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Tato bakalářská práce se zabývá designem tyčového mixéru. Hlavní problémy, které 
řeší, jsou zohlednění specifických požadavků zrakově postižených a seniorů, přirozené 
a jasné ovládání přístroje a více možností úchopu. Práce proniká do podstaty procesu 
mixování a šlehání. Na těchto zjištěních je postaven návrh produktu s ambicemi o nové 
tvarové pojetí, které je v souladu s funkcí. Okrajově se práce věnuje také teoretické 
stránce navrhování a vzniku produktu. Ukazuje praktické uplatnění zásad uživatelsky 
příjemného designu.

Design, konceptuální model, kuchyňský spotřebič, mapování, metodologie designu, 
mixování, nevidomí, senior, šlehací metlička, šlehání, tyčový mixér, uživatelsky pří-
jemný design, zrakově postižení.

Blending, blind, conceptual model, design, hand blender, handicapped, immersion 
blender, kitchen appliance, mapping, methodology of design, mixing, stick blender, 
user-friendly design, whisk, whisking, whipping

KALENSKÝ, O. Design tyčového mixéru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, 2015. 67 s. Vedoucí bakalářské práce akad. soch. Josef 
Sládek, ArtD..

This bachelor‘s thesis deals with the design of a hand blender. The main problems it co-
vers are designing with consideration to blind and old people, clear and natural control 
and more options for holding the device. The thesis discovers the essence of the process 
of blending and whisking. Based on this knowledge, the ambition behind the design of 
the product is to form a new shape which is in harmony with its function. The thesis 
is marginally focused on the theory of designing and developing a new product and it 
describes the practical usage of user-friendly design rules.

Abstrakt, Klíčová slova, Abstract, Keywords, Bibliografická citace
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ÚVOD

Tyčový mixér se od doby svého vzniku v padesátých letech stal nezastupitelným ku-
chyňským spotřebičem. Jeho vzhled se od té doby výrazně nezměnil. Výrobci stále 
přichází s novými funkcemi a rozšířeními. Trh je nasycen a zákazníci si mohou vybrat 
z velké řady cenově dostupných produktů, které splňují základní funkční a uživatelské 
požadavky. Cílem nového návrhu tyčového mixéru je proniknout do podstaty tohoto 
produktu a zohlednit požadavky jednoho specifického segmentu trhu.

Úvod
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

1.1 Vývojová analýza
„Abychom se mohli dívat dopředu, musíme se naučit dívat se zpět.“

Henry Dreyfuss, Designing for People [1]

1.1.1 První míchací a šlehací nástroje
Zřejmou motivací pro vznik metliček, později mixérů, byla potřeba smíchat suroviny 
při vaření. Alexandra Cervenak, která předvádí vaření hospodyňky z roku 1627 před-
pokládá, že prvními „metličkami“ byly ruce. Pagan Kennedy ve článku Who Made 
That Whisk? klade počátek používání metliček v Evropě do 17. století, i když zřejmě 
byly bambusové metličky používány při přípravě čaje v Japonsku o staletí dříve. První 
písemná zmínka pochází z roku 1765 z kuchařky The Frugal Housewife od Susannah 
Carter. Tyto metličky byly velmi jednoduché. Tvořilo je několik, nejčastěji březových, 
větviček svázaných k sobě. Kromě našlehání takové metličky mohly pokrmu dodat 
i typické aroma dřeva. Od 19. století se začaly objevovat drátěné metličky. Klasické 
metličky jsou stále v oblibě; v dnešní době se vyrábí z nerezové oceli, nylonu, nebo 
plastů. [2][3][4][5][6][7]

Obr. 1.1 Použití metličky z březových větviček na šlehání vajec [8]

1.1.2 Rotační šlehače
Významným krokem vpřed byl vynález mechanického rotačního šlehače na vejce. Prv-
ní americký patent z roku 1856 od Ralpha Colliera připomíná dnešní kuchyňské roboty, 
kdy lopatky byly pevně spojené s mixovací nádobou. Od té doby se objevilo více než 
100 patentů. Později se začaly objevovat šlehače bez nádoby, například patent z roku 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Přehled současného stavu poznání
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1.1.3 První elektrické mixéry
Dalším vývojovým stupněm bylo použití elektrického pohonu. První elektrický mixér 
byl patentován na sklonku roku 1885 Rufusem M. Eastmanem. V roce 1910 byla za-

1884 od Willise Johnsona. Všechny tyto vynálezy fungují na principu mechanické-
ho převodu ozubeným soukolím, kdy je relativně pomalé otáčení klikou převedeno 
na rychlý pohyb metliček. Ve Spojených státech si ke konci 19. století takové šlehače 
získaly velkou oblibu v hotelech i v domácnostech. [9][10][11]

Obr. 1.2 Rotační šlehač značky Dainty vyrobený v USA v roce 1921 [12]

Obr. 1.3 Patent Stephena J. Poplawského 
publikovaný roku 1924 [17]

Přehled současného stavu poznání
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1.1.4 Bamix – první tyčový mixér
V roce 1950 přichází švýcar Roger Perrinjaquet se zcela novým řešením, které se stalo 
známým jako ponorný nebo tyčový mixér pod názvem Bamix (zkratka francouzského 
battre et mixer – šlehat a mixovat). První kusy byly vyrobeny v roce 1955. Od té doby 
jsou vyráběny různé typy mixérů s novými funkcemi a s důrazem na ergonomicky 
dokonalý tvar (například Bamix M100 z roku 1961). Některé produkty jsou dodávány 
se stojanem pro samotný mixér i příslušenství. Trendem je také prodlužování délky 
mixéru a mixéry s akumulátorovým pohonem. V roce 2002 Bamix přišel se systémem 
SliceSy, který umožňuje krájení a strouhání. [18][19]

Obr. 1.4 V roce 1955 byl Bamix představen na veletrhu 
v Hannoveru. Později se začal prodávat pod názvem 

Zauberstab (kouzelná hůlka). [18]

ložena Hamilton Beach Manufacturing a tím začala průmyslová výroba elektrických 
mixérů, které měly velmi průmyslový vzhled s motorem na litinovém stojanu a oddě-
lenou miskou. Od 30. let se začaly objevovat mixéry se skleněnou nádobou a motorem 
umístěným ve víku. [10][13] 
Další typ mixéru vynalezl Steven J. Poplawski v roce 1922, kdy motor umístil na dno 
nádoby. V roce 1937 jeho vynález vylepšil Fred Osius a představil slavný Waring Blen-
der, kterého se do roku 1950 prodalo milion kusů. Později se na výrobu mixérů začaly 
zaměřovat další výrobci. V roce 1946 John Oster koupil firmu Stevens Electric vyná-
lezce Poplawského a představil Osterizer Blender. [14][15][16]

1.1.4

Přehled současného stavu poznání
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1.2 Technická analýza

„Chování designérů dosud šlo přirovnat k tomu, co by se stalo, kdyby se všichni lékaři 
přestali věnovat obecnému lékařství a chirurgii a zaměřili se výhradně na dermatolo-
gii, plastickou chirurgii a kosmetiku.“

Victor Papanek, Design fot the Real World [20]

1.2.1 Základní pricipy šlehání a mixování
Šlehání je realizováno dvěma základními mechanismy – denaturací a koagulací bíl-
kovin. Denaturace je nevratná změna prostorového uspořádání bílkovinného řetězce. 
Pro denaturaci je významná disperze plynu do proteinové směsi. Když pohybujeme 
jemnými dráty metličky v této směsi (vaječný bílek nebo mléčné bílkoviny), každý 
drátek za sebou vytváří malé vacuum. Plyn (vzduch) poté vyplňuje toto vacuum a tím 
se dostává do šlehané směsi. Výsledek závisí na počtu drátů na metličce a na rychlosti 
šlehání. Při šlehání vaječného bílku hraje svoji roli také mechanické namáhání – pů-
sobení střižné síly1. Pro koagulaci bílkovin je významné působení tepla, které v tomto 
případě vytváří rotace metličky. [3][21]

Druhou základní funkcí tyčového mixéru je rozmixování obsahu nádoby a dosažení 
krémové struktury. Při ponoření vytváří rotující nůž vír a tím pod sebe vhání hetero-
genní směs, kterou poté mechanicky homogenizuje. Obvykle má takový nůž dvě čepe-
le, objevují se však i efektivnější tříčepelové varianty. [22]

Obr. 1.5 Výměnné nože k tyčovým mixérům 
výrobce KitchenAid [23]

1 To vysvětluje fakt, že často je mixovací nástavec pro tuto činnost efektivnější než šlehací metlička.

1.2.2 Šlehací metla
Podle recenzí mají tyčové mixéry obecně problém s našleháním bílků a výrobou majo-
nézy. Tento problém může být způsoben špatnou konstrukcí šlehací metličky. V knize 
Elektronářadí od Jana Tůmy je zajímavá poznámka týkající se míchacích metel pro 

Přehled současného stavu poznání
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1.2.3 Ovládání
Tyčový mixér bývá ovládán bezpečnostním spínačem, který je stále držen. Většina 
mixérů má plynulou regulaci otáček a režim turbo. Srozumitelné označení regulátoru 
rychlosti a snadné stlačování spínače jsou klíčové pro pohodlné ovládání. [26]

1.2.4 Vnitřní konstrukce
Hnací jednotkou tyčového mixéru je stejnosměrný sériově buzený motor2. Ten je ploš-
ným spojem připojen ke zdroji elektrického proudu a spínači. Některé složitější mixé-
ry umožňují plynulé nastavení otáček nebo více rychlostí. Například firma Johnson 
Electric nabízí výběr motorů pro tyčové mixéry podle výkonů a předpokládaného zá-
těžového času. Rozměry podobného motoru výrobce CF Motor jsou: průměr 43,8 mm 
a délka 75 mm. Hřídel má průměr 5 mm. [27][28][29]

Na motoru bývá nalisován závit pro nástavec. Tyto komponenty jsou společně nasunuty 
do krytu mixéru, ke kterém jsou pevně připevněny. Kryt slouží zároveň jako rukojeť. 
Shora je mixér uzavřen víkem, které je nacvaknuto na plošný spoj a zajišťuje propojení 
s elektrickým zdrojem. Z víka vychází přívodní kabel. V nástavci je uložena hřídel se 
sekacím nožem.

Obr. 1.6 Šlehací metlička – příslušenství pro mixéry 
Phillips [24]

2Takový motor má na statoru umístěny hlavní a komutační póly. Rotor (kotva) nese vinutí s cívkami. 
Elektrický proud vytváří reakční magnetické pole, které způsobuje rotaci kotvy. Budící vinutí je zapo-
jeno do série s rotorem. [30]

1.2.3

1.2.4

Přehled současného stavu poznání

stavebnictví: „Pro materiály, které se nemají při míchání příliš provzdušnit ... slouží 
klencová metla, protože ramena z kulatiny nevtahují do směsi vzduch jako ploché lo-
patky.“ Jak bylo vysvětleno výše, správné vhánění vzduchu do směsi je klíčové. Proto 
by bylo vhodné používat metličky z drátu plochého průřezu. [25]
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Stejnosměrný motor

Plošný spoj  
a elektronické 
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Připojení přívodního 
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s motorem
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Přehled současného stavu poznání

Obr. 1.7 Řez mixérem Braun MR 100
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1.2.6 Používané materiály
Kryt mixéru je vyroben z ABS (akrylonitril-butadien-styren) známého pod obchod-
ními názvy např. Novodur® nebo Teluran®. ABS je výborně odolný proti nárazu, má 
dobré elektroizolační vlastnosti, rozměrovou stálost a chemickou odolnost proti půso-
bení některých chemických látek. Zpracovává se tepelným nebo vakuovým tvarovná-
ním, vytlačováním, vstřikováním, lisováním za studena atd. ABS je možné recyklovat 
a je zdravotně nezávadný. Pokud je tento materiál vystaven vysokým teplotám je hoř-
lavý. Cena se pohybuje v rozsahu cca 1,04 - 1,94 €/kg. [34]

Přídavné nádoby mohou být vyrobeny z SAN (Styrén-Akrylonitril), který je odolný 
vůči vroucí vodě, tukům, alkoholu, teplotním šokům nebo skvrnám z potravin. Zpra-
covává se vstřikováním, vytláčením a lisováním. SAN je zdravotně nezávadný, je mož-
né ho barvit a má velmi příjemný povrch. SAN je recyklovatelný, nevýhodou je leh-
ká zápalnost. Obchodní názvy jsou např. Tyril®, Lustran®, atd. Cena se pohybuje od  
1,67 do 2,22 €/kg. [34]

Ozubená kola a ložiska uložení hřídele mohou být vyrobena z Polyoxymetylénu (POM). 
Nejběžněji se zpracovává vstřikováním, vytláčením nebo vyfukováním. Tento termo-
plast má vynikající rozměrovou stabilitu, pevnost, vysokou teplotní odolnost, vrubovou 
houževnatost, odolnost proti otěru a opotřebování. POM je recyklovatelný. Obchodní 
názvy Delrin®, Kemlex®, apod. Cena cca 2,7 - 4 €/kg. [34]

Pogumování a spínač mohou být vyrobeny z přírodního kaučuku (NR) nebo z polyizo-
prénu, což je jeho syntetická obdoba. Oba jsou zdravotně nezávadné a mohou přicházet 
do kontaktu s potravinami. [34]

1.2.5 Výkon tyčového mixéru
Výkony tyčových mixérů se pohybují od 200 do 1000 wattů. Podle výsledků testu de-
níku MF DNES se nedá říci, že by výkon byl nejdůležitějším parametrem z hlediska 
životnosti a správné funkce. Článek „What are the benefits of hand blender“ považuje 
za dostačující výkon 250 wattů. Na trhu se ojevují tyčové mixéry s přívodní šňůrou 
nebo bez ní. Zdá se však výhodnější vybrat mixér se šňůrou, protože díky lepšímu vý-
konu dosáhneme stejného výsledku v lepším pracovním čase. [26][31][32][33]

1.2.5

1.2.6

Přehled současného stavu poznání
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1.3.1 Uplatnění tyčového mixéru
V průběhu asi stoleté historie se vyvinulo několik typů mixérů. Každý typ má své vý-
hody a hodí se pro různé účely a uživatele. 

Tyčový mixér
Tyčový mixér je skladný, snadno se obsluhuje i čistí. Díky své konstrukci a tvaru má 
více možností použití než klasický stolní mixér. Výhodou je možnost mixování přímo 
v hrnci nebo v jakékoli jiné nádobě. Proto je vhodný pro přípravu krémových polévek, 
dětských pokrmů, majonézy, šlehačky. Výrobci často nabízejí také nástavce na sekání 
ořechů, cibule, nebo drcení ořechů. Oproti ručnímu šlehači nebo kuchyňskému robotu 
neumožňuje míchání těsta (případně jen velmi řídkého) a při provozu je nutné stále 
držet bezpečnostní spínač. [23]

Další kategorií jsou tyčové mixéry pro profesionální kuchyně a jídelny, které umožňují 
mixování až do objemu 200 litrů s mixovacími tyčemi délky až 50 cm. Takové produk-
ty vyrábí například španělská firma Sammic. Zajímavé je jejich řešení šlehače, kdy je 
na tyčový mixér přidělán nástavec s dvěma metlami (je zřejmé, že ruční šlehač by práci 
v takovém rozsahu nezvládl). [36]

1.3 Designérská analýza
„Dobře navržené věci je snadné interpretovat a pochopit. Obsahují viditelná vodítka 
k svému ovládání.“

Donald A. Norman, Design pro každý den [35]

Obr. 1.8 Mixér Sammic pro profesionální kuchyně [36]

Přehled současného stavu poznání
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Obr. 1.9 Ruční šlehač Breville [37]

Obr. 1.10 Kuchyňský robot Philips [39]

Přehled současného stavu poznání

Ruční šlehač
Ruční šlehač je jedním z nejběžnějších kuchyňských spotřebičů. Vyznačuje se jedno-
duchým a rychlým použitím. Výhodou je snadné čištění a dobré uskladnění. k jeho 
používání je potřeba více síly než u tyčového mixéru. Většina ručních šlehačů nabízí 
také mixovací nástavec a tím nahrazují tyčový mixér. Variantou může být nástavec 
s otočnou mísou (stojanový mixér), nebo varianta na ruční pohon. [26][38]

Kuchyňský robot
Kuchyňský robot představuje přístroj pro komplexní vykonávání všech úkonů (míchá-
ní, hnětení, mixování, sekání, drcení, strouhání, krájení, případně další). Nevýhodou 
může být náročnější sestavení a čištění, záběr více místa a nutnost použití misky ku-
chyňského robotu. Vhodný pro velké rodiny a vášnivé kuchaře. [26]
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Přehled současného stavu poznání

1.3.3 Příklady existujících produktů

Cuisinart Smartstick Extendable Shaft Hand Blender (CSB-55)
Prodlužitelný nástavec mixéru Cuisinart řeší uživatelský problém s výškou ruky při 
práci. Tvarování je rytmické, vytváří dvojitou vlnu. Bílá barva a navazující mixovací 
nástavec působí elegantně a vytváří dojem solidní jistoty. Umístění spouštěcího tlačít-

INSTRUCTION
BOOKLET

SMARTSTICK™ EXTENDIBLE SHAFT HAND BLENDER CSB-55

®

CSB-55 IB-3028D  8/12/03  6:52 PM  Page 1

Obr. 1.11 Tyčový mixér Cuisinart CSB-55 s pro-
dlužitelným mixovacím nástavcem [40]

1.3.2 Tvarové řešení stávajících produktů
Podle tvaru mixovacího nástavce můžeme tyčové mixéry rozdělit do dvou skupin. 
V prvním případě je mixovací nástavec, který tvoří kryt hřídele a nože, tvarově a vět-
šinou také materiálově oddělen. V druhém případě plynule vychází z těla mixéru a je 
vyroben ze stejného materiálu jako kryt motoru.

Z důvodu umístění motoru ve spodní části těla mixéru bývají mixéry v tomto místě 
nejhmotnější. V horní části obvykle dochází ke zúžení, což je dobré pro lepší úchop, 
nicméně velká změna průměru je nevyhovující. Příliš doplňujících prvků, které vytváří 
dojem komplexnosti, ve výsledku působí rušivě. Některé tvary jsou kapkovitého cha-
rakteru, jiné se pokouší experimentovat s vertikálním rytmem.
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Bamix M 160
Firma Bamix je prvním, kdo tyčové mixéry začal vyrábět a jejich produkty patří k na-
prosté špičce. Tvarování jejich mixérů se od uvedení prvního mixéru v 50. letech vý-
razně nezměnilo. Prolis zajistí příjemný úchop, problematická však mohou být malá, 
značně zapuštěná tlačítka. U spodní části těla je rotační tvar porušen seříznutím a dráž-
kováním. Vlastní úchopová část je tvarována podle tvaru ruky. Několik křivek a dráž-
kování na těle mixéru mohou působit příliš komplikovaně. Funkčně řešená subtilní hří-
del a odlehčená mixovací hlavice dodávají mixéru industriální vzhled.

Obr. 1.12 Tyčový mixér Bamix M 160 [41]

Přehled současného stavu poznání

3Konceptuálním modelem se rozumí schéma, které vytváří designér a které se snaží prostřednictvím 
produktu předat uživateli. Pokud je konceptuální model designéra shodný s konceptuálním modelem 
uživatele (tzn. porozumění jak produkt přibližně funguje) jedná se o ideální stav. Viz dále kapitolu 4.1.3 
Srozumitelnost a použitelnost produktu. [35]

ka je v souladu s konceptuálním modelem3 a s jeho funkcí. Toto řešení však umožňuje 
pouze jeden způsob držení, což je z uživatelského hlediska nevýhodou. Umístění pří-
vodního kabelu směřuje do pracovního prostoru a proto může překážet při používání 
tohoto produktu. 
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Přehled současného stavu poznání

Koncept Breville Wizz Stick Pro
Koncept značky Breville ve spolupráci s University of Canberra přinesla úplně nové 
tvarové pojetí. Na první pohled zaujme masivní kryt hřídele. Mixér je minimalisticky 
tvarován – skládá se v podstatě ze dvou válců stejného průměru usazených na sebe 
pod velmi tupým úhlem (5°). Úchopová část je členěna kovovým páskem, který ji záro-
veň propojuje s krytem hřídele, na který navazuje mixovací hlavice. Estetické, ale zá-
roveň z uživatelského hlediska nevhodné, je umístění a řešení spínačů, které jsou velmi 
malé a v nesepnuté poloze zarovnané s povrchem těla. Vhodné a poměrně elegantní je 
vyřešení přívodního kabelu.

Obr. 1.13 Koncept tyčového mixéru Breville Wizz Stick Pro [42]

Breville BSB510XL Control Grip Immersion Blender
Tento mixér Breville je výjimečný způsobem držení a „pistolovým“ spínačem. Zpočát-
ku se toto řešení zdálo být vhodné, ale po důkladném prozkoumání na modelu z claye 
bylo zhodnoceno jako nepraktické. Nutí totiž uživatele jen k jedinému způsobu úcho-
pu a jiné možnosti takřka znemožňuje. Tvarování je dynamické, masivní kryt hřídele 
mixovacího nástavce dodává jistotu, ale ubírá na eleganci. z pohledu uživatele je pří-
jemné pogumování rukojeti a velká hloubka ponoření. Možnost nastavení 15 rychlostí 
se zdá být zbytečností.
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Obr. 1.14 Tyčový mixér Breville BSB510XL [43]

Sencor SHB 4360
Zástupcem levnějších produktů je mixér značky Sencor. Je postavený ze základního 
tvaru válce, který je v horní části mírně vytvarován pro pohodlnější úchop. Masivní 
nerezový kryt hřídele a nože dodává jistotu. Jednoduchý grafický motiv a podsvícení 
spínacího tlačítka podtrhují čistotu produktu. Odepínání nástavců je vyřešeno systé-
mem dvou protilehlých tlačítek. Mixér je nabízen se sadou nádob, šlehací metličkou, 
sekáčkem a věšákem na stěnu. Devizou Sencoru pro tuto řadu je velké množství barev-
ných variant. 

Obr. 1.15 Tyčový mixér Sencor SHB 4360 [44]

Přehled současného stavu poznání
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1.3.4 Uživatelské problémy mixérů současné produkce
Praktická zkouška několika stávajících produktů přinesla výsledky ve zjištění několika 
nedostatků. Z uživatelského hlediska bývá nejhůře řešeno ovládání mixéru. Tlačítka 
jsou často v základní poloze (vypnuto) zarovnány s krytem a po sepnutí se zatlačí vel-
mi hluboko, což vyvíjí zvýšený tlak na ruku a urychluje únavu. Tento problém efektiv-
ně řeší mixér Breville (viz výše). Jeho velkou nevýhodou však zůstává jediná možnost 
úchopu. Někteří zákazníci by také uvítali aretaci tlačítka. Mnohé mixéry nabízí 15 
rychlostí, což je zbytečně mnoho. Při většině úkonů postačí maximálně 3 rychlosti. 
Praktickým vyřešením uskladnění je zavěšení přístroje na háček. Z uživatelského hle-
diska je také významná dobrá omyvatelnost mixovací hlavy. Ta zároveň nesmí poško-
zovat povrch nádoby, ve které pracuje. Při návrhu mixéru je vhodné zohlednit proporce 
ženské ruky a věnovat pozornost reálné výšce úchopu v souvislosti s výškou postavy 
a výškou linky.

Přehled současného stavu poznání

Obr. 1.16 Práce s tyčovým mixérem ve skutečné pracovní poloze
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE

„Jestli chceš být designér, tak si musíš rozmyslet, jestli chceš vydělat peníze, nebo dělat 
práci, která má smysl.“

R. Buckminster Fuller [20]

2.1 Cíl práce a požadavky uživatelů

2.1.1 Cíl práce 
Navrhnout takový tyčový mixér, který bude splňovat následující parametry:
• správný a kvalitní úchop s přihlédnutím k pravákům a levákům,
• snadné, správně umístěné a jasné ovládání – vytvoření jednoduchého konceptuál-

ního modelu a správné navedení uživatele bez psaného popisu; jasné a přehledné 
ovládání rychlostí,

• jednoduché a přirozené nasazování a sundávání nástavců,
• navrhnout produkt s přihlédnutím k potřebám konkrétní skupiny lidí se specifický-

mi omezeními nebo požadavky (nevidomí, hluchoněmí),
• vyjádření podstaty funkce a energie produktu v jeho tvaru.

2.1.2 Požadavky na výsledný produkt z hlediska uživatele
• dobře omyvatelná hlavice, bez vnitřních hran, bez otvorů,
• zahnutá spodní hrana mixovací hlavice pro lepší stabilitu – mixér musí mít dobrou 

stabilitu při postavení,
• příjemný úhel úchopu,
• zohlednění celkové výšky úchopu vzhledem k výšce pracovní plochy,
• tvar, který se dobře drží a přirozeně se opírá o ruku,
• konstantní tloušťka úchopové plochy, přiměřený průměr těla, správné umístění tě-

žiště,
• jednoduché ovládání, jedno tlačítko, maximálně tři rychlosti, zvážit stabiliza-

ci tlačítka v sepnuté poloze, vyhnout se hlubokému sepnutí tlačítka (nepřirozené  
pro prsty),

• možnost dobrého uskladnění, zavěšení na háček na kuchyňské tyči („aby nebylo 
potřeba dalšího nástroje, spotřebiče k používání nebo zavedení produktu“).

Dílčím cílem je navržení jednoduchého příslušenství – nádoby na šlehání a nádoby 
na sekání, které budou tvarově doplňovat a podporovat navržený produkt.

2

2.1

Analýza problému a cíl práce
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2.2 Vývoj vývoje produktu – metodologie

„Design se dnes učí jako forma umění nebo řemeslo, ne jako věda s jasnými principy... 
Je čas pro design jako vědu.“

Donald A. Norman, Design of Future Things [45]

Obr. 2.1 Pohyby chapadel

Při návrhu produktu (zvláště pro studijní účely) je velmi důležitá cesta, kterou návrh 
prošel. Ta je často zajímavější a důležitější, než samotný finální návrh. Detailně je pro-
ces návrhu tyčového mixéru popsán v příloze „Vývoj vývoje produktu“.

Analýza problému a cíl práce
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2.2.1 Poznámky k řešení tvaru, zdroje inspirace
Je důležité a pro dobrý design nezbytné, aby tvar produktu přímo vypovídal o jeho 
funkci a sděloval vnitřní uspořádání a logické jádro objektu. V případě mixéru je tím-
to jádrem, funkcí, přeměna elektrické energie na rotační pohyb metličky nebo nože. 
Tímto pohybem dochází ke změně ve struktuře zpracovávané hmoty – např. při šlehání 
krému dochází k dodání vzduchu do tekutiny a v důsledku toho je hmota nadýchanější, 
ale z jistého pohledu hustší; při mixování např. polévky dochází ke zmenšení jmenovité 
velikosti jednotlivých částic a našlehaná hmota je opět krémového a velmi jemného 
charakteru. Při tomto procesu dochází k vírům vzduchu, tekutiny, příp. pevných částic. 
Výsledný tvar by měl respektovat výše popsaný proces a zároveň by měl vyjadřovat 
ideální abstraktní vlastnosti mixéru – asociace a pocity, které má produkt v uživateli 
vyvolávat. Pro uspořádání těchto vlastností je vhodné použít myšlenkovou mapu, kte-
rou popsal např. David Airley ve své knize Logo. Myšlenková mapa pomáhá utřídit 
a soustředit myšlenky a najít ideje. [46]

Pro zjištění vztahu uživatelů k danému produktu jsem nachystal tři jednoduché otázky, 
které ale jdou do hloubky problému a díky nimž je možné poznat základ tohoto vztahu. 
Mým cílem nebylo získat co největší množství respondentů, ale povídat si s nimi a po-
chopit jejich vnímání produktu.

Analýza problému a cíl práce

2.2.1

Obr. 2.2 Mikrotitrační 
pipeta. Pokus použít princip 

mechanismu odpojování 
nástavce.

Obr. 2.3 Skica mixéru založeného 
na motivu rotace
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Analýza problému a cíl práce

Na základě tohoto výzkumu jsem se zaměřil na bližší prozkoumání mořských živo-
čichů, které si uživatelé často s mixérem spojují. Chobotnice zaujme svými chapadly, 
za povšimnutí stojí rozpínací blána mezi nimi. Na chapadle v horní části na obr. 2.1 jsou 
naznačeny přísavky (možná analogie s krytem mixovacího nože).

V první fázi experimentování jsem pracoval s organickým tvarováním a zpracoval 
variantní řešení produktu. Z dalších poznatků vyplynulo nové pojetí tyčového mixéru, 
které vyžadovalo změnu přístupu. Výsledné tvarování tedy vychází z přísné geometrie.
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Obr. 3.1 a 3.2 Skica a model mixéru inspirovaného mořským koníkem

3

3.1

3.1.1

Variantní studie designu

3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

3.1 Variantní návrhy

3.1.1 Varianta I

„Je věcí mravní čistotnosti a upřímnosti, aby všecko kolem vás bylo poctivé a bez 
přetvářky. ... každá čistá, dokonalá hmota je neobyčejně originální, prostě protože není 
žádnou imitací.“

Karel Čapek, Věci kolem nás [47]

První varianta vzešla z úvodního hledání inspirace v mořském světě. Vychází z tvaru 
těla mořského koníka. Clayový model ukázal, že tato varianta nabízí několik možností 
pohodlného držení, praktický vývod přívodního kabelu a elegantní organický vzhled. 
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3.1.2 Varianta II

Variantní studie designu

Obr. 3.3 a 3.4 Skica a model varianty II. Pokus o využití 
způsobů ovládání mixéru Breville BSB510XL

Varianta II spočívá v pokusu uplatnit nekonvenční způsob ovládání, který je použit 
u mixéru Breville BSB510XL. Vytažení tvaru zajišťuje zavěšení na horní část ruky. 
Tato varianta byla zavržena kvůli jediné možnosti úchopu.
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3.1.3

Variantní studie designu

Obr. 3.5 a 3.6 Referenční model finální varianty. Od této chvíle byla ujasněna koncepce.  
K řešení zbývalo exaktní tvarování

3.1.3 Varianta III
Varianta III vychází z přehodnocení funkce a podstaty tyčového mixéru. Na tomto 
konceptu je postaven finální návrh. 



strana
36

Variantní studie designu
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 4 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÍ, BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Tvarové a kompoziční řešení

4.1.1 Podstata finálního návrhu
Základem finálního řešení je nalezení základního problému a vlastní podstaty práce s 
tyčovým mixérem. Tyčový mixér by měl především dobře mixovat a šlehat. Jak bylo 
uvedeno výše, tyto dvě funkce jsou ve své podstatě odlišné. Mixování je ve své podsta-
tě zjemnění struktury hmoty. Je analogické mačkání např. brambor, kdy nástroj držíme 
v celé dlani (obr. 4.1). Naopak, metličku nebo vařečku držíme úplně jinak – v principu 
jako tužku (obr. 4.2, 4.3). Oba tyto způsoby držení jsou přirozené, protože každý na-
bízí jiné možnosti práce. Držení šťouchadla umožňuje vynaložení větší síly a držení 
metličky uvolněným zápěstím poskytuje větší rychlost a tím i lepší výsledek šlehání. 

„Moderní člověk ... ukazuje proměněné vědomí: všechny životní projevy přijímají nový 
zjev, zjev stále vyhraněněji abstraktní.“

Piet Mondrian, Lidem budoucnosti [48]

4

4.1

4.1.1

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Obr. 4.1 Držení šťouchadla; obr. 4.2, 4.3 Dva možné způsoby držení metličky
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4.1.2 Tvarové a kompoziční řešení
Finální řešení vychází ze základního objemu válce, který je ve spodní části seříznutý 
vertikální plochou. Na tento válec pod úhlem 70° navazuje menší válec, který je rovněž 
seříznutý. Vzniklá ploška plní navigační funkci při připevňování nástavců a zároveň 
vytváří přirozený prostor na umístění spínače pro šlehání. Základní válec je zakončen 
masivním spínačem. Hrany jsou zaobleny jemným radiem, který podtrhuje eleganci 
a tvarovou čistotu, zároveň však zajišťuje uživatelský komfort a bezpečnost při práci. 

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Tyčový mixér je pouze rozšířením, či zdokonalením těchto nástrojů. Mixér navržený 
s přihlédnutím k těmto přirozeným postupům přispívá k uživatelskému komfortu a zá-
roveň k jejich zefektivnění4.

4 Podobný princip zjednodušení činnosti na základní princip popisuje Henry Dreyfuss v knize Desig-
ning for People. Při návrhu dětského kola jeho tým testoval ideální pozice těla při jízdě. „...zjistilo se, 
že nejlepší pozice pro jízdu stálou rychlostí byla podobná té při chození. Nejjednodušší pozice pro 
závodění byla podobná pozici při běhu.“ [1]

Obr. 4.4, 4,5 Fotografie modelu finálního návrhu
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Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Obr. 4.6 Vizualizace finálního návrhu s metličkou

Nástavce navazují svými horními částmi na základní objem těla. V případě mixovací-
ho nástavce je hřídel kryta subtilní válcovou trubkou, která ústí v jednoduše a praktic-
ky tvarovaný kryt nože. Šlehací nástavec kopíruje vzor mixovacího nástavce, válcová 
trubka je zredukována na minimální délku. Na ní navazuje metlička, jejíž tvar je dán 
její konstrukcí. Sekací nástavec je zároveň víkem pro nádobu. Seříznutím opět navazuje 
na základní objem. Šlehací i sekací nádoba je definována základním válcem, který je ve 
spodní části mírně vybrán – z funkčních důvodů – pro připevnění gumové podložky, 
kterou lze zároveň použít také jako víko. Vnitřní prostor dna je zaoblen velkým radiem.
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Obr. 4.7 Vizualizace finálního návrhu. Varianta se sekacím nástavcem a miskou.

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení
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4.1.3 Srozumitelnost a použitelnost produktu
Odborník na uživatelsky příjemný design Donald Norman uvádí čtyři základní princi-
py srozumitelného designu: konceptuální model, viditelnost, mapování a zpětná vazba. 
[35]

Konceptuální model
Konceptuální model je schéma principu funkce produktu, které vytváří designér a pro-
střednictvím produktu komunikuje s uživatelem, který si vytváří svoji představu (sché-
ma) o principu funkce tohoto produktu. V případě tyčového mixéru je konceptuální 
model velmi jednoduchý: stisk tlačítka spouští motor, který pohání nůž. Dalším me-
chanismem je nasazování nástavců. Zde správnému pochopení napomáhá vlastní tva-
rování.

Obr. 4.8 Komunikace designéra a uživatele 
prostřednictvím produktu. Systémový obraz je 

popsán na obr. 4.9.

4.1.3

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení
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Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Viditelnost
Základní zásadou viditelnosti je jasné určení ovladače pro daný úkon. Nejvíce problé-
mů obvykle vzniká, pokud je více funkcí než ovladačů. V případě návrhu tyčového 
mixéru, který je určen pro dvě funkce – mixování a šlehání, je pro každý úkon určen 
zvláštní spínač. Pro mixování a sekání je zapotřebí vyšších otáček, pro šlehání jsou 
vhodnější otáčky nižší. To ale uživatel nemusí rozlišovat, protože umístění těchto tlačí-
tek rozhoduje za něj5. 

5 Je zřejmé, že mnozí uživatelé dají přednost možnosti zvolit si přesné otáčky dle vlastního uvážení. 
Nicméně, vzhledem k cílové skupině uživatelů je navržené řešení plně vyhovující.

Obr. 4.10 Mapování. Nákres vlevo schematizuje mixování. Spínač je v souladu 
s přirozeným tlakem a pohybem dolů. Nákres vpravo zobrazuje pohyb zápěstím 

přirozený pro šlehání, stisknutí tlačítka je v souladu s držením.

Obr. 4.9 Konceptuální model designéra (systémový obraz)
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4.2

4.2.1

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Mapování
Princip mapování spočívá v přirozené souvislosti ovladače a jeho mechanismu. V pří-
padě návrhu tyčového mixéru je třeba rozlišit mixování a šlehání, které se v jádru liší. 
Jak bylo popsáno výše, pohyb spínače určeného pro mixování přirozeně souvisí s verti-
kálním pohybem a tlakem dolů, zatímco způsob držení při spínání spínače pro šlehání 
přirozeně sleduje princip práce s metličkou. Odpojování nástavců je řešeno šroubová-
ním podle konvence – po směru hodinových ručiček utažení, proti směru hodinových 
ručiček uvolnění. Tento princip zároveň přirozeně navazuje na rotační pohyb nože, 
resp. metličky.

Zpětná vazba
Zajištění vhodné zpětné vazby je problémem u automatizovaných přístrojů. Nicméně, 
stojí za to poznamenat, že zpětná vazba je významná i v případě mixéru. V tomto pří-
padě je přirozenou zpětnou vazbou zvuk motoru. Ten nám sděluje otáčky a zatížení. Při 
použití metličky máme zpětnou vazbu i vizuální. 

4.2.1 Barevné řešení
Pro kuchyň jsou z praktických důvodů vhodné spíše světlé tóny barev. Proto byla zvole-
na jako základní barva bílá, případně lomená bílá. Výrazným prvkem v sytých barvách 
jsou spínače. Velký kontrast byl zvolen především s ohledem na zrakově postižené 
osoby a seniory. Jako vhodné kombinace je jeví bílá–rudá, bílá–modrá, bílá–tyrkysová, 
bílá–růžová. Části mixovacího nástavce jsou vyrobeny z nerezové oceli, která bílou 
doplňuje svým kovovým vzhledem. Barevnost nádob je dána typem použitého plastu 
(SAN, viz kap. 1.2.6). SAN může být průhledný bezbarvý nebo v jemném odstínu. [34]

4.2 Barevné a grafické řešení
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Obr. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 Barevné řešení mixéru Gilio
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4.2.2 Grafické řešení
Jedním ze základních cílů tohoto návrhu bylo zajistit jasnou orientaci v ovládání a zřej-
mý konceptuální model nasazování nástavců a spínání mixéru. Tvarem a přirozeným 
mapováním bylo dosaženo toho, co jindy musí vyjadřovat značky, symboly a nápisy. 
Z těchto důvodů bylo grafické řešení přímo na produktu vyhodnoceno jako nadbyteč-
né. [35]

4.2.3 Identita produktu
Výše uvedené však neplatí pro potřebu vytvořit pro nový produkt osobitou identitu. 
Toho je dosaženo názvem produktu a logem, které je v souladu s tvaroslovím a cha-
rakterem návrhu. Logo vychází ze základních geometrických tvarů – kruhu a linie. 
Písmeno „L“ je zalomeno pod stejným úhlem jako vedlejší hmatník mixéru 70°. Logo 
je umístěno svisle na těle produktu.

4.2.2

4.2.3

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení

Obr. 4.15 Logo určující identitu produktu
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4.3.1 Sociální a psychologická funkce návrhu
Tyčový mixér, který zohledňuje požadavky znevýhodněné skupiny uživatelů, je na trhu 
spíše výjimkou. Nemá smysl vytvářet velmi obecné produkty pro „všechny“, protože 
trh je nasycen a každý člověk spadá do nějaké více či méně handicapované skupiny.
Tímto zaměřením a specifickým tvarováním se mixér Gilio jasně vymezuje od konku-
renčních produktů, které uživatele často zatěžují mnoha ovladači. Do jisté míry je tato 
skutečnost způsobena požadavky samotných uživatelů, kteří na jednu stranu říkají, že 
touží po jednoduchých produktech, ale zároveň chtějí mít k dispozici mnoho ovladačů 
a pocit, že mají mnoho možností. Počet tlačítek je často psychologickým měřítkem kva-
lity produktu. V tomto jde mixér Gilio proti proudu – starší lidé a nevidomí dají spíše 
přednost jednoduchosti a nepotřebují velký počet ovládacích prvků.
Jednoduché tvarování postavené ze základních objemů ukazuje, že jednoduchost může 
být krásná. Díky této jednoduchosti produkt lépe zapadne do prostředí kuchyně a do 
skupiny dalších spotřebičů.

4.3.2 Ekonomická funkce
Tyčový mixér Gilio byl navrhován s ohledem na současné trendy a technologie, a proto 
by se svou cenou výrazně nelišil od konkurenčních produktů. z ekonomického a mar-
ketingového hlediska je významné zacílení na konkrétní skupinu uživatelů. To umož-
ňuje cílenou propagaci založenou na zdůraznění jeho praktických vlastností.

4.3 Rozbor dalších funkcí designérského návrhu

„... laciné věci mají míti prostou a pokornou líbeznost, mají býti bezvadné, neboť se 
na nich nežádá a nemá žádati nic, než aby dobře a pečlivě sloužily lidskému životu.“

Karel Čapek, Věci kolem nás [47]

Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení
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 5 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

5.1 Konstrukčně-technologické řešení

Konstrukce mixéru vychází z běžných produktů na trhu. Tělo mixéru je navrženo 
z ABS, mixovací nástavec s nerezové oceli. V těle mixéru je umístěn stejnosměrný 
motor o průměru 40 mm. Ovládání je řešeno dvěma tlačítky, které pomocí plošných 
spojů a dalších elektronických součástek ovládají motor. Přívodní kabel vychází z ve-
dlešího válce. Motor ústí ve spojku, do které se napojují nástavce. Hřídel mixovacího 
nože (příp. metličky) je uložena v kluzných ložiscích a nese mixovací nůž. Ten je vyro-
ben z nástrojové oceli. 

5

5.1

Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení

Obr. 5.1 Technický výkres se základními rozměry
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Obr. 5.2 Řez mixérem se schematickým zobrazením základních komponentů
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Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení
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Při návrhu mixéru Gilio byl kladen zvláštní důraz na variabilitu úchopu při mixová-
ní. Zvolený tvar základního válce je pro krátkodobé držení vertikálního objektu nej-
přirozenějším řešením (rozšíření u mnohých mixéru je nevhodné). Umožňuje držení 
v jakémkoli místě po celém obvodu a vyhovuje všem velikostem rukou. Nenutí tedy 
uživatele držet mixér jedním předepsaným způsobem (jako např. Breville). Mixovací 
spínač je v souladu s konceptuálním modelem umístěn na horní podstavě základního 
válce a je ovládán palcem. Jeho velikost zajišťuje pohodné ovládání bez deformace 
prstů. Při použití sekacího nástavce s miskou odpadá potřeba mixér přidržovat a velký 
spínač umožňuje stlačení celou dlaní. 

Zcela novým přístupem je řešení vedlejšího hmatníku určeného pro úchop á la vařečka 
nebo metlička. To je opět v souladu s konceptuálním modelem pro šlehání. Zároveň 
tento úchop uvolňuje zápěstí pro točivý pohyb. Díky tomu by mělo být možné dosáh-
nout lepší efektivity a výsledků při šlehání šlehačky, majonézy či bílků. Spínač umístě-
ný na spodní straně tohoto hmatníku je opět záměrně předimenzovaný pro lepší použití 
lidmi se zrakovým postižením a seniorů. Stisknutí je realizováno nejspíše dvojicí prstů 
prostředníčkem a prsteníčkem, příp. prsteníčkem a malíčkem.

Z ergonomického hlediska je neméně významné řešení připevnění a odpevnění ná-
stavců. Jasný tvarový signál a v tomto případě také definice úchopu uživateli usnadní 
nelezení správné pozice. 

5.25.2 Ergonomické řešení

Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení



strana
50

Obr. 5.3 Držení mixéru při mixování; obr. 5.4 Možnost spínání při použití sekacího nástavce

Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení
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Obr. 5.5, 5.6 Držení mixéru vhodné pro šlehání

Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení



strana
52

Obr. 5.6, 5.7 Odšroubování nástavce

Konstrukčně-technologické řešení a ergonomické řešení
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6 DISKUZE

Tyčový mixér se zdá být produktem, který je kompletně vyřešen a na kterém už není co 
zlepšit. Jak se ukázalo v analýze, problémů k řešení je celá řada. Nebylo možné zabývat 
se všemi, nicméně na mnohé tato práce poskytuje nový pohled. Výsledný návrh je do 
velké míry ovlivněn zohledněním potřeb zrakově postižených a starších lidí. Z uži-
vatelského hlediska je zřejmě nejdůležitější řešení ovladačů. Byl kladen důraz na je-
jich velikost a přirozené mapování. Důležité bylo proniknutí do jádra procesů šlehání 
a mixování. Pochopení podstaty těchto procesů výrazně ovlivnilo výsledné tvarování, 
které umožňuje dvojí držení a z toho plynoucí zefektivnění šlehání (tato teze by však 
potřebovala ověření v praxi). Překvapivé výsledky přinesl průzkum samotné metlič-
ky – namísto použití drátu kruhového průřezu se zdá být vhodnější plochý průřez. 
Tuto myšlenku by však bylo třeba důkladně přezkoumat a otestovat. Drát kruhového 
průřezu je zřejmě levnější a proto je častěji využíván. Je dobré si uvědomit, že žádný 
produkt nefunguje sám o sobě – všechny spotřebiče jsou jen součásti subsystémů, resp. 
systémů. V tomto případě je subsystémem kuchyňská linka nebo kuchyň, systémem 
např. celý byt. Cílem by neměla být tvorba produktu, který za každou cenu strhává 
pozornost jen na sebe, ale spíše produktu, který dobře zapadne do prostředí, ve kterém 
bude používán. Aplikace elementárních těles je i z tohoto hlediska vhodným řešením. 
Výsledná hodnota produktu není dána jen kvalitním a promyšleným designem, ale také 
výběrem materiálů, kvalitou typizovaných součástí a výroby a v neposlední řadě způ-
sobem prezentace produktu zákazníkům.

6

Diskuze
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7 ZÁVĚR

Návrh tyčového mixéru Gilio přinesl nový pohled na problematiku tohoto produktu. 
Hlavními cíly bylo zohlednění skupiny zrakově postižených a seniorů. z tohoto důvodu 
byly voleny velké a jasné spínače. Po analýze bylo zřejmé, že zcela zásadní je mož-
nost uchopení mixéru mnoha způsoby – přehmatávání může snížit únavu uživatele. 
Významné je také jasné odlišení dvou různých procesů – mixování a šlehání. Toho je 
docíleno dvěma specifickými úchopy. Tyčový mixér je doplněn jednoduchým příslu-
šenstvím (nástavec s metličkou a sekací nástavec s miskou) a výtváří tak uživatelsky 
přitažlivou sadu.

Kromě výše uvedeného práce popisuje principy uživatelsky příjemného designu v prak-
tické aplikaci na řešený produkt. Příloha Vývoj vývoje designu produktu přehledně 
mapuje proces navrhování od prvních idejí po koncepční model.

7

Závěr
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Zmenšený poster

Design tyčového mixéru
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Ústav konstruování, Odbor průmyslového designu

Většina tyčových mixérů na trhu je tvarově komplikovaná 
a má drobná, neergonomická tlačítka. 

Tyčový mixér Gilio byl navrhován s ohledem na potřeby 
nevidomých a seniorů. Z tohoto důvodu má velké ovládací 
prvky a jednoduché ovládání. Tvarování je vychází 
z elementárních těles a plně respektuje funkčnost produktu.

Důkladné prozkoumání podstaty mechanismů šlehání 
a mixování vedlo k vytvoření vedlejšího madla. Mixér tak 
umožňuje dva způsoby držení, které přispívají k pohodlné 
a efektivní práci.
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