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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá charakteristikou a následným porovnáním nutriční hodnoty plodů 

tří odrůd muďoulu trojlaločného, málo známého ovoce pocházejícího z východních států USA. 

Analyzované odrůdy jsou PA Golden, NC-1 a Rebecca’s gold. 

Charakteristika byla provedena na základě stanovení lipidů izolovaných Soxhletovou extrakcí, 

stanovení bílkovin Kjeldahlovou metodou, stanovení prvků pomocí ICP-OES, stanovení 

sacharidů a vitamínu C využitím HPLC, stanovení organických kyselin pomocí IC a naposledy 

spektrofotometrickém stanovení celkových fenolických látek. 

Na základě této pilotní studie lze konstatovat, že muďoul trojlaločný je zajímavým ovocem 

z hlediska obsahu nutričně významných látek a do budoucna by měl výzkum pěstování tohoto 

ovoce na jižní Moravě pokračovat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Muďoul trojlaločný, ICP-OES, HPLC 

ABSTRACT 

This thesis describes pawpaw, fruit from east states of USA. Main part of this work is focused 

on nutritional characteristic of three species and their comparation. The analyzed species 

are PA Golden, NC-1 and Rebecca’s gold. 

Characteristic contains determination of lipids isolated by Soxhlet extraction, determination 

of proteins by Kjeldahl method, elemental analysis using ICP-OES, determination 

of saccharides and vitamin C by HPLC, determination of organic acids using IC 

and spectrofotometric analysis of phenolic compounds. 

This study shows, that pawpaw is interesting fruit, rich in nutritionally important compounds.  

That‘s why the cultivation and research of this fruit in South Moravia should continue in the 

future. 
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ÚVOD 

Muďoul trojlaločný náleží k ovoci v Evropě dosud téměř neznámému. Přestože díky svým 

nevšedním organoleptickým vlastnostem může mnoho nabídnout, nedostal se ještě do koloběhu 

velkoobchodních řetězců, které jsou dnes mnohdy jediným zdrojem potravin pro velkou část 

Evropanů. 

Předpokládanými hlavními důvody tohoto komerčního nezájmu o muďoul trojlaločný jsou 

velmi nízká životnost plodů a jejich nestejnoměrné dozrávání v rámci jednoho stromu. V praxi 

se dají tyto faktory jen těžko technologicky ošetřit tak, aby byla možná masová produkce plodů, 

nutná k proniknutí na dnešní trh. 

V posledních letech se však o muďoul trojlaločný začínají zajímat vědecké instituce, které 

poukazují jednak na vysokou nutriční hodnotu jeho plodu, jednak na přítomnost acetogeninů 

specifických pro celou čeleď láhevníkovitých. Tyto chemické látky vykazují mimo jiné 

i cytotoxické účinky na rakovinné buňky. Je tedy možné, že muďoul trojlaločný nepronikne na 

trh v oddělení potravinářském, ale farmaceutickém. 

Muďoul trojlaločný se přirozeně vyskytuje na hranici mírného a subtropického podnebného 

pásu. S úspěchem se tedy dá pěstovat i v naších podmínkách. Zájemci a nadšenci do pěstování 

exotických rostlin o muďoulu již pravděpodobně slyšeli, a to nejen kvůli jeho plodu, ale také 

pro pyramidovou korunu stromu, která okrašluje zahradu. Velkou výhodou je rovněž jeho 

odolnost vůči nemocem a parazitům. V ČR je však k dispozici zatím jen málo z vyšlechtěných 

odrůd muďoulu trojlaločného. 

Cílem této práce je analýza nutričně významných látek vybraných 3 odrůd muďoulu 

trojlaločného (PA Golden, NC-1 a Rebecca’s gold) a jejich porovnání jak mezi sebou, tak 

s ostatním, běžně dostupným ovocem. Data by mohla dopomoci k rozšíření povědomí 

o muďoulu trojlaločném jako o vysoce výživném ovoci, a případně poskytnout podklad pro 

hledání možnosti zpracování jeho plodů. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Muďoul trojlaločný 

Muďoul trojlaločný je ovoce pocházející z východních oblastí USA a Kanady (viz obrázek 

č. 1). Strom se pyšní jedlými plody, které se považují za největší ze všeho ostatního ovoce 

pocházejícího přirozeně z Ameriky. Plody muďoulu trojlaločného znali a využívali již původní 

obyvatelé „Nového světa“, indiáni, a váže se na něj množství lidových názvů jako: „Falešný 

banán“, „Krémové jablko“, „Banán chudých“, „Indiánský banán“, „Banán z Nebrasky, 

Michiganu, Indiany…“ a spousta dalších. Chuťově plod připomíná právě banán, jak lze vyčíst 

z jeho lidových přízvisek, ale dá se přirovnat i k mangu, nebo ananasu. Silné, příjemné aroma 

plodů působí exoticky. [1]  

 

Obrázek 1: Oblasti přirozeného výskytu muďoulu trojlaločného [2] 

Existuje přes 40 vyšlechtěných odrůd muďoulu trojlaločného. Některé jsou opatřené ochrannou 

známkou. V ČR je jich k dispozici jen omezený počet. Místní pěstitelé na svých soukromých 

zahradách s úspěchem sklízí plody odrůdy Sunflower, PA Golden, NC-1, Overleese, Prima, 

Rebecca‘s gold nebo Prolific. [3, 4] 

PA Golden je vyšlechtěná odrůda z původního divokého semenáčku. Vyznačuje se vysokou 

plodivostí a brzkou dobou zrání. Má však vyšší množství semen – dužnina tvoří asi jen 50 % 

váhy plodu. Plody této odrůdy obsahují ze všech 3 studovaných odrůd výrazně nejméně 

prchavých látek, jsou tedy málo aromatické. [4, 5, 6] 



9 

NC-1 je kříženec s nižší plodivostí. Počet semen je však nízký a podíl dužniny bývá 75 % váhy 

plodu. Strom této odrůdy se často využívá k okrasným účelům. [4, 5, 6] 

Rebecca‘s gold produkuje plody střední velikosti, ledvinkovitého tvaru. Odrůda byla 

vyšlechtěná v 70. letech minulého století. Náleží mezi odrůdy s pozdější dobou zrání. [7] 

1.2 Morfologie 

Strom muďoulu trojlaločného může dorůstat do výšky 3 až 12 m. V oblastech vzdálenějších od 

jeho původního výskytu (mezi které patří i Česká republika) bývá spíše nižší, a proto jej 

pěstitelé často pokládají za keř. [1] 

Listy jsou na větvích uspořádány střídavě, bývají dlouhé 10 až 30 cm, podlouhlého 

hruškovitého tvaru, s hladkými okraji ústícími do špičky (viz obrázek č. 2). Vyznačují se 

jemným aroma, které je způsobeno obsahem éterických olejů a někomu může matně připomínat 

papriku. Na podzim se listy zbarví žlutě a opadnou. [1] 

Květy muďoulu trojlaločného se objevují na jaře na holých větvích ještě před listy (duben až 

květen). Pupeny jsou chráněny třemi zelenými kališními lístky. Po otevření květu je všech šest 

okvětních lístků temně fialových. Jsou rozděleny na 3 menší, a 3 okrajové, které jsou větší 

a v horní části bývají mírně ohnuty vzad (viz obrázek č. 3). Květy dorůstají velikosti 4–5 cm. 

[1] 

Plody na první pohled připomínají bramboru. Bývají 7–20 cm dlouhé, mají cylindrický tvar 

a tenkou slupku zbarvenou žlutozeleně, která po utrhnutí brzy hnědne. Dužnina je sytě žlutá, 

krémovité konzistence, s několika velkými semeny uvnitř. Semena jsou světle hnědá, hladká 

a bývají veliká 2 až 3 cm. Plody rostou buďto jednotlivě, nebo v trsech po 2 až 13 kusech (viz 

obrázek č. 3). Doba dozrávání se liší dle odrůd, ale bývá v rozmezí od srpna do října. Všechny 

plody na jednom stromě nedozrávají stejně, nýbrž postupně v průběhu 2 až 3 týdnů. Plod 

v ideálním stádiu pro sběr začne intenzivně vonět a dá se lehce utrhnout. [1, 8] 

 

Obrázek 2: Řada stromů muďoulu (pětiletý sad, Amerika) a detail uspořádání listů na větvi [6] 
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Obrázek 3: Květy muďoulu a trs jeho plodů na větvi [6, 8]  

1.3 Taxonomie 

Základní taxonomické zařazení muďoulu je znázorněno v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Taxonomie muďoulu trojlaločného [9] 

Říše Podříše Oddělení Třída 

Rostliny Zelené rostliny Cévnaté rostliny Nižší dvouděložné 

Plantae Viridiplantae Tracheophyta Magnoliopsida 
    

Řád Čeleď Rod Druh 

Šácholanotvaré Láhevníkovité Muďoul Muďoul trojlaločný 

Magnoliales Annonaceae Asimina Asimina Triloba 

Hlavní charakteristikou podříše zelených rostlin (Viridiplantae) je přítomnost chlorofylu a a b 

a karotenoidů v chloroplastech. Zásobní látkou rostlin je škrob a ve svých stěnách obsahují 

celulosu. [10] 

Do oddělení cévnatých rostlin (Tracheophyta) náleží suchozemské rostliny s dobře vyvinutými 

vodivými pletivy. Jejich tělo tvoří převážně sporofyt (každá buňka má dvě sady chromozomů), 

který výrazně převažuje nad gametofytem (v buňce pouze jedna sada chromozomů). [10] 

Nižší dvouděložné rostliny (Magnoliopsida) tvoří podskupinu rostlin krytosemenných. Vajíčko 

je ukryto v semeníku pestíku květu, kde čeká na pylové zrno, aby mohlo dojít k oplození. Jak 

název napovídá, embryo rostlin klíčí s dvěma děložními lístky. Listy mají síťnatou žilnatinu 

a květy bývají trojčetné. [11] 

Řád šácholanotvarých (Magnoliale) sdružuje skupinu dřevnatých rostlin s jednoduchými, 

střídavě uspořádanými listy a buňkami obsahujícími éterické oleje. Velké, nápadné květy jsou 

oboupohlavní s velkým množstvím tyčinek a pestíků. Semena obsahují malé embryo a bohatý 

endosperm. [12] 

Čeleď láhevníkovitých (Annonaceae) je největší že všech čeledí řádu šácholanotvarých. 

Obsahuje přes 2100 druhů rostlin. Kromě muďoulu trojlaločného se do této skupiny řadí pouze 

tropické nebo subtropické ovoce. Rostliny této čeledi se dají využít nejen pro své jedlé plody, 

nýbrž i pro velice dobré vlastnosti dřeva. Nejznámější druh těžený pro své vysoce kvalitní, 
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žlutoolivové dřevo je Oxandra lanceolata, známý pod svým anglickým přízviskem 

„lancewood“ (v ČR se dají sehnat vinylové podlahy s jeho designem). Se zaměřením na plody 

je nejvýznačnější rod anona (Annona). Tyto tropické druhy jsou známé i v oblastech ČR, kde 

se jim často přezdívá názvem „Láhevník“. Jejich dostupnost u nás je ale většinou omezena na 

formu extraktů, šťáv (např. guanabana), bylinných čajů či doplňků stravy. [12, 13, 14] 

Rod muďoulu (Asimina) pod sebou sdružuje 9 různých druhů. Opomineme-li muďoul 

trojlaločný, jedná se většinou o divoké keře dorůstající výšky maximálně 1,5 m (výjimka je 

Asimina obovata, která může dorůst až do 5 metrů), s bohatým větvovím a malými plody. 

Vyskytují se na území východních států USA, obzvláště Floridy, Alabamy a Georgie. Květy 

bývají velké, vonné, barvy fialové nebo bílé s možností růžových či červených proužků 

vycházejících z okvětního lůžka. Muďoul trpasličí (Asimina parviflora) by se dal nazvat 

zmenšeninou muďoulu trojlaločného (dorůstá max. 6 m). [15, 2, 9] 

Muďoul trojlaločný (Asimina triloba) je jmenován na Červeném seznamu ohrožených druhů. 

Náleží ale do nejnižší kategorie LC, tzv. „Málo dotčených“ (druhy s malými, nebo téměř 

žádnými obavami z vyhynutí). [16] 

1.4 Historie a současnost 

Pravděpodobně prvním Evropanem, který se setkal s muďoulem byl španělský objevitel 

a guvernér Kuby Hernando de Soto. Traduje se, že okusil ovoce u řeky Mississippi roku 1541. 

[17] 

Slavný americký lovec Daniel Boone je další historickou osobou spojovanou s muďoulem.  

Řadil jej mezi své nejoblíbenější ovoce. [17] 

Další dochovaná zmínka o muďoulu je od Lewise a Clarka, vedoucích americké výzkumné 

výpravy vyslané za účelem zmapování a poznání západních částí nynější USA v letech        

1804–1806. Ti ve svých spisech děkuji za svou záchranu před vyhladověním právě plodům 

muďoulu trojlaločného. [17] 

Roku 1916 sponzorovala „American Genetics Association“ národní soutěž v domestikaci 

muďoulu trojlaločného, jejíž výsledkem měly být vyšlechtěné odrůdy schopny komerčního 

využití (Benjamin Buckman zde zaznamenal 9 odrůd). Ovoci se však na trh proniknout 

nepodařilo. Hlavním důvodem tohoto nezdaru byla pravděpodobně velice krátká životnost 

plodů. Zájem veřejnosti poté upadl a v následujících letech se jednalo již pouze o příležitostné 

výzkumy jednotlivců. [17] 

Roku 1941 zveřejnil výsledky svého výzkumu G. A. Zimmerman. V deníku „Journal 

of Heredity“ vydává Zimmerman seznam 60 odrůd muďoulu trojlaločného spolu s výsledky 

úspěšné hybridizace mezi různými druhy rodu Asimina. [18] 

Roku 1975 se o muďoul začal zajímat student genetiky rostlin na univerzitě v Západní Virginii 

Neal Peterson. Peterson náhodou narazil na divoký plod muďoulu v přírodě, ochutnal ho, 

a protože ho jeho chuť velice zaujala, snažil se přijít na to, proč už dávno není ovoce s tak 

velkým potenciálem dostupné na trzích a v regálech obchodů. Po dlouhém hledání 

v univerzitních knihovnách narazil na informace o soutěži konané v roce 1916 a na výzkum 

G. A. Zimmermana. Peterson zjistil polohu bývalého domu Zimmermana a našel v jeho 
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bezprostředním okolí zarostlý sad muďoulu trojlaločného, který mu poskytl cenné indicie pro 

jeho celoživotní program – znovu domestikovat zapomenuté ovoce muďoul trojlaločný. Roku 

1998 Peterson zveřejnil jména svých šesti nových vyšlechtěných odrůd (Allegheny, Potomac, 

Rappahannock, Shenandoah, Susquehanna a Wabash). Při šlechtění bylo jeho hlavním cílem 

dosáhnout vyšší hmotnosti plodů, vylepšit jejich chuť, zredukovat počet semen a navýšit 

plodivost stromů. V pozdější době přibyla i sedmá odrůda – Tallahatchie. Snaha Neala 

Petersona je rozšířit povědomí o muďoulu nejen po celé USA, nýbrž všude tam, kde jsou 

vhodné podmínky pro jeho růst. Zájemci o pěstování tohoto ovoce po celém světě vědí o N. 

Petersonovi a snaží se získat jeho odrůdy na své zahrady, neboť představují to nejlepší, co dnes 

může muďoul nabídnout. [18, 19] 

Roku 1999 proběhl první „Ohio Pawpaw Festival“, který se s narůstajícím úspěchem a zájmem 

veřejnosti koná každý rok. Festival byl uspořádán právě pro zpopularizování muďoulu 

trojlaločného a pro rozšíření počtu zájemců o jeho pěstování a zpracování. Třídenní akce nabízí 

velké množství zábavných, soutěžních, ale i poučných aktivit. Návštěvník se zde může 

dozvědět informace o historii a budoucím uplatnění ovoce, získat rady zkušených pěstitelů, 

vyzkoušet velké množství různých jídel obsahujících muďoul (dokonce i v indonéském stylu), 

hlasovat pro nejlepší pivo s příchutí muďoulu, soutěžit v jeho jezení bez použití rukou, nebo 

přímo přinést vlastní úrodu a získat cenu za nejlepší či největší plod (v roce 2019 vážil 728 g). 

Umělci mají k dispozici prostor pro vystavení svých výtvorů, pro jejichž zhotovení jim byl 

inspirací muďoul. Rovněž se zde hlasuje o nejlepší umělecké dílo. Celý program je doprovázen 

výstupy regionálních hudebníků. Podobné menší festivaly se snaží o propagaci ovoce i v dalších 

státech (např. Pensylvánie nebo Severní Karolína). [20] 

 

Obrázek 4: Plakát „Ohio pawpaw festival“ [20] 

V roce 2000 byla založena nezisková organizace s názvem „Ohio Pawpaw Growers 

Association“. Jejím cílem je tvorba kvalitních vzdělávacích a informačních materiálů 

o muďoulu trojlaločném. Zabývá se jeho kultivací, pěstováním, sklízením, roubováním, 

marketingem atd. [17, 21] 

Muďoul trojlaločný se stal roku 2009 státním ovocem amerického státu Ohio. Přiřadil se tak 

k rajčatům, která státní titul drží už dlouho, neboť Ohio je jedním z největších producentů této 

zeleniny. [22] 
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Muďoul trojlaločný je od 11. 7. 2019 státním stromem Missouri. Byl jím ustanoven na žádost 

studentů základní školy v St. Louis, kteří argumentovali tím, že je to strom náležící svým 

původem na území státu Missouri a jeho nutričně velmi bohaté plody dozrávají v srpnu, což je 

měsíc založení státu Missouri. Kim Young, viceprezident zmíněného státu, vyjádřil nadšení nad 

tímto nápadem, který by pomohl rozšířit povědomí o zapomenutém ovoci a podpořit místní 

agropodnikání. [23] 

1.5 Využití 

Plody muďoulu trojlaločného jsou jedlé, nejběžnější využití této rostliny je tedy jako potravina. 

Nejlepší způsob konzumace je okamžitá spotřeba. Ideálně, když se plod utrhne přesně v době, 

kdy začíná intenzivně vonět, a ještě pod stromem se rozřízne a dužnina bez semínek se sní. Tak 

je možné si vychutnat veškeré jeho přednosti v nejvyšší míře. Své uplatnění však nalezne 

muďoul i v kuchyni. Díky své konzistenci a chuti se dá využít jako náhrada za banán. Jsou ale 

i recepty přímo požadující muďoul jako surovinu. Zájemce si tak může upéct muďoulový koláč 

na několik způsobů, muffiny, chleba, uvařit pudink nebo připravit zmrzlinu. Jako jeden 

z nejlepších způsobů zpracování v České republice byla ohodnocena marmeláda, která pro svou 

exotickou chuť vyvolala velké nadšení. [3, 24] 

Malé trhy ve státech USA prodávají plody muďoulu trojlaločného po 1$, ve větších distribucích 

se dodává ve formě zmrzlé dužniny nebo zmrzliny. Místní farmáři prodávají vlastní specifické 

výrobky z muďoulu, jako je víno nebo pikantní omáčka. Některé pivovary mají v nabídce pivo 

s příchuti muďoulu (sezónní výrobek – většinou pro Ohio pawpaw festival). [17, 20, 25] 

Zralé ovoce lze uchovat při pokojové teplotě maximálně 3 dny. Ihned po utržení se v plodu 

zvýší aktivita enzymů, které způsobí změnu barvy, vyšší produkci vonných látek a měknutí 

dužniny, což postupně vede k degradaci plodu. Dáme-li plod do lednice, prodloužíme jeho 

trvanlivost na týden. Utrhne-li se plod ještě před plným dozráním, lze jej v ledničce uchovávat 

až 3 týdny, a poté jej při pokojové teplotě nechat dozrát. Pro dlouhodobé uskladnění je 

nejvýhodnější oddělit dužninu od slupky a semínek a v tomto stavu ji uchovat v mrazáku, příp. 

se dá zmrazit i celé kompaktní ovoce. [14, 24] 

V historii byl muďoul hojně využíván indiánskými domorodci. Kmen Irokézů si dělal 

z rozmačkané dužniny sušené placky, které se daly skladovat. Ty byly poté brány na lov jako 

zdroj potravy, nebo se z nich jejich opětovným namočením dělala omáčka, či něco na způsob 

marmelády, která se podávala s kukuřičným chlebem a platila za pochoutku. Kmen Čerokíů si 

stáčením vnitřní kůry stromu dělal i lana, tkaniny či sítě. Rozdrcená semena muďoulu 

trojlaločného indiáni využívali jako prostředek k odstranění vší z vlasů. [1, 4] 

V divoké přírodě slouží plody jako potrava pro vačice, mývaly, lišky či veverky [1].  

Strom bývá často využíván k okrasným účelům, díky svému typickému pyramidovitému tvaru 

koruny. Lze jej s úspěchem pěstovat ve vlhkých, mírně kyselých půdách, na slunci i ve stínu. 

Přirozeně se vyskytuje v lesích poblíž velkých řek, má tedy nízké nároky na slunce, špatně však 

snáší sucho. Dožívá se asi 20 let, ovoce plodí ve stáří 5–8 let. [4] 
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1.6 Chemické složení 

Díky svému chemickému složení má muďoul trojlaločný velký potenciál jak pro potravinářský 

průmysl, tak pro medicínu. 

Téměř každá část stromu muďoulu trojlaločného se dá využít jako vydatný zdroj biologicky 

aktivních látek. Semena vykazují oproti ostatním částem rostliny nejvyšší obsah proteinů, 

lipidů, vlákniny a kyselin linolové a olejové. Plod obsahuje vysoké množství sacharózy. Listy 

jsou bohatým zdrojem aminokyselin, draslíku, kyseliny linolenové, β-karotenu, vitamínu C 

a vitamínu E, fenolových kyselin a flavonoidů. [26] 

Plod je jediná část rostliny, kterou lze přímo zkonzumovat. Muďoul je nutričně nejvíce podoben 

banánu, má však vyšší obsah proteinů a tuků. Naopak obsahuje méně sacharidů, nemůže tedy 

nahradit fenomén banánu, jako rychlého a efektivního zdroje energie. Vitamínu C má muďoul 

2krát více než banán. Obsah riboflavinu (vitamín B2) je 6krát vyšší než u jablka, obsah niacinu 

(vitamín B3) je vyšší až 14krát. Stejně jako banán má muďoul vysoký obsah draslíku. 

U ostatních minerálních prvků (vápník, fosfor, hořčík, železo, zinek, měď, mangan) většinou 

převyšuje, někdy i několikrát, hodnotu jejich obsahu v banánu, jablku atd. Proteiny vyskytující 

se v muďoulu obsahují veškeré esenciální aminokyseliny, a to v míře stejné, často i větší, než 

v banánu a ostatním ovoci. Plod muďoulu trojlaločného obsahuje řadu látek s antioxidačními 

účinky. [24] 

Kořeny, větve a semena muďoulu obsahují velké množství bioaktivních sloučenin 

vyskytujících se u vícero rostlin čeledi láhevníkovitých, tzv. láhevníkové acetogeniny. Tyto 

látky jsou aktuálním předmětem vědeckých studií pro své protirakovinné účinky. Existuje již 

i komerční výrobek obsahující extrakt z větví muďoulu, prezentovaný jako účinný prostředek 

prevence proti rakovině (Paw Paw Cell-Reg od americké společnosti Nature’s Sunshine). 

Esenciální oleje získávané z listů muďoulu trojlaločného vykazují aktivitu proti buňkám prsní 

a plicní rakoviny. Cytotoxicita se projevuje dysfunkcí mitochondrie postižených buněk. 

Acetogeniny totiž inhibují enzym ubichinon oxidoreduktázu s důležitou funkcí v dýchacím 

cyklu mitochondrie rakovinných buněk. Krom cytotoxického působení na rakovinné buňky je 

popisována i neurotoxicita a pesticidní účinky acetogeninů. Extrakt z větví muďoulu 

trojlaločného lze efektivně užít jako součást šampónu proti vším. [24, 26, 27, 28] 

Acetogeniny obecně jsou lipofilní polyketidy. Jedná se o deriváty mastných kyselin, které 

obsahují dlouhé uhlíkové řetězce, přičemž na jednom konci je alkylová skupina a na druhém 

konci lakton (nenasycený, nebo s jednou nenasycenou vazbou). [28] 

 

Obrázek 5: Acetogenin annonacin [29] 
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O acetogeninech se vzácně mluví i u rostlin nenáležejících do čeledi Annonaceae 

(např. avokádo), tyto však nedisponuji výše zmíněnými vlastnostmi a mívají odlišnou strukturu. 

[28] 

1.7 Nutričně významné látky obecně 

1.7.1 Tuky 

Lipidy tvoří různorodou skupinu sloučenin biologického původu, které spojuje schopnost 

vykazovat hydrofobní chování. Obvykle to jsou přírodní látky tvořené mastnými kyselinami 

kovalentně vázanými na glycerol. Mezi lipidy se ale rovněž řadí volné mastné kyseliny, 

netěkavé lipofilní sloučeniny (tzv. doprovodné látky lipidů) i některé sloučeniny vzniklé 

lidskou činností. Mohli bychom je tedy definovat jako mastné kyseliny a jejich biochemické 

a funkční deriváty. [30, 31] 

Lipidy se mohou vázat na jiné typy sloučenin. Tímto způsobem vznikají heterolipidy jako jsou 

glykolipidy, lipoproteiny, fosfolipidy atd. Jsou-li přítomny současně heterolipidy i homolipidy, 

sloučenina se řadí do skupiny komplexních lipidů. Přítomné vazby mohou být jak kovalentní, 

tak i fyzikální. [30]  

V praxi se lipidy rozlišují dle průmyslového významu na tuky, oleje, mastné kyseliny, vosky 

a lecitin. [30] 

Z hlediska výživy náleží k jedním z nejvýznamnějších složek potravy. Jsou nezbytné pro 

zdraví, vývoj a chod organismu. Tvoří základní stavební složku v biologických membránách, 

mají regulační funkce, jsou zásobárnou energie atd. [31] 

1.7.2 Bílkoviny 

Základní stavební jednotkou všech organismů jsou aminokyseliny. Jejich polymery se nazývají 

peptidy (do 100 ks monomerů) nebo bílkoviny–proteiny (nad 100 ks monomerů). Do těchto 

celků se aminokyseliny vážou pomocí peptidové vazby –CO–NH– procesem zvaným 

proteosyntéza. Ve struktuře a vzájemné orientaci řetězců se projevují i další slabší interakce 

(disulfidové vazby, vodíkové můstky, elektrostatické síly atd.). [30] 

Bílkoviny vykonávají široký rozsah biologických funkcí, dle kterých je členíme do skupin. 

Rozlišujeme proteiny strukturní, pohybové, zásobní, senzorické, obranné, regulační, 

katalytické, transportní a výživové. [30] 

Bílkoviny jako takové představují nejdůležitější složku výživy organismu. Jsou obsaženy téměř 

ve všech zdrojích potravy jak živočišného, tak rostlinného původu. V potravinách se bílkoviny 

vyskytují buďto nativní (mají zachovanou biologickou funkci), denaturované (biologickou 

funkci již nemají), nebo upravené (využívané pro zvláštní účely, např. potravinářská aditiva). 

[30] 
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1.7.3 Prvky 

Prvky dělíme na organogenní a minerální. Organogenní prvky tvoří konstrukci organických 

látek, náleží zde uhlík, kyslík a dusík. Minerální prvky se definují jako prvky obsažené v popelu 

látky. Neunikají tedy z materiálu v průběhu oxidace ve formě vody, CO2 aj. jako prvky 

organogenní. Fosfor a síra se řadí do obou skupin. [30] 

Minerální prvky můžeme dělit dle zastoupení v organismech na prvky majoritní (fosfor, hořčík, 

vápník, draslík, sodík), minoritní (železo, zinek) a stopové (měď, mangan). Další dělení je 

možné dle fyziologického významu pro přijímací organismus. Jedná se o prvky esenciální 

(sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor), toxické (olovo, rtuť, arsen) a neesenciální (všechny 

ostatní chemické prvky, obvykle obsažené ve stopovém množství). [30] 

Zařazení prvků do výše zmíněných skupin je pouze přibližné a může se lišit u různých druhů 

organismů. Záleží rovněž na množství, neboť i prvky esenciální se mohou stát toxickými, 

překročí-li výše dávky zdravou mez. [30] 

1.7.4 Sacharidy 

Do skupiny sacharidů náleží polyhydroxyaldehydy (aldosy), polyhydroxyketony (ketosy), 

jejich deriváty a hydrolyzáty (polysacharidy). [30] 

Podle počtu atomů uhlíku se dělí na triosy (nejmenší možný sacharid), tetrosy, pentosy atd. 

Dále je možné dělení dle počtu cukerných jednotek v molekule sacharidu. Rozlišují se 

monosacharidy, oligosacharidy (2-10 jednotek), polysacharidy (tzv. glykany) a komplexní 

sacharidy, které obsahují i jiné sloučeniny než sacharidy. Monosacharidům se přezdívá názvem 

„cukry“, pro jejich společné vlastnosti a sladkou chuť. [30, 31] 

Sacharidy mají velký fyziologický význam. V buňkách jsou využívány jako zdroj energie, 

stavební jednotky, ochranná vrstva, i jako biologicky aktivní látky. [30] 

V potravinách vykazují vysokou reaktivitu, která se využívá v gastronomii k tvorbě žádoucích 

organoleptických vlastností. Zároveň však může způsobit nechtěnou degradaci potravin a vznik 

antinutričních i toxických látek. [30] 

1.7.5 Organické kyseliny 

Organické kyseliny jsou běžnou součástí živočišných, ale hlavně rostlinných potravinářských 

produktů. Náleží zde kyseliny karboxylové, hydroxykarboxylové, alifatické i aromatické. 

Mohou se vyskytovat buď volně nebo ve formě vázané na jiné organické složky. V ovoci 

a zelenině bývají hlavními vazebnými partnery kovů, jejich anionty mají vlastnosti ligandů. 

[30] 

Hydroxykyseliny se samy neuplatňují jako vonné látky (jejich reakční produkty, např. laktony, 

však mohou), za to ale výrazně ovlivňují chuť, neboť bývají nositelky kyselosti. Kyselina 

vinná se vyskytuje ve šťávě hroznů, její sůl se při kvašení vína vylučuje jako tzv. vinný kámen, 

v potravinářském průmyslu se využívá jako acidulant. Kyselina citrónová se vyskytuje 

v mnoha druzích ovoce (obzvláště v citrónech) nebo také v lidském mléku, kde váže vápník. 

Přidává se k cereálním výrobkům pro zvýšení rozpustnosti přítomného železa. Výroba probíhá 
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kvašením melasy, příp. separací z citrónové šťávy. Využívá se např. v konzervárenském 

průmyslu nebo jako acidulant v nealkoholických nápojích. V ovoci a zelenině je hojně rozšířená 

kyselina jablečná. V průběhu zrání z ní vzniká aceton, který je součástí vonných látek 

typických pro jablka. Průmyslově se vyrábí z kyseliny fumarové a její využití je rovněž jako 

acidulant. Nejvýznamnější hydroxykyselinou je kyselina mléčná, která je produkována 

bakteriemi mléčného kvašení. Vyskytuje se v mléčných výrobcích či v kysaných potravinách 

(zelí, okurky, olivy). Její přítomnost v mase a vnitřnostech bývá způsobena anaerobní 

glykolýzou. [30, 33] 

Mezi hlavní členy alifatických dikarboxylových kyselin patří kyselina šťavelová. Vyskytuje 

se hojně v ovoci a zelenině ve formě draselné nebo vápenné soli. Považuje se za antinutriční 

látku, neboť interferuje metabolismus vápníku. Jako meziprodukt některých metabolických 

procesů vzniká kyselina jantarová, která bývá zastoupena v rybízu či jahodách. Obě kyseliny 

se dají nalézt i ve víně a pivu. [30, 33] 

Kyselina mravenčí tvoří základ homologické řady alifatických monokarboxylových kyselin. 

Vzniká jako vedlejší produkt anaerobní fermentace v ovoci, zelenině, či alkoholických 

nápojích. Kyselina octová je základní surovinou pro výrobu potravin využitím kvasných 

procesů. V přírodě je hojně zastoupená. Pro potravinářské účely se vyrábí z etanolu aerobní 

oxidací bakteriemi rodu Acetobacter. Vedlejším produktem kvašení může být kyselina 

propionová, jež má velký význam např. u sýrů. [30, 32, 33] 

1.7.6 Vitamíny 

Vitamíny jsou obecně organické látky uplatňující se v enzymatických reakcích, výstavbě 

nových tkání, ochraně lidského organismu a udržení jeho tělesných funkcí. Z velké většiny jsou 

to látky esenciální, proto je nutný jejich dostatečný příjem v potravě, což zajistí pestrá a vydatná 

strava. Vitamíny se dělí na základě svých vlastností na lipofilní a hydrofilní. [32] 

Vitamín C je název pro L-enantiomer kyseliny askorbové. Řadí se do skupiny vitamínů 

rozpustných ve vodě, tedy hydrofilních. Veškeré fotosyntetizující zelené rostliny jsou schopny 

jeho produkce, stejně jako většina živočichů (výjimku tvoří hmyz, bezobratlí, ryby a někteří 

ptáci a savci, včetně člověka). Vitamín je významným antioxidačním činidlem, díky čemuž 

stabilizuje v organismu vitamín E, labilní formy kyseliny listové, či lipidy biomembrán. 

Uplatnění má rovněž v hydroxylačních reakcích, biosyntézách mukopolysacharidů nebo 

prostaglandinů, umožňuje absorpci a transport železa, stejně jako chloridových či sodných 

iontů. [30, 31] 

Hlavní zdroje příjmu vitamínu C jsou ovoce a zelenina, především brambory. Nejvyšší obsah 

vykazují šípky, černý rybíz, nebo kadeřavá petržel, avšak tyto potraviny bývají konzumovány 

jen příležitostně a v malém množství. Nedostatek vitamínu v organismu způsobuje tzv. jarní 

únavu, nebo kurděje. [30] 

V průmyslu se hojně využívá v konzervárenské, kvasné či cereální technologii, ale také 

v postupech zpracování masa a tuků. [30] 
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1.7.7 Fenolické látky 

Polyfenoly jsou skupina různorodých fenolických látek vyznačující se antioxidačními či 

antimikrobními vlastnostmi. V rostlinné říši jsou široce zastoupeny. V buňkách bývají 

ukládány v centrálních vakuolách, na stěnách buněk, ve voscích nebo na povrchu organismu. 

Patří zde např. fenolové kyseliny, ligniny, nebo flavonoidy (kyslíkaté heterocyklické 

sloučeniny plnící funkci barviv). Antokyany jsou nejdůležitější odnoží flavonoidů. Jedná se 

o ve vodě rozpustná barviva způsobující oranžové, červené, fialové a modré zbarvení květin, 

ovoce či zeleniny. [33, 34, 35] 

Nejvyšší zastoupení fenolických látek nalezneme v bobulovém ovoci (borůvky, brusinky, černý 

a červený rybíz), dále pak v hroznech vinné révy, bramborách s červenou slupkou, červeném 

zelí a v mnoha dalších druzích rostlin. Fenolické látky se využívají ve výrobním procesu 

potravin a nápojů pro zlepšení organoleptických vlastností. Nalezneme je v čaji, pivě, kávě 

nebo olivovém oleji. [33, 35] 

1.8 Přístroje a metody stanovení 

1.8.1 Soxhletova metoda 

Soxhletova extrakce je jedna z možností pro stanovení celkového obsahu tuku ve vzorku. Jedná 

se o jednoduchou metodu, kdy je ke vzorku neustále přiváděno čisté rozpouštědlo a po naplnění 

kolony je extrakt odveden zpět do varné baňky k rozpouštědlu. 

Aparatura se skládá z topného hnízda a varné baňky s kulatým dnem.  Na baňku přímo navazuje 

extrakční kolona, s bočním přívodem par rozpouštědla a vývodem pro extrakt. V koloně je 

umístěna propustná patrona (většinou z celulózy) se vzorkem. Nad kolonou je umístěn zpětný 

chladič, který kondenzuje páry rozpouštědla a ty pak stékají přímo na vzorek v patroně. Jakmile 

je kolona naplněna na úroveň ohbí vývodní U trubice, vyprázdní se a veškerý extrakt je přiveden 

zpět do varné baňky. Děj se opakuje, dokud je varná baňka zahřívána.  

Konkrétní extrakce se provádí za uzančních podmínek, příp. se děj nechá běžet do 

kvantitativního průběhu. Při výběru vhodného rozpouštědla se musí dbát na to, aby extrahované 

látky netěkaly a byly stabilní při teplotě varu daného rozpouštědla. Využívají se organická 

(lipofilní) rozpouštědla, příp. jejich směsi (petroléter, hexan, chloroform + metanol atd.). [32] 

1.8.2 Kjeldahlova metoda 

Kjeldahlova metoda je standardní metoda stanovení celkového obsahu dusíku v potravinách či 

krmivech. Spočívá v mineralizaci vzorku pomocí H2SO4, při které dochází k redukci 

přítomného dusíku na dusík amoniakální, který se stanovuje titračně (acidimetricky nebo 

alkalimetricky), spektrofotometricky či využitím iontově-selektivních elektrod. Mineralizace 

se provádí mokrou cestou v přítomnosti některého z katalyzátorů (Weiningerův katalyzátor, 

Hg, CuO…). Zredukovaný dusík je po mineralizaci vázán ve formě (NH4)2SO4. [32, 36] 

V případě alkalimetrického stanovení se ke vzorku po mineralizaci přidává nadbytek NaOH, 

díky čemuž se uvolní plynný amoniak, který se v destilační aparatuře jímá do předlohy se 

zředěnou H2SO4 o přesném objemu a koncentraci. Zpětnou titrací NaOH na Tashirův indikátor 
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se stanoví nezreagované množství H2SO4, pomocí kterého se vypočte obsah NH3 vzniklého ze 

vzorku (viz reakce č. 1 a 2). [32, 36] 

 2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (1)  

 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O (2)  

U acidimetrického stanovení se plynný amoniak jímá do předlohy s kyselinou boritou 

a následnou titrací HCl opět na Tashirův indikátor se zjišťuje obsah vzniklého boritanu (viz 

reakce č. 3 a 4). [32] 

 3 NH3 + H3BO3 → (NH4)3BO3 (3)  

 (NH4)3BO3 + 3 HCl → 3 NH4Cl + H3BO3 (4)  

Metoda podle Hanuše je založena na reakci síranu amonného s formaldehydem, kdy vzniká 

odpovídající množství H2SO4, která se titruje NaOH na fenolftalein (viz reakce č. 5 a 6). [32] 

 2 (NH4)2SO4 + 6 CH2O → C6H12N4 + 2 H2SO4 + 6 H2O (5)  

 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O (6)  

V případě spektrofotometrického stanovení se využívá vznik barevných sloučenin. Jedním ze 

způsobu je přidání Nesslerova činidla (vzniká žluto-hnědý komplex, λ = 450 nm) viz reakce 

č. 7. [32] 

 NH3 + NaOH + 2 K2HgI4 → HgI3NH2 + 4 KI + NaI + H2O (7)  

Další možností je využití tzv. Berthelotovy metody (vznik indofenolové modři, λ = 560 nm) 

viz reakce č. 8. [32] 

 NH3 + 2 NaClO + fenol → 2 NaCl + 2 H2O + indofenol (8)  

Další možnost stanovení je pomocí iontově-selektivních elektrod (dále ISE). ISE je elektrodový 

systém srovnávací a iontově-selektivní elektrody, která je od měřeného roztoku oddělená 

membránou. V tomto případě jde o skleněnou a argentchloridovou elektrodu. Amoniak 

prostupuje membránou do vnitřního roztoku elektrody, čímž způsobuje změnu potenciálu na 

povrchu membrány, která je měřená pomocí srovnávací elektrody jako změna pH. [37] 

1.8.3 ICP-OES 

ICP-OES (zkratka anglického názvu pro optickou emisní spektrometrii s indukčně vázaným 

plazmovým výbojem) je jedna z nejoblíbenějších metod pro elementární analýzu. Princip 

metody spočívá ve sledování emise záření excitovanými atomy a ionty. Zkoumaný vzorek 

převedený do roztoku je ve formě aerosolu dopraven do prostředí plazmy, kde se působením 

velmi vysoké teploty vypaří. Vzniklé páry obsahují volné atomy prvků, ve kterých dochází 
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k excitaci valenčních elektronů. Při návratu na svou původní energetickou hladinu elektrony 

uvolní záření o specifické vlnové délce a intenzitě. [38] 

Atomový emisní spektrometr se skládá z budícího zdroje, optického spektrometru, detektoru 

a vyhodnocovací jednotky. Budící zdroj dodává energii potřebnou pro vyvolání emise záření 

atomy vzorku.  V praxi se využívají jiskrový, obloukový nebo plazmový výboj. Plazma vzniká 

působením vysokofrekvenčního elektromagnetického pole pomocí indukční cívky v prostředí 

argonu. Optický spektrometr rozkládá záření budícího zdroje na jednotlivé spektrální čáry. 

Spektrometr obsahuje dvě štěrbiny (vstupní a výstupní), mezi kterými je vložena optická mřížka 

jako disperzní prvek. Po průchodu výstupní štěrbinou je záření zachyceno detektorem. 

Detektor převádí přijímané záření na elektrický signál, který je dále upravován vhodnými 

obvody na tvar požadovaný vyhodnocovacím zařízením. [37] 

Výsledné spektrum má čárový charakter. Poloha čáry na ose λ udává kvalitativní složení 

vzorku, její intenzita pak kvantitu. [37] 

1.8.4 HPLC 

Chromatografie je separační metoda, která dělí složky vzorku pomocí dvou vzájemně 

nemísitelných fází. Mobilní fáze (dále MF) unáší vzorek přes fázi stacionární (dále SF), přičemž 

složky s vyšší afinitou k SF jsou pomalejší oproti složkám s vyšší afinitou k MF. Složky vzorku 

se tak od sebe separují. 

HPLC (zkratka anglického názvu pro vysoce účinnou kapalinovou chromatografii) využívá 

jako MF kapalinu. Přístroj se skládá z čerpadla, které vhání do pracovní kolony kapalinu, dále 

směšovacího a dávkovacího zařízení, vlastní kolony, detektoru a vyhodnocovacího zařízení. 

[37] 

Směšovací zařízení řídí složení MF. V případě izokratické eluce míchá po celou dobu analýzy 

stále stejný poměr složek MF. Gradientová eluce je specifická tím, že se poměr složek MF 

v průběhu analýzy mění. Dávkovací zařízení bývá realizováno na principu injekční stříkačky 

nebo vícecestného kohoutu. Dávkuje již připravenou MF přímo do pracovní kolony. Kolona je 

trubice zhotovená většinou z nerezové oceli. Obsahuje porézní náplň, která plní funkci SF. 

Kolony se navzájem liší svou délkou, vnitřním průměrem a použitou náplní v závislosti na 

analyzovaném vzorku, požadovaném výkonu, spotřebě MF a ceně. Detektory musí splňovat 

podmínku malé citlivosti na MF a bývají specifické pro různé analyty. [37] 

1.8.5 IC 

Iontově-výměnná chromatografie je metoda oblíbena pro separaci slabých organických kyselin, 

zásad či anorganických iontů. [37] 

MF zpravidla bývají pufry. SF tvoří měnič iontů (makromolekula s vhodnými funkčními 

skupinami obsahujícími iontovou vazbu, např. celulóza či polystyren). Uplatněním 

Coulombových sil dochází k výměně iontů mezi SF a analytem. Iontoměniče se dělí na anexy 

a katexy. Anexy slouží k výměně aniontů, funkční skupiny SF jsou tedy zásadité. Funkční 

skupiny katexů jsou naopak kyselé, slouží tedy k výměně kationtů. K detekci iontů bývá 

zpravidla využíván vodivostní detektor. Před samotný detektor se ještě umísťuje tzv. supresor, 
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který potlačuje účinek vysoce vodivého elučního činidla, které by snižovalo citlivost samotného 

detektoru. [37] 

1.8.6 Molekulová absorpční spektrometrie v UV-VIS oblasti 

Molekuly ve zkoumaném roztoku absorbují dopadající ultrafialové a viditelné záření, čímž 

dochází k excitaci jejich valenčních elektronů. Princip spektrofotometrie spočívá v měření 

zářivého toku prošlého skrz kyvetu s analytem a jeho porovnání s původním zářením 

dopadajícím na kyvetu. [37] 

Transmitance T charakterizuje část prošlého záření. Absorbance A charakterizuje část záření 

absorbovanou analytem. Vzájemný vztah těchto dvou veličin vyjadřuje rovnice č. 9. 

 A = -log T  = log
Φ0

Φ
 (9)  

V případě nulové absorpce záření je absorbance rovna nule, transmitance je pak jednotková. 

Jestliže se transmitance blíží nule, pak se absorbance blíží nekonečnu. V praxi se využívá pouze 

měření absorbance s hodnotami nepřekračujícími jednotku. Dojde-li k tomu, roztok vzorku se 

naředí. [37] 

Spektrometr se skládá ze zdroje záření, monochromátoru, prostoru pro vložení kyvety 

se vzorkem, detektorem a vyhodnocovacím zařízením. Jako zdroj záření pro viditelnou oblast 

světla bývají využívány wolframová a halogenová žárovka, pro oblast ultrafialového světla pak 

deuteriová lampa. Monochromátor slouží k výběru vlnové délky. Jeho funkci je rozklad záření 

na řadu monochromatických paprsků, ze kterých je vybírán jeden paprsek o požadované vlnové 

délce. Ten štěrbinou prostupuje do dalších části spektrometru. Jako disperzní prvky se zde 

uplatňují hranoly nebo mřížky. Kyvety se využívají skleněné (pro VIS oblast) nebo křemenné 

(pro UV oblast). Nejběžněji využívané detektory jsou fotonásobiče. [37] 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Pomůcky 

∙ běžné laboratorní sklo 

∙ mikropipety 

∙ dřevěná deska na krájení a nůž 

∙ stříkačkové filtry 

∙ aparatura pro Soxhletovu extrakci 

∙ exsikátor 

∙ titrační aparatura 

∙ plastové zkumavky 

2.2 Chemikálie 

∙ etanol 

∙ petroléter 

∙ Weiningerův katalyzátor 

∙ kyselina sírová (konc.) 

∙ kyselina sírová (c = 0,05 mol/l) 

∙ hydroxid sodný (33 %) 

∙ hydroxid sodný (c = 0,1 mol/l) 

∙ dihydrát kyseliny šťavelové 

∙ roztok fenolftaleinu 

∙ Tashirův indikátor 

∙ kyselina dusičná (konc.) 

∙ peroxid vodíku (30 %) 

∙ standardní roztoky glukózy, fruktózy a sacharózy 

∙ standardní roztoky kys. citrónové, jablečné, jantarové, mléčné, mravenčí, octové 

a propionové 

∙ standardní roztoky Ca, Na, K, Mg, P, Cu, Zn, Fe a Mn 

∙ kyselina monohydrogenfosforečná 

∙ kyselina gallová 

∙ Folin-Ciocaltauovo činidlo 

∙ uhličitan sodný 

2.3 Přístroje 

∙ mineralizační blok s příslušenstvím 

∙ sušička 

∙ třepačka 

∙ analytické váhy 

∙ mixér 

∙ destilační přístroj podle Parnase-Wagnera 

∙ ICP-OES Ultima 2 (HORIBA) 

∙ HPLC Agilent infinity 1260 (Agilent technologies) 
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∙ IC 850 Professional (Metroohm) 

∙ UV/VIS Spectrofotometr Helios γ (ChromSpec) 

2.4 Analyzované vzorky 

Plody muďoulu trojlaločného byly dodány od soukromého pěstitele z jižní Moravy. Ihned po 

dodání byly zmraženy, před analýzou bylo tedy nutné ponechat je adaptovat se na laboratorní 

teplotu. 

Byly analyzovány vzorky z celkem 3 odrůd muďoulu trojlaločného. Jednalo se o odrůdy NC-1 

(na obrázku 6 pod písmenem „K“), dále pak Rebeca’s gold (na obr. 6 pod písmenem „L“) 

a PA Golden (na obr. 6 pod písmenem „V“).  

 

Obrázek 6: Vzorky plodů 3 odrůd muďoulu trojlaločného 

Pro analýzu plodů odrůdy NC-1 byly vzaty 4 kusy. Jejich průměrná hmotnost byla 60,57 g. 

Plody ostatních odrůd byly větší, pro potřebné množství dužniny tedy stačilo po 3 kusech. 

Rebecca’s gold měly průměrnou hmotnost 88,50 g, PA Golden pak 178,91 g. 
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Obrázek 7: Vzorový plod odrůdy NC-1 

 

Obrázek 8: Vzorový plod odrůdy Rebecca's gold 

 

Obrázek 9: Vzorový plod odrůdy PA Golden 
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2.5 Pracovní postupy 

2.5.1 Příprava vzorků 

Výchozí formou vzorků pro veškerá stanovení byla zhomogenizovaná dužnina. 3–4 kusy ovoce 

z každé odrůdy byly rozříznuty na půl, vypeckovány a dužnina byla vydlabána do velkých 

kádinek. Pomocí mixéru pak byla dužnina zhomogenizována. 

 

Obrázek 10: Oddělená dužnina plodů od pecek a slupky 

Pro stanovení organických kyselin, sacharidů a polyfenolů byly využity etanolové extrakty 

vzorků. Ty byly předem připraveny do Erlenmayerových baněk 25 ml. Z každé odrůdy bylo 

dáno do 2 Erlenmayerových baněk po asi 1 g dužniny (přesné navážky viz tabulka č. 2). Do 

baněk pak bylo přidáno přesně 10 ml směsi etanolu s vodou (60:40). Všechny baňky pak byly 

ponechány na třepačce po dobu 30 min (intenzita třepání 150/min). Extrakty byly poté 

zfiltrovány pomocí stříkačkových filtrů do označených zkumavek a v tomto stavu byly 

uchovány v lednici až do doby stanovení. 

Tabulka 2: Navážky vzorků pro extrakci 

 NC-1 
Rebecca's 

gold 

PA 

Golden 

1 1,1194 g 1,0697 g 0,9395 g 

2 0,9274 g 1,3072 g 0,9222 g 

2.5.2 Stanovení celkového obsahu lipidů 

Bylo naváženo asi 10 g dužniny z každé odrůdy přímo do extrakční patrony. Ta byla ucpána 

vatou a dána do skleněné kolony Soxhletovy aparatury. Do předem zvážené varné baňky 

s kulatým dnem a pemzou bylo dáno 150 ml Petroléteru. Soxhletova aparatura byla sestavena, 

topné hnízdo bylo zapnuto a takto byla aparatura ponechána asi 2,5 hod. Po této době bylo 
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hnízdo vypnuto a čekalo se, dokud nevychladne baňka s rozpouštědlem (cca 15 minut). Poté 

byla aparatura rozebrána a baňka byla přesunuta do topného hnízda destilační aparatury. 

Destilace probíhala, dokud se nevypařilo veškeré rozpouštědlo (cca 10 minut). Poté byla baňka 

přenesena do sušičky (105 °C) na asi 20 minut. Pro rychlejší vychladnutí byla baňka dána do 

exsikátoru. Jakmile měla přijatelnou teplotu, byla zvážena. 

2.5.3 Stanovení obsahu hrubé bílkoviny 

Mineralizace vzorku 

Na filtrační papír byl navážen asi 1 g vzorku vysušené dužniny. Poté byly přidány asi 2 g 

Weiningerova katalyzátoru. Filtrační papír byl pevně složen a dán do mineralizační trubice, kde 

bylo přidáno 10 ml konc. H2SO4. Trubice byla vložena do mineralizačního bloku, bylo zapnuto 

nahřívání a vzorek se ponechal mineralizovat (asi 2,5 hodiny). Pro každou odrůdu probíhalo 

dvoje paralelní stanovení. V průběhu mineralizace byly provedeny standardizace odměrných 

roztoků NaOH a H2SO4. 

Standardizace NaOH 

Pro standardizaci odměrného roztoku NaOH byla využita kyselina šťavelová. Její navážka byla 

vypočtena pomocí následující rovnice č. 10.  

 (COOH)2 ∙ 2 H2O + 2 NaOH → (COONa)2 + 4 H2O (10)  

Vypočtené množství bylo naváženo, kvantitativně převedeno do odměrné baňky 100 ml 

a doplněno destilovanou vodou po značku. Z tohoto roztoku bylo pipetováno 10 ml do titrační 

baňky, bylo zředěno přidáním 50 ml dest. vody a titrováno roztokem NaOH (c = 0,1 mol/l) na 

indikátor fenolftalein. Titrace byla provedena 3krát. Z průměrné spotřeby byla vypočítána 

přesná koncentrace odměrného roztoku NaOH. 

Standardizace H2SO4 

Do titrační baňky s 50 ml destilované vody bylo napipetováno přesně 10 ml H2SO4 

(c = 0,05 mol/l). Roztok byl titrován odměrným roztokem NaOH na fenolftalein. Titrace byla 

provedena 3krát a z průměrné spotřeby NaOH byla vypočtena přesná koncentrace H2SO4. 

Vlastní stanovení 

Mineralizační trubice byla po vychladnutí vyjmuta z mineralizátoru, bylo do ní přidáno několik 

kapek fenolftaleinu a byla upevněna do přístroje pro destilaci s vodní párou. Do titrační baňky 

bylo odpipetováno 25 ml standardizovaného roztoku H2SO4 a trubice vývodu chladiče byla do 

ní umístěna tak, aby její ústí bylo pod hladinou kyseliny. Přístroj byl spuštěn a intenzita 

destilace byla regulována tak, aby se uvolněný amoniak stačil vázat v titrační baňce s kyselinou, 

tedy aby roztok nebublal. Po ukončení destilace bylo ústí trubice opláchnuto destilovanou 

vodou do titrační baňky. Roztok v titrační baňce byl poté titrován odměrným roztokem NaOH 

na indikátor fenolftalein. Ze spotřeby NaOH byl vypočten obsah dusíku. 
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2.5.4 Elementární analýza 

Mineralizace vzorku 

Do 3 Erlenmayerových baněk bylo odváženo asi 1 g vzorku dužniny (do každé jedna odrůda). 

Poté bylo přidáno přesně 10 ml HNO3 a baňky byly přes noc ponechány na třepačce (150/min). 

Jelikož rozklad nebyl dostatečný, bylo přidáno 5 ml 30% H2O2 a směs byla krátkou dobu 

povařena. Vzniklý roztok byl po bouřlivé reakci již dostatečně čirý. Vzorky byly kvantitativně 

převedeny do odměrných baněk 100 ml. Ty pak byly doplněny destilovanou vodou po rysku. 

Takto vzniklé roztoky byly využity k analýze. 

Kalibrační řada 

Byla připravena kalibrační řada pro stanovení Ca, Mg, K a P v rozmezí koncentrací                     

10–100 mg/l. Dále byly připraveny roztoky druhé kalibrační řady pro stanovení Na, Cu, Zn, Fe 

a Mn v rozsahu koncentrací 1–10 mg/l. 

Vlastní stanovení 

Do plastových zkumavek byla odpipetována část roztoku vzorku. Zkumavky byly dány do 

držáku a byla spuštěna analýza pomocí ICP-OES. Parametry přístroje jsou uvedeny v tabulce 

č. 3. 

Tabulka 3: Parametry ICP-OES 

Generátor: frekvence 40,68 MHz. 

Chladicí systém: typ GenCo pro chlazení generátoru a cívky 

Odsávání: přímé napojení na plazmovou komoru 

Pracovní plyn: argon 

Čistota pracovního plynu: 99,996 % 

Čerpadlo: 3-kanálová peristaltická pumpa 

Mlžná komora: cyklonová, zmlžovač typu Meinhard 

Konfigurace plazmové hlavice radiální 

Plazma: 

průměr vstřikovací trysky 3 mm, 

průtok plazmového plynu 14,190 l/min, 

průtok nosného plynu 0,165 l/min, 

průtok pomocného plynu 0,262 l/min 

Optický systém: 

ohnisková vzdálenost 1 m, 

optická mřížka 2 400 vrypů/mm, 

optické rozlišení < 5 pm pro 160 – 320 nm 

a < 10 pm pro 320 – 800 nm 

Vlnová délka: 160 – 800 nm 

Detekce: Dual PMT s HDD® systémem 

Příslušenství: zvlhčovač argonu, autosampler AS-500 
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2.5.5 Stanovení sacharidů 

Pro stanovení sacharidů byly využity předpřipravené etanolové extrakty. Nejprve byla 

provedena kalibrace v rozsahu koncentrací 100–1000 mg/l. Extrakty vzorku byly 25krát 

naředěny a poté byl napipetován 1 ml z každého roztoku do označené vialky (viz obrázek č. 11). 

Vialky byly poté umístěny do stojanu kapalinového chromatografu a byla spuštěna analýza. 

Parametry HPLC jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Obrázek 11: Extrakty vzorků ve vialkách připravené pro analýzu 

Tabulka 4: Parametry HPLC 

Název: Agilent Infinity 1260 

Složení MF: Acetonitril:voda (75:25) 

Průtok MF: 1 l/min 

Objem nástřiku: 5 μ 

Teplota: 35 °C 

Kolona: Prevail Carbohydrates ES, 5 μm, 250 mm 

Detektor: ELSD Agilent Infinity 1260 

Průtok zmlžovacího plynu: 1,3 l/min 

Zmlžovací teplota: 90 °C 

Vypařovací teplota: 85 °C 

2.5.6 Stanovení organických kyselin 

Pro stanovení organických kyselin byly využity předpřipravené etanolové extrakty vzorků. 

Roztoky byly podrobeny analýze metodou iontové chromatografie. Kalibrace byla provedena 

v rozsahu koncentrací 1–100 mg/l. 

2.5.7 Stanovení vitamínu C 

Do odměrné baňky 200 ml bylo kvantitativně převedeno přesně 10 g HPO3 a baňka byla 

doplněná destilovanou vodou po rysku. Do šesti odměrných baněk 25 ml bylo naváženo po asi 

1 g vzorku (z každé odrůdy 2 vzorky) viz tabulka č. 5. Do každé baňky bylo přidáno přesně 

10 ml předpřipraveného roztoku HPO3 a byly doplněny destilovanou vodou po rysku. Vzorky 

byly ponechány extrakci. Poté byly zfiltrovány přes stříkačkový filtr a naředěny 10krát. Takto 
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připravené analyty byly použity k analýze pomocí přístroje HPLC (parametry přístroje jsou 

shrnuty v tabulce č. 6). Kalibrace byla provedena v rozsahu koncentrací 1–100 μg/l. 

Tabulka 5: Navážka vzorků pro analýzu vitamínu C 

  NC-1 
Rebecca's 

gold 

PA 

Golden 

1 0,92 g 1,13 g 1,12 g 

2 1,12 g 1,18 g 1,19 g 

Tabulka 6: Paramentry HPLC 

Název: Agilent Infinity 1260 

Složení MF: KH2PO4 + metanol (10%) 

Průtok MF: 1 ml/min 

Objem nástřiku: 10 μ 

Teplota: 30 °C 

Kolona: Gemini C18 

Detektor: DAD, 254 nm 

2.5.8 Stanovení celkového obsahu fenolických látek 

Pro analýzu byly využity předpřipravené etanolové extrakty vzorků. 

Kalibrační řada 

Nejprve bylo nutno sestavit kalibrační závislost. Jako standardní látka byla využita kyselina 

gallová. Tato byla navážena do pěti 100ml odměrných baněk tak, aby vznikly roztoky v rozsahu 

koncentrací 100–500 mg/l. Do 16 zkumavek bylo pipetováno 1 ml Folin-Ciocaltauova činidla 

a 1 ml destilované vody. Do jedné zkumavky pak bylo přidáno 100 μl destilované vody (blank), 

do dalších pak 100 μl připravených kalibračních roztoků. Každý roztok byl analyzován ve 3 

paralelních stanoveních. Obsah ve zkumavkách byl promíchán a 5 minut ponechán stát. Poté 

bylo do každé zkumavky k roztoku přidáno 1 ml nasyceného roztoku uhličitanu sodného a vše 

bylo opět promícháno a ponecháno 15 minut stát. Zatím byl zapnut spektrofotometr a byla 

nastavena vlnová délka λ = 750 nm. Do kyvety byl dán slepý vzorek (blank) a hodnota 

absorbance byla vynulována. Po uběhlých 15 minutách pak byla změřena absorbance všech 

roztoků. 

Vlastní stanovení 

Do 6 zkumavek bylo odpipetováno 1 ml Folin-Ciocaltauova činidla a 1 ml destilované vody. 

Do každé zkumavky pak bylo přidáno 100 μl vzorku z každého předpřipraveného etanolového 

extraktu. Další postup byl shodný s měřením kalibrační závislosti. Hodnoty absorbancí byly 

zapsány a koncentrace analyzovaných vzorků byly vypočteny z rovnice kalibrační závislosti 

č. 11. 

 c = 
A

0,0028
 (11)  
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3 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE 

V následujících kapitolách jsou shrnuty výsledky z prováděných analýz. V současné době je 

dostupné minimum informací o obsahu základních nutričně významných látek v muďoulu ve 

formě odborných publikací. Obsah zkoumaných látek v muďoulu trojlaločném byl porovnáván 

s obsahem těchto látek v jablku, neboť jablko patří mezi nejvíce konzumované ovoce v ČR 

a s obsahem těchto látek v banánu, ke kterému je muďoul nejvíce přirovnáván vzhledem k chuti 

a konzistenci dužiny. 

3.1 Stanovení celkového obsahu lipidů 

Výsledné hodnoty měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 7: 

Tabulka 7: Výsledky měření celkového obsahu lipidů 

odrůda % lipidů 

NC-1 0,27 

Rebecca's gold 1,48 

PA Golden 0,19 

Průměrná hodnota obsahu lipidů ve všech odrůdách byla 0,65 %. Zcela jednoznačně nejvíce 

tuku obsahovala odrůda Rebecca’s gold (1,48 %), nejméně pak PA Golden (0,19 %).  

Univerzita v Kentucky uvádí obsah lipidů v plodu Muďoulu trojlaločného 1,2 %. Toto množství 

je však udáváno pro celý plod, tedy včetně slupky, která také může lipidy obsahovat. Dá se 

předpokládat, že kdyby byla analyzovaná pouze dužnina, jako to je v případě této práce, 

procentuální obsah lipidů by byl nižší. Korejská studie udává obsah lipidů v muďoulu 

trojlaločném 0,36 %, což je v souladu s výsledky této bakalářské práce. Případné rozdíly 

v celkovém obsahu lipidů mohou být způsobeny odlišnými odrůdami studovaných plodů. [24, 

26] 

V porovnání s muďoulem obsahuje banán 0,3 % tuků a jablko 0,5 % tuků. Obecně se udává 

obsah lipidů v ovoci 0,2–0,7 %. [30, 39, 40] 

3.2 Stanovení obsahu hrubé bílkoviny 

Výsledné hodnoty měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 8: 

Tabulka 8: Výsledky měření bílkovin 

odrůda % bílkovin průměr(%) 

NC-1 
1,07 

0,98 
0,89 

Rebecca's 

gold 

1,73 
1,73 

1,72 

PA Golden 
0,66 

0,71 
0,77 
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Průměrný obsah bílkovin ve všech odrůdách byl 1,14 %. Nejvyšší obsah hrubé bílkoviny 

vykazovala odrůda Rebecca’s gold (1,73 %), nejnižší pak PA Golden (0,71 %). 

Korejská studie uvádí obsah proteinů v plodu muďoulu trojlaločného 1,5 %. Analýza byla 

uskutečněna dle Kjeldahlovy metody, shodně s postupem v této práci. Univerzita v Kentucky 

udává obsah proteinů 1,2 %. [24, 26] 

Banán obsahuje v porovnání s muďoulem 1,0 % bílkovin, jablko 0,4 % bílkovin. Obecně se 

udává obsah proteinů v syrovém ovoci v rozmezí 0,3-1,5 %. Můžeme tedy konstatovat, že 

muďoul patří k ovoci s vyšším množstvím bílkovin. [24, 26, 30] 

3.3 Elementární analýza 

Výsledky analýz jsou shrnuty v následující tabulce č. 9. Hodnota vyznačena tučně je vždy 

nejvyšší pro daný prvek. 

Tabulka 9: Výsledky elementární analýzy 

odrůda 
Ca Mg K P Na Cu Fe Mn Zn 

(mg/kg) 

NC-1 87,2 149,5 1 165,0 115,3 24,6 4,9 10,4 n.d. n.d. 

Rebecca's gold 55,3 198,6 1 670,4 65,8 52,3 1,8 10,6 n.d. n.d. 

PA Golden 56,5 203,7 1 372,6 59,9 49,4 n.d. 6,5 n.d. n.d. 

Odrůda NC-1 disponovala ze všech tří odrůd nejvyšším obsahem vápníku, fosforu a mědi. 

Odrůda Rebecca’s gold obsahovala nejvíce draslíku, sodíku a železa. Odrůda PA Golden měla 

nejvyšší obsah hořčíku. Nejvíce zastoupený prvek v analyzovaných odrůdách muďoulu byl 

zcela jednoznačně draslík. Naopak obsah manganu a zinku u všech odrůd a obsah mědi 

u odrůdy PA Golden byl velmi nízký a pomocí použité analytické metody se obsah těchto prvků 

v muďoulu nepodařilo stanovit. 

Srovnání výsledků různých elementárních analýz muďoulu trojlaločného je pro vetší 

přehlednost zpracováno v tabulce č. 10. Ve sloupci „průměr“ je průměrná hodnota obsahu 

daného prvku ve všech třech odrůdách. Data zveřejněna univerzitou v Kentucky (sloupec 

„Kentucky“) jsou u každého prvku vyšší než výsledky Korejské studie (sloupec „Korea“) a jsou 

také vyšší než hodnoty prezentované v této práci. Příčina by mohla být v původu 

analyzovaných plodů. Zatímco stát Kentucky leží v oblasti původního výskytu muďoulu 

trojlaločného, Česká republika a Korea jsou těmto oblastem značně vzdálené. Podmínky pro 

pěstování nejsou již zcela ideální, což se může projevit nižší nutriční hodnotou plodu. Pro 

zajímavost jsou uvedeny i koncentrace prvků typické pro banán a jablko. Tučně je vždy 

vyznačena hodnota pro daný prvek nejvyšší. 
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Tabulka 10: Srovnání obsahu vybraných prvků v muďoulu, banánu a jablku [24, 26, 32]  

prvek 
průměr Kentucky Korea banán  jablko 

(mg/kg) 

Ca 66,3 630,0 81,5 60,0 70,0 

Mg 183,9 1 130,0 109,3 290,0 50,0 

K 1 402,7 3 450,0 2 393,6 3 960,0 1 150,0 

P 80,3 470,0  - 200,0 70,0 

Na 42,1  - n.d.  - 20,0 

Cu 1,5 5,0 n.d. 1,0 0,4 

Fe 9,2 70,0 2,9 3,1 1,8 

Mn n.d. 26,0  - 1,5 0,5 

Zn n.d. 9,0 n.d. 1,6 0,4 

Porovnáme-li obsah zkoumaných prvků v muďoulu, banánu a jablku, vychází jako nejméně 

hodnotné ovoce jablko. Banán má jednoznačné prvenství v obsahu draslíku, u ostatních prvků 

si už je podobný s muďoulem. Oba jsou dobrým zdrojem hořčíku. 

3.4 Stanovení sacharidů 

Výsledné hodnoty měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 11. 

Tabulka 11: Výsledky měření sacharidů 

odrůda 
sacharóza fruktóza glukóza 

(mg/kg) 

NC-1 
86 207 9 938 10 832 

108 367 12 885 10 648 

průměr 97 287 11 412 10 740 

Rebecca's 

gold 

128 541 6 193 4 978 

88 739 4 093 3 787 

průměr 108 640 5 143 4 382 

PA Golden 
166 844 8 968 4 151 

160 757 7 645 4 825 

průměr 163 800 8 306 4 488 

Nejvyšší koncentraci sacharidů vykazovala odrůda PA Golden, a to 176 595 mg/kg. Dužina 

plodů této odrůdy je tedy nejsladší. Další dvě odrůdy měly celkovou sumu obsahu sacharózy, 

fruktózy a glukózy téměř shodnou. NC-1 obsahoval 119 439 mg/kg sacharidů, disponoval však 

nejvyšším obsahem monosacharidů fruktózy a glukózy. Odrůda Rebecca’s gold měla 

v porovnání s ostatními odrůdami nejnižší koncentraci sacharidů, a to: 118 165 mg/kg. 

Sacharózy obsahovala odrůda Rebecca’s gold  více než odrůda NC-1, měla však nejnižší 

koncentraci fruktózy a glukózy. 

Korejská studie uvádí hodnotu obsahu „karbohydrátu“ v plodu muďoulu trojlaločného 

183 100 mg/kg. Průměrná hodnota obsahu sacharózy, glukózy a fruktózy prezentována v této 
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práci je 138 066 mg/kg. Pod zastaralý název „karbohydráty“ se však řadí veškeré sacharidy, 

včetně polysacharidů, které ovšem nebyly zvlášť analyzovány v této práci. Proto je průměr 

naměřených hodnot nižší. [26] 

Průměrný obsah sacharózy ve všech třech odrůdách byl 123 243 mg/kg, fruktózy 8 287 mg/kg 

a glukózy 6 537 mg/kg. Korejská studie prezentuje hodnoty pro sacharózu 93 212 mg/kg, 

fruktózu 16 914 mg/kg a glukózu 21 482 mg/kg, což jsou hodnoty porovnatelné s hodnotami 

získanými v této práci. [26] 

Ve srovnání s muďoulem banán obsahuje 66 000 mg/kg sacharózy, 38 000 mg/kg fruktózy 

a 58 000 mg/kg glukózy. Celkem banán obsahuje průměrně 162 000 mg/kg sacharidů. Jablko 

obsahuje 24 000 mg/kg sacharózy, 50 000 mg/kg fruktózy a 18 000 mg/kg glukózy, celková 

koncentrace sacharidů činí 92 000 mg/kg. Plod muďoulu trojlaločného se blíží svou hodnotou 

celkového obsahu analyzovaných sacharidů banánu, má však mnohem nižší obsah fruktózy 

a glukózy, zatímco sacharózy má asi 2krát více. Spolu s banánem se muďoul řadí mezi ovoce 

s vysokým obsahem sacharidů. [30] 

3.5 Stanovení organických kyselin 

Výsledky analýz jsou shrnuty v následující tabulce č. 12. Kromě kyselin vypsaných v tabulce 

byly ještě měřeny kyseliny jantarová a propionová. Obě kyseliny však nebyly ani v jednom 

případě detekovány. 

Tabulka 12: Výsledky měření organických kyselin 

odrůda 
k. citronová k. jablečná k. mléčná k. mravenčí k. octová 

(mg/kg) 

NC-1 
9,89 173,08 17,38 4,35 128,21 

12,97 176,47 15,41 5,83 131,63 

průměr 11,43 174,78 16,39 5,09 129,92 

Rebecca's 

gold 

139,09 729,71 50,86 11,50 301,33 

109,71 705,80 49,14 11,27 293,28 

průměr 124,40 717,75 50,00 11,38 297,31 

PA Golden 
30,92 466,86 42,20 8,76 281,80 

26,32 415,91 38,22 8,11 267,90 

průměr 28,62 441,38 40,21 8,44 274,85 

Nejvyšší zastoupení v plodu muďoulu trojlaločného měla ve všech třech odrůdách kyselina 

jablečná. Průměrná koncentrace kyseliny jablečné v muďoulu je 445 mg/kg. Korejská studie 

udává koncentraci kyseliny jablečné v muďoulu 306 mg/kg. Pro banány se uvádí koncentrace 

kyseliny jablečné 2 770 mg/kg, pro jablka 2 820–4 630 mg/kg. Druhou nejvíce zastoupenou 

kyselinou byla kyselina octová, její obsah v muďoulu byl průměrně 234 mg/kg. Srovnávací 

hodnota je 616 mg/kg. Obsah kyseliny citrónové v muďoulu byl průměrně 55 mg/kg, což 

koresponduje s hodnotou udávanou Korejskou studii 87 mg/kg. Pro srovnání banán obsahuje 

680 mg/kg kyseliny citrónové, jablko pak 75–100 mg/kg. Koncentrace kyseliny mléčné 

v muďoulu byla průměrně 36 mg/kg. Nejnižší koncentraci z organických kyselin v muďoulu 



34 

měla kyselina mravenčí, její průměrný obsah v muďoulu byl 8 mg/kg. Korejská studie uvádí 

naopak vysokou koncentraci kyseliny mravenčí, a to 433 mg/kg. [26, 33, 41] 

Nejvyšší sumu všech organických kyselin má zcela jasně odrůda Rebecca’s gold, a to 

1 201 mg/kg, dužnina jejích plodů je tedy nejkyselejší. Druhá je PA Golden s obsahem 

793,5 mg/kg. Poslední je pak odrůda NC-1 s hodnotou 337,6 mg/kg. 

3.6 Stanovení vitamínu C 

Výsledky ze stanovení vitaminu C v muďoulu jsou shrnuty v následující tabulce č. 13. 

Tabulka 13: Výsledky měření vitamínu C 

 odrůda vitamín C(mg/kg) průměr(mg/kg) 

NC-1 
227 

220 
213 

Rebecca's 

gold 

121 
113 

104 

PA Golden 
195 

181 
166 

Nejvyšší obsah vitamínu C měla odrůda NC-1, a to 220 mg/kg. Nejnižší obsah vitaminu C, 

113 mg/kg, měla odrůda Rebecca’s gold. Průměrný obsah vitaminu C z analýz všech třech 

odrůd byl 171 mg/kg. 

Univerzita v Kentucky uvádí koncentraci vitamínu C v plodu muďoulu trojlaločného 

183 mg/kg. Tato hodnota je srovnatelná s výsledky analýzy prezentovanými v této práci. Pro 

srovnání s muďoulem banán obsahuje 91 mg/kg a jablko 57 mg/kg vitaminu C. Pomeranče 

nebo citróny mají obsah vitaminu C vyšší, uvádí se rozmezí 300–600 mg/kg. [24, 30] 

3.7 Stanovení celkového obsahu fenolických látek 

3.7.1 Kalibrace spektrometru 

Výsledné hodnoty měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 14. 

Tabulka 14: Výsledky měření kalibrační řady pro stanovení fenolických látek 

c(mg/l) 
A(-) 

1 2 3 průměr 

100 0,330 0,322 0,338 0,330 

200 0,642 0,628 0,630 0,633 

300 0,895 0,899 0,884 0,893 

400 1,142 1,102 1,172 1,139 

500 1,362 1,374 1,362 1,366 
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Obrázek 12: Kalibrační přímka pro stanovení fenolických látek 

3.7.2 Vlastní stanovení 

Výsledky provedených analýz jsou shrnuty v následující tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Výsledky měření fenolických látek 

odrůda c(mg/kg) průměr(mg/kg) 

NC-1 
749,8 

712,9 
676,0 

Rebecca's 

gold 

821,3 
823,2 

825,1 

PA Golden 
771,7 

738,3 
704,8 

Nejvyšší obsah celkových fenolických látek měla odrůda Rebecca’s gold (823,2 mg/kg). Další 

dvě odrůdy měly podobný, nižší obsah celkových fenolických látek (712,9 a 738,3 mg/kg). 

Srovnávací studie udává celkový obsah fenolických látek ve zralém plodu muďoulu 

trojlaločného 2 124 mg/kg. Zároveň udává hodnotu pro plod nezralý, a to 1 837 mg/kg. Lze 

tedy předpokládat, že čím je ovoce zralejší, tím je obsah celkových fenolických látek vyšší. 

Plody analyzované v této práci nedosahovaly pravděpodobně takového stupně zralosti, což 

může být jeden z důvodu nižších naměřených hodnot. [14] 

Pro srovnání byl celkový obsah fenolických látek stanovený v muďoulu porovnán s jinými 

druhy ovoce. Banán obsahuje 1 547 mg/kg, meruňky 1 330 mg/kg, citrón 598 mg/kg a papája 

576 mg/kg celkových fenolických látek. Obecně se vysokým obsahem fenolických látek 

vyznačuje drobné bobulovité ovoce. Ostružiny obsahují 5 694 mg/kg, kanadské borůvky 

6 560 mg/kg a černý bez dokonce 19 500 mg/kg fenolických látek. [42] 
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ZÁVĚR 

V této práci byla prováděna analýza dužnin plodů 3 odrůd netradičního ovoce muďoulu 

trojlaločného. Stanovován byl celkový obsah lipidů s využitím Soxhletovy aparatury, dále 

celkový obsah bílkovin pomocí Kjeldahlovy metody. Elementární analýza byla provedena na 

ICP-OES, stanovení sacharidů a vitamínu C proběhlo s využitím HPLC. Dále byly analyzovány 

organické kyseliny na IC a nakonec bylo provedeno spektrofotometrické stanovení celkového 

obsahu fenolických látek. 

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že odrůda Rebecca’s gold obsahuje více tuků 

než další dvě odrůdy. Rovněž obsah bílkovin a organických kyselin je u této odrůdy značně 

vyšší. Rebecca’s gold dále obsahuje nejvíce draslíku, sodíku a železa. Nutriční hodnotu této 

odrůdy obohacuje vysoký obsah fenolických látek. Naopak vitamínu C má Rebecca’s gold ze 

všech tří odrůd nejméně, stejně jako fruktózy, glukózy a celkových sacharidů.  

Plody odrůdy NC-1 disponují nejvyšším obsahem vitamínu C, fruktózy a glukózy (sacharózy 

má však ze všech odrůd nejméně). Z prvků obsahuje tato odrůda nejvíce vápníku a fosforu. 

Plody odrůdy NC-1 obsahovaly nejméně fenolických látek.  

Odrůda PA Golden vynikala nejvyšším obsahem sacharidů (obzvláště obsah sacharózy je 

vysoký). Zároveň disponuje i nejvyšší koncentrací hořčíku. Obsah proteinů a lipidů v této 

odrůdě však byl nejnižší ze sledovaných odrůd. 

Celkově lze říci, že muďoul je bohatý na lipidy (0,65 %), bílkoviny (1,14 %), draslík 

(1 403 mg/kg), hořčík (184 mg/kg) a sacharidy (138 066 mg/kg). Vitamínu C obsahuje muďoul 

průměrně 171 mg/kg, fenolických látek 758 mg/kg. Vápník je obsažen v koncentraci 

66,3 mg/kg, fosfor 80,3 mg/kg, sodík 42,1 mg/kg, měď 1,5 mg/kg, železo 9,2 mg/kg. Obsah 

manganu a zinku v muďoulu je minimální. Z organických kyselin muďoul obsahuje nejvíce 

kyselinu jablečnou (445 mg/kg), dále se zde vyskytuje kyselina octová (234 mg/kg), kyselina 

citrónová (54,8 mg/kg), kyselina mléčná (35,5 mg/kg) a kyselina mravenčí (8,3 mg/kg).  

Základnímu chemickému složení muďoulu trojlaločného, obzvláště plodů vypěstovaných 

mimo USA, doposud nebyla věnována širší pozornost. Tuto práci tedy lze označit za pilotní 

studii. Pro přesnější charakterizaci by bylo potřeba provést více analýz, např. srovnávací 

analýzu vzorků sklizených v různých sezónách.  
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PŘÍLOHY 

A Ukázka chromatogramu ze stanovení sacharidů (HPLC) 

B Ukázka chromatogramu ze stanovení vitamínu C (HPLC) 

C Ukázka chromatogramu ze stanovení organických kyselin (IC) 
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A Ukázka chromatogramu ze stanovení sacharidů (HPLC) 
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B Ukázka chromatogramu ze stanovení vitamínu C (HPLC) 
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C Ukázka chromatogramu ze stanovení organických kyselin (IC) 

 

 


