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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá návrhem designu elektrického ru�ního šleha�e, p�i�emž  
v celém procesu je up�ednost�ován nový pohled nejen na design produktu ale také na 
jeho funkci z uživatelského hlediska. Klade si za cíl navrhnout takový vzhled 
produktu, jež bude jedine�ný a tvarov� odlišný od produkt� vyskytujících se v této 
dob� na trhu, p�i�emž budou spln�ny veškeré technické a ergonomické nároky. Má 
se jednat o design produktu nižší cenové kategorie. Práce se mimo jiné zabývá 
problematikou manipulace a uchování metel šleha�e. �ešením má být inovativní 
zp�sob uchování metel spole�n� se šleha�em, jež by nijak negativn� neovlivnil 
manipulaci a nenavýšil cenu. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 
Design, elektrický ru�ní šleha�, mixér, kuchy�ský spot�ebi�, šlehací metly, šlehání 

ABSTRACT 
This thesis deals with the design of an electric hand mixer while in the entire process 
is favored new perspective not only on the design of the product but also its function 
from the user's point of view. Its goal is to design the look of the product which will 
be unique and differently shaped from the products occurring these days in the 
market and will satisfy every technical and ergonomic requirements. It should be 
design of the lower price category product. This thesis, among other things, deals 
with the handling and storage of mixer beaters. The solution is to be an innovative 
way of keeping whisk together with the mixer which does not adversely affect the 
handling and does not increase the price. 

KEYWORDS 
Design, electric hand mixer, egg beater, kitchen appliance, whisk, whisking, stirring 
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ÚVOD 
Tématem své bakalá�ské práce jsem zvolila design elektrického ru�ního šleha�e, 
jelikož mohu využít vlastních zkušeností s produktem a navrhnout produkt, který 
nebude pouze dalším vesm�s hranatým kuchy�ským p�ístrojem, ale bude p�íjemným 
pomocníkem v kuchyni, a� už je používán p�i práci nebo ve volném �ase. Elektrické 
ru�ní šleha�e na dnešním trhu mají mnoho negativních vlastností, jako jsou vysoká 
hmotnost, chyb�jící možnost odložení šleha�e p�i užívání na zadní plochu �i špatné 
ovládání šleha�e. Zmín�ných problém� se chci vyvarovat a práci s elektrickým 
ru�ním šleha�em maximáln� zefektivnit. Velmi d�ležitým aspektem p�i mém návrhu 
jsou také psychologické ú�inky šleha�e. Motivací pro mne byla možnost vymyslet 
zp�sob, jakým uchovávat metly spole�n� se šleha�em, jelikož minimum již 
existujících zp�sob� se v kone�ném d�sledku jeví spíše nepraktickým. 

�
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1 P�EHLED SOU�ASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1.1 Historická analýza 
Pro pochopení problematiky je vhodné probádat celý vývoj ru�ních šleha��
po�ínající starými kulturami, kde m�ly metly p�vodn� funkci univerzální a postupn�
se upravovaly p�ímo pro p�ípravu pokrm�. Postupn� se m�nily materiály  
a provedení, kdy jedním z nejv�tších zlom� byly patenty prvních mechanických 
šleha�� využívajících ozubených soukolí. Dalším významným okamžikem byl 
vynález ru�ních šleha�� pohán�ných elektrickou energií. Všechny zp�soby 
provedení jsou ke šlehání užívány dodnes. 

1.1.1 První metly ke šlehání 
O vzniku prvních metel ke šlehání není mnoho informací a jedná se spíše  
o domn�nky historik�, p�i�emž první písemná zmínka o metle ke šlehání se 
vyskytuje v knize The Frugal Housewife spisovatelky Susannah Carter. Tato kniha je 
obsáhlou kucha�kou ur�enou pro ženy a byla vydána v Londýn� v roce 1765. Je však 
jisté, že v Japonsku se používaly bambusové metli�ky v tradi�ních ceremoniálech 
pro výrobu matcha �aje již po staletí. [1] 

Na v�tšin� kontinent� se používaly pouze svaze�ky v�tvi�ek nebo palmových list�. 
V amerických koloniích byly tyto metli�ky pon�kud sofistikovan�jší a to díky 
inspiraci v indiánských kulturách, kde se podobný v�tší nástroj používal k úklidu. 
Pozd�ji v 19. století se výroba inspirovala �ínskými bambusovými metli�kami. Tyto 
metly se vyráb�ly v�tšinou z má�eného mladého d�eva jeho pro�ezáváním, ohýbáním 
o 180° a p�idáváním dalších �ástí. Metly se �asto používaly i k drhnutí nádobí �i 
vymetání prachu z pece. Používání metli�ek se hodn� rozší�ilo v polovin� 17. století 
v islámských a k�es�anských kulturách k p�íprav� r�zných omá�ek �i pyré. [2] 

Obr. 1 Japonská metli�ka pro tradi�ní výrobu 
matcha �aje [15] 

�
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Po mnoha vynálezech mechanických a elektrických šleha�� se klasická metla ke 
šlehání stala op�t populární v roce 1963 v Americe, kde ji p�edstavila kucha�ka Julia 
Child v televizním po�adu "I've been Reading". V té dob� se používaly v�tšinou 
pouze vidli�ky �i mechanické šleha�e a Julia Child zaujala mnoho divák� rychlým  
a jednoduchým našleháním vaje�ného bílku. Mnoho spole�ností se chytlo p�íležitosti 
a metly se za�aly vyráb�t ve velkém m��ítku. [3] 

1.1.2 Mechanické šleha�e 
Kolem roku 1860 bylo vynalezeno mnoho mechanických šleha�� velmi se lišících 
vzhledem, konstrukcí a zp�sobem jejich použití. N�které sloužily pouze ke šlehání, 
jiné obsahovaly i nože a jednalo se tedy spíše o první mixéry. 

První mechanický ru�ní šleha� byl patentován v roce 1856 v Americe. Vynálezcem 
byl Ralph Collier, který úzce spolupracoval s Alfredem H. Reipem, specialistou na 
výrobu kovových nástroj�. Jen o rok pozd�ji v Londýn� v Anglii byl patentován 
další šleha�, vynálezcem byl E. P. Griffiths. V roce 1859 byl patentován pon�kud 
odlišný vynález Jamese F. Monroa, který má již podobu bližší dnešním 
mechanickým šleha��m (až na šroub k p�ipevn�ní šleha�e). 

Obr. 2 Metli�ka z �ezaného ohýbaného d�eva [16] 

Obr. 3 Nákres patentu 
prvního mechanického 
šleha�e [17] 
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Spole�nost Dover Stamping Company za�ala sbírat patenty r�zných vynálezc�, 
po�ínaje Jamesem F. Monroem v roce 1859. P�vodní návrhy byly ur�eny p�ímo na 
šlehání vajec, pozd�ji se za�alo mluvit i o jiném využití. Zpo�átku byly všechny 
p�ipev�ovány ke stolu �i kuchy�ské desce. Využívaly se spíše v hotelech  
a restauracích. Pozd�ji se kv�li prakti�nosti za�aly navrhovat šleha�e, jež se jednou 
rukou držely a druhou pohán�ly. Ty se staly oblíbenými i v domácnostech. [2] 

1.1.3 Šleha�e na elektrický pohon 
První šleha� s elektrickým motorem vynalezl Ameri�an Rufus Eastman v roce 1885 
a v roce 1901 byl šleha� patentován. Pro lepší kontrolu se však od elektrického 
pohonu upustilo a stroj se pohán�l op�t ru�n�.  

V roce 1908 vynalezl Herbert Johnson šleha�, který byl ur�en pro míchání t�sta. 
Inspiroval se mícháním t�sta velkou lžící v obrovských nádobách v pekárnách a také 
jeho návrh byl ur�en pekárnám a restauracím. Kv�li své velikosti a váze se šleha�e 
zatím nevyužívaly v domácnostech. V roce 1916 navrhl Stephen Poplawski 
elektrický mixér, jež byl velmi podobný návrhu Rufuse Eastmana, nejednalo se však 
o klasický šleha� ale mixér s ostrými b�ity, hojn� využívaný k p�íprav� koktejl�. 

Obr. 4 Nákres patentu mechanického šleha�e vynálezce J. F. 
Monroa [17] 

Obr. 5 Mixér S. Poplawskiho 
vyráb�ný od roku 1922 [18] 
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Významným okamžikem byl rok 1927, kdy byl patentován ru�ní elektrický šleha�
vynálezce A. F. Dormeyera. Návrh byl velmi podobný moderním šleha��m, a díky 
nízké váze a menším rozm�r�m si kone�n� našel cestu i do domácností. Bylo 
oce�ováno nejen více voleb rychlosti šlehání ale zejména možnost vyjmutí metel pro 
umývání a údržbu. V roce 1930 se na trhu objevil šleha� spole�nosti Sunbeam, jež 
byl navržen Ivarem Jepsonem a na trhu se udržel celých 30 let. Spole�nosti 
Dormeyer a Sunbeam byly nejv�tšími výrobci prvních elektrických šleha��. [2] 

Obr. 6 Reklama na elektrický šleha� z roku 1950 [19] 
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1.2 Technická analýza 
Ru�ní šleha� je elektrický kuchy�ský spot�ebi� ur�ený pro p�ípravu pokrm�. 
Základní funkcí je míchání a šlehání a další velmi �astou je hn�tení nap�íklad 
kynutého t�sta. N�které složit�jší šleha�e mají i další funkce, nej�ast�ji p�ídavný 
ponorný mixér. Šleha� je pohán�n elektromotorem jež roztá�í skrze šnekové soukolí 
metly. 

1.2.1 Druhy elektrických šleha��
Elektrické šleha�e se d�lí do t�í základních skupin dle zp�sobu jejich použití, avšak  
v dnešní dob� se na trhu objevuje �ím dál více multifunk�ních šleha��, které jsou 
spojením více druh�. 

Šleha� s oto�nou mísou 
Neboli stolní šleha� �i velmi �asto nesprávn� nazývaný kuchy�ský robot. Vyrábí se 
nejen klasické velikosti ur�ené do kuchyn�, ale také mnohem v�tší pro r�zná 
stravovací za�ízení a pekárny. Stolní šleha�e jsou zpravidla výkonn�jší než ru�ní 
šleha�e.  

Obr. 7 Popis vnit�ních �ásti elektrického šleha�e [20] 
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Šleha� je upevn�n ke stojanu v
šleha�e dozadu a také otá�ení do stran. Dodávají se s odnímatelnou mísou, v
napojenou na motorek, který ji otá
ingrediencí a motor šleha�
s odnímatelným šleha�em, který lze použít jako ru

Ru�ní šleha�
Tento šleha� je nejoblíben�jším druhem a jednoduché modely se na trhu vyskytuj
od ceny pár set korun �eských. Liší se p
model� i n�kolikanásobn� vyšší
parametrem p�i výb�ru a nízký výkon je také nej
pokud jsou ke šleha�i dodány hn
k jejich využití. Šleha�e mají v
turbo pohonu, jež umožní na omezený 
Napájecí kabel šleha�e musí být dostate

O
mísou 
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n ke stojanu v�tšinou na kloubu, který umož�uje hlavn�
e dozadu a také otá�ení do stran. Dodávají se s odnímatelnou mísou, v

napojenou na motorek, který ji otá�í. Dochází tak k mnohem lepšímu promísení 
otor šleha�e není tolik zatížen. Velmi oblíbené jsou stolní šl

�em, který lze použít jako ru�ní.

 je nejoblíben�jším druhem a jednoduché modely se na trhu vyskytuj
�eských. Liší se p�edevším výkonem, který je u n
� vyšší než u jiných. Dostate�ný výkon je velmi d

�ru a nízký výkon je také nej�ast�jší p�í�inou poruchy, p
�i dodány hn�tací metly, ale výkon šleha�e není dostate
�e mají v�tšinou možnost volby rychlosti šlehání a tla

turbo pohonu, jež umožní na omezený �as výrazn� navýšit frekvenci otá
musí být dostate�n� dlouhý.

Obr. 9 Elektrický ru�ní šleha�
[22] 

Obr. 8 Elektrický šleha� s oto�nou 
mísou [21] 
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�uje hlavn� vyklopení 
ení do stran. Dodávají se s odnímatelnou mísou, v�tšinou 

í. Dochází tak k mnohem lepšímu promísení 
e není tolik zatížen. Velmi oblíbené jsou stolní šleha�e 

jším druhem a jednoduché modely se na trhu vyskytují již 
edevším výkonem, který je u n�kterých 

ný výkon je velmi d�ležitým 
inou poruchy, p�edevším 

�e není dostate�ný 
tšinou možnost volby rychlosti šlehání a tla�ítko 

 navýšit frekvenci otá�ek metel. 
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Ty�ový ponorný mixér
Tyto mixéry se používají k mén
v hrnci �i p�íprav� koktejl�
U t�chto mixer� je pot�eba držet spoušt
jsou dodávány s r�znými nástavci. Jsou pohán
akumulátor nebo klasické baterie.

1.2.2 Vnit�ní stavba šleha
Uvnit� šleha�e nalezneme motor, jež je napájen z p
soukolí pohání šlehací metly. Další sou
komunikaci mezi tla�ítky a motorem. Každý šleha
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šnekové soukolí rozto�í šlehací metly. Kvalita provedení šnekového soukol
d�ležitá pro životnost šl
opot�ebení dochází k navýšení hlu
sou�ástí je ozubené kolo a ve kterých jsou umíst
kovovými pláty k pouzdru elektromotoru. 

1.2.3 Druhy metel 
K ru�ním šleha��m jdou dodávány bu
metly mají charakteristický tvar šroubovice s hákem
závit� �i tlouš�kou. Šlehací metly mají r
tvaru slzy tvo�ené 4 �ástmi. N
a jejich sou�ástí jsou i malé kuli

�#�����	��$���%��	����$	��&����	

Tyto mixéry se používají k mén� náro�nému mixování nap�íklad omá
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ásti jsou zafixovány hlavním plastovým krytem, jež se skládá v�
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kovovými pláty k pouzdru elektromotoru. [4][5][6] 

��m jdou dodávány bu� pouze šlehací, nebo i hn�tací metly. Hn
metly mají charakteristický tvar šroubovice s hákem na konci a liší se pouze po

�kou. Šlehací metly mají r�zné tvary. V�tšinou oválné až hranaté nebo 
� �ástmi. N�které metly mají tyto �ásti i r�zn� zohýbané do stran 

ástí jsou i malé kuli�ky navyšující efektivitu šlehání.

Obr. 10 Ty�ový mixér s p�íslušenstvím 
[23] 
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1.2.4 Materiály 
T�lo šleha�e je zpravidla tvo�eno pevným plastem hlavn� díky mnohým tvarovým 
možnostem a jednoduché, tudíž i levné výrob�. Dalším možným materiálem je kov, 
šleha�e s kovovým pouzdrem jsou však složit�jší na výrobu a mnohem dražší. 
N�které šleha�e mají pogumovanou rukoje� pro p�íjemn�jší držení a p�edcházejí tím 
proklouzávání p�i pocení dlan�. Kvalitní metly jsou z ušlechtilé oceli. Ozubená kola 
pohán�jící metly jsou bu� kovová nebo vyrobena z termoplastu. 

1.3 Designérská analýza 
Malé ru�ní šleha�e se stávají op�t oblíbenými a opouští se od velkých šleha��  
s mísami, jež jsou nahrazovány univerzálními kuchy�skými roboty. Nové produkty 
mají spíše jednoduché tvary bez mnoha detail� a dynamických k�ivek, snaží se 
odpoutat od klasického vzhledu, n�které se inspirují produkty z 19. století. V nabídce 
nov�jších produkt� nalezneme hodn� barevných variant a i klasické bílé jsou 
v�tšinou dopln�ny ur�itým barevným prvkem.  

1.3.1 D�ležité aspekty p�i nákupu 
Krom� celkového vzhledu, ceny a dostate�ného výkonu je pro zákazníka d�ležitých 
mnoho dalších vlastností produktu. Negativní hodnocení se týká p�edevším p�íliš 
krátkého kabelu, tvaru, který neumož�uje postavení šleha�e p�i odkládání, vysoké 
hlu�nosti a váhy, p�eh�ívání šleha�e, nekvalitního provedení plastového krytu, 
pot�eby v�tší síly p�i vyndávání metel �i p�íliš vysoké rychlosti již p�i volb� prvního 
rychlostního stupn�, který slouží na prvotní rozmíchání surovin. Co naopak oce�ují, 
je možnost použití turbo pohonu, rychlé a jednoduché nasazení a vyjmutí metel  
a možnost jejich uložení, skladnost a kvalitní metly. 

1.3.2 Uložení metel 
Zajímavá �ešení jsou produkty s r�znými zp�soby uložení metel. Touto 
problematikou se nezabývá mnoho výrobc� a zákazníky na první pohled zaujmou, 
ale v�tšinou pak nemile p�ekvapí tím, že nejsou až tak praktické a mnohdy tedy 
nejsou ani využívány. 

Obr. 11 Metly s p�idanými kovovými prvky [24] 
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Stojany jsou oblíbeným a jednoduchým �ešením, jsou však ur�ené spíše na postavení 
na kuchy�skou linku, což mnoho lidí nevyužije. Jsou praktické pro uložení do 
velkého šuplíku, do kterého je p�ístup shora, pokud jsou uloženy do sk�ín� nebo 
výše, manipulaci spíše zhorší. Úložné boxy p�sobí prakticky, ale �asto se stane, že se 
napájecí kabel zamotá do metel �i metly samy do sebe. U n�kterých menších trvá 
déle, než se správn� metly naskládají, aby šel zav�ít. Box m�že nahradit kuf�ík, ve 
kterém má vše vlastní místo. 

1.3.3 P�íklady existujících produkt�

BODUM Bistro 
Ukázka p�kného hravého designu a aplikace z�ejm� pro tento produkt nejvhodn�jší 
barvy. Jedná se z�ejm� o historickou inspiraci. Tvar je jednoduchý bez organických 
k�ivek. Minimalistická oválná tla�ítka jsou odlišena barvou, která je vhodnou 
kombinací k zelené. T�lo šleha�e je dopln�no grafickým prvkem ve form� malých 
bod� vyhloubených do krytu a vystouplým reliéfem logotypu firmy. Tento šleha� má 

Obr. 12 Elektrický ru�ní šleha�
Cuisinart s úložným boxem [25] 

Obr. 13 Elektrický ru�ní šleha� s 
kuf�íkem [26] 
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sice p�kný a moderní vzhled, avšak je velmi negativn� hodnocen  
z uživatelského hlediska. Je velmi hlu�ný a t�žký, má p�íliš krátký napájecí kabel  
a p�ekvapiv� nízký výkon i p�esto, že se �adí do cenov� nejvyšší skupiny. 

KENWOOD kMix Hand Mixer HM791 
Jednoduchý �istý design s použitím kovového matriálu, který dodává produktu 
luxusní vzhled. Jedná se o jeden z mála produkt� této kategorie, jež je dodáván ve 
více barevných variantách, které jsou slad�ny s dalšími produkty výrobce. Rukoje� je  
z m�k�ího materiálu ale p�sobí p�íliš odd�len� od t�la. Stojan je proveden jednoduše, 
taktéž jsou ovlada�e. T�lo je zdobeno kovovým prvkem jiné barvy nesoucím jméno 
firmy a produktu. Design je stejn� jako u prvního produktu inspirován historií a to 
starými vysava�i používanými v minulém století. Jedná se o produkt nejvyšší cenové 
kategorie. 

BOSCH MFQ 3533 
P�íklad levn�jšího produktu a klasického designu od dalšího významného výrobce, 
kde se hranatý tvar propojuje s dynamickými k�ivkami. Design nep�sobí modern�  
a ani volba barev není nejvhodn�jší. Produkt je až moc hranatý a p�ední a zadní 
strana p�sobí jako useknuté, což je alespo� u zadní �ásti zmírn�no linií tmavé �ásti. 

Obr. 15 Elektrický ru�ní šleha� KENWOOD 
kMix [28] 

Obr. 14 Elektrický ru�ní šleha� BODUM 
BISTRO [27] 
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Kompozice tvar� je nevyrovnaná. Šleha� je celý krom horní �ásti hranatý, p�i�emž 
otvor pro uchopení je naopak ovál, a celá kompozice je dopln�na ješt� dalším 
prvkem barevn� odlišeným na rukojeti, kv�li kterému p�sobí p�ekombinovan�. 

ELECTROLUX EHM 6200 
Firma Electrolux, jež je také významným výrobcem elektrických kuchy�ských 
spot�ebi�� u tohoto modelu vsadila na nové trendy a jednoduché tvary. Tato firma 
klade velký d�raz na vzhled svých výrobk�. Tvar t�la je p�kným kompromisem mezi 
kvádrem a válcem, t�lo je hodn� zaobleno ale stále je viditelné, že vychází z kvádru. 
Vzhled je �istý bez zbyte�ných dopl�ujících linek, jediným detailem je barevn�
odlišená zadní �ást, která respektuje tvar a opticky zkrátí šleha�. [7] 

Obr. 16 Elektrický ru�ní šleha� BOSCH 
[29] 

Obr. 17 Elektrický ru�ní šleha�
ELECTROLUX [30] 
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1.3.4 Experimentální a zajímav� pojaté produkty 
Lze nalézt i r�zné koncepty netradi�ních �ešení. V�tšina má p�knou základní 
myšlenku, ale v kone�ném výsledku je nerealizovatelná. V mnoha p�ípadech  
z d�vodu nedostatku prostoru pro motor nebo neprakti�nosti, která shazuje prvotní 
nápad. Zajímavým konceptem je kuchy�ský robot R2D2, který nevyužívá k pohonu 
elektrickou energii a je pohán�n šlapacím pedálem. 

Obr. 18 Návrh elektrického ru�ního šleha�e na oboru designu 
Univerzity v Záh�ebu [31] 

Obr. 19 Koncept nového designu elektrického ru�ního šleha�e [32] 

Obr. 20 Multifunk�ní robot R2D2 [33] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Prvním z mých cíl� je prost�ednictvím nového designu zlepšit dnes pon�kud cizí 
vztah �lov�ka k jídlu a stravování již b�hem procesu p�ípravy pokrm�. Elektrický 
ru�ní šleha� je používán spíše p�i pe�ení než p�i va�ení a pe�ení je v dnešní dob�
p�edevším volno�asovou aktivitou. Kolá�e a buchty jsou pe�eny pro pot�šení, nikoli 
z naprosté nutnosti. Z toho d�vodu by m�la být p�íprava co nejp�íjemn�jší a práv�
tuto vlastnost si m�j návrh klade za cíl posílit. Šleha� má mít charakter rychlého 
malého pomocníka. Zmín�ného pocitu je dosaženo designem inspirovaným malými 
tvory b�žn� se vyskytujícími v p�írod�. 

Dalším mým cílem je navrhnout design, který je inovativní a jedine�ný a zaujme 
zákazníka p�i výb�ru mezi mnoha produkty. Práv� vzhled m�že být rozhodujícím 
aspektem p�i výb�ru mezi více produkty stejného výkonu a cenové kategorie a tím 
zvýšit prodejnost. Jelikož dnes je pro mnoho lidí, p�i výb�ru produkt�, jako je šleha�, 
prioritní nízká cena, snažím se navrhnout p�edevším levný produkt, od �ehož se 
odvíjí mimo jiné i volba materiálu. Šleha� však musí mít i p�esto dostate�ný výkon. 
Protože v�tšina produkt� na dnešním trhu je obm�nou stejného tvaru vycházejícího  
z kvádru, výb�rem kulat�jšího tvaru chci docílit netradi�ního vzhledu. Na barvu je 
kladen p�edevším psychologický význam. Je však d�ležité poskytnout zákazníkovi 
výb�r i z dalších barev, jelikož lidé se dnes mnohem více než d�íve zajímají  
o celkový vzhled jejich kuchyní, do kterého �adí i kuchy�ské spot�ebi�e, jež plní 
funkci dopl�k�. Na trhu je pouze n�kolik spíše luxusn�jších produkt�, jež mají 
možnost volby barevné varianty, a ostatní produkty jsou v�tšinou bílé a dopln�ny 
barvou neodpovídající dnešním trend�m. 

Mým posledním cílem bylo navrhnout ur�ité �ešení pro uchovávání metel, jež by 
nijak nekomplikovalo manipulaci. Dnešní zp�soby �ešení tohoto problému jsou 
pon�kud nepraktické, i když se na první pohled nezdají. Nap�íklad v úložných 
boxech se �asto metly zamotají do sebe spole�n� s ostatními pom�ckami �i 
napájecím kabelem. Stojany jsou praktické pokud máte šleha� pouze na kuchy�ské 
lince nebo velmi vhodn� umíst�n ve sk�íni nejlépe ve výšce pracovní desky. Navrhuji 
proto systém, jež nevyžaduje žádný další prvek, jako je box �i stojan, a dává možnost 
rychlého uvedení metel do pracovní pozice a po vyjmutí a umytí metel nabízí op�t 
rychlý zp�sob, jak metly umístit zp�t ke šleha�i. Metly budou sou�ástí šleha�e  
i v �ase, kdy nejsou používány, p�i�emž navržený systém nebude složitý a neovlivní 
cenu šleha�e. 
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3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
B�hem prvního skicování byly ujasn�ny cíle, jež má návrh spl�ovat. Jednalo se 
p�edevším o dodržení velmi malých rozm�r� šleha�e, jelikož za cílové místo použití 
byly ur�eny domácnosti. Od prvotních skic spíše jen tvar� se p�ešlo ke skicování 
r�zných variant, p�edevším v bo�ních pohledech, kde je tvar šleha�e nejpatrn�jší. 
Byly navrhovány tvary organické, zoomorfní a kulaté. P�edevším zakomponování 
p�ímo kruhu do nákresu bo�ního pohledu bylo netradi�ní a tato možnost byla 
zachována a u finálního návrhu dále rozvíjena. B�hem procesu skicování bylo 
promýšleno umíst�ní metel p�i uchovávání jako sou�ást šleha�e tak, aby se ušet�ilo 
co nejvíce prostoru. Vhodnou volbou je umíst�ní v prázdném prostoru pro úchop pod 
rukojetí �i ve spodní �ásti za motorem a pod ním. Také bylo t�eba promyslet zp�sob 
uchycení metel ke šleha�i. 

3.1 První skici 
P�vodní nákresy byly velmi nejasné a chaotické a stále hodn� ovlivn�ny reálným 
trhem a hranatým tvarovým základem. Cílem bylo p�edevším ujasn�ní si proporcí  
a zp�sobu, jak zachytit produkt v perspektiv�, která v prvním skicování �inila 
problémy na rozdíl od �rtání bo�ního pohledu. Postupn� jsem se odpoutávala od 
tradi�ních tvar� a zam��ila jsem se na kulatou p�ední �ást a kulat�jší celkový tvar. 
Díky zvolené co nejmenší velikosti šleha�e bylo možno tém�� vyvážit rozm�ry délky 
a výšky šleha�e a také se využilo kulatého tvaru do ší�e p�i zachování malého 
celkového objemu. 

Obr. 21 První již jasn�jší skici
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3.2 Variantní návrhy 
	ty�i variantní návrhy, z nichž �tvrtý byl vybrán jako finální, se soust�edí spíše na 
možnosti uchycení metel a není ješt� p�íliš promyšlen tvar šleha�e. Ten se navrhoval 
zvláš� po výb�ru varianty, jelikož se odvíjel od umíst�ní metel. Variantní návrhy 
jsou proto aplikovány i na tradi�n�jší tvary. 

3.2.1 Varianta I 
První varianta se zabývá myšlenkou umíst�ní metel v prostoru mezi rukojetí a t�lem 
šleha�e. Metly jsou tak schovány a nenarušují celou kompozici. Krásn� je využit celý 
prostor, jež šleha� zaujímá, a proporce jsou malé, jelikož spodní �ást m�že mít 
velikost a tvar kopírující rozm�ry motoru, který má hranatý podélný tvar. Metly by 
se zasunuly s ur�itou v�lí to otvoru v míst� spojení t�la a rukojeti. Tato v�le by 
musela zajistit metly proti vypadnutí nebo by musely být vymodelovány výstupky 
zapadající do zúžených �ástí metel, jež se využívají pro zajišt�ní metel ve šleha�i p�i 
provozu. Pro toto provedení by byl nejvhodn�jší rovný tvar rukojeti, což ovlivní  
i návrh zbytku t�la, aby byl šleha� kompozi�n� slad�n. Také je eliminována možnost 
napojení hmatníku v zadní �ásti zp�t k t�lu, jelikož v tomto míst� budou širší konce 
metel. 

3.2.2 Varianta II 
Je op�t využita možnost umíst�ní metel v prázdném prostoru pod rukojetí, avšak 
zp�sob uchycení je prakti�t�jší než u první varianty. Je rychlejší p�i manipulaci, 
jelikož se metly pouze odejmou od šleha�e a p�i vracení se op�t zacvaknou. Nemusí 
se tudíž zasouvat a metly jsou v pružném plastu zajišt�ny proti pohybu do r�zných 
stran. Místa pro zacvaknutí mohou být sou�ástí celého plastového krytu šleha�e. 
Toto provedení by nijak neovlivnilo cenu šleha�e a ze všech variant by bylo z�ejm�

Obr. 22 Varianta I
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nejjednodušší. Kv�li umíst�ní metel musí být šleha� v míst�, v n�mž je rukoje�
napojena na t�la zúžen, což omezuje volnost p�i návrhu tvaru. 

3.2.3 Varianta III 
Tato varianta je spíše experimentální, p�i srovnání s ostatními variantami, a zabývá 
se zajímavou myšlenkou uchycení metel magnety, jelikož metly jsou vždy kovové. 
Metly by tak mohly být umíst�ny kdekoli na šleha�i. Umíst�ní by m�lo oproti 
prvním dv�ma variantám vyšší životnost a bylo by velmi rychlé, jelikož se metly 
pouze p�iloží a již drží.  

Obr. 23 Varianta II

Obr. 24 Varianta III
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Potýkali jsme se s otázkou, zda p�ítomnost magnet� neovlivní chod elektromotoru ve 
šleha�i, a také jsme nem�li jistotu, jak velký by magnet musel být, aby udržel metly 
pevn� a zabránil pohybu metel dop�edu �i dozadu. 

3.2.4 Varianta IV - finální varianta 
P�vodní návrh bylo oto�né t�leso umíst�né v míst� zasunutí metel, jež se m�lo otá�et 
spole�n� s metlami p�i vykláp�ní, a otvory v n�m m�ly navád�t metly p�i zacvaknutí. 
Nebylo však domyšleno navrácení metel, kdy se musí oto�né t�leso op�t oto�it zp�t  
o 90 stup��. Také zp�tné uložení není tak rychlé, jako nap�íklad pouhé zacvaknutí, 
jelikož by se metly musely navíc ješt� zasunout. Také by se musel zajistit pohyb, aby 
metly samovoln� nevyklouzly. Proto se od oto�ného t�lesa upustilo a byl nahrazen 
pouze otvory, jež se skládaly z drážek pro umíst�ní metel ve šleha�i, a otvor byl 
vytvarován pro zasouvání tak, aby byly p�i vykláp�ní a zárove� p�sobení minimální 
síly metly automaticky navedeny dovnit� šleha�e. 

Obr. 25 Varianta IV

Obr. 26 První nákres varianty IV s oto�ným t�lesem a nákresy tvarového �len�ní finální varianty
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4 TVAROVÉ, KOMPOZI�NÍ, BAREVNÉ A GRAFICKÉ �EŠENÍ 

4.1 Tvarové, kompozi�ní �ešení 
V bo�ním pohledu je nejlépe vid�t, že tvar celého šleha�e vychází ze dvou 
obrysových k�ivek, jež vychází z kružnic. V�tší kružnice definuje tvar vrchního 
oblouku šleha�e, p�edevším rukojeti. Menší kružnice ohrani�uje spodní odd�lenou 
�ást. Tato �ást tvo�í velmi výrazný objem a vyvolává pocit koule díky specifickým 
k�ivkám, jimiž byla tato �ást modelována. Z bo�ního pohledu tedy vidíme �ást koule 
vy�nívající zevnit� zbytku t�la a p�i pohledu zep�edu šleha�e má tato �ást tvar menší 
koule, jež na rozdíl od bo�ního pohledu vy�nívá z t�la mnohem více. Tato �ást je 
cílen� nejširší p�i pohledu zep�edu a umož�uje nejen dostate�ný prostor pro umíst�ní 
ozubeného soukolí, ale také v�tší možnost v�trání a chlazení. Odd�lená �ást je 
tvarována tak, aby byla zbývajícím plášt�m t�la šleha�e objímána. Tento pláš� je 
tvo�en dalším celkem, jež je definován k�ivkami v míst� rukojeti uzav�enými  
a v dolní �ásti otev�enými, aby tvo�ily podstavu.  

Z podstavy je však zachován pouze výb�žek t�sn� za odd�lenou �ástí, jež zaru�uje 
stabilitu šleha�e a vyvolává pomyslné vertikální �len�ní šleha�e, kdy zadní �ást 
p�sobí jen ur�itým protažením tvaru. Ve zbylém prostoru je vý�ez pro uložení 
širokých �ástí šlehacích metel. Vý�ez pro metly je, stejn� jako p�echod mezi p�ední 

Obr. 27 Perspektivní pohled Obr. 28 Bo�ní pohled

Obr. 29 P�ední pohled Obr. 30 Vrchní pohled
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�ástí a hlavním plášt�m, definován oblou k�ivkou. V zadní �ásti šleha�e se nachází 
odkládací plocha v podob� roviny utínající pod úhlem zadní �ást šleha�e. Tato 
plocha je šikmá, což nejen zaru�í lepší stabilitu p�i odkládání šleha�e s metlami ve 
funk�ní poloze díky vhodnému umíst�ní t�žišt� a zv�tšení odkládací plochy, ale také 
zjemní a zkrátí délku šleha�e a podpo�í zakomponovaný tvar koule. 

Otvor pro úchop šleha�e je tvarován do kapky, jež nejvhodn�ji obkresluje objem 
ruky p�i úchopu. Kapka je protáhlá, aby zajistila dostatek prostoru i pro v�tší ruku, 
nap�íklad mužskou. Kapka je mírn� deformována v horní �ásti tak, aby následovala 
horní obrysovou k�ivku a tvo�ila vhodný tvar hmatníku. V dolní �ásti je kapka pro 
zm�nu zplošt�lá, aby p�íliš nezasahovala do míst umíst�ní motoru a netvo�ila 
prázdný prostor bez funkce. 

Celý šleha� díky tomu, že není postaven na jednotné ploše, vyvolává pocit 
p�ipravenosti k práci a má symbolickou funkci malého tvora, pomocníka. Prostorov�
p�sobí lehce. Metly mají klasický tvar, jež je využíván u v�tšiny šleha��. Skládají se  
z hlavního kovového d�íku, jež má zúženou �ást pro udržení ve šleha�i p�i provozu,  
a zá�ezy, jimiž jsou roztá�eny. Zúžená �ást slouží mimo jiné i k zamezení  
pohybu metel dozadu pomocí malých výstupk� v t�le šleha�e. Podobné výstupky 
jsou také pro zacvaknutí metel ve dvou místech pro každou metlu. 

4.2 Barevné �ešení 
Hlavní barvou, tedy barvou v�tší �ásti šleha�e, je volena bílá barva s lehkým šedým 
nádechem, jelikož sv�tlé barvy jsou nejvhodn�jší na údržbu, p�edevším v tomto 
p�ípad� v kuchyni, kdy umož�ují lepší viditelnost zne�išt�ní a dodržení hygienických 
nárok�. Šedý nádech redukuje zá�ivost bílé barvy, jelikož bílá barva odráží až 90 % 
sv�tla a není nutno, aby byla takhle zbarvená �ást tolik výrazná. Také sníží 
viditelnost opot�ebení, nap�íklad od�enin zp�sobených p�i manipulaci. Volený matný 
povrch eliminuje odlesky, jež narušují tvarovou �istotu, a nechává vyniknout 
samotný tvar. Matný povrch je také jednodušší na údržbu tudíž práv� do kuchyní 
vhodn�jší. 

Obr. 31 Prezenta�ní barevná varianta
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Druhou barvou, která se vyskytuje na ovládacích prvcích, p�ední �ásti šleha�e  
a gumovém vývodu napájecího kabelu, je barva sv�tle zelená, která mírn� p�echází 
do žluté. Na ovládacích prvcích má také funkci signaliza�ní, �ímž zvýrazní jejich 
umíst�ní. Je to barva pro tento produkt volena jako reprezentativní. Tato barva je 
kombinací teplé a studené barvy a p�sobí neutráln�. Byla volena p�edevším kv�li 
psychologickému významu pro uživatele. Obecn� zelená barva p�sobí klidn� a žlutá 
barva teple, což je vhodná kombinace. Ú�inky barev na �lov�ka jsou zna�n�
individuální, je však jisté, že mají ur�itý vliv na emocionální stav a pocit komfortu. 
Žlutá barva p�sobí živ�, povzbudiv�, sv�že a kreativn� a zelená barva osv�žuje, 
psychicky uklid�uje, symbolizuje sebev�domí a zvyšuje chu� k jídlu. Je tedy 
p�íhodné t�mito barvami podpo�it dobrou a pohodovou náladu uživatele, zvýšit jeho 
kreativitu, která je u p�ípravy pokrmu d�ležitá, a také vyvolat chu� k jídlu, která jen 
podpo�í vztah uživatele k p�íprav� pokrmu. [14] 

Další variantní barvy se nebudou �ídit psychologickými ú�inky, ale budou voleny 
nap�íklad podle trend� a aby obsáhly v�tšinu barevného spektra a uspokojily pot�eby 
v�tšiny zákazník�. Reprezentativní barva je sice nejvhodn�jší, ale jsou i zákazníci, 
kte�í se nebudou �ídit psychologickými ú�inky, ale nap�íklad budou chtít produkt 
ladící s dalšími prvky jejich kuchyn� nebo se budou �ídit vlastními pocity a zvolí 
barvu oblíbenou �i dle jejich názoru vhodn�jší. Možnost více barevných variant je 
tedy zásadní pro zvýšení prodejnosti produktu. Nabízí se také možnost inverzních 
barev, které p�sobí zajímav� a neo�ekávan�, avšak barvy musí být voleny mnohem 
opatrn�ji, jelikož tvo�í výrazn�jší �ást. U inverzních variant p�sobí p�kn�ji grafické 
zna�ení stup�� rychlostí, u n�hož m�že být využita sv�tlá barva. Nepoužívá se tedy 
t�etí barva jako u první barevné varianty. 

Obr. 32 Barevná varianta 2 Obr. 33 Barevná varianta 3 Obr. 34 Barevná varianta 4

Obr. 35 Inverzní varianta 1 Obr. 36 Inverzní varianta 2 Obr. 37 Inverzní varianta 3
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4.3 Grafické �ešení 
Jediným p�ímým grafickým prvkem šleha�e je zna�ení stup�� rychlostí a tla�ítka pro 
rychlost nazývanou turbo. Ovlada� pro turbo rychlost byl p�vodn� navržen odd�len�, 
pozd�ji byl p�idán jako sou�ást ovlada�e úrovn� rychlosti. D�vodem bylo nevhodné 
umíst�ní, nedostatek místa na rukojeti šleha�e a také zna�né zjednodušení ovládání.  

I v grafických prvcích jsou zachovány oblé, dokonce p�ímo kulaté tvary. Z návrhu 
zna�ení byly vybrány plné kružnice, které jsou jednozna�né, jednoduché, 
geometrické a výrazné. Výchozí pozice ovlada�e rychlosti, tedy nulová rychlost, je 
stejn� jako rychlost turbo vizuáln� odlišena od zbývajících mezistup��. Nulová 
rychlost je zna�ena obrysovou kružnicí, p�i�emž vnit�ní prázdná �ást má velikost 
shodnou s velikostí zna�ení mezistup�� a velikost vn�jší kružnice je dvojnásobná 
oproti vnit�ní. Zna�ení jednotlivých poloh stup�� rychlostí je provedeno plnými 
kružnicemi s pr�m�ry 1,5 mm. Grafické zna�ení krajní turbo rychlosti má velikost 
vn�jší kružnice shodnou se zna�ením výchozí nulové pozice, avšak místo prázdného 
kruhového prostoru je znázorn�no písmeno T. Jedná se o klasicky užívané zna�ení. 
Písmeno T je stínované se serify, jež je vhodn�jší než statické bezpatkové, které 
m�že být svým složením ze dvou obdélník� nejednozna�né. Esteticky p�sobí 
patkové písmo v kompozici s kruhem lépe než bezpatkové. 

Pro zakomponování dalších grafických prvk� jsem využila nutnost p�ítomnosti 
v�tracích otvor� šleha�e. Ty jsou v�tšinou tvo�eny liniemi a esteticky narušují vzhled 
šleha��. Jelikož mým cílem bylo odpoutat se od p�ístrojového vzhledu šleha�e, byly 
by klasické drážky v�trání naprosto nevhodné. Tvar otvor� jsem sjednotila  
s grafickým zna�ením ovlada�� a celkovým tvarem šleha�e, tudíž jsem op�t použila 
plné kružnice. Použita je kombinace t�í r�zných velikostí otvor�, kde nejv�tší je 
�ty�ikrát v�tší než nejmenší otvor a tvo�í hlavní v�trací otvory. Kružnice jsou 
pravideln� rozmíst�ny na m�ížce a navrženo bylo více kombinací. Otvory jsou 
umíst�ny v zadní �ásti šleha�e a jedna sada otvor� je také v p�ední �ásti. Ob� sady 
jsou symetrické, p�i�emž p�ední v�trací otvory mají pozm�n�né rozložení 
jednotlivých kružnic. 

Obr. 39 Návrhy �ešení v�tracích otvor�

Obr. 38 Návrhy zna�ení ovlada��
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5 KONSTRUK�N� TECHNOLOGICKÉ �EŠENÍ A 
ERGONOMICKÉ �EŠENÍ 

5.1 Konstruk�n� technologické �ešení 
Šleha� je tvo�en plastovým krytem, jež je rozd�len na t�i �ásti, dv� zrcadlové a t�etí 
ve spodní �ásti umož�ující vykrojení op�rných noh a drážek. Pokud je barevn�
odlišená �ást lisována zvláš�, což je pravd�podobn� nejjednodušší zp�sob tohoto 
barevného �len�ní, je pláš� rozd�len na šest �ástí. T�lo šleha�e je symetrické, v�etn�
ovládacích prvk� �i v�trání. V dolní �ásti jsou uloženy metly v drážkách a v zadní 
�ásti naho�e je umíst�n výstup napájecího kabelu, jež je obalen gumovým vývodem, 
který udrží kabel v poloze snižující riziko vniku napájecího kabelu do pracovního 
prostoru šleha�e a kabel nezavazí p�i postavení šleha�e na odkládací plochu. Šleha�
má malé rozm�ry, avšak dostatek prostoru pro umíst�ní elektromotoru. Hlavní 
rozm�ry jsou znázorn�ny na rysech níže. Napájecí kabel má délku 1,7 m, na kratší 
kabely si již uživatelé �asto st�žují. 

Obr. 40 Znázorn�ní rozd�lení krytu bez barevného d�lení

Obr. 41 Bokorys
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5.1.1 Vnit�ní stavba šleha�e 
Ve šleha�i je umíst�n elektromotor, jež je objemov� znázorn�n jako válec o pr�m�ru 
55 mm a délce 115 mm, p�i�emž nejkratší nalezený motor existujícího šleha�e je 
dlouhý 80 mm. Tato délka je tudíž dostate�ná pro výkonný motor. V p�ední �ásti 
motoru je skrze h�ídel napojeno šnekové soukolí, jež je propojeno s ovlada�em pro 
vyhazování metel. Motor je napájen p�ívodním kabelem a je ovládán skrze ovlada�
rychlosti, s nímž je propojen. Cirkulace vzduchu a chlazení jsou zajišt�ny v�tracími 
otvory umíst�nými v p�ední a zadní �ásti šleha�e a vzduch je pohán�n bu� jedním 
nebo dv�ma v�tráky umíst�nými v p�ední a zadní �ásti motoru. 

Obr. 42 Nárys a p�dorys

Obr. 43 Schéma vnit�ní stavby šleha�e
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5.1.2 Vyklopení a uchycení metel 
Metly jsou uchyceny v drážkách, ve kterých jsou výstupy, jež udržují metly na míst�. 
Tyto výstupy jsou umíst�ny ve vzdálen�jší �ásti od otvor� pro zasunutí metel, tudíž 
p�i vykláp�ní metel není nutno p�sobit velkou silou pro p�ekonání výstup� díky 
v�tšímu silovému momentu. P�i vykláp�ní jsou metly p�irozen� navád�ny do tvoru 
vyhloubeným obloukem a p�i dosažení úhlu 90° jsou metly ve funk�ní pozici a sta�í 
je pouze zaklapnout, jako je tomu u klasických šleha��. Po ukon�ení užívání šleha�e 
se metly uvolní skrze ovlada� pro uvoln�ní metel a po údržb�, což je v�tšinou 
opláchnutí metel, se zacvaknout zp�t do polohy úložné. 

5.1.3 Materiály a technologie 
Kryt šleha�e je vyroben z termoplastu, p�i�emž je rozd�len na 6 �ástí, tudíž je na 
výrobu pot�eba 6 forem. Tyto �ásti by byly pravd�podobn� vyráb�ny metodou 
vst�ikování plast�, kdy se plastická hmota dodá ve form� granulátu a roztavená p�i 
vysoké teplot� vyplní formu, kde se op�t zchladí. Šlehací metly se obvykle vyrábí  
z oceli. Motor umíst�ný ve šleha�i by m�l mít dostate�ný výkon, aby se p�edešlo 
jeho p�eh�átí, což je �astá p�í�ina poruchovosti šleha��. Ozubené soukolí m�že být  
z kvalitního termoplastu, vyrobené precizn� pro eliminaci hlu�nosti šleha�e, jelikož 
vysoká hlu�nost je dalším �asto negativn� hodnoceným aspektem. 

Obr. 44 Schéma pohybu metel p�i vyklopení do funk�ní polohy

Obr. 45 Pohled zespod na uchycení metel 
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5.2 Ergonomické �ešení 
Pro pohodlné ovládání elektrického ru�ního šleha�e je d�ležité dodržení 
ergonomických nárok� p�edevším hmatníku a ovlada��, ale také umožnit 
jednoduchou manipulaci. Velmi d�ležitá je nízká hmotnost. Ta je v návrhu dosažena 
díky volb� vhodného materiálu krytu a díky menším rozm�r�m. Vysoká hmotnost 
šleha�e je �astou negativní vlastností produkt� a m�že velmi znep�íjemnit práci  
s p�ístrojem a dokonce i snížit kvalitu p�ipravovaného pokrmu. Navržený šleha� má 
délku kabelu 1,7 m, jež je dostate�ná pro manipulaci na kuchy�ské lince. Šleha� má 
odkládací plochu, jejíž nep�ítomnost je �astým nedostatkem existujících produkt�. 
Plocha je šikmá, aby zabránila p�evržení šleha�e, pokud jsou metly ve funk�ní 
poloze a s ur�itou zát�ží míchané substance. Šleha� má výchozí polohu p�i umíst�ní 
metel v úložné poloze horizontální, kdy je stabilita zaru�ena nohami za oblou �ástí. 

5.2.1 Manipulace s metlami 
Zm�na polohy metel z úložné na funk�ní je velmi jednoduchá a rychlá. Tato rychlost 
je velmi d�ležitá p�i procesu p�ípravy pokrmu, kdy je nutno šet�it veškerý možný �as. 
Metly jsou fixovány v úložné poloze pomocí malých výstup� v drážkách. Tyto 
výstupy je p�i vykláp�ní nutno p�ekonat, odpor by však nem�l být veliký, aby pohyb 
metel byl plynulý. Díky oblouku a drážkám, jež navádí pohyb metly, je zm�na 
polohy p�irozená a není t�eba p�sobit silou. Jediná nutná síla je pro kone�né 
zacvaknutí metel. P�ístroj je tedy b�hem pár sekund p�ipraven k použití, p�i�emž 
uživatel nemusí hledat šlehací metly, jež jsou obvykle uloženy na jiném míst�, než 
šleha�. Pouze uchopí šleha� do jedné ruky a druhou vyklopí a zacvakne metly. 

5.2.2 Ovlada�e 
Ovlada� rychlosti šlehání je mechanický vícepolohový a je ovládán jedním prstem. 
Kulatá �ást, jež p�i ovládání m�ní polohu po oblouku je z �ásti zapušt�na do t�la 

Obr. 46 Obrys ruky p�i úchopu Obr. 47 Obrys ruky p�i uvoln�ní metel 
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šleha�e, aby byl poskytnut dostatek prostoru, p�i�emž ovlada� p�íliš nevy�nívá  
z celého tvaru šleha�e. Tento ovlada� má rozm�ry zhruba kruhu o pr�m�ru 12 mm. 
Ovlada� je snadno dostupný, dostate�n� výrazný svou odlišnou barvou a díky 
grafickému znázorn�ní poloh u ovlada�e také p�ehledný. Jelikož se jedná o ovlada�
d�ležit�jší, než je ovlada� pro vyjmutí metel, je umíst�n blíže hmatníku. P�i zm�n�
polohy by ovlada� nem�l klást p�íliš velký odpor, p�i�emž p�i umíst�ní do polohy 
poslední rychlosti, tzv. turbo rychlosti, se ovlada� pružn� vrátí zp�t, je tedy nutno jej 
po dobu volby této rychlosti držet. Tento fakt p�edchází p�eh�átí motoru a upozorní 
uživatele, že tato rychlost i p�esto, že je sou�ástí ovlada�e rychlosti, nem�že být 
používána kontinuáln�. 

Ovlada� pro vyhazování metel je také mechanický dvoupolohový a výrazn�
vystouplý, jelikož jeho stla�ení vyžaduje v�tší sílu, které bude snadn�ji dosaženo p�i 
zvýšení vzdálenosti mezi polohami. Ovlada� je ovládán jedním prstem a to palcem 
p�i vyklon�ní ruky tak, že palec opisuje horní linii šleha�e. Ovlada� metel má tvar 
zaobleného obdélníku o stranách 16 mm a 9 mm. Po stla�ení se ovlada� vrátí do 
výchozí polohy, je tedy odpružen. [14] 
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6 DISKUZE 
Promyšlenému designu elektrického šleha�e se již n�které firmy v�nují, avšak tyto 
šleha�e jsou spíše vyšší cenové kategorie nap�íklad i kv�li volb� dražšího materiálu  
a složitých technologických postup�. Málo firem se zajímá, jak bude jejich výrobek 
p�sobit v interiéru. V�tšinou jsou výrobky bílé s barevn� odlišenými ovlada�i p�i 
volb� nevhodné barvy. Nejv�tším negativem je tvar šleha�e. V�tšina produkt�
vychází z kvádru, v n�mž je otvor pro uchopení, a tento tvar se svým zp�sobem jen 
zaoblí. Lze nalézt n�kolik produkt�, jež využívají dynamických tvar�, které spíše než 
pro ru�ní šleha� by byly vhodné pro p�ímo�arou pilu. Nutno také zmínit, že jen málo 
firem se zabývalo problematikou uchování metel a ty, jež tak u�inily, pravd�podobn�
nedosáhly svých cílu, jak zamýšlely. 

6.1 Rozbor dalších funkcí designérského návrhu (psychologická a 
ekonomická) 
Cílem této práce bylo navrhnout produkt levn�jší kategorie s dostate�ným výkonem, 
jež bude mít vysokou prodejnost. Snížení výrobních náklad� je dosaženo p�edevším 
volbou materiálu krytu a jeho jednoduchou výrobou. Cenu výrobku ovlivní 
p�edevším kvalitní motor šleha�e v�etn� ozubeného soukolí. Vhodný marketing musí 
zaru�it dostate�nou informovanost zákazníka o inovativním zp�sobu uchycení metel 
a podat dostate�né informace, jelikož se jedná o vlastnost výrobku, jež nejvíce 
zaujme. Odlišný vzhled pak upoutá zákazníkovu pozornost, pokud vybírá mezi více 
produkty. 

Další �ešenou vlastností je jeho psychologická funkce. Je mnoho studií potvrzujících 
pozitivní ú�inky tv�r�ích �inností na psychiku �lov�ka a práv� va�ení a p�edevším 
pe�ení se do zmín�ných aktivit �adí. P�íkladem m�že být nemocnice v Jihlav�, kde 
dlouhodob� nemocní pacienti každý týden pe�ou. Personál i pacienti si zmín�nou 
metodu velmi chválí. Design by m�l p�edevším zp�íjemnit práci a p�iblížit vztah 
nejen mezi �lov�kem a kuchy�ským spot�ebi�em ale také jídlem samotným. [13] 
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ZÁV�R 
Cíl�, jež byly stanoveny na po�átku navrhování, bylo dosaženo ve všech jejich 
bodech. Byl navržen produkt, jež se m�že za�adit do nižší cenové kategorie díky 
malým rozm�r�m, vhodné volb� materiál� a jednoduchému provedení plastového 
krytu, jež vede také ke snadným technologickým postup�m p�i výrob�. Cíl produktu 
odpoutat se vzhledov� od tradi�ních hranatých výrobk� byl také spln�n, aniž by kladl 
omezení na ergonomické a konstruk�ní nároky, a spln�ny jsou i psychologické 
ú�inky. 

Návrh má estetickou hodnotu a je jedine�ný, již p�i prvním pohledu odlišný od 
stávajících produkt�, což vede k vyšší pravd�podobnosti, že zaujme zákazníka p�i 
výb�ru mezi více produkty. Vyšší prodejnost zajistí také možnost výb�ru mezi více 
barvami. Prezenta�ní barvou je volena sv�tle zelená se žlutým nádechem, jelikož je 
to barva nejen pozitivní, ale také navozující chu� k jídlu a kreativitu. Tato barva je 
kombinována s bílou barvou s jemným šedým nádechem, jež je vhodná pro údržbu. 
Další barevné varianty nejsou již voleny dle psychologických ú�ink�, ale nap�íklad 
dle trend� kuchyní v dnešní dob�.  

Problematika ukládání metel byla vhodn� vy�ešena. Šleha� je možno uskladnit 
spole�n� s metlami, není tedy nutno metly odd�lit a uložit na odlišné místo. Tento 
zp�sob navíc zrychlí p�ípravu p�ístroje p�ed jeho použitím nejen díky vynechání 
procesu hledání dalších komponent� p�ístroje, ale také díky jednoduchému zp�sobu 
uvedení metel do funk�ní polohy. Po použití se metly uvolní z p�ístroje klasickým 
zp�sobem a po jejich údržb� se op�t vrátí do šleha�e do polohy pro jejich uchování. 
V této poloze jsou metly fixovány díky malým výstupk�m v otvorech pro jejich 
umíst�ní. 

P�ístroj má dostate�né rozm�ry pro umíst�ní výkonného motoru, je dostate�n�
chlazen v�tráním otvory umíst�nými nejen v zadní �ásti, ale také v p�ední, což není  
u produkt� vyskytujících se na trhu pravidlem, avšak je u výkonného šleha�e 
žádoucí. Šleha� má dostate�n� dlouhý napájecí kabel a umož�uje odložení na zadní 
�ást p�i jeho používání. 

Ovládání šleha�e je intuitivní a ovlada� rychlostí je navíc zna�en jednoduchými 
grafickými prvky. Ovlada� pro uvoln�ní metel je umíst�n p�ed ovlada�em rychlosti, 
tudíž jej lze rychle dosáhnout pomocí palce bez zna�ného p�ehmátnutí. Šleha� má 
také možnost využití takzvaného turbo pohonu a možnost volby �ty� dalších úrovní 
rychlostí. Hmatník má vhodné ergonomické rozm�ry a otvor pro uchopení je 
dostate�n� veliký i pro mužskou dla�. 

Myšlenka uložení metel je perspektivní a výrobci ru�ních šleha�� by ji mohli  
v budoucnu více rozvíjet nejen z pohledu uložení metel spole�n� se šleha�em, ale 
také z hlediska zp�sobu jejich použití.  

�
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