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ABSTRAKT 
Cílem této práce bylo navržení digitálního kapesního audio rekordéru určeného pro 
profesionály a zvukové nadšence. Důraz byl kladen především na snadné ovládání a 
odolnost přístroje a zároveň také na jeho jednoduchý a kompaktní tvar. Díky využití 
moderních technologií, aktuálně dostupných pro tuto oblast, splňuje výsledný návrh 
nároky profesionálních uživatelů na tato zařízení. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Audio rekordér, stereofonní záznam zvuku, LCD displej, mikrofon, Wi-Fi, design, 
hytrel 
 
ABSTRACT 
The aim of this thesis was to design portable audio recorder for professionals and 
sound enthusiast. The important part of this bachelor thesis was to design simple 
controlled a endurable high quality device with simple and compact shape. 
Requirements of professional users were fullfilled by using modern technologies 
available in the sound industry. 
 
KEYWORDS 
Audio recorder, stereo sound recording, LCD screen, microphone, Wi-Fi, design, 
hytrel 
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Úvod 

1 ÚVOD 
 
Od vynalezení fonografu, prvního přístroje, který byl schopen zaznamenávat zvuk,  
došlo k výraznému pokroku vědy a techniky. Rozvoj digitálních technologií 
postupem času umožnil nahrazení větších stolních rekordérů přenosnými kapesními 
zařízeními, které jsou i ve své velikosti schopny záznamenávat zvuk ve vysokém 
rozlišení. Právě neustálý technologický rozvoj a přetrvávající potřeba záznamu 
zvuku ve vysoké kvalitě podněcuje v dnešní době další vývoj těchto zařízení na již 
poměrně zaplněném trhu. 
 
Digitální kapesní audio rekordér je zařízení se širokým využitím, od záznamu 
přednášek a vlastních myšlenek, přes záznam pracovních jednání či rozhovorů, až po 
nahrávání filmových melodií.  
 
Cílem této práce je navrhnutí designu digitálního kapesního rekordéru pro 
profesionály a hudební nadšence využívajícího pro záznam zvuku dva vestavěné 
mikrofony. Důraz je zde kladen především na maximální jednoduchost ovládání a  
odolnost přístroje. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1  Designérská analýza 
Od prvního uvedení digitálních rekordérů na trh došlo k rozsáhlém rozvoji vědy, 
který se odrazil i na podobě a fungování aktuálně vyráběných audio rekordérů. 
Cílovým skupinám jsou dnešní přístroje přizpůsobeny i svým vzhledem. Mohou se 
lišit jak tvarem a velikostí, tak i barvou a použitým materiálem. 
 
2.1.1 Historie přenosných audiorekordérů 
Významným mezníkem v oblasti záznamu hudby bylo v roce 1963 představení 
audiokazety, která byla po několik desítek let nejpopulárnějším zvukovým nosičem. 
Hlavním využitím audiokazety, kde byla data ukládána na magnetickou pásku, byl 
záznam hudby a mluveného slova v přenosných magnetofonech. [1] 
 
V roce 1978 byl firmou Sony vyvinut diktafon Pressman. Tento přenosný rekordér 
byl určený především pro reportéry a umožňoval záznam zvuku téměř na jakémkoliv 
místě. Odebráním funkce nahrávání z něj poté vznikl Walkman, předchůdce 
pozdějších MP3 přehrávačů. [2, 3] 
 
Digitální záznam zvuku se rozvinul po roce 1982, kdy byl na trh uveden kompaktní 
disk. V roce 1991 byl představen MiniDisc. Systém, který umožnil snadnou editaci 
a manipulaci se záznamem ve vysoké digitální kvalitě, přispěl k rozvoji přenosných 
digitálních audiorekordérů. MZ-1 (Obr. 2-1) byl první přístroj od firmy Sony, který 
tohoto systému využíval. [2, 4, 5] 
 

2 

2.1.1 
 

2.1 
 

 

Obr. 2-1 První MiniDisc rekordér z roku 1992 [5] 
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2.1.2 Stávající produkty na trhu 
Zoom H6 
Větší digitální audiorekordér (Obr. 2-2) japonské firmy Zoom, s tvarem zbaveným 
veškerých zbytečností, může připomínat holící strojek. Tvoří jej dvě odnímatelné 
části – tělo ovladače a výměnná mikrofonní část. Jako jediný z vybraných zástupců 
tak umožňuje jednoduše zvolit libovolné mikrofonní uspořádání. Základní balení 
obsahuje mikrofony uspořádáné v systému XY a MS. [6] 
 
Na bočních stranách jsou umístěny ovládácí prvky pro spuštění a vypnutí přístroje, 
ovládání hlasitosti sluchátek a mechanismus pro ovládání menu. Zbylé ovladače jsou 
rozmístěny na čelní straně přístroje. Základní vybavení rekordéru, mezi něž dnes 
standardně patří USB vstup, vstup pro sluchátka nebo paměťovou kartu, jsou 
umístěny na bočních stranách spolu s 4 XLR vstupy pro připojení externích 
mikrofonů. Při využití většího počtu vstupů se však stává manipulace s přístrojem 
problematická. [6] 
 
Ve spodní částí je umístěn displej, jehož mírné naklonění usnadňuje čitelnost při 
umístění nahrávače ve vodorovné poloze. Obal ovladače je vyroben z pogumovaného 
plastu, což zvyšuje jeho odolnost. Tento audiorekordér lze považovat za všestranné 
zařízení k profesionálnímu využití. [6] 
 

 
 

Obr. 2-2 Zoom H6 [6] 
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Zoom H1 
Dalším zástupce firmy Zoom je kapesní rekordér Zoom H1 (Obr. 2-3). Jedná 
se o nejmenší audiorekordér této značky, který je jako jeden z mála na trhu vyráběn 
v několika barevných variantách. Na základní kvádrový tvar navazuje v horní části 
elipsovitý průřez, který slouží jako ochrana pro dva zabudované směrové mikrofony. 
Zvuk je zaznamenáván ve stereofonním systému XY. [6]  
 
Jediným ovládacím prvkem na čelní straně přístroje je kruhové tlačítko pro zahájení 
nahrávání. Zbylé ovládácí prvky pro manipulaci se záznamem jsou situovány 
na boční straně přístroje. Zadní strana přístroje obsahuje ovladače pro nastavení 
režimu nahrávání. Jejich umístění může zvyšovat nekomfort při práci s přístrojem 
a zapříčinit jejich neplánované použití. [6] 
 
Zoom H1 je svým vybavením, velikostí a hmotností vhodný, jak pro pořizování 
kvalitních záznamů na cestách, tak i pro každodenní nahrávání ve studiu či kanceláři.  

Obr. 2-3 Zoom H1 [6] 
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Tascam DR-22WL 
DR-22WL (Obr. 2-4) je produktem americké firmy Tascam. Jedná se o první 
přenosný audiorekordér, který vytváří svou vlastní Wi-Fi síť a umožňuje tak 
například ovládat přístroj prostřednictvím mobilního telefonu. Tvarové řešení 
je přizpůsobeno funkci kapesního záznamníku, i přesto je však členění v horní části 
přístroje zbytečně složité. Snímání zvuku zajišťují dva kardioidní mikrofony 
v systému XY. [7] 
 
Hlavní předností rekordéru by mělo být jeho snadné ovládání. V tomto případě jej 
zjednodušuje výběr z osmi přednastavených režimů nahrávání pomocí kruhového 
ovladače na čelní straně přístroje. Netradiční je zde umístění regulátoru vstupní 
citlivosti na spodní základně rekordéru. [7] 

 

Obr. 2-4 Tacam DR-22 WL [M] 

Obr. 2-4 Tascam DR-22 WL [7] 
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Roland R-26 
R-26 (Obr. 2-5) je jedním z mála rekordérů ovládáných pomocí dotykového displeje. 
Rozměrově větší záznámník obsahuje celkem dva všesměrové a dva směrové 
mikrofony. Zároveň umožňuje připojení externích zdrojů pomocí dvojice XLR 
vstupů. Celkem je tedy možné nahrát 6 zvukových stop. [8] 
 
Osově symetrické tělo záznamníku je vyrobeno z plastu, kovové kryty mikrofonů 
v horní částí dodávají přístroji profesionální dojem. Celkový pocit z přístroje však 
kazí jeho přiznané šrouby na stranách. [8] 
 
Pozitivní je zde počet ovládacích prvků, kterých je díky dotykovému displeji 
minimum. Z hlediska jednodušší orientace při ovládání by však bylo vhodné zbylá 
tlačítka výrazněji odlišit podle jejich funkce. [8] 

Obr. 2-5 Roland R-26 [8] 
 
Obr. 1-2.1-1 Lis na těstoviny 
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Olympus LS-100 
Kapesní rekordér (Obr. 2-6) firmy Olympus využívá dvou vestavěných směrových 
mikrofonů natočených v úhlu 90°. S výškou téměř 16 centimetrů a vahou více než 
čtvrt kilogramu je tento záznamník vhodný spíše do menší tašky než kapsy. Jisté 
zjednodušení by tento členitý přístroj snesl i co se týče tvaru. Zároveň činí 
záznamník hůře ovladatelným i velké množství ovládácích prvků. Netradičně je zde 
řešena regulace vstupní citlivosti, kdy jsou dva ovladače nahrazeny jedním, 
tvořeným dvěma na sobě položenými koly. [9, 10] 

 
Obr. 2-6 Olympus LS-100 [10] 
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2.2  Marketingová analýza 
V dnešní době chytrých telefonů, které jsou schopny zaznamenávat zvuk v poměrně 
dobré kvalitě, nejsou digitální rekordéry využívány v tak velké míře, jako dříve. 
I přesto však mají na trhu poměrně velké zastoupení, především díky potřebě 
zaznamenávat zvuk ve vyšší kvalitě. [9] 
 
 
2.2.1 Analýza tržních příležitostí 
Stále rostoucí potřeba záznamu zvuku ve vysoké kvalitě spolu s technickým 
pokrokem podněcuje neustálý vývoj nových zařízení na dnešním již poměrně 
zaplněném trhu.  
 
Výrobě audio rekordérů se dnes věnují zhruba dvě desítky firem. Mezi hlavní firmy, 
které se specializují především na výrobu profesionální audiotechniky, patří 
zahraniční firmy Zoom a Tascam. Existují však také výrobci, pro které je tento typ 
produktů jen malou částí jejich velkého portfolia. Do této skupiny můžeme zařadit 
například firmy Sony nebo Philips. [6, 7, 11, 12] 
 
Možnost zakoupení produktů prostřednictvím oficiálních internetových stránek 
nabízí jen některé firmy, ve větší míře však distribuce probíhá prostřednictvím 
kamenných obchodů společností nebo externích prodejců. Většinou se jedná 
o specializované prodejce audiotechniky. České firmy, které by se věnovaly výrobě 
v této oblasti na trhu bohužel chybí. [6, 7, 8, 11, 12] 
 
Zoom Corporation 
Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o firmu zabývající se především výrobou 
audiotechniky. Založena byla roku 1983 v Tokiu. Její filozofií je vyvíjet inovativní 
produkty, které umožní uživatelům jednoduše vyjádřit jejich nápady a zároveň budou 
finančně dostupné pro amatéry i profesionály. [6]  
 
Ve svém sortimentu Zoom Corporation nabízí kromě přenosných rekordérů také 
vícestopé záznamníky, externí stereomikrofony (Obr. 2-7) nebo videokamery. V roce 
2013 uvedla firma na trh revoluční audiorekordér H6, který byl v letech 2014 a 2015 
novináři zvolen jako nejlepší přenosný audiorekordér v soutěži Musikmesse 
International Press Award. [6] 
 
Tascam 
Tascam je jednou ze 4 částí TEAC Corporation sídlící v Japonsku. Věnuje se vývoji 
přístrojů od profesionálních audiozařízení pro hudební průmysl až po přístroje pro 
začátečníky. [7]  
 
V jejich sortimentu můžeme najít CD a DVD přehrávače, sluchátka, mikrofony, 
reproduktory nebo hudební softwary. Za svého bezmála čtyřicetiletého působení 
na trhu získala firma řadu prvenství a ocenění. Její zařízení jsou využívána např. 
hudebními producenty jako je Mark Howard nebo Andrew Murdock. [7] 
 

  

2.2 
 

2.2.1 
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2.2.2 Analýza a výběr cílových trhů 
Digitální audiorekordéry jsou primárně určeny pro kvalitní záznam zvuku. Podle 
účelu pro který je zvuk zaznamenáván, můžeme rozdělit jejich uživatele 
do 3 cílových skupin, se kterými také úzce souvisí cena produktu. [9] 
 
Za první cílovou skupinu můžeme označit uživatele, kteří využívají rekordéry 
například pro záznam školních přednášek nebo vlastních myšlenek. Nevyžaduje 
se zde vysoká kvalita záznamu a cena se pohybuje v rozmezí od 1 000 CZK do 1 800 
CZK. [9] 
 
Lidé, kteří využívají přístroje pro neprofesionální pracovní účely pak tvoří druhou 
cílovou skupinu. Žádaná kvalita zaznamenaného zvuku je zde již vyšší a spolu s lepší 
technickou vybaveností přístroje, roste i jeho cena a nároky na vzhled. [9]  
 
Poslední třetí skupinou jsou profesionálové a kreativci. Uživatelé, kteří nahraný zvuk 
dále šíří a očekávají od něj co nejvyšší kvalitu. Do jisté míry fungují zařízení této 
skupiny jako přenosná nahrávávací studia, jelikož jsou vybavena nejlepšími 
komponenty s maximálním počtem funkcí. Na prvním místě je zde praktičnost 
užívání společně s kvalitou výsledného produktu. Jejich cena může mnohdy 
přesahovat částku 8 000 CZK. Právě této cílové skupině bude můj návrh určen. [9] 
 
 
2.2.3 SWOT analýza 
Mezi silné stránky produktu vycházející z jeho SWOT analýzy patří především 
možnost připojení externích zařízení spolu s jeho mobilitou. Ohrožen může být 
například přídavnými mikrofony k chytrým telefonům (Obr. 2-7). Zbývající body 
SWOT analýzy jsou zobrazeny na obrázku níže (Obr. 2-8). 
 

 
 

  

Obr. 2-7 Externí stereomikrofony iQ6 pro mobilní zařízení [6] 
 
Obr. 1-2.2-1 Lis na těstoviny Torchio Bigoli Error! Reference 
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- možnost připojení externích zařízení
- nastavitelná poloha mikrofonů
- mobilita produktu
- ovladatelnost pomocí mobilního telefonu
- možnost připojení k internetu

- vysoká cena
- velikost
- omezená možnost využi�
- komplikované ovládání

Silné stránky

Příležitos� Hrozby

Slabé stránky

- narůstající počet uživatelů

- využi� nových technologií
využívající kvalitní audiotechniku

- nahrazení přídavnými stereomikrofony

- velké množství již existujících produktů

- růst konkurence

k chytrým telefonům

na trhu

Obr. 2-8 SWOT analýza 
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2.3  Technická analýza 
Aktuálně dostupné audio rekordéry se liší nejen svým využitím, ale i technickou 
vybaveností. Obecné fungování představím v následující části. 
 
 
2.3.1 Princip digitálního záznamu zvuku 
V případě digitálního audio rekordéru je zvuk zaznamenán analogovým zařízením 
(mikrofonem), které převádí zvukové vlny na elektrický signál. Tento signál 
je následně pomocí analogově-digitálního převodníku přeměněn na digitální. [9] 
 
Digitální způsob nahrávání vzorkuje analogový signál v určitých časových 
intervalech a následně zaznamenává hodnotu amplitudy určitého vzorku v podobě 
binárních čísel. Nahrávka může být uložena jako digitální zvukový soubor v podobě 
nekomprimovaného formátu wav nebo komprimovaného formátu mp3. [13]  

  

  
 

  

Obr. 2-9 Zobrazení technických částí audio rekordéru Zoom H6 
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2.3.2 Mikrofon  
Tento elektroakustický měnič je nejběžnějším zdrojem signálu pro záznam zvuku. 
Podle způsobu, jakým převádí zvukové vlny na elektrický signál, můžeme rozdělit 
mikrofony na dynamické a kapacitní, někdy také zvané kondenzátorové. Tyto dva 
typy se liší tloušťkou membrány. Membrána u kapacitního mikrofonu je 50 krát tenčí 
než u mikrofonu dynamického, dosahuje také vyšší kvality zvuku. Zároveň je ale 
náchylnější na působení vnější vlivů, jako např. vlhkost. Kapacitní mikrofony jsou 
proto používány především ve studiu, dynamické potom v exteriérech při živých 
vystoupeních. [13, 14] 
 
Snímání zvuku mikrofonním systémem závisí také na jeho konstrukci, konkrétně na 
možnosti přístupu zvuku k membráně. Existují mikrofony schopné vnímat zvuk 
rovnoměrně bez ohledu na to odkud přichází, jako je tomu u všesměrového 
mikrofonu. Některé jsou naopak vytvořeny tak, aby reagovaly na zvuky přicházející 
pouze z určitého směru. [13, 14] 
 
Stereofonní nahrávání zvuku je technika, která používá dva mikrofony pro souběžné 
nahrávání jednoho zdroje zvuku do dvou stop. Cílem stereofonního nahrávání je 
vytvořit co nejvěrnější představu o snímaném prostoru. Využívá schopnosti lidského 
mozku rozeznat, který ze zvuků přichází dříve a dokáže jim tak přiřadit příslušný 
směr, obojí v případě, že rozdíl mezi přicházejícími zvuky je větší než 15ms. [14, 15] 
 
V dnešní době se využívá několika systémů pro stereofonní snímání zvuku. Jedním 
z nejpoužívanějších je systém XY, který využívá tzv. koincidenčního páru nebo-li 
páru s časovou shodou. Tento pár je tvořen dvěma směrovými mikrofony, které 
svírají úhel 90° . Jeden mikrofon ve větší míře snímá pravou a druhý levou polovinu 
snímaného prostoru. Pro věrnější zachycení zvuku ze směrového hlediska může být 
tento úhel rozšířen. Aby bylo zabráněno problémům při přepnutí stereofonního 
záznamu na monofonní je nutné umístit mikrofony co nejblíže k sobě. Z tohoto 
důvodu tedy není časový rozdíl mezi přicházejícími zvuky tak velký a stereofonní 
efekt je zde v porovnání s následně popsanou metodou AB slabší. Systém XY se 
často využívá v oblasti hudby a mluveného slova. [14, 15] 
 
Snímací metoda AB využívá dvou všesměrových mikrofonů, které jsou umístěny ve 
větší vzdálenosti od sebe. Při volbě vzdálenosti je nutné dbát na to, aby mezi 
mikrofony nevznikla místa bez jejich dosahu. Tento způsob záznamu je vhodnější 
pro poslech na reproduktorových soustavách než-li ve sluchátkách. [14] 
 
Další metodou je systém MS. V tomto případě snímá jeden mikrofon zvuk primárně 
ze středu snímaného prostoru, druhý zajišťuje informace o tom, jak zvuky 
přicházející z pravé a levé strany a jak se liší od těch středových. [14] 
 
 
2.3.3 Reproduktor 
Součástí některých modelů audiorekordérů jsou také vestavěné reproduktory. Jelikož 
je ale primární funkcí audiorekordérů záznam zvuku, jeho reprodukce je u většiny 
přístrojů funkcí druhotnou.  

2.3.2  
 

2.3.3 
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Stejně jako mikrofon je i reproduktor elektroakustický měnič, který v tomto případě 
převádí elektrický signál na pohyb membrány. Ta následně rozkmitá vzduch a 
vytvoří tak akustický signál [16].  
 
 
2.3.4 Displej 
Z důvodu jednodušší ovladatelnosti a nastavení přístroje, obsahuje řada 
audiorekordérů také LCD displeje. Na těchto obrazovkách je zobrazováno například 
aktuální nastavení nebo úroveň hlasitosti snímaného zvuku. V případě některých 
audiorekordů jsou zabudované displeje i dotykové. [17] 
 
 
2.3.5 Zdroj elektrické energie 
Digitální rekordér je elektrické zařízení a k jeho funkci je tedy nezbytná elektrická 
energie. U většiny zařízení je jako zdroj napájení využíváno jednoho nebo více 
tužkových článku velikosti AA.  
 
 
2.3.6 Vstupní a výstupní zařízení 
Existují 3 základní vstupy pro připojení externího zařízení, které lze na audio 
rekordéru najít [18]. 
 
První z nich je XLR konektor (Obr. 2-10) většinou používaný v oblasti profesionální 
audio a videotechniky. Jeho kabel je typický vysokou kvalitou a velkým délkovým 
rozpětím. Samotný konektor obsahuje uzamykací mechanismus, který by měl 
zabránit náhodnému uvolnění. [18, 19]  

Dalším je TRS (Tip-Ring Sleeve) konektor neboli 1/4“ jack (Obr. 2-11). Tento typ 
neobsahuje zajišťovací mechanismus a je tedy mnohem jednodušší jej odpojit. Často 
je využíván pro propojení nástrojů na pódiu. Kvalitou přenosu je srovnatelný 
s předchozím typem. Poslední typem je Mini, nebo-li také 1/8“ jack (Obr. 2-11), je 
nejméně kvalitním typem spojení. V jeho případě tedy stačí malý pohyb a může dojít 
k výpadku. [18] 

Obr. 2-10 XLR konektory [18] 
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Kvůli velkému množství dat, která jsou ukládána při digitálním záznamu zvuku, je 
součástí některých zařízení i vstup pro paměťové karty micro SD nebo SDHC. 
Zařízení obsahují také USB vstup. [20] 
 

  

Obr. 2-11 Zleva: 1/4“  a Mini jack[18] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
 
3.1 Analýza problému 
Od 80. let 20. století, kdy byly na trh uvedeny první přenosné digitální audio 
rekordéry, prošla tato zařízení po technické i estetické stránce velkými změnami. 
Využití přenosných audio rekordérů je v současnosti, díky mobilním telefonům 
schopným zaznamenávat zvuk v dostačující kvalitě, mnohem menší než dříve, i 
přesto však mají na trhu s audio technikou své místo.  
 
Na dnešním trhu se objevuje velké množství zařízení využívajících moderních 
technologií, které umožňují například připojení zařízení k internetu nebo jeho 
ovládání přes mobilní telefon. Po technické stránce se jedná o výborná zařízení, která 
však obsahují množství esteticky nedostačujících řešení, která činí produkty méně 
kvalitními. Jedná se například o celkový mnohdy neergonomický tvar přístroje, jeho 
detaily nebo nepřehledný a složitý systém ovládání.  
 
 
3.2 Cíl práce 
Cílem mé práce je navržení digitálního kapesního audio rekordéru pro zvukové 
nadšence a hudebníky. Zařízení pro tuto cílovou skupinu by mělo obsahovat dva 
vestavěné mikrofony, vstupy pro připojení externích mikrofonů, dotykový LCD 
displej, vestavěný reproduktor, vstup pro paměťovou kartu, výstup pro přesun dat a 
zdroj energie.  
 
Prioritou celého řešení je odolnost přístroje a přehledná ovladatelnost zařízení. 
Dílčím cílem práce je navrhnout jednoduchý moderní design záznamníku, který bude 
reflektovat prostředí, ve kterém je přístroj využíván.

3 
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Variantní studie designu 
 

4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
V této části představím své tři tvarové koncepty, které byly součástí tvůrčího procesu 
při hledání výsledného tvaru. Pro všechny varianty je shodné umístění vstupů pro 
připojení externích mikrofonů, které vyšlo jako nejméně omezující pro uživatele 
využívající záznamník. Jako hlavní ovládací prvek je zde použit dotykový displej. 
 
 
4.1 Varianta I 
První variantní řešení vychází ze dvou prvků, které jsou nezbytnou součástí 
profesionálních přenosných audio záznamníků – dvojice zabudovaných mikrofonů a 
vstupů pro připojení externích mikrofonů. Ve spodní části umístěné XLR vstupy 
navazují na zabudované mikrofony v horní části zařízení. Zaoblení bočních hran 
umožňuje plynulý přechod mezi oběma částmi a jeho seříznutím je vytvořena plocha 
pro umístění ovládacích prvků.  
 
Stejně jako u všech variant je počet ovladačů zredukován na minimum, díky 
dotykovému displeji, umístěnému na přední straně přístroje. V případě této varianty 
je celkový tvar sice kompaktní, avšak samotný přístroj působí mohutně a těžce. 
 

Obr. 4-1 Varianta I 
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4.1 
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4.2 Varianta II 
Výrazné tvarování přístroje v případě druhé varianty, částečně vychází z polohy 
zabudovaných mikrofonů a úhlu, který svírají. Přístroj je rozdělen do dvou částí, kdy 
horní část funguje jako kryt mikrofonů a spodní část obsahuje dotykový displej a 
nezbytné ovládací prvky. Dvojice vstupů pro připojení externích zařízení je umístěna 
na spodní podstavě přístroje.  
 
Díky tvarovanému profilu se přístroj při položení na zadní stranu dotýká podložky 
pouze ve dvou místech, což jej značně odlehčuje. Velké členění přístroje však ubírá 
na jeho kompaktnosti a zároveň displej umístěný na přední straně záznamníku 
tvarově nekoresponduje se zbytkem zařízení. Především pro tyto dva důvody nebyl 
tento návrh zvolen jako finální.  

 
 

 
 

Obr. 4-2 Varianta II 
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4.3 Varianta III 
Poslední variantní řešení využívá konstrastu ostrých a zaoblených hran. Rozdělení 
přístroje je obdobné jako u druhé varianty. U spodní části je výrazné zaoblení hrany 
mezi zadní a boční stěnou přizpůsobeno pohodlnému úchopu uživatele, horní část je 
pak tvarována opačně, hrana je zaoblena mezi horní a boční stěnou. Užité tvarování 
má docílit optického rozdělení velkého množství hmoty na několik částí a celkově 
přístroj odlehčit.  
 
Spodní část rekordéru, tělo ovladače, obsahuje na spodní podstavě dva XLR vstupy 
pro připojení externích mikrofonů. Jejich umístění bylo voleno s ohledem na 
snadnou manipulaci s přístrojem během jejich zapojení. Na přední straně je umístěn 
dotykový displej společně s ovládacím tlačítkem. Tento prvek je rozdělen do 3 
kontaktních částí, které tvoří základní ovladače pro manipulaci se záznamem. Horní 
část záznamníku zde slouží jako ochrana pro 2 vestavěné mikrofony. Tato varianta se 
stala výchozí pro výsledné tvarové řešení.  

 

Obr. 4-3 Varianta III 
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Obr. 5-1 Horní pohled 
 

Obr. 5-2 Mikrofonní koš 
 

5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
Finální tvarování přístroje vychází z kvádru. Z horního pohledu (Obr. 5-1) je tvar 
symetrický podle svislé i vodorovné osy. Horní a spodní čtvrtina přístroje je zúžena 
směrem od jeho středu. V rovné středové části je umístěn dotykový displej, základní 
ovladače pro manipulaci se záznamem jsou situovány pod ním. V horní části 
přístroje se pod kovovým košem (Obr. 5-2) nachází dva vestavěné mikrofony.  

 
Koš je perforován podle rastru z kružnic, jehož hustota se odvíjí od směru, ze kterého 
mikrofony přijímají zvukové signály v největší míře. Kružnice na stranách postupně 
zvětšují svůj poloměr směrem ke konci přístroje. Na horní podstavě se pak poloměr 
kružnic zvětšuje směrem do jejího středu. Skokovým rozdílem ve velikosti kružnic 
na horním konci bočních stěn a okraji horní podstavy je zmírněn subtilní dojem 
kovového krytu. Pod košem, který tvarově navazuje na zbytek přístroje, je umístěna 
vrstva z akusticky propustné pěny. 
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Obr. 5-3 Pravá strana audio rekordéru 
 

Profilové členění přístroje (Obr. 5-3) je obdobné jako z horního pohledu. Šířka 
střední části je konstantní, konce záznamníku se postupně pod úhlem 5° zvedají od 
podložky a obě podstavy přístroje jsou k tomuto naklonění kolmé. Horní rovná linie 
přístroje je zde v kontrastu se spodní profilovou křivkou, která je zároveň využita 
jako dělící linie pro boční stěny ovladače. Tímto rozdělením velkého množství 
materiálu tak došlo k optickému zmenšení a celkovému odlehčení přístroje z bočního 
pohledu.  

Ovládací prvky mají jednotný oválný tvar, který vychází z celkového tvarování 
přístroje. Pravá strana obsahuje společně s ovladačem pro regulaci vstupní citlivosti 
také vstup pro USB konektor typu C a paměťovou kartu (Obr. 5-4). Tyto prvky jsou 
spojeny do jednoho oválného tvaru, v jehož levé polovině je s mírným zapuštěním 
umístěn vstup pro USB konektor a v pravé polovině se pod krytem nachází vstup pro 
paměťovou kartu. Připojení krytu k přístroji pomocí plastového lanka slouží jako 
zábrana před jeho ztrátou při vkládání a vyjímání karty. Na levé straně přístroje (Obr. 
5-5) je umístěn ovladač pro celkovou aktivaci zařízení, regulaci úrovně zvukového 
výstupu, reproduktor (Obr. 5-6), linkový výstup a výstup pro sluchátka.  

 
Obr. 5-4 Pravá strana audio rekordéru s otevřeným krytem 
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Obr. 5-5 Levá strana audio rekordéru 
 

Obr. 5-7 Spodní část audio rekordéru 
 

Obr. 5-6 Detail reproduktoru 
  

Přední plocha s displejem a ovladači postupně přechází ve spodní podstavu 
záznamníku (Obr. 5-7), díky čemuž dochází k vizuálnímu zjednodušení přístroje. 
Umístění vstupů pro externí zařízení je zvoleno s ohledem na snadnou manipulaci 
s přístrojem na jeho spodní podstavu.  Oba vstupy jsou umístěny rovnoběžně 
s podložkou a jejich osa procházím středem poloměru zaoblení hrany mezi spodní a 
boční stěnou.  
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Obr. 5-8 Zadní strana audio rekordéru 
 

Plynulý přechod zaoblení hran vychází z požadavku na kompaktní tvar přístroje. 
Poloměr zaoblení horní hrany postupně přechází v mikrofonní části z 15 mm na 2mm 
a následně zůstává ve spodní části přístroje konstatní. I u zaoblení spodní hrany je 
změna poloměru postupná. Ve střední části je zaoblení velké 6mm a směrem 
k oběma koncům se zvětšuje opět na 15mm. Hrany v ovládací části přístroje jsou 
součástí bočních stěn vyrobených z pružného materiálu pro zvyšení odolnosti 
přístroje. 
 
Otvor umístěný mezi externími vstupy, kopíruje tvar spodní podstavy a slouží 
k provlečení pásku pro zavěšení rekordéru na krk. Na zadní straně zařízení (Obr. 5-8) 
je pak umístěn závit, umožnujícím upevnění záznamníku ke stativu. Na této straně je 
také umístěn přístup k bateriím pomocí výklopného krytu, který koresponduje s 
celkovým tvarem přístroje. K eliminaci poškození při častém pokládání přístroje na 
jeho zadní stranu obsahuje záznamník čtyři gumové nožky.  
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Konstrukčně-technologické řešení 
 

Obr. 6-1 Vnitřní uspořádání audio rekordéru 
 

6 KONSTRUKČNĚ – TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
 
6.1 Vnitřní uspořádání a vnější funkční části přístroje 
Navržený digitální audio rekordér obsahuje všechny prvky potřebné k jeho 
plnohodnotnému profesionálnímu využití. Zvuk je přístrojem snímán pomocí dvou 
vestavěných mikrofonů a ovládán je především dotykovým displejem spolu s 
menším počtem dalších ovládacích prvků. Pro možnost připojení externích 
mikrofonů jsou zde umístěny dva XLR vstupy. Dále přístroj obsahuje vstup pro USB 
konektor typu C a paměťovou kartu, závit pro upevnění ke stativu a dva vstupy pro 
TRS konektory. Jako zdroj energie zde slouží dva tužkové články.  

 
6.1.1  Mikrofony 
Přístroj využívá pro snímání dva vestavěné směrové mikrofony uspořádané ve 
stereofonním systému XY. Díky zvolenému systému snímání je samotný přístroj 
vhodným především pro nahrávání mluveného slova a hudby. Možnost připojení 
externích mikrofonů škálu jeho využití mezi profesionály maximalizuje.  
 
 
6.1.2  Mikrofonní koš a kryt 
Kovový koš slouží jako ochrana pro dva vestavěné mikrofony umístěné pod ním. Při 
nahrávání mluveného slova nebo ve špatných větrných podmínkách vlivem 
vzduchových nárazů často vznikají nežádoucí zvukové jevy v nahrávce. Z tohoto 
důvodu je pod kovovým košem navíc umístěna vrstva z akusticky propustné pěny, 
která tyto jevy eliminuje.  
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6.1.3 Diplej 
Základní ovládání navrženého přístroje probíhá pomocí několika ovladačů, 
k podrobnějšímu nastavení je využíván dotykový displej. U tohoto rekordéru tedy 
displej představuje zásadní ovládací prvek. Především díky své nízké energetické 
spotřebě je navrženo použití LCD rezistivního displeje s rozměry (52 x 72) mm [17].  
 
 
6.1.4  Výstupní a vstupní zařízení 
Součástí záznamníků jsou 2 vstupy pro konektory typu XLR 3-pin, které uživateli 
umožňují připojení externích mikrofonů.  Na přístroji se také nacházejí dva vstupy 
pro TRS konektory, jeden z nich určený pro propojení zařízení s externím přístrojem, 
například fotoaparátem, a druhý pro připojení sluchátek. Pro možnost ukládání dat je 
součástí přístroje vstup na paměťovou kartu. Z důvodu jeho univerzálnosti je na 
zařízení umístěn také vstup pro konektor USB-C, který lze kromě přenosu dat využít 
i pro externí napájení přístroje [21].  
 
 
6.1.5  Ovladače 
K celkové aktivaci audio rekordéru slouží posuvné tlačítko umístěné na jeho levé 
straně. Uživatel pro zapnutí podrží ovladač několik vteřin ve spodní poloze, poté se 
přístroj aktivuje a ovladač se vrátí do původní polohy. U vypnutí přístroje je postup 
totožný. Pro uzamčení přístroje je ovladač přesunut do polohy horní. Celý 
mechanismus zabraňuje neúmyslnému zapnutí nebo vypnutí přístroje. 
 
Pro regulaci hlasitosti výstupu reproduktoru a sluchátek je použito jedno dotykové 
tlačítko. Pro zvýšení úrovně uživatel stiskne jeho horní polovinu, pro zeslabení pak 
opačnou. 
 
Vstupní citlivost uživatel reguluje pomocí ovladače složeného ze dvou oválných 
částí, který je umístěn na pravé straně přístroje. Horní tlačítko slouží pro zvýšení 
úrovně a spodní naopak pro její snížení. 
 
Na přední ploše audiorekordéru jsou umístěna dvě tvarově odlišná dotyková tlačítka 
sloužící pro manipulaci se záznamem. Levé oválné tlačítko je rozděleno do dvou 
částí. Při jednom stisknutí pravé strany bude zahájeno přehrávání nahrávky, po jejím 
druhém stisknutí bude přehrávání pozastaveno. Levá polovina pak slouží k úplnému 
ukončení přehrávání nebo nahrávání záznamu.  
 
Pravé kruhové tlačítko slouží uživateli pro zahájení nahrávání. Pokud uživatel 
tlačítko stiskne poprvé bude přístroj nastaven do režimu, kdy mikrofony zvuk 
snímají, ale nenahrávájí. V této fázi je možné uživatelem změnit úroveň vstupní 
citlivost. Po dalším stisknutí ovladače se přistroj přepne do režimu nahrávání. S 
opakovaným použitím tlačítka je záznam znovu nahráván nebo pozastaven. 
 
6.1.6  Reproduktor 
Kvůli okamžité možnosti přehrávní nahrávky je na přístroji umístěn také kontrolní 
reproduktor.  

6.1.3 
 

6.1.4 
 

6.1.5 
 

6.1.6 
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6.1.7  Akumulátor 
Přístroj je koncipován pro dva tužkové články velikosti AA. Tento zdroj energie byl 
zvolen především kvůli možnosti jeho okamžité výměny při nahrávání mimo 
připojení ke zdroji elektrické energie a také kvůli jeho snadné dostupnosti. 
 
 
6.1.8  Závit 
Pomocí unifikovaného palcového závitu UNC se jmenovitým průměrem 1/4“, lze 
záznamník připojit ke stativu. Jedná se o závit, který je běžně používaný 
u fotoaparátu a videokamer. 
 
 
6.2 Bezdrátový přesun dat 
Pro usnadnění přesunu dat mezi počítačem a zvukovým záznamníkem je zde využito 
přenosu dat prostřednictvím Wi-Fi sítě, mezi jejíž výhody patří například nízká cena 
nebo snadná instalace. Wi-Fi, zkratka pro „Wirelless Fidelity“, je bezdrátová 
technologie umožňující komunikaci mezi počítačem a jiným druhem zařízení, 
obsahujícím Wi-Fi čip. Ten umožňuje připojení k bezdrátovému routeru a následnou 
komunikaci s ním a dalšími zařízeními k němu připojenými. Tuto technologii lze 
tedy kromě přesunu dat využít také pro ovládání přístroje prostřednictvím mobilního 
telefonu. [22] 
 
 
6.3 Materiály 
Ve snaze snížit opotřebení přístroje a zvýšit tak jeho životnost je pro spodní část 
přístroje vybrán materiál DuPontTM Hytrel® RS. Tento materiál je používán pro 
obaly nejrůznějších elektronických zařízení a obsahuje mezi 20% a 60% látek 
získaných z obnovitelných zdrojů, čímž snižuje dopad na životní prostředí. Svými 
vlastnostmi je srovnatelný s materiály Hytrel®, které kombinují pružné vlastnosti 
gumy, pevnost tuhých plastů a snadné zpracování. Běžně je materiál dostupný 
v přírodní barvě, přidáním pigmentů je však možná změna jeho barvy. [23] 
 
Jako materiál mikrofonního koše je zvolena ocel. Tento kov je v současnosti běžně 
využíván pro výrobu mikrofonních košů na trhu. V tomto případě je pro dosažení 
výsledné barvy kov dále povrchově upravován. Pod kovovým košem je umístěna 
vrstva z akusticky propustné pěny. 
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Obr. 6-2 Základní rozměry audio rekordéru 
 

6.4 Rozměry 
Celkové rozměry přístroje jsou (137 x 70 x 36) mm. Na současném trhu existují 
i přístroje, které jsou rozměrově menší. Tyto produkty však neobsahují funkční části 
zahrnuté v tomto záznamníku, které jej právě činí vhodným k profesionálnímu 
využití. Rozměry přístroje (Obr. 6-2) jsou dány použitými komponenty a jejich 
vnitřním uspořádáním. Tloušťka přístroje je určena především rozměry XLR vstupů 
a zvoleným zdrojem energie. Celkově se jedná o středně velký přístroj, který usiluje 
o maximální komfort uživatele při práci s ním. 

6.4 
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Obr. 7-1 Ergonomie úchopu 

 

Obr. 7-2 Audio rekordér využívající všech vstupních a výstupních zařízení  

 

7  ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Digitální kapesní záznamníky mohou být během snímání umístěny několika 
možnými způsoby. Časté je nahrávání ze zařízení připevněného na stativu, 
položeného volně na podložce nebo je zvuk snímán přímo při držení přístroje v ruce. 
Jeho tvarování je tedy do značné míry ovlivněno ergonomií úchopu (Obr. 7-1). 
V našem případě byl tvar přizpůsoben především větším zaoblením spodních hran.  

Také umístění XLR vstupů na spodní podstavu bylo zvoleno s ohledem na 
maximální uživatelský komfort při manipulaci se zařízením v případě jejich použití. 
Linkový výstup a výstup pro sluchátka je situován v horní levé částí přístroje, tak aby 
uživateli minimálně zmenšoval boční plochy, na kterých přístroj drží. Vstup pro USB 
je primárně určen pro přesun dat, jeho využití během nahrávání tedy není tak běžné.  
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Obr. 7-3 Ovladače  

 

Obr. 7-4 Ovladače pro manipulaci se záznamem  

 

7.1 Ovladače 
Snadné a přehledné ovládání je jedním ze základních požadavků pro navržený 
přístroj. Díky dotykovému displeji bylo možné snížit počet ovládacích prvků na 
minimum a usnadnit tak uživateli orientaci mezi velkým množstvím ovladačů. Na 
přístroji byla zachována pouze tlačítka, která je vhodné ovládát  manuálně kvůli 
četnosti a přesnosti jejich užívání, zbývající funkce jsou ovládány pomocí 
dotykového dispeleje. Snadná manipulace s přístrojem je také podpořena užitím 
rozdílných typů a tvarů ovladačů a jejich grafickým značením pro jednotlivé funkce.  
 
Celkem se na přístroji objevují dva typy ovladačů. Pro aktivaci přístroje je zvoleno 
tlačítko posuvné (Obr. 7-3), které je pro zapnutí rekordéru nutné podržet ve spodní 
poloze několik sekund, než se přístroj aktivuje. Pro uzamčení záznamníku uživatel 
přesune ovladač do horní polohy. Tento mechanismus byl zvolen především 
z důvodu zabránění neúmyslnému zapnutí nebo vypnutí záznamníku. Jeho umístění 
ve spodní levé části přístroje vychází z nižší četnosti jeho používání během 
manipulace se zařízením.  

Druhým použitým typem jsou ovladače dotykové. Pro nastavení úrovně vstupní 
citlivosti využívám ovladače skládajícího se ze dvou částí (Obr. 7-3), kde horní část 
zvyšuje její úroveň a spodní část ji naopak snižuje. Na opačné straně přístroje je 
společně s výstupem pro sluchátka a reproduktorem umístěn ovladač hlasitosti jejich 
výstupu (Obr 7-3). Princip ovládání je stejný jako u předhozího ovladače, pro 
snadnou orientace mezi nimi jsou odlišena svým tvarem a umístěním na přístroji.   
 
Multifunkční tlačítka pro manipulaci se záznamem (Obr. 7-4) se nacházejí na přední 
straně přístroje, z důvodu jejich snadného dosahu a viditelnosti při nahrávání 
záznamu. Tlačítka jsou tvarově rozdílná, čímž je jasně odlišena i jejich funkce. Pravé 
kruhové tlačítko slouží k zahájení nahrávání a druhé ovládá funkce zahájení 
přehrávání záznamu, jeho pozastavení a následné ukončení. Pro signalizaci nahrávání 
záznamu je kruhové tlačítko opatřeno světelným zdrojem. Podrobný systém 
fungování těchto tlačítek je vysvětlen výše viz ( Kap 5.1.5). 

7.1 
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Obr. 7-5 Uživatelské rozhraní 1 

7.2 Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní je maximálně přizpůsobeno jednoduchému ovládání pomocí 
dotykového displeje a několika ovladačů. Při zapínání přístroje se na jeho obrazovce 
objeví logo produktu, které uživatele informuje o zapínání přístroje. Brzy je 
vystřídáno základní obrazovkou (Obr. 7-5), kde je v pravém horním rohu znázorněn 
stav baterie přístroje a aktuální čas. Ve spodním části jsou umístěny ikony 
umožňující přechod do Menu a Nastavení přístroje, kde lze provést podrobné 
nastavení záznamu (Obr. 7-5). Menu pak umožnuje například přístup ke stávajícím 
nahrávkám. 

Ve střední části displeje jsou zobrazeny základní charakteristiky zvukového 
záznamu, konkrétně v levém horním rohu délka aktuální nahrávky, pod ní její název 
a maximální délka záznamu, která může být na přístroj zaznamenána. Pro zobrazení 
úrovně vstupní citlivosti jednotlivých mikrofonů jsou nad jejich značením (L, R, 1, 
2) umístěny stupnice s číselnou osou, obsahující vyznačené základní hodnoty, pro 
snadné odečtení momentálních číselných údajů. Po přesažení vysoké úrovně vstupní 
citlivosti se pod danou stupnicí zobrazí červený znak, signalizující narušení kvality 
záznamu. Aktuálně používané vstupy jsou označeny pomocí barevných kruhů (Obr. 
7-6), v nichž jsou umístěny znaky pro příslušné zvukové vstupy. L označuje levý 
zabudový mikrofon, P pak pravý. Mikrofony připojené pomocí externích vstupů jsou 
zleva označeny čísly 1 a 2. Režim, ve kterém záznamník zvuk snímá, je zobrazen 
v horní části displeje.  
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Obr. 7-6 Uživatelské rozhraní 2 

Po přepnutí záznamníku pomocí tlačítka pro nahrávání do režimu, ve kterém 
mikrofony zvuk snímají, ale nenahrávají, se vedle aktuální délky záznamu zobrazí 
pulzující znak pro pauzu. V této fázi může uživatel podle odečtených hodnot na 
stupnicích upravit vstupní úroveň mikrofonů. Pomocí stisknutí příslušného symbolu 
na displeji značícího konkrétní zvukový vstup a s využitím bočního tlačítka pro 
regulaci úrovně je možné vstupní citlivost snížit nebo zvýšit. O hodnotě, na kterou je 
mikrofon aktuálně nastaven informuje panel v horní části displeje. Obdobný panel se 
také zobrazí při zvyšování hlasitosti výstupu sluchátek a reproduktoru. (Obr. 7-7)  

Pokud je přístroj přepnut do režimu nahrávání (Obr. 7-5), vedle aktuálního času 
nahrávky se zobrazí pulzující kruhový znak. Pro přerušení záznamu uživatel využije 
příslušného ovladače viz (Kap. 6.1.5). Pro přehrátí poslední nahrávky stačí uživateli 
stisknout tlačítko přehrát. Přetočení nahrávky vpřed a vzad je možné přímo na 
dotykovém displeji. 
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Obr. 7-7 Uživatelského rozhraní 3 
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Obr. 8-2 Barevné varianty v bočním pohledu 
 

Obr. 8-1 Barevné varianty v prostorovém pohledu 
 

8  BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
8.1 Barevné řešení  
Barevné řešení je podstatnou částí návrhu produktu, související s cílovou skupinou 
a prostředím, ve kterém je používán. Velmi často je přístroj využíván právě 
v kombinaci s profesionální video nebo audio technikou, která je řešena v neutrálních 
odstínech, většinou černé nebo šedé barvě, proto je vhodná stejně decentní barevnost 
i zde.  

 
Mezi barevnými řešeními jsou zařazeny klasické barevné varianty, které jsou vhodné 
pro kombinaci s profesionální technikou. Stále rostoucí popularita produktu mezi 
amatéry však umožnila zařazení i odvážnějších barevných řešení, která by měla 
zvýšit atraktivitu produktu v těchto řadách a zároveň umožnit i profesionálům 
vytvořit originální barevné kombinace s jejich stávající technikou.  
 

8.1 
 

8 
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Obr. 8-3 Barevné řešení horní části přístroje 
 

Obr. 8-4 Vzorník použitých barev  
 

Společným znakem všech variant je využití černé barvy na ploše navazující na 
dotykový displej. Shodná barevnost těchto dvou částí vyvolává dojem, že se jedná o 
jednu plochu. Zároveň také umožnila optické potlačení mikrofonních vstupů a 
podpořila celkový dojem jednoduchosti přístroje. 

 

 
 
 
8.2 Grafické řešení 
Pro tento produkt byl zvolen název MICON, který vznikl spojením anglických slov 
microphone a on, na jejichž význam přímo navazuje i grafické řešení loga (Obr. 8-4). 
Piktogram vzniklý spojením písmen C a O symbolizuje ovladač sloužící k zapnutí 
přístroje, který má s produktem i tvarovou spojitost. Jeho umístění na pravé straně 
zařízení jednoduše dokresluje celkový vzhled rekordéru a decentním způsobem 
informuje uživatele o jakou značku přístroje se jedná (Obr. 8-7). Pro jeho vytvoření 
bylo použito rodiny písma Quark, která je využita na veškerém grafickém značení 
přístroje a jeho uživatelském rozhraní. 
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Obr. 8-6 Grafické řešení pravé strany audio rekordéru 
 

Obr. 8-7 Grafické řešení levé strany audio rekordéru 
 

Obr. 8-7 Detail loga umístěného na přístroji 

Obr. 8-5 Logo 

Z důvodu nutnosti snadné orientace a jasného odlišení jednotlivých ovladačů a 
vstupů na přístroji bylo pro jejich značení využito slovního popisu v kombinaci 
s piktogramy a symboly. Jednotlivá značení jsou na přístroji umístěna v kontrastní 
barvě pro snadnou čitelnosti (Obr. 8-5, obr. 8-6).  

  
Pro označení a pochopení principu fungování tlačítka ON/OFF bylo použito symbolu 
pro zapnutí společně s čárkou, slovo HOLD zde značí funkci uzamčení přístroje. 
K označení ovladačů pro manipulaci se záznamem bylo využito tří symbolů, které 
jsou běžně používány v oblasti hudby a videa. Pro označení ovladače spojujícího 
funkce přehrávání a pozastavení přehrávání bylo využito spojení dvou symbolů (Obr. 
8-8). Důležitou součástí grafického řešení je také uživatelské rozhraní přístroje viz 
(Kap. 7-2).  
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Obr. 8-8 Detail loga umístěného na přístroji 
 

Obr. 8-9 Horní pohled na displej přístroje s uživatelským rozhraním  
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9  DISKUZE 
 
9.1 Psychologická funkce 
Celkový vzhled přístroje je tvořen několika faktory, které se vzájemně ovlivňují a 
působí na psychiku člověka. Jednoduchý tvar, barevnost nebo použité materiály jsou 
aspekty, které reflektují různorodost prostředí, ve kterých je přístroj využíván a 
podtrhují tak celkový dojem z něj. Z těchto aspektů by mělo být zřejmé, že se jedná o 
kvalitní a odolný přístroj, který je vhodný k profesionálnímu využití a člověk se na 
něj může spolehnout. I přesto, že přístroj vyžaduje základní znalost problematiky 
záznamu zvuku, ovládání by mělo být pro uživatele snadné a intuitivní, čehož je zde 
dosaženo využitím dotykového displeje a minimem ovládacích prvků.  
 
9.2 Sociální funkce 
Rostoucí zájem a potřeba záznamu zvuku ve vysoké kvalitě v dnešní době zvětšuje 
množství uživatelů zvukových záznamníků. Díky své mobilitě navržený přístroj plně 
nahrazuje větší zvukovou techniku i v prostředí mimo nahrávací studia a zároveň je 
svou technickou vybaveností spolu se snadným ovládáním vhodný pro amatérské 
uživatele. Využit může být jako záznamový prostředek v nahrávacích studiích, 
koncertních místech či specifických exteriérech. Možnost bezdrátového přesunu dat 
a ovládání přístroje prostřednictvím mobilního telefonu také celkově usnadňuje a 
zrychluje manipulaci s ním. Použitými materiály se také přístroj snaží snížit dopad na 
životní prostředí.  
 
9.3 Ekonomická funkce 
Cenově můžeme přístroj zařadit mezi produkty s vyšší cenou, která je však u 
profesionální audiotechniky běžná. Cena roste v závislosti na technické vybavenosti, 
použitých materiálech a náročnější výrobě některých částí. Faktorem, který může 
také výrazněji ovlivnit cenu produktu je dotykový displej, kterým se odlišuje přístroj 
od stávajících produktů na trhu. 
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10  ZÁVĚR 
Cílem mé práce bylo navrhnout design kapesního audio rekordéru s důrazem na 
řešení klíčových problémů vycházejících z analýzy současného stavu poznání. 
V práci jsem se tedy zaměřil na jednoduché ovládání a kompaktní tvar přístroje, 
jakožto dva zásadní problémy stávajících rekordérů.  
 
Tvarově jednoduchý přístroj se snadným ovládáním obsahuje veškeré funkce 
potřebné pro jeho profesionální použití. Využívá moderních technologíí, mezi něž 
patří kromě dotykového LCD displeje například možnost jeho ovládání 
prostřednictvím mobilního telefonu. Hlavní použitý materiál je z větší části vyroben 
z obnovitelných zdrojů a snižuje tak dopad na životní prostředí. 
 
Pro návrh bylo zásadní použití dotykového displeje, který umožnil ovládání velkého 
množství funkcí z uživatelského rozhraní a na přístroji tak bylo možné zanechat 
pouze minimální počet ovladačů. Díky dotykovému displeji se stalo důležitou 
součástí této práce také řešení uživatelského rozhraní. Dále byl kladen důraz na 
odolnost přístroje, které bylo společně s celkovým kompaktním tvarem docíleno také 
použitým materiálem a umístěním mikrofonů do kovového koše.  
 
Díky těmto aspektům můžeme říci, že se jedná o moderní přístroj, který je díky 
snadnému a srozumitelnému ovládání vhodný jak pro profesionály, tak pro 
začátečníky v oblasti záznamu zvuku.
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CD   Compact Disc 
CZK  koruna česká  
DVD  Digital Versatile Disc 
LCD   Liquid Crystal Display 
mp3   Motion Picture experts group - layer 3 
MS   Middle & Side 
ms  milisekunda 
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SDHC   Secure Digital High Capacity 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
TRS  Tip, Ring, Sleeve 
USB  Universal Serial Bus 
wav  Waveform audio file format 
Wi-Fi  Wireless Fidelity  
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