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be fully functional, but production prototype would be very costly. 

 

 

 

 

 

 



|  8 

 

Obsah 

Seznam použitého označení a symbolů ......................................................................... 11 

Úvod .............................................................................................................................. 12 

1 Současný stav řešení ............................................................................................. 13 

1.1 Současný trh ................................................................................................... 13 

1.1.1 Notebook a jeho budoucnost ...................................................................... 13 

1.1.2 Použití v domácnostech .............................................................................. 13 

1.1.3 Použití ve školách ...................................................................................... 14 

1.1.4 Použití v práci ............................................................................................ 14 

1.2 Typy stolů ...................................................................................................... 14 

1.2.1 Pracovní stůl ............................................................................................... 14 

1.2.2 Stůl obyčejný .............................................................................................. 14 

1.2.3 Počítačový stůl ........................................................................................... 14 

1.3 Stoly, které mě zaujaly ................................................................................... 15 

1.3.1 Milk’s computer desk ................................................................................. 15 

1.3.2 The Messy Desk ......................................................................................... 16 

1.3.3 COMFORT FAN PF12 .............................................................................. 17 

1.3.4 The Bureau Home Office Desk .................................................................. 18 

1.3.5 Vitra – playns ............................................................................................. 19 

1.3.6 Space-Saving Desk box by Raw Edges ..................................................... 20 

1.3.7 The Capa Desk ........................................................................................... 21 

1.3.8 Retro Bureau home office desk by Wharfside ........................................... 22 

1.3.9 Writing Desk by Michael Young ............................................................... 23 

1.3.10 LD Desk by Jon Goulder ........................................................................ 24 

2 Cíle práce .............................................................................................................. 25 

3 Variantní studie DESIGNU ................................................................................... 26 



|  9 

 

3.1 Návrhy ........................................................................................................... 26 

3.1.1 VARIANTA 1 ............................................................................................ 26 

3.1.2 VARIANTA 2 ............................................................................................ 27 

3.1.3 VARIANTA 3 ............................................................................................ 28 

4 Metodika řešení ..................................................................................................... 29 

4.1 Ergonomie ...................................................................................................... 29 

4.1.1 Definice ergonomie .................................................................................... 29 

4.2 Základní tvar .................................................................................................. 30 

4.2.1 Pracovní deska ........................................................................................... 30 

4.2.2 Úložný prostor ............................................................................................ 31 

4.2.3 Tvar nohou ................................................................................................. 32 

4.2.4 Deska pro notebook .................................................................................... 33 

4.3 Mechanismus ................................................................................................. 33 

4.3.1 Popis jednotlivých částí.............................................................................. 33 

4.3.2 Popis funkčnosti mechanismu .................................................................... 34 

4.3.3 3D vizualizace mechanismu ....................................................................... 35 

4.3.4 Dimenzování čepu ...................................................................................... 36 

5 Materiál ................................................................................................................. 38 

5.1 Pracovní deska ............................................................................................... 38 

5.1.1 Dřevotřískové desky DTD ......................................................................... 38 

5.1.2 OSB desky .................................................................................................. 38 

5.1.3 MDF desky ................................................................................................. 38 

5.2 Úložná deska .................................................................................................. 39 

5.2.1 Flex MDF ................................................................................................... 39 

5.3 Nohy stolu ...................................................................................................... 39 

6 MKP ...................................................................................................................... 40 

6.1.1 CAD model ................................................................................................ 40 



|  10 

 

6.1.2 Materiál MKP............................................................................................. 40 

6.1.3 Okrajové podmínky .................................................................................... 43 

6.1.4 Výpočty: ..................................................................................................... 43 

6.1.5 Vyhodnocení MKP..................................................................................... 44 

7 Grafické řešení ...................................................................................................... 46 

7.1 Vizualizace ..................................................................................................... 46 

7.2 Barevné řešení ................................................................................................ 46 

7.3 Kompozice 3D ............................................................................................... 47 

8 Závěr ..................................................................................................................... 49 

9 Seznam literatury a zdrojů .................................................................................... 50 

9.1 Seznam obrázků ............................................................................................. 51 

9.2 Seznam tabulek .............................................................................................. 53 

9.3 Seznam grafů ................................................................................................. 53 

10 Seznam příloh ........................................................................................................ 54 

 

  

  



| Seznam použitého označení a symbolů 11 

 

Seznam použitého označení a symbolů 

 

p - Ludolfovo číslo (3,14) 

3D - trojrozměrný (Three Dimensional) 

CAD  - 2D a 3D počítačové projektování (Computer aided design 

ČSN - Česká technická norma 

d - průměr [mm] 

DIN - Německá národní norma 

EN - Evropská norma 

F - síla F [N] 

g - gravitační zrychlení [m*s^-2] 

HDD - pevný disk 

ISO -  mezinárodní organizace pro normy 

ks - počet kusů 

m - hmotnost [kg] 

M3 - označení metrického závitu 

MKP - metoda konečných prvků 

NB - notebook 

PC - stolní počítač 

USB - univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

VRay - renderovací engin pro 3D vizualizace 
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Úvod 

Moje bakalářská práce se bude zabývat návrhem stolu pro notebook. Téma své 

bakalářské práce jsem našel při svých každodenních pracovních činnostech, především při 

dlouhodobém sezení u počítače. Den, co den jsem se setkával s jistými nedostatky a jako 

budoucí designér jsem doslova nucen tyto nedostatky odstraňovat. Úkolem designérů je 

vymýšlet nebo zdokonalovat výrobky, lépe je přizpůsobovat přáním a požadavkům 

uživatelů, vyhovět ergonomickým požadavkům. 

Inspirací pro tuto tvorbu jsou osobní zkušenosti z prováděných činností na notebooku. 

Přenosný počítač můžeme pořídit ve srovnatelné ceně jako počítače stolní a jejich 

výkonnost je velmi podobná. Pracovní stůl určený pro tyto typy počítačů jsem si vybral 

z důvodu zájmu o notebooky, ten je stále vysoký a jejich prodej v roce 2007 poprvé 

překonal prodej stolních počítačů. Avšak speciálních stolů pro notebooky je i v současné 

době na trhu velmi málo a většinou se používají běžně dostupné stoly nebo velmi malé 

stolky (viz obr. 2.6), které jsou mnohdy nepraktické a z hlediska uživatele nepohodlné.  
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1 Současný stav řešení 

V této kapitole jsou zpracovány informace, které jsem získal v průběhu procesu 

navrhování stolu. Tyto znalosti a zkušenosti slouží jako základ pro stanovení kritérií a 

požadavků na funkční výrobek, kterým by měl být stůl pro notebook. 

1.1 Současný trh 

Nejdříve jsem provedl průzkum trhu s cílem zjistit veškeré informace o produktu, pro 

který bude můj stůl určen. Dále také jaké stoly se používají v kancelářích, v domácnostech 

či ve školách při práci jak už se stolním PC nebo s laptopem. 

1.1.1 Notebook a jeho budoucnost 

Během několika málo let se cena, technické vlastnosti či výkon notebooků výrazně 

přiblížil stolním počítačům a jak jsem již výše zmiňoval, už v roce 2007 jejich prodej 

poprvé překonal prodej stolních PC. [1] 

Největší výhodou notebooku je jednoznačně jeho mobilita, také bezdrátová síť, 

rozměry, rozmanitější design, jeho hmotnost, možnost pracovat na místech, kde není 

elektrický proud.  

Dnes už se vyrábí notebooky s dotykovými a odnímatelnými obrazovkami, kterou lze 

použít jako tablet. Také se vyrábějí ultratenké notebooky nebo například mini notebooky, 

kterým se říká netbook. Laptop je dle mého názoru budoucností, jelikož na něm můžete 

dělat veškeré běžné věci jako na stolním počítači a to stejně rychle. 

Před pár lety jsem se i já musel rozhodnout, jaký typ počítače si mám vybrat. Na výběr 

jsem měl ze stolního PC, notebooku, netbooku či tabletu. Jelikož jsem student a počítač 

potřebuji také ke svému studiu ve škole, byla pro mě jednoznačná volba notebook. Oproti 

klasickému PC svou mobilitou, netbooku a tabletu svou výkonností, cenou a velikostí pro 

snadnější práci. 

1.1.2 Použití v domácnostech 

Velká krabice pod stolem, na stole monitor a plastové bedýnky, takhle to vypadalo 

v domácnostech po několik let a díky životnosti počítačů to tak mnohdy vypadá i nyní. 

Naštěstí přišel na trh počítač, který svými rozměry, váhou a přenosností postupně vytlačuje 

a nahrazuje místo na stolech v těchto domácnostech. 



| Současný stav řešení 14 

 

1.1.3 Použití ve školách 

Doba se mění a studium na školách se tomu začíná také přizpůsobovat. Na základních 

školách již vznikají třídy, kde má každý žák svůj laptop a tím se šetří například náklady za 

knížky či papíry. Na středních školách se také začínají mnohem častěji objevovat žáci, 

kteří využívají nejnovější technologie. Na vysokých školách laptop patří k neoficiálním 

pomůckám každého studenta. 

1.1.4 Použití v práci 

Mnoho firem se už uchýlilo k nákupu přenosných počítačů, zejména kvůli rozměrům, 

přijatelným cenám, mobilitě a také, že si zaměstnanci můžou brát jednoduše svou práci i 

domů, nebo na služební cesty k zákazníkovi.  

1.2 Typy stolů 

Na trhu se vyskytuje mnoho druhů stolů. Liší se od sebe materiálem, rozměry, 

funkčností, uspořádáním, úložným prostorem atd. Norma ČSN 91 0801 zaznamenává 

přesné technické specifikace a nároky jednotlivých typů stolů. 

1.2.1 Pracovní stůl 

Dostatečně prostorná pracovní deska, úložné prostory v podobě zásuvek či polic. Podle 

typu stolu může být součástí i světlo. Může být i vyvýšená plocha pro práci ve stoje. 

Materiál – kov. 

1.2.2 Stůl obyčejný 

Jednoduchost, stabilita. Většinou má obdélníkovou desku, nohy stolu mají různý tvar. 

Materiály, které se zde používají, jsou dřevo, laminát, plast, kov, jiné materiály či jejich 

kombinace.  

1.2.3 Počítačový stůl 

Tvarovost stolů je speciálně upravena pro pohodlnou práci s PC. Prostor vyhrazený 

klávesnici, uložení pro bednu PC. Nohy stolu jsou většinou z desek. Nejčastějšími 

materiály jsou dřevo, laminát. 
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1.3 Stoly, které mě zaujaly 

1.3.1 Milk’s computer desk 

Tento stůl mě zaujal především úložnými prostory zakomponované v desce stolu, kde 

najdeme místo pro mobil, hudební přehrávač, a také úložné místo pro laptop. Také mě 

zaujal svým jednoduchým a nápaditým designem. Nevýhodou tohoto minimalistického 

stolu by mohla být stabilita nebo méně prostoru pro nohy. 

Obrázek 1.1 Milk’s computer desk [2] 

Obrázek 1.2 Milk’s computer desk [2] Obrázek 1.3 Milk’s computer desk [2] 
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1.3.2 The Messy Desk 

 

Tento stůl zaujme svými tvary, svými skladovacími prostory a také vtipným 

provedením. Kreativní uložení „nepořádku“ s prostory, které jsou otevřeny a snadno 

přístupné, dělá tento stůl něčím výjimečným. Nejvíce se mi zde líbí rychlý přístup ke 

všemu, co člověk při práci potřebuje a především tužky se nemají kde ztrácet, díky sražené 

hraně s tvarováním. Ovšem výhoda (uložený nepořádek) má své stinné stránky.  Ne vždy 

potřebujeme mít vše na očích, jelikož celkový dojem pak může působit jako nepořádek na 

pracovním stole. 

 

Obrázek 1.4 The Messy Desk [3] 

Obrázek 1.5 The Messy Desk [3] 
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1.3.3 COMFORT FAN PF12 

 

Takhle se definují dnešní stoly pro notebook. Jsou malé, multifunkční, umožní nám 

pracovat v různých polohách, nezaberou moc místa, dají se lehce schovat nebo složit. Mají 

zabudovaný ventilátor pro odvod tepla. Myslím si, že firmy, které vyrábí tyto stoly, 

naprosto podcenily potenciál a výkonnost notebooků. Nedovedu si představit pracovat na 

tomto „stolu“. Je zde malá pracovní plocha, která neumožní plnohodnotně a pohodlně 

pracovat, a díky tomu mě zde zaráží i název tohoto stolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6 COMFORT FAN PF12 [4] 

Obrázek 1.7 COMFORT FAN PF12 [4] Obrázek 1.8 COMFORT FAN PF12 [4] 
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1.3.4 The Bureau Home Office Desk 

 

Další zajímavě řešený domácí pracovní stůl, který se skládá ze dvou častí a umožňuje 

uživateli individuálnímu rozmístění dle potřeby. Nevýhodu spatřuji v tom, že může být 

občas na něco špatný přístup a místo toho, aby člověk měl vše po ruce, má jen polovinu 

věcí po ruce. Při použití laptopu zde nevidím nic, co by zakrývalo kabely nebo kde by se 

daly jednoduše schovat. 

 

Obrázek 1.9 The Bureau Home Office Desk [5] 

Obrázek 1.11 The Bureau Home Office Desk [5] Obrázek 1.10 The Bureau Home Office Desk [5] 

http://www.officedesignblog.com/the-bureau-home-office-desk/189/
http://www.officedesignblog.com/the-bureau-home-office-desk/189/
http://www.officedesignblog.com/the-bureau-home-office-desk/189/
http://www.officedesignblog.com/the-bureau-home-office-desk/189/
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1.3.5 Vitra – playns 

 

Stůl značky Vitra je prvotřídním řešením pracovního prostoru jak do kanceláře, tak pro 

domácí potřebu. Je zde vidět plno detailů a hlavní výhodou těchto stolů je, že si uživatel 

může dokoupit různé komponenty, které by zrovna při práci mohl potřebovat. Najdeme zde 

perfektní propojení stolů mezi sebou. Dále nastavitelná výška celého stolu určitě patří 

k výhodám. Nabízí řešení schování kabelu se skrytou zásuvkou. Uživatel si může svůj 

pracovní prostor uspořádat podle svého a design je ukrytý v detailech. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.12 Vitra – playns [6] 

Obrázek 1.14 Vitra – playns [6] Obrázek 1.13 Vitra – playns [6] 
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1.3.6 Space-Saving Desk box by Raw Edges 

 

Velmi dobře navrhnutý stůl. Tenhle minimalisticky stůl šetří prostor a dokazuje, že 

v jednoduchosti je krása. Líbí se mi nápad uzavíratelného prostoru. Asi jedinou nevýhodou 

je odvod kabelů. Návrh je originální a vtipný. 

 

 

 

 

Obrázek 1.15 Space-Saving Desk box by Raw Edges [7] 

Obrázek 1.16 Space-Saving Desk box by Raw 

Edges [7] 

Obrázek 1.17 Space-Saving Desk box by Raw 

Edges [7] 
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1.3.7 The Capa Desk 

 

Pěkně kreativně řešený pracovní stůl s kombinací perfektně vybraných a sladěných 

barev. Je zde dobře vymyšlený prostor pro úschovu kabelů. Je zde i dobře vyřešené 

jednoduché stinidlo. Designově originální s řadou pěkných detailů. 

 

 

 

Obrázek 1.20  The Capa Desk [8] Obrázek 1.19 The Capa Desk [8] 

Obrázek 1.18 The Capa Desk [8] 

http://blog.gessato.com/2011/12/23/the-capa-desk-by-reinhard-dienes/
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1.3.8 Retro Bureau home office desk by Wharfside 

 

Tenhle retro originální designérský kousek mě zaujal především svou praktičností. 

Výhodou je určitě zavírání celého prostoru, kdy po zavření je počítač chráněn od prachu a 

pracovní plocha rychle uklizena. Zaujala mě zde i nástěnka, která jistě splní svůj účel. 

Provedení nohou stolu je velmi důvtipné a dodávají patřičnou eleganci. Nevýhodou je 

menší pracovní plocha a složitost. 

 

 

Obrázek 1.22  Retro Bureau home office desk by Wharfside [9] 

Obrázek 1.23 Retro Bureau home office desk 

by Wharfside [9] 

Obrázek 1.21 Retro Bureau home office desk 

by Wharfside [9] 
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1.3.9 Writing Desk by Michael Young 

 

Stůl je vybaven integrovanou zásuvkou a skrytým světlem. Velkou výhodou je, že 

poskytuje soukromý osobní pracovní prostor. Jsou zde použity působivé materiály. 

K zamyšlení je i barevná kombinace jednotlivých částí stolu. Tenhle návrh je velmi 

elegantní. Jako nevýhodu bych uvedl malý pracovní prostor. 

 

 

 

Obrázek 1.26 Writing Desk by Michael 

Young [10] 

Obrázek 1.24 Writing Desk by Michael Young [10] 

Obrázek 1.25 Writing Desk by Michael 

Young [10] 

http://www.officedesignblog.com/writing-desk-by-michael-young/529/
http://www.officedesignblog.com/writing-desk-by-michael-young/529/
http://www.officedesignblog.com/writing-desk-by-michael-young/529/
http://www.officedesignblog.com/writing-desk-by-michael-young/529/
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1.3.10 LD Desk by Jon Goulder 

 

Stul od designéra Jona Gouldera mě ohromil svou barevnou kombinací, určitě bych 

vyzdvihl veselé malé kóje. Nádherné linie a úhly, pěkně zpracované nohy. Stůl působí 

jednoduše a celkovým dojmem velmi dobře. 

 

Obrázek 1.27 LD Desk by Jon Goulder [11] 

Obrázek 1.29 LD Desk by Jon Goulder [11] 

 

Obrázek 1.28 LD Desk by Jon Goulder [11] 

 

http://blog.2modern.com/2010/02/ld-desk-by-jon-goulder.html
http://blog.2modern.com/2010/02/ld-desk-by-jon-goulder.html
http://blog.2modern.com/2010/02/ld-desk-by-jon-goulder.html
http://blog.2modern.com/2010/02/ld-desk-by-jon-goulder.html
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2 Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je návrh pracovního stolu, který ponese nezbytné prvky pro 

vykonávání práce s přenosným počítačem.  

Chtěl bych ve své práci navrhnout stůl, který bude:  

- na pohled jednoduchý, ale zároveň aby to nebyl jen stůl, kterého si nikdo nevšimne; 

- obsahovat designové detaily v mnoha vtipných, kreativních a užitečných úložných 

prostorách;  

- materiálově zajímavý; 

- splňovat uživatelské požadavky a uživatel by mohl mít vše snadno po ruce pro 

zvýšení svého pohodlí. 

- sloužit jako plnohodnotné pracoviště.  

- určen především pro domácnosti, ale i kanceláře, školy nebo pracovny 

 

Do stolu bych chtěl zabudovat, uložit, schovat veškeré komponenty, které se při práci 

s notebookem potřebují, jako například kabel pro laptop, myš, externí HDD, USB flash 

paměť, sluchátka, tiskárnu, skener, druhý monitor, tašku na NB, ale i papíry, propisky 

apod. 
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3 Variantní studie DESIGNU 

Po prozkoumání stolů, které se na trhu prodávají nebo jsou něčím zvláštní, přejdu 

k mým návrhům, které nejvíce splňují mé určené vize a cíle. V průběhu rešerše a analýzy 

tématu jsem narazil na několik problémů, které jsem se rozhodl řešit. 

3.1 Návrhy 

Tato podkapitola se bude zabývat různými variantami mého řešení. Návrhů jsem měl 

nespočet, a proto zde vybírám jen 3 varianty, které mě dovedli ke konečnému řešení. 

3.1.1 VARIANTA 1 

První návrh má mnoho úložných prostorů v mnoha kreativních zásuvkách. Prostor pro 

nohy je zde řešen vyklopením plochy, na které je NB, počítal jsem zde i s nastavení výšky 

této plochy pro dodržení správné ergonomie. Tenhle návrh má výhodu ve svých 

rozměrech, v  jednoduchém přesouvání stolu, což by bylo ideální do malých domácností. 

Ovšem jednou velkou nevýhodou je, že tento stůl by se moc nehodil do prostředí škol nebo 

kanceláří, jelikož právě jeho rozměry by neumožňovaly dodat potřebnou plochu pro 

plnohodnotnou, pohodlnou práci nejen s NB, ale i dalšími komponenty. 

Obrázek 3.1 Varianta 1- skica 
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3.1.2 VARIANTA 2 

Druhý návrh vyřešil předešlý problém s velikostí plochy. Snažil jsem se zde zabudovat 

malý stolek v tomto stolu, který by sloužil k další práci na různých místech v domácnosti, 

třeba v pohodlí v posteli, či na pohovce. Zápor téhle varianty je, že plocha není výškově 

nastavitelná, úschova kabelů by zde byla časově náročná a samotný design působí poněkud 

těžkopádně.  

 

Obrázek 3.2 Varianta 2- skica 

Obrázek 3.3 Varianta 2- Vizualizace 
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3.1.3 VARIANTA 3 

Tímhle návrhem jsem vyřešil jak problémy první varianty, tak problémy varianty 

druhé. Je zde dostatečná plocha pro vznik plnohodnotného pracoviště. Plocha pro notebook 

je výškově nastavitelná pro jednoduchou práci s dodržením ergonomie při sezení u 

počítače. Vyřešil jsem i snadnou úschovu kabelů, tím že nastavitelnou desku snadno 

vysuneme a pod ní je skrytá zásuvka a prostor, kde kabel od NB snadno uložíme a 

zapojíme. Pokud chceme NB rychle schovat, znovu využijeme, prostor pod zmíněnou 

deskou. Je zde i prostor pro tašku na NB a další komponenty potřebné při práci 

s počítačem. 

 

Obrázek 3.4 Varianta 3- skica 
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4 Metodika řešení 

V této kapitole budu popisovat, průběh a vývoj mého návrhu stolu od samotného 

začátku až k závěrečné finální verzi. Ukážu zde návrhy, kterými jsem se zabýval a veškeré 

problémy, které vznikaly při návrhu. 

4.1 Ergonomie 

U navrhování kteréhokoliv výrobku je nutno respektovat ergonomická pravidla,  která 

stanoví odpovídající tvar, optimální pracovní prostor, prostor pro nohy, aby jednoduše 

odpovídal lidskému tělu a psychice člověka. 

4.1.1 Definice ergonomie 

„Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se optimalizací 

lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a jiných 

předmětů.  

Odtud ergonomický - přizpůsobený ergonomickým požadavkům.  

Podle definice je ergonomie mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout 

přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka; tento vědní obor 

integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie 

práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o 

řízení, kybernetiky, normování atd.).“ [12] 

„Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly 

pohybovým možnostem případně rozměrům lidského těla. Například vhodně 

navržená židle má tvarem sedáku sedícímu napomoci, aby seděl vzpřímeně, a předcházet 

tak křivení páteře. Podobný význam může mít i výška židle atd. Ergonomie se například 

zabývá velikostí pracovního stolu či šířkou eskalátorů, umístěním a tvarem ovládacích 

prvků strojů a zařízení. Pro optimalizaci práce s počítačem stanovuje například vhodný 

maximální počet pohybů prstů při ovládání klávesnice a zabývá se i uspořádáním prvků na 

obrazovce. Oblast ergonomie je ovšem ještě širší, než je zde naznačeno, a zahrnuje i návrh 

pomůcek pro postižené a podobně.“ [13] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidle
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eskal%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnice
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4.2 Základní tvar 

V podkapitole základní tvar se budu zabývat vývojem různých typů, kombinací či 

variant navrženého stolu. V průběhu získávání informací se měnil můj názor, jak má být 

složitý můj návrh stolu, aby splňoval veškeré designové trendy dnešní doby. Došel jsem 

k výsledku, že můj návrh bude vypadat jednoduše a elegantně a bude mít mnoho chytrých, 

nenápadných odkládacích prostorů. Základní účel mého návrhu stolu je častá manipulace 

s NB a jeho rychlé připojení a schování veškerého příslušenství.  

4.2.1 Pracovní deska 

Zde jsem si musel uvědomit jaká je ideální či dostačující plocha pro pohodlnou práci 

s laptopem. Jelikož můj stůl má být určen do kanceláří, prostředí škol, či do domácnosti je 

rozměr pracovní desky velmi důležitý a budou se od toho odvíjet ostatní části stolu. 

Na trhu jsem objevil i malé stolky pro notebook, které jsou multifunkční a mohou se 

používat téměř kdekoliv, ovšem byly to „stoly“, které by se příliš nehodily pro práci 

v kancelářích, či školách. 

Ve školách se většinou používají rozměry pracovní desky 120x60 cm, ale také i hlubší 

stoly 120x80 cm, a to také platí i v kancelářích. V domácnosti je to různé a záleží na 

prostoru, který je v bytě, ale pokud uvážím možnost využití v domácí kanceláři, je ideální 

pro pohodlnou práci rozměr pracovní desky 120x80 cm. 

Obrázek 4.1 Popis komponentů 
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Můj návrh bude vycházet ze studií ergonomie a konkrétně s pracovními pohyby a 

dosahy. Na obrázku 4.2 můžeme vidět rozložení pracovní plochy a pohyby uspořádané do 

tří oblastí.  

„Oblast A – časté (20 až 40x za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby. 

Oblast B – pohyby obou předloktí při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti 

změny základní pracovní polohy 

Oblast C – maximální dosah – méně časté a pomalejší pohyby a nutnost otáčení 

trupu.“[14] 

Podle těchto poznatků se budu zabývat dvěma variantami, délkou stolu 120 cm a 

rozdílnou hloubkou 60 nebo 80cm. Pro samotnou tloušťku pracovní desky jsem vybral 

nejčastější rozměr, který na trhu najdeme a to 18mm. Pro výšku stolu jsem vybral 

optimálních 75cm. 

4.2.2 Úložný prostor 

Úložný prostor se u většiny stolů, řeší šuplíky, ať už zabudovanými nebo zvlášť jako 

doplněk stolu. Já jsem si na svém pracovním stolu vybudoval extrémní podmínky, abych 

zjistil, kolik vlastně věcí k práci na notebooku potřebuju. K mému překvapivému zjištění 

bylo, že u práce s notebookem potřebuju mít minimální úložný prostor pro pár papírů na 

poznámky, že potřebuji mít místo na tašku, ve které laptop přenáším a potřebuju mít 

Obrázek 4.2 Ergonomie- pracovní plocha [14] 
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prostor, kde NB schovám, aby vznikla co největší plocha pro jinou práci, jako například 

ruční počítání, kreslení nebo rýsování.  

Když uvážím, že u práce s počítačem potřebujeme flashdisky, tiskárnu, externí 

harddisk, skener, sluchátka, ale i propisky a především, kde uložím přebytečné kabely, 

došel jsem k prvnímu problému a to „Jak udělat jednoduchý a elegantní stůl s dostatečným 

prostorem pro veškeré věci, které při práci s NB potřebujeme?“ 

Přemýšlel jsem, jestli situaci vyřešit chytrými zásuvkami, které by mohly narušit 

samotný design nebo využít různé mechanismy. Nakonec jsem danou situaci vyřešil 

jednoduchým způsobem, a to ohýbanou deskou pod pracovní plochou, která umožní 

uschovat papíry, tašku na NB, samotný laptop, veškeré drobné příslušenství, a také 

s kombinací skryté zásuvky úschovu veškerých kabelů. V řadě kancelářích, či školách se 

využívá pro ušetření nákladů jedna tiskárna pro širší okruh lidí a i díky tomuhle poznatku 

jsem ji vynechal v mém návrhu. 

4.2.3 Tvar nohou 

Pro zachování jednoduchosti návrhu jsem promýšlel, jaký tvar noh navrhnu. Řešení 

bylo hned několik, jak materiálové, tak tvarové. První varianta byla navrhnout nohy 

kovové, ale nakonec jsem přešel k masivnímu dřevu, které dodá elegantní vzhled. Zde 

přikládám náčrty různých tvarů. 

Obrázek 4.3 Náčrt tvaru nohou 
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4.2.4 Deska pro notebook 

Deska pro notebook by měla mít rozměry přizpůsobené velikosti laptopu, pro jejich 

stanovení jsem vyhledal nejrozměrnější notebooky na trhu, podle nich bude rozměr této 

desky 400x430mm. Tato deska bude otočná a také výškově nastavitelná, tyto požadavky 

budu dále řešit v podkapitole 4.3 Mechanismus. 

4.3 Mechanismus 

Pro splnění l ergonomických požadavků kladené na práci s počítačem a to především 

výšku očí v pomyslné rovině s nejvyšším okrajem obrazovky, navrhl jsem jednoduchý 

mechanismus. Pro lepší znázornění zde přidávám vizualizace z programu Inventor 

Professional. 

4.3.1 Popis jednotlivých částí 

 

  

Obrázek 4.4 Mechanismus- popis dílů 
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4.3.2 Popis funkčnosti mechanismu 

Klidová poloha mechanismu 

 

 

 

 

  

Stupeň jedna tohoto mechanismu umožní 

naklopení desky pro notebook o 20 mm. 

 

 

 

Druhý stupeň tohoto mechanismu umožní 

naklopení desky pro notebook o 50 mm. 

 

 

 

Při zvednutí desky pro notebook, za 

druhou polohu, tvarový koncový prvek 

zajistí, aby při posunu zpět nedošlo 

k vrácení ke stupni 1 nebo 2. 

 

 

Vrácení do klidového stavu mechanismu. 

Čep se posunul do drážky tvarového 

koncového prvku, který dále zajistí 

vrácení do původního klidového stavu. 

 

 

 

Obrázek 4.9 Poloha zpět do klidové polohy 

Obrázek 4.6 Stupeň 1 

Obrázek 4.8 Poloha při vracení 

 

Obrázek 4.7 Stupeň 2 

Obrázek 4.5 Klidová poloha 
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4.3.3 3D vizualizace mechanismu 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.11 Mechanismus 3D vizualizace 

Obrázek 4.10 Mechanismus 3D 
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4.3.4 Dimenzování čepu 

U dimenzování čepového spoje se provádí výpočet na ohyb a otlačení. Smykové 

namáhání se zanedbává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost 45 kg může vznikat případným opřením o desku pro notebook nebo odloženými 

věcmi položené na desku pro NB. 

                              

       

         

         

  
  

 
 

   

 
       

Měrný tlak - kyvná konzola: 

   
 

 
 

 
 

     
 

     

     
           

          

 

 

Obrázek 4.12 Schéma výpočtu 
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Měrný tlak – konzola pro pohybovou desku: 

   
 

 
 

 
 

     
 

     

     
           

          

Ohybové namáhání plného čepu: 

   
  

  
 

 
 
           

    

  

 
       

    
           

Pro ocel 11 500 – Dovolené napětí v ohybu 

           

Smykové namáhání čepu (zanedbává se): 

   
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

    
          

Pro ocel 11 500 – Dovolené smykové napětí 

          

Při srovnání výsledku s dovolenými napětí jsem došel k závěru, že navržený čep vyhovuje.  
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5 Materiál 

Výběr materiálu je velmi důležitý, jelikož se od něj bude odvíjet cena stolu a jeho 

vlastnosti. Chci ale navrhnout stůl, který bude materiálově velmi kvalitní, aby jeho 

životnost byla co nejvyšší. 

5.1 Pracovní deska 

Na pracovní desku bych chtěl použit materiál, který bude v nižší cenové relaci, ale 

zároveň bude mít dobré fyzikální vlastnosti a  který bude vhodný pro povrchovou úpravu 

laminací, dýhováním či lakováním. 

5.1.1 Dřevotřískové desky DTD 
První úvaha směřuje k desce DTD, které jsou třívrstvé oboustranně broušené 

dřevotřískové desky a jsou vyrobeny ze 100% dřevěné hmoty z jehličnatých a listnatých 

stromů. Jsou určeny pro suché prostředí a jsou vhodné pro kašírování a potahování 

laminátem či dýhování. Jsou levné a jejich pevnost v ohybu se udává od 10-20 MPa. [15] 

5.1.2 OSB desky 

Druhou úvahou je dřevoštěpková deska s orientovaných velkoplošných třísek. Ploché 

třísky jsou položeny do tří vrstev. OSB desky mají řadu výhod, mezi ně například patří 

vynikající pevnost a tuhost, deska je odolná proti kroucení, rázům a vibracím. Jejich 

pevnost v ohybu se udává od 15-30 MPa. [16] 

5.1.3 MDF desky 

Třetí úvahou je dřevovláknitá deska s velmi homogenní strukturou. Jsou 

plnohodnotnou a multifunkční alternativou masivního dřeva. Finální vzhled je možné 

upravit folií, laminátem, dýhováním nebo nástřikem laku či barvy. Jejich pevnost v ohybu 

se udává od 15-35 MPa. Nevýhodou je jejich vyšší cena oprati DTD deskám či OSB 

deskám. Je možné použít probarvenou MDF desku značenou jako TOPAN MDF Colour. 

[17] 
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5.2 Úložná deska 

Největší komplikací a asi nejvíce cenově náročná část je úložná deska, která je 

ohýbaná. Chci znovu najít materiál, který bude vhodný pro povrchovou úpravu laminací, 

dýhování či lakováním. 

5.2.1 Flex MDF 

Jako ideální materiál jsem vybral předřezanou MDF desku, která lze potom snadno 

dále povrchově upravovat. Tento návrh materiálu jsem konzultoval s panem Filipem 

Wagnerem z firmy SORTIM Praha, s.r.o. Z tohoto materiálu lze snadno, levně a elegantně 

vytvořit požadovaný tvar. Tento materiál umožňuje perfektní rádius, až do velmi ostrých 

úhlů ohybu. [17]  

5.3 Nohy stolu 

Nohy stolu budou sestaveny ze tří částí, které budou mezi sebou slepeny a budou 

vyrobeny z masivního dřeva. 
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6 MKP 

V této kapitole metody konečných prvků provedu napěťovou analýzu a využiju při tom 

geometrii zhotovenou v CAD softwaru. 

6.1.1 CAD model 

Pro tvorbu 3D modelu a metody konečných prvků (MKP) jsem použil program 

Autodesk Inventor Professional, dále zkráceně Inventor.  

6.1.2 Materiál MKP 

Jako materiál jsem v Inventoru zvolil: dřevo-bříza (viz tab. 6.1), který se nejvíce svými 

vlastnostmi podobá vlastnostem navrženého materiálu. Ve skutečnosti bude mít tento stůl 

desky z materiálu MDF, desky mají tloušťku 18mm a z tabulky 6.2 je patrné, že největší 

pevnost v ohybu je 30MPa. 

Obrázek 6.1 3D model Autodesk Inventor Professional 
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Tabulka 6.1 MKP Materiály 

Tabulka 6.2 MDF fyzikální vlastnosti [17] 
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Pro srovnání ještě ostatní materiály a grafické srovnání jejich pevnosti v ohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál noh bude z masivního dřeva, mechanické vlastnosti udává tabulka 6.3. 

Graf 6.1 Pevnost v ohybu jednotlivých materiálů [18] 

Tabulka 6.3 Masivní dřevo napětí [18] 
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6.1.3 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky jsou nejdůležitějším krokem analýzy, a proto musíme dbát na 

jejich správné zadání tak, aby co nejvíce odpovídaly silám a vazbám vniklých při 

používání součásti. 

Zatěžující síla: Zatěžující sílu F =2000 N (200 kg), která vzniká například při sednutí 

na stůl nebo při odložení věcí. 

Vazby: Vazby jsem zvolil na nohách stolu, kde jsem dal jednu pevnou a 3 ideální 

vazby, zabraňující svislému pohybu. 

6.1.4 Výpočty: 

 

Obrázek 6.3 MKP Posunutí 

Obrázek 6.2 MKP Napětí 
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6.1.5 Vyhodnocení MKP 

V současné době je využívání softwarových analytických systémů pro kontrolu 

strojních součástí běžným, ekonomickým a rychlým řešením. V metodě konečných prvků 

je zapotřebí dbát na správné zadání vstupních podmínek pro určení reálných výsledků. 

V našem případě jsem dospěl k závěru, že stůl bude mít největší napětí v nohách 

12,98MPa (viz obr. 6.2). Největší posunutí při zatížení 200 kg neboli 2000 N je také 

v nohách stolu a jeho hodnota je 4,259mm (viz obr. 6.3). Pevnostní analýza s porovnáním 

maximálního napětí a přiložených tabulek navrženého stolu vyhovuje.  

Tabulka 6.4 MKP Reakční síla a moment ve vazbách 
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Tabulka 6.5 MKP Souhrn výsledků 
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7 Grafické řešení 

7.1 Vizualizace 

Vizualizace a 3D model jsem vytvořil v programu Rhinoceros se zásuvným modulem 

V-Ray, který nabízí fotorealistickou kvalitu výstupu, vysoký výpočetní výkon a sadu 

nástrojů a funkcí pro lepší přizpůsobení scény.  

 

7.2 Barevné řešení 

Jedná se o stůl do prostředí kanceláří, škol a domácností a díky tomu jsem jako hlavní 

barevné řešení navrhl kombinaci vzoru dřeva s bílou barvou. Tímto barevným řešením 

jsem se snažil dodat stolu určitou jednoduchost a eleganci. 

Obrázek 7.1 Vizualizace Rhinoceros + V-Ray 
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7.3 Kompozice 3D 

Program Rhinoceros mi nabídl profesionální kompoziční řešení 3D scény. Tento 

program mi umožnil nepřeberné množství funkcí a možností i pro ty nejmenší detaily. 

 

  

Obrázek 7.2 Vizualizace Rhinoceros + V-Ray 

Obrázek 7.3 Vizualizace Rhinoceros + V-Ray 
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Obrázek 7.4 Vizualizace Rhinoceros + V-Ray 

Obrázek 7.5 Vizualizace Rhinoceros + V-Ray 
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8 Závěr 

Designér má za úkol vyhledávat nové nápady, varianty, zaplňovat dosud neobsazené 

místa na trhu, zlepšovat a ulehčovat věci pro jejich lepší využití. Své hranice představivosti 

posouvá dále k výrobcům a uživatelům. Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout 

chytrý, elegantní, nadčasový, ergonomický, jednoduchý a přínosný stůl, který by 

v budoucnu mohl zaplnit místa v našich domácnostech, kancelářích či školách.  

Tato práce mi nabídla nahlédnutí do historie nábytkové tvorby, využívání ergonomie 

v praxi, poznání nejrůznějších materiálů a technologií, seznámení se s nábytkovými 

předměty nejrůznějších designéru, jež považuji za velmi důležité. Historie je neustálým 

zdrojem nových inspirací v kterémkoliv odvětví. 

Prioritní bylo navrhnout stůl, u kterého se bude snadno a rychle manipulovat 

s notebookem, a proto je zde umožněno nastavení výšky plochy pro notebook. Díky skryté 

zásuvce a jednoduchou drážkou v pracovní desce je vyřešen velký problém s kabely. 

Po celou dobu této bakalářské práce jsem se snažil držet základních bodů, požadavků a 

cílů, které jsem si na začátku stanovil. 

Analýza současného trhu mi otevřela bránu s novými informacemi o nových, pro mě 

neznámých materiálech a technologiích, které mi budou sloužit dále i v budoucnu. Zjistil 

jsem, že mnohdy designér musí ustoupit i jistým kompromisům. 
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