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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací kávového oleje. Použité vzorky káv se 

od sebe liší odrůdou, původem, metodou zpracování zrna a intenzitou pražení. Teoretická část 

se zaměřuje na technologii zpracování kávových zrn, dále na bioaktivní látky, UV záření a SPF 

a v závěru také na metody získávání olejů.  

 V práci byly připraveny vodné, ethanolové a hexanové extrakty, u kterých byla stanovena 

výtěžnost extrakce. Dále byly všechny extrakty charakterizovány na celkové množství 

fenolických látek spektrofotometricky, dále na obsah flavonoidů také spektrofotometricky a 

antioxidační aktivitu metodou ABTS. U vodných extraktů byl stanoven obsah kofeinu pomocí 

metody HPLC. 

 Pro zhodnocení UV ochranné účinnosti byla vypočtena hodnota SPF a kritické vlnové délky 

na základě absorpčního spektra. 
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Abstract 
The bachelor thesis is focused on isolation and characterization of coffee oil. Samples, used in 

this thesis, differs in species, origin, processing method and intensity of roasting.  

 Theoretical part of this thesis describes technology of coffee production, then bioactive 

compounds, ultraviolet light and SPF. Moreover, methods of oil isolation were descibed.  

 In the experimental part aqueous, ethanol and lipid extracts were prepared from roasted and 

green coffee. Extracts were spectrophotometrically characterized for the content of phenolic 

compouds, flavonoids, antioxidant activity. In aqueous extracts content of caffeine was 

determined by the HPLC method.  

 For the evaluation of UV protective efficiency SPF and critical wavelenght was calculated 

based on absorption spectrum.  
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1 ÚVOD 
Káva je jedním z nejpopulárnějších nápojů na světě, a to především díky svojí chuti a vůni. Její 

popularitu potvrzuje fakt, že se jedná o druhou nejprodávanější komoditu hned po ropě. Je 

známá pro své povzbuzující účinky, za kterými stojí především kofein. Jako nápoj je oblíbený 

při setkávání lidí a také jako závěrečná tečka po jídle. Známá chuť kávy vzniká během pražení, 

kde dochází k reakcím mezi jednotlivými složkami a vzniku nových látek, především produktů 

Maillardových reakcí a také hnědých pigmentů melanoidů. 

 Kávová zrna se nyní pěstují ve více než 70 zemích světa především v oblastech Jižní 

Ameriky, Asie a Afriky. Mezi nejznámější druhy kávy patří káva Arabika a méně kvalitní káva 

Robusta. Cesta od kávové třešně k hrnku nápoje zahrnuje dlouhou cestu, a její zpracování se 

promítá do celkové chuti. 

 Konzumace kávy má mnoho benefitů pro lidské zdraví. Díky vysokému obsahu 

antioxidačních látek, především fenolických látek a flavonoidů, působí příznivě na lidský 

organismus. 

 Oleje mají v kosmetice nenahraditelnou pozici. Jako lipofilní složka se přidávají do většiny 

kosmetických produktů a jejich účinky na pleť jsou znatelné. Získávají se nejčastěji lisováním 

plodů a semen různých rostlin a jsou zdrojem cenných látek jako jsou vitamíny, minerály, 

antioxidanty a další bioaktivní látky. Díky své struktuře umí prostupovat hlouběji do pokožky 

a tím ji vyživovat zevnitř. Pokožku díky tomu udržují vláčnou, mají také regenerační a 

hydratační schopnosti. 

 Káva je tradičně používána jako potravina, její benefity ale mohou být využity také 

v kosmetice. Díky již zmíněným vlastnostem by mohl získaný olej být vhodnou surovinou do 

kosmetických přípravků proti stárnutí pleti. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kávovník  

Kávovník patří do čeledě Mořenovité a jeho plod se nazývá kávová třešeň. Zralá kávová třešeň 

má slupku zbarvenou červeně, některé druhy až lehce do fialova. Třešeň se skládá ze slupky, 

dužiny a dvou kávových zrn. Asi 10–15 % třešní obsahuje pouze jedno kávové zrno [1]. 

 Kávová třešeň je asi 10 mm dlouhá a 6 mm široká [2]. Káva arabika se pěstuje 

v nadmořských výška 600–2 000 m, zatímco robusta je pěstována i ve výškách pod 600 m. 

Kávovník začne plodit 3–4 roky po vysazení, první použitelná zrna mohou být sklizena po 

5 letech [1]. 

 Význam má pouze několik druhů a to především druh Arabica. Druhy se mezi sebou liší 

například senzorickými a chemickými vlastnostmi [3]. 

 Káva se pěstuje v 80 zemích světa, největšími pěstiteli a exportéry jsou Brazílie a Vietnam. 

Díky svým povzbuzujícím účinkům se denně konzumují miliony šálků kávy a káva je druhým 

nejpopulárnějším nápojem hned po vodě [2]. 

Obrázek 1- Průřez kávovou třešní. Převzato a upraveno z [4]. 

 

2.1.1 Coffea arabica 

Kávovník arabský je nejdůležitější botanický druh. Arabika tvoří asi 70 % celosvětové 

produkce zelené kávy. Tento druh je náchylný k napadnutí listovou rzí, plody a semena mohou 

být napadeny kávovým broukem [3]. 

2.1.2 Coffea canephora 

Kávovník laurentský, častěji známý jako Robusta je druhý nejvýznamnější druh kávovníku. 

Celosvětová produkce tvoří asi 30 % zelené kávy, a její objem neustále roste. Tento druh se 

snadněji přizpůsobuje vnějším podmínkám a je odolnější vůči škůdcům a jiným chorobám. Za 

zvýšení produkce může také rostoucí spotřeba instantní kávy, která se vyrábí primárně 

z Robusty. Robusta má obecně menší kvalitu zrn, jsou menší a lehčí [3]. 
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2.2 Zpracování kávových třesní 

2.2.1 Sklizeň 

Kávové třesně se sklízí v různých měsících v závislosti na geografických podmínkách. 

V oblastech severně od rovníku až po obratník Raka se káva sklízí od září do prosince, zatímco 

v oblastech jižně od rovníku až po obratník Kozoroha v měsících od května do srpna. Sběr 

probíhá nejčastěji ručně, u méně kvalitních káv se používá i strojový sběr [5]. 

2.2.2 Zpracování  

Ihned po sklizni následuje zpracování kávové třešně, a to suchou nebo mokrou metodou [5]. 

2.2.2.1 Mokrá metoda  

Při mokré metodě je dužina oddělena od zrna, ta jsou následně namočena a fermentována ve 

vodě po dobu maximálně dvou dní a na závěr vysušena [1]. Cílem fermentace je odstranit 

slizovou vrstvu, která je připojena na povrch zrna. Fermentace se provádí pomocí 

mikroorganismů, kteří pochází přímo z plodu, prostředí plantáže nebo zařízení pro zpracování 

[6]. 

 Jedna z nejdůležitějších přeměn vedená mikroorganismy je rozklad pektinu a jako 

doprovodná reakce tvorba organických kyselin. Počet bakterií zapojených do fermentace se 

pohybuje v řádech 104–109 KTJ/třešeň [7]. Metabolity mikroorganismů (například organické 

kyseliny) mohou být přítomny v zelených kávových zrnech [6]. 

 Nejznámější promyté druhy kávy Arabika pochází z Keni, Kolumbie, Guatemaly nebo 

Mexika [5]. 

2.2.2.2 Suchá metoda  

Při suchém zpracování je celá třešeň nejprve očištěna, následně rozprostřena na přímém slunci 

a nechá se sušit po dobu 2–3 týdnů. Zrna jsou pravidelně otáčena a promíchávána, aby došlo 

k rovnoměrnému vysušení [1]. 

 Suchá metoda je v porovnání s mokrou metodou levnější (především díky menší spotřebě 

vody) a jednodušší. Používá se pro 90 % zrn vypěstovaných v Brazílii, většinu kávy z Etiopie 

a také pro některé druhy zrn Arabika z Indie. Dále se touto metodou zpracovává téměř veškerá 

produkce Robusty [8]. 

2.2.3 Pražení  

Zrna se praží za atmosférického tlaku, začíná se na teplotě okolo 100 °C. Zrna se během pražení 

nafouknou a zvětší svůj objem asi na dvojnásobek. Barva se změní ze zelené na odstíny hnědé. 

Změna závisí na intenzitě pražení. Změna barvy během pražení je způsobena průběhem 

Maillardových reakcí, během kterých vzniká charakteristické kávové aroma. Kávové aroma se 

skládá z více než 800 složek. Po ukončení pražení je potřeba zrna ochladit, aby nedocházelo 

k pokračování pražení [8]. 

2.2.4 Výroba bezkofeinové kávy 

Podle legislativy, bezkofeinová káva je káva s obsahem kofeinu 0,1 % nebo méně u pražené 

kávy a 0,3 % a méně u rozpustné (instantní) kávy. Pro výrobu bezkofeinové kávy se používají 

4 metody, které se od sebe odlišují použitým rozpouštědlem. Pro extrakci kofeinu může být 

použita voda, ethylacetát, superkritický nebo tekutý oxid uhličitý a methylenchlorid. Pokud se 
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používají organická rozpouštědla, mohou v kávových zrnech zůstat malé zbytky těchto 

rozpouštědel [9]. 

2.3 Chemické složení zelené kávy 

Chemické složení kávových zrn není ovlivněnou pouze genetikou, ale také biotechnologickými 

faktory a faktory životního prostředí, které jsou nepřímo spojené se zeměpisnou polohou 

plantáže [10]. 

Tabulka 1 – Nutriční hodnoty zelené kávy [11]. 

Složka Obsah g/100 g kávy 

Káva arabika Káva robusta 

 Sacharidy  

Sacharóza 6,0–8,0 4,0 

Redukující cukry 0,1 0,4 

Polysacharidy 34–44 48–55 

Lignin 3,0 3,0 

Pektiny 2,0 2,0 

 Dusíkaté sloučeniny 

Bílkoviny 10,0–11,0 11,0–15,0 

Volné aminokyseliny 0,5 0,8 

Kofein 0,9–1,2 1,5–2,5 

Trigonelin 0,8–2,0 0,6–0,7 

 Tuky 

Kávový olej  16,0 10,0 

Diterpeny 0,9 0,2 

 Minerály 

 41 % K; 4 % P 3,0–4,2 4,4–4,5 

 Kyseliny a estery 

Celková kyselina chlorogenová 4,1–7,9 6,1–11,3 

Alifatické kyseliny 1,0 1,0 

Kyselina chinová 0,4 0,4 

 

 Zelená kávová zrna jsou bohatá na několik minerálů jako jsou hořčík, draslík, sodík, vápník, 

zinek nebo železo [11]. Jeden šálek kávy obsahuje 1–5 % denní dávky hořčíku, 1–2 % denní 

dávky draslíku a 0,1–0,21 % vitaminu E [1]. 

 Bílkoviny tvoří 8–12 % sušiny zelené kávy a jsou často degradovány během pražení. 

Jmenovitě káva obsahuje aminokyseliny alanin, arginin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, 

prolin, serin a tyrosin. Některé volné aminokyseliny v zelené kávě způsobují její nepříjemnou 

chuť, nicméně pražená káva již žádné volné aminokyseliny neobsahuje [1]. 

 Hlavní cukry obsažené v zelené kávě jsou sacharóza, fruktóza, glukóza, arabinóza, galaktóza 

a manóza. Sacharidy představují maximálně 50 % hmotnosti zeleného kávového zrna, 

arabinogalaktan samostatně představuje asi 17 % sušiny [1]. 

 Tuky jsou přítomny jak na povrchu zrna, tak uvnitř. Na povrchu se vyskytují především 

vosky, které chrání zrno před oxidací a hmyzem. Množství vosků na povrchu kávy představuje 

0,2–0,3 % celkové váhy zrna [12]. Celkový obsah tuků ve vysušené zelené kávě se pohybuje 
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mezi 11,7–14 g na 100 g kávy. Olej izolovaný ze zelené kávy je složen ze 75 % 

triacylglycerolů, 13,54 % nezmýdelnitelné hmoty a 0,24 % vosků. Mezi hlavní mastné kyseliny 

patří kyselina linoleová a palmitová. Káva arabika má vyšší obsah tuků oproti robustě [1]. 

 Kávové zrno obsahuje těkavé kyseliny mravenčí a octovou a také netěkavé kyseliny jako 

kyselinu mléčnou, citronovou, vinnou. Kávová zrna jsou jedním z nejbohatších zdrojů derivátů 

kyseliny hydroxyskořicové (zejména kyseliny chlorogenové), dále obsahují kyselinu kávovou, 

ferulovou, gallovou a pyrokatechovou [13]. 

 Kyselina chlorogenová, ester kyseliny kávové a kyseliny chinové, je jednou z hlavních 

fenolických látek v kávě. Je známá pro své antioxidační, antikarcinogenní a protizánětlivé 

účinky. Během pražení dochází k postupné degradaci a transformaci kyseliny chlorogenové za 

vzniku reaktivních produktů [14]. 

Obrázek 2- Strukturní vzorec kyseliny chlorogenové [15]. 

 

 Kofein (1,3,7–trimethylxantin) je hlavní purinový alkaloid obsažený v zelené kávě. Obsah 

kofeinu se pražením příliš nemění, jedná se o termostabilní látku. Obsah kofeinu se pohybuje 

mezi 0,8–1,4 % u druhů Arabiky, u Robusty jsou hodnoty vyšší 1,7–4,0 %. Kofein je známý 

svými stimulačními účinky [1].  

Obrázek 3- Struktura kofeinu [16]. 

 

 V zelené kávě je trigonelin přítomen asi 0,6 % a během pražení podléhá rozkladu. Produkty 

rozkladu zahrnují kyselinu nikotinovou a její estery, pyridin, 3-methylpyridin a další sloučeniny 

[5]. 
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2.4 Změny ve složení pražené kávy 

V průběhu pražení se mění chemické složení zrna jako následek pyrolýzy, karamelizace a 

Maillardových reakcí. Dále dochází k degradaci některých složek a vzniku nových látek, 

zahrnující vznik velkého množství těkavých látek, které dávají kávě její charakteristické aroma. 

Složení pražené kávy se mění v závislosti na typu zelené kávy, stupni pražení a dalších 

parametrech pražení jako je teplota, čas a rychlost procesu [11]. 

 Část proteinů degraduje, další část reaguje s dalšími sloučeninami, jako jsou například 

sacharidy, za vzniku melanoidů, což jsou ve vodě rozpustné polymery zodpovědné za hnědou 

barvu pražené kávy a tvoří přibližně 25 % hmotnosti pražené kávy. Volné aminokyseliny se 

spotřebovávají Streckerovou reakcí. Sacharóza podléhá karamelizaci a také Mailardovým 

reakcem (nepřímo, po hydrolýze) [11]. 

 Množství kofeinu se nijak významně v průběhu pražení nemění, díky tomu, že se jedná o 

termostabilní látku [11]. 

 Obsah alifatických kyselin se během pražení může zvýšit, a to jako důsledek rozkladu 

sacharózy, polysacharidů a jiných složek. Trigonelin je degradován a vytváří širokou škálu 

nových složek, jako například kyselinu nikotinovou (vitamin B3) a těkavých látek jako pyrroly, 

pyridiny a pyraziny [11]. 

 Potenciální karcinogenní látky jako benzo[a]pyren a akrylamid mohou za určitých podmínek 

vznikat, především za velmi vysokých teplot. Na druhou stranu, potenciálně nebezpečné látky, 

například mykotoxiny přítomné v zelené kávě se během pražení rozkládají [11]. 

 Aromatické složky v pražené kávě zahrnují asi 850 sloučenin. Bylo identifikováno více než 

850 látek, ale pouze 40 z nich má vliv na skutečné aroma. Patří mezi ně jednoduché látky jako 

například acetaldehyd, methanthiol, propanal, ale také složitější sloučeniny, mezi které patří 

například deriváty furanu, pyrazinu nebo třeba vanilin [5]. 

Tabulka 2 – Nutriční hodnoty pražené kávy [11]. 

Složka Obsah g/100 g kávy 

Káva arabika Káva robusta 

 Sacharidy  

Sacharóza 4,0-4,2 1,0-1,6 

Redukující cukry 0,3 0,3 

Polysacharidy 31-33 37 

Lignin 3,0 3,0 

Pektiny 2,0 2,0 

 Dusíkaté sloučeniny 

Bílkoviny 7,5-10,0 7,5-10,0 

Volné aminokyseliny neidenfikovány neidenfikovány 

Kofein 1,1-1,3 2,4-2,5 

Trigonelin 0,2-1,2 0,3-0,7 

Kyselina nikotinová 0,016-0,026 0,014-0,025 

 Tuky 

Kávový olej  17,0 11,0 

Diterpeny 0,9 0,2 
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 Minerály 

 4,5 4,7 

 Kyseliny a estery 

Celková kyselina chlorogenová 1,9-2,5 3,3-3,8 

Alifatické kyseliny 1,6 1,6 

Kyselina chinová 0,8 1,0 

Melanoidiny 25 25 

 

2.5 Obecná charakterizace vybraných bioaktivních složek 

2.5.1 Fenolické látky 

Jedná se o látky, které se ve velké míře podílejí na obraně rostlin. Mají schopnost darovat 

vodík/elektrony, aby zachytily volné radikály. Tyto látky chrání rostliny před patogeny a UV 

zářením.  

 I přes vysoký obsah fenolických látek v potravě nedochází ke stoprocentnímu využití. 

Důvodem je nízká absorpce a rozpustnost těchto látek. Důležitým faktorem při vstřebávání je 

činnost střevní mikroflóry [17]. 

 Dosud bylo identifikováno asi 8 000 různých sloučenin fenolů, z nichž pouze 10 % může 

být syntetizováno rostlinami. Chemická struktura zahrnuje nejméně jeden aromatický kruh 

s jednou nebo více hydroxylovými skupinami, které vysvětlují jejich protizánětlivou a 

antioxidační aktivitu [18]. Vysoká antioxidační aktivita skrývá potenciál pro farmaceutický 

průmysl [19]. 

 Fenolické látky jsou velmi nestabilní sloučeniny, které degradují při zvýšení teploty, při 

vystavení kyslíku, světlu, enzymům a dalším vlivům [20]. 

 Fenolické látky se rozdělují podle své chemické struktury do několika skupin na fenolové 

kyseliny, flavonoidy, stilbeny, lignany a další [21]. 

Obrázek 4 - Rozdělení fenolických látek. Převzato a upraveno z [21]. 

 

2.5.1.1 Fenolové kyseliny 

Tyto sloučeniny jsou charakteristické svojí strukturou. Obsahují benzenový kruh, karboxylovou 

skupinu a dále jednu nebo více hydroxylových a/nebo methoxylových skupin v molekule. Tyto 

látky lze rozdělit do dvou skupin – kyseliny benzoové a kyseliny skořicové (a jejich deriváty). 

Benzoové kyseliny obsahují sedm atomů uhlíku a jsou to nejjednodušší přírodní fenolické 
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kyseliny. Skořicové kyseliny obsahují 9 atomů uhlíku a zřídka se v rostlinách vyskytují ve 

volné formě. Podle Yang et al. (2001), fenolové kyseliny tvoří asi jednu třetinu celkových 

fenolických látek v lidské stravě a vyznačují se pozoruhodnou antioxidační aktivitou. Ikdyž k 

antioxidační aktivitě přispívají i jiné vlastnosti fenolových kyselin a jejich esterů, je tato aktivita 

obvykle určena počtem hydroxylových skupin v jejich molekule. Obecně, hydroxylované 

skořicové kyseliny jsou efektivnější než kyseliny benzoové [21]. 

2.5.1.2 Flavonoidy 

Flavonoidy jsou nízkomolekulární látky s difenylpropanovým skeletem, který je složený ze 

dvou aromatických kruhů. Je známo přes 4 000 různých zástupců flavonoidů, podle kterých se 

flavonoidy rozdělují do 6 skupin: flavanoly, flavonoly, flavanony, isoflavony, katechiny a 

anthokyaniny. Toto rozdělení odpovídá stupni oxidace na třetím uhlíku, hydroxylaci 

aromatické struktury a substituci pozice 3‘ [22]. 

 Flavonoidy jsou ze skupiny fenolických látek nejčastěji zastoupeny v lidské stravě. Většina 

flavonoidů je metabolizována v zažívacím traktu a játrech, kde probíhá absorbce do krve a tímto 

způsobem jsou flavonoidy dopraveny do centrální nervové soustavy. Studie také ukazují, že 

příjem těchto sloučenin je nepřímo spojen se snížení úmrtnosti způsobené srdečními 

chorobami. V několika studiích bylo také prokázáno zastavení růstu nádorových buněk pomocí 

flavonoidů [23]. 

2.5.1.3 Stilbeny 

Tyto látky se v lidské stravě vyskytují jen v malém množství. Jednou z látek je resveratrol, u 

kterého byly prokázány antikarcinogenní účinky. Tato látka se vyskytuje v malém množství 

ve víně [21]. 

2.5.1.4 Lignany 

Lignany jsou tvořeny dvěma fenylpropanovými jednotkami. Nejbohatším zdrojem potravy jsou 

lněná semínka, která obsahují secoisolariciresinol a nízké množství matairesinolu. Ostatní 

obiloviny, ovoce a určitá zelenina také obsahují stopy stejných lignanů, ale koncentrace ve 

lněném semínku je až 1 000krát vyšší [21]. 

2.5.1.5 Účinky kávových fenolů na lidské zdraví 

Káva a nápoje z ní připravené jsou důležitým zdrojem bioaktivních látek, jako jsou 

aminokyseliny, minerální látky a především fenolické látky. Složení závisí na druhu kávy, 

zpracování zrna, pražení i metodě přípravy. U některých konzumentů může být káva hlavním 

zdrojem, ze kterého fenolické látky v potravě přijímají. 

 Za hlavní složku je považována kyselina chlorogenová, která je dávána do spojitosti 

s prevencí chronických onemocnění. Příjem fenolických látek v potravě je spojen se sníženým 

risku kardiovaskulárních onemocnění a diabetu [24]. 

 Zelená káva má potenciál být lepším zdrojem fenolických látek než káva pražená. Při 

podávání extraktu ze zelené kávy potkanům bylo zjištěno snížení viscerálního tuku a celkové 

hmotnosti. Inhibice absorpce tuku je způsobena kofeinem, zatímco kyselina chlorogenová 

ovlivňuje snížení hladiny triglyceridů v játrech. Dále byla zrychlena činnost enzymu 
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Karnitinpalmitoyltransferáza (CPT), který katalyzuje transport mastných kyselin do 

mitochondrie pro β-oxidaci. 

 Příjem extraktu zelené kávy (především kyseliny chlorogenové) u potkanů a lidí snižuje 

krevní tlak a může snižovat riziko mrtvice. Zelená káva také vykazuje protirakovinné vlastnosti 

a díky obsahu kyseliny chlorogenové také antioxidační vlastnosti [25]. 

2.5.2 Antioxidanty 

Bylo prokázáno, že antioxidanty mají početné množství aktivit, které jsou prospěšné pro zdraví. 

Mezi tyto aktivity patří uvolňování volných radikálů, antioxidační, protizánětlivé, 

protinádorové účinky. Sloučeniny s antioxidačními vlastnostmi chrání tkáně a buňky před 

škodlivými účinky reaktivních kyslíkových radikálů a také dalších volných radikálů.  

 Nevýhodou antioxidantů pro komerční využití je jejich nízká rozpustnost ve vodě a také 

teplotní nestabilita. Řešením tohoto problému je enkapsulace antioxidantů do nanočástic. Pro 

enkapsulaci se široce využívají biopolymery pro svoji vysokou hydrofobicitu, biologické 

rozložitelnosti, nízké toxicitě a silné mechanické pevnosti [26]. 

2.5.2.1 Rozdělení antioxidantů 

Podle mechanismu reakce se antioxidanty rozdělují na primární a sekundární. Antioxidanty, 

které mají více než jeden reakční mechanismus, se označují jako multifunkční [27]. 

 Primární antioxidanty jsou charakteristické schopností reagovat přímo s volnými lipidovými 

radikály a převést je na stabilnější neradikálové formy. Tyto antioxidanty narušují řetězec a 

ukončují tím množení oxidace lipidů, štěpení mastných kyselin a snížení tvorby těkavých 

mastných kyselin [27]. Mezi zástupce primárních antioxidantů patří tokoferoly a některé 

fenolové sloučeniny [28]. 

 Naopak sekundární antioxidanty nereagují přímo s radikály. Reagují se složkami, které by 

dále reagovaly s lipidovými radikály. Jedná se o látky, které umí zhášet singletový kyslík, 

vytvořit cheláty s kovy nebo vychytávat kyslík [28]. Některé sekundární antioxidanty, jako je 

kyselina askorbová, mohou regenerovat primární antioxidanty doplňováním atomu vodíku a 

tím inhibovat vyčerpání důležitých primárních antioxidantů. Jiné sekundární antioxidanty 

podporují rozklad hydroperoxidů na neradikální druhy nebo absorbují UV záření, čímž chrání 

lipidy před fotooxidací indukovanou UV zářením [29]. 

2.6 UV záření a měření SPF 

2.6.1 Vlastnosti a rozdělení UV záření 

Podobně jako viditelné světlo, ultrafialové záření (UV) je součást elektromagnetického spektra 

s vlnovou délkou 100–400 nm. Obvykle se rozděluje do tří kategorií: UV–A, UV–B a UV–C. 

 UV–C je oblast 100–290 nm a je zcela absorbována zemskou atmosférou. 

 UV–B je oblast nejvíce zodpovědná za rakovinu kůže. 70 % tohoto záření je absorbováno 

horní vrstvou pokožky, 20 % prochází hlouběji do epidermis a 10 % dosahuje až do 

dermis [32].  UV–B záření způsobuje ztlušťování kůže, způsobuje také poškození DNA a RNA.  

 UV–A oblast (320–400 nm) způsobuje malé změny na kůži [29]. UV–A záření prostupuje 

hluboko do dermis a dále, až 20–30 % dosáhne k dermis [30]. UV–A záření také způsobuje 
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množství škodlivých jevů. Velké množství UV–A proniká hluboko do dermis a způsobuje 

poškození krevních cév, vlákna kolagenů a elastinů, stárnutí pokožky. Dále tato složka záření 

přispívá k poškození pokožky a rakovině kůže. UV–A záření může způsobovat fotoalergie a 

podporovat vznik pigmentových skvrn [31]. 

2.6.2 Vliv UV záření na lidskou pokožku 

Ultrafialové záření je považováno za jeden z hlavních faktorů vnějšího stárnutí kůže. Vystavení 

pokožky UV záření má nepříznivý vliv na některé složky pokožky jako je elastin nebo keratin, 

což nakonec vede k tvorbě vrásek. UV světlo je také spojováno se zvýšením oxidačního stresu 

kvůli produkci reaktivních forem kyslíku, které ovlivňují kolagen a enzym kolagenázu, který 

je spojen s metabolismem [32] 

 UV záření nemá pouze negativní vlivy. Za hlavní přínos lze považovat produkci vitamínu 

D. Dále lze zvážit také opalování (zvyšování melaninu v kůži), zlepšení některých kožních 

onemocnění jako je atopická dermatitida a dále může dojít ke zlepšení nálady uvolněním 

endorfinů [33]. 

2.6.3 SPF faktor a jeho stanovení  

SPF (z anglického Sun protecting factor) vyjadřuje účinnost molekul opalovacího krému. Čím 

je vyšší hodnota SPF, tím je silnější fotoprotektivní aktivita. SPF je definováno jako poměr času 

potřebného na vytvoření erytrému na pokožce chráněné opalovacím přípravkem a času 

potřebného k vytvoření na nechráněné pokožce [32]. 

SPF =
𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑈𝑉 𝑧ář𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛í 𝑒𝑟𝑦𝑡𝑟é𝑚𝑢 𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑟á𝑛ě𝑛é 𝑝𝑜𝑘𝑜ž𝑐𝑒

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑈𝑉 𝑧ář𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛í 𝑒𝑟𝑦𝑡𝑟é𝑚𝑢 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑐ℎ𝑟á𝑛ě𝑛é 𝑝𝑜𝑘𝑜ž𝑐𝑒
 

 

(1) 

 Faktor SPF lze stanovit jednoduchou metodou in-vitro. K výpočtu se používá Mansurova 

rovnice (2), do které se dosazují absorbance zředěných roztoků (200 μg/ml) v rozmezí vlnových 

délek 290–320 nm. 

SPF = CF × ∑ EE(λ) × I(λ) × Abs(λ)

320

290

 

 

(2) 

kde CF je korelační faktor, EE(λ) je erytremogenní efekt záření při zvolené vlnové délce, 

Abs(λ) je naměřená spektrofotometrická absorbance vzorku při zvolené vlnové délce [33]. 

 Hodnoty EExI stanovil Sayre a jeho kolektiv (1979) a jsou zobrazeny v tabulce 3 [34]. 

Tabulka 3 - Hodnoty konstant EExI pro sluneční záření o vlnových délkách 290–320 nm [34]. 

λ [nm] 290 295 300 305 310 315 320 

EExI [-] 0,015 0,0817 0,2874 0,3278 0,1864 0,0837 0,018 

 

2.6.4 Kritická vlnová délka 

Kritická vlnová délka je ukazatel toho, zda je daná látka účinným UV filtrem i v oblasti UV–

A. Hodnotu lze určit pomocí absorpčního spektra. Kritická vlnová délka je první hodnota, která 

odpovídá 90 % z integrální křivky absorbance [35]. Potenciál ochrany před UV-A je popsán 
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jako široké spektrum, pokud je hodnota kritické vlnové délky větší než 370 nm. Pokud je 

kritická vlnová délka v rozmezí 340-370 nm, UV filtr je částečně účinný [36]. 

2.6.5 Přípravky s komplexní ochranou proti UV záření  

Ideální přípravek by měl obsahovat ochranu proti UV–B i UV–A.  

Efektivní přípravek by měl splňovat následující požadavky:  

a) Maximální absorpce v oblasti UV–B a UV–A,  

b) Vysoká efektivita při nízkých dávkách,  

c) Netěkavé složky s vysokou chemickou a fyzikální stabilitou,  

d) Kompatibilita s dalšími ingrediencemi,  

e) Dostatečná rozpustnost v kosmetických olejích, změkčovadlech nebo ve vodní fázi, 

f) Absence všech dermato-toxických efektů,  

g) Odolnost vůči pocení [30]. 

2.7 Izolace oleje 

2.7.1 Esenciální oleje 

Esenciální oleje zahrnují skupinu těkavých aromatických sloučenin, které jsou syntetizovány 

různými druhy rostlin. Tyto látky se využívají po dlouhou dobu pro přípravu pokrmů nebo pro 

využití v kosmetice.  

 S esenciálními oleji je spojováno mnoho pozitivních vlastností jako je antibakteriální, 

antimykotická aktivita, antioxidační a protizánětlivé účinky.  

 Esenciální oleje jsou obvykle tekuté. Jejich rozpustnost ve vodě je nízká v porovnání 

s dobrou rozpustností v tucích, organických rozpouštědlech a dalších hydrofobních látkách 

[37]. 

2.7.2 Izolace rostlinných olejů  

Izolace rostlinných olejů může probíhat buď mechanicky (lisováním) nebo použitím 

organického rozpouštědla. 

2.7.2.1 Lisování  

Jedná se o nejstarší techniku získávání olejů z rostlin. Metoda se využívá především u částí 

rostlin, které obsahují velké množství oleje – např. olivy [38]. 

 Lisování je založeno na rozrušování rostlinných pletiv za účelem uvolnění oleje. Během 

procesu se uvolňuje teplo, které může negativně ovlivnit výslednou kvalitu oleje. Výhodou 

tohoto způsobu jsou nízké náklady, bezpečnost životního prostředí (nezahrnuje použití 

nebezpečných látek) a také zachování originální chuti a vůně vylisovaného oleje. Nevýhodou 

této metody je nízká výtěžnost oleje, kdy ve zbytcích po lisování může zůstat až 7 % 

zbytkového oleje [39]. 

2.7.2.2 Extrakce pomocí organického rozpouštědla 

Hlavní principem této metody je difundování rozpouštědla mezi buňkami, oleje se v něm 

rozpouští a olej se tímto způsobem extrahuje. Extrakce zahrnuje použití klíčových rozpouštědel, 

mezi nejpoužívanější patří hexan. Benzen a dichlormethan byly dříve běžně používány, nyní 

jsou zakázány kvůli své toxicitě. 
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 Metoda má větší výtěžnost než lisování. Často se pomocí extrakce zpracovávají zbytky po 

vylisování [39]. 

 Po extrakci je získána směs rozpouštědla a oleje označovaná jako miscela. Z miscely se poté 

zbytkové rozpouštědlo odstraní odpařením a zůstává čistý vyextrahovaný olej [40]. 

2.7.2.3 Soxhletova extrakce 

Jedná se o jednu z nejstarších metod extrakce. Tuhý vzorek je navážen do extrakční patrony, 

která je umístěna do Soxhletova extraktoru. Rozpouštědlo neustále kondenzuje do patrony a 

vymývá izolované látky. Rozpouštědlo s již rozpuštěnými látkami je vráceno do varné baňky a 

celý proces se dokola opakuje. Vzorek je vždy extrahován čistým rozpouštědlem, zatímco 

izolované komponenty zůstávají v baňce. Tento proces odpařování rozpouštědla a izolace látek 

se opakuje, dokud není dosaženo požadované koncentrace vyizolovaných látek [40] .Účinnost 

izolace záleží na výběru rozpouštědla. Podle toho, jaké látky chceme izolovat, takové volíme 

rozpouštědlo [41]. 

 Mezi výhody této metody patří relativně nízké pořizovací náklady a jednoduchý proces 

optimalizace. Mezi největší nevýhody patří časová náročnost extrakce, dále vysoké náklady na 

rozpouštědla [41]. 

 Modernější techniky jsou založené na principu Soxhletovy extrakce a patří mezi ně systémy 

SOXTHERM® či Soxtec. Metoda extrakce systémem Soxterm je založena na automatizaci a 

urychlení procesu extrakce a schopnosti odpařovat a regenerovat rozpouštědlo. Díky tomu, že 

je vzorek ponořen do horkého rozpouštědla, je extrahovatelný materiál zpracován rychleji. 

Nakonec se rozpouštědlo odpaří [42]. 

2.7.2.4 Parní destilace 

Parní destilace je jedna z nejefektivnějších metod získávání kvalitních esenciálních olejů. Tato 

metoda je vhodná pro zisk látek citlivých na teplo. Jako extrakční činidlo se v této metodě 

používá vodní pára. 

 Pára naruší strukturu rostlinného materiálu. Izolované látky absorbují teplo z páry a stanou 

se těkavými. Takto odpařené látky se poté rozptylují v páře. Páry poté pokračují do chladícího 

systému, kde směs páry a těkavých látek kondenzuje. Dojde k vytvoření dvou vrstev – olej a 

hydrosol. Po odstranění spodní vodní vrstvy (obsahuje vodu a v ní rozpuštěné hydrofilní látky) 

se získá esenciální olej. Kvalita výsledného oleje závisí na několika faktorech – druhu rostliny, 

jejich částech, sezónnosti a sklizni [43]. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem práce byla extrakce oleje z různých druhů pražené a zelené kávy a následně 

stanovení aktivních látek v těchto extraktech. V rámci práce byly řešeny následující kroky: 

1) Literární rešerše zaměřená na téma kávy, jejich druhů, zpracování a aktivních složek. 

2) Metody extrakce oleje z pražené a zelené kávy. 

3) Analýza aktivních složek v připravených extraktech. 

4) Srovnání obsahu a zastoupení aktivních látek v různých druzích kávového oleje. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

• Ethanol 96% - p.a., LachNer (ČR) 

• Hydroxid sodný - p.a., LachNer (ČR) 

• Dusitan sodný - p.a., LachNer (ČR) 

• Chlorid hlinitý - p.a., LachNer (ČR) 

• Katechin – Sigma-Aldrich (SRN) 

• Kyselina gallová – Sigma-Aldrich (SRN) 

• Folin-Ciaultovo činidlo – p.a., LachNer (ČR) 

• Hexan – p.a, LachNer (ČR) 

• Uhličitan sodný - p.a., LachNer (ČR) 

• ABTS (2,2´–azino–bis(3–ethylbenzothiazoline–6–sulfuric acid) diammonium salt) – 

Sigma–Aldrich (SRN) 

• Peroxodisíran draselný – Sigma–Aldrich (SRN) 

• Trolox – Sigma–Aldrich (SRN) 

• Kofein - Sigma–Aldrich (SRN) 

• Methanol – p.a., LachNer (ČR) 

4.2 Přístroje a pomůcky 

• Electric Coffee Grinder SCG 1050BK, SENCOR 

• Vortex, Vitrum, Heidolph Reax top (SRN) 

• Thermo Spectronic Helios Delta (USA)  

• Gerhardt Soxtherm, SOX 412, C. Gerhardt GMBH & CO. KG, Německo 

• Temperovaná třepačka Heidolph Unimax 1010, Labicom ((ČR)) 

• Centrifuga Boeco U–32R, Hettich Zentrifugen (Německo) 

• Vakuová rotační odparka, RV–ML, IKA Werke (SRN) 

• Analytické váhy, Boeco (Německo) 

• Nanodrop - NanoPhotometer® N60, IMPLEN (Německo) 

4.3 Materiály použité jako vzorky 

• Káva arabika –Brazílie, Pražírna Mot-Mot, Brno  

• Káva robusta – Uganda, Pražírna Kopi-Luwak, Brno 

• Bezkofeinová káva – Brazílie, metoda CO2, Pražírna Kopi-Luwak, Brno 

• Zelená káva – Brazílie, Pražírna Mot-Mot, Brno 

• Směs káv – arabika (Brazílie, Ethiopie) a robusta (Indonésie, Vietnam), Kofi-Kofi 

4.4 Příprava extraktů  

4.4.1  Vodné a ethanolové extrakty 

Byl navážen 1 g namletého vzorku, ke kterému bylo přidáno 10 ml rozpouštědla (0–96% 

ethanol). Roztok byl ponechaný 24 hodin na třepačce při laboratorní teplotě. Po uplynutí doby 

byl extrakt odstředěn a supernatant byl odpipetován a před další analýzou uchováván při teplotě 

7 °C. Takto byly připraveny vzorky ze všech typů namleté kávy. 
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4.4.2  Kávové oleje 

Vzorek kávy byl namlet najemno pomocí mlýnku na kávu a 10 g takto připravených zrn bylo 

nadávkováno do papírové extrakční patrony a umístěno do držáku. Bylo přidáno 100 ml 

hexanu. Extrakční patrona byla vložena do přístroje Gerhardt Soxhterm. Pro extrakci byly 

zvoleny parametry uvedené v Tabulka 4. Po extrakci obsahoval extrakt zbytky rozpouštědla, 

proto byl odpařen na vakuové rotační odparce do konstantní hmotnosti a poté uchováván při 

teplotě −20 °C. 

Tabulka 4 – Patametry extrakce přístrojem Soxterm 

Parametry extrakce hexanem 

Teplotní limit 300 °C 

Teplota extrakce 170 °C 

Redukční interval 3 minuty 30 sekund 

Redukční pulz 3 sekundy 

Horká extrakce 1 hodina 30 minut 

Vypařování A 5 x interval 

Doba extrakce 1 hodina 

Vypařování B 2x interval 

Vypařování C 10 minut 

Délka programu 3 hodiny 4 minuty 

 

4.5 Analýza extraktů 

Při obecné charakteristice připravených extraktů byly stanoveny celkové obsahy fenolických 

látek, flavonoidů a antioxidační aktivita. 

4.5.1  Spektrofotometrické stanovení celkového obsahu fenolických látek 

K 1 ml Folin-Ciocalteuova činidla zředěného vodou 1:9 byl přidán 1 ml vody a 50 µl vzorku. 

Po promíchání se roztok nechal pět minut stát a poté bylo přidáno 1,5 ml nasyceného roztoku 

uhličitanu sodného. Po promíchání a 15minutovém stání byla měřena absorbance při 750 nm. 

Jako kalibrační roztok byla použita kyselina gallová v koncentračním rozmezí 0,1–0,7 mg/ml. 

Výsledná koncentrace fenolických látek byla vypočítána pomocí následující kalibrační rovnice. 

 

A = 1,249 8 ∙ c 

R2 = 0,98 

 

(3) 

4.5.2 Spektrofotometrické stanovení flavonoidů 

K 0,5 ml stanovovaného vzorku bylo přidáno 1,5 ml destilované vody a 0,2 ml 5% dusitanu 

sodného. Po promíchání se roztok nechal 5 minut stát a potom byl přidán 0,2 ml 10% chloridu 

hlinitého. Po promíchání se nechal roztok pět minut stát a poté byl přidán 1,5 ml 1 M roztoku 

hydroxidu sodného a 1 ml destilované vody. Roztok se nechal 15 minut stát. Poté byla změřena 

absorbance při 510 nm. Jako kalibrační roztok byl použit roztok katechinu v ethanolu 

v koncentračním rozmezí 0,05–0,3 mg/ml. Výsledná koncentrace flavonoidů byla vypočítána 

pomocí následující kalibrační rovnice. 
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A = 3,006 2 ∙ c 

R2 = 0,9949 

(4) 

 

4.5.3  Antioxidační aktivita 

ABTS bylo rozpuštěno v destilované vodě na koncentraci c=7 mmol/l. Radikálový kationt 

ABTS•+ byl získán reakcí s 2,45 mmol/l peroxodisíranu draselného. Roztok byl ponechán 

nejméně 12 hodin ve tmě při laboratorní teplotě. Před použitím byl radikál zředěný ethanolem 

na absorbanci A=0,700±0,020 při 734 nm proti ethanolu. Do zúžené kyvety byl napipetován 

1 ml radikálu, následně bylo přidáno 10 μl extraktu a byl zaznamenám pokles absorbance po 

10 minutách. Blank byl připraven použitím 10 μl destilované vody. Pro kalibraci byl připraven 

roztok Troloxu v rozmezí koncentrací 50–400 μg/ml. Celková antioxidační aktivita byla 

vypočítána pomocí následující kalibrační rovnice a vyjádřena jako hodnota TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity). 

 

A = 0,0011 ∙ c 

R2 = 0,986 

(5) 

  

4.6 Výpočet SPF 

Vzorky byly naředěny ethanolem na koncentraci 200 μg/ml. Poté byla změřena absorbance 

pomocí spektrofotometru v rozmezí vlnových délek 290–320 nm. Takto naměřené hodnoty 

byly použity pro výpočet hodnoty SPF podle Mansurovy rovnice, která je uvedena v bodě 2.6.3. 

Pro výpočet byly použity hodnoty konstant EExI, které jsou uvedeny v Tabulka 3. 

4.6.1 Stanovení kritické vlnové délky 

Pomocí naměřených spekter byla stanovena kritická vlnová délka. Pod takto stanovenou 

vlnovou délkou se nachází 90 % absorbovaného záření. Pokud je tato vlnová délka větší než 

370 nm, jedná se o účinný UV filtr v oblasti UV-záření. 

4.7 Stanovení obsahu kofeinu pomocí HPLC 
Pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie byl u vodných extraktů stanoven 

obsah kofeinu. Pro analýzu byla použita kolona Kinetex s reverzní fází o teplotě 30 °C. Jako 

mobilní fáze byla použita směs methanolu s vodou v poměru 60:40, nastavený průtok 

0,6 ml/min a byla použita izokratická iluze. Nástřik byl v objemu 20 μl, analýza trvala 10 minut 

a pro vyhodnocení byl použit systém Xcalibur. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V rámci práce byly z různých vzorků káv připraveny vodné, ethanolové a olejové extrakty. 

Vodné a ethanolové extrakty byly připraveny podle 4.4.1. Pro extrakci oleje z kávy byl jako 

rozpouštědlo použit hexan a příprava probíhala podle 4.4.2. U extraktů byla stanovena 

výtěžnost, celkový obsah fenolických látek, celkový obsah flavonoidů a antioxidační aktivita, 

hodnota SPF a kritické vlnové délky. U vybraných extraktů byl stanoven obsah kofeinu. 

5.1 Výtěžnost extraktů 

5.1.1 Vodné a ethanolové extrakty 

Výtěžnost extraktů, které byly připravené podle 4.4.1, byla stanovena jako podíl hmotnosti 

pevných látek po odpaření kapalné fáze k původní navážce. Procentuální výtěžnost extraktů je 

uvedena v Tabulka 5. Dle výtěžnosti byla nejlepším extrakčním činidlem voda, naopak 

nejméně účinné extrakční činidlo byl 96% ethanol. Nejvyšší výtěžnost byla stanovena u vzorku 

směsi káv Arabika a Robusta extrahovaného 20% ethanolem, kde výtěžnost dosahovala 

27,30 %. Naopak nejméně účinná byla extrakce vzorku směsi káv Arabika a Robusta 96% 

ethanolem, kde byla výtěžnost stanovena na 5,70 %. 

Tabulka 5 – Výtěžnost vodných a ethanolových extraktů 

 Typ extraktu 
Výtěžnost 

[%] 

Káva Arabika  

vodný 22,97  

20% ethanolový  18,20 

40% ethanolový 23,27 

60% ethanolový  21,27 

80% ethanolový 17,87 

96% ethanolový  8,77 

Káva Robusta 

vodný 23,97 

20% ethanolový  23,83 

40% ethanolový 21,57 

60% ethanolový  21,18 

80% ethanolový 14,90 

96% ethanolový  5,80 

Bezkofeinová káva 

vodný 17,20 

20% ethanolový  21,83 

40% ethanolový 20,73 

60% ethanolový  20,77 

80% ethanolový 15,13 

96% ethanolový  8,13 

Směs káv Arabika a Robusta 

vodný 24,25 

20% ethanolový  27,30 

40% ethanolový 24,20 

60% ethanolový  22,53 

80% ethanolový 16,75 

96% ethanolový  5,70 
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Zelená káva 

vodný 28,27 

20% ethanolový  27,20 

40% ethanolový 25,03 

60% ethanolový  24,97 

80% ethanolový 14,50 

96% ethanolový  6,23 

 

5.1.2 Kávové oleje 

Výtěžnosti olejů připravených podle kapitoly 4.4.2 byly stanoveny jako podíl hmotnosti 

získaného oleje k původní navážce. Z Graf 1 je zřejmé, že nejvyšší výtěžnost byla v případě 

vzorku bezkofeinové kávy, kde byla výtěžnost 10,47 %. Nejnižší výtěžnost byla stanovena u 

vzorku kávy Robusta, kde byla výtěžnost přibližně poloviční v porovnání s bezkofeinovou 

kávou odrůdy Arabika, kde dosáhla hodnoty 5,03 %. 

 

Graf 1– Výtěžnost kávových olejů 

 

5.2 Všeobecná charakteristika extraktů 

5.2.1 Celkový obsah fenolických látek  

Ve všech připravených extraktech byl stanoven celkový obsah fenolických látek podle postupu 

v bodě 4.5.1 Koncentrace v jednotlivých extraktech byla vypočtena podle Rovnice 3. Přehled 

obsahu fenolických látek v jednotlivých vzorcích je uveden v souhrnné Tabulka 7.  

5.2.1.1 Vodné extrakty 

U vodných extraktů se obsah celkových fenolických látek u vzorků pražených káv pohyboval 

okolo 20 mg na 1 g navážky. U vzorku zelené kávy byl tento obsah nižší, pohyboval se okolo 

13 mg fenolických látek na 1 g vzorku. Nejvyšší obsah měl vzorek kávy Robusta s celkovým 

obsahem fenolických látek 28,57 ± 0,79 mg/g. 
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Graf 2 - Srovnání celkového fenolických látek ve vodných extraktech 

 

5.2.1.2 20% ethanolové extrakty 

U 20% ethanolových extraktů se celkový obsah fenolických látek u vzorků pražených káv 

pohyboval okolo hodnoty 25 mg na 1 g vzorku. Stejně jako u vodných extraktů byl obsah u 

vzorku zelené kávy nižší, dosahoval hodnoty 17,16 ± 0,28 mg/g. Nejvyšší obsah fenolických 

látek byl stanoven u vzorku směsi káv s obsahem 26,24 ± 0,79 mg na 1 g vzorku. 

 
Graf 3 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek ve 20% ethanolových extraktech 

 

5.2.1.3 40% ethanolové extrakty 

U 40% ethanolových extraktů byl nejvyšší obsah fenolických látek stanoven ve vzorku směsi 

káv Arabika a Robusta, který obsahoval 32,99 ± 0,20 mg/g. Jako v předchozích případech byl 

nejnižší obsah stanoven ve vzorku zelené kávy, u kterého byl celkový obsah fenolických látek 

stanoven na hodnotu 15,72 ± 0,51 mg/g, což odpovídalo přibližně polovině v porovnání se 

vzorkem směsi káv. 
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Graf 4 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek ve 40% ethanolových extraktech 

 

5.2.1.4 60% ethanolové extrakty 

U 60% ethanolových extraktů byl vzorek s nejvyšším obsahem vzorek směsi káv, v tomto 

případě srovnatelný se vzorkem kávy Arabika. Výrazně nižší obsah byl zjištěn u kávy zelené, 

zcela nejnižší obsah byl zjištěn u vzorku kávy Robusta, kde byl obsah celkových fenolických 

látek stanoven na 13,60 ± 0,23 mg/g. 

 

Graf 5 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek ve 60% ethanolových extraktech 

 

5.2.1.5 80% ethanolové extrakty 

U 80% ethanolových extraktů byl vzorek s nejvyšším obsahem opět vzorek směsi káv, ale měl 

srovnatelný obsah se vzorkem bezkofeinové kávy. Jako v případě 60% ethanolových extraktů, 

i zde byl stanoven výrazně nižší obsah u vzorků kávy Robusta a celkově nejnižší obsah byl 

zjištěn u vzorku zelené kávy, který byl stanoven na 4,80 ± 0,22 mg/g. 
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Graf 6 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek ve 80% ethanolových extraktech 

 

5.2.1.6 96% ethanolové extrakty 

U 96% ethanolových extraktů nebyl stanoven nejvyšší obsah z vzorku směsi káv. Nejvyšší 

obsah byl stanoven u vzorku bezkofeinové kávy na 8,40 ± 0,42 mg/1. Jako v předchozích 

případech mezi extrakty s nejnižším obsahem patřil extrakt zelené kávy a extrakt kávy Robusta, 

u kterého byla zjištěna nejnižší hodnota ze všech měřených extraktů a to 3,77 ± 0,10 mg/g. 

Obecně lze shrnout, že obsah fenolických látek u 96% ethanolových extraktů byl ze všech typů 

nejnižší. 

 

Graf 7 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek ve 96% ethanolových extraktech 

 

5.2.1.7 Kávové oleje 

U kávových olejů byl celkový obsah fenolických látek několikanásobně vyšší než u vodných a 

ethanolových extraktů. Nejvyšší obsah byl stanoven u vzorku kávy Arabika, bylo stanoveno 

množství 119,42 ± 3,78 mg/g. Naopak nejnižší obsah byl podobně jako u většiny vodných a 
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ethanolových extraktů stanoven u vzorku zelené kávy, stanovená hodnota odpovídala asi 30 % 

obsahu nejvyššího vzorku. 

 

Graf 8 - Srovnání celkového obsahu fenolických látek u kávových olejů 

 

5.2.1.8 Shrnutí 

Celkově nejvyšší obsah fenolických látek u vodných a ethanolových extraktů byl stanoven ve 

40% ethanolovém extraktu ze směsi káv Robusta a Arabika. Množství fenolických látek 

v tomto extraktu bylo stanoveno na 32,99 ± 0,20 mg na 1 g vzorku. 

 U kávových olejů byl nejvyšší obsah fenolů stanoven v extraktu vzorku kávy Arabika a to 

na 119,42 ± 3,78 mg na 1 g vzorku. 

 Obecně lze shrnout, že obsah fenolických látek dosahoval u vzorků pražených káv vyššího 

obsahu, v porovnání s kávou zelenou, tedy nepraženou. 

5.2.2 Celkový obsah flavonoidů 

Celkový obsah flavonoidů byl stanoven podle postupu uvedeném v bodě 4.5.2. Celková 

koncentrace flavonoidů byla vypočtena podle Rovnice 4. Obsah flavonoidů v jednotlivých 

extraktech je uveden v souhrnné Tabulka 7. 

5.2.2.1 Vodné extrakty  

U vodných extraktů vzorků pražených káv se obsah flavonoidů pohyboval okolo hodnot 4–

5 mg na 1 g vzorku. U vzorku nepražené kávy byl stanoven obsah vyšší než u pražených káv, 

obsah byl stanoven na 8,02 ± 0,09 mg/g. U vzorků pražených káv byl obsah ve vodných 

extraktech stanoven jako nejnižší v porovnání s ethanolovými extrakty a kávovými oleji. 
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Graf 9- Srovnání obsahu flavonoidů ve vodných extraktech 

 

5.2.2.2 20% ethanolové extrakty 

Ve 20% ethanolových extraktech se výrazně neodlišovaly hodnoty flavonoidů u vzorků 

pražených a nepražených káv. V těchto extraktech se obsah flavonoidů pohyboval v rozmezí 

5–6 mg na 1 g vzorku. Nejvyšší obsah byl stanoven u vzorku kávy Robusta, kde byl obsah 

flavonoidů stanoven na 6,54 ± 0,13 mg/g. 

 

 

Graf 10 - Srovnání obsahu flavonoidů ve 20% ethanolových extraktech 

 

5.2.2.3 40% ethanolové extrakty 

U 40% ethanolových extraktů byl stanoven obsah flavonoidů ve vzorcích pražených káv mírně 

vyšší než u vzorku kávy zelené. Nejvyšší obsah byl stanoven u vzorku kávy Robusta, kde byl 

obsah flavonoidů stanoven na hodnotu 6,81 ± 0,29 mg na 1 g vzorku. U vzorku zelené kávy byl 

obsah flavonoidů stanoven na 4,51 ± 0,07 mg/g, což odpovídalo poklesu zhruba o třetinu. 
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Graf 11 – Srovnání obsahu flavonoidů ve 40% ethanolových extraktech 

 

5.2.2.4 60% ethanolové extrakty 

Obsah flavonoidů u extrakce do 60% ethanolu se příliš nelišil. Obsah flavonoidů se pohyboval 

v rozmezí 5–6 mg na 1 g vzorku. Nejvyšší obsah byl stanoven u vzorku směsi káv na 

6,05 ± 0,03 mg/g. 

 

Graf 12 - Srovnání obsahu flavonoidů v 60% ethanolových extraktech 

 

5.2.2.5 80% ethanolové extrakty 

Podobně jako u 20% a 60% ethanolových extraktech se ani zde příliš nelišil obsah flavonoidů 

ve vzorcích pražené a nepražené kávy. Obsah flavonoidů byl nejvyšší ve vzorku zelené kávy, 

který obsahoval 5,74 ± 0,17 mg/g a tento obsah tvořil výjimku oproti předchozím extraktům, 

kdy byly extrakty s nejvyšším obsahem flavonoidů připraveny ze vzorku pražené kávy. 
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Graf 13 – Srovnání obsahu flavonoidů v 80% ethanolových extraktech 

 

5.2.2.6 96% ethanolové extrakty 

Podobně jako u 80% ethanolových extraktů, nejvyšší obsah flavonoidů byl stanoven u vzorku 

zelené kávy s obsahem 9,50 ± 0,17 mg flavonoidů na 1 g vzorku, což byla nejvyšší zjištěná 

hodnota u vodných a ethanolových extraktů. Nejnižší obsah flavonoidů byl zjištěn u vzorku 

bezkofeinové kávy, kde byl pokles oproti vzorku zelené kávy přibližně o 44 %. 

 

 

Graf 14 – Srovnání obsahu flavonoidů v 96% ethanolových extraktech 

 

5.2.2.7 Kávové oleje 

U kávových olejů byl stanoven obsah flavonoidů několikanásobně vyšší než u vodných a 

ethanolových extraktů. Nejvyšší obsah flavonoidů u kávových olejů byl zjištěn u vzorku 

bezkofeinové kávy, kde byla stanovena hodnota 484,33 ± 1,99 mg/g. Pro porovnání, nejvyšší 
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obsah flavonoidů u vodných a ethanolových extraktů byl stanoven ve vzorku zelené kávy, kde 

dosahoval hodnoty 9,50 ± 0,17 mg/g, což je hodnota přibližně 51krát nižší. 

 

Graf 15 – Srovnání obsahu flavonoidů v kávových olejích 

5.2.2.8 Shrnutí  

Nejvyšší obsah flavonoidů byl stanoven ve 96% ethanolovém extraktu ze vzorku zelené kávy 

a to na 9,50 ± 0,17 mg/g. Ve všech vzorcích vyjma bezkofeinové kávy byl obsah flavonoidů 

nejvyšší v 96% ethanolových roztocích. 

Nejvyšší obsah flavonoidů byl u kávových olejů stanoven ve vzorku bezkofeinové kávy, který 

obsahoval 484,33 ± 1,99 mg na 1 g vzorku. 

5.2.3 Celková antioxidační aktivita 

Ve všech připravených extraktech byla také stanovena antioxidační aktivita podle postupu, 

který je uveden v bodě 4.5.3. Z Rovnice 5 byla vypočtena koncentrace antioxidantů. Přehled 

obsahu antioxidantů v jednotlivých extraktech je uveden v Tabulka 7. 

5.2.3.1 Vodné extrakty  

U vodných extraktů nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi antioxidační aktivitou extraktů 

z pražené a nepražené kávy. Nejvyšší antioxidační aktivita byla stanovena u vzorku kávy 

Arabika s hodnotou 148,72 ± 2,21 mg/g. 
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Graf 16 - Srovnání antioxidační aktivity TEAC u vodných extraktů 

 

5.2.3.2 20% ethanolové extrakty 

S výjimkou vzorku bezkofeinové kávy se antioxidační aktivita zbylých vzorků příliš 

neodlišovala. U extraktu kávy Arabika byla naměřena celkově nejvyšší antioxidační aktivita, 

která byla stanovena na 163,04 ± 1,24 mg na 1 g vzorku. Nejnižší antioxidační aktivita byla 

stanovena na hodnotu 78,60 ± 2,98 mg na 1 g vzorku u extraktu bezkofeinové kávy. 

 

Graf 17- Srovnání antioxidační aktivity TEAC u 20% ethanolových extraktů 

 

5.2.3.3 40% ethanolové extrakty 

Podobně jako v předchozích extraktech, byla i zde nejnižší antioxidační aktivita stanovena u 

vzorku bezkofeinové kávy a to na hodnotu 68,81 ± 2,57 mg na 1 g vzorku. Podobně nízkou 

antioxidační aktivitu vykazoval i extrakt z kávy Robusta. U zbývajících extraktů byla 

antioxidační aktivita podobně vysoká a pohybovala se v rozmezí 148–159 mg/g. 
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Graf 18 - Srovnání antioxidační aktivity TEAC u 40% ethanolových extraktů 

 

5.2.3.4 60% ethanolové extrakty 

U 60% ethanolových extraktů extraktů lze pozorovat podobný trend, jako tomu bylo u 40% 

ethanolových extraktů. Nejnižší antioxidační aktivitu vykazoval extrakt bezkofeinové kávy, 

který dosahoval hodnoty 79,77 ± 1,24 mg/g, následován extraktem z kávy Robusta. U extraktů 

z kávy Arabika, směsi káv a ze zelené kávy byly naměřeny podobné hodnoty a pohybují se 

v rozmezí 140–154 mg na 1 g vzorku. 

 

Graf 19 - Srovnání antioxidační aktivity TEAC u 60% ethanolových extraktů 

 

5.2.3.5 80% ethanolové extrakty 

U 80% ethanolových extraktů lze také pozorovat stejný trend jako u předešlých extraktů. 

Nejnižší antioxidační aktivita byla stanovena u extraktu z bezkofeinové kávy, následována 

extraktem z kávy Robusta. Nejvyšší antioxidační aktivitu byla zjištěna u extraktu z kávy 

Arabika, u kterého byla stanovena hodnota na 142,00 ± 3,16 mg/g. 
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Graf 20 – Srovnání antioxidační aktivity TEAC u 80% ethanolových extraktů 

 

5.2.3.6 96% ethanolové extrakty 

U extrakce do 96% ethanolu již nepokračoval zavedený trend. Nejnižší antioxidační aktivitu 

nevykazoval extrakt bezkofeinové kávy, ale extrakt kávy Arabika, který byl v několika 

případech charakterizován jako nejaktivnější. Antioxidační aktivita tohoto extraktu byla 

stanovena na 3,59 ± 0,07 mg/g a zároveň se jednalo o nejnižší naměřenou hodnotu antioxidační 

aktivitu ze všech vzorků. Obecně lze říct, že antioxidační aktivita 96% ethanolových extraktů 

byla nejnižší, proto není pro tuto skupinu vhodným rozpouštědlem. 

 

Graf 21 - Srovnání antioxidační aktivity TEAC u 96% ethanolových extraktů 

 

5.2.3.7 Kávové oleje 

Zatímco u stanovení celkových fenolických látek a flavonoidů byly kávové oleje 

několikanásobně účinnější, v případě antioxidační aktivity tomu tak nebylo. Nejvyšší stanovená 
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antioxidační aktivita u extraktu ze směsi káv byla stanovena na hodnotu 76,26 ± 1,57 mg/g, což 

odpovídá přibližně polovině aktivity nejlepšího extraktu, kterým byl 20% ethanolový extrakt 

z kávy Arabika s hodnotou 163,04 ± 1,24 mg/g. 

 
Graf 22 - Srovnání antioxidační aktivity TEAC u kávových olejů 

 

5.2.3.8 Shrnutí 

Nejvyšší antioxidační aktivita byla stanovena na 163,04 ± 1,24 mg/g vzorku u 20% 

ethanolového roztoku kávy Arabika. U 3 vzorků z 5 byla stanovena nejvyšší antioxidační 

aktivita právě u 20% ethanolových extraktů. 

 Nejvyšší antioxidační aktivita kávového oleje byla zjištěna u vzorku směsi káv, její hodnota 

byla 76,26 ± 1,57 mg/g. 

5.2.4 Stanovení obsahu kofeinu ve vodných vzorcích 

U připravených vodných extraktů bylo stanoveno množství kofeinu, které je uvedeno v Tabulka 

6. Nejnižší obsah byl stanoven ve vzorku bezkofeinové kávy, který obsahoval 7,92 ± 1,94 mg 

kofeinu na 1 g vzorku. Nejvyšší obsah kofeinu byl stanoven ve vzorku kávy Robusta, který 

obsahoval 50,13 ± 0,27 mg na 1 g vzorku. Z naměřených dat lze potvrdit, že obsah kofeinu se 

pražením příliš nemění. Obsah kofeinu ve vzorku kávy Arabika poklesl pouze o 9 % 

v porovnání s nepraženou kávou. 

Tabulka 6 – Obsah kofeinu ve vodných extraktech 

 Obsah kofeinu [mg/g] 

Káva Arabika 30,62 ± 0,85 

Káva Robusta 50,13 ± 0,27 

Bezkofeinová káva 7,92 ± 1,94  

Směs káv Arabika a Robusta 39,75 ± 0,91 

Zelená káva 33,66 ± 0,66 

 

5.2.5 Shrnutí všeobecné charakteristiky extraktů 

Celkově lze říci, že nejvyšší obsah aktivních látek u vodných a ethanolových extraktů byl 
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fenolických látek byl v tomto extraktu stanoven na 32,99 ± 0,20 mg na 1 g vzorku, z toho 

flavonoidy tvořily 6,61 ± 0,07 mg na 1 g vzorku a odpovídaly přibližně 20 % celkových 

fenolických látek. Antioxidační aktivita byla stanovena na 159,97 ± 2,27 mg/g, což byla druhá 

nejvyšší naměřená hodnota. 

 U kávových olejů byl nejvyšší obsah aktivních látek stanoven u vzorku kávy Arabika, u 

které byl stanoven celkový obsah fenolických látek na 119,42 ± 3,78 mg/g, obsah flavonoidů 

na 352,16 ± 2,77 mg/g a antioxidační aktivita na 51,28 ± 2,71 mg/g. 

 

 

 

Tabulka 7 – Přehled obsahu fenolických látek, flavonoidů a antioxidantů v jednotlivých extraktech  

 

 
Typ extraktu 

Fenolické 

látky 

[mg/g] 

Flavonoidy 

[mg/g] 

Antioxidační 

aktivita  

TEAC [mg/g] 

Káva Arabika  

vodný 24,70 ± 0,82 4,40 ± 0,15 148,72 ± 2,21 

20% ethanolový  24,48 ± 0,85 5,81 ± 0,40 163,04 ± 1,24 

40% ethanolový 25,12 ± 0,06 5,31 ± 0,07 156,90 ± 2,01 

60% ethanolový  29,71 ± 0,70 5,79 ± 0,02 161,28 ± 2,47 

80% ethanolový 21,28 ± 0,91 5,03 ± 0,20 142,00 ± 3,16 

96% ethanolový  5,46 ± 0,31 8,72 ± 0,04 3,59 ± 0,07 

olejový 119,42 ± 3,78 352,16 ± 2,77 51,28 ± 2,71 

Káva Robusta 

vodný 28,57 ± 0,79 5,09 ± 0,33 84,44 ± 2,21 

20% ethanolový  25,12 ± 0,79 6,54 ± 0,13 131,19 ± 3,01 

40% ethanolový 20,28 ± 0,62 6,81 ± 0,29 83,56 ± 1,83 

60% ethanolový  13,60 ± 0,23 6,21 ± 0,07 113,95 ± 3,07 

80% ethanolový 5,64± 0,51 5,33 ± 0,07 80,64 ± 2,32 

96% ethanolový  3,77 ± 0,10 7,34 ± 0,07 12,23 ± 0,18 

olejový 57,41 ± 1,92 322,00 ± 3,21 38,86 ± 2,36 

Bezkofeinová káva 

vodný 20,76 ± 0,11 4,17 ± 0,18 74,51 ± 2,42 

20% ethanolový  25,82 ± 0,12 5,25 ± 0,08 78,60 ± 2,98 

40% ethanolový 20,58 ± 0,02 4,94 ± 0,12 68,81 ± 2,57 

60% ethanolový  23,42 ± 0,76 5,46 ± 0,02 79,77 ± 1,24 

80% ethanolový 25,38 ± 0,14 5,17 ± 0,04 17,24 ± 2,65 

96% ethanolový  8,4 ± 0,42 5,33 ± 0,04 10,04 ± 0,07 

olejový 79,41 ± 4,82 484,33 ± 1,99 63,99 ± 2,15 

Směs káv Arabika 

a Robusta 

vodný 21,32 ± 0,51 4,99 ± 0,09 135,43 ± 1,86 

20% ethanolový  26,24 ± 0,79  5,94 ± 0,08 155,15 ± 3,16 

40% ethanolový 32,99 ± 0,20 6,61 ± 0,07 159,97 ± 2,27 

60% ethanolový  30,99 ± 0,40 6,05 ± 0,03 154,71 ± 0,61 

80% ethanolový 26,28 ± 0,17 5,28 ± 0,18 130,61 ± 2,63 

96% ethanolový  6,01 ± 0,09 8,08 ± 0,07 8,50 ± 0,61 

olejový 82,01 ± 4,53 130,39 ± 3,05 76,26 ± 1,57 
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Zelená káva 

vodný 12,82 ± 0,28 8,02 ± 0,09 114,54 ± 2,21 

20% ethanolový  17,16 ± 0,28 5,39 ± 0,06 151,35 ± 3,08 

40% ethanolový 15,72 ± 0,51 4,51 ± 0,07 148,43 ± 3,54 

60% ethanolový  15,52 ± 0,10 4,87 ± 0,16 140,25 ± 3,82 

80% ethanolový 4,80 ± 0,22 5,74 ± 0,17 116,14 ± 2,27 

96% ethanolový  4,69 ± 0,09 9,50 ± 0,17 9,61 ± 0,48 

olejový 36,81 ± 4,56 177,63 ± 2,66 39,01 ± 3,12 

 

5.3  Stanovení SPF  

5.3.1 Naměřená spektra  

U každého vzorku bylo sledováno jeho absorpční spektrum a z takto naměřených hodnot byla 

vypočítána hodnota SPF. Graf 23 znázorňuje porovnání spekter pro každý vzorek s nejvyšší 

hodnotou SPF u vodných a ethanolových extraktů. Z grafu je patrné, že nejlépe záření 

absorboval 40% ethanolový extrakt kávy Robusta (znázorněn šedě), naopak nejméně 

absorboval záření 40% ethanolový extrakt kávy Arabika (znázorněn zeleně). Spektra extraktů 

káv Arabika, Robusta a směsi káv Arabika a Robusta (znázorněn světle modře) pak vykazují 

podobný průběh. U 60% ethanolového extraktu ze zelené kávy (znázorněn žlutě) lze pozorovat, 

že v porovnání s ostatními vzorky méně absorboval záření UV–B, naopak více záření UV–A. 

 

 

Graf 23 - Porovnání absorpčních spekter ethanolových extraktů s nejvyšší hodnotou SPF 

 

 Absorpční spektra kávových olejů jsou znázorněna v Graf 24. Z grafu je patrné, že olej ze 

zelené kávy (znázorněn žlutě) nejlépe absorboval v UV–B oblasti, v UV–A oblasti záření je 

téměř srovnatelný s ostatními vzorky. Nejhůře záření absorboval olej připravený z kávy 

Robusta (znázorněn šedě), především v UV–B oblasti. U olejů připravených kávy Arabika 

(znázorněn modře), bezkofeinové kávy (znázorněn oranžově) a směsi káv Arabika a Robusta 

znázorněn (zeleně) lze pozorovat podobný průběh spektra. 
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Graf 24 – Porovnání absorpčních spekter kávových olejů 

5.3.2 SPF 

SPF u všech extraktů bylo stanoveno podle postupu v bodě 4.6. Nejvyšší hodnota SPF byla 

stanovena u 40% ethanolového extraktu ze vzorku kávy Robusta a to 39,12 ± 0,07. U kávových 

olejů byla nejvyšší hodnota SPF stanovena u extraktu ze zelené kávy a to 10,08 ± 0,22. Obecně 

lze říct, že hodnoty SPF u kávových olejů jsou mnohonásobně nižší než u extraktů ethanolových 

a vodných. Hodnoty SPF všech extraktů jsou uvedeny v Tabulka 8. 
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Tabulka 8 – Hodnoty SPF jednotlivých extraktů 

 Typ extraktu SPF  

Káva Arabika  

vodný 5,93 ± 0,19 

20% ethanolový  23,40 ± 0,09 

40% ethanolový 25,36 ± 0,27 

60% ethanolový  18,88 ± 0,67 

80% ethanolový 17,34 ± 0,45 

96% ethanolový  11,93 ± 0,39 

olejový 1,96 ± 0,05 

Káva Robusta 

vodný 30,31 ± 0,22 

20% ethanolový  37,39 ± 0,07 

40% ethanolový 39,12 ± 0,35 

60% ethanolový  27,31 ± 0,24 

80% ethanolový 21,83 ± 0,52 

96% ethanolový  29,03 ± 0,08 

olejový 3,72 ± 0,09 

Bezkofeinová káva 

vodný 17,20 ± 0,06 

20% ethanolový  33,05 ± 0,14 

40% ethanolový 35,76 ± 0,14 

60% ethanolový  25,02 ± 0,58 

80% ethanolový 33,23 ± 0,39 

96% ethanolový  9,80 ± 0,13 

olejový 1,71 ± 0,22 

Směs káv Arabika a Robusta 

vodný 21,28 ± 0,16 

20% ethanolový  25,21 ± 0,58 

40% ethanolový 27,19 ± 0,42 

60% ethanolový  32,21 ± 0,11 

80% ethanolový 28,73 ± 0,19 

96% ethanolový  15,36 ± 0,45 

olejový 2,18 ± 0,37 

Zelená káva 

vodný 20,59 ± 0,54 

20% ethanolový  20,34 ± 0,24 

40% ethanolový 26,36 ± 0,35 

60% ethanolový  30,19 ± 0,35 

80% ethanolový 23,68 ± 0,20 

96% ethanolový  16,06 ± 0,13 

olejový 10,08 ± 0,22 

 

5.3.3 Kritická vlnová délka  

U všech připravených extraktů byla stanovena kritická vlnová délka. Vlnová délka nad 370 nm 

byla stanovena pouze u šesti vzorků, konkrétně u vodného a 96% ethanolového extraktu kávy 

Arabika, dále u 80% ethanolového extraktu a kávového oleje odrůdy Robusta, poté u 20% 
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ethanolového extraktu bezkofeinové kávy a dále u kávového oleje připraveného ze směsi káv. 

Tyto vzorky byly vyhodnoceny jako při ochraně pokožky jako účinnější, protože absorbují 

nejen v oblasti UV–B, také v oblasti UV–A. 

Tabulka 9 – Kritické vlnové délky 

 Typ extraktu Kritická vlnová délka [nm]  

Káva Arabika  

vodný 372 

20% ethanolový  366 

40% ethanolový 369 

60% ethanolový  368 

80% ethanolový 365 

96% ethanolový  373 

olejový 309 

Káva Robusta 

vodný 362 

20% ethanolový  360 

40% ethanolový 366 

60% ethanolový  362 

80% ethanolový 370 

96% ethanolový  359 

olejový 390 

Bezkofeinová káva 

vodný 368 

20% ethanolový  370 

40% ethanolový 368 

60% ethanolový  364 

80% ethanolový 362 

96% ethanolový  363 

olejový 297 

Směs káv Arabika a Robusta 

vodný 366 

20% ethanolový  369 

40% ethanolový 369 

60% ethanolový  364 

80% ethanolový 361 

96% ethanolový  364 

olejový 376 

Zelená káva 

vodný 364 

20% ethanolový  361 

40% ethanolový 358 

60% ethanolový  355 

80% ethanolový 356 

96% ethanolový  362 

olejový 361 
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5.3.4 Vztah mezi kritickou vlnovou délkou a SPF 

U všech extraktů byly srovnány hodnoty SPF a kritické vlnové délky. Vybrané extrakty 

splňovaly absorpci v oblasti UV-A (tedy kritická vlnová délka nad 370 nm) a zároveň měly 

vyšší hodnotu SPF. 

 U kávy Arabika splňovaly podmínku vhodné kritické vlnové délky dva extrakty – vodný a 

20% ethanolový extrakt, hodnoty SPF ale nebyly u těchto vzorků významně vysoké. 

 U kávy Robusta splňoval vhodnou kritickou vlnovou délku 80% ethanolový extrakt, kde 

hodnota SPF dosahovala 21,83 ±0,52 a kritickou vlnovou délku 370 nm. Kávový olej z této 

kávy dosahoval hodnoty kritické vlnové délky 390 nm, ale hodnota SPF byla stanovena na 

3,72 ± 0,09, což byla hodnota velmi nízká. 

 U bezkofeinové kávy splňoval podmínku kritické vlnové délky 20% ethanolový extrakt, u 

kterého byla hodnota SPF velmi příznivá, dosahuje hodnoty 33,05 ± 0,14. 

 U vzorku směsi káv splňuje hodnotu kritické vlnové délky olejový extrakt, hodnota SPF 

1,17 ± 0,22 byla velmi nízká. 

 U vzorku zelené kávy nebyl žádný extrakt, který by měl hodnotu kritické vlnové délky nad 

370 nm, ale nejvyšší hodnota SPF je u 60% ethanolového extraktu 30,19 ± 0,35. Tato hodnota 

byla velmi dobrá, podobně jako u dalších extraktů z nepražené kávy.  

 Přestože vybrané kávové oleje splňují kritickou vlnovou délku, v UV–A oblasti absorbovaly 

velmi málo, což lze vidět v Graf 24. Výjimkou je kávový olej z nepražené kávy, který by bylo 

možné použít jako UV absorbér a kombinovat ho s některým vodným a ethanolovým 

extraktem.  
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6  ZÁVĚR 
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na extrakci aktivních látek z kávy. Teoretická část se 

zabývá zpracováním kávové třešně, složením zeleného i praženého kávového zrna, dále 

charakterizací bioaktivních složek v kávě, problematikou SPF a také přípravou olejů.  

 Mezi bioaktivní látky, na které se práce zaměřuje, patří celkové fenolické látky a konkrétněji 

obsah flavonoidů a dále také antioxidační aktivita. Složení a obsah aktivních látek bývá 

ovlivněno například odrůdou a původem zrn, zpracováním, délkou a intenzitou pražení, 

čerstvostí zrn nebo podmínkami skladování. Pro experimentální část tak bylo vybráno 5 

různých vzorků káv. Vzorky zahrnovaly kávu praženou i nepraženou a také dva nejvýznamnější 

druhy kávy – Arabiku a Robustu, jejich směs a také kávu bez kofeinu. 

 Nejprve byly připraveny 3 typy extraktů - vodné, ethanolové a hexanové. U hexanových 

extraktů muselo dojít dodatečné úpravě, tedy k odpaření přebytečného rozpouštědla, kdy 

výsledkem byl kávový olej. U takto připravených extraktů byla zhodnocena výtěžnost. Nejvyšší 

výtěžnost byla dosažena při extrakci pomocí vody, kde se výtěžnost pohybovala v rozmezí 23–

28 %. Naopak nejméně účinný byl 96% ethanol, kde se procentuální výtěžnost pohybovala 

v rozmezí 5–9 %. Nejvyšší výtěžnosti kávového oleje pak bylo dosaženo opět u vzorku kávy 

bez kofeinu, kde byla stanovena výtěžnost 10,50 %. U kávových olejů byla výtěžnost také 

poměrně nízká a pohybovala se v rozmezí 5–11 %. 

 Charakterizace připravených extraktů zahrnovala stanovení celkových fenolických látek, 

flavonoidů a celkovou antioxidační aktivitu. Jako nejlepší extrakt byl vyhodnocen 40% 

ethanolový extrakt ze směsi káv Arabika a Robusta. 

 Dále byla u všech extraktů stanovena hodnota SPF pomocí metody in vitro. Podle výsledků 

lze kávu a z ní připravené extrakty považovat za dobré UV filtry. Nejvyšší hodnota SPF byla 

stanovena u 40% ethanolového extraktu kávy Robusta, hodnota SPF byla stanovena na 

39,12 ± 0,35. U kávových olejů byla nejvyšší hodnota SPF naměřena u vzorku zelené kávy, 

hodnota SPF byla 10,08 ± 0,22. 

 Obecně lze tedy usuzovat, že mezi nejvíce účinné extrakty jak z hlediska bioaktivních látek 

i hodnot SPF lze považovat 40% ethanolové extrakty. 

 U všech extraktů byla stanovena také kritická vlnová délka. U několika extraktů byla 

hodnota vyšší než limitních 370 nm, a tyto extrakty jsou účinné v oblasti UV–A. 

 Z extraktů s hodnotou kritické vlnové délky nad 370 nm a vysokou hodnotou SPF byly 

vybrány dva vhodné vzorky pro další použití. Jedná se o 80% ethanolový extrakt z kávy 

Robusta, u kterého kritická vlnová délka byla stanovena na 370 nm a hodnota SPF na 21,83 ± 

0,52. Druhým vybraným extraktem je 20% ethanolový extrakt z bezkofeinové kávy, kde 

kritická vlnová délka byla také stanovena na 370 nm, hodnota SPF je vyšší, dosahuje hodnoty 

33,05 ± 0,14. Tyto dva extrakty by bylo možné použít do kosmetických prostředků samostatně 

jako účinnou ochranu před UV zářením. 

 U vodných extraktů byl rovněž stanoven i obsah kofeinu. Nejvyšší obsah byl stanoven 

v kávě Robusta, u kterého byla stanovena hodnota 50,13 ± 0,27 mg/g. Dle očekávání byl 

nejnižší obsah kofeinu stanoven u vzorku kávy bez kofeinu, kde byla stanovena hodnota 

7,92 ± 1,94 mg/g. 
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 Celkově lze konstatovat, že připravené kávové extrakty lze použít do kosmetických 

přípravků. Vhodnou formou by byla kosmetika s ochranným faktorem SPF, na kterou by bylo 

možné použít 20% ethanolového extrakt z bezkofeinové kávy, případně 80% ethanolový 

extrakt z kávy Robusta, a déle přídavek libovolného 40% ethanolového extraktu, z důvodu 

vysokého obsahu bioaktivních látek. 

 Ostatní extrakty s vysokou hodnotou SPF, ale hodnotou kritické vlnové délky pod 370 nm, 

by bylo také možné použít v kosmetice s SPF, především však v kombinaci s další složkou, 

která účinně absorbuje v UV–A oblasti. Dále by bylo vhodné připravené extrakty využít jako 

složky anti-aging přípravků, díky svému vysokému obsah bioaktivních látek. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
  

ABTS – 2,2´-azino-di-(3-etylbenzthiazolin sulfát) 

HPLC – High Performace Liquid Chromatography – Kapalinová chromatografie 

TEAC – Trolox equivalent antioxidant capacity 

SPF – Sun protecting factor 

UV záření – ultrafialové záření, část elektromagnetického záření 

UV–A záření – oblast ultrafialového záření o vlnové délce 400-315 nm 

UV–B záření – oblast ultrafialového záření o vlnové délce 315-280 nm 

UV–C záření – oblast ultrafialového záření o vlnové délce 100-280 nm. 
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