tlačidlá pre posúvanie 

skladieb. Nachádzajú sa po stranách 

prehrávača ako samostatné tlačidlá a sú 

označené známym piktogramom. 

 

 
Obr. 7.4.5. Detail tlačidla pre posúvanie skladieb 

[36]. 

 

 Dôležité u ovládačov je, aby boli 

ergonomicky a logicky rozmiestnené na 

prehrávači a aby zároveň umožňovali 

jednoduché a  praktické ovládanie 

a používanie prehrávača. 

 Pre zjednodušenie orientácie 

v menu a vôbec pohybu po menu 
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a skladbách sa ako ovládacie tlačidlá 

dajú použiť čierne pásy na prehrávači. 

Na nich sú umiestnené tlačidlá pre 

spustenie menu a ovládanie diktafónu 

a ovládanie hlasitosti. Ak sa však 

aktuálne nachádzame v režime MENU, 

teda po stlačení tlačidla menu, slúžia 

čierne pásy ako smerové šípky.  Na 

obrázku Obr. 7.4.6. sa nachádzajú všetky 

tlačidlá očíslované a  následne sú 

opísané. 

 

 
Obr. 7.4.6. Popis tlačidiel prehrávača [37]. 

 

 

Popis tlačidiel 

1.  Displej, nemá funkciu tlačidla. 

2.  Tlačidlo s funkciou PLAY/PAUSE.  

3.  Tlačidlo s funkciou STOP. 

4.  Tlačidlo MENU s funkciou otvorenia 

menu na displeji. 

5.  Tlačidlo REC s funkciou spustenia 

a zastavenia diktafónu. 

6.  Tlačidlo + s funkciou zvyšovania 

hlasitosti. 

7.  Tlačidlo – s funkciou znižovania 

hlasitosti. 
8.  Tlačidlo s funkciou rýchleho presú-

vania sa do predchádzajúcich zložiek 

so skladbami. 

9.  Tlačidlo s funkciou rýchleho presú-

vania sa do nasledujúcich zložiek 

so skladbami. 

10.  Tlačidlo s funkciou presúvania sa 

smerom späť medzi jednotlivými 

skladbami v  rámci jednej zložky 

a spätného pretáčania aktuálnej skladby. 

11.  Tlačidlo s funkciou presúvania sa 

smerom dopredu medzi jednotlivými 

skladbami v  rámci jednej zložky 

a dopredného pretáčania aktuálnej 

skladby. 

12.  Tlačidlo na prednej strane 

prehrávača (tu ľavá strana) slúži pre 

zapnutie a  vypnutie samotného 

prehrávača. 
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7.5 Displej 

 Displej slúži na ovládanie 

prehrávača, podáva používateľovi 

informácie o  skladbách a  ich 

vlastnostiach a takisto by mal mať určitú 

grafickú úpravu, ktorá musí zodpovedať 

danému prehrávaču a  jeho vzhľadu 

a design by mal s designom samotného 

prehrávača vytvárať jednotný celok. 

 Displej musí byť čo naj-

jednoduchší, aby sa v ňom používateľ 

mohol ľahko orientovať a v neposlednej 

rade, aby bol displej dobre čitateľný. 

Teda aby bol text na ňom zobrazovaný 

v dostatočnej veľkosti, vo vhodnom reze 

písma, rozlíšení, dostatočne výraznou 

farbou a  kontrastom. Všetky z vyššie 

uvedených položiek musia byť dôsledne 

zvážené, pretože zle čitateľný displej 

v podstate stráca svoju funkciu a môže 

používateľovi značne skomplikovať  

prácu s prehrávačom. 

 

 
Obr. 7.5.1. Displej v rámci prehrávača ako celku 

[38]. 

 

Informácie zobrazované na displeji 

 Na displeji sa zobrazujú základné 

údaje o skladbách a ich vlastnosti, údaje 

o stave batérií, prípadne pamäti 

prehrávača. 

 Zaujímavým je pás v strede 

displeja, ktorý by bol zobrazený iba 

počas prehrávania skladby, pri vypnutom 

šetrení displeja. Tento pás by mal v sebe 

napísanú informáciu o dĺžke skladby 

a zároveň by sa „dopĺňal“ ako by skladba 

ubiehala ako ukazuje Obr. 7.5.3. 

 Prehrávač by sa vyrábal 

vo viacerých farebných prevedeniach. 

Displej je u  každej farebnej varianty 

prispôsobený zvolenej škále farieb. 

 

 

Obr. 7.5.2. Detail displeja [39]. 

 

 

Obr. 7.5.3. Detail displeja s naznačením funkcie 

stredného pásu [40]. 
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7.6 Batérie 

 Napájanie je zabezpečené 

vstavanými nabíjateľnými batériami 

vzhľadom k  netradičnému tvaru 

prehrávača. Vstavané batérie sa 

v dnešnej dobe vyrábajú i vo veľmi 

malých rozmeroch, čo je pre tento 

konkrétny prehrávač veľmi vhodné 

riešenie. 

 Prehrávač by sa pomocou USB 

konektoru pripojil na počítač a batéria by 

sa automaticky začala znovu nabíjať. 

 

7.7 Farebné a  grafické riešenie

 Ako som už spomínala, 

prehrávač by sa vyrábal vo viacerých 

farebných variantách. Teda odlišovali by 

sa farbou. Šlo by však len o určité časti 

prehrávača. Bočné pásy a tlačidlá po 

stranách displeja by sa vyrábali 

v niekoľkých farbách. Tie som volila 

výrazné a  veselé. Farba základného 

materiálu, z ktorého je telo prehrávača je 

strieborná. Ďalej je použitý čierny plast 

a farbený hliník, ktorým vytváram práve 

farebné varianty.  

 Pre farebné diely som volila 

hliník preto, lebo kov vytvára úplne iný 

dojem v spojení s farbou ako plasty. Je 

matnejší, čo farbám dodáva elegantnejší 

a hlbší výraz. 

 

 
Obr. 7.7.1. Varianta s využitím sýtej modrej farby 

[41]. 

 

 
Obr. 7.7.2. Varianta s využitím svetlej modrej 

farby [42]. 

 

 
Obr. 7.7.3. Varianta s využitím svetlej zelenej 

farby [43]. 

 

 



Design MP3 prehrávača                                                      7. Sprievodná správa                                                 

Kristína Hudáková 28 

 
Obr. 7.7.4. Varianta s využitím svetlej oranžovej 

farby [44]. 

 
Obr. 7.7.5. Varianta s využitím jasnej červenej 

farby [45]. 

 

Technická funkcia 

 MP3 prehrávač je určený pre 

prehrávanie  a  uskladnenie zvukových 

súborov a dát.  

 

Ergonomická funkcia 

 Prehrávač je navrhnutý 

s ohľadom na mužskú i  ženskú 

populáciu. Jeho rozmery sú prispôsobené 

zápästiu. 

Je určený na nosenie na ruke, ale 

používateľ ho môže nosiť  i  vo vrecku, 

či príručnej batožine. Bezdrôtové 

slúchadlá zabezpečia prenos zvuku na 

dostatočnú vzdialenosť. 

 

Estetická a psychologická funkcia 

 Prehrávač nespĺňa iba funkciu 

prenosného MP3 prehrávača. Je zároveň 

zaujímavým a pútavým doplnkom. Môže 

pôsobiť doslova ako šperk. Zároveň však 

pôsobí športovo a  elegantne. Využitie 

bezdrôtovej technológie robí používanie 

prehrávača praktickým a príjemným. 

 

Ekonomická a sociálna funkcia 

 Keďže na našom trhu podobný 

prehrávač nenájdeme, pravdepodobne by 

sa pohyboval vo vyššej cenovej kategórii 

práve kvôli svojmu netradičnému tvaru 

a použitým materiálom, no pokrýva 

doposiaľ neobsadené miesto na trhu, kde 

prehrávače môžu vystupovať ako 

estetické prvky a doplnky a zároveň jeho 

spôsob nosenia na zápästí umožňuje 

bezpečné používanie napríklad pri práci 

či športe.
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7.8 Rozmerový výkres 

 
Mierka 1 : 1
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7.9 Pohľady 

 

Perspektíva 

           

            Bočný pohľad                                      Čelný pohľad 

 

                                             

Mierka 1 : 1                                            Pohľad zhora 
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Záver 

 Cieľom bakalárskej práce bolo 

navrhnúť netradičný MP3 prehrávač, 

pričom návrh rešpektuje technologické 

a rozmerové obmedzenia elektronických 

súčiastok v súčasnosti. 

 Návrh rešpektuje súčasné trhové 

požiadavky, kde sa kladie dôraz na 

kvalitný a originálny design výrobku. 

 Použité materiály, akými sú 

hliník a plasty, elektronické súčiastky 

malých rozmerov a  tvar zvyšujú náklady 

na výrobu zariadenia. Z tohto dôvodu je 

model prehrávača zaradený do vyššej 

cenovej kategórie. 

 Zariadenie je dostatočne odolné 

voči mechanickému poškodeniu, práve 

vďaka zvoleným materiálom, z ktorých 

je vyrobený. 

 Výrobok je určený pre bežné 

používanie, je veľmi praktický pri 

športovej činnosti a  zároveň je 

i vkusným estetickým doplnkom.
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