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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se z hlediska literární rešerše zabývá kosmetickými základy, certifikací 
přírodní kosmetiky a stabilitu kosmetických přípravků. Cílem experimentální části je ověřit, 
zda by přípravek SOFTIGEN®PURA, tvořený směsí triacylglycerolů, mohl být vhodnou 
alternativou běžné vazelíny v přírodní kosmetice. V teoretické části jsou popsány vybrané 
skupiny kosmetických základů, jejich vlastnosti a příklady použití. Dále jsou zde stručně 
popsány požadavky, které musí splnit kosmetický přípravek, aby mohl obdržet certifikát 
COSMOS, Ecocert nebo CPK. V poslední části literární rešerše jsou popsány podmínky pro 
provádění studií stability a metody, s jejichž pomocí lze stabilitu sledovat. V experimentální 
části je pomocí tukových charakteristik a senzorické analýzy sledována stabilita přípravku 
SOFTIGEN®PURA za různých teplotních podmínek. Dále jsou uvedeny výsledky porovnání 
senzorických vlastností přípravku SOFTIGEN®PURA a konvenční vazelíny. Z výsledků 
vyplývá, že SOFTIGEN®PURA vykazuje podobnou stabilitu jako vazelína i podobné 
senzorické vlastnosti a lze jej doporučit jako možnou přírodní alternativu pro běžnou 
vazelínu.  

 

ABSTRACT 

This bachelor in terms of literature review thesis deals with cosmetic vehicles, certification of 
natural cosmetics and stability of cosmetic products. The aim of the experimental part is to 
evaluate if cosmetic product SOFTIGEN®PURA consisting of a mixture of triglycerides 
would be a good alternative to common Vaseline. Theoretical part describes selected groups 
of cosmetic vehicles, their properties and examples of use. Next the requirements that 
a cosmetic product must meet in order to receive the COSMOS, Ecocert or CPK certificate 
are briefly described. The last part of the theoretical part describes the conditions for 
conducting stability studies and methods by which stability can be monitored.  In the 
experimental part, the stability of SOFTIGEN®PURA under different temperature conditions 
is monitored using fat characteristics and sensory analysis. The results of a comparison of the 
sensory properties of SOFTIGEN®PURA and common Vaseline are also presented. The 
results show that SOFTIGEN®PURA shows similar stability as Vaseline and similar sensory 
properties and can be recommended as a possible natural alternative to conventional Vaseline.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kosmetický základ, přírodní a bio kosmetika, stabilita, vazelína, olus oil 

 

KEY WORDS 

Cosmetic vehicle, natural and organic cosmetics, stability, Vaseline, olus oil 
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1 ÚVOD 

Kosmetika provází lidstvo od nejstarších civilizací. Její kořeny však pozorujeme již 
v pravěku. Jsou spojené s malováním tváře před lovem, bojem nebo při náboženských 
obřadech. Severoameričtí indiáni se před bitvou malovali jasnými barvami. Egypťané ve 
starověku používali různé vonné oleje a masti k čištění pleti, jejímu zjemnění. Řecké ženy si 
malovaly tváře na bílo pomocí sloučenin olova, používaly vonné oleje a barvily si šedivé 
vlasy. Dnes je kosmetika každodenní součástí našich životů. Jejím úkolem není jen pleť 
zkrášlovat, ale také ji čistit, pečovat o ni a minimalizovat známky stárnutí.  

Na trhu existuje velké množství různých produktů v různých formách a skupenstvích. Základ, 
který tvoří převážnou část produktu, je základním stavebním kamenem každého 
kosmetického nebo dermatologického přípravku a určuje jeho podobu. Při vývoji nových 
přípravků jsou znalosti jednotlivých základů zásadní. Pro zvolení správného základu tak, aby 
přípravek měl požadovaný efekt a byl úspěšný na trhu, je nutné znát nejen vlastnosti, ale 
i výhody a případné nevýhody jednotlivých základů, například jestli zanechávají po vstřebání 
mastný film, nebo naopak při použití vysušují pokožku.  

Kosmetické přípravky podléhají Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, 
ale nejsou v něm definovány ani nijak jinak specifikovány podmínky pro označení kosmetiky 
termínem přírodní nebo bio kosmetika. Organizace zabývající se certifikací přírodní a bio 
kosmetiky vznikly primárně proto, aby se spotřebitel mohl lépe orientovat ve velmi široké 
nabídce na trhu a zároveň aby měl možnost si ověřit, že suroviny použité pro výrobu daného 
přípravku jsou opravdu přírodní. Existuje mnoho mezinárodních i lokálních organizací, které 
udělují tyto certifikáty, ale vzhledem k rozsahu práce není možné je zmínit všechny. Proto 
byly pro účely této práce vybrány mezinárodní certifikáty Ecocert a COSMOS a český 
certifikát CPK.  

Každý výrobce kosmetiky je povinen zajistit bezpečnost výrobků, které uvádí na trh. Podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 musí zpráva o bezpečnosti 
obsahovat také informace o stabilitě kosmetického přípravku za rozumně předvídatelných 
podmínek. Testy stability se provádí buď dlouhodobým testem za normálních podmínek, nebo 
zrychleným testem při zátěžových podmínkách, který slouží zejména k predikaci trvanlivosti 
kosmetických přípravků. Způsobů, jak testovat probíhající změny, je mnoho a je nutné je volit 
s přihlédnutím k druhu přípravku.  

Jedním z cílů této bakalářské práce je zhodnotit, zda je přípravek SOFTIGEN®PURA 
dostatečně stabilní a celkově vhodný pro použití v přírodní kosmetice, jako náhrada 
konvenční vazelíny. V rámci experimentální části byla posouzena stabilita pomocí stanovení 
tukových čísel a následnou senzorickou analýzou.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kosmetické základy 

Termín základ (vehikulum) se používá jak v kosmetice, tak i ve farmacii, jelikož i léky se 
aplikují na kůži v různých formách už od starověku, například při ekzémech nebo pro hojení 
ran [1, 2]. Obecně tento výraz indikuje rozdíl mezi aktivní a pasivní složkou léčiva nebo 
kosmetického přípravku. U léčiv je hranice mezi aktivní látkou a základem jasně daná. 
Základ, tvořící největší část přípravku, slouží jako pasivní nosič, který má za úkol dopravit 
aktivní látku k cílovému místu působení. Kosmetika v tomto ohledu nemá jasnou hranici, 
neboť podle zákona kosmetické přípravky nesmí obsahovat léčivé neboli farmakologicky 
aktivní látky, které mají fyziologický nebo farmakologický efekt [3]. Aktivní látkou se pak 
v kosmetice rozumí specifická kosmetická surovina, která vykazuje efekt v hlubších vrstvách 
lidské kůže, ale neovlivňuje fyziologickou funkci pokožky [4]. V kosmetice má i samotný 
základ důležitou roli, protože kromě funkce nosiče má i on sám po aplikaci pozitivní efekt na 
kůži [1]. 

Je nutné si uvědomit, že kosmetické produkty jsou velmi komplexní skupinou, a je tedy 
složité najít dostatečně podrobný a zároveň vyhovující systém pro jejich klasifikaci. Existuje 
mnoho různých hledisek, podle nichž lze kosmetické základy rozdělovat, a je problematické 
stanovit hranice mezi jednotlivými kategoriemi tak, aby byly správné, jednoznačné 
a dostatečně přesné. Jako nejjednodušší je možno uvést rozdělení na základě skupenství, 
podle něhož se rozlišují 3 druhy kosmetických přípravků: tekuté, polotuhé a tuhé. Toto 
rozdělení je použitelné při výběru vhodných výrobních procesů, balení a aplikace, ale pro 
vědecké účely je tato klasifikace poněkud nedostatečná. Například proto, že skupenství látek 
je závislé na teplotě, a například tukový základ se tak může vyskytovat jak v polotuhé, tak 
tekuté formě [1]. 

S rozvojem kosmetického průmyslu bylo třeba vytvořit sofistikovanější systém. Klasifikační 
systém uvedený v Tabulce 1 rozděluje základy podle jejich fyzikálně‐chemických vlastností 
a popisuje jejich strukturu. Takový systém je základem pro pochopení funkce jednotlivých 
základů, pro jejich produkci a použití [1]. 
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Tabulka 1: Klasifikační systém kosmetických základů podle fyzikálně‐chemických vlastností [1] 

Tekuté systémy 
 Jednofázové systémy 
  Vodné roztoky 
  Alkoholové roztoky 
  Olejové systémy 
  Micelární systémy 
  Mikroemulze 
 Vícefázové systémy 
  O/V emulze 
  V/O emulze 
  Suspenze 
  Aerosoly 
Polotuhé systémy 
 Bezvodé systémy, masti 
  Nepolární systémy, uhlovodíkové gely 
  Polární systémy 
  Polární systémy bez povrchově aktivních látek 
   Lipogely 
   Oleogely 
   Polyetylenglykolové gely 
  Polární systémy s povrchově aktivními látkami 
   V/O absorpční báze 
   O/V absorpční báze 
 Vodu obsahující systémy 
  Jednofázové systémy: hydrogely 
   Hydrogely s anorganickými gelotvornými látkami 
   Hydrogely s organickými gelotvornými látkami 
 Vícefázové systémy: krémy 
   O/V krémy 
   V/O krémy 
    Amfifilní systémy 
    Amfifilní systémy s krystalickou gelovou matricí 
    Amfifilní systémy s tekutou krystalickou gelovou matricí 
     Lipozomy 
     Niozomy 
Vysoce koncentrované suspenze a pasty 
Pudry 

Hranice mezi jednotlivými kategoriemi jsou flexibilní a mění se. Důležitější než přesná 
klasifikace kosmetického základu je jeho přesná charakterizace z hlediska fyzikálního, 
chemického a biologického [1]. 

2.2 Charakterizace vybraných skupin kosmetických základů 

Běžné základy jsou komplexní směsi složené z různých ingrediencí, které se dělí do šesti 
hlavních skupin: hydrofilní a lipofilní báze, emulgátory, gelotvorné látky, konzervanty 
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a antioxidanty. Kombinací těchto ingrediencí lze optimalizovat vlastnosti kosmetických 
základů podle potřeby [5]. Příklady ingrediencí jsou uvedeny v Tabulce 2.  

Tabulka 2: Hlavní součásti používané pro kosmetické základy [5] 

Složka Příklad  

Hydrofilní základní složky 

Voda 
Ethanol 
Isopropanol 
Glycerol 
Propylenglykol 

Hydrofobní základní 
složky 

Vazelína 
Parafín 
Parafínový olej 
Triacylglycerol 
Vosk 
Silikonový olej 

Povrchově aktivní látky 

Aniontové 
Kationtové 
Amfolytické 
Neiontové 

Gelotvorné látky 

Bentonit 
Karbomer 
Sodná sůl karboxymethyl 
celulózy 
Hydroxyethyl celulóza 
Hydroxypropyl celulóza 
Hypromelóza 
Polyvinylpyrrolidon  

Konzervanty 

Parabeny 
Kyselina sorbová 
Benzyl alkohol 
Sorban draselný 

Antioxidanty 

Butylhydroxyanisol 
Butylhydroxytoluen 
Tokoferol (Vitamín E) 
Askorbyl palmitát 

2.2.1 Tekuté základy 

2.2.1.1 Roztoky 
Roztoky jsou homogenní jednofázové směsi dvou nebo více substancí v kapalném skupenství 
[2]. Nejčastěji používanými hydrofilními roztoky v kosmetice jsou voda, alkohol, například 
ethanol nebo isopropanol, nebo jejich kombinace. Klasickými příklady jsou parfémy nebo 
ústní vody [1]. Použití acetonu nebo etherů je velmi vzácné, jako příklad lze uvést odlakovač 
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na nehty, kde se hlavně dříve ve velké míře používal aceton. Do hydrofilních roztoků pro 
aplikaci na kůži se běžně přidávají tzv. zvlhčovadla, například glycerol pro udržení vlhkosti, 
a malé množství například ricinového oleje, aby se předešlo nadměrnému vysušování 
pokožky [5]. Použití lipofilních roztoků ve farmacii je neobvyklé, v kosmetice lze jako 
příklad jejich využití uvést masážní oleje. Ty často obsahují esenciální oleje a vonné látky, 
které se v nich díky svým lipofilním vlastnostem dobře rozpouští [1]. 

2.2.1.2 Suspenze 
Suspenze jsou dvoufázové systémy skládající se z kapalné fáze a nerozpustných pevných 
částic dispergovaných v kapalině [2]. Bývají to nejčastěji oxid zinečnatý, hydratovaný 
křemičitan hořečnatý (talek) nebo oxid titaničitý. Podíl suspendované látky může být až 50%. 
Kvůli jejich nízké viskozitě je třeba je před použitím protřepat, proto se v angličtině označují 
termínem „Shake lotions“. V češtině se označují jen jako lotiony nebo omyvadla. Suspenze se 
dělí na lipofilní, kde jsou anorganické částice suspendované v oleji, a hydrofilní suspenze, kde 
disperzním prostředím je voda [5]. Jako kosmetickou aplikaci lze uvést například opalovací 
krémy [1] nebo krémy na ruce, kam se přidávají kosmetické pudry pro optimalizaci 
senzorických vlastností [6]. Výhodou hydrofilních suspenzí při použití v dermatologii je, že 
díky odpaření vody z povrchu kůže mají chladivý efekt, a kůže poté zůstává pokryta tenkou 
rovnoměrnou vrstvou aktivní látky [2, 5].  

2.2.1.3 Emulze 
Emulze je disperze kapaliny v kapalném prostředí. Kapaliny, které spolu vytvářejí emulzi, 
musí být navzájem nemísitelné, nebo omezeně mísitelné [7]. Hydrofilní, neboli vodná fáze 
obecně označuje polárnější kapalinu, většinou se jedná o vodu nebo jinou s vodou mísitelnou 
kapalinu. Vodná fáze se označuje písmenem V. Lipofilní, neboli olejová fáze zpravidla 
označuje méně polární kapalinu například přírodní nebo minerální oleje. Olejová fáze se 
označuje písmenem O [5, 7]. Emulze jsou dvojího typu: olej ve vodě (O/V) a voda v oleji 
(V/O). Schematicky jsou typy emulzí znázorněny na Obrázku 1: Schematické zobrazení 
různých typů emulzí [5]. Skládají se z 3 základních částí: olejové fáze, vodné fáze 
a emulgátoru. Typ emulze záleží na typu použitého emulgátoru. Emulgátory jsou povrchově 
aktivní látky, které zabraňují slévání dispergovaných kapiček, a zachovávají tak rovnováhu 
mezi vodou a olejovou fází [2, 7]. 

Hydrofilní emulze jsou typu olej ve vodě (O/V), kde jsou kapičky oleje (dispergovaná fáze) 
dispergovány/ rozptýleny ve vodě (disperzní prostředí). Má-li emulze malou koncentraci 
dispergované fáze a neobsahuje-li žádná zahušťovadla, pak bude mít emulze tekutou/vodovou 
konzistenci. Tekutým emulzím O/V se říká lotiony nebo mléka [2, 5]. 

Lipofilní emulze jsou typu voda v oleji (V/O), kde dispergovanou fází je voda a disperzním 
prostředím olej. Emulze, jejichž disperzní prostředí je tvořeno lipidy, mají tendenci nechávat 
na kůži mastný film [2, 5]. 
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Obrázek 1: Schematické zobrazení různých typů emulzí [5] 

2.2.2 Masťové základy 

Masťové základy jsou nejčastěji používané základy v dermatologii. Jsou to bezvodé, 
jednofázové polotuhé přípravky pro aplikaci na kůži a sliznice. Rozlišujeme několik tříd 
masťových základů, které se liší použitím i vlastnostmi [2, 5, 8]. Masťové základy mají na 
kůži okluzivní efekt. Okluze omezuje transepidermální ztrátu vody, zvyšuje hydrataci ve 
stratu corneu [2] a vyvolává řadu dalších změn v kůži. V dermatologii se tohoto efektu 
využívá především proto, že ve většině případů způsobuje zvýšení propustnosti kůže pro 
aktivní látky. [9]  

2.2.2.1 Hydrofobní báze 
Hydrofobní masťové základy jsou tvořeny směsí uhlovodíků s různými molekulovými 
hmotnostmi [2]. Uhlovodíkové základy se dělí na uhlovodíkové gely a lipogely [5]. 
Nejznámější ze skupiny uhlovodíkových gelů je vazelína. Ta je velmi stabilní, obecně je 
dobře snášena a nezpůsobuje alergie [10]. Mezi lipogely se řadí rostlinné oleje (olivový, 
kokosový, palmový, slunečnicový) [11], živočišné tuky (stabilizované vepřové sádlo), 
syntetické triacylglyceroly nebo vosky (lanolin) [5, 8]. Hydrofobní masti jsou bezvodé, tedy 
velmi stabilní a obecně nepotřebují konzervační látky, ale nenasycené přírodní tuky mají 
sklon k žluknutí, ty pak vyžadují antioxidanty (alfa-tokoferol, beta-karoten, vitamín C) 
a konzervační látky (parabeny, chlorhexidin, sorban draselný) [8]. Díky jejich silnému 
okluzivnímu efektu se také označují jako změkčovadla a používají se jako ochrana pro 
pokožku.  

Silikonové přípravky mají velmi podobné vlastnosti jako uhlovodíkové základy. Běžným 
příkladem je dimethicon. Tyto produkty obecně nedráždí, odpuzují vodu a díky nízkému 
povrchovému napětí se nelepí [2]. 

2.2.2.2 Absorpční báze 
Absorpční báze jsou primárně bezvodé stejně jako hydrofobní fáze, ale jsou schopné 
absorbovat větší množství vody nebo jiné polární skupiny a pořád si zachovávají masťovou 
konzistenci. Absorpční báze se potom stává emulzí O/V nebo V/O, záleží na povaze 
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emulgátoru [5]. Polární skupiny mohou být například lanolin a jeho deriváty, cholesterol 
a jeho deriváty, nebo parciální estery vícemocných alkoholů, jako například sorbitan 
monostearát, nebo acetylované steroly. Stejně jako hydrofobní báze jsou označovány jako 
změkčovadla. V dermatologii je jejich výhodou, že jsou kompatibilní s látkami rozpustnými 
jak ve vodě, tak v oleji [2]. 

2.2.2.3 Krémy  
Typy emulzí byly popsány v kapitole 2.2.1.3 Emulze. I když jsou farmaceuticky všechny 
klasifikovány jako masťové základy, většina dermatologů nazývá emulzní báze krémy 
a hydrofobní a absorpční báze mastmi. Aktivní látka se přidává buď do fáze, ve které je lépe 
rozpustná, nebo do dokončené emulze. Kvůli přítomnosti vody se do krémů, na rozdíl od 
bezvodých mastí, musí přidávat konzervační látky pro prodloužení jejich trvanlivosti [2]. 
Emulze obecně nepůsobí tolik do hloubky jako masti, ale léčiva se snadněji vstřebávají [12]. 

Lipofilní krémy 

Lipofilní krémy jsou emulzemi typu V/O, to znamená, že externí fází je lipofilní gel, 
například uhlovodíkový gel nebo lipogel, tedy hydrofobní báze. Připravují se přidáním vody 
do adsorpční báze a obsahují V/O emulgátory, například vyšší mastné alkoholy, sorbitanové 
estery nebo monoacylglyceroly [5]. Lipofilní krémy se podobají hydrolipidovému filmu na 
pokožce a pomáhají jej obnovovat. Po nanesení zanechávají na kůži mastný film a mají 
částečně okluzivní efekt, který zvyšuje hydrataci. Jsou tudíž vhodné pro použití na suchou 
kůži [13]. V kosmetice se používají jako výživné noční krémy nebo například jako krémy na 
ruce [12, 14]. 

Hydrofilní krémy 

Hydrofilní krémy jsou na poli kosmetiky obecně preferovanější než lipofilní krémy pro jejich 
lepší senzorické vlastnosti [13]. Olejová fáze může obsahovat parafinické alkoholy, ty 
napomáhají zadržování vody v kůži, a tak vykazují hydratační efekt. Navíc může olejová fáze 
obsahovat vazelínu, tuk, vosk nebo organické alkoholy. Do emulze O/V je také třeba přidávat 
konzervační látky, kvůli obsahu vody. Jsou snadno roztíratelné a vykazují hydratační efekt. 
Po nanesení na kůži zanechávají pouze minimální mastnou vrstvu [2] a vykazují minimální 
okluzivní efekt [8], jsou proto vhodnější pro mastnou pleť. Často se využívají jako hydratační 
a denní krémy [12]. 

2.2.2.4 Hydrogely 
Gely jsou systémy tvořené trojrozměrnou sítí, která vytváří souvislou strukturu, prostupující 
celým disperzním prostředím. Spojité je tedy nejen disperzní prostředí, ale i disperzní podíl 
[7]. Hydrogely používané v kosmetice mohou být založeny na přírodních polymerech 
(kolagen, alginát, kyselina hyaluronová) nebo na syntetických polymerech (polyvinylalkohol, 
polyethylenglykol, polyethylenoxid). Díky hydrofilním funkčním skupinám se voda dostane 
do polymerní sítě a dochází k bobtnání a zadržování vody ve struktuře [15]. Gely uvolňují 
účinné látky rychleji než konvenční vazelína, díky jejich tekutější formě [2]. 
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2.2.3 Pudry 

Pudry jsou inertní nerozpustné prášky tvořené pevnými sypkými suchými částicemi [2]. 
Používají se k zakrytí menších nedokonalostí a k redukci lesknoucí se pleti. V kosmetických 
aplikacích, jako jsou fixační pudry a make-upy je vyžadováno, aby pudry zanechávaly matný 
a hladký efekt (tzv. finish) a aby vydržely co nejdéle. Dále se používají jako oční stíny nebo 
suché šampony [16]. V dermatologii se využívá jejich schopností absorbovat vlhkost, pot 
a maz pro ochranu pokožky před třením a jejím podrážděním způsobeným třením [2, 12]. 
Všechny kosmetické pudry mají v zásadě podobné složení. Obsahují plniva, barviva, 
konzervační látky, parfémy a pojiva [17]. Základy (plniva) lze rozdělit podle původu na 
minerální a rostlinné. Minerálními základy jsou například hydratovaný křemičitan hořečnatý 
(talek), oxid zinečnatý nebo oxid titaničitý. [12]. Rostlinnými základy mohou být škroby, 
zejména rýžový [16], pšeničný nebo bramborový [8], nebo modifikované škroby, jejichž 
výhodou je, že nemají sklon bobtnat, ale zachovávají si vysokou schopnost absorbovat vodu 
i maz. V závislosti na formě se rozlišují volné a kompaktní pudry. Složení obou forem je 
velmi podobné, ale kompaktní pudry obsahují výrazně větší množství pojiva. [16] 

Pudry se také přidávají do dalších kosmetických produktů, jako jsou masti, krémy, opalovací 
krémy, pro zlepšení jejich senzorických vlastností. Přítomnost talku například zvyšuje 
absorpční efekt, a produkt pak na kůži nezanechává lepkavý pocit. Modifikované škroby 
zlepšují texturu a nechávají po aplikaci hebký pocit na kůži [18].  

2.3 Přírodní kosmetika 

Návrat k přírodě a přírodním zdrojům je aktuálním trendem patrným nejen v kosmetice, ale 
v mnoha dalších oblastech dnešního života. Lidé se více než dřív zajímají o složení 
kosmetických přípravků, které kupují, a chtějí omezovat množství chemických látek, kterým 
denně vystavují svou kůži. Definice přírodní kosmetiky z CPK Standardu: „Přírodní 
kosmetikou jsou takové kosmetické přípravky, které splňují parametry Standardů a zároveň 
obsahují výhradně suroviny šetrné k životnímu prostředí.“ [19], jasně ukazuje na spojení 
certifikačních firem s ochranou životního prostředí a se snahou podporovat využívání surovin 
pocházejících z udržitelného zemědělství. Všechny suroviny by měly být pěstovány 
a sklízeny s respektem k životnímu prostředí. Suroviny označené termínem bio musí pak 
navíc splňovat náležitosti Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů [20, 21]. 

2.3.1 Certifikace přírodní kosmetiky 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, přírodní kosmetika není v Evropské unii definována zákonem 
[3]. Pro spotřebitele tedy neexistuje žádná garance, že přípravek označený výrobcem jako 
přírodní je opravdu přípravek složený z přírodních surovin. Proto vznikly certifikační 
organizace, které zaručují přírodní původ kosmetických surovin použitých pro výrobu. 
Certifikáty se udělují na základě splnění standardů vydaných danou organizací, které 
stanovují požadavky na výrobce kosmetických produktů i na dodavatele jednotlivých 
kosmetických surovin [19].  
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2.3.1.1 CPK Standard 
Certifikát přírodní kosmetiky je nejznámější český certifikát udělovaný společností KEZ 
o.p.s. Pro udělení tohoto certifikátu musí kosmetický přípravek splnit Standardy a minimálně 
85 % složek musí být přírodního původu. Jejich výčet je uveden v pozitivním seznamu 
Přílohy č. 1 Standardu. Surovinou přírodního původu se rozumí látka nebo směs látek, které 
se nachází přirozeně v přírodě a byly z přírody také získány. Látky přírodně analogické jsou 
látky, které se v přírodě vyskytují, ale byly získány chemickou syntézou. Tyto látky nejsou 
považovány za suroviny přírodního původu [19]. 

Přípravky s certifikátem CPK nesmí obsahovat [19]: 

• Syntetická barviva 
• Syntetické aromatické látky v souladu s ISO 9235 (Přírodní aromatické suroviny – 

Slovník) 
• Syntetické konzervanty mimo výslovně povolené v Příloze č. 1 Standardu 
• Silikony 
• Parafíny, vazelínu a další ropné produkty 
• Polymery kyseliny akrylové 
• Látky, které v průběhu výroby podstoupily proces ozáření ionizující dávkou energie 
• Chemické UV filtry 
• Geneticky modifikované materiály a jejich produkty/deriváty 
• Ethoxylové suroviny 

2.3.1.2 Ecocert Standard 
Společnost Ecocert je francouzská certifikační organizace, která již od roku 1991 podporuje 
ekologické zemědělství. V roce 2002 společnost vytvořila také standardy pro certifikaci 
přírodní a bio kosmetiky [22]. Mezi hlavní důvody k vytvoření těchto Standardů patří absence 
oficiálních standardů pro kosmetické výrobky, které jsou tvořeny převážně surovinami 
přírodního původu a standardů pro označování kosmetiky jako přírodní. Problémem je také 
obtížnost rozpoznání takových produktů z pohledu zákazníka [20]. 

Společnost Ecocert poskytuje certifikát přírodní kosmetiky a certifikát přírodní bio 
kosmetiky. Pro označení produktu kterýmkoli certifikátem Ecocert musí kosmetický 
přípravek obsahovat alespoň 95 % surovin přírodního původu a musí samozřejmě splnit 
požadavky uvedené ve Standardu. Pro udělení certifikátu přírodní kosmetiky musí být 
minimálně 50 % surovin rostlinného původu bio a alespoň 5 % ze všech surovin v hotovém 
produktu musí být certifikováno jako bio. Pro udělení certifikátu přírodní bio kosmetiky musí 
být 95 % rostlinných surovin bio a zároveň minimálně 10 % ze všech ingrediencí musí být 
certifikováno jako bio. U přípravku s těmito certifikáty má potom spotřebitel zaručeno, že 
použité kosmetické suroviny jsou opravdu přírodního původu, byly vypěstovány bez ničení 
přirozeného biotopu a při výrobě daného kosmetického produktu byly použity pouze 
schválené procesy. Kosmetický produkt podle Standardů nesmí obsahovat žádné ropné 
produkty kromě autorizovaných konzervantů uvedených v příloze Standardu nebo 
rozpouštědla z petrochemického průmyslu. Suroviny rostlinného a živočišného nesmí být 
získané z geneticky modifikovaných organismů [20].  
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2.3.1.3 COSMOS Standard 
Mezinárodní standard COSMOS byl vytvořen společnostmi BDIH (Německo), 
COSMEBIO&ECOCERT (Francie), ICEA (Itálie), a SOIL ASSOCIATION (Velká Británie) 
za účelem sjednocení definic a požadavků na přírodní a ekologickou kosmetiku a je 
spravován mezinárodní neziskovou a nezávislou asociací COSMOS‐standard AISBL [21]. 
COSMOS‐standard zároveň s certifikací kosmetiky podporuje používání surovin 
pocházejících z ekologického zemědělství, využívání přírodních zdrojů zodpovědně 
a s respektem k životnímu prostředí a používání výrobních procesů, které respektují lidské 
zdraví a životní prostředí. 

Suroviny minerálního původu se smí používat, pokud jsou získávány bez úmyslné chemické 
modifikace a nejlépe za použití procesů šetrných k životnímu prostředí. Vybrané povolené 
minerální látky jsou uvedeny ve Standardu [21].  

Suroviny přírodního původu mohou být rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu 
a musí být v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Živočišné suroviny se mohou používat v případě, že jsou 
produkovány zvířaty, ale nejsou jejich součástí a jejich získání nezpůsobí smrt zvířete. 
Suroviny mohou být zpracovány povolenými fyzikálními nebo chemickými postupy. Tyto 
jsou uvedeny ve Standardech [21]. 

Společnost COSMOS‐standard uděluje certifikáty přírodní kosmetiky a přírodní bio 
kosmetiky. Pro certifikaci přírodní bio kosmetiky musí být alespoň 95 % surovin přírodního 
původu ekologických. Zároveň alespoň 20 % finálního produktu musí být bio. V případě 
produktů obsahujících více než 80 % ingrediencí minerálního původu musí být alespoň 10 % 
z celkového produktu bio. Pro certifikaci přírodní kosmetiky není požadovaný limit pro obsah 
bio ingrediencí [21].  

2.4 Stabilita  

Stabilita je schopnost kosmetického produktu odolat změnám a modifikacím původních 
vlastností v čase a za stanovených podmínek [23]. Cílem testování stability je určit, zda má 
produkt v nádobě, ve které má být uveden na trh, a za podmínek daného trhu adekvátní 
trvanlivost. V nejobecnějším pojetí je doba trvanlivosti produktu časové období mezi datem 
výroby a datem, kdy se produkt stane nevyhovujícím z jakéhokoli důvodu. Prakticky lze 
trvanlivost definovat, jako časové období, během něhož zůstává zachována specifikovaná 
kvalita produktu, to znamená, že produkt je v tomto období a za podmínek daného trhu 
dostatečně stabilní a destabilizace, které se projeví, jsou v rámci přijatelných limitů [23, 24]. 

Každý produkt se postupem času mění a dříve nebo později se stane neuspokojivým. Je proto 
žádoucí mít dvě různé specifikace. Specifikaci uvolnění, kterou musí produkt splňovat v době 
vyrobení, a specifikaci kontroly/doby použitelnosti, jejíž limity definují uspokojivý produkt. 
Přípravek dojde ke konci doby spotřeby ve chvíli, kdy projde změnou do té míry, že již 
nevyhovuje limitům specifikace kontroly. Doba trvanlivosti je tedy časový úsek, během 
něhož se přípravek, respektive jeho nejméně stabilní parametr, změní z hodnoty specifikace 
uvolnění na limitní hodnotu specifikaci kontroly. Minimální doba trvanlivosti je období, které 
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uplyne mezi tím, kdy se produkt, který je v době výroby na limitní hodnotě specifikace 
uvolnění, změní a dosáhne limitní hodnoty specifikace kontroly. Produkt, který se v době 
výroby blíží nominální hodnotě specifikace uvolnění, bude kontrole specifikaci vyhovovat 
déle, jeho trvanlivost bude tudíž delší. Aby byla trvanlivost produktu dostatečně dlouhá, je 
nutné, aby limity specifikace uvolnění pro nejméně stabilní parametr byly přísnější než limity 
specifikace kontroly [25]. Toto je schematicky znázorněno na Obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Schematické znázornění doby trvanlivosti [25] 

Doba trvanlivosti musí být ze zákona uvedena na obalu kosmetického přípravku. Pokud má 
přípravek trvanlivost menší než 30 měsíců, musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti, 
kterému předchází symbol na Obrázku 3, nebo slova: „spotřebujte nejlépe do“ [3].  

 

Obrázek 3: Datum minimální trvanlivosti – grafický symbol [3] 
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U kosmetických přípravků s dobou trvanlivosti větší než 30 měsíců je doba trvanlivosti 
uvedena ve formě údaje o tom, jak dlouho po otevření lze přípravek bezpečně používat, pak 
bude na obalu symbol na Obrázku 4 [3]. 

 

Obrázek 4: Doba trvanlivosti po otevření – grafický symbol [3] 

V Tabulce 3 jsou uvedeny příklady trvanlivosti různých kosmetických přípravků v závislosti 
na jejich základu a na primárním balení.  

Tabulka 3: Orientační doba trvanlivosti vybraných typů kosmetických přípravků [5] 

Obalová forma Trvanlivost (po otevření) 

Hydrofobní masti a gely   
Kelímek 6 měsíců 
Dávkovač 3 roky 
Tuba 3 roky 

Hydrofilní krémy a hydrogely   
Kelímek, s konzervanty 1 měsíc 
Tuba s konzervanty 1 rok 
Dávkovač s konzervanty 6 měsíců 
Kelímek, bez přidaných konzervantů - 
Tuba bez přidaných konzervantů 1 týden 
Dávkovač bez přidaných konzervantů 1 týden 

Hydrofobní krémy   
Kelímek s konzervanty 1 měsíc 
Tuba s konzervanty 1 rok 
Dávkovač s konzervanty 6 měsíců 
Kelímek, bez přidaných konzervantů - 
Tuba bez přidaných konzervantů 1 měsíc 
Dávkovač bez přidaných konzervantů 1 měsíc 

Tekuté vodné roztoky, emulze, suspenze   
S konzervanty 6 měsíců 
Bez přidaných konzervantů 1 týden 
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Zatímco doba trvanlivosti je určena stabilitou přípravku, je důležité nezapomenout, že 
celková stabilita se skládá ze dvou různých komponent [23, 25]: stability produktu 
a kompatibility produktu s primárním obalem. Pojmy stabilita produktu a kompatibilita 
produktu s obalem je možné definovat následovně [25]:  

• Stabilita produktu je stabilita samotného produktu uloženého v inertním nepropustném 
obalu, se kterým nereaguje a který ho plně chrání před okolní atmosférou.  

• Kompatibilita produktu s obalem zahrnuje všechny možné interakce mezi produktem 
a jeho primárním balením jako je absorpce složek produktu v obalu, vyluhování 
složek obalu do produktu, koroze a bariérové vlastnosti obalu [25]. Často se paralelně 
testuje několik obalových materiálů, aby se ukázalo, který materiál bude pro distribuci 
nejvhodnější [26]. 

2.5 Skladovací podmínky 

Cílem testů stability je poskytnout informace o stavu nebo chování kosmetických produktů za 
různých podmínek, kterým mohou být vystaveny během skladování, distribuce a použití. 
Obecně lze říci, že cílem testování stability je určit nebo potvrdit, že produkt v daném obalu, 
ve kterém je uveden na trh, má adekvátní trvanlivost za podmínek, ve kterých je skladován 
a používán. V dnešní době neexistuje žádný teoretický základ, který by dokázal předpovědět 
časový průběh změn v produktu na základě jediného parametru, získaného v kterémkoli 
časovém bodě. Je proto třeba sledovat změny parametrů stability v čase. Testy musí být 
dostatečně dlouhé, aby pokryly skladování, přepravu a následné používání a aby byla stále 
zaručena bezpečnost a kvalita [23]. Existuje však mnoho produktů jako krémy nebo 
farmaceutické disperze, u kterých se požaduje trvanlivost od několika měsíců do několika let. 
Z praktických důvodů tyto velmi stabilní disperze, které jsou například tvořeny nanočásticemi 
nebo vykazují malý rozdíl hustot a velkou hustotu kontinuální fáze, vyžadují metody 
testování, které urychlí změny v disperzi. K tomu slouží různé metody, nejčastěji se jedná 
o tepelné nebo mechanické zatížení, které zvyšují rychlost degradace produktu [24]. 
Podmínky zrychleného testu mohou být různé. Měly by se volit s přihlédnutím ke 
klimatickým podmínkám v daném regionu. Skladovací podmínky budou zároveň také záviset 
na typu produktu [23]. 

2.5.1 Teplota 

Standardně se vzorky testují při alespoň 3 různých teplotách, které by od sebe měly být 
dostatečně daleko, aby poskytovaly relevantní údaje o případných změnách. Nejpoužívanější 
sérií testovacích podmínky jsou nízká teplota (-5°C, 4°C, 5°C), tyto vzorky mohou být 
použity například jako referenční. Dále laboratorní teplota (20°C, 25°C), ale vzhledem 
k tomu, že teplota v laboratoři se může v závislosti na ročním období a geografické poloze 
měnit, je doporučeno skladovat vzorky při kontrolované laboratorní teplotě, v závislosti na 
cílovém trhu. Důležitou roli hraje zvýšená teplota, která výrazně zatěžuje přípravek 
a urychluje probíhající změny [25, 26]. Umístěním vzorku do termostatu tedy tzv. zrychleným 
testem lze výrazně urychlit probíhající změny. Na základě toho, jak stabilní je přípravek za 
zvýšené teploty, lze predikovat jeho dlouhodobou stabilitu za normálních racionálně 
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předvídatelných podmínek [27]. Norma ISO/TR 18811 pro testování stability uvádí tyto 
teploty [23]:  

• (30 ± 2) °C; 
• (37 ± 2) °C; 
• (40 ± 2) °C; 
• (45 ± 2) °C; 
• (50 ± 2) °C; 

Obecná aproximace je taková, že nárůst teploty o 10 °C zdvojnásobí rychlost reakce. V praxi 
je využití této aproximace omezeno skutečností, že při teplotách velmi vzdálených od běžné 
teploty používání dochází ke změnám, k nimž by za normálních podmínek vůbec nedošlo. 
Skladování za nestandardních podmínek jako je 70 °C nebo 80 °C není příhodným 
ukazatelem nestability, ale je-li produkt stabilní při 80 °C, potom bude určitě stabilní i za 
normální teploty [25].  

2.5.2 Vlhkost 

Testy při snížené nebo zvýšené vlhkosti jsou spíše testem balení než samotného kosmetického 
přípravku. Při testování za zvýšené vlhkosti je pravděpodobné, že bude docházet i k jiným 
změnám produktů a ne pouze k urychlení běžně probíhajících změn, jako je tomu při 
skladování za zvýšené teploty [25]. V případě látek, které vážou vzdušnou vlhkost nebo 
naopak jsou těkavé, může zvýšená nebo snížená vlhkost naopak výsledky testů zkreslovat 
[23]. 

2.5.3 Cyklické zkoušky 

Cyklické zkoušky jsou zkoušky, při nichž se pravidelně mění teplota nebo vlhkost. Zatěžují 
produkt i balení více než skladování při konstantních podmínkách. Například zkouška 
sestávající z 24 hodinových cyklů při 45 °C a při pokojové teplotě může být náročnější než 
nepřetržité skladování při 45 °C. Cyklické zkoušky poskytují důkazy o sklonech přípravků ke 
krystalizaci nebo usazování. Pomáhají při odhalování nedostatků bariérových schopností 
obalů, které by skladování za stálé teploty a vlhkosti neodhalilo. Dalším typem cyklických 
testů jsou testy na principu střídání teplot po 24 hodinách tak, aby docházelo ke zmrznutí 
a opětovnému rozmrznutí vzorku. Norma ISO 18811 uvádí následující kombinace teplot [23]:  

•  (25 ± 2) °C a (−5 ± 2) °C; 

•  (40 ± 2) °C a (4 ± 2) °C; 

•  (45 ± 2) °C a (−5 ± 2) °C; 

• (50 ± 2) °C a (−5 ± 2) °C. 

Cyklické zkoušky by se měly provádět pro všechny roztoky, emulze a další tekuté a polotuhé 
přípravky. Poskytují informace o sklonu ke krystalizaci, usazování nebo separaci fází a o tom, 
jestli je reakce vratná [23, 25, 26] 
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2.5.4 Denní světlo 

Denní světlo může způsobit změnu produktu. Jedná se zejména o změny barvy a vůně. Proto 
by všechny produkty, u kterých je pravděpodobné, že budou dennímu světlu vystaveny, měly 
být testovány. Testy se mohou provádět buď při vystavení běžnému dennímu světlu, nebo ve 
speciálním zkušebním zařízení (Obrázek 5: Zkušební zařízení pro testování fotostability 
výrobku [28]) se zdrojem, který vyzařuje co nejpodobnější spektrum dennímu světlu, 
například xenonové zářivky. Při skladování na denním světle je třeba se vyhnout přímému 
slunečnímu záření, jelikož většina kosmetických přípravků se uchovává mimo přímé sluneční 
záření. Nastávaly by změny, které se v praxi běžně neobjevují. Problém s posuzováním 
účinku světla na produkt je v kvantifikaci rozsahu expozice. Denní světlo se liší podle ročního 
období, podle počasí a podle místa. Tento problém může být částečně překonán tím, že se 
bude ve stejných podmínkách jako kontrolní vzorek skladovat podobný produkt s dobrou 
stabilitou na světle [25]. 

 

Obrázek 5: Zkušební zařízení pro testování fotostability výrobku [28] 

2.5.5 Mechanické zkoušky 

Vibrační testy se provádí za účelem simulace podmínek, kterým je přípravek vystaven během 
transportu. Slouží k určení toho, zda se pudry a emulze během transportu nerozpadnou nebo 
nezkolabují. Je doporučeno testy provádět při různých frekvencích a různých amplitudách 
[23].  

Centrifugace vyvolává ve vzorku napětí a zvyšuje pohyblivost částic. U emulzí a suspenzí 
může centrifugace ukázat náchylnost k destabilizačním fenoménům jako separace fází, 
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srážení nebo spékání. Pro odhalení chemické destabilizace lze centrifugaci kombinovat 
s předchozím skladováním za zátěžových podmínek [23]. 

2.6 Testování stability 

Stabilita kosmetických přípravků závisí na mnoha vzájemně propojených fyzikálních 
a chemických parametrech a zároveň na interakcích s okolím. Vzhledem k velmi široké škále 
kosmetických produktů a velkému množství různých způsobů destabilizace neexistuje žádný 
univerzální test ani série testů stability. Je na výrobci, aby v závislosti na druhu produktu 
rozumně zvolil a specifikoval sledované parametry [23].  

2.6.1 Senzorická analýza 

Jedná se o metodu, která slouží pro popsání testování vlastností jako je například barva, vůně 
nebo chuť. V minulosti byl používán spíše termín organoleptický, dnes se používá spíše výraz 
senzorická analýza [29, 30]. Přídavné jméno organoleptický se vztahuje k vlastnostem 
výrobku, které jsou vnímatelné smyslovými orgány [31]. Mezi organoleptické parametry se 
řadí vzhled, barva, vůně, textura a v případě potravin i chuť [26]. Přídavné jméno senzorický 
se vztahuje k použití smyslů. Senzorická analýza je potom definovaná jako zkoušení 
organoleptických vlastností výrobků smyslovými orgány [31].  

Posuzování většiny organoleptických vlastností je do značné míry subjektivní a je 
ovlivňováno různými faktory, přičemž ty negativní je třeba co nejvíce eliminovat. Na 
pracovišti, kde probíhá senzorická analýza, je nutné vytvořit podmínky pro objektivní, přesné 
a reprodukovatelné měření [30]. Uspořádání a požadavky na pracoviště pro senzorickou 
analýzu určuje norma ČSN ISO 8589. 

Senzorické pracoviště by mělo být umístěno v klidné části budovy a během probíhající 
senzorické zkoušky by měl být pohyb kolem tohoto pracoviště co nejvíce omezen. Zkušební 
místnosti mohou vypadat různě, ovšem vždy musí obsahovat přípravný prostor a zkušební 
prostor, který umožňuje provádět analýzu jak v jednotlivých kójích, tak ve skupinách. Je 
dobré zahrnout například i WC, odpočívárnu nebo šatnu [32]. 

Přípravný prostor musí být snadno udržovatelný, dobře větratelný a musí obsahovat vše 
potřebné pro předkládání vzorků [32].  

Zkušební prostor musí být posuzovatelům lehce přístupný. Musí být umístěn v bezprostřední 
blízkosti přípravného prostoru, ale posuzovatelé do něj nesmí vstupovat, aby nedocházelo 
k ovlivňování výsledků. Nejčastěji jsou při senzorických zkouškách používány individuální 
kóje sloužící k omezení rušivých vlivů a také aby se zamezilo komunikaci mezi posuzovateli. 
Je žádoucí, aby během zkoušky byla úroveň hluku minimální, nesmí ale klesnout pod 
hodnotu, která by mohla hodnotitele deprimovat. Ve zkušebním prostoru musí být stálá 
a přiměřená teplota i vlhkost. V prostoru analýzy nesmí být přítomen cizí pach, lze použít 
například filtry s aktivním uhlím. Je také dobré vytvořit ve zkušebním prostoru mírný přetlak, 
aby tam nevnikal vzduch z jiných prostor. Stejně tak nábytek a další zařízení nesmí vydávat 
pachy, ani vstřebávat cizí, které by poté mohly ovlivňovat další analýzy. Zároveň musí být 
veškeré zařízení snadno čistitelé a je třeba dbát na to, aby ani použité čisticí prostředky 
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nezanechávaly ve zkušebním prostoru pachy. Barva stěn zkušebního prostoru musí být 
neutrální, doporučené jsou matná bílá nebo světle šedá. Osvětlení je důležité zejména při 
posuzování barev. Musí být jednotné, regulovatelné a nesmí tvořit stíny. Doporučuje se 
barevná teplota 6500 K [32]. 

Senzorické analýzy provádí několikačlenná komise hodnotitelů/posuzovatelů [30]. 
V anglosaské literatuře se často užívá výraz panel. Senzorický posuzovatel je podle definice 
jakákoli osoba účastnící se senzorické zkoušky [31]. Existují různé úrovně hodnotitelů: 

• Konzument/laický posuzovatel je hodnotitel bez odborného vzdělání a jakékoli 
předchozí zkušenosti, jehož názory a výsledky hodnocení jsou blízké skutečným 
spotřebitelům [30]. 

• Zasvěcený posuzovatel je osoba, která se již dříve účastnila nějaké senzorické zkoušky 
[31]. 

• Vybraný posuzovatel byl vybrán pro svoji schopnost provádět senzorickou zkoušku 
[31]. Kritéria pro výběr vhodných posuzovatelů jsou následující: normální barevné 
vidění, identifikace chutí a vůní (srovnávací zkouška), rozlišovací schopnost (zkoušky 
pro detekci podnětu a rozlišování mezi úrovněmi intenzity), schopnost popisu 
(zkouška popisu textury). Předběžný výběr slouží pro eliminaci jedinců nevhodných 
pro senzorické zkoušky. Po výběru následuje výcvik v postupu hodnocení, ve 
zjišťování a rozpoznávání chutí a pachů a v použití stupnice [33].  

• Expert senzorický posuzovatel je vybraný posuzovatel s vysokým stupněm senzorické 
citlivosti a zkušeností se senzorickou metodologií, schopný provádět konzistentní 
a opakovatelná senzorická posouzení různých výrobků [31]. Výhodami expertů 
posuzovatelů je zejména dobrá dlouhodobá senzorická paměť, pro daný stupeň 
spolehlivosti výsledků je vyžadován menší počet posuzovatelů, dlouhodobá 
senzorická paměť a nahromaděné zkušenosti umožňují zjištění zvláštních vlastností, 
jako např. cizí příchuť [33]. 

Existuje několik různých druhů zkoušek [31]: 

• Rozdílová zkouška: jakýkoli zkušební způsob, zahrnující srovnání vzorků 
• Preferenční zkouška: zkouška sloužící k posouzení preference mezi dvěma nebo více 

vzorky 
• Párová srovnávací zkouška: způsob, při kterém jsou podněty předkládány ve dvojicích 

pro porovnání na základě nějakého určitého kritéria [34] 
• Trojúhelníková zkouška: způsob zkoušení rozdílů spočívající v současném předložení 

tří kódovaných vzorků, z nichž dva jsou shodné. Posuzovatel je vyzván, aby vybral 
vzorek vnímaný jako odlišný [35]. 

• Duo-trio zkouška: způsob zkoušení rozdílu, při němž kontrolní vzorek je předložen 
nejdříve, následují dva vzorky, z nichž jeden je shodný s kontrolním vzorkem. 
Posuzovatel je vyzván určit, který vzorek je shodný s kontrolním vzorkem [36] 

• Zkouška „dva z pěti“: způsob zkoušení rozdílu používající pět kódovaných vzorků, 
z nichž 2 jsou jednoho typu a 3 jiného. Posuzovatel je vyzván uspořádat vzorky do 
sad, tvořící dva a tři vzorky s identickým vnímáním. 
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• Zkouška „A“ nebo „ne A“ (zkouška jednotlivého podnětu): zkouška, při níž je 
posuzovateli předkládána série vzorků, které mohou být „A“ nebo „ne A“, poté co se 
naučil rozpoznávat vzorek „A“. Posuzovatel má označit, který vzorek je „A“ nebo 
„ne A“ [37]. 

• Pořadová zkouška: klasifikační metoda, při níž série vzorků je řazena v pořadí 
intenzity nebo stupně některé určené vlastnosti. Tento proces je pořadový, ale není 
vyjadřována velikost rozdílu mezi vzorky [38] 

Senzorické testy jsou jedny ze základních zkoušek, které se při studiích stability 
kosmetických přípravků provádí [26]. Změny těchto vlastností, jako je změna vůně, barvy 
nebo zákal, bývají výsledem fyzikálních nebo chemických interakcí, případně mohou svědčit 
o mikrobiologické aktivitě [23].  

Senzorické vnímání a pocit, který zanechávají po nanesení na kůži je u kosmetických 
produktů velmi důležitým kritériem pro jejich úspěšnost na trhu [39]. Proto je dobré 
senzorické studie provádět nejen jako součást hodnocení stability, ale také samostatně pro 
posouzení senzorických vlastností nových produktů, nebo pro určení preferencí spotřebitelů, 
například mezi různými recepturami, které se mohou lišit určitou ingrediencí např. krém na 
ruce ve formě emulze V/O lišící se ve změkčovadle [14]. Při těchto studiích každý panel 
používá vlastní vybrané senzorické atributy a metody vyhodnocení v závislosti na typu 
produktu [14, 39, 40].  

2.6.2 Fyzikálně‐chemické parametry 

Fyzikálně‐chemické parametry jsou důležité pro posuzování strukturálních změn, které nelze 
detekovat vizuálně. Tyto metody odhalují problémy se stabilitou způsobené výrobním 
procesem nebo problémy s použitými ingrediencemi. Navrhované metody jsou následující 
[26]:  

2.6.2.1 pH 
Hodnota pH a její změny indikují chemické nebo mikrobiologické změny jako je například 
hydrolýza esterů. Hydrolýza povrchově aktivních látek může vést k separaci emulzí nebo ke 
ztrátě účinnosti u přípravků pro čištění obličeje. U emulzí může pokles pH indikovat oxidaci 
tukové fáze vedoucí ke vzniku oxidovaných řetězců [41]. Hodnotu pH lze měřit pouze 
u kontinuálních vodných fází [23]. Dá se měřit kolorimetricky, pomocí univerzálních 
indikátorů. Tato metoda ovšem vykazuje nízkou spolehlivost, protože malé změny 
v zásaditosti nebo kyselosti nejsou přesně pozorovatelné. Také se dá měřit potenciometricky, 
v tom případě je třeba používat elektrody vhodné pro analyzovaný vzorek. Obě metody mají 
numerické, tedy snadno interpretovatelné výsledky [26].  

2.6.2.2 Reologie 
Viskozita obecně ukazuje, zda má daný produkt adekvátní konzistenci a tekutost. U emulzí 
tzv. zdánlivá viskozita vypovídá nejen o destabilizaci, ale dává i předběžný odhad 
stability [41]. Měřením zdánlivé viskozity v různých hloubkách disperzního systému lze 
odhalit tendenci ke krémovatění nebo sedimentaci [42]. U gelů může ztráta viskozity 
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ukazovat na zhroucení trojrozměrné struktury tvořené polymerem. Naopak některé interakce 
mezi ingrediencemi mohou vyústit v polymeraci. To se opět projeví změnou viskozity [23].  

2.6.2.3 Vodivost 
Změny konduktivity ukazují na nestabilitu disperzního systému, například na sklony ke 
krémovatění nebo sedimentaci [26]. Výsledky studie stability emulzí ukazují, že při měření 
vodivosti v různých hloubkách vzorku zvýšení vodivosti ukazuje na vyšší koncentraci vodné 
fáze, snížení naopak ukazuje na hromadění kapiček oleje, které jsou nevodivé. V porovnání 
s měřením viskozity je vodivostní měření citlivější k fyzikálním změnám v disperzních 
systémech, ale zároveň je složité hodnotit rychlost destabilizace pomocí vodivostních měření 
a neexistuje lineární vztah mezi zvyšováním vodivosti a výskytem destabilizace. Stabilitu je 
tedy možné pouze porovnávat mezi jednotlivými emulzemi [41].  

2.6.2.4 Další metody 
Kosmetické přípravky jsou velmi různorodou skupinou a existuje mnoho metod pro 
posouzení jejich stability. Výběr metody je nutné přizpůsobit testovanému produktu 
i vybranému testovanému parametru. Mimo výše zmíněných lze dále uvést analýzu distribuce 
velikosti částic, měření elektroforetické mobility, zeta-potenciálu nebo analýzu textury. Pro 
kvantitativní a kvalitativní analýzu lze použít optické metody například UV/VIS, IČ 
spektrofotometrii nebo chromatografické metody [23, 26].  

2.6.3 Mikrobiologické zkoušky 

Každý výrobce kosmetiky má zodpovědnost za mikrobiologickou kvalitu svých produktů. 
První je zajistit, aby byl produkt při pořízení zákazníkem prostý množství a různých druhů 
mikroorganismů, které by mohly ovlivnit kvalitu produktu a zdraví spotřebitele. Druhou je 
zajistit, aby mikroorganismy, které se do přípravku dostanou během použití, nepříznivě 
neovlivňovaly kvalitu a především bezpečnost produktu [43]. 

Správně zvolený konzervační systém s nebo bez přidání chemického konzervantu by měl být 
schopen eliminovat nebo omezit růst kontaminujících mikroorganismů [44]. Mikrobiologické 
hodnocení produktu ověřuje nejen vhodnost použitého konzervačního systému, ale i to, jestli 
přípravek obsahuje dostatečnou koncentraci konzervantu a jestli jeho účinnost neovlivňují 
interakce s dalšími složkami přípravku [26, 43].  

2.6.3.1 Posouzení mikrobiologického rizika 
Provedení posouzení mikrobiologického rizika zahrnuje profesionální názor nebo 
mikrobiologickou analýzu, pokud je to třeba pro zhodnocení míry rizika. Stupeň rizika záleží 
na schopnosti produktu podporovat růst mikroorganismů a na pravděpodobnosti, že tyto 
mikroorganismy způsobí uživateli újmu na zdraví. Mnoho kosmetických přípravků poskytuje 
ideální podmínky pro mikrobiologický růst jako například voda, vhodné pH a další faktory. 
Navíc pokojová teplota a relativní vlhkost, ve kterých se většina kosmetických produktů 
vyrábí, skladuje a používá, podporují růst mezofilů, které mohou způsobit degradaci 
produktu, nebo ohrozit spotřebitele. Pro některé produkty je naopak pravděpodobnost 
mikrobiologické kontaminace velmi nízká díky vlastnostem produktu, které vytvářejí 
prostředí nevhodné pro přežití a růst mikroorganismů. Při posuzování mikrobiologického 
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rizika je třeba zhodnotit několik různých charakteristik, aby bylo možné určit, jestli je třeba 
produkt podrobit dalšímu testování. Tyto charakteristiky zahrnují vlastnosti produktu, výrobní 
podmínky, balení a jejich kombinaci [43]. 

2.6.3.2 Vlastnosti produktu 
Produkty s jistými fyzikálně‐chemickými charakteristikami neumožňují proliferaci 
mikroorganismům, které jsou předmětem zájmu v oblasti kosmetických produktů. Libovolný 
počet fyzikálně‐chemických faktorů nebo jejich kombinace může vytvořit nepřátelské 
prostředí, které nebude podporovat mikrobiální růst nebo přežití. Když bude prostředí dost 
nehostinné, klidová fáze se prodlouží do nekonečna a způsobí smrt buňky [43]. 

Aktivita vody 

Voda je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tempo růstu organismu. Není to 
celkový obsah vlhkosti, který určuje potenciál růstu, ale dostupná voda v receptuře. 
Metabolismus a reprodukce mikroorganismů vyžadují přítomnost vody v dostupné formě. 
Nejužitečnějším způsobem pro měření dostupnosti vody v produktu je aktivita vody aw. 
Aktivita vody je definována jako poměr tlaku vodní páry produktu k tlaku vodní páry čisté 
vody při stejné teplotě. I když je hodnota aktivity vody důležitá při určování míry rizika, 
neměl by to být jediný faktor pro určování, zda jsou nutná další mikrobiologická testování. 
K mikrobiálnímu růstu může dojít i při nižších hodnotách aktivity vody v závislosti na dalších 
faktorech jako teplota, pH, obsah živin pro růst organismů [43]. 

pH 

Použití kyselých pH je běžnou praxí v potravinářství pří ochraně proti bakteriím, stejný 
princip se dá aplikovat i na kosmetiku. Kyselé pH pod hodnotu 5 již začíná docházet 
k inhibici mikrobiálního růstu. Když pH spadne pod 3, podmínky se stávají nepříznivými pro 
kvasinky. Vysoká pH také vytvářejí nepříznivé prostředí a u některých produktů jako 
například tekutá mýdla může být součástí konzervačního systému. V produktech, kde je pH 
nižší než 3 nebo vyšší než 10, se nepožadují mikrobiologické testy. V rozmezí od 3 do 10 
a v kombinaci s dalšími fyzikálně‐chemickými faktory je nutné ověřit míru potenciálního 
rizika. Je nutné shromáždit data pro podporu závěru, že mikrobiologické riziko je nízké, a to 
buď experimentálně nebo přezkoumáním historie produktu [43] 

2.6.3.3 Suroviny 

Alkohol 
Nejčastěji používanými alkoholy v kosmetických přípravcích jsou ethanol, n-propanol a iso-
propanol. Jejich antimikrobiální účinky se zvyšují s rostoucí molekulovou hmotností 
a s rostoucí délkou řetězce. Produkty na vodní bázi obsahující víc jak 20 % objemu ethanolu 
nevyžadují mikrobiologické testování. Při množství menším než 20 % je třeba zhodnotit další 
fyzikálně‐chemické faktory a shromáždit data pro určení, zda je mikrobiologické riziko 
dostatečně nízké, aby nebylo třeba dalších mikrobiologických testů [43]. 
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Amoniak a monoethanolamin 
Produkty obsahující více jak 0,5 % amoniaku nebo více jak 1 % monoehanolaminu 
neposkytují mikroorganismům vhodné prostředí pro růst a přežití, proto se považují za 
nízkorizikové [43]. 

Polární organická rozpouštědla 
Kromě primární funkce tato organická rozpouštědla při užití v koncentraci větší než 10 % 
tvoří nepříznivé prostředí pro mikrobiální růst. Proto je možné laky na bázi rozpouštědla 
považovat za nízké mikrobiologické riziko, a tedy nepotřebují mikrobiologické testování [43]. 

2.6.3.4 Výrobní podmínky 
Stejně jako v případě pH existuje optimální teplotní rozmezí pro mikrobiální růst. Při nízké 
teplotě bude růst pomalý, zvýšení teploty může potenciálně růst podpořit, ale když pak teplota 
vzroste nad optimum, růst se zastaví a mikroorganismus zahyne. Norma uvádí, že při 
vystavení hodnotě nad 65 °C po dobu alespoň 10 min většina bakteriálních buněk zemře kvůli 
degradaci buněčných proteinů. Proto v případě, že je produkt plněn při teplotě vyšší než 
65 °C, nevyžaduje se další mikrobiální testování. Je ale doporučeno provádět pravidelné 
kontroly výrobních a plnících procesů, pro ujištění, že nedochází k žádným změnám 
podmínek procesu [43]. 

2.6.3.5 Balení 
Balení produktu má přímou souvislost s mírou rizika mikrobiální kontaminace během 
používání. I toto kritérium je třeba vzít v potaz při posuzování míry mikrobiologického rizika. 
Některá balení, například dávkovače nebo balení na jedno použití, přispívají k ochraně 
a konzervaci produktu. To znamená, že je-li produkt mikrobiologicky akceptovatelný při 
uvedení na trh, zůstane v tomto stavu i během používaní. V tomto případě je mikrobiologické 
riziko nízké díky vysoké míře ochrany poskytované obalovou formou [43]. 

Tabulka 4: Přehled produktů s nízkým rizikem mikrobiálního růstu [43] 

Fyzikálně‐chemický faktor Limit Příklad 

pH ≤ 3,0 Chemické peelingy (kyselina 
glykolová) 

pH ≥ 10,0 Prostředky pro narovnávání 
vlasů 

Absence vody — Tělové oleje, tužky 

Ethanol nebo jiný alkohol ≥ 20 % Laky na vlasy, tonika, 
parfémy 

Teplota plnění ≥ 65,0 °C Balzámy na rty, rtěnky, 
krémové tvářenky Aktivita vody ≤ 0,75 

Organická rozpouštědla 
(ethyl acetát, butyl acetát) > 10 % Laky na nehty 
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Fyzikálně‐chemický faktor Limit Příklad 
Zásadité sloučeniny  

Barvy na vlasy, Amoniak ≥ 0,5 % 
Monoethanolamin ≥ 1 % 

Aluminium chlorhydrate 
a podobné soli ≥ 25 % antiperspiranty 

Peroxid vodíku ≥ 3 % Zesvětlovače vlasů, bělidla 

2.6.3.6 Zátěžový test konzervačního systému 
Pokud kosmetický produkt nesplňuje některou z výše zmíněných podmínek, je při studii 
stability třeba provést zátěžový test konzervačního systému [45]. Test musí být proveden 
kompetentní osobou s náležitým vzděláním. Je třeba testovat finální produkt v originálním 
balení i přes to, že byly provedeny průběžné testy během výroby [46]. Metodologie 
zátěžového testu konzervačního systému je popsána v normě ISO 11930 [45].  

Pro účely zátěžového testu jsou vzorky cíleně naočkovány relevantních patogenními 
organismy, viz Tabulka 5: Mikrobiologické limity pro kosmetické přípravky. Naočkovaný 
produkt je poté testován na životaschopnost organismů v různých intervalech po požadovanou 
dobu [45]. Je třeba zabezpečit, aby testovaný přípravek vykazoval stejnou úroveň mikrobiální 
ochrany během celé své životnosti [46].  

2.6.3.7 Mikrobiologické limity 
Kosmetické přípravky nemusí být sterilní, ale přítomné mikroorganismy nesmí představovat 
riziko pro bezpečnost spotřebitele a nesmí mít vliv na kvalitu a funkci výrobku. Proto jsou pro 
kosmetické přípravky stanoveny mikrobiologické limity. Zvláštní pozornost je potřeba 
věnovat přípravkům určeným pro použití v oblasti očí, na sliznice a přípravkům určeným pro 
děti do 3 let, jak je uvedeno v Tabulce 5. Uvedené limity nespecifických mikroorganismů jsou 
přijatelné v případě, že je prokázáno, podle ISO 11930 nebo ISO 29621, že nemají schopnost 
ve výrobku růst [47]. 

Tabulka 5: Mikrobiologické limity pro kosmetické přípravky [47] 

Druhy mikroorganismů 
Výrobky specificky určené 
pro děti do 3 let, pro oblast 
okolo očí nebo na sliznice 

Jiné výrobky 

Celkový počet aerobních a 
mezofilních mikroorganismů 
(bakterie, plísně a kvasinky) 

≤ 1∙ 102 KTJ na g nebo ml ≤ 1∙ 103 KTJ na g nebo ml 

Escherichia coli Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 
1 ml 

Pseudomonas aeruginosa Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 
1 ml 

Staphylococcus aureus Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 
1 ml 

Candida albicans Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 
1 ml 
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2.7 Použité metody 

2.7.1 Tukové charakteristiky 

Tukové charakteristiky se využívají pro stanovení různých funkčních skupin lipidů. Dříve 
byly jednou z hlavních součástí klasické analýzy tuků a olejů, ale dnes ztrácí význam. 
Nahradily je chromatografické metody, které podávají podstatně dokonalejší informace 
o analyzovaných vzorcích. Dnes se používají spíše k orientačnímu stanovení nebo rychle 
charakterizaci [48]. 

2.7.1.1 Číslo kyselosti 
Číslo kyselosti udává množství volných mastných kyselin ve vzorku. Udává se jako hmotnost 
hydroxidu draselného v miligramech, která je třeba k neutralizaci volných kyselin obsažených 
v 1 g látky. Metoda je acidobazickou titrací odměrným roztokem hydroxidu draselného na 
fenolftalein [49].  

2.7.1.2 Číslo zmýdelnění 
Číslo zmýdelnění vyjadřuje množství veškerých volných i vázaných mastných kyselin ve 
vzorku oleje nebo tuku. Vyjadřuje se jako množství hydroxidu draselného v miligramech 
potřebné k neutralizaci volných a vázaných mastných kyselin v 1 g látky. Vzorek se zmýdelní 
varem s nadbytkem alkoholického roztoku hydroxidu draselného a nezreagovaný hydroxid se 
stanoví zpětnou titrací kyselinou chlorovodíkovou na fenolftalein [49, 50]. 

2.7.1.3 Esterové číslo 
Esterové číslo vyjadřuje množství esterově vázaných kyselin ve vzorku tuku nebo oleje. 
Udává se jako množství hydroxidu draselného v miligramech potřebného k neutralizaci 
esterově vázaných kyselin v 1 g látky. Stanoví se jako rozdíl čísla zmýdelnění a čísla kyselosti 
[49].  

2.7.1.4 Hydroxylové číslo 
Hydroxylové číslo se používá k vyjádření množství parciálních esterů glycerolu v tuku nebo 
oleji. Vyjadřuje se jako hmotnost hydroxidu draselného v miligramech, který je ekvivalentní 
k množství hydroxylových skupin [48, 49]. 

2.7.1.5 Jodové číslo 
Jodové číslo indikuje celkové množství dvojných vazeb ve vzorku, to znamená nenasycenost 
tuku nebo oleje. Slouží k posouzení čistoty tuků, k identifikaci neznámých tuků nebo 
k posouzení použitelnosti tuků pro různé účely. Udává se jako hmotnost jodu v miligramech, 
který se za podmínek metody váže na 100 g látky [50]. Dnes má význam zejména pro 
kontrolu plynové chromatografie složitých směsí [48].  

2.7.1.6 Peroxidové číslo 
Peroxidové číslo udává množství peroxidů v tuku, které vznikají v prvních fázích degradace 
a které jsou schopny oxidovat jodid na jod za podmínek metody. Metoda je vhodným 
měřítkem oxidační degradace (žluknutí) tuků a olejů. Vyjadřuje se v mikrogramech kyslíku 
v 1g tuku [50, 51] .  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Chemikálie 

• Ethanol 96% p. a., Penta, Česká republika 
• Fenolftalein p. a., Lach-Ner, Česká republika 
• Hydroxid draselný p. a., Lach-Ner, Česká republika 
• Chloroform p. a., Lach-Ner, Česká republika 
• Jodid draselný p.a., Mach chemikálie, Česká republika 
• Jodmonobromid 98%, Sigma-Aldrich, USA 
• Kyselina chlorovodíková 35%, Lach-Ner, Česká republika 
• Škrob rozpustný p. a., Lachema, Česká republika 
• Thiosíran sodný penta hydrát p.a., Litolab, Česká republika 

3.2 Laboratorní vybavení  

• Laboratorní váhy, EK-1200i, d = 0,1 g, max 1200 g, AND A&D INSTRUMENT 
LTD, Velká Británie  

• Topné hnízdo, LTHS 100, Brněnská drutěva, Česká republika 
• Elektrický vařič, SCP 2255SS, Sencor, Čína 
• Termostat, ULM 400, Memmert, Německo 
• Lednice, CB 400 1C, Electrolux  
• Běžné laboratorní sklo (Odměrný válec Pipeta Byreta Titrační baňky Destilační baňky 

Zpětný chladič 

3.3 Vzorky 

Pro tuto bakalářskou práci byly použity dva vzorky polotuhých bezvodých kosmetických 
základů: nestabilizovaná bílá vazelína PUREH a polotuhá nestabilizovaná směs rostlinných 
olejů s komerčním názvem SOFTIGEN®PURA, prodávaná například pod názvem Přírodní 
vazelína. Oba vzorky pro účely bakalářské práce dodala firma AROMATICA CZ s.r.o. 

3.3.1 SOFTIGEN®PURA 

SOFTIGEN®PURA je směs přírodních triacylglycerolů čistě přírodního původu. Má 
podobné vlastnosti jako běžná vazelína, je vysoce okluzivní, odolný proti oxidaci a bez 
zápachu. Na rozdíl od vazelíny, která se používá především při výrobě těžších emulzí, 
SOFTIGEN®PURA lze použít i k výrobě lehčích emulzí při zachování požadované ochrany. 
SOFTIGEN®PURA je vhodný pro použití v produktech pro péči o tělo a obličej, 
v opalovacích krémech i v dekorativní kosmetice. SOFTIGEN®PURA je certifikovaný jako 
z 87,5 % bio produkt společností Ecocert podle standardu COSMOS [52].  
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Obrázek 6: SOFTIGEN®PURA [53] 

Tabulka 6: Specifikace SOFTIGENU®PURA [52, 54] 

CAS number 68956-68-3 
INCI Olus oil 
Barva Bílá 
Vůně Prakticky bez zápachu 
Volné mastné kyseliny Max 0,5 % 
Číslo kyselosti Max 1 mg KOH∙g−1 

Jodové číslo Max 3 g I/100 g 

Teplota tání 45−55 °C 
pH Nelze aplikovat 
Hustota 900 kg∙m−3 

3.3.2 Vazelína bílá PUREH 

Složitá směs uhlovodíků získávaná jako polotuhá látka z odparafinovaných parafinických 
zbytkových olejů. Obsahuje převážně nasycené krystalické a kapalné uhlovodíky s počtem 
uhlíků převážně větším než 25 [55].  

 

Obrázek 7: Bílá vazelína PUREH [56] 
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Tabulka 7: Specifikace vazelíny PUREH [55, 57] 

CAS number 8009-03-8 
INCI Petrolatum 
Barva Bílá 
Zápach Bez zápachu 
pH Nelze aplikovat 
Teplota tání 38–64 °C 
Hustota při 60 °C 0,815-0,880 g∙cm−3 

3.4 Skladovací experiment 

Podmínky skladovacího experimentu byly zvoleny v souladu s kapitolou 4.1 Stabilita. Jedna 
sada vzorků byla skladována v lednici při teplotě 4−8 °C a sloužila jako referenční vzorek, 
jelikož u této sady nebyly předpokládány žádné změny. Druhá sada byla skladována při 
laboratorní teplotě 21−25 °C za nepřístupu světla. Třetí sada vzorků byla umístěna do 
termostatu nastaveného na 39−41 °C. Bylo naplánováno 10 měření v několikadenních až 
týdenních intervalech, po dobu 2 měsíců. Vzhledem k použití kontrolního vzorku bylo první 
měření provedeno dva dny po uložení do výše popsaných podmínek.  

3.5 Stanovení tukových charakteristik 

U každého vzorku bylo stanoveno číslo kyselosti, číslo zmýdelnění a jodové číslo. Každá 
titrace byla provedena třikrát a výsledky byly poté statisticky zpracovány.  

3.5.1 Stanovení čísla kyselosti  

Použité roztoky: 

0,1 mol∙dm−3 roztok hydroxidu draselného, 96% ethanol, 1% roztok fenolftaleinu [50] 

Postup: 

Do titrační baňky se naváží 5 g vzorku s přesností na 0,01 g. Ke vzorku se přidá 100 ml 
ethanolu, varné kuličky a obsah baňky se zahřívá na elektrickém vařiči k varu. Směs se 
opatrně promíchá, přidají se 3 kapky fenolftaleinu a ihned za horka se titruje odměrným 
roztokem hydroxidu draselného do trvalého slabě růžového zbarvení, které trvá alespoň 
30 s [50]. 

Výpočet: 

 Č𝑘𝑘 =
𝑐𝑐𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣
 [𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚−1] (3.1) 

 

3.5.2 Stanovení čísla zmýdelnění 

Použité roztoky: 

0,5 mol∙dm−3 roztok hydroxidu draselného v ethanolu, 0,5 mol∙dm−3 roztok kyseliny 
chlorovodíkové, 1% roztok fenolftaleinu [50] 
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Postup: 

Do destilační baňky se naváží 2 g vzorku s přesností na 0,01 g, přidá se 25 ml roztoku 
hydroxidu draselného, varné kuličky a zmýdelňuje se 30 min pod zpětným chladičem na 
topném hnízdě. Po zmýdelnění musí být obsah baňky čirý. Do horkého roztoku se přidají asi 
3 kapky fenolftaleinu a ihned se za horka titruje odměrným roztokem kyseliny 
chlorovodíkové do odbarvení. Současně s pokusem se provádí slepý pokus se stejným 
postupem, ale bez navážky vzorku [50]. 

Výpočet: 

 
Č𝑣𝑣 =

𝑐𝑐𝐾𝐾𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ (𝑉𝑉𝑠𝑠𝐻𝐻 − 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣) 
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣

 [𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚−1] (3.2) 
 

3.5.3 Stanovení jódového čísla podle Hanuše 

Použité roztoky: 

Jodmonobromidový roztok (Hanušovo činidlo), 0,1 mol∙dm−3 roztok thiosíranu sodného, 10% 
roztok jodidu draselného, 0,4% škrobový maz [50] 

Postup: 

Do Erlenmayerovy baňky se zábrusem se naváží 0,5 g vzorku s přesností na 0,01 g, přidá se 
10 ml chloroformu a nechá se rozpustit. Rozpuštění lze urychlit mírným zahřátím. Ke směsi 
se přidá 25 ml Hanušova činidla a baňka se uzavře zátkou ovlhčenou v roztoku jodidu 
draselného, aby se zadržel unikající jód. Obsah baňky se promíchá a nechá se 1 hodinu stát za 
nepřístupu světla. Poté se přidá 25 ml roztoku jodidu draselného, zátka se opláchne 
destilovanou vodou, přidá se 100 ml vody a titruje se odměrným roztokem thiosíranu do 
žluto-oranžového zbarvení. Poté se přidá 3–5 ml škrobového mazu a titruje se do odbarvení 
horní fáze. Jestliže je spodní fáze zbarvena fialově, obsah baňky se protřepe a dotitruje. 
Paralelně se stejným postupem připraví slepý pokus bez navážky vzorku [50]. 

Výpočet: 

 
Č𝑗𝑗 =

𝑐𝑐𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗 ∙ (𝑉𝑉𝑠𝑠𝐻𝐻 − 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣) 
10 ∙ 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣

 [𝑚𝑚 ∙ 100𝑚𝑚−1] (3.3) 
 

3.6 Senzorická analýza 

Pro účely testování stability byla po prostudování literární rešerše zvolena rozdílová zkouška. 
Před samotnou zkouškou jsem byla coby posuzovatel seznámena s originálním produktem 
a byla jsem poučena o tom, které parametry mám sledovat. Byla jsem proškolena ve způsobu 
hodnocení a zaznamenávání změn těchto parametrů. 

Před začátkem skladovacího experimentu byly vyhodnoceny základní organoleptické 
vlastnosti jednotlivých vzorků: vzhled, barva, vůně, textura a pocit, který produkt zanechává 
na kůži po nanesení a vstřebání.  
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Při rozdílové zkoušce byly vzorky umístěné v laboratoři a termostatu porovnávány se 
vzorkem umístěným v lednici, který sloužil jako referenční vzorek. Jako parametry hodnocení 
byly vybrány základní organoleptické vlastnosti: vzhled, barva, vůně, a parametry vybrané 
s ohledem na typ produktu, a to: textura před rozetřením a textura po rozetření mezi prsty 
a pocit, který na kůži zůstává po vstřebání vzorku. Pro popis změn, které u vzorků nastaly, 
byla použita následující stupnice [26]:  

• Beze změny 
• Mírná změna 
• Změna 
• Intenzivní změna 

3.7 Statistické zpracování dat 

Pro každé stanovení byly provedeny 3 titrace a z každé titrace byla vypočítána hodnota 
tukového čísla. Výsledné hodnoty uvedené v tabulkách jsou průměrné hodnoty 3 dílčích 
tukových čísel, v tabulkách je též každé hodnoty uvedena směrodatná odchylka. Směrodatná 
odchylka byla vypočítána v programu MS EXCEL pomocí funkce SMODCH.P. Vypočtené 
hodnoty směrodatných odchylek jsou v grafech znázorněny pomocí chybových úseček.  

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Vzhledem k uzavření škol v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2 nebylo možné dodržet 
původní rozvrh měření. Byla proto provedena pouze 2 měření s prodlevou 13 týdnů. Zároveň 
nastal problém v laboratoři, kde byly uloženy vzorky, a bylo nutné některé vzorky 
přestěhovat, i toto mohlo ovlivnit sledované parametry. Vzhledem k prodlouženému 
skladovacímu experimentu toto narušení pravděpodobně mělo vliv pouze minimální. Jak bude 
popsáno v příštích kapitolách vzhledem k uzavření škol hned po prvním měření, nebylo 
možné vyřešit problémy, které se u některých experimentů objevily. Protože nebyl prostor 
tyto experimenty dodatečně upravit a pro studii stability nemá význam pouze jediné měření, 
byly tyto experimenty, po konzultaci s vedoucí práce, vynechány. Předpokladem experimentu 
je, že k největším změnám dojde u vzorků vystavených zátěžovým podmínkám v termostatu.  

4.1 Číslo kyselosti 

Vazelína je směs nasycených uhlovodíků, neobsahuje tedy žádné mastné kyseliny a číslo 
kyselosti by tedy mělo být nulové, což bylo experimentálně potvrzeno. 

Pro vzorek Softigenu bylo číslo kyselosti měřeno jak při prvním, tak při druhém měření při 
všech teplotách a výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 8. 
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Tabulka 8: Stanovené hodnoty čísla kyselosti Softigenu 

 Číslo kyselosti [mg∙g−1] 
Umístění Lednice (4–8 °C) Laboratoř (21–25 °C) Termostat (39–41 °C) 
1. týden  0,52 ± 0,08 0,62 ± 0,05 0,72 ± 0,08 
13. týden 0,54 ± 0,05 0,60 ± 0,06 0,85 ± 0,06 

Z Tabulky 8 je vidět, že žádná z naměřených hodnot nepřekročila hodnotu 1, maximální 
hodnotu danou specifikací produktu, což značí adekvátní stabilitu vzorku.  

 

Graf 1: Grafické znázornění stanovených hodnot čísla kyselosti v závislosti na umístění vzorku 

Z Grafu 1 je vidět, že hodnoty čísla kyselosti se zvyšují se zvyšující se teplotou skladování. 
U vzorků umístěných v lednici a v termostatu je vidět že číslo kyselosti se s časem zvětšilo, 
k největšímu zvýšení došlo podle předpokladu u vzorku umístěného v termostatu. U vzorku 
umístěného při laboratorní teplotě došlo k mírnému snížení. Podle teoretických předpokladů 
by i zde mělo dojít ke zvýšení, ale podíváme-li se na chybové úsečky, je patrné, že hodnota 
prvního měření se nachází v prostoru chyby druhého měření. Naměřený rozdíl tak není 
považován za statisticky významný. 

4.2 Číslo zmýdelnění 

Číslo zmýdelnění bylo u vazelíny též měřeno pouze při prvním měření. Byl potvrzen 
předpoklad, že jeho hodnota bude nulová, jelikož vazelína neobsahuje žádné mastné kyseliny.  

Po prvním měření vzorku Softigen byl experiment upraven. Byla snížena navážka z 2 na 1 g. 
Jelikož při původní navážce byla spotřeba titračního činidla velmi malá, byl výsledek velmi 
nepřesný. Výsledky měření čísla zmýdelnění vzorku Softigenu jsou uvedeny v Tabulce 9.  
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Tabulka 9: Stanovené hodnoty čísla zmýdelnění 

 Číslo zmýdelnění [mg∙g−1] 
Umístění Lednice (4–8 °C) Laboratoř (21–25 °C) Termostat (39–41 °C) 
1. týden 351 ± 3 293 ± 2 333 ± 1 
13. týden 350 ± 5 347 ± 9 344 ± 2 
 

 

Graf 2: Grafické znázornění stanovených hodnot čísla zmýdelnění v závislosti na umístění vzorku 

Z Grafu 2 je vidět, že hodnota prvního měření vzorku skladovaného při laboratorní teplotě se 
značně odlišuje od zbytku hodnot. Tato hodnota byla měřena při původní navážce, a proto 
byla považována za nepřesnou. Jak je vidět z grafu, hodnoty čísla zmýdelnění se mění jen 
velmi málo. V praxi to znamená, že obsah všech volných i vázaných mastných kyselin se de 
facto nemění, což indikuje, že nedochází k jejich rozkladu. Vzhledem k tomu lze konstatovat, 
že vzorek je dostatečně stabilní.  

4.3 Jodové číslo 

Vzhledem k absenci dvojných vazeb u vazelíny není důvod toto číslo stanovovat.  

Při prvním měření vzorků se vyskytly technické komplikace, které se, vzhledem k nastalé 
situaci, nepodařilo odstranit dostatečně rychle tak, aby bylo možné vzorky v termínu doměřit. 
Byl tedy změřen pouze vzorek uchovávaný při laboratorní teplotě. Při druhém měření byly 
změřeny všechny tři vzorky.  
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Tabulka 10: Stanovené hodnoty jodového čísla 

 Jodové číslo [g I/100 g] 
Umístění Lednice (4–8 °C) Laboratoř (21–25 °C) Termostat (39–41 °C) 
1. týden — 1,3 ± 0,1 — 
13. týden 0,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 0,4 ± 0,3 

Jak je vidět z Tabulky 10, hodnoty jodového čísla jsou minimální. To ukazuje na vysoký 
počet dvojných vazeb ve vzorku. Podle předpokladů by jodové číslo mělo být u všech vzorků 
přibližně stejné, měření však tento předpoklad nesplnilo. Chyba v měření mohla být 
způsobena nepřesným zachycením bodu ekvivalence, nebo skutečně minimálním rozdílem 
mezi spotřebou titračního činidla u slepého pokusu a samotného vzorku, který metoda titrace 
nebyla schopná zachytit dostatečně přesně. 

4.4 Peroxidové číslo 

Peroxidové číslo mělo být také součástí měření, neboť, jak bylo již zmíněno, také vypovídá 
o stabilitě tuků a olejů. Vzhledem ke složení vzorku Softigenu (absenci většího množství 
dvojných vazeb), a proto, že experiment tak, jak byl popsán v postupu, nefungoval, nedošlo 
k rozpuštění použitého vzorku. Navíc vzhledem k nastalé situaci nebyl prostor pro 
optimalizaci postupu, například vyextrahování tuku. Peroxidové číslo bylo proto bez náhrady 
vyřazeno.  

4.5 Senzorická analýza 

Výsledky porovnání senzorických vlastností obou vzorků před začátkem experimentu jsou 
uvedeny v Tabulce 11. Oba vzorky se na první pohled jasně liší barvou, vazelína je průsvitná, 
kdežto Softigen je mléčně bílý. Dále se oba vzorky liší v textuře před rozetřením. Vazelína je 
už po nabrání hladká, kdežto Softigen má před rozetřením hrudkovitý charakter. To lehce 
zhoršuje jeho roztíratelnost, ale po rozetření už je textura stejně hladká jako u vazelíny. Po 
nanesení zanechává vazelína na kůži mastný lehce lepkavý film. Softigen, zanechává 
sametový nelepkavý pocit.  

Tabulka 11: Srovnání senzorických vlastností použitých vzorků 

Parametr Vazelína Softigen 
Vzhled Polotuhá mast Polotuhá mast 
Barva Bílá, lehce průsvitná bílá 
Vůně Bez zápachu Bez zápachu 
Textura před rozetřením Hladká Lehce hrudkovitá 
Textura po rozetření Hladká Hladká 
Pocit po vstřebání  Mastný a lehce lepkavý Sametový, nelepkavý 
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Při závěrečném měření bylo provedeno měření změn senzorických vlastností, které nastaly 
během skladovacího experimentu. Byly porovnávány uvedené vlastnosti referenčního vzorku 
(vzorku umístěného v lednici) se vzorky umístěnými v laboratoři a termostatu podle výše 
zmíněné stupnice. Výsledky porovnání jsou uvedeny v Tabulce 12 a Tabulce 13.  

Tabulka 12: Porovnání senzorických vlastností vazelíny v závislosti na umístění vzorku  

Parametr Laboratoř (21–25 °C) Termostat (39–41 °C) 
Vzhled Beze změny Mírná změna 
Barva Beze změny Beze změny 
Vůně Beze změny Mírná změna 

Textura před 
rozetřením Beze změny Mírná změna 

Textura po rozetření Beze změny Beze změny 
Pocit po vstřebání Beze změny Beze změny 

 

Tabulka 13: Porovnání senzorických vlastností Softigenu v závislosti na umístění vzorku 

Parametr Laboratoř (21–25 °C) Termostat (39–41 °C) 
Vzhled Beze změny Beze změny 
Barva Beze změny Beze změny 
Vůně Beze změny Mírná změna 

Textura před 
rozetřením Mírná změna Změna 

Textura po rozetření Beze změny Beze změny 
Pocit po vstřebání Beze změny Beze změny 

 
Obrázek 8: Vzorek vazelíny před začátkem 

experimentu 

 
Obrázek 9: Vzorek Softigenu před začátkem 

experimentu 
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Z výsledků je vidět, že během skladování nedošlo k žádným větším změnám v senzorických 
vlastnostech. Největší změny nastaly podle předpokladu u vzorků uložených v termostatu, ale 
i tyto změny byly jen mírné. K nejvýraznějším změnám došlo u textury. Vzorky při zvýšené 
teplotě změkly a poté opět ztuhly, a to vyvolalo lehké ztvrdnutí vzorků. Vzorek Softigenu 
uložený v termostatu byl hrudkovitější než ostatní dva vzorky. Po rozetření byl už vzorek 
shodný s referenčním vzorkem.  

Celkově lze říct, že nedošlo k žádným větším změnám organoleptických vlastností, které by 
indikovaly vážnější změny fyzikálně‐chemických vlastností. Tato zjištění jsou v souladu se 
stanovovanými tukovými charakteristikami, které také ukázaly, že vzorky jsou stabilní 
a nedochází k jejich rozkladu.  

4.6 Mikrobiologické testování 

Dle ČSN ISO 29621 Kosmetika – Mikrobiologie – Pokyny pro posuzování rizika 
a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků [43] bylo posouzeno mikrobiologické 
riziko přípravku s ohledem k použitým surovinám, jejich koncentracím (zejména minimální 
aktivitě vody), způsobu výroby, balení a doporučeného použití. Na základě získaných závěrů 
byl daný přípravek vyhodnocen jako přípravek s nízkým rizikem mikrobiální kontaminace 
během procesu výroby a následného použití. 
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5 ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se z hlediska literární rešerše věnuje třem základním tématům, 
důležitým pro provedení a vyhodnocení výsledků experimentální části práce. Podoba 
kosmetického produktu, jeho vlastnosti a použití závisí zejména na použitém základu, a proto 
se první část literární rešerše věnuje právě kosmetickým základům. V tabulce 1 je 
demonstrován praktický klasifikační systém, v němž se základy dělí podle fyzikálně‐
chemických vlastností. Dále jsou v teoretické části popsány jednotlivé, vybrané skupiny 
základů z hlediska jejich struktury a složení a jsou uvedeny příklady možného použití. Druhá 
část literární rešerše je věnovaná přírodní kosmetice a vybraným certifikačním organizacím a 
příslušným Standardům. Pro účely této bakalářské práce byly vybrány následující organizace: 
COSMOS‐standard AISBL, Ecocert group, KEZ o.p.s., které udělují uznávané certifikáty 
na poli přírodní kosmetiky. Obecnými principy společnými pro všechny standardy jsou 
podpora udržitelného rozvoje kosmetického průmyslu a ekologického zemědělství, použití 
výhradně povolených surovin a procesů. Posledním tématem teoretické části je stabilita 
kosmetických přípravků. Vzhledem k různorodosti kosmetických přípravků neexistuje žádný 
univerzální protokol pro její měření. V teoretické části jsou popsány podmínky používané při 
studiích stability a vybrané metody, pomocí kterých se stabilita posuzuje. Metody i podmínky 
testů, které jsou popsány, musí být voleny v závislosti na typu produktu.  

Experimentální část bakalářské práce se věnuje testování přípravku SOFTIGEN®PURA jako 
vhodné náhrady za konvenční vazelínu, jelikož je Softigen složen čistě z přírodních 
triacylglycerolů, má podobné vlastnosti jako běžná vazelína a lze jej s ohledem na Standardy 
použít v přírodní kosmetice. Za účelem porovnání senzorických vlastností Softigenu a běžné 
vazelíny byla provedena senzorická analýza. Pro posouzení stability byla provedena stanovení 
vybraných tukových charakteristik a senzorická analýza. Výsledky měření čísla kyselosti a 
čísla zmýdelnění vykazují pouze minimální změny, to ukazuje na dobrou stabilitu vzorků. 
Výsledky senzorické analýzy jsou v souladu s výsledky měření tukových charakteristik. 
V porovnání s kontrolním vzorkem vykazují oba vzorky pouze minimální změny. Senzorické 
vlastnosti obou vzorků jsou velmi podobné. Výhodou Softigenu je, že na kůži nezanechává 
lepkavý mastný film jako vazelína. Jeho nevýhodou je lehce hrudkovitá textura.  

Po vyhodnocení výsledků testů jsem dospěla k závěru, že přípravek SOFTIGEN®PURA 
vykazuje srovnatelnou stabilitu jako konvenční vazelína. Dále jsem vyhodnotila, že jeho 
senzorické vlastnosti jsou vhodné pro použití místo vazelíny. Na základě provedených 
experimentů lze přípravek SOFTIGEN®PURA vyhodnotit jako surovinu s dobrým 
potenciálem stát se vhodnou alternativou ke konvenční vazelíně pro použití v přírodní 
kosmetice.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AISBL Association internationale sans but lucratif (právní termín užívaný 
v Belgii pro označení mezinárodní neziskové organizace) 

aw Aktivita vody 
BDIH 
 
 
 

Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für 
Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungserganzungsmittel und 
kosmetischle Mittel e.V. (Asociace německých průmyslových a 
obchodních firem z oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, 
potravinářských doplňků a osobní hygieny) 

CAS Číselný kód používaný pro identifikaci chemických látek 

Cosmos‐standard Mezinárodní certifikační organizace v oboru přírodní a bio kosmetiky 
CPK Certifikát přírodní kosmetiky 

Čj Jodové číslo 
Čk Číslo kyselosti 
ČSN Česká technická norma 

Čz Číslo zmýdelnění 
ECOCERT Francouzská certifikační společnost v oblasti přírodních a bio produktů 

ICEA Instituto per la Certificazione Etice e Ambientale (Italská certifikační 
společnost) 

IČ Infračervené 
INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (mezinárodní 

názvosloví kosmetických ingrediencí) 
ISO International Organization for Standardization (mezinárodní 

organizace pro normalizaci) 
KEZ o.p.s. Česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace v oboru 

ekologického zemědělství 
KTJ Kolonie tvořící jednotky 
O/V Emulze typu olej ve vodě 

UV Ultrafialové 
V/O Emulze typu voda v oleji 

VIS Viditelné 
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