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ABSTRAKT 

Diplomová práce rozebírá problematiku autenticity kávy, s důrazem na autenticitu 

geografického původu a její aspekty. V teoretické části je rozebrán botanický původ kávy, 

technologie zpracování, chemický obsah hlavních komponent a jejich změny v průběhu 

pražení, dále jsou rozebírány světové produkční oblasti a specifika produkce kávy 

v jednotlivých regionech. Je nastíněna problematika kontroly kávy a jejího falšování 

s možnostmi odhalení. Je provedena geologická klasifikace půdních typů produkčních oblastí 

v 17 studovaných pěstitelských regionech.  

Experimentální část je zaměřena na analýzu prvkového složení vybraných stopových prvků, 

jako dodatečný faktor je přidán profil těkavých látek. Prvková analýza byla provedena pomocí 

hmotnostní spektrometrie a optické emisní spektrometrie, těkavé látky byly stanovovány 

pomocí plynové chromatografie kombinované s hmotnostně-spektrometrickým detektorem. 

Výsledná dat byla statisticky zpracovávána za účelem oddělení produkčních makroregionů, 

k čemuž byla využita kombinace naměřených dat a vytvořeno několik modelů. 

ABSTRACT 

This diploma thesis researches coffee authenticity problematice, mainly focusing on the 

authenticity of geographic origin. In the theoretical part of this work, botanical classification 

is described as well as production technology and processes. The work also includes chemical 

composition of coffee, describing the major components and changes during production 

phases. It describes major production areas of the world, in terms of general description and 

brief history. Problematics with coffee fraud and its identification are also described. 

Theoretical part also includes general geological description of 17 studied coffee growing 

regions. 

Experimental part is devoted to trace amount analysis of selected elements and volatile 

compounds. The element analysis was conducted using mass spectrometry or optical emission 

spectrometry, volatile compounds were determined using gas chromatography combined with 

mass spectrometry detection. Results were statistically described and analyzed, resulting in 

several discrimination models based on geographic origin. 
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1 ÚVOD 

Káva je každodenním nápojem pro značnou část dnešní populace. Způsob zpracování kávového 

zrna je známý už ze středověku a problematika autenticity je stará jako obchod s touto 

komoditou. 

Autenticita kávy je aktuální téma od dob prvního obchodování s kávou dodnes. Každá 

komodita, která je obchodována, je předmětem padělání nebo falšování za účelem zvýšení zisku 

a je tedy žádoucí, aby prodejce dokázal přesvědčit kupujícího, že produkt, který si kupuje, je 

tím, který je deklarován na obalu. Jednoduché podvodné metody, využívané v počátcích 

obchodu s kávou, jsou dnes již snadno odhalitelné. Falšování a problematika autenticity je 

přitom stále aktuální téma, nejde o nijak zastaralý fenomén, který by byl v současné době 

výjimečnou událostí. Falšování kávy, nebo její „nastavování“ levnější komoditou je stále 

aktuální téma, a s modernizací tohoto jednání je zapotřebí modernizovat rovněž metody 

odhalování podvrhů. Se stále zvyšující se kvalitou falzifikátů se musí zvýšit i kvalita 

rozpoznávání od skutečného produktu, jinak dojde ke znehodnocení jakékoliv obchodované 

komodity, tím spíše pak kávy. 

S rozvojem a zvýšením dostupnosti technologie přípravy kávy jakožto každodenního nápoje se 

zároveň zvýšila i poptávka po kvalitní upražené kávě, éra instantních kávových nápojů pomalu 

ustupuje, a i v nápojových automatech bývají dnes běžné možnosti přípravy zrnkové kávy. 

Zatímco donedávna laická veřejnost rozeznávala kvalitu kávy pouze na základě její odrůdy (tj. 

dělení kávy na „arabiku“ a „robustu“), se stále sílící globalizací trhu se do povědomí 

konzumentů vžilo i rozlišení kávy na základě jejího geografického původu a s tím souvisejícího 

očekávaného chuťového profilu. Tento aspekt logicky vede k nutnosti zaobírat se i 

problematikou geografické autenticity jako možné falzifikované charakteristice kávy.  

Problematika odhalení geografické pravosti kávy je komplexní a obtížná, na rozdíl od jiných, 

běžně stanovovaných charakteristik jako je např. obsah cukrů, kyselin, tuků apod. Zatímco tyto 

běžné parametry se již stanovují rutinně pomocí zavedených metod, pro stanovení a ověření 

geografického původu většiny potravin včetně kávy je stále stěžejní poctivá průvodní 

dokumentace a k ověření pravosti se tak ověřují pouze dokumenty, nikoliv káva samotná. 

Chemické stanovení geografické autenticity je možné až se současnou technologickou 

vyspělostí analytických metod. 

Vytvoření robustního, přesného a správného modelu pro identifikaci geografického původu 

kávy s využitím přímo této komodity má tedy potenciál zvýšení šance na odhalení potenciálních 

falzifikátů na trhu, kdy kontrola již nebude závislá na pravosti průvodní dokumentace, ale na 

testovaném vzorku samotném. V současné době velmi diskutovanou metodou je hromadná 

prvková analýza v kombinaci s chemometrií, tedy analýzou chemicky naměřených dat. 

Vzhledem k tomu, že káva je přírodní materiál, vznikající v otevřeném systému (na rozdíl od 

laboratorní výroby), obsahuje její vzorek širokou škálu jak prvků, tak látek, které moderní 

analytické systémy dokáží identifikovat s vysokou přesností i v oblasti stopových, případně 

ultrastopových množství. Této přesnosti je možno docílit pouze za předpokladu kvalitní práce 

se vzorkem a využití moderních instrumentálních technik, jako je hmotnostní spektrometrie, 

optická emisní spektrometrie a plynová chromatografie. 



8 

 

Tato práce se zabývá využitím výše zmiňovaných analytických metod v kombinaci 

s chemometrií k diferenciaci jednotlivých regionů výroby kávy. Teoretická část se věnuje 

procesům při výrobě kávy od pěstování přes zpracování. V experimentální části je práce 

s naměřenými daty, srovnání jednotlivých chemometrických postupů a jejich vyhodnocení. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Specifikace kávy 

Káva jsou z pohledu české legislativy upravená semena plodů tropických stromů nebo keřů 

kávovníku. Jako kávovník je označována početná skupina druhů plodin, z nichž technologicky 

jsou pro výrobu kávy významné dva druhy, ze kterých dále křížením vznikají prozatím 

potenciálně významné hybridy. Tyto dva druhy, podílející se na světové produkci kávy až 

z 99 %, jsou: 

• Coffea arabica L., česky kávovník arabský, jehož produktem je káva, označovaná jako 

„arabika“. 

• Coffea canephora, var. robusta, česky kávovník mohutný, z jehož produkce vzniká 

káva běžně známá a uváděná pouze jako „robusta“. 

Asi 70 % světové produkce zaujímá tzv. arabika, která je oblíbená zejména díky vysoké kvalitě 

plodů a větší velikosti semen. Minoritní část produkce, necelých 30 %, představuje tzv. robusta, 

jejíž semena jsou obecně menší velikosti, na rozdíl od kávovníku arabského je ovšem rostlina 

výrazně odolnější vůči klimatickým vlivům, jakož i chorobám. Robusta je navíc preferovaným 

druhem pro výrobu populární instantní kávy a kávových extraktů. Z těchto důvodů podíl 

produkce robusty na celkové produkci kávy neustále narůstá, na úkor arabiky. [1] 

Zbylé produkční druhy kávovníku (např. Coffea stenophylla, C. congensis apod.) zaujímají 

okolo 1 % celkové produkce a nejsou proto pro další zkoumání v této práci podstatné. Jedná se 

jak o hybridy dvou výše zmíněných druhů, tak o producenty speciálních druhů kávy, jako 

například Hawaii Kona, Kopi luwak apod. [1][2] 

Plodem kávovníku jsou tzv. kávové třešně, bílé, žluté až červené peckovice, zpravidla se dvěma 

semeny v plodu, obalenými volným osemením, zvaným stříbřitá blanka. V zemích produkce 

kávy se tyto plody zpracovávají na tzv. zelenou kávu, meziprodukt vhodný pro transport. Dle 

české legislativy se tak nazývají sušená semena kávovníku rodu Coffea, zbavená 

pergamenového obalu. [1][3]  

Tato zelená káva je dále zpracovávána v zemích koncové spotřeby na výsledné produkty 

mícháním požadovaných směsí zelené kávy a jejich pražením. Produktem je buď pražená káva, 

která se prodává buď ve formě pražených zrn nebo již předemletá, anebo se tyto produkty ještě 

dále upravují na kávové extrakty, instantní kávu, rozpustnou kávu, nebo rozpustný kávový 

extrakt, což jsou obecně výrobky v jakékoli koncentraci, které byly získány extrakcí pražené 

kávy, za využití vody jako extrakčního prostředí bez užití jakýchkoli hydrolytických postupů 

(vč. acidobazické hydrolýzy). [1] 

2.2 Výroba kávy 

Plody kávovníku jsou zpracovávány na konečný produkt v několika fázích. Po sklizni existuje 

několik způsobů opracování zrna – tradiční, tzv. „suché zpracování“, kvalitnější, ale více 

náročné „mokré zpracování“ a kombinací uvedených „polopromyté zpracování“. Následně po 

tomto primárním zpracování dojde k usušení zrna na zelenou kávu. Tu je poté možno 

transportovat do země určení, kde následuje pražení. 
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Pražení má výrazný vliv na tvorbu organoleptických vlastností kávy, dochází při něm ke mnoha 

chemickým a biochemickým procesům, vedoucím ke vzniku senzoricky aktivních látek. 

Zároveň je tímto procesem zrno zbaveno další vlhkosti. [4] 

2.2.1 Výroba zelené kávy 

Jak již bylo zmíněno výše, existují tři základní způsoby úpravy plodů na zelenou kávu. 

Suché zpracování – tradiční způsob, který je nejméně finančně náročný, spočívá v rozprostření 

kávových „třešní“ na zemi bez zastřešení, pro dostatečné odvětrávání a vysušení na slunci. 

Plody jsou pravidelně převrstvovány a přes noc překrývány pro zamezení přístupu vlhkosti. 

Toto sušení trvá přibližně měsíc od sklizně, následně jsou zrna zbavena slupek a seschlé dužiny, 

nejčastěji pomocí loupacích strojů a to tak, aby na zrnech stále zůstala pergamenová vrstva. 

Takto opracovaná zrna jsou ponechána další cca měsíc k uskladnění a transportována až 

poté.[1][4]  

Mokré zpracování – tento způsob je ekonomicky i technologicky výrazně náročnější, ale vede 

k zisku kvalitnějšího produktu. Jedná se o sekvenci postupů, díky kterým jsou vyselektována 

skutečně kvalitní zrna při jejich minimálním poškození. [5] 

Kávové „třešně“ jsou promyty v několika fázích vodou v nádržích, čímž je zároveň zajištěna 

primární selekce. Jsou odplaveny nekvalitní plody (suché, nedozrálé) a v nádrži zůstanou zralé, 

těžké plody pro další zpracování. Ihned poté (do 24 hodin od sklizně, z důvodu přisychání 

dužiny k zrnu) je odstraněna svrchní slupka spolu s částí dužiny na specializovaných loupacích 

strojích. [2] 

Následně, v tzv. kvasných nádržích ve vodní lázni, probíhá enzymatická fermentace zrn, při 

které dojde k uvolnění a zpevnění pergamenové vrstvy. V této fázi mají zrna stále vysokou 

vlhkost, cca 50 %, proto je zapotřebí je vysušit. K tomu se využívá sušících strojů, které zrna 

vysušují proudem horkého vzduchu, popřípadě je možno zrna sušit na slunci, tak jako při 

suchém zpracování.  

Celý tento proces je výrazně náročnější, zejména z důvodu vysoké spotřeby promývací vody 

(je využito až 150 l vody na 1 kg zelené kávy). Díky fermentaci ve vodní lázni a odstranění 

nečistot na počátku procesu je však dosaženo bohatší chuti takto zpracované kávy. [1][5] 

Polopromyté zpracování – při využití této metody jsou kávové třešně, stejně jako v případě 

mokrého zpracování, promývány a selektovány ve vodní lázni a následně loupány na loupacích 

strojích. Poté jsou však ponechány na slunci v pergamenových slupkách, obdobně jako 

v případě suchého zpracování, pro vysušení a fermentaci. Během sušení je zapotřebí zrna 

převrstvovat výrazně častěji než u suchého zpracování, frekvence převrstvování se liší 

v závislosti na praxi plantáže od několika obracení denně až po obracení každých 15 minut. 

Tento způsob vyžaduje výrazně nižší spotřebu promývací vody a díky kratšímu času, 

strávenému ve vodní lázni, se uvolní více cukrů do kávových zrn, což vede k plnější chuti kávy 

s výrazně sladšími tóny. Z tohoto důvodu je u produktů tohoto zpracování možné se setkat 

s označením „medová káva“. [1][2] 
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2.2.2 Pražení kávy 

Pražení je nejdůležitějším krokem při výrobě kávy pro vytvoření senzoricky aktivních látek, a 

pro jejich vzájemnou chemickou interakci. Vzhledem k těkavému charakteru senzorických 

látek je běžnou praxí, že k pražení dochází až v místě určení (konečného prodeje) kávy, pro 

minimalizaci ztrát při transportu. Kvalita výsledného produktu závisí mimo samotného procesu 

pražení na mnoha faktorech jako je geografický původ kávy, kvalita výroby zelené kávy a 

způsob zpracování surového plodu na zelenou kávu. [2] 

Z technického pohledu je pražení kombinací mnoha faktorů jako je teplota, délka a způsob 

pražení, nebo způsob a délka následného chlazení. Během tohoto procesu dochází zároveň 

s nezbytnými chemickými i ke mnoha fyzikálním změnám, zejména pak ke změně hustoty, 

související jak se snížením vlhkosti, tak se zvýšením objemu a porozity materiálu v důsledku 

odpařování látek, za normálních podmínek kapalných. [4]  

Celý proces je možno rozdělit do několika fází: 

• příjem, selekce a skladování 

• pražení 

o sušící fáze 

o vlastní pražící fáze 

o chladící fáze 

• mletí 

• balení 

Sušící fáze je endotermický proces, jehož účelem je eliminovat vlhkost v zrnech, aroma zrn se 

během této fáze změní z nezralého až žádného na hrachové až chlebové a barva ze zelené na 

nažloutlou. 

Během vlastní pražící fáze dochází k pyrolytickým reakcím, při nichž dojde k uvolnění velkého 

množství oxidu uhličitého (až 12 litrů na 1 kg) a vytvoření stovek aromatických látek 

způsobujících komplexní aroma a chuť pražené kávy. Při teplotě zrn cca 160 °C dochází 

k iniciaci pyrolytických reakcí a vzniku těkavých látek. Pyrolýza dosahuje maxima kolem 

210 °C, při nadále zvyšující se teplotě zrn kolem 220 °C dochází k radikální změně barvy zrn 

na velmi tmavé odstíny a je možno pozorovat praskání zrn v důsledku namáhání buněčných 

stěn tlakem těkavých látek. Běžnou praxí při výrobě velmi tmavé kávy je zastavení pražení 

v této fázi a mírné nakropení zrn vodou pro zchlazení pod tuto teplotu.[4]  

Důležitou fází je následné zchlazení, pro které je možno využít buď studený vzduch, nebo vodu. 

Je nezbytné zastavit další pyrolytické změny v zrnu a uchovat tak požadovaný stupeň pražení 

přivedením zrn zpět na pokojovou teplotu. [4] 
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2.3 Geografický původ kávy 

Rostliny rodu Coffea jsou charakteristické regionem, ve kterém jsou pěstovány. Tím je 

celosvětově oblast, hrubě ohraničená z jihu obratníkem Kozoroha a ze severu obratníkem Raka, 

tedy převážně tropické pásmo. Kávovník je rostlina náchylná nejen na teplotu (průměrná roční 

teplota pro pěstování Coffea arabica L. se pohybuje mezi 17 a 24 °C, C. canenphora roste lépe 

dokonce v teplejších klimatech s průměrnou roční teplotou 24–30 °C), ale mimo jiné i na 

nadmořskou výšku s optimem 800 až 1700 m.n.m. Zároveň má rostlina vysoké nároky na 

srážky, které se musí pohybovat okolo 1000 mm a optimální vlhkost pro růst je cca 90 %. Tyto 

náročné podmínky nejlépe splňují právě tropické oblasti, a proto je káva produkována zejména 

v těchto místech, viz Obr. 1. Častým jevem je pěstování v přítomnosti tzv. stínicích rostlin, tedy 

např. banánovníku, některých palem nebo vanilky, pro stabilnější teplotu prostředí a zároveň 

ochranu proti povětrnostním vlivům. [5] 

 

 

Obr. 1: Mapa celosvětové produkce kávy [17] 

 

 

2.4 Složení kávy před pražením (zelená káva) 

Káva, jako každá surovina přírodního původu, je složitá textura mnoha organických i 

anorganických látek, jejichž kombinovaný účinek zajišťuje výsledný aromatický profil, a proto 

je toto složení do značné míry proměnlivé v závislosti jak na botanické odrůdě, stáří kávových 

zrn, podmínkách pěstování, tak na průběhu zpracování. [6] 

Složení kávy se mění i v průběhu jejího pražení a vzhledem k tomu, že tento proces má největší 

vliv na konečný senzorický profil, a zároveň dnes získává stále vyšší popularitu konzumace 

nepražené, zelené kávy zejména díky obsahu antioxidantů, je namístě rozdělení obsahu před a 

po pražení. [7] 
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Nepražená kávová zrna získávají svůj obsahový profil jak ze samotného zrání na kávovníku, 

tak z následné úpravy, tedy zpracování. Díky zrání nabývají základní obsah minerálních látek, 

ale hlavně organických složek, které rostlina vytváří pro zásobení semene. Část profilu ve vodě 

rozpustných látek je následně vymyta v průběhu zpracování a je výrazně snížen obsah vody na 

konečné složení zelené kávy. [4][5] 

Jak bylo zmíněno výše, výčet složení kávy není možné podat s uspokojující přesností, vzhledem 

k vysoké variabilitě napříč různými vzorky. Obecně však popisuje obsah jednotlivých 

základních složek Tabulka 1.  

Tabulka 1: Obecné zastoupení základních látek [8] a vlhkost [9] v zelené kávě 

Složka 
Zastoupení v hm. % 

Významní zástupci 
Coffea arabica L. C. canenphora var. robusta 

Sacharidy 

(rozpustné) 

55–65 40–55 glukóza, galaktóza, 

arabinóza, sacharóza 

Sacharidy 

(nerozpustné) 

35 35 celulóza, manan 

Kyseliny 8–11  9–17  

- Těkavé kyseliny 0,1 0,1 k. propionová, 

máselná, octová 

Lipidy 15–18 8–12 cafestol, kahweol 

- Oleje 7,7–17,8 7,7–17,8 estery k. palmitové a 

linolenové 

Dusíkaté látky 11–15 11–15  

- Bílkoviny 8,5–12,0 8,5–12,0  

- Volné AMK 0,2–0,8 0,2–0,8 k. glutamová, 

asparagová 

Voda 8,0–12,5 8,0–12,5  

Minerální látky 3,0–5,4 3,0–5,4  

2.4.1 Voda 

Zastoupení vody v kávě je nejproměnlivější faktor během zacházení se surovinou. Již během 

zrání plodu se dramaticky mění obsah vody, vzhledem k tomu, že vývoj plodu lze rozdělit na 

tři fáze – počáteční tvorbu biomasy, následnou fázi nabírání vlhkosti a finální růst sušiny. 

Vlhkost třešní při růstu souvisí jak se sezónními vlivy (úhrn srážek, teplota), tak s vyspělostí 

rostliny, neboť bylo zjištěno, že na obsah sušiny má vliv mj. fotosyntetizující plocha 

kávovníku. [9] 

Počáteční obsah vody celé kávové třešně se pohybuje i přes 60 %, ovšem uvedená hodnota 

zahrnuje i dužinu. Po opracování plodů a odstranění dužiny, ať už mokrým, suchým, nebo 

polopromytým zpracováním, řízeně klesne vlhkost na výsledných 8–15 % pro zelené kávové 

zrno, přičemž pro skladování a dopravu je žádoucí, aby tato hodnota nepřesahovala 12,5 %, 

neboť vyšší zastoupení je spojováno s nežádoucími vlivy, jako je mikrobiální růst a tvorba 

mykotoxinů. [9]  
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2.4.2 Sacharidy 

Zastoupení sacharidů v zelené kávě je vysoké (viz Tabulka 1) a jejich podíl na celkovém 

aromatickém profilu je značný, neboť jsou prekurzory významných aromatických reakcí při 

pražení (Maillardova, Streckerova, karamelizace), které dávají vzniknout těkavým senzoricky 

aktivním látkám. Část sacharidů také zůstane v zrnu i po pražení. [3] 

Nejvyšší zastoupení mají polysacharidy, mezi nejzastoupenější se řadí mannan, škrob, celulóza 

a pektiny. V nižších množstvích jsou zastoupeny arabinogalaktan a galaktomannan, funkce 

polysacharidů je především strukturní. [11] 

Množství monosacharidů je velmi proměnlivé a závisí výrazně na způsobu zpracování třešní, 

zejména metodě sušení zrn, kdy v důsledku metabolických změn dochází k poklesu jejich 

obsahu. Nejvíce proměnlivé je v důsledku sušení zastoupení glukózy a fruktózy. Počáteční 

koncentrace před sušením se pohybují kolem 110 mg fruktózy na 100 g sušiny, zatímco po 

snížení vlhkosti na 12 % dochází k poklesu na 30–50 mg, v závislosti na šetrnosti metody. Vliv 

sušení na obsah glukózy je ještě výraznější, kdy z cca 50–60 mg / 100 g sušiny klesá na 15–

40 mg dle použité metody na konci procesu výroby zelené kávy. Dále je zastoupena galaktóza, 

manóza a další monosacharidy, ovšem v řádově nižších hodnotách a jejich vliv na senzorický 

profil není natolik výrazný. [12] 

Z oligosacharidů má nejvyšší zastoupení sacharóza, která je ovšem částečně hydrolyzována při 

zrání a sušení na glukózu a fruktózu. V případě výroby bezkofeinové kávy je hydrolýza ještě 

posílena a zastoupení dále sníženo. [11] 

Ve velmi nízkých koncentracích se v kávě vyskytují i cukerné alkoholy – mannitol a inositol. 

Jejich zastoupení v zelené kávě je ovšem maximálně na úrovni setiny procenta. [11] 

2.4.3 Lipidy 

Lipidy jsou výrazně zastoupenou skupinou látek, obsažených v zelené kávě, a to nejen 

množstvím, ale i rozmanitostí. Nejvíce zastoupené jsou oleje, složené zejména z kyseliny 

linolenové a palmitové. [8][11] 

Další významnou skupinou jsou diterpeny, jejichž celkový podíl na obsahu lipidů je cca 20 %, 

a z nichž nejvíce se vyskytují pro kávu typické cafestol a kahweol (viz Obr. 2), esterově vázané 

na mastné kyseliny. Zejména cafestol je diskutovaný v souvislosti s problematikou krevního 

cholesterolu, na jehož zvýšení má prokázaný vliv a v kávě se vyskytuje v několika různých 

derivátech, jako je dehydrocafestol, cafestal apod. Kahweol, ač má podobné vlastnosti, se 

nevyskytuje v takové míře a je náchylnější na degradaci při dalším zpracování. [11][13] 

Dále se v zelené kávě vyskytují i steroly v množství kolem 5 %, z čehož přibližně polovina je 

esterově vázaná na mastné kyseliny. 
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Obr. 2: Chemická struktura významných diterpenů 

2.4.4 Dusíkaté látky 

V zelené kávě jsou dusíkaté látky přítomny v několika formách. Pouze cca 1 % aminokyselin 

z celkového obsahu je volných, většina je vázaných v proteinech. Obsah bílkovin byl stanoven 

na cca 10 % pro kávy obou majoritně zastoupených druhů. Z vázaných aminokyselin má 

vysoké zastoupení kyselina glutamová (13–19 %), kyselina asparagová (8–11 %) a leucin (6–

9 %). V mladých zrnech se vyskytuje i vyšší množství prolinu a hydroxyprolinu, ovšem 

s vyzrálostí zrn jejich obsah klesá. [14] 

Významnými dusíkatými látkami v kávě jsou alkaloidy, zejména deriváty xanthinu, pro jejich 

významné fyziologické účinky a celkový vliv na senzorické vlastnosti kávy. Jedná se o 

následující látky (struktura viz Obr. 3) [14]: 

• Kofein (1,3,7-trimethylxanthin) 

• Theofylin (1,3-dimethylxanthin) 

• Theobromin (3,7-dimethylxanthin) 
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Obr. 3: Chemické struktury kávových alkaloidů 

Všechny tři jsou rostlinnými alkaloidy, velmi dobře rozpustnými ve vodě. Fyziologické projevy 

jsou obecně známé, kofein projevuje analeptické (povzbudivé) a diuretické účinky, velmi 

podobně se projevuje i theofylin, který má intenzivnější stimulační účinky a je farmakologicky 

využíván při léčbě astmatu. Theobromin je hůře rozpustný ve studené vodě, ale fyziologické 

účinky má obdobné jako ostatní jmenované alkaloidy. [13] 
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2.4.5 Minerální látky 

Obsah minerálních látek v kávě je ve srovnání s ostatními potravinami vyšší, s významným 

zastoupením zejména biogenních prvků (draslík, hořčík, vápník, železo, fosfor), ale i dalších 

(mangan, nikl, měď). Orientační hodnoty jsou zobrazeny v Tabulka 2. Obsah přechodných 

kovů je často spojován s vlivem vnějších podmínek, jako je složení půd, jejich znečištění a 

způsob péče (hnojení, jiné postřiky). [11][15] 

Je zdokumentováno, že zejména vápník, hořčík a draslík jsou ve značném množství 

extrahovány i do hotového kávového nápoje, ten tedy může sloužit i jako zdroj uvedených 

minerálů. [16] 

Tabulka 2: Orientační hodnoty koncentrace minerálů v zelené kávě [15] 

Prvek Zastoupení [µg/g] 

K 6700 

Mg 1400 

Ca 560 

Fe 80 

P 600 

Mn 7 

Ni 0,5 

Cu 12 

2.5 Změny ve složení v průběhu pražení 

Pražení s sebou nese kýžené biochemické změny, které dodávají kávě její konečný senzorický 

profil. Vzniká zde celá řada aromatických látek, jejichž vznik a koncentrace je závislá na stupni 

vypražení i způsobu jejího dosažení (zejména rychlosti a teplotě pražení). [4] 

Zrno ztrácí většinu své vlhkosti a s tím spojené hmotnosti, zato ovšem nabývá na objemu díky 

odpařované vodě, a to až o 40 %. Při vyšších teplotách a vyšším stupni vypražení zrno rovněž 

puká, přičemž vznikají charakteristické praskliny na ploché straně zrna. Souhrnně se odhaduje 

vznik zhruba 700 těkavých látek, které dohromady určují výsledný senzorický profil kávy. 

Zároveň v prvotní fázi klesá pH zrna na cca 5, ovšem následnými procesy poté opět stoupá 

k neutrálnějším hodnotám. [8] 

2.5.1 Stupně pražení 

Výrobci pražené kávy rozeznávají několik různých stupňů pražení, které se hodnotí podle 

barvy, chuti, vyvstalých olejů a dalších faktorů. Jsou to [1]: 

• Light Cinnamon – výrazně kyselá chuť, barva velmi světle hnědá 

• Cinnamon – světle hnědá barva, chuť stále výrazně kyselá s toustovým aroma 

• New England – světle hnědá barva, stále kyselejší chuť a na povrchu počíná být vidět 

první prasklina (crack) 

• American, Light City – lehce ztmavlá, ale stále světlá hnědá, sladší chuť. První 

prasklina je rozvinutá 

• City Plus, Medium – středně hnědá barva, rovnováha v kyselosti, sladkosti a hořkosti 
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• Full City – mírně tmavší hnědá barva, na povrchu jsou patrné krůpěje oleje, kyselá 

chuť ustupuje sladké a hořké 

• Light French, Viennese – tmavší hnědá, na povrchu výraznější olejové skvrny, kyselá 

chuť se postupně ztrácí a vznikají karamelové tóny 

• French – tmavě hnědá zrna, na povrchu velmi patrné oleje, k chuti se přidávají mírné 

spálené tóny 

• Italian – velmi tmavá barva, kyselost zcela nepřítomná, silnější tóny spáleniny 

• Spanish – zrna téměř černé barvy, velmi olejovitá, chuť hořká až spálená s nádechem 

uhlí 

Většina průmyslových pražíren využívá systémy s maximální teplotou kolem 550 °C, tato 

teplota ovšem v praxi prakticky nebývá využita, běžně využívané jsou teploty okolo 200 °C, 

které dostatečně zajišťují pyrolytické změny v kávě stejně jako umožňují enzymatické reakce, 

vedoucí ke tvorbě chuťového profilu. [4][11] 

2.5.2 Chemické změny základních sloučenin zelené kávy 

Jednoduché cukry se v důsledku zvýšené teploty karamelizují (pro počátek karamelizace je 

potřebná již teplota cca 150 °C, v závislosti na konkrétním cukru, při teplotách nad 160 °C již 

karamelizují všechny obsažené cukry), za vzniku látek strukturně vycházejících z furanu – 

zejména hydroxymethylfurfuralu (HMF) a furaneolu (viz Obr. 4). Fragmentací sacharidů 

dochází také ke vzniku oxidu uhličitého a nižších organických kyselin (k. mravenčí, octová, 

mléčná apod.). [18]  

Cukry spolu s enzymaticky / pyrolyticky uvolněnými aminokyselinami reagují dle 

Maillardovy, popř. Streckerovy reakce a dávají za vznik dalším aromaticky aktivním látkám, 

jako jsou diketony, Streckerovy aldehydy, pyraziny, 2-furfurylthiol, popřípadě 3-merkapto-3-

methylbutyl formiát (viz Obr. 4). [4],[11] 

Lipidy, přítomné v zelené kávě, se oxidují a pyrolyticky štěpí na karbonylové sloučeniny, volné 

organické kyseliny se vysokou teplotou dekarboxylují a jejich produkty následně mohou 

podléhat oxidaci. [18][19] 

Chlorogenové kyseliny, obsažené v zelené kávě, dávají za vznik svým laktonům, přičemž část 

z nich se hydrolyzuje na kyselinu chinovou (viz Obr. 4). Kyselina kávová a ferulová se částečně 

hydrolyzují a vznikají z nich aromatické látky guajakoly a vanilin (viz Obr. 4). [4],[13] 

Karotenoidy, přítomné v zelené kávě, snadno podléhají oxidaci a jsou oxidativně štěpeny na 

další těkavé aromatické sloučeniny, aldehydy a ketony. [19] 

Studie ukazují, že rychlost pražení ovlivňuje celkový profil těkavých látek, přítomných ve 

vzorku. Zatímco pomalejší pražení vede ke zvýšené tvorbě dusíkatých sloučenin na bázi 

pyridinu, rychlejší proces vede k vyšším koncentracím ketonových látek a sloučenin na bázi 

furanu a furfuralu. Vzhledem k vysoké reaktivitě furanových derivátů a nedostatku studií 

ohledně farmakologického efektu na člověka existuje obava, že rychlejší pražení může mít 

potenciálně škodlivý efekt. [20] 
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Obr. 4: Strukturní vzorce významných aromatických látek v kávě 

Zelená káva standartně obsahuje ještě široké spektrum alkoholů ve velmi nízkých 

koncentracích, tyto jsou během pražení esterifikovány na přítomné kyseliny a vznikají další, 

aromaticky aktivní estery. [14] 

2.6 Charakteristika kávy dle oblasti původu 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.3, oblast pěstování kávy se nachází v tzv. bean beltu, zhruba 

připadajícím na oblasti subtropického a tropického podnebného pásu mezi obratníky Raka a 

Kozoroha. V rámci tohoto velice široce vymezeného území lze charakterizovat regiony, ve 

kterých pěstovaná káva disponuje podobnými senzorickými vlastnostmi a které bývají udávány 

jako regiony původu konkrétního produktu. Tyto jsou pro přehlednost seřazeny podle podílu 

na celosvětové produkci (Tabulka 3). 
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Tabulka 3: Světová produkce kávy (2006) [21] 

Kontinent Země Množství kávy [106 kg] 

Jižní Amerika a Karibik 

Brazílie 2593 

Kolumbie 696 

Mexiko 288 

Peru 175 

celkem (vč. ostatních) 4782 

Asie 

Vietnam 854 

Indonésie 653 

Indie 274 

celkem (vč. ostatních) 2069 

Střední Amerika 

Guatemala 257 

Honduras 191 

celkem (vč. ostatních) 1020 

Afrika 
Etiopie 260 

celkem (vč. ostatních) 922 

Celková světová produkce 7843 

2.6.1 Jižní Amerika a Karibik 

Tato rozsáhlá oblast je největší produkční region kávy, ačkoli zde rostlina není původní. Původ 

pěstování kávovníku v Jižní Americe se pojí s příchodem francouzských kolonistů, kteří 

s sebou přivezli některé odrůdy a pěstování kávy zde získalo na popularitě, která vyústila ve 

dnešní prvenství. [21] 

Brazílie 

Do Brazílie se káva dostala původně z Francouzské Guyany na počátku 18. stol., a již dlouhou 

dobu je světově nejvíce produkující zemí. [22] 

Majorita kávovníků je zde druhu arabica, zejména produkční odrůdy Bourbon, která je 

charakteristická mírně vyšší produkcí (až o 30 % proti „základní“ odrůdě Typica) s hustě 

porostlými, menšími třešněmi excelentní kvality. Dále jsou rozšířené varianty: Caturra, 

vyšlechtěná přímo v Brazílii ve 30. letech minulého století, vyžadující důkladnou péči, chuťově 

výrazně kyselejší s jemným tělem; Mundo Nuovo, přirozeně vzniklý hybrid odrůd Typica a 

Bourbon. [2][22] 

Minoritně zastoupená produkce druhu canephora, tedy káva „robusta“ je reprezentovaná 

zejména odrůdou Conillon. [22] 

Hlavní produkční oblasti (95 %) jsou ve státech Paraná, São Paulo, Minas Gerais a Espirito 

Santo. Tradiční metodou zpracování pro brazilskou kávou je suchá cesta, kdy je káva po sběru 

ponechána na slunci, ovšem v současnosti bývá nahrazována mokrou metodou pro zvýšení 

kvality. V minulosti kvalitě brazilské kávy uškodila snaha o maximalizaci produkce, nicméně 

v současné době se její hodnocení zlepšuje, ač stále nebývá zařazována mezi producenty kávy 

nejvyšší kvality. [2][22] 
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Typická chuť brazilské kávy je charakterizována nízkou kyselostí, díky které je s oblibou 

používána pro „blending“ – míchání různých druhů kávy pro zajištění kýženého chuťového 

profilu. Další aspekty chuti jsou proměnlivé podle konkrétního regionu či farmy. [24] 

Kolumbie 

Kolumbijská produkce kávy má počátky, podobně jako Brazílie, ze začátku 18. stol., ovšem 

dostala se do této země z Venezuely, kam ji importovali kolonisté z Antil. [22] 

Produkce kávy je v Kolumbii výhradně druhu arabica, konkrétně odrůdy Bourbon, Typica a 

Caturra, na rozdíl od Brazílie je rozšířená i varianta Maragogype, která je mutací základní 

odrůdy s nízkou produkcí, ovšem velmi velkými zrny, která patří mezi největší na světě. [2][22] 

Typický způsob zpracování kávy z tohoto regionu je mokrou metodou, tedy s namáčením zrn, 

zajišťující stabilně vysokou kvalitu a hodnocení. [22] 

Káva z Kolumbie má charakteristickou chuť, zajišťovanou jednotným systémem třídění zrn. 

Tato chuť by se dala charakterizovat jako silné tělo, jemná, vyvážená s ovocnější chutí. [24] 

Mexiko 

Kávovník se v Mexiku rozšířil převážně v období 1880–1895, kdy bylo skokově vysázeno přes 

4 miliony rostlin v reakci na tamní ekonomickou a politickou krizi. Zpočátku se produkce 

soustřeďovala převážně do hornaté oblasti státu Chiapas, odkud dodnes pochází stejnojmenná 

odrůda, typicky podléhající suchému zpracování, která je charakteristická svým silným aroma 

s ovocným nádechem. Dnešní produkce z cca 75 % odpovídá druhu arabica, přičemž zbylý 

podíl trhu zaujímá „robusta“, produkovaná tak jako v ostatních zemích Latinské Ameriky 

hlavně pro účely výroby rozpustné kávy. [23][24] 

Peru 

V této jihoamerické zemi je produkována káva druhu arabica, zejména odrůd Typica, Bourbon 

a Caturra, která bývá zpracována obecně kvalitnější mokrou metodou. Kávovníky v této oblasti 

ovšem bývají nezřídka napadeny škůdci, což vede k pouze uspokojivé kvalitě produkované 

kávy. [22] 

2.6.2 Asie 

Rozsáhlý region Asie sice není původní oblastí pro rostliny kávovníku, ale vzhledem 

k příznivým podnebným podmínkám a historicky rozvinutým obchodem z koloniálního období 

zde má pěstování kávy silnou tradici, datující se k 70. letům 17. století, kdy byla káva dovezena 

do Indie. Rozšíření do ostatních zemí a produkce ve světovém měřítku ovšem započala až v 

19. století se zvýšenou popularitou kávy jako nápoje. [23] 

Vietnam 

Produkce ve Vietnamu je zaměřena převážně na kávu „robusta“ a „excelsa“ (odrůda kávovníku 

Coffea liberica, produkující výrazně větší zrna než oba hlavní produkční druhy a obsahem 

kofeinu mírně nad úrovní druhu arabica). Je zde využíváno suché i mokré metody zpracování, 

majoritní exportní destinace jsou asijské země, jako Japonsko, Singapur a země bývalého 
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Sovětského svazu. Vietnamská většinová produkce je zaměřená na kávu každodenní spotřeby, 

bez výrazného důrazu na kvalitu. [22][23] 

Indonésie 

Na území Indonésie, hlavně na ostrov Jáva, posléze i na Sumatru, byla káva importována 

holandskými kolonisty v druhé polovině 17. století, ovšem rozsáhlé napadení škůdci v 70. 

letech 19. století zničilo prakticky veškerou vegetaci druhu arabica. Následně ve 20. století 

byly tyto plantáže nahrazeny kávovníky „robusta“, které dnes tvoří cca 90 % produkce. Většina 

vypěstované kávy je zpracovávána suchou metodou, s exportem zaměřeným především na 

USA. [22] 

Chuťově je káva z Indonésie charakterizována jako nápoj se silným tělem, bohatá na chuť 

s mírnou kyselostí. Zrna jsou typicky tmavší, žlutohnědé barvy. Populární jsou kávy stylu 

„Mocha“. [23] 

Indie 

Rozvoj kávy v Indii nastal ve 20. letech 19. století, ačkoliv její pěstování v nižším měřítku je 

datováno již výrazně dříve, ovšem, podobně jako v Indonésii, se první farmáři potýkali se 

škůdci. Tyto prvotní problémy jim pomohly posléze překonat celoasijskou vlnu nákazy plísní 

Hemileia vastatrix, hlavního škůdce, způsobujícího tzv. kávovou rez, kdy odumírají listy 

plodiny, rozšířeného zejména ke konci 19. století. Produkce dvou hlavních druhů kávovníku 

jsou téměř vyrovnané, stejně jako poměr mokrého a suchého zpracování zelené kávy. [22][23] 

Káva z Indie je charakterizována dobrým tělem, výraznější kyselostí a vhodností pro výrobu 

espressa. Její předností je široké spektrum stupňů pražení, které jsou zrna schopná snést. [23] 

2.6.3 Střední Amerika 

Káva se do oblasti Střední Ameriky dostala s příchodem Jezuitů kolem roku 1750 a ačkoli 

množstvím produkované kávy region nemůže konkurovat Jižní Americe ani Asii, jedná se 

převážně o země, zaměřené na kvalitnější produkci. [22] 

Guatemala 

Tato země se prakticky výhradně zaměřuje na produkci kávy arabica, která reprezentuje cca 

40 % exportních komodit státu. Ze všech amerických států má nejvyšší produkci odrůdy 

Bourbon, ale pěstuje se zde rovněž Typica a Caturra. Guatemala téměř výhradně využívá ke 

zpracování mokrou metodu, přičemž zde bylo vyvinuto unikátní provedení, využívající pro 

sušení kontakt s hořícím dřevem a dodávající kávě charakteristickou chuť. Zejména rostliny, 

pěstované ve vyšších nadmořských výškách hornatých oblastí, jsou typické excelentní kvalitou. 

Národní klasifikace podle nadmořské výšky rozeznává kávu od „Good Washed“ okolo 700 

m.n.m. až „Strictly Hard Bean“ z oblastí 1600–1700 m.n.m. [22][23] 

Zelená zrna snesou širokou škálu způsobů pražení, ovšem nejčastěji bývá doporučeno dosažení 

nižšího stupně vypražení pro správný rozvoj chuti. Hlavní produkční regiony jsou Antigua, 

Coban a Huehuetenango. [23] 
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Honduras 

Nižší nadmořská výška Hondurasu nedovoluje výrobu natolik exkluzivního produktu jako ve 

výše položené Guatemale, i přesto zde vzniká nadstandartní, převážně blendingová káva. 

Pěstování je zaměřeno výhradně na kávu arabica, odrůd Caturra, Typica a Bourbon, která je 

zpracovávána převážně mokrou metodou. Národní klasifikace zahrnuje několik stupňů dle 

nadmořské výšky, zejména Central Standard, High Grown, Strictly High Grown (SHG), 

přičemž kvalita obecně roste s nadmořskou výškou, nejvyšší kvality tedy dosahují honduraské 

SHG kávy. Často zde bývají rostliny napadeny škůdci, a proto nebývá tamní produkce na 

stabilní úrovni. [22],[23]  

2.6.4 Afrika 

Region, ze kterého kávovník pochází, zdaleka není na světové špičce, co se množství produkce 

týče. Vzniká zde ovšem celá řada specializovaných káv, které nejsou určeny pro každodenní 

spotřebu, ale o to bohatší spektrum chutí, často velmi intenzivních, zahrnují. [23] 

Etiopie 

Tato africká země je považována za původní prostředí pro kávovník, který zde rostl v divoké 

formě dlouho předtím, než se o něj lidstvo začalo zajímat. Káva tvoří nejdůležitější exportní 

komoditu Etiopie, přičemž značná část dnešní produkce i dodnes roste divokým způsobem 

v kontrastu s udržovanými plantážemi, které jsou jediným způsobem pěstování kávy 

v ostatních zemích. Na zpracování třešní se využívá mokrého i suchého způsobu, ovšem velmi 

populární tradiční způsob práce s kávou zahrnuje využití suché metody a vede k nejlepším 

etiopským produktům. Kvalita kávy nebývá konzistentní jednak kvůli problémům 

s nejednotnou národní klasifikací, jednak kvůli občasným napadením třešní škůdci. [22] 

Nápoj, vyrobený z etiopských zrn, bývá nejčastěji charakterizován plným tělem a lehkým 

nádechem ovocných chutí. Nejčastěji se vyskytují dvě varianty chuťového profilu, zvané Harrar 

a Sidamo/Yirga Chefe. Zatímco Harrar má jemnější, lehčí chuť s rozeznatelným borůvkovým 

tónem, Sidano má ostřejší stopu. Yirga Chefe je město v provincii Sidamo, produkující chuťově 

ekvivalentní kávu jako celá provincie, ovšem vystupující pod názvem města. [23] 

Další africké regiony již produkují řádově menší množství kávy, ta ovšem bývá vyhledávanou 

specialitou. Moderní produkcí disponuje Keňa, která jako první země na světě vytvořila 

jednotící systém hodnocení, ve kterém je nejvyšším stupněm AA a dále se kvalita abecedně 

snižuje. Je zde pěstována převážně odrůda Caturra, které je zpracovávána výhradně mokrou 

cestou. Charakteristické jsou ostružinové tóny a plné tělo. Rwanda je typická produkcí kávy 

s vysokou kyselostí, která je zpracovávána mokrou metodou. [23] 

2.7 Autenticita kávy 

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, kvalita kávy z různých světových regionů se může 

poměrně značně lišit. Tento fakt, spolu s dalšími aspekty (káva je zmiňována jako světově druhá 

nejobchodovanější komodita hned po ropě [25]) vytváří prostor pro potenciální falzifikáty, tedy 

produkty, které jsou deklarovány zákazníkovi jako hodnotnější zboží. Autenticita kávy je 

problematika, se kterou se potýká trh od počátků. Obecně platí, že mezi hlavní způsoby 

falšování potravin patří kategorie, uvedené v Tabulka 4. Tyto obecné trendy nereflektují ovšem 
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co do četnosti padělání kávy, neboť jsou seřazeny podle celkového počtu případů. Literatura 

uvádí, že v případě této komodity jsou nejčastější prohřešky následující [26]: 

1. uvádění jiného geografického původu kávy 

- platí pro zelenou kávu, praženou i pro suroviny pro výrobu instantní kávy 

- vzhledem k velké variabilitě vzorků v rámci jednoho regionu selhává tradiční 

metoda určení na základě velikosti, tvaru zrn, dosud nebyl uveden způsob řešení 

2. uvádění jiného botanického původu kávy 

- převážně uvádění kávy „robusta“ za kávu arabica, u nemleté kávy je možná 

vizuální kontrola tvaru zrna 

3. přidání náhražek do pražené mleté kávy 

- buď odpadů kávové produkce (oplodí kávovníku, slupky, stébla), nebo jinou 

plodinou (cikorka, ječmen, žito, …) 

4. přidání příměsí a náhražek do instantní kávy 

- v případě použití celých kávových plodů místo kávových zrn jako suroviny pro 

výrobu, nebo přimícháním kávovin (pražené obilí, čekanka, fíky, …) 

5. použití jiné než deklarované technologie 

- dekofeinizace organickými rozpouštědly, která je označena jako provedená 

vodní parou 

Tabulka 4: Kategorie falšování potravin s příklady aplikace pro kávu [27] 

Kategorie  Příklad 

Záměna potraviny za jinou levnější Vydávání odrůdy (např. kávy „robusta“) za 

jinou, dražší  

Nastavování potraviny levnější složkou Přídavek příměsí do balené kávy (stébla, 

zlomky, nevyvinutá zrna, pražené slupky)  

Přítomnost nedeklarovaných složek Přítomnost kofeinu v kávě označované 

„bezkofeinová“  

Nastavení nebo falšování potravin ke zlepšení 

jejich vlastností 

Přibarvování kávy, jiný než deklarovaný 

postup dekofeinizace 

Nedodržení deklarovaného technologického 

postupu 

Nedeklarované použití gama záření při výrobě 

Uvádění vyššího než skutečného obsahu 

složky 

Používání etiket a označování, uvádějících 

spotřebitele v omyl (podíl jednotlivých odrůd 

kávy apod.)  

Nesprávné uvádění geografického původu 

nebo způsobu produkce 

Jiný než deklarovaný původ kávy, označování 

obvyklé produkce za bio  

V celkovém souhrnu není káva nejčastěji falšovanou komoditou, dle počtu citací v r. 2012 podíl 

kávových padělků na celkovém množství neautentických potravin činil cca 2 %, ovšem 

vzhledem k absenci spolehlivé metody kontroly geografického původu existuje možnost, že je 

tato statistika zkreslená nezachycenými prohřešky. [27] 
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Jak je patrné z uvedeného seznamu, nejčetnější kategorie falzifikace kávy je uvádění jiného než 

skutečného geografického původu. Kontrola takovýchto prohřešků je založená na tradiční 

metodě srovnávání zrn, jejich velikosti, tvaru a barvě, což je ovšem značně problematický 

způsob, vzhledem k povaze vzorku a vzhledem k faktu, že u již upražené, mleté kávy je 

podobná metoda vyloučena. [26] 

SZPI, jakožto český kontrolní orgán v oblasti potravin, provádí pravidelnou kontrolu všech 

druhů potravin včetně kávy. Kontrola se ovšem zaměřuje na měřitelné, zákonem a vyhláškou 

[3] stanovené hodnoty, kterými jsou: 

• množství nekávových příměsí 

o vyhláška stanovuje maximální limit pro praženou zrnkovou kávu 2,4 % 

• obsah kofeinu v sušině 

o pražená káva – min. 0,6 % 

o pražená káva bez kofeinu – max. 0,1 % 

o kávový extrakt rozpustný – min. 2,5 % 

o kávový extrakt rozpustný, bez kofeinu – max. 0,3 % 

• dále fyzikální a fyzikálně-chemické požadavky 

o hmotnostní odchylka 

o vodný extrakt v sušině 

o popel v sušině apod. 

V případě instantních káv je pak vyvinuta metoda, založená na analýze obsahu sacharidů pro 

stanovení možných příměsí – stanovuje se celkový obsah glukózy, volné fruktózy, celkové 

xylózy a volného manitolu. [28] 

Z uvedeného vyplývá, že geografická autenticita kávy je aktuální téma a je žádoucí vývoj 

robustní, spolehlivé metody jejího určení, což dokazují i četné studie, zabývající se touto 

problematikou zejména v posledním desetiletí. [29][30][31][32] 

2.7.1 Určení geografické autenticity 

Autoři výše zmíněných publikací se shodují, že analýza geografického původu je proveditelná 

třemi základními metodami (resp. třemi základními měřenými parametry – metody využití 

těchto parametrů budou rozebrány dále). Mezi tyto tři parametry patří [32]: 

• Screening stopových prvků, popřípadě charakteristických spekter 

• IRMS – stabilní poměry izotopů biogenních prvků 

• 1H NMR – metoda, založená na měření obsahu izotopu 1H 

Obecně nejužívanější jsou první dvě metody, třetí jmenovaná byla využita teprve nedávno, 

ovšem výsledky, kterých autoři dosáhli, jsou poměrně slibné. 

Principem těchto metod je nalezení jednotícího faktoru, který je platný pro všechny prvky 

z daného regionu, ale který je vylučuje z jiného regionu. Zároveň tento faktor nesmí být vně 

ovlivnitelný potenciálním padělatelem. Ze studií vychází právě tři jmenované metody jako 

splňující tato kritéria, přičemž bylo zjištěno, že u vzorků přírodnin (a zejména potravin) existuje 

tzv. „fingerprint“ neboli „otisk prstu“, tedy charakteristický profil konkrétní komodity. Tento 
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profil v případě měření jak stopových prvků či jejich izotopů, tak charakteristických spekter 

(pro tyto účely se bývá využito NIR spekter vzorků, která bývají označována rovněž jako 

„fingerprint region“) získává daná komodita na základě svého jedinečného procesu vzniku. 

Předpokládá se, že množství stopových prvků (resp. izotopů) a jejich poměrné zastoupení je 

závislé zejména na půdě, ze které vzorky pocházejí, zatímco charakteristická spektra (např. 

NIR) souvisí nejen s půdou, ale i s přírodními podmínkami v místě produkce vzorku a s tím 

související tvorbou konkrétních sloučenin ať už biochemické, nebo čistě chemické povahy. [30] 

Zcela specifická je teorie využití izotopu 1H (respektive poměru zastoupení 1H a 2H), kdy 

předpokladem je specifické zastoupení vodíku v mořské vodě, kde byl uveden standard SMOW 

(Standard Mean Ocean Water) resp. SLAP (Standard Light Atlantic Precipitation, water) a 

odchylky od tohoto standardu odpovídají hrubému určení geografické polohy, s tím, že faktory, 

ovlivňující tento poměr jsou zejména vzdálenost od pobřeží, nadmořská výška a severojižní 

poloha. [33] 

Při využití všech tří metod je zapotřebí využití dostatečně přesných analytických technik, 

jejichž limit detekce je pod úrovní ppm (10-6), ideálně však ještě níže, na úrovni ppb (10-9), 

nebo ppt (10-12), což vede k ekonomické náročnosti takovýchto měření. Z toho důvodu je jejich 

využití problematické. Zároveň se jednotlivé studie rozchází i v práci se samotným vzorkem, 

kdy není možné provádět takováto exaktní měření se vzorkem v pevném stavu, a proto autoři 

některých studií volí analýzu hotového nápoje [34], některé výzkumy hodnotí zelenou kávu 

[15] a některé volí upražená kávová zrna [35]. V případě využití zelené kávy, nebo pražené 

kávy je ovšem zapotřebí zajistit jejich převod do roztoku, což je nejčastěji prováděno využitím 

mikrovlnné digesce vzorků. K tomu je nicméně nutné využívat chemikálie, nekontaminující 

daný vzorek měřeným prvkem / izotopem. 

2.8 Analytické metody 

Metodika, v praxi využívaná kontrolními orgány, běžně využívá jednoduchých, nenákladných 

analýz, které probíhají podle národních standardů v kompetenci příslušných kontrolních orgánů 

(v ČR pro potraviny je to SZPI). Naproti tomu není výjimkou, že je na specializované měření 

některých parametrů potravin využito některé smluvní laboratoře a jejího sofistikovaného, 

instrumentálního zařízení. [36] 

Jak bylo řečeno výše, oficiální metoda určení geografického původu kávy neexistuje a jediný 

způsob kontroly ze strany státní správy tak spočívá v platné dokumentaci, průvodních 

známkách, opatřených na pytlech s importovanou kávou a dalších mezinárodních 

úmluvách. [11] 

Naproti tomu vědecká společnost díky využití moderních analytických metod zkoumá určení 

geografického původu zejména v posledním desetiletí se zvyšující intenzitou. Jsou k tomu 

používány následující způsoby analýzy. 

2.8.1 ICP-MS 

Hmotnostní spektrometrie je velmi významnou, a v moderní analytické chemii často 

využívanou, technikou. Je široce aplikovatelná pro vzorky všech skupenství a v závislosti na 

uspořádání je možné její použití i pro složité matrice, zároveň má extrémně nízké nároky na 
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spotřebu vzorku (pro detekci látky je zapotřebí zhruba 10-15 molu), ač se tedy jedná o metodu 

invazivní, její využití prakticky není limitováno množstvím analytu. Odezva přístroje na 

produkovaný signál je navíc lineární až přes 12 řádů měřených hodnot, poskytuje proto nejširší 

koncentrační rozmezí analýzy. Díky těmto výhodám a pro své velmi nízké detekční limity 

(moderní přístroje jsou schopny detekovat některé látky s limity na úrovni 10-13–10-14) je 

v současné době nejpoužívanější technikou pro analýzu stopových a ultrastopových 

koncentrací širokého rozsahu měřených látek ve vzorcích. Principiálně postup analýzy spočívá 

ve třech krocích – udělení náboje neutrálním částicím (ionizace), separace nabitých částic na 

základě poměru hmotnosti a náboje (m/z) urychlením v elektrickém poli a převedení signálu 

odpovídajících částic, zpravidla na elektronásobiči. Existuje mnoho různých konfigurací pro 

jednotlivé kroky, odlišujících se účelem použití a charakterem měřeného vzorku. 

Ionizace 

 Vzhledem k mechanismu separace částic, obsažených ve vzorku, je nezbytné zajistit přítonost 

náboje – ionizovat částice. Zatímco u většiny užívaných ionizačních technik je důležité volit 

dle skupenství analytu (pro plynné vzorky je vyvinuta elektronová nebo chemická ionizace, 

kapalné vzorky je možno jednoduše ionizovat elektrosprejem a pevné technikou MALDI, tedy 

ionizací a desorpcí vzorku z matice laserem), vzorky (vyjma čistě pevných) je možno podrobit 

indukčně vázanému plazmatu pro ionizaci. Tento způsob se dá využít i pro disperzní systémy s 

obsahem pevné látky až do 25 % a je s výhodou používán u prvkové analýzy, jelikož síla 

ionizačního potenciálu takovéhoto uspořádání je schopna zrušit i meziatomární vazby 

v molekulách. [37] 

Schéma plazmového hořáku popisuje Obr. 5 (A – indukční cívka, B – vzorek na nosném plynu, 

C – plazmový prstenec, D – plazmový plyn, E – plamen ionizovaných částic vzorku). 

Separace 

Běžně jsou využívány tři způsoby separace ionizovaných částic. Nejstarší a nejjednodušší 

technika je separace na základě doby letu částice (TOF), kdy ionizované částice jsou usměrněny 

elektromagneticky do evakuované trubice s jednorozměrným elektromagnetickým polem (jsou 

pouze unášeny vpřed), to jim udílí rozdílnou kinetickou energii na základě poměru hmotnosti 

a náboje a je měřena doba jejich průletu trubicí. Novější a sofistikovanější metodou s vyšším 

rozlišením je kvadrupól (viz Obr. 6: A – ionizační prostor, B – proud částic, C – separované 

částice o nevyhovujícím m/z, D – proud selektovaných částic, E – detekce), který je složen ze 

čtyř tyčových elektrod v evakuované trubici, diagonálně spárovaných, vytvářejících frekvenčně 

proměnlivé dvourozměrné pole. Toto pole je kolmé na trajektorii letu částice a jeho 

proměnlivost způsobuje vibrace prolétávajících částic, díky čemuž se udrží v letu pouze částice 

o odpovídajícím m/z, ostatní jsou vychýleny. Třetí metodou je tzv. iontová past, která vytváří 

třírozměrné proměnlivé radiální pole, ve kterém se udrží rovněž pouze částice o odpovídajícím 

m/z. Existují i kombinace uvedených metod pro zpřesnění separace, populární je metoda 

několikanásobných kvadrupólových separátorů s tzv. kolizními celami, kde dochází k dalšímu 

rozpadu částic v případě užití „měkké“ ionizace – takové, kdy nedochází k rozpadu vazeb 

v molekule. V takovém případě kolizní cela zajišťuje částečný rozpad analyzovaných 

částic. [39] 
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Obr. 5: Schéma plazmového hořáku 

 

 

Obr. 6: Kvadrupól 
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Detekce 

Vzhledem k velmi nízkému proudu selektovaných částic celým separačním procesem (typicky 

separací kvadrupólem projde 1 částice ze 300, ionizace a velmi nízké objemy vzorků způsobí, 

že během běžné analýzy se k detektoru dostane jen cca 12 milionů částic) je nutné signál na 

výstupu zesílit. K tomu bývá běžně využito elektronásobiče, tedy systému kovových ploch, 

které při nárazu nabité částice emitují 2 elektrony. Kombinováním více těchto ploch je dosaženo 

dostatečné síly signálu, které mohou být registrovány na zařízení, využívajícího principu 

Faradayovy nádoby, kdy přijaté „sekundární“ elektrony jsou transformovány na elektrický 

signál. Alternativou k využití elektronásobiče je tzv. fotonásobič, využívající obdobného 

principu, ovšem místo elektronů emitující fotony, které jsou následně registrovány. [40] 

2.8.2 GC 

Plynová chromatografie je separační metodou, vycházející z obecného principu 

chromatografie, tedy rozdělení na základě rozdílné afinity separovaných látek k prostředí tzv. 

stacionární fáze (typicky náplni chromatografické kolony) a tzv. mobilní fáze, tedy pomocnému 

prostředí, zajišťujícímu prostup vzorku skrz stacionární fázi. 

Základním principem metody je odpaření vzorku jeho nahřátím na vstupu do plynového 

chromatografu a následným unášením par nosným plynem skrz připravenou kolonu. 

Analyzovanými látkami jsou typicky rozpouštědla, pesticidy, aromatické látky, uhlovodíkové 

řetězce a organická léčiva. V případě stanovení aminokyselin, aminů, amidů a jiných málo 

těkavých látek je třeba zajistit jejich derivatizaci za účelem zvýšení těkavosti. Nosným plynem 

bývá zpravidla vodík nebo helium a je využíván k přenosu vzorku z injektoru skrz kolonu až 

k detektoru. Většina dnešních kolon funguje na principu kapiláry s konkrétní stacionární fází 

(látkou) nanesenou na vnitřní stěnu. Po rozdělení v chromatografické koloně je vzorek, stále 

unášený mobilní fázi, vehnán do detektoru – speciálního zařízení pro plynový chromatograf, 

schopného registrovat signál, odpovídající množství procházejícího vzorku. Využívá se běžně 

tepelně-vodivostního detektoru (TCD), plamenové ionizace (FID), detektoru dusík-fosfor 

(NPD), plamenové fotometrie (FPD) a detektoru elektronového záchytu (ECD). [41],[42] 

Injekce 

Vzhledem k citlivosti metody je zapotřebí věnovat pozornost přivedení vzorku na kolonu. 

Nejjednodušší způsob je extrakce do rozpouštědla, které je následně naneseno do injektoru 

např. injekční stříkačkou, typicky zhruba 1 µL daného roztoku. Nejstarší a nejběžnější je užití 

tzv. split injektoru, kdy stříkačkou nanášíme přes septum vzorek do komory, kde dojde 

k odpaření a unášení analytu do kolony. Nadbytečný vzorek, který kolona nezvládne zpracovat, 

je možné odčerpat tzv. split ventilem pro zajištění minimalizace rozmývání píků výsledků. 

Další možností jsou plynné vzorky, kdy je rovnou zajištěno správné skupenství a eliminováno 

riziko přítomnosti netěkavých látek. Tyto plynné vzorky lze opět nanést stříkačkou o typickém 

objemu 100 µL – 2 mL, nebo je možno využít samostatné pumpy, která automaticky nadávkuje 

stanovené množství vzorku. 
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V případě kapalného vzorku je také možno využít techniky headspace, kdy je v neúplně 

naplněné vialce se vzorkem ustálena rovnováha kapalina-pára a následně je vzorkována plynná 

fáze vialky, např. stříkačkou. 

Moderní je technika SPME (Solid-phase microextraction), využívající krátké, tenké tyčinky 

oxidu křemičitého, potažené sorpčním materiálem. Tato tyčinka je umístěna do nádoby se 

vzorkem (tak, jako u techniky headspace) a těkavé látky v plynné fázi jsou na ni nasorbovány. 

Následně zahřátím vlákna v koloně jsou látky desorbovány a unášeny mobilní fází do kolony. 

Výhoda této techniky je v tom, že se takto dají vzorkovat jak kapalné, tak i pevné vzorky. [41] 

GC-MS 

S výhodou může být využito tzv. tandemové techniky, kdy vzorek, rozdělený na plynovém 

chromatografu, je unášen do hmotnostního spektrometru, kde jsou jednotlivé eluáty ionizovány 

a následně přístroj v reálném čase detekuje spektrum poměru m/z pro látku, vyšlou 

z chromatografu v konkrétní čas. Výsledkem je dvourozměrné pole hodnot, kdy pro každý 

eluční čas přísluší hmotnostní spektrum. V kombinaci s mezinárodními knihovnami měřených 

spekter, popř. v porovnání s měřenými standardy je poté možné jednoznačně identifikovat 

eluovanou látku a její poměrné zastoupení ve vzorku. [41] 

Schéma zapojení ilustruje Obr. 7: A – přívod nosného plynu, B – filtr, C,D – ovládací prvky 

zařízení, E – injektor se vzorkem, F – chromatografická kolona, G – pec, H – přenos vzorku do 

spektrometru, I – hmotnostní spektrometr, J – vakuová pumpa 

 

Obr. 7: Schéma plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem [41] 
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2.9 Chemometrie 

Chemometrie je věda, zabývající se způsobem, kterým se nakládá s chemicky získanými daty 

a získávají se z nich závěry. Počátky tohoto oboru se datují k 80. letům minulého století, kdy 

s rozvojem výpočetní techniky došlo k výraznému rozšíření možností statistického zpracování 

informací. Při sběru velkého množství dat je zapotřebí jejich statistické zpracování pro 

věrohodnou interpretaci, kombinace takových metod a znalosti analytického vybavení, které 

bylo pro zisk dat využito je předmětem chemometrie. Počáteční myšlenkou bylo zjednodušit 

statistické procesy natolik, aby bylo možné jim porozumět a využívat je i za předpokladu, že 

uživatel nemá hluboké odborné statistické znalosti. Využití zahrnuje jak výpočetní procesy 

v laboratorních zařízeních jako je např. hmotnostní spektrometr, tak následnou práci s nabytými 

databázemi a jejich interpretaci, a v posledních letech i metody práce s umělou inteligencí. [44] 

Zatímco výpočetní procesy laboratorních zařízení, ani práce s umělou inteligencí nejsou 

předmětem této práce a nebudou dále rozváděny, práce s nabytými daty je dále popsána v této 

kapitole. 

2.9.1 Statistika a interpretace dat 

Každé měření spočívá v registraci signálu (analogového nebo digitálního), vyvolaného 

podnětem vzorku. Nicméně signál, který registrujeme, může být vyvolaný celou řadou dalších 

faktorů, vnášejících do výsledku chybu, z nichž některé jsou známé a některé neznámé 

(náhodné). Následně naměřená data využíváme k vyvození závěrů o vzorku, ať už přímo 

pomocí zjištěné hodnoty, nebo s využitím naměřených hodnot pracujeme pro seskupení vzorků 

do skupin a tříd. Metody evaluace naměřených výsledků tedy dělíme do následujících kategorií, 

přičemž body 2 a 4 jsou popisovány v dalších kapitolách, jelikož využívají specifické statistické 

nástroje: 

1. Design experimentu 

2. Deskriptivní statistika a statistika rušivých efektů 

3. Optimalizace 

4. Rozeznání pravidelností 

5. Klasifikace 

2.9.2 Deskriptivní statistika 

Hlavní úlohou deskriptivní statistiky je rozpoznat rušivé vlivy při měření a kvantifikovat chybu 

měření. Jak bylo nastíněno, chyba měření se skládá ze dvou složek, zvaných systematická a 

náhodná. Každé měření je zatíženo těmito chybami.  

Systematická chyba reprezentuje zpravidla konstantní odchylku naměřené hodnoty od 

skutečnosti. Takováto chyba může nemůže být napravena opakovanými měřeními, pro 

eliminaci takovéto odchylky je využíváno vhodného měření v porovnání se standardy. 

Náhodná chyba je proměnlivá v závislosti na konkrétním měření a jeho podmínkách, její 

eliminace spočívá v opakovaném měření a následné práci s daty. Je využito teorií 

pravděpodobnosti a distribuce náhodných čísel, kdy se jednotlivá měření považují za náhodné, 

nezávislé události, rozdělené podle tzv. normálního, nebo Gaussovského rozdělení (Graf 1: 

µ reprezentuje střední hodnotu proměnné x, σ směrodatnou odchylku).  
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Střední hodnota takového výběru je vypočtena jako aritmetický průměr, směrodatná odchylka 

potom podle vzorce ( 1 ), kde xi je i-tá hodnota měření a n celkový počet opakování. Z této 

hodnoty je možno vypočítat i tzv. relativní směrodatnou odchylku, označovanou také jako 

variační koeficient, který lze zjistit jako podíl směrodatné odchylky a střední hodnoty ( 2 ). 

Zároveň směrodatná odchylka slouží i k vypočtení tzv. standardní chyby, podle vzorce ( 3 ) 

 

σ = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
  

( 1 ) 

 𝑠𝑟 =
𝜎

𝜇
 

 

( 2 ) 

 𝑠 =
σ

√n
 ( 3 ) 

Na základě těchto základních, případně dalších doplňujících charakteristik (jako je rozptyl, 

medián, modus apod.) je možné následně popsat charakter naměřených dat. 

Většina popisných charakteristik souborů je zjišťována formou tzv. testování hypotéz, kdy 

pomocí vypočtených deskriptivních veličin souboru a porovnávání s tabelovanými hodnotami 

zjišťujeme doplňující informace o souboru přijetím buď nulové hypotézy (testovaný efekt není 

statisticky významně pozorován), nebo alternativní hypotézy (testovaný efekt má statisticky 

významný vliv na data). Hypotézy jsou vždy testovány na určité hladině významnosti, která 

vychází z teorie pravděpodobnosti a ukazuje, jak velké množství dat, distribuovaných 

předpokládaným způsobem, daná hypotéza popisuje. Zpravidla bývá využito hladiny 

významnosti α=0,05, tedy takové, kdy existuje 5% riziko chyby hypotézy (popisuje 95 % 

případů). 

Příkladem může být tzv. interval spolehlivosti, který ukazuje, na jakém intervalu naměřené 

hodnoty stále spadají do stejného souboru nebo jsou stejné jako referenční (jsou zatíženy pouze 

náhodnou chybou). Ten lze zjistit z výše uvedených veličin pomocí Studentova t-testu 

(porovnání s tabelovanou t-hodnotou), za předpokladu normálního Gaussovského rozdělení 

hodnot. V případě, že se předpokládá jiné rozdělení hodnot než normální, využívá deskriptivní 

statistika jako střední hodnotu medián, nikoli průměr. Pro zjištění intervalu spolehlivosti je poté 

potřeba použít jiný, neparametrický test. Příkladem takového testu je tzv. Wilcoxonův test, 

který využívá pouze rozdílů sledovaných hodnot od testované. [44] 

Další příklad takového hypotézového testu je test odlehlosti hodnot, kdy je testován soubor dat 

na přítomnost takových hodnot, které na dané hladině spolehlivosti nepatří do daného souboru 

(jsou významně větší / menší). K tomu se, v případě předpokládaného normálního rozdělení, 

využívá tzv. Grubbsův test, testující poměr rozdílu nejmenší (resp. největší) hodnoty a 

aritmetického průměru ku směrodatné odchylce. Následně je tato vypočtená hodnota 

porovnávána s tabelovanou. V případě neznámé distribuce dat je namísto Grubbsova testu 

využit Dixonův test, který místo směrodatné odchylky využívá rozptyl a porovnává sousední 

hodnoty souboru. [44] 
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Graf 1: Normální, "Gaussovské" rozdělení náhodných čísel 

2.9.3 Rozeznání pravidelností 

Ucelené informace o souboru dat nám udává tzv. ANOVA (Analysis of Variance). Tento 

statistický test se provádí v několika různých obměnách, základem celé analýzy je srovnávání 

rozptylu a střední hodnoty jednotlivých souborů dat. Na základě těchto veličin je testováno, zda 

jsou si jednotlivé soubory dat statisticky významně podobné (zda může být rozptyl hodnot 

testovaného souboru vysvětlen distribucí dat v referenčním souboru, na dané hladině statistické 

významnosti). [44] 

Dalším užitečným nástrojem je tzv. Analýza hlavních komponent (PCA – Principal component 

analysis). Tato analýza využívá pravidelnosti v matici dat, a jejím účelem je snížení množství 

proměnných pomocí zavedení pomocné („loading“) matice, přidělující původním proměnným 

tzv. skóre v nové, redukované matici (typicky o dvou sloupcích pro vytvoření možnosti grafické 

interpretace). Jedná se tedy o techniku, která umožňuje snížení rozměrů dat za maximálního 

zachování vzájemných vztahů, tedy variability. Využívá se v případě, kdy je měřeno větší 

množství proměnných, zachycujících konkrétní jev, který je následně možno vyjádřit nižším 

množstvím pomocných funkcí (a případně graficky interpretovat). [44] 

Místo Analýzy hlavních komponent je možno v určitých případech využít Faktorovou analýzu 

(FA), jejímž účelem je opět snížit počet proměnných rozdělením matice dat na dvě matice, 

z nichž jedna je pomocná, obsahující koeficienty přepočtu původních proměnných a druhá, 

omezená na nižší množství nových proměnných, která zachovává původní distribuci dat. Na 

rozdíl od PCA ovšem FA neasociuje objekty k dané skupině. Proto v této práci v experimentální 

části nebude využita. [44] 

V případě, kdy je žádoucí maximalizovat rozdíly mezi jednotlivými skupinami (kvalitativní 

charakteristikou) dat a zjistit pravidelnosti v souboru, které vedou k diferenciaci těchto skupin, 

je nejvhodnějším nástrojem Diskriminační analýza. Ta vyhledává diskriminační funkci na 

základě vstupní matice dat, rozdělující jednotlivá měření dle zadaných skupin. Na základě této 

funkce (funkcí) poté popisuje vstupní data, tedy obdobně jako PCA a FA redukuje počet 

proměnných, ovšem ve prospěch rozdělení skupin. Nejjednodušším případem takové analýzy 



33 

 

je tzv. lineární diskriminační analýza rozdělení dvou skupin, viz Obr. 8, ve složitějších 

případech je diskriminačních funkcí více, vzájemně nekorelovaných tak, aby byly skupiny 

diferencovány s maximálním účinkem. [44] 

 

Obr. 8: Příklad využití diskriminační analýzy (LDA) pro oddělení skupin (prázdné a plné body) a 

srovnání s lineární regresí (LR) [44] 

2.10 Popis studovaných pěstitelských oblastí 

Jak bylo nastíněno v předchozích kapitolách, geografický původ kávy má výrazný vliv na její 

senzorické vlastnosti a obchodní hodnotu. Velkou roli při pěstování hraje prostředí, ve kterém 

se rostlina pohybuje a geologické podloží plantáže. Kávovník je obecně schopen růst jak 

v sedimentových, tak ve sprašových půdách vhodné textury, naopak nevyhovující jsou těžké, 

jílovité půdy, nebo pískovité podloží. Nejlépe se rostlině daří v půdách vulkanického původu a 

naplaveninových vrstvách, bohatých na organické látky, obecně s méně než 20–30 % hrubého 

písku, v lehce kyselé porézní půdě. Komplikací může být hloubka terénu, neboť kávovníkové 

kořeny dorůstají cca 2 m, proto do této hloubky nesmí být v půdě překážka, jinak rostlina 

nezíská dostatek vláhy pro suchá období. V sušších oblastech je délka kořenů ještě vyšší, 

dosažení 3 m není výjimkou. Podzemní vody mohou být výhodné, ale hladina podzemní vody 

nesmí být výše než 1,5 m pod povrchem, v takovém prostředí by kávovník nebyl schopen se 

plně vyvinout, stejně jako záplavové oblasti. [43] 
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Oblasti, ze kterých pochází vzorky pro experimentální část této práce, lze rozdělit do tří 

makroregionů (viz Obr. 9). Jedná se o: 

A. Asie 

1 Indie 

2 Vietnam 

3 Thajsko 

4 Nepál 

5 Indonésie (Jáva) 

B. Amerika 

1 Brazílie 

2 Kolumbie 

3 Kuba 

4 Guatemala 

5 Mexiko 

6 Honduras 

C. Afrika 

1 Etiopie 

2 Burundi 

3 Malawi 

4 Tanzanie 

5 Uganda 

6 Keňa 

 

 

 

Obr. 9: Regiony původu kávy v experimentální části 
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2.10.1 Asie 

Tato oblast je z geografického pohledu velmi rozmanitá, region Indonésie je tektonicky velmi 

aktivní, a proto disponuje převážně vulkanickými útvary, a bývalými vulkanickými komplexy, 

které mají výrazný vliv na složení zeminy. V jihovýchodní Asii dále existují výrazná ložiska 

nánosové, vysoce úrodné půdy, dále přecházející směrem na severozápad v hornaté oblasti, 

formované v paleogenním období třetihor. [43][45] 

Indie 

Indie je velmi rozsáhlou a geograficky rozmanitou zemí, nicméně převážná většina (více než 

95 %) produkce pochází z tzv. tradičních pěstitelských států v jižní části země, Karnataka 

(regiony Chikmagalur, Kodagu a Hassan), Kerala (regiony Wayanad, Travancore a 

Nelliampathies) a Tamil Nadu (Pulneys, Nilgiris, Shevroys a Anamalais), jak znázorňuje Obr. 

10. 

 

Obr. 10: Schéma oblastí pěstování kávy v Indii 
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Zatímco severní část Indie je položena ve vysokých nadmořských výškách Himalájí, jižní a 

jihozápadní oblast, kde se pěstuje káva, je charakteristická kopcovitou krajinou, zcela či 

částečně pokrytou vegetací. Půda na západním pobřeží je obecně lateritického původu, 

typického pro subtropické a tropické podnebí. Takovýmto typem půdy je charakteristická 

zejména produkce ze státu Kerala. Zemina je zde bohatá zejména na železo, částečně i hliník, 

s nižším zastoupením humusu. Směrem od pobřeží do vnitrozemí, zasahující pěstitelské 

regiony jak v Karnataka, tak v Tamil Nadu, tuto vrstvu lateritu střídá tzv. červená půda, která 

pochází ze zvětralé žuly, ruly a dioritu. Je rovněž bohatá na železo, hliník, a alkalické kovy. 

[45][46] 

Vietnam 

Z celkové produkce kávy ve Vietnamu se více než 80 % soustřeďuje do oblasti tzv. Centrální 

vysočiny (anglicky Central Highlands – viz Obr. 11), skládající se z regionů Kon Tum, Gia Lai, 

Dac Lac a Lam Dong, ze západu sousedící s Laosem a Kambodžou. [48] 

 

Obr. 11: Zobrazení Vietnamu s vyznačením regionu Central Highlands [47] 

Tato oblast je typická vápencovým nebo magmatickým podkladem, na kterém se vyskytuje 

převážně hnědozem, vzniklá geologicky ze sprašových materiálů, v tomto regionu zbarvená do 

červena díky přítomnosti červené půdy. Tato majoritně zastoupená směs je přítomna ve středu 

regionu, na severu je doplněna příměsí tzv. žluté půdy, zásaditější železité půdy rovněž typické 
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pro subtropické a tropické podnebí. Na jihovýchodě oblasti, zejména ve vyšších nadmořských 

výškách se vyskytuje i půda bohatá na huminové kyseliny. [49] 

Thajsko 

Kávová produkce v Thajsku je soustředěna do dvou odlišných oblastí. Tradiční produkce kávy 

„robusta“ se soustřeďuje do jižního cípu země, do regionů Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat, Krabi, Phang Nga a Ranong. Tato přímořská oblast, sousedící na severozápadě 

s Barmou a na jihu s Malajsií, je položena na mírně kyselém podloží, na kterém se nachází 

převážně červená půda, přecházející místy do žluté půdy, ovšem oba typy jsou zde značně 

podzolizovány (humus a minerální látky jsou vyplaveny do nižších vrstev, svrchní vrstva není 

příliš úrodná). Proto je zde produkce zaměřena na odolnější kávovník canenphora. [50][51] 

Káva druhu arabica se pěstuje v tzv. Zlatém trojúhelníku, na severu země při hranicích 

s Barmou a Laosem, v regionech Chiang Rai, Chiang Mai, Phayaho, Mae Hong Son, Lampang 

a Nan. Zde káva postupně nahrazuje produkci máku, který je zde velmi rozšířenou plodinou, ze 

které je vyráběno mj. opium, díky kterému oblast dostala svůj název. Zde je podloží převážně 

tvořeno starými sedimentárními vrstvami, na nichž se objevují jak mokřadové zeminy bohaté 

na huminové látky, pro potřeby pěstování kávovníku bez vysoušení nevhodné, tak i písečno-

jílovité povrchy na terasovitých úbočích hor. [50][51] 

Nepál 

Specifická pozice Nepálu na mapě produkce kávy spočívá v poloze, kdy nespadá do tzv. Bean 

beltu, navíc je zde káva pěstována ve vysokých nadmořských výškách mezi 1 000 a 

1 600 m.n.m. Veškerá vyprodukovaná káva je druhu arabica, 100 % exportu je zpracováno 

mokrou cestou. Káva se pěstuje ve středním Nepálu, v regionech Lumbini a Gadaki (zejména 

okresech Gulmi, Palpa, Argakhanchi, Tanahu, Lamjung, Kaski, Gorkha, apod.), díky nižší 

nadmořské výšce, vhodnému klimatu a příznivému úhrnu srážek. Půda v těchto oblastech je 

převážně kambizem poměrně bohatá na železo, tvořená červeným jílem s vysokým podílem 

siltu v místech produkce. [52][53] 

Indonésie (ostrov Jáva) 

Ačkoliv původní plantáže, importované na ostrově Jáva, se rozkládaly v západním cípu, dnešní 

většinová produkce pochází z východní části ostrova, zejména z okolí sopečného komplexu 

Tengger, formovaného staršími, již neaktivními vulkány, proloženými výrazně mladšími 

sopkami, z nichž některé jsou stále aktivní (Lamongan, Semeru) a staršího, východněji 

položeného masivu u sopky Ijen a přilehlé oblasti Ijen Plateau. Nadmořská výška produkčních 

oblastí je velmi proměnlivá v rozmezí kolem 600 m.n.m (mezisopečné planiny) až po cca 1 400 

m.n.m., kde jsou nejvýše položené plantáže na úbočí vzniklých masivů. Typické podloží v této 

oblasti je vápencového základu (v části oblasti je i výskyt krasových jevů), to je ovšem překryto 

silnými vulkanickými vrstvami s úrodnými oblastmi na sopečném prachu. [43][54] 
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2.10.2 Amerika 

Studované regiony a státy v Americe jsou výrazně kompaktnější než oblast Asie, zejména kvůli 

větší geografické blízkosti, kdy spolu většina zkoumaných území sousedí a produkce kávy je 

soustředěna zejména do jednoho geologického celku podhůří a náhorních planin Kordiller, 

v některých oblastech zejména střední Ameriky poznamenané vulkanickou činností. 

Brazílie 

Produkce v Brazílii je polohou odlišná od východních států. Vzhledem k tomu, že Brazílie je 

největší světový producent kávy, existuje zde mnoho pěstitelských regionů, ty se ovšem téměř 

výhradně soustřeďují na západě. Z celkových 26 států této země se káva pěstuje ve 13 z nich, 

přičemž největší podíl (téměř 50 % veškeré vypěstované kávy) nese stát Minas Gerais na 

jihovýchodě země, další výrazný producent, Espírito Santo, pobřežní jihovýchodní stát, se 

zaměřuje zejména na produkci kávy „robusta“. Další významné oblasti se nacházejí v São 

Paulo, Bahia a Paraná. Jižní část území, vytyčeného těmito státy, je pokryta převážně 

kambizemí, bohatou na železo, směrem na sever poté přechází ve ferralsoly, bohaté na hliník a 

železo. Místy jsou tyto zeminy doplněny acrisoly, mírně kyselými půdami, minerálně chudé 

s výjimkou obsahu křemíku. Tento typ zeminy ovšem nebývá využit pro pěstování kávovníků, 

zpravidla zůstává zalesněn. [55][56] 

Kolumbie 

Produkční oblasti v Kolumbii se dají rozdělit do tří částí – severní kávový region, v oblasti 

kolem měst Santa Marta a Yerwura a rozkládající se od města Valledupar podél severovýchodní 

hranice s Venezuelou, centrální kávový region v trojúhelníku, zhruba ohraničeném městy 

Bogotá na východě, Mendellín na severu a La Marina na jihu. Tato hornatá oblast bývá 

označována jako Kolumbijský kávový trojúhelník. Poslední je jižní kávový region, rozkládající 

se na jihozápadě země kolem měst Sandoná a La Unión. [57] 

Všechny tři regiony se nacházejí v Kordillerách, ve vyšších nadmořských výškách na náhorních 

planinách a úbočích, v severní a střední části ve velmi teplém a relativně vlhkém podnebí, půda 

je většinou poměrně chudá na humus, ve střední a jižní části výrazně ovlivněná sopečnou 

činností a bohatá na minerály ze sopečného prachu. Ve střední oblasti se káva pěstuje i na tzv. 

molisolech, velmi úrodné půdě bohaté na uhličitany. [58] 

Kuba 

Káva na Kubě je pěstována zejména ve dvou regionech – na východním cípu země, v pohoří 

Sierra Maestra v oblasti od Contramaestre po La Gran Piedra a na západním výběžku, v menším 

hornatém území Sierra de Los Organos v regionu Pinar del Rio. Dříve bývala hlavní exportní 

surovinou země, ale od Kubánské revoluce se produkce postupně snižuje, navíc je plně státem 

řízená. [59]  

Zatímco v podhůří obou zmiňovaných oblastí se nachází relativně neúrodné půdy, v západní 

části složené převážně z písčitých, mírně úrodných půd a ve východní části naopak z půd 

s vysokým obsahem jílu (místy přes 80 %), se zvyšující se nadmořskou výškou nastupují na 

východě horské červené a žluté zeminy, převážně ferralsoly s vyšším obsahem organických 
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látek a jílu. V západním regionu je půda kamenitější, vycházející z křemičitého podloží. 

Převážnou část tvoří žlutá zemina, bohatá na železo. [60] 

Guatemala 

Produkce kávy v Guatemale je soustředěna do horských oblastí Kordiller v jižní části země, 

táhnoucí se prakticky po celé šířce od západu na východ, přičemž tamní producenti využívají 

jednotný systém označování jednotlivých regionů, směrem ze západu jsou to: 

Highland Huehue – region neovlivněný vulkanickou činností, díky teplému podnebí se zde káva 

pěstuje v nadmořských výškách 1 500 až 2 000 m.n.m.. Podloží převážně ferralsoly, 

kombinované s převážně písčitějšími leptosoly. 

Volcanic San Marcos – nejteplejší z guatemalských regionů, káva se zde pěstuje ve výškách od 

1 300 do 1 600 m.n.m. Podloží je, jak je patrné z názvu, silně ovlivněno nedávnou vulkanickou 

činností, úrodná půda na bázi andosolu, tj. s vysokým obsahem vulkanického prachu a 

minerálních látek. 

Traditional Atitlán – region rovněž výrazně ovlivněný vulkanickou činností, 1 520 – 1 700 

m.n.m. okolo jezera Atitlán, na svazích přilehlých sopek. Podloží na bázi andosolu, 

obohaceného o organické látky a vlhkost. 

Acatenango Valley a Antigua Coffee – káva se zde pěstuje v blízkosti aktivní sopky Fuego, 

1 300 – 2 000 m.n.m. v lesnatém porostu, podloží smíšený andosol a leptosol, tj. písčitější půda, 

bohatá na minerální látky díky vysokému zastoupení sopečného prachu. 

Rainforest Cobán – mimo hlavní osu, v centrální části země ve vysoké, kopcovité krajině se 

zde pěstuje káva v nadmořských výškách 1 300 – 2 000 m.n.m., převážně na červené zemině 

na vápencovém podloží. Vliv vulkanické aktivity zanedbatelný. 

Fraijanes Plateau – ve velmi vysokých nadmořských výškách (1 400 – 1 800 m.n.m.) se zde 

pěstuje káva v blízkosti nejaktivnější místní sopky, Pacaya, díky čemuž převážně písčitá 

leptosolová půda na pemzovém podloží získává vysoký obsah minerálů. 

New Oriente – region na východní hranici země, poznamenaný starou vulkanickou aktivitou, 

nadmořská výška cca 1 500 – 1 700 m.n.m., půda je na bázi andosolu, s rozvinutou organickou 

složkou, poměrně bohatá na minerální látky i humus. [61][62] 

Mexiko 

Jak bylo nastíněno v kapitole 2.6.1, hlavní produkce se soustřeďuje do státu Chiapas, 

nejjižnějšího státu Mexika, sousedícího s Guatemalou. Srovnatelné je množství vyrobené kávy 

ve státě Veracruz, pobřežním státě Mexického zálivu. Dohromady tyto dva státy tvoří přes 60 % 

produkce, dalších 25 % je z regionů Oaxaca a Puebla, jak je znázorněno na Obr. 12 – Chiapas 

a Veracruz tmavě vyznačené, další dva regiony světle. [63]  
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Obr. 12: Schéma produkčních oblastí v Mexiku 

Půda v těchto oblastech, zejména na hranici Oaxaca a Puebla, je tvořená leptosoly, tedy velmi 

mělkými kamenitými celky, které nejsou vhodné pro pěstování. Druhým nejrozšířenějším 

půdním typem, který již je vhodný pro pěstování a využívá se k produkci kávy, jsou luvisoly, 

nacházejících se na úbočí hor v Kordillerách (zde jižní Sierra Madre), zasahujících zejména stát 

Oaxaca. Státy Chiapas a Veracruz mají většinu produkce na vertisolovém podloží, zemině 

s vyšším obsahem jílu (cca 30 %), bohaté na organické látky a vlhkost. Typicky v sušším 

období tato zemina formuje výrazné spáry v horní vrstvě, díky čemuž je podloží obohacováno. 

[64]  

Honduras 

Káva se v Hondurasu pěstuje zejména v západní a jižní části země, v hornaté oblasti Kordiller, 

zejména malými farmáři, kteří tvoří až 80 % celkové produkce a operují na méně úrodných 

půdách, zejména horských svahů, v horkém a převážně suchém podnebí. [65][66] 

Převážná část podloží této oblasti jsou ferralsoly s vysokým obsahem hliníku, hlavní faktor, 

ovlivňující produkci, je nízký obsah fosforu, dusíku a organických látek v půdě. [67] 

2.10.3 Afrika 

Tento makroregion je vůbec nejkompaktnější, co se členění týče, neboť všechny země, 

podílející se na produkci jsou koncentrované ve východní Africe při rovníku, vycházející 

z Etiopské vysočiny, přes pohoří Ruwenzori a Virunga podél Východoafrické propadliny. 
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Etiopie 

V této zemi, odkud káva původně pochází, jsou čtyři základní pěstitelské regiony. Jedná se o 

Wellega a Jimma na západě Etiopie, SNNP na jihu a Hararghe v centrální části. Všechny 

regiony se nachází na tzv. Etiopské vysočině, která je z východu oddělena Východoafrickou 

propadlinou, jejíž výběžek dělí i vlastní hornatý celek na severní a jižní část. Nadmořská výška 

produkčních oblastí je v nadmořských výškách mezi 1 300 a 2 400 m.n.m. Podloží je zde na 

bázi hnědozemě, přecházející do červené barvy díky vyšší koncentraci železa, s nižším 

obsahem jílu a vyšším obsahem písku a prachových částic na bázi křemene a živce. Většina 

kávové produkce probíhá v zalesněném území, které je pro kávovník původní. [68] 

Burundi 

Tato velmi malá africká země se nachází při pobřeží jezera Tanganyika na západě, na východě 

státu se rozkládá Východoafrická propadlina a mezi těmito celky se prudce vytyčuje tzv. zlom 

Nil-Kongo, hornatý pás dosahující na horských planinách nadmořských výšek kolem 1 500 – 

1 800 m.n.m. s vrcholy až do výše 2 760 m.n.m. Právě na těchto vyvýšených plochách leží 

produkční oblast kávy z Burundi. Zemina v této části země vychází z lateritického podloží, 

bohatého na železo, které je překryto lehkými půdami s nízkým obsahem jílu. [69] 

Malawi 

Tato země, rozprostírající se podél stejnojmenného jezera a výrazně menšího jezera Chilwa 

jižně od Lake Malawi (Nyasa). Vodní plochy, soustřeďující se na východě země, se nachází ve 

Východoafrické propadlině, zatímco v centrální části země se nachází náhorní plošiny 

s nadmořskou výškou kolem 1 000 m.n.m., zahrnující asi 75 % suché plochy státu. Na severu 

a západě země se nachází pohoří Dedza-Kirk, zatímco na jihu se nachází vysočina Shire, 

ohraničená masivy Mulanje a Zomba. [70] 

Pohoří Dedza-Kirk nabízí relativně příhodné podmínky pro pěstování kávy, ta je zde 

produkována v regionech Chitipa, Rumphi, Mzimba, Nkhata Bay a Ntchisi. Půda je převážně 

na bázi litosolů, nepříliš hluboká a kamenitá, ovšem s ferralsolovými zónami, příhodnými pro 

rostliny kávovníku. Tyto zóny jsou složeny ze žlutočervené zeminy, bohaté na železo a hliník. 

V regionu Mzimba postupně přechází až v hnědozem o vysokém obsahu organické hmoty a 

huminových látek. [71] 

Tanzanie 

Káva se v Tanzánii pěstuje v několika oddělených regionech. Na severu při pobřeží Viktoriina 

jezera (zejména na západní straně) je, jako prakticky v jediném regionu, produkována káva 

„robusta“, mezi další oblasti se počítá úpatí hory Kilimandžáro na severovýchodě, oblast kolem 

jezera Tanganyika (region Kagera) na západě a v jihozápadní části při hranicích s Malawi na 

vyvýšených plochách Songwe, v regionech Mbeya a Ruvuma. Nadmořská výška se pohybuje 

mezi 1 000 a 2 500 m.n.m. [72] 

Půda v podhůří Kilimandžára je převážně luvisol na vulkanickém podkladu, tedy pórovitá, 

provzdušněná půda s nižším obsahem jílu a příměsí železa, díky čemuž získává červenou barvu. 
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U Viktoriina jezera, v produkčním regionu kávy „robusta“, je půdní skladba na bázi ferralsolů, 

postavených na pískovcovém podkladu, přecházejících v nitisoly – lesklé, jílovité, hluboké 

půdy červenohnědé barvy s vyšším obsahem minerálů a železa. 

Region Kagera je charakteristický ferralsoly nažloutlé barvy, s vyšší vlhkostí. 

Jižní regiony, jejichž podkladovou horninou je rula, jsou převážně ferralsolové, přecházející 

v nevýhodné arenosoly – písčité půdy s nízkým obsahem organické hmoty a vysokou 

pórovitostí, vystavěné na pískovcovém podkladu. [73] 

Uganda 

V této zemi se nachází celkem pět významných pěstitelských regionů, rozdělených podle 

polohy na Severozápadní (při hranicích s Jižním Súdánem a Demokratickou republikou Kongo, 

severně od jezera Albert), Jihozápadní (jižně od jezera Albert, až po hranice se Rwandou), 

Centrální (u Viktoriina jezera), Východní (u hranic s Keňou poblíž města Mbale) a Severní, 

zhruba mezi městy Gulu a Lira. [74]  

Zatímco západní část vnitrozemí je poznamenaná Východoafrickou propadlinou, rozprostírající 

se podél jezernaté oblasti, při pozemních hranicích s Demokratickou republikou Kongo jsou 

hornaté pásy Ruwenzori. Ve východní části je výrazný horský masiv Elgon se stejnojmennou 

nejvyšší horou. Severozápadní a Severní region jsou tvořeny žlutou zeminou na bázi ferralsolu 

s převážně pískovcovým podložím, Jihozápadní a Centrální region se rozkládá na červené 

ferralsolové zemině rovněž na pískovcovém podloží, Východní oblast se rozkládá na 

vertisolové půdě, přecházející v hlínu o vysokém obsahu organických a huminových látek. [75] 

Keňa 

Produkce kávy v Keni je soustředěná do jižní části země, v území ohraničeném masivem Elgon 

u Ugandy, přes střední část kolem hory Kenya a odtud až po jižní hranici s Tanzanií, přičemž 

největší koncentrace plantáží je ve střední části v horských oblastech v provincii Muranga a 

Nyeri. [76] 

Ve střední části je zemina na bázi andosolu, vulkanického prachu s vysokým obsahem 

minerálních látek, pocházející z původní vulkanické činnosti, dále přechází v zóny nitisolu, 

hluboké, červenohnědé půdy bohaté na jíl, minerální látky a železo. Postupně směrem na jih od 

hory Kenya přechází ve ferralsoly, o něco méně úrodné, hluboké červené zeminy. Na západě 

země u masivu Elgon je situace obdobná, káva se zde pěstuje na andosolových a nitisolových 

půdách. U Viktoriina jezera je káva pěstována v půdě, vycházející z chromického cambisolu, 

hnědé půdy, poměrně bohaté na jíl a minerální látky. [77] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato práce si klade za účel využití experimentálně naměřených dat stopových prvků a těkavých 

látek pro tvorbu klasifikačního modelu kávy různého původu, zjištění potenciálních možností 

diskriminace jednotlivých geografických regionů a míru ovlivnění modelu jednotlivými 

skupinami dat (stopové prvky, těkavé sloučeniny), případně výpočetním systémem. 

Pro tyto účely byly stanovovány stopové, ultrastopové a vybrané majoritní prvky, zejména na 

základě předchozích publikací podobné problematiky [15][30][35], instrumentální technikou 

ICP-MS a ICP-OES s tím, že hmotnostní spektrometrie byla využita pro stopové a ultrastopové 

prvky a optická emisní spektrometrie pro biogenní, majoritně zastoupené prvky. Data o 

těkavých látkách byla získána pomocí tandemové techniky GC-MS extrakční metodou SPME. 

Měřeni byla provedena v laboratořích Fakulty chemické VUT v Brně, s výjimkou techniky 

ICP-MS, která byla zadána externě Univerzitě Komenského v Bratislavě, Přírodovědecké 

fakultě, Ústavu laboratorního výzkumu geomateriálů. 

3.1 Laboratorní vybavení 

Pomůcky 

Běžné laboratorní sklo Simax (Kavalier, ČR), plastové vialky, septa (Chromservis, ČR), 

automatické pipety, špičky (Finnpipette, Finsko), SPME vlákno Supelco (Supelco, USA) 

Chemikálie 

Ultračistá voda z laboratorní jednotky ELGA, kalibrační standardy prvků (Analytika, ČR), 

kyselina dusičná, koncentrovaná, čistota p.a. (Sigma-Aldrich, Německo), peroxid vodíku, 

koncentrovaný, čistota p.a. (Sigma-Aldrich, Německo) 

Přístroje 

ICP-MS Perkin-Elmer ELAN 6000 (Perkin-Elmer, USA) 

ICP-OES Horiba Jobin Yvon, typ Ultima 2 (Horiba, Japonsko) 

GC TraceTM 1310 se split/splitless injektorem (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), 

Hmotnostní detektor ISQTM LT Single Quadrupole (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

Mikrovlnný degradátor Milestone 1200 (Milestone, Italy), analytické váhy GR-120 EC 

(Helago, ČR), laboratorní čisticí jednotka ELGA, chladnička (Electrolux, ČR), pražička kávy 

CBR 101 (Gene Cafe, Korea) 

3.2 Analyzované vzorky 
Na analýzu byly použity vzorky zelené kávy ze 17 různých světových regionů, celkem 

rozdělených do 3 makroregionů po 5, resp. 6 vzorcích (viz Tabulka 5). Káva byla zakoupena 

u dodavatelů v originálních baleních ve formě zelené kávy a před zahájením analýzy 

skladována v uzavřeném stavu v temných prostorách. Před samotnou analýzou byla 

odpovídající množství vzorků upražena v laboratoři v pražičce za následujících podmínek:  

Teplota pražení: 230 °C; Doba pražení: 18 min 
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Tabulka 5: Seznam analyzovaných vzorků kávy 

Vzorek č. Region Země Druh Model 

01 Afrika Etiopie Arabica Yirgacheffe gr. 1 

02 Afrika Burundi Arabica (Bourbon) Mumirwa AA 

03 Afrika Malawi Arabica Pamwamba AA scr. 18 

04 Afrika Tanzanie Arabica Tanga AA 

05 Afrika Uganda Arabica Bugishu AA Plus 

06 Afrika Kenya Arabica (Bourbon) AA Top 

07 Amerika Brazílie Arabica (Mundo Nuovo) Cerado dulce 

08 Amerika Kolumbie Arabica Supremo 18+ 

09 Amerika Kuba Arabica Serrano Lavado 

10 Amerika Guatemala Arabica (Caturra) SHB Teresita 

11 Amerika Mexiko Arabica Altura Superior 

12 Amerika Honduras Arabica SHG Ocotepeque, finca Aposento Alto 

13 Asie Indie Canenphora (Robusta) Cherry AAA 

14 Asie Vietnam Canenphora (Robusta) Kontum Selected scr. 18 

15 Asie Thajsko Arabica Doi Chaang A 

16 Asie Nepál Arabica (Bourbon) Dudh Pokhari 

17 Asie Jáva Canenphora (Robusta) WIB 1 LargeBean 

3.2.1 Příprava vzorků a kalibračních roztoků 

Pro prvkovou analýzu bylo zapotřebí převést pevné vzorky napražené kávy do roztoku. Toho 

bylo dosaženo mikrovlnnou digescí za přítomnosti kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Za 

tímto účelem byly vzorky rozdrceny, naváženo 0,5 g, smíseno s 1 mL peroxidu vodíku a 4 mL 

kyseliny dusičné. Po mikrovlnné digesci byl roztok kvantitativně převeden a doplněn 

ultračistou vodou na 25 mL. Veškeré procesy byly prováděny ve 2 paralelních vyhotoveních 

pro validaci výsledků. Kalibrační roztoky byly připravovány metodou standardního přídavku 

do stejně připravené matrice (pro účely matrice byl zvolen roztok vzorku č. 17). Za účelem 

měření těkavých látek byly vzorky napražené kávy nadrceny, navážen 1 g a ten podroben 

extrakci na SPME. 

3.3 Stanovení prvků ICP-MS 

Pro účely stanovení bylo odměřeno 10 mL připravených roztoků vzorků, které byly převedeny 

do plastových vialek, uzavřeny a odeslány spolu s roztokem matrice na analýzu externí 

laboratoři. Výsledek měření byl vyhotoven a ve formě protokolu č. 17/2019 přijat pro další 

zpracování. Konkrétní nastavení přístrojové techniky nebylo součástí přijatého protokolu. 

3.4 Stanovení prvků ICP-OES 

Pro stanovení technikou optické emisní spektrometrie byly vzorky připraveny obdobně jako 

pro ICP-MS, bylo rovněž odměřeno 10 mL analytu a 10 mL kalibračních roztoků. Přístroj byl 

nakonfigurován následujícím způsobem: 

Výkon plazmového hořáku: 1300 W 

Otáčky pumpy:   18 ot/min 

Plazmový plyn:   14 l/min 

Pomocný plyn:   0,8 l/min 

Auxiliérní plyn:   0,2 l/min 
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3.5 Stanovení těkavých látek GC-MS 

Navážené, připravené vzorky byly podrobeny SPME extrakci dle následujících parametrů: 

• SPME vlákno: DVB/CAR/PDMS 50/30 μm, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, USA 

• Doba inkubace: 10 min 

• Doba extrakce: 20 min 

• Teplota agitátoru: 40 °C 

• Agitátor zapnutý: 5 s 

• Agitátor vypnutý: 60 s 

• Hloubka ponoření vlákna do vialky se vzorkem: 20 mm 

Následně bylo vlákno převedeno do injektoru chromatografu, kdy nastavení tandemové 

techniky GC-MS popisuje Tabulka 6. 

Tabulka 6: Nastavení parametrů GC-MS pro analýzu 

Kolona Kapilární kolona TG-WaxMS (30 m x 0,25 mm x 

0,5 μm) 

Teplota injektoru při desorpci 240 °C 

Doba desorpce 20 min 

Dávkování (režim) splitless, ventil uzavřen 10 min 

Hloubka ponoření vlákna 40 mm 

Nosný plyn He, průtok 1 mL/min 

Teplotní program 40 °C s výdrží 2 min, vzestupný 

gradient 3 °C/min do 110 °C s výdrží 

10 min, vzestupný gradient 

3 °C/min do 200 °C s výdrží 0 min 

Celková doba analýzy 65 min 

Hmotnostní detektor v módu EI 

Ionizační energie 70 eV 

Teplota iontového zdroje 200 °C 

Skenovaný rozsah m/z 30–370 amu 

Rychlost skenování (frekvence) 0,2 s 

  



46 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Naměřená data 

Popisovanými postupy byla naměřena data, která byla následně upravena následujícím 

způsobem pro další zpracování pomocí statistických nástrojů pro získání výsledků měření.  

4.1.1 ICP-MS a ICP-OES 

Celkem bylo měřeno 23 stopových a ultrastopových prvků (kompletní výčet spolu 

s výslednými koncentracemi, mimo koncentrace Pb dle kapitoly 4.2, viz Tabulka 8, Tabulka 9 

a Tabulka 10) technikou ICP-MS a 5 majoritních prvků (Ca, K, Mg, Na, P) technikou ICP-

OES. Vzhledem k intenzivní práci se vzorky pro analýzu stopových prvků byla data, získaná 

z těchto měření, následně převedena na obsahy přímo ve stanovovaných analytech dle 

uvedených postupů ředění. Takovýmto způsobem získaná data byla následně validována 

pomocí párových měření. 

4.1.2 GC-MS 

Získané chromatogramy stanovovaných vzorků byly vyhodnocovány ručním měřením ploch 

píků a odpovídající spektra byla srovnávána s mezinárodními knihovnami spekter, čímž byly 

identifikovány konkrétní těkavé sloučeniny. Pro účely této analýzy byla míra zastoupení 

konkrétní látky vyjádřena plochou píku. Tato varianta byla zvolena jako nejvhodnější, 

vzhledem k nemožnosti kalibrace všech identifikovaných sloučenin (ve vzorcích bylo 

věrohodně identifikováno cca 100 různých těkavých látek), vzhledem k potenciálním 

nepřesnostem, vzniklým vyjádřením procentuálního zastoupení, ale i vzhledem k následné 

práci s naměřenými daty, kdy potenciální nepřesnosti, plynoucí z odlišné odezvy detektoru pro 

různé skupiny látek, jsou eliminovány porovnáváním pouze zastoupením dané látky napříč 

vzorky. 

4.2 Validace naměřených dat 

Měřicí techniky s iontově vázaným plazmatem jsou náchylné na vnější podmínky měření, 

stabilitu plazmatu, vliv matrice a další faktory. Měření celkového profilu těkavých látek natolik 

citlivou metodou, jako je GC-MS, vede k velkému množství identifikovaných látek 

s různorodou mírou výskytu i zastoupení. Z těchto důvodů byla všechna naměřená data 

podrobena následujícím validačním krokům. Veškerá validovaná data poté popisují Tabulka 8, 

Tabulka 9 a Tabulka 10. 

ICP-MS 

Vzhledem k charakteru dat, získaných od externí laboratoře, probíhala validace na základě 

paralelně prováděných stanovení. Bylo přitom využito Dixonova testu (nelze předpokládat 

normální rozdělení, kvůli předpokládané variabilitě koncentrací napříč vzorky) odlehlých 

hodnot v rámci jednotlivých měřených parametrů a hodnoty, odlehlé na hladině významnosti 

α=0,05, byly z dalšího zpracování vyřazeny. Kvůli vysokému rozptylu v rámci paralelních 

stanovení bylo z dalšího zpracování zcela vyřazeno měření Pb.  
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ICP-OES 

Data, získaná z měření na optickém emisním spektrometru, byla rovněž podrobena Dixonově 

testu odlehlých hodnot. Zároveň byla přesnost naměřených dat potvrzena i pomocí relativní 

směrodatné odchylky, stanovené pro každé jednotlivé měření. 

GC-MS 

Z celkového množství identifikovaných látek, byly pro další zpracování využity pouze ty, 

jejichž přítomnost byla zjištěna v nadpoloviční většině zkoumaných vzorků a z této množiny 

byly dále vyřazeny látky s nízkou spektrální podobností (korelační koeficient nižší než 0,85). 

Na základě uvedeného výběru bylo vytříděno 59 vyhovujících látek (viz. Tabulka 7), které byly 

označeny jako spolehlivě identifikované. Z uvedeného výběru byly následně vyřazeny látky, 

které nebyly obsaženy ve všech vzorcích, pro eliminaci nepřesností. Touto redukcí bylo 

množství těkavých látek, využitelných pro další analýzu, sníženo na 27 sloučenin (viz. Tabulka 

7, tučně vyznačené látky).  

Tabulka 7: Výčet a zastoupení (n) těkavých látek ve vzorcích 

Látka n Látka n Látka n 

2,3-Pentanedione 17 Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- 17 2-Furanmethanol 17 

Hexanal 12 Pyrazine, 2-ethyl-3-methyl- 17 Butanoic acid, 3-methyl- 17 

1H-Pyrrole, 1-methyl- 11 Pyrazine, 2,6-diethyl- 13 
1-(6-Methyl-2-pyrazinyl)-1-

ethanone 14 

β-Myrcene 9 Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- 17 4(H)-Pyridine, N-acetyl- 17 

Pyridine 17 Acetic acid 17 2-Furanmethanol, 5-methyl- 13 

D-Limonene 17 Furfural 17 2(5H)-Furanone 13 

1,3-Diazine 13 Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- 11 1H-Pyrrole, 1-pentyl- 12 

Furan, 2-pentyl- 17 Furfuryl formate 14 2-Butenoic acid, 3-methyl- 13 
Furan, 2-

(methoxymethyl)- 9 Ethanone, 1-(2-furanyl)- 17 Phenol, 2-methoxy- 11 

Styrene 15 2-n-Butyl furan 10 Benzyl alcohol 13 

Pyrazine, methyl- 17 2-Butanone, 1-(acetyloxy)- 14 Phenylethyl Alcohol 15 
2-Propanone, 1-

hydroxy- 17 2-Furanmethanol, acetate 17 2-Thiophenemethanol 14 
Pyrazine, 2,5-

dimethyl- 17 Linalool 12 Maltol 14 
Pyrazine, 2,6-

dimethyl- 17 Propanoic acid 9 Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)- 17 

Pyrazine, ethyl- 17 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- 17 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde 16 
Pyrazine, 2,3-

dimethyl- 17 4-Cyclopentene-1,3-dione 11 Nicotinyl alcohol 15 

1-Hexanol 9 
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-

methyl- 17 Coumarin 16 
2-Hydroxy-3-

pentanone 15 Acetylpyrazine 11 2-Methoxy-4-vinylphenol 17 
1-Hydroxy-2-

butanone 17 Butyrolactone 17 
α-Furfuryliden-α-

furylmethylamine 13 
Pyrazine, 2-ethyl-6-

methyl- 17 
Ethanone, 1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-

yl)- 13   
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Tabulka 8: Vypočtené a validované obsahy stanovovaných látek 

 Těkavé látky [area · 103] 

Pomocné ID 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
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1 521997 529391 519559 71719 1831697 1243313 1336300 1016111 511057 182302 148483 712971 633159 672243 510795 1864298 5190398 691448 

2 467855 377309 129465 39671 1729576 1058449 996201 823807 414618 150847 151818 482451 386874 418655 212523 2320165 5286129 838186 

3 663563 565567 226144 82484 2476387 1456108 1615557 1311525 695936 263052 175630 957891 738483 830046 534945 2145526 6033111 1017915 

4 106824 483818 65633 21588 557185 606018 245539 234806 131529 59233 82935 121721 89916 124299 88163 549940 1833603 196416 

5 151080 675593 68950 38343 760157 571008 325869 311839 171877 83307 96383 172339 91644 159524 101865 1122904 1999403 231725 

6 195093 586557 59337 23886 729069 641741 286363 274938 157095 78799 123581 138668 85242 141369 80952 1235449 2227004 270229 

7 298050 857018 90205 45439 2901184 1186215 1829463 1676635 881109 371782 147982 1210768 768378 1151351 785729 1631561 4274556 559472 

8 321141 573958 96854 164536 2719051 1889789 1454860 1266847 609868 234609 249625 827741 609688 852424 577306 5554932 6532869 980462 

9 383135 1100740 109349 48043 3114947 1033745 2038166 1838488 905974 352398 145289 1282262 893853 1210523 849726 1287722 4402857 758491 

10 209371 458372 87135 106040 2187969 1277909 1399012 1225047 607800 217780 163957 794886 575108 716446 437250 2350877 4603986 700135 

11 521289 836696 108310 62491 3095948 1213256 2016763 1857894 889932 389563 144409 1269724 861494 1195003 748771 1969055 4649700 785161 

12 320135 646378 93230 88301 2967661 1175481 1812125 1667993 833462 362455 147737 1176857 797574 1113389 754477 1917653 4912901 832606 

13 103147 445955 58064 94294 2412885 451974 2248143 1942616 1099164 515834 60131 1620578 1136424 1589985 1339140 999972 1629705 299792 

14 96922 526077 69055 68376 2047996 374871 1681243 1477342 839897 357521 54610 1133018 768131 972010 718510 571293 1444785 249224 

15 616170 501388 106489 46987 2391048 1002585 1718306 1437375 712967 274386 132383 1013237 738633 898905 629028 1469067 4532131 747823 

16 358592 682191 92516 99700 2898352 847863 2071441 1813283 1045355 451708 112658 1621845 953411 1437622 1033595 1691327 3655929 541361 

17 57716 158600 36132 199196 681119 367206 751358 656122 376688 154309 26999 730408 561847 689375 596492 793863 1434588 199294 
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Tabulka 9: Pokračování – Vypočtené a validované obsahy stanovovaných látek 

 Těkavé látky [area · 103] Stopové prvky [µg/g] 

Pomocné ID 119 120 121 122 123 124 125 126 127           
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Li B Al Sc Mn Co Ni Cu Zn Rb 

1 1084345 2785932 314867 285772 5995145 2297590 223366 209505 229050 0,021 9,309 3,553 0,040 16,000 0,059 0,432 13,253 6,264 29,250 

2 1339347 3023326 259476 355302 5837613 2198308 197266 213554 252724 0,019 6,732 9,182 0,054 44,319 0,123 0,991 14,539 7,808 48,198 

3 1532546 3492880 327020 337511 6584125 2182297 295342 270869 332353 0,009 11,446 4,701 0,057 41,634 0,094 0,587 16,593 5,645 44,858 

4 442672 617864 64544 192409 3163225 245209 52381 143229 85156 0,016 9,310 10,733 0,050 32,177 0,061 0,406 14,977 7,164 66,866 

5 557559 680873 74722 209853 3224672 228742 41802 108766 216973 0,011 7,598 20,946 0,062 24,395 0,110 0,499 14,772 7,099 22,346 

6 577803 823151 79886 220930 3309101 289275 61360 98849 212897 0,016 8,750 10,694 0,059 35,771 0,049 1,193 14,982 6,132 63,316 

7 1289145 2416211 313785 386245 5936200 1144061 257724 258044 298810 0,010 10,854 8,240 0,041 36,820 0,325 0,911 14,987 6,199 30,298 

8 1819143 3614951 294464 563489 7055345 1576665 201463 252217 297525 0,031 12,846 7,861 0,052 48,384 0,225 0,673 16,610 7,457 24,266 

9 1739167 3050467 432835 314486 6016398 1866223 280463 286044 315056 0,018 14,703 2,778 0,047 23,414 0,144 2,221 15,801 6,715 22,890 

10 1080891 2361069 289230 304690 6146144 1978656 209984 250147 305548 0,013 10,120 6,198 0,046 20,792 0,050 0,192 12,240 5,609 36,497 

11 1716569 3139593 372472 359012 6164039 1743735 288262 275064 309859 0,007 9,766 4,491 0,037 25,106 0,171 2,276 13,514 6,070 29,876 

12 1690752 3056523 341732 363724 5928956 1534581 276370 261858 330467 0,020 8,151 8,602 0,037 41,853 0,365 0,836 13,877 5,651 36,229 

13 496636 867891 229321 285546 2664580 1106357 298245 186197 530237 0,008 11,947 4,562 0,034 16,188 0,315 2,635 17,984 6,036 23,072 

14 364167 658404 198107 197050 2169283 415380 163413 114956 397637 0,044 8,689 13,298 0,037 20,161 0,846 3,549 13,173 4,891 23,543 

15 1235372 2750577 251760 203223 5421102 492274 209532 208776 274258 0,042 8,888 4,055 0,043 46,161 0,291 1,443 13,631 5,717 36,748 

16 1077956 2174189 336335 315566 4756894 1472287 301597 279257 368834 0,007 12,968 5,140 0,040 21,164 0,061 0,422 12,843 5,397 29,885 

17 381613 692844 195566 161129 2970831 592280 277957 182533 499999 0,011 10,114 7,449 0,045 13,897 0,174 0,281 19,221 6,259 68,011 
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Tabulka 10: Pokračování II – Vypočtené a validované obsahy stanovovaných látek 

 Stopové prvky [µg/g] Majoritní prvky [mg/g] 

číslo Sr Mo Cd Sn Cs Ba La Ce Eu Gd Yb U Ca K Mg Na P 

1 3,787 0,152 0,011 0,042 0,010 4,371 0,007750 0,004703 0,001196 0,000534 0,000115 0,000300 0,083 1,818 0,195 0,009 0,162 

2 5,698 0,082 0,003 0,024 0,027 2,747 0,010261 0,012517 0,000831 0,001005 0,000153 0,000460 0,092 1,884 0,248 0,009 0,170 

3 8,417 0,130 0,004 0,061 0,019 8,069 0,014086 0,007488 0,002162 0,000752 0,000120 0,000255 0,104 1,723 0,237 0,009 0,161 

4 5,926 0,170 0,006 0,016 0,009 5,304 0,042679 0,037674 0,001787 0,002861 0,000696 0,000744 0,117 1,928 0,266 0,010 0,179 

5 6,209 0,125 0,003 0,016 0,005 4,577 0,024920 0,045971 0,001842 0,003212 0,000662 0,000705 0,093 1,846 0,249 0,009 0,180 

6 6,267 0,175 0,003 0,016 0,009 4,021 0,045989 0,040084 0,001401 0,003268 0,000718 0,000683 0,110 1,852 0,271 0,008 0,168 

7 4,976 0,094 0,008 0,018 0,069 4,394 0,009674 0,011220 0,001407 0,001456 0,000222 0,000234 0,108 1,918 0,248 0,008 0,149 

8 9,440 0,102 0,011 0,011 0,057 6,292 0,004149 0,005328 0,001925 0,000686 0,000132 0,000299 0,119 1,779 0,248 0,008 0,186 

9 4,558 0,102 0,013 0,010 0,009 3,138 0,001757 0,001695 0,000914 0,000367 0,000057 0,000140 0,169 1,954 0,287 0,011 0,161 

10 5,761 0,114 0,007 0,009 0,050 3,500 0,002176 0,003703 0,001039 0,000956 0,000092 0,000267 0,098 1,770 0,266 0,009 0,177 

11 4,049 0,083 0,018 0,014 0,013 1,646 0,001718 0,003215 0,000524 0,000460 0,000075 0,000330 0,137 1,680 0,250 0,008 0,155 

12 7,318 0,106 0,011 0,013 0,097 7,983 0,004305 0,005948 0,002328 0,000782 0,000193 0,000288 0,112 1,877 0,270 0,008 0,164 

13 3,931 0,139 0,009 0,010 0,019 2,523 0,005503 0,005425 0,000793 0,001035 0,000132 0,000192 0,125 1,996 0,223 0,010 0,202 

14 6,614 0,049 0,004 0,021 0,083 1,941 0,007030 0,013067 0,000909 0,001736 0,000228 0,000328 0,101 2,107 0,220 0,008 0,192 

15 4,651 0,101 0,031 0,009 0,106 4,566 0,003834 0,003510 0,001313 0,000608 0,000162 0,000202 0,143 1,794 0,266 0,008 0,157 

16 3,351 0,207 0,009 0,017 0,010 1,507 0,004300 0,007229 0,000520 0,000780 0,000127 0,000342 0,125 1,732 0,246 0,008 0,150 

17 6,574 0,151 0,010 0,010 0,572 2,252 0,003360 0,003885 0,001012 0,000712 0,000220 0,000210 0,107 1,985 0,224 0,010 0,188 



51 

 

4.3 Autentifikace kávy na základě naměřených dat 

Tato kapitola je věnována následné práci s naměřenými daty, jejíž podstatou je statistická 

analýza a následné vyhodnocení výsledků. Cílem je autentifikace kávy dle geografického 

původu s využitím naměřených dat. 

K přípravě dat pro samotnou analýzu byla využita jednocestná ANOVA pro určení těch měření 

veličin, které jsou statisticky významné pro diferenciaci kávy dle geografického původu, 

následně byla selektovaná data zpracovávána analýzou hlavních komponent (PCA) a aplikací 

diskriminační analýzy (DA) pro získání autentifikačního modelu těchto káv, modely byly 

následně testovány křížovou validací DA modelů s vyřazením a predikcí pro vybrané vzorky. 

V rámci vyhodnocování dat bylo vytvořeno několik variant využití dat a následného 

zpracování, tyto varianty jsou rozebrány v následujících kapitolách. 

4.3.1 Analýza rozptylu (ANOVA) 

Pro určení parametrů, vhodných ke geografické autenticitě, byly vzorky podrobeny jednocestné 

analýze rozptylu, kterou byly srovnávány měřené parametry se třemi základními 

makroregiony – Afrika, Amerika a Asie na hladině spolehlivosti α=0,05. 

Na základě výsledných parametrů modelové statistiky byl proveden Fisherův F-test všech 

proměnných, jehož výsledky ukazuje Tabulka 11. V případech, kdy pravděpodobnost, 

odpovídající vypočtené F-hodnotě (sloupec Pr > F), byla nižší, než hladina statistické 

významnosti, stanovená na 0,05, byl uvedený parametr (Par) zahrnut do dalšího modelování. 

Parametry, které měly uvedenou pravděpodobnost vyšší než stanovená hladina, nebyly dále 

využívány, neboť jejich využití by zanášelo do modelu statistickou chybu. 

Po aplikaci tohoto vyřazovacího kritéria bylo v modelu nadále ponecháno 24 parametrů, z toho 

18 těkavých látek (označených pomocným ID 105-115, 119, 121-123 a 125-127) a 6 stopových 

a ultrastopových prvků (Sc, Sn, La, Ce, Yb a U). Všechny majoritní prvky byly pro další využití 

tímto testem vyřazeny. 
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Tabulka 11: Fisherův F-test měřených parametrů (pro těkavé sloučeniny využito pomocné ID) 

Par. R² F Pr > F Par. R2 F Pr > F Par. R2 F Pr > F 

101 0,0612 0,4561 0,6428 119 0,5007 7,0187 0,0077 Rb 0,1950 1,6955 0,2191 

102 0,3429 3,6535 0,0529 120 0,3275 3,4091 0,0622 Sr 0,0815 0,6214 0,5514 

103 0,1748 1,4823 0,2607 121 0,4014 4,6945 0,0275 Mo 0,1926 1,6696 0,2237 

104 0,2533 2,3741 0,1295 122 0,4488 5,7001 0,0155 Cd 0,2596 2,4538 0,1220 

105 0,5062 7,1767 0,0072 123 0,4652 6,0899 0,0125 Sn 0,3569 3,8842 0,0455 

106 0,4619 6,0095 0,0131 124 0,2072 1,8300 0,1968 Cs 0,2108 1,8703 0,1906 

107 0,4895 6,7115 0,0090 125 0,3543 3,8418 0,0468 Ba 0,2517 2,3544 0,1314 

108 0,5524 8,6386 0,0036 126 0,4094 4,8533 0,0251 La 0,5178 7,5171 0,0061 

109 0,5322 7,9632 0,0049 127 0,5728 9,3876 0,0026 Ce 0,4338 5,3624 0,0187 

110 0,5251 7,7406 0,0054 Li 0,0740 0,5594 0,5838 Eu 0,2279 2,0661 0,1636 

111 0,4917 6,7725 0,0088 B 0,2235 2,0149 0,1702 Gd 0,3098 3,1418 0,0746 

112 0,5852 9,8739 0,0021 Al 0,1392 1,1319 0,3502 Yb 0,3476 3,7289 0,0503 

113 0,5293 7,8729 0,0051 Sc 0,5117 7,3361 0,0066 Pb 0,0158 0,1126 0,8943 

114 0,5950 10,2822 0,0018 Mn 0,1332 1,0756 0,3677 Ca 0,2763 2,6719 0,1040 

115 0,5973 10,3819 0,0017 Co 0,2886 2,8403 0,0922 K 0,1354 1,0959 0,3613 

116 0,2561 2,4105 0,1260 Ni 0,1772 1,5080 0,2552 Mg 0,2281 2,0680 0,1634 

117 0,3312 3,4662 0,0599 Cu 0,0363 0,2636 0,7720 Na 0,0188 0,1342 0,8755 

118 0,2846 2,7849 0,0959 Zn 0,2959 2,9416 0,0858 P 0,1145 0,9050 0,4269 

4.3.2 Zpracování selektovaných dat 

Na základě analýzy rozptylu bylo 24 parametrů, které byly vybrané jako vyhovující, dále 

podrobeny analýze hlavních komponent (PCA), zejména za účelem vizualizace dat a 

vyhodnocení informací z nich plynoucích. Tato analýza byla provedena korelační metodou, 

vzhledem k výrazně odlišným hodnotám a rozptylům jednotlivých proměnných, konkrétně byla 

zvolena Spearmanova korelace, vzhledem k neznámému charakteru vztahu mezi proměnnými 

a obtížně obhajitelnému předpokladu normální distribuce hodnot. [78] 

Touto analýzou bylo vytvořeno celkem 16 hlavních komponent, popisujících variabilitu 

souboru. Vliv těchto komponent na celkovou variabilitu souboru je graficky vyjádřen 

v sutinovém grafu na Obr. 13, korelace prvních dvou hlavních komponent F1 a F2 (dohromady 

popisujících 80 % variability souboru) udává normalizovaný rozptylový graf na Obr. 14. Jak je 

z tohoto grafu patrné, mnohé těkavé látky vykazují silnou korelaci samy se sebou, což potvrzuje 

i jejich vzájemná korelační matice (Tabulka 12). Jednotlivé vzorky kávy jsou poté 

charakterizovány skóry v těchto dvou komponentách způsobem, který je graficky znázorněn na 

Obr. 15.  
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Obr. 13: Graf, zobrazující vliv jednotlivých komponent na variabilitu 

 

Obr. 14: Rozptylový graf korelace proměnných s F1 a F2 
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Tabulka 12: Korelační matice těkavých látek 

Parametr 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 119 121 122 123 125 126 127 

105 1 0,49 0,86 0,87 0,83 0,81 0,39 0,84 0,82 0,84 0,76 0,73 0,88 0,73 0,58 0,65 0,86 0,42 

106 0,49 1 0,13 0,14 0,09 0,09 0,95 0,07 0,07 0,06 -0,06 0,80 0,63 0,77 0,96 0,19 0,62 -0,20 

107 0,86 0,13 1 0,99 0,99 0,97 0,03 0,99 0,98 0,99 0,95 0,36 0,68 0,44 0,18 0,77 0,67 0,66 

108 0,87 0,14 0,99 1 0,99 0,97 0,03 0,98 0,98 0,98 0,93 0,37 0,69 0,45 0,20 0,75 0,66 0,66 

109 0,83 0,09 0,99 0,99 1 0,97 -0,01 0,99 0,98 0,99 0,94 0,30 0,65 0,41 0,14 0,75 0,64 0,69 

110 0,81 0,09 0,97 0,97 0,97 1 -0,03 0,97 0,96 0,97 0,94 0,25 0,62 0,43 0,11 0,75 0,59 0,71 

111 0,39 0,95 0,03 0,03 -0,01 -0,03 1 -0,04 -0,04 -0,04 -0,15 0,79 0,54 0,76 0,90 0,07 0,54 -0,25 

112 0,84 0,07 0,99 0,98 0,99 0,97 -0,04 1 0,98 1 0,97 0,30 0,67 0,40 0,14 0,79 0,67 0,73 

113 0,82 0,07 0,98 0,98 0,98 0,96 -0,04 0,98 1 0,98 0,96 0,29 0,69 0,37 0,12 0,79 0,65 0,69 

114 0,84 0,06 0,99 0,98 0,99 0,97 -0,04 1 0,98 1 0,97 0,30 0,64 0,40 0,13 0,76 0,64 0,72 

115 0,76 -0,06 0,95 0,93 0,94 0,94 -0,15 0,97 0,96 0,97 1 0,21 0,58 0,31 0,00 0,76 0,58 0,75 

119 0,73 0,80 0,36 0,37 0,30 0,25 0,79 0,30 0,29 0,30 0,21 1 0,78 0,84 0,88 0,29 0,76 -0,09 

121 0,88 0,63 0,68 0,69 0,65 0,62 0,54 0,67 0,69 0,64 0,58 0,78 1 0,73 0,71 0,69 0,94 0,34 

122 0,73 0,77 0,44 0,45 0,41 0,43 0,76 0,40 0,37 0,40 0,31 0,84 0,73 1 0,75 0,35 0,74 0,05 

123 0,58 0,96 0,18 0,20 0,14 0,11 0,90 0,14 0,12 0,13 0,00 0,88 0,71 0,75 1 0,26 0,71 -0,14 

125 0,65 0,19 0,77 0,75 0,75 0,75 0,07 0,79 0,79 0,76 0,76 0,29 0,69 0,35 0,26 1 0,72 0,74 

126 0,86 0,62 0,67 0,66 0,64 0,59 0,54 0,67 0,65 0,64 0,58 0,76 0,94 0,74 0,71 0,72 1 0,35 

127 0,42 -0,20 0,66 0,66 0,69 0,71 -0,25 0,73 0,69 0,72 0,75 -0,09 0,34 0,05 -0,14 0,74 0,35 1 

 

Obr. 15: Grafické vyjádření skórů jednotlivých vzorků v komponentách F1 a F2 
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4.3.3 Vytvoření modelu diskriminační analýzy 

Se znalostí dat, zmíněných výše, určených k popisu souboru, byl následně vytvořen model 

rozdělení kávových vzorků dle geografického původu. Jako nástroj pro tvorbu tohoto modelu 

byla určena diskriminační analýza, neboť rozložení vzorků v rámci analýzy hlavních 

komponent nereflektuje plně geografický původ jednotlivých zástupců, ale ukazuje trend, který 

je možno pomocí DA dále posílit. 

Data, určená pomocí analýzy rozptylu v kapitole 4.3.1, byla tedy podrobena kanonické 

diskriminační analýze s křížovou validací jednotlivých vzorků, kdy diskriminačním faktorem 

byly pěstitelské makroregiony. 

Touto analýzou byly vytvořeny celkem dvě využitelné komponenty F1 a F2, diskriminující 

vzorky do zadaných skupin s kumulativním efektem 100 %, přičemž hlavní podíl na rozdělení 

nese komponenta F1, jak je nastíněno v Tabulka 13. 

Tabulka 13: Popisné parametry komponent F1 a F2 

  F1 F2 

Eigenvalue 704772,681 422,908 

Discrimination (%) 99,940 0,060 

Cumulative % 99,940 100,000 

Na základě uvedených komponent byl opět sestrojen normalizovaný rozptylový graf (Obr. 16), 

v rámci kterého je vidět silná korelace komponenty F1 s látkou 127 a Skandiem, s komponentou 

F2 silně koreluje látka 126, téměř neovlivňující komponentu F1. 

 

Obr. 16: Rozptylový graf proměnných v F1xF2 
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Koeficienty standardizované kanonické diskriminační funkce původních proměnných v 

komponentách F1 a F2 jsou vyjádřeny v Tabulka 14, Tabulka 15 ukazuje hodnoty vytvořených 

komponent pro centroidy (oblasti s nejvyšší pravděpodobností výskytu vzorku dané skupiny – 

makroregionu). S využitím těchto funkcí bylo provedeno kontrolní zařazení jednotlivých 

vzorků do vyhovující skupiny (regionu), kdy bylo 100 % výsledků shodných se zadanými 

regiony. Na základě uvedených dat bylo sestrojeno grafické znázornění jednotlivých vzorků 

v souřadnicovém systému nových komponent. Toto znázornění ukazuje Obr. 17. 

Tabulka 14: Koeficienty původních proměnných v komponentech F1, F2 pro zadané 

makroregiony 

  F1 F2 

105 -2196,145 6,253 

106 699,385 18,454 

107 -624,947 -129,647 

108 3181,558 122,982 

109 0,000 0,000 

110 1800,749 4,733 

111 0,000 0,000 

112 0,000 0,000 

113 -2212,727 24,364 

114 -3946,629 -58,399 

115 2531,105 26,533 

119 345,925 -12,624 

121 1001,070 12,723 

122 -93,939 -1,883 

123 0,000 0,000 

125 0,000 0,000 

126 178,755 0,900 

127 0,000 0,000 

Sc 0,000 0,000 

Sn 258,544 -5,152 

La 0,000 0,000 

Ce 79,839 2,221 

Yb 0,000 0,000 

U 0,000 0,000 

Tabulka 15: Hodnoty komponent F1, F2 pro centroidy makroregionů 

  F1 F2 

Afrika 791,500 -16,204 

Amerika 122,712 25,089 

Asie -1097,054 -10,662 
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Obr. 17: Rozptylový graf klasifikačních komponent se zobrazením centroidů 

Křížovou validací uvedené funkce (vyjmutím vždy 1 vzorku z modelu a predikcí jeho zařazení 

na základě „ochuzeného“ modelu) bylo zjištěno, že klasifikace vykazuje nepřesnosti pro vzorky 

2 a 8, které jsou chybně zařazeny, viz Tabulka 16. Celková úspěšnost predikční schopnosti 

vytvořeného modelu je tedy stanovena na 88,24 %. 

Tabulka 16: Křížová validace diskriminačního modelu na vzorcích 

Vzorek č. Původní skupina Validovaná skupina 

1 Afrika Afrika 

2 Afrika Amerika 

3 Afrika Afrika 

4 Afrika Afrika 

5 Afrika Afrika 

6 Afrika Afrika 

7 Amerika Amerika 

8 Amerika Asie 

9 Amerika Amerika 

10 Amerika Amerika 

11 Amerika Amerika 

12 Amerika Amerika 

13 Asie Asie 

14 Asie Asie 

15 Asie Asie 

16 Asie Asie 

17 Asie Asie 
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4.3.4 Diskriminační analýza anorganických látek 

Vzhledem ke kombinované povaze prvotního diskriminačního modelu a značné různorodosti 

dat, byl pro srovnání vytvořen obdobný model, zahrnující pouze měřená data stopových prvků. 

Parametry modelu byly nastaveny stejně jako u prvotního modelu, ale byla zvolena pouze data 

6 stopových prvků, vyselektovaných analýzou rozptylu. Diskriminační analýzou byly opět 

vytvořeny komponenty F1 a F2, jejichž vlastnosti jsou popsány v Tabulka 17, a jejichž 

korelační vztah vůči původním parametrům je znázorněn na normalizovaném rozptylovém 

grafu na Obr. 18. 

Grafické znázornění takto diskriminovaných vzorků je zobrazeno na Obr. 19. 

Správnost modelu byla napřed kontrolována zařazením vzorku do skupiny dle hodnot 

vytvořených komponent, v této fázi již model vykazoval sníženou úspěšnost 82,35 %. Dalším 

krokem ověření byla opět křížová validace, tj. postupné vynímání jednotlivých vzorků 

z modelu a testování správnosti jejich zařazení. Výsledky této validace jsou znázorněny v 

Tabulka 18, včetně příslušných koeficientů pravděpodobnosti zařazení. Úspěšnost takto 

vytvořeného modelu byla stanovena na 35,29 %. 

Tabulka 17: Charakteristika komponent modelu stopových prvků 

  F1 F2 

Eigenvalue 7,456 0,186 

Discrimination (%) 97,560 2,440 

Cumulative % 97,560 100,000 

 

 

Obr. 18: Rozptylový graf původních parametrů modelu stopových prvků 
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Tabulka 18: Křížová validace modelu stopových prvků 

Vzorek č. Původní skupina Validovaná skupina Pr(Afrika) Pr(Amerika) Pr(Asie) 

1 Afrika Amerika 0,025 0,670 0,305 

2 Afrika Amerika 0,386 0,600 0,015 

3 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

4 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

5 Afrika Asie 0,000 0,003 0,997 

6 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

7 Amerika Asie 0,000 0,131 0,869 

8 Amerika Amerika 0,001 0,810 0,189 

9 Amerika Amerika 0,000 0,572 0,428 

10 Amerika Amerika 0,000 0,789 0,211 

11 Amerika Asie 0,000 0,477 0,523 

12 Amerika Asie 0,000 0,086 0,914 

13 Asie Amerika 0,000 0,867 0,133 

14 Asie Amerika 0,001 0,614 0,385 

15 Asie Amerika 0,000 0,570 0,430 

16 Asie Amerika 0,001 0,945 0,055 

17 Asie Amerika 0,000 0,862 0,138 

 

Obr. 19: Grafické vyjádření diskriminačního modelu stopových prvků 
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4.3.5 Diskriminační analýza těkavých látek 

Na základě nízké úspěšnosti předchozího modelu stopových prvků byl vytvořen třetí model, 

vytvořený kanonickou diskriminační analýzou těkavých látek, vyselektovaných již provedenou 

analýzou rozptylu. Specifikace analýzy byly opět zachovány, pouze bylo využito 18 vybraných 

těkavých látek jako parametry modelu. 

Specifikace vytvořených komponent F1 a F2 udává Tabulka 19, jejich korelační závislost na 

vstupních parametrech je graficky vyjádřena na normalizovaném rozptylovém grafu na OBR. 

Grafické znázornění zařazení jednotlivých vzorků a centroidů uvažovaných skupin ukazuje 

Obr. 21. 

Správnost modelu určená z pravděpodobností zařazení dle kompletní sady dat, jen dle 

vypočtených hodnot komponent F1, F2, byla stanovena na 100 %. Nicméně následná křížová 

validace dat, získaná redukovaným modelem tak jako v předchozích simulacích, ukázala 7 

nesprávně zařazených vzorků, z čehož byla vypočtena celková úspěšnost vytvořeného modelu 

na 58,82 %. Shrnutí výsledků křížové validace ukazuje Tabulka 20. 

Tabulka 19: Charakteristika komponent modelu těkavých látek 

  F1 F2 

Eigenvalue 423,063 52,919 

Discrimination (%) 88,882 11,118 

Cumulative % 88,882 100,000 

 

Tabulka 20: Výsledky křížové validace modelu těkavých látek, vč. pravděpodobnostních 

koeficientů 

Vzorek č. Původní skupina Validovaná skupina Pr(Afrika) Pr(Amerika) Pr(Asie) 

1 Afrika Amerika 0,000 1,000 0,000 

2 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

3 Afrika Amerika 0,000 1,000 0,000 

4 Afrika Asie 0,000 0,000 1,000 

5 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

6 Afrika Afrika 1,000 0,000 0,000 

7 Amerika Amerika 0,000 1,000 0,000 

8 Amerika Asie 0,000 0,000 1,000 

9 Amerika Asie 0,000 0,000 1,000 

10 Amerika Amerika 0,000 1,000 0,000 

11 Amerika Amerika 0,000 1,000 0,000 

12 Amerika Amerika 0,000 1,000 0,000 

13 Asie Asie 0,000 0,000 1,000 

14 Asie Asie 0,000 0,000 1,000 

15 Asie Afrika 1,000 0,000 0,000 

16 Asie Asie 0,000 0,000 1,000 

17 Asie Afrika 1,000 0,000 0,000 
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Obr. 20: Normalizovaný rozptylový graf korelace modelu těkavých látek 

 

Obr. 21: Grafické znázornění poloh vzorků a centroidů v modelu těkavých látek 
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4.4 Diskuze 

I přes velký objem naměřených dat je patrné, že diskriminační schopnost měřených skupin látek 

není dostatečná pro tvorbu validního modelu. Jak je vidět na výsledných znázorněních, a 

především validačních krocích tyto modely nejsou spolehlivé v determinační schopnosti na 

uvedených makroregionech. 

Navzdory tomu, že uvedené měřené stopové a majoritní prvky byly v jiných případech (např. 

[15],[16],[35]) úspěšně využity ke geografické autentifikaci v jistých regionech, ukazuje se, že 

determinační vliv těchto prvků pro zkoumané regiony není natolik významný, jak bylo původně 

předpokládáno. Jak ukazuje analýza rozptylu daných měřených veličin, jen 6 z původně 

měřených 23 zastoupených prvků (26 %) má statisticky významný vliv na tento soubor vzorků. 

Z těchto šesti prvků je při pohledu na Tabulka 14 patrné, že pouze dva jsou zahrnuty do 

souhrnného diskriminačního modelu a mají tedy vliv na samotné rozdělení. 

V případě těkavých látek bylo analýzou rozptylu vybráno 18 z celkového množství 27 

potenciálně vhodných látek, což je zhruba 67 %, ovšem při detailním zhodnocení 

normalizovaných rozptylových grafů (Obr. 14, Obr. 16 a Obr. 20) a především korelační matice 

(Tabulka 12) těchto látek je patrné, že většina z nich pro potřeby tohoto modelu vykazuje 

statisticky významně podobné pravidelnosti rozptylu (v případě látek s pomocným ID 112 a 

114, tedy 2-ethyl-6-methylpyrazin a 2-ethyl-3-methylpyrazin je dokonce pravidelnost shodná). 

Je pravděpodobné, že tyto podobnosti mohou souviset s chemicky podobným charakterem 

identifikovaných sloučenin, kdy z 27 vybraných látek je 9 strukturních derivátů pyrazinu, 

celkem 12 dusíkatých derivátů, 5 derivátů furanu, 5 ketonických sloučenin apod., přičemž 

jednotlivé skupiny se vzájemně překrývají v důsledku degradačních procesů v průběhu pražení. 

I v případě těkavých látek je z Tabulka 14 patrné, že 6 z uvedených látek nebylo v souhrnném 

modelu využito i přes statisticky významný rozptyl. Tento fakt může být zapříčiněn výše 

zmíněnou korelací těchto látek. 

Na základě uvedených výsledků analýz je i přesto patrné, že existuje výrazná pravidelnost mezi 

měřenými daty a makroregionem, ze kterého pocházejí odpovídající vzorky. Jak znázorňuje 

analýza hlavních komponent, samotná variabilita v rámci analyzovaných veličin ukazuje 

potenciál pro diskriminaci makroregionů. To je demonstrováno na Obr. 22, kdy jednotlivé 

regiony vykazují pravidelnost ve složení měřených parametrů a na základě této analýzy je 

přímo vydělena z měřeného souboru skupina asijských vzorků, přičemž existuje jistý překryv 

mezi skupinami afrických a amerických káv, týkajících se zejména vzorků 3, 8 a 10. 

Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují výsledek vytvořených modelů. Některé, související 

s měřenými těkavými látkami, byly již nastíněny v předchozích odstavcích, těm výraznějším 

jsou věnovány následující podkapitoly. 
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Obr. 22: Znázornění vzorků v rámci PCA s vyznačenými makroregiony 

4.4.1 Environmentální faktor 

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, káva je pěstována v charakteristickém prostředí. 

Nejvíce definujícím faktorem pěstování kávy je zeměpisná poloha, kdy je rozmezí tzv. bean 

beltu poměrně široké, ovšem vzhledem k výrazným rozdílům podnebí jak v rámci 

makroregionů Asie, Amerika a Afrika, tak v rámci jednotlivých pěstitelských zemí, kdy např. 

Guatemala pěstuje kávu jak v teplejších částech země s brzkou sklizní, tak v chladných 

horských oblastech, kdy je sklizeň a zpracování výrazně opožděno. Vzhledem k těmto velkým 

výkyvům v rámci jednotlivých regionů existuje předpoklad rozdílného vývoje rostlin a s ním 

souvisejícím rozvojem prekurzorů těkavých látek. Jak bylo zjištěno [79], nadmořská výška a 

absence stínu má statisticky významný efekt jak na obsah chlorogenových kyselin, tak na obsah 

sacharidů v kávových zrnech, přičemž obě tyto skupiny látek jsou prekurzory těkavých 

sloučenin. 

Další environmentální faktor, který je nutno zohlednit, je způsob zpracování kávových třešní. 

V teoretické části je popsán efekt způsobu zpracování zejména na přítomnost sacharidů ve 

výsledném produktu (zelené kávě), a tedy i na profil těkavých látek. Zároveň je možné, že 

způsob zpracování a materiál k němu použitý má vliv i na prvkové složení vzhledem k relativně 

malému rozměru kávového zrna je možnost kontaminace na úrovni stopových hodnot silně 

pravděpodobná. Soubor analyzovaných vzorků obsahuje kávová zrna různých způsobů 

zpracování. Data o konkrétní variantě zpracování pro daný vzorek nejsou dostupná, a proto není 

možné tento efekt zohlednit při samotné analýze.  

Výrazný efekt na výsledné složení kávového zrna má půda, ve které je kávovník pěstován. Jak 

je popsáno v rešeršní části práce, ač existuje diverzita v charakteru půdy jednotlivých regionů, 
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většinová produkce kávy je pěstována na obdobném typu půdy převážně ferralsolového 

charakteru, červenozemě a žlutozemě. Obecně je sice možné říct, že káva z makroregionu 

Ameriky bývá častěji pěstována na půdě, poznamenané vulkanickou činností (často nedávnou), 

existuje i v rámci tohoto regionu značná diverzita a bylo by zapotřebí hlubší analýzy vlivu 

konkrétních půdních typů na výsledném složení. Teoreticky je složení podloží hlavní faktor, 

ovlivňující zastoupení stopových prvků, a jak ukazují vypočtené modely je patrný vliv na 

diskriminaci jednotlivých makroregionů, ovšem mechanismus tohoto účinku je neznámý. 

4.4.2 Faktor druhu kávovníku 

Ve zkoumaném souboru vzorků jsou zastoupeny oba hlavní produkční druhy kávovníku, tj.  

Coffea arabica L. i Coffea canephora, var. robusta, navíc vzorky kávy z regionu Amerika 

zastupují i produkční odrůdu Bourbon a Caturra, ovšem primárním cílem při sběru vzorků 

nebylo jejich rovnoměrné zastoupení, a proto zejména speciální produkční odrůdy nejsou 

zastoupeny ve statisticky významném množství pro další analýzu. Káva „robusta“ je 

zastoupena třemi vzorky, díky čemuž bylo možné uskutečnit alespoň průzkumovou analýzu 

efektu rozdílného produkčního druhu na složení a možnosti jejich diskriminace dle měřených 

parametrů. 

Z tohoto důvodu byla provedena jednocestná ANOVA naměřených dat, v rámci které byly 

srovnávány měřené parametry s produkčními druhy jednotlivých vzorků. Na základě zjištěných 

charakteristik těchto souborů proměnných byl proveden Fisherův F-test, kterým byly 

identifikovány statisticky významné (α=0,05) rozptyly pro naměřené koncentrace sloučenin 

101, 106, 111, 117-120, 123, 127 a prvků Mn, Co, Ni, Cu, Cs, K, Mg a P (viz Tabulka 21). 

Tabulka 21: Výsledky Fisherova F-testu měřených parametrů 

Par. R² F Pr > F Par. R131 F Pr > F Par. R132 F Pr > F 

101 0,3346 7,5441 0,0150 120 0,3441 7,8698 0,0133 Mo 0,0128 0,1946 0,6654 

102 0,2302 4,4854 0,0513 121 0,0497 0,7851 0,3896 Cd 0,0169 0,2581 0,6188 

103 0,0758 1,2301 0,2849 122 0,1614 2,8873 0,1099 Sn 0,0314 0,4857 0,4965 

104 0,1954 3,6431 0,0756 123 0,4714 13,3794 0,0023 Cs 0,3088 6,7010 0,0206 

105 0,0391 0,6109 0,4466 124 0,1238 2,1192 0,1661 Ba 0,1862 3,4331 0,0837 

106 0,4157 10,6723 0,0052 125 0,0314 0,4866 0,4961 La 0,0452 0,7102 0,4126 

107 0,0134 0,2034 0,6585 126 0,1447 2,5372 0,1320 Ce 0,0289 0,4471 0,5139 

108 0,0120 0,1818 0,6759 127 0,5728 20,1124 0,0004 Eu 0,1096 1,8470 0,1942 

109 0,0420 0,6584 0,4298 Li 0,0187 0,2853 0,6011 Gd 0,0019 0,0280 0,8694 

110 0,0747 1,2101 0,2886 B 0,0008 0,0113 0,9166 Yb 0,0108 0,1638 0,6914 

111 0,5287 16,8275 0,0009 Al 0,0047 0,0708 0,7938 Pb 0,2494 4,9835 0,0413 

112 0,0714 1,1533 0,2998 Sc 0,1675 3,0186 0,1028 U 0,0772 1,2541 0,2804 

113 0,0896 1,4761 0,2432 Mn 0,2903 6,1367 0,0256 Ca 0,0051 0,0764 0,7861 

114 0,0739 1,1972 0,2911 Co 0,3445 7,8844 0,0132 K 0,5112 15,6891 0,0013 

115 0,1723 3,1233 0,0975 Ni 0,2472 4,9260 0,0423 Mg 0,2773 5,7541 0,0299 

116 0,1575 2,8037 0,1148 Cu 0,2352 4,6130 0,0485 Na 0,0292 0,4512 0,5120 

117 0,4207 10,8946 0,0049 Zn 0,0985 1,6391 0,2199 P 0,5161 15,9956 0,0012 

118 0,3080 6,6770 0,0207 Rb 0,0006 0,0087 0,9268     

119 0,3738 8,9558 0,0091 Sr 0,0001 0,0011 0,9735     
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Výše zmíněné soubory koncentrací byly následně podrobeny diskriminační analýze s křížovou 

validací, kdy jako diskriminační faktor byl botanický druh kávovníku. Výsledkem této analýzy 

byla komponenta F1 s Eigenvalue 20277,761 a 100% diskriminací vzorků. Kontrolní zařazení 

dle vypočtené hodnoty vykazovalo 100% shodu se vstupní skupinou, ovšem křížová validace 

(viz Tabulka 22) již vykazovala značnou chybovost a celková úspěšnost diskriminace tohoto 

modelu byla stanovena na 47,06 %. 

Z uvedeného vyplývá, že existuje statisticky významný rozdíl u naměřených vzorků v závislosti 

na jejich produkčním druhu, ovšem tento vliv není na daném souboru diskriminovatelný a je 

pravděpodobně podpořený společným geografickým původem vzorků druhu „robusta“. 

Tabulka 22: Křížová validace diskriminační schopnosti modelu produkčních druhů 

Vzorek č.  Původní skupina Validovaná skupina Pr(Arabica) Pr(Canenphora) 

1 Arabica Arabica 1,000 0,000 

2 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

3 Arabica Arabica 1,000 0,000 

4 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

5 Arabica Arabica 1,000 0,000 

6 Arabica Arabica 1,000 0,000 

7 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

8 Arabica Arabica 1,000 0,000 

9 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

10 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

11 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

12 Arabica Arabica 1,000 0,000 

13 Canenphora Arabica 1,000 0,000 

14 Canenphora Arabica 1,000 0,000 

15 Arabica Canenphora 0,000 1,000 

16 Arabica Arabica 1,000 0,000 

17 Canenphora Canenphora 0,000 1,000 

4.4.3 Shrnutí 

Významná redukce měřených veličin kávových vzorků pomocí analýzy rozptylu je 

pravděpodobně způsobena společným efektem mnoha různých faktorů, podílejících se na 

variabilitě vzorku. Vzhledem k charakteru vzorků je jak profil stopových prvků, tak profil 

těkavých látek ovlivnitelný zejména výše popsanými vlivy. 

Z vyhodnocených analyzovaných dat je patrná a identifikovaná souvislost mezi geografickým 

původem a měřenými parametry. Tato souvislost je vyjádřena souhrnným modelem 

diskriminační analýzy, který byl v rámci zpracování vytvořen. Nepřesnosti, identifikované 

křížovou validací modelu, je možné přisuzovat poměrně nízkému množství vzorků, kvůli 

čemuž je analýza ovlivněna rušivými vlivy. 

Pro vytvoření robustního, spolehlivého modelu geografické diskriminace kávových vzorků je 

zapotřebí hlubšího zkoumání a většího množství vzorků pro optimalizaci a eliminaci vlivu 

ostatních faktorů. 
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Při vzájemném porovnání jednotlivých vytvořených modelů je možné konstatovat, že 

samostatná analýza jak vybraných prvků, tak těkavých sloučenin nedosahuje uspokojivé 

úspěšnosti. Porovnatelně nižší úspěšnosti dosahuje model, vytvořený na základě prvkového 

složení, je ovšem na místě zohlednit nižší množství vstupních veličin tohoto modelu. 

Kombinace těchto měřených souborů dat sice nedosahuje stoprocentní úspěšnosti, ovšem 

z důvodu vyššího množství vstupních parametrů a odlišného charakteru měřených veličin je 

efektivita modelu výrazně vyšší. 

S přihlédnutím zejména k normalizovanému rozptylovanému grafu kombinovaného modelu je 

evidentní rozdílný charakter analyzovaných skupin parametrů, což vede k tezi, že část rušivých 

vlivů prvkové analýzy je eliminována měřenými těkavými sloučeninami a obráceně, čímž je 

efektivita modelu podpořena.  

Je pravděpodobné, že při větším množství vzorků existuje potenciál tímto způsobem úplně 

diskriminovat jednotlivé produkční makroregiony. 
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5 ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývá autenticitou kávy, zejména otázkou geografické 

autenticity. Byly analyzovány vzorky komerčně dostupné zelené kávy ze 17 různých států 

v Africe, Jižní a Střední Americe a Asii, které byly pro potřebu analýzy laboratorně napraženy 

a následně na nich měřeny koncentrace majoritních a stopových prvků, vybraných na základě 

předchozích výzkumů v této problematice. Také byly stanoveny ve vzorcích obsažené těkavé 

látky. 

Po validaci dat byly naměřené prvkové koncentrace a míry zastoupení těkavých látek 

podrobeny statistickému zpracování s cílem vytvoření modelu geografické diskriminace 

vzorků.  

Celkově byly zkoumány a vyhodnocovány následující problematiky: otázka možnosti 

vytvoření diskriminačního modelu pro vzorky kávy a srovnání vlivu zastoupení těkavých látek 

s vlivem prvkového složení vzorků. 

Možnost vytvoření diskriminačního modelu se ukázala jako reálná, ovšem původní předpoklad 

využití pouze prvkového složení k této analýze byl vyhodnocen jako nedostatečný. Ukázalo se, 

že kombinace zastoupení těkavých látek a prvkového složení dosahuje slibných výsledků a 

v případě dalšího výzkumu této problematiky existuje potenciál vytvoření spolehlivé metody 

diskriminace produkčních makroregionů na základě složení kávy. Jako klíčový faktor se v této 

otázce ukázala právě kombinace charakteru měřených dat, která výrazným způsobem eliminuje 

chybovost modelu. 

V otázce srovnání vlivu těkavých látek a prvkového složení nebylo dosaženo jednoznačného 

výsledku. Jakkoli by na první pohled dle vytvořených modelů vypadal výraznější vliv těkavých 

látek, při zohlednění souvisejících rušivých faktorů a množství dat není možno učinit spolehlivý 

závěr. 

Ačkoli separátní modely diskriminační analýzy nedosahují přijatelné míry rozdělení 

produkčních makroregionů, byl jednoznačně prokázán vliv geografického původu na obě 

skupiny parametrů, tedy obsažené těkavé látky i zastoupení měřenými prvky. 

Jako další výstup této práce byly nastíněny možnosti diskriminace produkčních druhů 

kávovníku na základě měřených veličin a ačkoli nebyla tato teorie hlouběji rozvíjena (není to 

ani účelem této práce), existuje potenciál, že při hlubším studiu této problematiky by bylo 

možno dosáhnout spolehlivých výsledků. 

Bylo zjištěno, že problematika geografické autenticity kávy přesahuje možnosti této práce a pro 

efektivní využití poznatků, získaných touto analýzou, je zapotřebí hlubšího studia dalších 

souvislostí, ovlivňujících toto téma. Tato práce poskytuje prvotní průzkum problematiky a 

může být základem další vědecké činnosti, spočívající v adresování tezí, formulovaných touto 

prací v oblasti výzkumu geografické autenticity. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ANOVA – analýza rozptylu 

AMK – aminokyseliny 

cps – „counts per second“ odezva za sekundu 

DA – diskriminační analýza 

ECD – Electron Capture Detection – detektor elektronového záchytu, plynová chromatografie 

FID – Flame Ionization Detection – detektor plamenové ionizace, plynová chromatografie 

FPD – Flame Photometry Detection – detektor plamenové fotometrie, plynová chromatografie 

GC – plynová chromatografie 

GC-MS – tandemová technika plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí 

1H NMR – nukleární magnetická rezonance izotopu vodíku 

ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ICP-OES – optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

m/z – poměr hmotnosti a náboje 

MALDI – Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization – ionizační technika pevných 

vzorků 

NPD – Nitrogen/Phosphorus Detection – detektor na bázi dusík-fosfor, plynová chromatografie 

ppb – „parts per billion“ – koncentrační jednotka, odpovídající 10-9 zastoupených částic 

ppm – „parts per million“ – koncentrační jednotka, odpovídající 10-6 zastoupených částic 

ppt – „parts per trillion“ – koncentrační jednotka, odpovídající 10-12 zastoupených částic 

SLAP – Standard Light Atlantic Precipitation – standardizovaný izotopický profil mořské vody 

SMOW – Standard Mean Ocean Water – standardizovaný izotopický profil mořské vody 

SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

TCD – Thermal Conductivity Detection – tepelně-vodivostní detektor plynové chromatografie 

TOF – analýza doby letu částice v hmotnostní spektrometrii 

 

 


