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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce byla optimalizace metody stanovení akrylamidu v kávě pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem s diodovým polem. V teoretické části 

bakalářské práce byla pozornost věnována taxonomickému rozdělení kávy, jejímu zpracování 

a chemickému složení. Součástí teoretické časti práce byl popis vzniku akrylamidu v kávě a 

možné metody jeho stanovení. Praktická část se zabývala validaci metody, která byla využita 

při analýze vzorků káv.  Jednotlivé vzorky kávy se lišily druhem kávy a společností, kde byla 

káva získaná. Stanovení obsahu akrylamidu bylo provedeno u komerčních, franšízových a 

výběrových káv druhu arabika. Na závěr bylo provedeno stanovení akrylamidu v kávě 

různého druhu, a to v robustě a arabice. 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis aimed to optimize the method of determining acrylamide in coffee using 

high-efficiency liquid chromatography with a diode-array detector. In the theoretical part of 

the bachelor's thesis, attention was paid to the taxonomic distribution of coffee, it's processing 

and chemical composition. Part of the theoretical frequency of the work involved describing 

the formation of acrylamide in coffee and possible methods of determining it. The practical 

part looked at validating the method, which was used in the analysis of coffee samples. The 

individual samples of coffee varied in the type of coffee and the societies where the coffee 

was obtained. Determination of the acrylamide content has been carried out on commercial, 

franchised, and selective coffees of the arabica species. Finally, the determination of 

acrylamide was made in the coffee of various types, in robusta and arabica. 
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1 ÚVOD 

 

Káva je pro většinu lidí nedílnou součástí jejich životů. Mnoho lidí má pití kávy spojeno 

s denními návyky, někteří ji pijí díky jejím povzbuzujícím účinkům a někteří lidé kávu pijí 

kvůli její nezaměnitelné chuti. Obliba kávy v regionech celého světa již stovky let jen stoupá. 

Bez nadsázky lze říct, že je káva jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě, a proto není divu, 

že v poslední době vznikají nové podniky, které se zaměřují buď na zpracování, nebo 

distribuci tohoto tzv. černého zlata. 

 Káva obsahuje spoustu chemických látek, které se podílejí na jejím senzorickém profilu. 

Obsahuje různé sacharidy, lipidy, bílkoviny, ale také alkaloidy, zejména kofein, který je 

známý svými povzbuzujícími účinky. Během technologických postupů dochází k různým 

chemickým změnám, které mají za následek jak vznik nových senzoricky významných látek, 

jako jsou například melanoidy, flavonoidy, ale také vznik látek, které nejsou pro člověka 

pozitivní z hlediska konzumace, jako je například akrylamid. 

 Předkládaná bakalářská práce má za cíl v teoretické části podat ucelený přehled informací o 

kávě, způsobu přípravy i technologických postupech zpracování a pěstování. Jsou zde také 

popsány rozdíly chemického složení v kávových zrnech arabiky a robusty. V teoretické části 

nechybí popis akrylamidu a jeho fyzikálních a chemických vlastností, informace o jeho 

toxicitě, vzniku i výskytu v kávě a v neposlední řadě možnosti jeho stanovení. 

 V praktické části je pozornost věnována především validaci metody, kterou by bylo možné 

akrylamid v kávě stanovat, konkrétně byla pro tyto účely validována metoda HPLC-DAD. 

Množství akrylamidu v kávě lze rovněž stanovit pomocí plynové chromatografie, nicméně 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie je v laboratořích stále více používána v porovnání 

s plynovou chromatografií. Výsledky této práce tak mohou být zajímavé pro laboratoře které 

chtějí sledovat obsah akrylamidu v kávě a zároveň nemají k dispozici techniku plynové 

chromatografie s příslušným detektorem. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Káva 

Horký nápoj připravovaný z plodů keře kávovníku se nazývá káva. 

 Tento horký nápoj, který provází velké množství rituálů, způsobu přípravy, ale také 

rozporuplných názorů na jeho škodlivost nebo prospěšnost pro zdraví, je každodenním 

požitkem již dlouhá léta pro téměř celý svět. Kávu požíváme jak v pohodlí domova, tak i na 

cestách, v letadle, kavárnách, zaměstnání a pijeme ji jednou nebo vícekrát denně. Mnoho lidí 

se těší na svůj rituál v podobě šálku oblíbené kávy, a ti si ji dokážou patřičně vychutnat, nebo 

ji naopak pijeme bezmyšlenkovitě a automaticky. 

 Káva má také silný ekonomický dopad. Při jejím pěstování, pražení, prodeji a přípravě je 

zaměstnáváno mnoho lidí a je tedy výraznou komoditou ve smyslu sociálním i ekonomickém. 

Statistiky ukazují, že v celosvětovém měřítku ji překoná pouze obchod s ropou a ropnými 

deriváty. Na kávovém průmyslu a navazujících odvětvích se podílí přes 20 milionů lidí [1]. 

2.1.1 Historie kávy 

Historie kávy a kávové kultury sahá daleko do minulosti. Již kolem roku 550 př. n. l. byla 

káva známá v Etiopii a Arábii. Původ kávy však zůstával dlouho nejasný. Přední botanik Carl 

Linné, který ji klasifikoval jako „arabskou kávu“, se mylně domníval, že pochází z Arábie. 

Skutečný původ kávy byl později upřesněn, bylo zjištěno, že káva pochází z východní Afriky 

v blízkém okolí Velkých jezer. Právě v etiopské provincii Kaffa se ještě v současné době 

nacházejí volně rostoucí keře kávovníku. 

 Přímořské národy, které se vydávaly na námořní cesty, ochutnaly poprvé kávu právě v 

Arábii. Následně ji odtud začaly vyvážet do Evropy. Arábie se zákazem vývozu klíčivých 

semen snažila udržet výhradní právo na pěstování kávovníku. V roce 1517 se ale Turkům 

povedlo semena propašovat z Arábie do Turecka. Postupně se tak pěstování kávy rozšířilo i 

do jiných oblastní světa. Velkou zásluhu na tom mají především Holanďané, kteří v 17. století 

tajně přivezli zelená kávová semena z Jemenu do svých zámořských kolonií. Dohromady se 

jim podařilo vypěstovat první keře kávovníku v Indii, na Jávě a na Cejlonu. Díky námořnímu 

důstojníkovi Gabrieli Mathieu de Clieu se podařilo vysadit a rozmnožit kávovník na 

Martiniku, který nejspíše dal základ milionu kávových keřů rostoucích dnes ve Střední 

Americe a v oblasti Karibiku. Na rozšíření pěstování kávovníku do ostatních oblastí světa se 

významně podíleli také Španělé a Angličané ve svých koloniích.  

 Pití kávy se rozšířilo mimo oblast Arabského poloostrova do blízkých zemí Orientu již v 

15. století. V tehdejších hlavních městech kultury a průmyslu vznikaly oblíbené kavárny. Za 

nedlouho se pití kávy v Turecku stalo vášní a dále se tento zvyk postupně dostal i do ostatních 

evropských zemí. 

 V roce 1714 byla otevřena první pražská kavárna, která se nacházela pod Malostranskou 

věží. Pití kávy se tak otisklo do každodenního života v českých zemích a pojem „turecká 

káva“ se stal nedílnou součástí kultury [1]. 
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2.1.2 Druhy kávovníků 

Podle taxonomického rozdělení kávovníků je v současnosti známo nejméně 125 druhů rodu 

Coffea, ale pouze tři druhy mají komerční význam. Mezi nejvýznamnější druhy patří Coffea 

arabica, Coffea canephora a v malé míře také Coffea liberica.  

Kvůli bohatosti odrůd a druhů kávy docházelo k častým nejasnostem v terminologii [2].  

2.1.2.1 Coffea arabica 

Kávovník arabský nebo tzv. „arabika“ patří mezi nejvýznamnější botanický druh kávy 

původem z Etiopie a tvoří kolem 70 % celé světové produkce zelené kávy. Plody se vyznačují 

vysokou kvalitou a nízkým obsahem kofeinu (0,7 – 1,4 %). Kávovník arabský ve srovnání s 

jinými druhy bývá často napadán různými chorobami jako je například listová rez nebo 

semena a plody jsou napadeny kávovým broukem [1][4]. 

 

Obrázek 1: Třešně různých odrůd druhu Coffea arabica [3] 

2.1.2.2 Coffea canephora 

Kávovník laurenstký nebo tzv. „robusta“ pochází především z Jávy a hned za Coffea arabicou 

je druhým nejdůležitějším druhem kávovníku. Světová produkce robusty činí necelých 30 % a 

stále roste. Ve srovnání s kávovníkem arabským je mnohem odolnější vůči chorobám, 

přizpůsobivější různým podmínkám. Semena robusty v porovnání s arabikou jsou menší a 

jsou nižší kvality, avšak s vyšším obsahem kofeinu. Tento druh se používá především při 

výrobě instantních káv.  V dnešní době je velkým trendem tzv. „arobusta“, což je směs plodů 

robusty a arabiky [1][4]. 

2.1.2.3 Coffea liberica 

Kávovník liberský nebo tzv. „liberika“ není tak používaný jako v předchozích případech. 

Nízká jakost plodů kávovníku liberského je způsobená typickou hořko-trpkou chutí, a 

z tohoto důvodu je světová produkce pouze 1 % [4]. 

2.1.2.4 Coffea Dewevrei 

Tento kávovník jiným názvem chari (šari) nebo takzvaná „excela“ se vyznačuje plody nízké 

kvality s vysokým obsahem kofeinu. Vůně kávy je výrazná, ostrá až odpudivá [4]. 

 Označením Coffea Dewevrei se rozumí označení samostatného druhu. Často však tento 

druh bývá označován jako synonymum druhu Coffea liberica. Ve skutečnosti se jedná o 

rozdílné odrůdy [2]. 
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2.1.3 Pěstování kávovníků 

Již stovky let zaujímá kávovník důležitou roli mezi rostlinami, které jsou pro různě vyspělé 

země důležitým ekonomickým faktorem. I v méně vyspělých částech světa vytváří kávovník 

pracovní příležitosti, a to dokonce i v oblastech extrémní chudoby. 

 Kávovník není příliš náročný na specifické půdní podmínky. Daří se mu i v jílovito-

křemičité půdě v dolní části Kamerunu a Pobřeží slonoviny, jako na půdách vulkanického  

původu, které můžeme najít po celém světě. Nejlépe mu vyhovuje subtropické a tropické 

podnebné pásmo, kde je vhodné vlhké a teplé podnebí se stálými teplotami, a to mezi 18 – 22 

°C.  

 V průmyslovém rozsahu jsou pěstovány pouze tři kávovníky z rodu Coffea. Jedná se o 

kávovník robusta, kávovník arabský (arabika) a kávovník liberijský. Důležité také je, že 

kávovník patří mezi pralesně vegetující keře. Znamená to, že pokud se kávovníkové plantáže 

nachází v oblastech postihujících silné větrné podmínky či nadměrné sluneční záření, musí 

být chráněny pásy jiných rostlin. Často se používá pás banánovníků nebo kukuřice. Díky 

tomu také dochází k regulacím plantáží. 

 Jasně bílé květy kávovníku se rychle změní v zárodky plodů. Plody dozrávají v závislosti 

na odrůdě a půdních podmínkách průběžně 6 až 9 měsíců po odkvětu, přičemž vznikají 

plodnice, které svojí velikostí připomínají třešně. Zelené plody zpočátku žloutnou, červenají 

(nejlepší pro sklizeň) až se nakonec zabarvují jemně dofialova. Skládají se z kožovité slupky, 

dužiny, která je šťavnatá, a pergamenovité slupky, obalující dvě kávová zrna. Volné 

osemenění zvané stříbřitá blanka obaluje každé semeno [5].  

 Obrázek 2 uvedený níže vyobrazuje mapu, kde je káva produkovaná. 

 

 

Obrázek 2: Mapa producentů kávy a členů Mezinárodní organizace pro kávu (ICO) [6] 

 

 

 



 

11 

 

 

2.1.4 Technologické postupy zpracování 

Výrobu kávy dělíme na několik zásadních etap: sklizeň kávy, zpracování zrn, sušení, loupání, 

leštění, třídění a přebírání, přepravu a pražení kávy. Každá tato etapa nese jasná specifika a je 

rozhodující pro konečnou kvalitu kávy [7]. Jednotlivé etapy zpracování budou blíže popsány 

v následujících podkapitolách. 

 

Obrázek 3: Technologický postup výroby kávových produktů [8] 

2.1.4.1 Sklizeň 

Stejně jako při sběru vína, tak i při sklizni kávy záleží na správném načasování. Kávovníkové 

keře začínají plodit již po třech letech. Severně od rovníku, přesněji ve Střední Americe a 

Etiopii, probíhá sklízení kávy od září do prosince. Jižně od rovníku, například v Brazílii, se 

káva sklízí v jarních měsících. Země ležící na rovníku sklízí kávu celoročně. Celoroční sběr je 

uskutečnitelný i v různých nadmořských výškách. První sklízení ale probíhá v nižších 

nadmořských výškách, jelikož právě tam káva zraje rychleji. Technika sklizně se liší, ale na 

většině plantáží sklizeň probíhá ručně [9].  

2.1.4.2 Česání 

Až polovinu nákladů kávové plantáže představuje sklizeň. V některých zemích se proto snaží 

náklady snížit za pomocí česacích strojů. Takový způsob přidává práci navíc v podobě 

následného výběru větviček a lupení z očesaných plodů [9]. 

 Celá úroda se získává česáním kávových třešní z větví keře při jednom průchodu plantáží. 

Výběrové česání nebo také selektivní sklizeň, je nákladnější a mnohem pracnější, proto se 

využívá při sběru Arabiky. Jde totiž o způsob, kdy se s přestávkou osmi až deseti dnů sklízí 

opakovaně jen tmavé a zralé plody. 
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 Česač s průměrnou výkonností je schopen otrhat od 50 do 100 kg peckovic za den. Kávová 

zrna tvoří pouze 20 procent. Česači musí při sběru dbát na to, aby se mezi kvalitní správně 

zralé plody nedostaly plody nezralé, poškozené nebo dokonce plody napadené chorobami. 

Přesně takové plody mohou stát za znehodnocením celé sklizně. Jejich zrna mají po rozdrcení 

charakteristický nepříjemný zápach. 

2.1.4.3 Zpracování a sušení 

Pro zpracování a sušení kávových plodů existují tří hlavní metody, a tím je suchá metoda, 

polomokrá metoda a mokrá metoda. Sušení ovlivňuje konečnou hodnotu kávových zrn. Při 

nedostatečném vysušení kávy dochází ke zhoršení kvality [10]. 

 Nejstarší a zároveň nejběžnější metodou zpracovaní kávy je takzvaný suchý způsob, který 

se hojně využívá dodnes například v Brazílii, západní Africe a v zemích s nedostatkem vody. 

Používají se tři způsoby suchého zpracovaní, a to sušení na slunci, strojové sušení 

v horkovzdušné sušárně a jejich kombinace. Sušení na slunci probíhá až čtyři týdny, kdy se 

plody suší rozprostřené na zemi nebo na betonových plochách. Během sušení je sledována 

vlhkost, která by neměla v konečném obsahu překračovat 11 %. Součástí sušení je neustále 

přehazování kávových zrn. Sušení na slunci se vyznačuje nízkými náklady, ale také nižší 

jakostí kávy [4][10].  

 Dalším využívaným způsobem zpracování kávových třešní je polomokré nebo také 

polopromyté zpracování. Spotřeba vody při tomto zpracování je mnohem nižší než u 

zpracování mokrou metodou. Stejně jako u mokré metody jsou kávové bobule drceny pomocí 

drticího stroje. Fermentační tank se pro produkci arabiky nevyužívá a kávová zrna se suší na 

slunci v pergamenové slupce. Asi po šesti dnech je konečný obsah vody asi 12 % ve vlhkém 

stavu. Káva zpracovaná polomokrým způsobem má výraznější sladkou a karamelovou chuť, 

která je způsobená vstřebáním cukrů z dužiny do zrnek [11]. 

 Mokrá metoda je propracovanější než metoda suchá. Přístroj využívající se v mokrém 

čištění se nazývá pulpovník, ve kterém dochází k mačkání, a tím k oddělení převážné části 

dužiny od kávových zrn, které jsou uzavřené v pergamenové slupce. Zbývající část dužiny na 

kávových zrnech se dále odstraňuje fermentací. Kávová zrna kvasí přibližně 16 až 36 hodin za 

rozkladu celulózy a pektinu, a tím ke vzniku slizu, který je následně odstraněn mechanickým 

praním. Podobně jako u suché metody i tady se měří vlhkost, která by v konečné fázi neměla 

přesáhnout 11 %. Mokrá metoda je vhodná pro kávu druhu Coffea arabica a používají ji 

v Brazílii, Kolumbii, Střední Americe a Africe [4][10][12].  

2.1.4.4 Loupání a leštění 

Proces, během kterého dochází k odstraňování pergamenové slupky před exportem, se nazývá 

loupání. U zrn zpracovaných suchou metodou byla mnohem snadněji oddělována 

pergamenová slupka než u zrn zpracovaných mokrou metodou. 

 Leštění zrn probíhá po odstranění slupky. Následně jsou zrna asi 1-2 měsíce uskladněna, 

poté tříděna mechanicky nebo ručně podle jednotlivých vlastností. Zrna se rozdělují na 

základě jakosti, tloušťky a velikosti. Zrna vykazující různé defekty či vady jsou při třídění 

vyřazena z procesu zpracování [13].  
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2.1.4.5 Pražení 

Nejdůležitějším procesem zpracování kávy je pražení, při kterém dochází k tvorbě 

preferované vůně a chuti. Jedná se o složitý proces, během kterého dochází k řadě reakcí jako 

je ztráta vody i těkavého podílu, a to vede k fyzikálním a chemickým změnám. Zelená zrna 

kávy se praží při vysokých teplotách v různých časových úsecích v závislosti na 

preferovaných vlastnostech výsledného produktu. Dochází ke zvýšení objemu zrna, a tím 

k poklesu hustoty, která ovlivňuje jeho strukturu. Také se mění pH, barva, chuť a aroma 

kávového zrna [14]. 

 Pražení se pohybuje mezi teplotami 100 – 200 °C a trvá okolo 20 – 40 minut. Proces lze 

rozdělit na čtyři hlavní fáze, a to sušení, vývoj, rozklad a pražení.  Při teplotách kolem 50 °C 

dochází k odpařování vody a k denaturaci proteinu obsaženého v tkáňových buňkách. Zhruba 

při teplotě 100 °C dochází k hnědnutí zrna a k tvorbě organických sloučenin pyrolýzou, která 

se projevuje jeho bobtnáním.  Dosažením teploty kolem 150 °C dochází tzv. počáteční suchou 

destilací k uvolnění vody, oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého, což vede ke zvětšení objemu. 

Při teplotě pohybující se mezi 180 – 200 °C probíhá fáze rozkladu, pro kterou je typické 

vyskočení zrna a prasknutí podél brázdy nebo drážky. [12] Také zde probíhají Streckerovy a 

Maillardovy reakce [15]. U poslední fáze neboli pražení klesá konečná hodnota vlhkosti 

kávového zrna na 1,5 – 3,5 % [12]. 

 

Obrázek 4: Stupně pražení kávy  
(A – světle pražená, B – středně pražená, C – středně tmavá pražená, D – tmavě pražená) [3] 

2.1.5 Chemické složení kávy 

Chemické složení kávy závisí na klimatu, odrůdě a zpracování. Káva se skládá z netěkavých 

složek, do kterých patří voda, sacharidy a vlákniny, lipidy, bílkoviny a volné aminokyseliny, 

organické kyseliny, minerální látky, kyselina chlorogenová a trigonelin. Některé z nich také 

patří do biologicky aktivních látek, které také přispívají k chuti. Aroma je vytvářeno těkavými 

látkami, které tvoří zhruba 0,1 % hmotnosti pražené kávy. V pražené kávě se nachází více 

než 800 látek, u zelené kávy bylo zjištěno více než 200 sloučenin, které se podílejí na aroma 



 

14 

 

kávy, avšak pouze 60 sloučenin hraje významnou roli [12][16][17]. Složení kávy bude blíže 

popsáno v následujících podkapitolách. 

Tabulka 1: Složení suchých kávových zrn uvedené v hmotnostních procentech [18] 

SLOŽENÍ 
ARABIKA ROBUSTA 

zelená pražená zelená pražená 

Oligosacharidy 6,0 – 8,0 0 – 3,5 5,0 – 7,0 0 – 3,5 

Polysacharidy 50,0 – 55,0 24,0 – 39,0 37,0 – 47,0 – 

Bílkoviny 11,0 – 13,0 13,0 – 15,0 11,0 – 13,0 13,0 – 15,0 

Volné AMK 2,0 0 2,0 0 

Lipidy 12,0 – 18,0 14,5 – 20,0 9,0 – 13,0 11,0 – 16,0 

Mastné kyseliny 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 

Kofein 0,9 – 1,2 0 – 1,0 1,6 – 2,4 0 – 2,0 

Melanoidy – 16,0 – 17,0 – 16,0 – 17,0 

Trigonelin 1,0 – 1,2 0,5 – 1,0 1,6 – 2,4 0,3 – 0,6 

Kyselina chlorogenová 5,5 – 8,0 1,2 – 2,3 7,0 – 10,0 3,9 – 4,6 

Minerály 3,0 – 4,2 3,5 – 4,5 4,0 – 4,5 4,6 – 5,6 

2.1.5.1 Sacharidy 

Zrna zelené kávy obsahují zhruba 40 – 50 % sacharidů z celého chemického složení kávy. 

Vůni a barvu získává káva právě díky sacharidům, které jsou prekurzory pro Maillardovu 

reakci a karamelizaci. Koncentrace cukru v případě kávy druhu Coffea arabica je téměř 

dvojnásobná v porovnání s druhem kávy Coffea canephora. Značnou část sacharidů v zelené 

kávě tvoří celulóza a polysacharidy, které jsou nerozpustné. Během procesu pražení dochází k 

rozkladu polysacharidů a jednotlivé fragmenty se stávají rozpustnými. Sacharóza je v zelené 

kávě obvykle zastoupena do 9 % a její koncentrace se výrazně liší se stupněm zralosti a 

pražením. Jednoduché sacharidy, do kterých se řadí manóza, arabinóza, fruktóza a galaktóza, 

se v pražené kávě vyskytují v malém zastoupení [12][19][20].  

Tabulka 2: Obsah sacharidů v kávových zrnech (v obj. %) [20] 

 ARABIKA ROBUSTA 

Polysacharidy – 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 

Disacharidy Sacharóza 6 – 9 3 – 7 

Monosacharidy 

Arabinóza 3,4 – 4,0 3,8 – 4,1 

Manóza 21,3 – 22,5 21,7 – 22,4 

Glukóza 6,7 – 7,8 7,8 – 8,7 

Galaktóza 10,4 – 11,9 12,4 – 14,0 

Rhamnóza 0,3 0,3 

Xylóza 0 – 0,2 0 – 0,2 
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2.1.5.2 Bílkoviny 

Stavebními kameny bílkovin jsou aminokyseliny, které se v kávě nachází pouze v malých 

množstvích. Existuje celkem 22 aminokyselin, avšak v kávě dominují pouze tři z nich. Patří 

sem zejména kyselina glutamová, glycin a kyselina asparagová. Dále se v kávě v malém 

množství vyskytuje threonin, isoleucin, leucin, lysin, cystein, fenylalanin, tyrosin, valin, 

arginin, histidin, alanin, prolin a serin. Aminokyseliny hrají rozhodující roli při tvorbě barvy a 

aroma během pražení. 

 Díky degradaci dochází k poklesu aminokyselin až na 30 % z celkového obsahu. V pražené 

kávě nastává pokles obsahu reaktivních aminokyselin, do kterých se řadí arginin, kyselina 

asparagová, cystein, histidin, lysin, serin, treonin a metionin. Oproti tomu dochází 

k relativnímu zvyšování obsahu stabilních aminokyselin zejména alaninu, kyseliny glutamové 

a leucinu. V pražené kávě se volné aminokyseliny vyskytují pouze ve stopovém množství 

[12][17][21]. 

Tabulka 3: Složení aminokyselin v kávě uvedeno v procentech [21] 

AMK 
ARABIKA ROBUSTA 

zelená pražená zelená pražená 

Alanin 4,75 4,76 4,87 6,84 

Arginin 3,61 0,0 2,28 0,0 

Asparagin 10,63 9,53 9,44 8,94 

Cystein 2,89 0,76 3,87 0,14 

Kyselina glutamová 19,88 21,11 17,88 24,01 

Glycin 6,40 6,71 6,26 7,68 

Histidin 2,79 2,27 1,79 2,23 

Isoleucin 4,64 4,76 4,11 5,03 

Leucin 8,77 10,18 9,04 9,65 

Lysin 6,81 3,46 5,36 2,23 

Methionin 1,44 1,08 1,29 1,68 

Fenylalanin 5,78 5,95 4,67 7,26 

Prolin 6,60 6,82 6,46 9,35 

Serin 5,88 2,60 4,97 0,14 

Theronin 3,82 2,71 3,48 2,37 

Tyrosin 3,61 4,11 7,45 9,49 

Valin 8,05 6,93 6,95 10,47 

2.1.5.3 Lipidy 

Hlavní složkou kávy jsou lipidy. Jejich obsah se značně liší na základě druhu kávovníku. 

Celkový obsah lipidů v semenech robusty je dvakrát nižší než u semen arabiky. Lipidová 

frakce kávy je složena především z triacylglycerolů, které tvoří přibližně 75 % z celkového 

podílu lipidů, dále z volných mastných kyselin, sterolů, diterpenů, tokoferolů aj. [19]. 
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 Většina mastných kyselin, které se v kávě objevují, jsou nenasycené. Patří sem kyselina 

olejová, kyselina linolová a kyselina linolenová. V kávě se mastné kyseliny nacházejí 

v různých formách. Nejčastěji se vyskytují ve formě triacylglycerolů, které vznikají 

esterifikací mastných kyselin glycerolem. Dále se mastné kyseliny nachází v diterpenech a v 

malém podílu i v esterech sterolů [19].  

 Součástí kávy jsou diterpeny kahweol, cafestol a 16-O-methylcafestol. V robustě se 

objevuje diterpen 16-O-methylcafestol, který arabika neobsahuje. Díky tomu je tedy možné 

zjišťovat falšování káv a indikovat mísení druhu arabika a robusta. U diterpenu kahweolu a 

cafestolu dochází k jejich degradaci během procesu pražení [12]. 

 Přibližně 93 % z celkového obsahu sterolů v kávě tvoří tzv. 4-desmethylsteroly, dále se zde 

vyskytují 4,4-dimethylsteroly, jejíž podíl z celkového obsahu tvoří 5 %, v poslední řadě se 

v kávě také objevují methylsteroly, které zaujímají pouze 2 % z celkového obsahu [19]. 

 

 

Obrázek 5: Struktura A) cafestolu a B) kahweolu [19] 

2.1.5.4 Alkaloidy 

Trigonelin je alkaloid, který vzniká enzymatickou methylací kyseliny nikotinové. Přispívá 

k hořkosti a je prekurzorem tvorby těkavých sloučenin, jako jsou pyroly a pyridiny, které 

vznikají během pražení. Obsah trigonelinu se liší podle druhu kávy. V Coffea canephora je 

tento alkaloid obsažen pouze ze 2/3 ve srovnání s druhem Coffea arabica.  

 Během pražení dochází k demethylaci trigonelinu, která vede ke vzniku kyseliny 

nikotinové známé také jako vitamín B3 (niacin) [19]. 

 Dalším alkaloidem je kofein, který patří podobně jako theobromin nebo theofylin do 

methylxanthinových skupin. Tento alkaloid je charakteristický svou hořkostí, která se odráží 

v chuti kávového nápoje. Koncentrace kofeinu v kávových zrnech závisí na druhu kávovníku, 

obsah v Coffea arabica je ve srovnání s Coffea canephora dvojnásobně nižší (viz kapitola 

2.1.2 Druhy kávovníků). Díky svým povzbuzujícím účinkům se řadí do psychoaktivních 

látek, a proto by se dalo tvrdit, že je antagonista adenosinového receptoru [19][22]. 

 

Obrázek 6: Strukturní vzorec kofeinu [19] 
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2.1.5.5 Organické kyseliny 

Látky vytvářející kyselost kávy se nazývají organické kyseliny. Dělí se na těkavé a netěkavé. 

Typickými těkavými kyselinami, které se v kávě nachází, jsou kyselina octová a kyselina 

mravenčí. Mezi netěkavými kyselinami převažují kyselina mléčná, kyselina citrónová, 

kyselina pyrohroznová a kyselina vinná. Dále se v kávě vyskytují v menším množství vyšší 

mastné kyseliny, kyselina jantarová, malonová, jablečná a kyselina glutarová. 

 Velmi často se v kávě vyskytují tzv. chlorogenové kyseliny, čímž se v podstatě označují 

všechny přírodní estery kyseliny chinové. Během procesu pražení dochází k poklesu obsahu 

organických kyselin [12][23].  

2.1.5.6 Aromatické látky 

Zhruba 0,1 % celkové hmotnosti pražené kávy druhu Coffea tvoří těkavé látky, které vytváří 

aroma kávy. Během pražení dochází díky Maillardovým reakcím a karamelizaci ke vzniku 

mnoha heterocyklických sloučenin jako jsou furany, indoly, pyrroly, pyridiny, pyraziny, 

chinolin, chinoxaliny, thiazoly, thiofenyoxazoly a jiné. Další sloučeniny, které se podílejí na 

aroma kávy, jsou alifatické sloučeniny. Řadí se sem uhlovodíky, karbonylové sloučeniny, 

karboxylové sloučeniny a estery, alkoholy, alifatické dusíkaté a sirné sloučeniny [16]. 

2.1.5.7 Antioxidační aktivita kávy 

Káva je bohatým zdrojem bioaktivních látek. Obsahují totiž značné množství antioxidantů, 

flavonoidů a fenolových sloučenin [24]. 

 Kávě se připisují příznivé účinky na zdraví. Důvodem je její antioxidační aktivita, při které 

dochází ke zpomalení oxidace. Antioxidační aktivita kávy úzce souvisí s chlorogenovými, 

ferulovými, kávovými a n-kumarovými kyselinami, které jsou v kávě obsaženy. Různé studie 

uvádí, že do antioxidantů také patří alkaloidy kofein a trigonelin. Obsah v kávových plodech 

se liší původem a druhem kávy. 

 Zelená káva obsahuje velké množství polyfenolických látek, jako jsou především kyseliny 

chlorogenová, ferulová, kávová a p-kumarová. 

Při pražení kávy dochází v důsledku Maillardovy reakce k výrazné změně složení polyfenolů. 

V pražené kávě také dochází k syntéze silných oxidantů tzv. melanoidů. Během pražení 

dochází k nárůstu fenylalaninu, který rovněž vykazuje vysokou antioxidační aktivitu. 

 Zelená zrnka kávy robusta vykazuje mnohem vyšší antioxidační aktivitu než arabika, avšak 

po lehkém pražení dochází k výraznému poklesu antioxidačního aktivity robusty na hodnoty 

srovnatelné s antioxidační aktivitou arabiky. Během pražení dochází k převýšení antioxidační 

aktivity arabiky nad robustou [25]. 

 Melanoidy jsou látky s rozmanitým složením a různou molekulovou hmotností. Jejich 

přítomnost je zodpovědná za hnědou barvu pražené kávy. Podle různých studií lze melanoidy 

považovat za bioaktivní sloučeniny, neboť jsou částečně odpovědné za antibakteriální, 

antioxidační a chelátové vlastnosti kávových nápojů [19]. 

 Flavonoidy lze zařadit do sloučenin s antioxidační aktivitou, neboť zabraňují oxidačnímu 

poškození DNA, lipidů a proteinů. Ovlivňují základní funkce buněk jako je diferenciace, růst 

a apoptóza. Flavonoidy lze dále dělit na flavony, flavanoly, flavanony, flavonoly a 

antokyanidiny [18]. 
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Termínem kyselina chlorogenová jsou označovány všechny fenolické sloučeniny, které 

vznikly esterifikací trans-skořicových kyselin s kyselinou chinovou. [8] Jedná se tedy o 

všechny přírodní estery kyseliny chinové. Kyseliny chlorogenové jsou hlavní složkou zelené 

kávy. Během procesu pražení kávy dochází k jejich degradaci a ke vzniku jiných sloučenin 

jako jsou například fenoly [23]. Přednostně dochází k vytvoření esterů, které mají 

hydroxylovou skupinu substituovanou na atomu uhlíku C-3, C-4 a C-5. Kyseliny 

chlorogenové lze dále rozdělit na kyseliny kofeoylchinové, dikafoylchinové, caffeoyl-

feruloylchinové, p-kumaroylové a feruloylchinové. Vytváří v kávě typickou kyselost, trpkost i 

hořkost. Obsah kyselin se liší v závislosti na druhu. U kávy druhu Robusta je koncentrace až 

dvojnásobně vyšší v porovnání s druhem arabika [19]. 

 

 

Obrázek 7: Strukturní vzorec kyseliny chlorogenové [18] 

2.1.5.8 Minerální látky 

Dominujícím prvkem obsaženým v kávě je draslík, který představuje přibližně 40 % 

z celkového minerálního obsahu. Hned za draslíkem následuje fosfor, který je v kávě obsažen 

pouze ve 4 %. Zbývající obsah minerálních látek je složen z přibližně 30 různých prvků, do 

kterých patří například hořčík, sodík, vápník či síra.  Obsah hořčíku se mezi druhy Coffea 

arabica a Coffea canephora značně odlišuje. Dále jsou v kávě obsaženy stopové minerály 

zinku, stroncia, křemíku, železa, manganu, mědi aj. Skladba stopových minerálních látek se 

odlišuje podle složení půdy, kde je káva pěstována [19].  

2.1.6 Kontaminanty 

2.1.6.1 Furan 

Furan je těkavá heterocyklická organická sloučenina složena z pětičlenného aromatického 

kruhu s jedním atomem kyslíku a se čtyřmi atomy uhlíku [19]. 

 Prekurzory furanu, přírodní materiály obsahující pentosu a celulosu, jsou termicky 

degradovány [26]. Studium podmínek vzniku furanu – konktrétně teploty a času – ukázalo, že 

nižší teplota a delší doba pražení (140 °C; 20 minut) vedla ke snížení konečného obsahu 

furanu, zatímco při vyšší teplotě a kratší době pražení (200-220 °C; 10-15 minut) došlo ke 

vzniku vysoké koncentrace. 

 Na základě testovaní účinků furanu na zvířatech je tato heterocyklická sloučenina 

považována za lidský karcinogen [19]. 

 

Obrázek 8: Vzorec furanu [18] 
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2.1.6.2 Ochratoxin A 

Ochratoxin A ve zkratce OTA je mykotoxin, který je produkován několika druhy rodu 

Aspergillus a Penicillium. Jedná se o silný hepatotoxin (jaterní toxin) a nefrotoxin (ledvinový 

toxin), který i ve stopových množstvích vykazuje mutagenní, teratogenní, imunosupresivní a 

karcinogenní účinky. Snížení obsahu OTA je možné docílit pražením kávy, neboť tento 

mykotoxin není odolný vůči vysokým teplotám. Proto se tento mykotoxin obvykle neobjevuje 

u středně a tmavě pražených káv. 

 Molekula ochratoxinu A je složena z fenylalaninu, který je spojen peptidickou vazbou s 

(3R)-3,4-dihydromethylisokumarinem [19]. 

 

 

Obrázek 9: Vzorec ochratoxinu A [19] 

2.1.6.3 Akrylamid 

Tepelné zpracování vyvolává řádu chemických změn a tím vznik nových molekul. Některé z 

těchto molekul mají pozitivní účinek na zdraví, ostatní molekuly mají karcinogenní vlastnosti 

a v některých případech dokonce mutagenní [18]. 

 Jednou z takto vzniklých molekul je akrylamid nebo také amid akrylové kyseliny případně 

prop-2-enamid. Akrylamid v čisté podobě je velmi toxická bílá krystalická látka bez zápachu 

a bez chuti [27]. 

 Vyskytuje se ve smažených, pečených a pražených potravinách, které jsou bohaté na 

škrob [26]. 

 

Obrázek 10: Vzorec akrylamidu [19] 
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2.2 Akrylamid v kávě 

Akrylamid v kávě vzniká tepelným zpracováním. Koncentrace akrylamidu v kávě je závislá 

na stupni pražení a druhu kávy. Káva druhu robusta vykazuje vyšší obsah než káva druhu 

arabika. Pomalejší pražení při nižší teplotě ve srovnání s pražením při vyšší teplotě za kratší 

dobu vytváří menší množství akrylamidu [19].  

2.2.1 Vznik akrylamidu v kávě 

Nejdůležitějším procesem zpracování kávy je pražení. Během tohoto procesu dochází nejen 

ke vzniku organoleptických vlastností konečného kávového produktu, ale také i ke vzniku 

toxických látek včetně akrylamidu [29]. 

 Hlavní cestou, kterou akrylamid vzniká v kávě i v jiných potravinách je tzv. Maillardova 

reakce. Prekurzory vzniku akrylamidu jsou redukující cukry (fruktóza, glukóza aj.) a 

aminokyselina asparagin [28]. 

 Konečný obsah akrylamidu v kávě ovlivňují všechny fáze technologického zpracování. 

Záleží na výběru suroviny, skladování, pražení či vaření kávy. Klíčovým faktorem ovlivňující 

obsah akrylamidu je výběr suroviny a odstranění vadných kávových zrn. Nejvyšší obsah 

akrylamidu vykazuje středně pražená káva. U tmavě pražených káv dochází ke snížení 

obsahu. Důvodem je jeho degradace během pražení [29].  

 K uvolnění akrylamidu do kávového nápoje může docházet při vaření kávy, kdy dochází 

k její extrakci horkou vodou. Obsah akrylamidu závisí na stupni mletí, poměru káva – voda, 

extrakci, tlaku, teplotě a času [29]. 

 Akrylamid vzniká v menší míře i u alternativních reakcí, kde je klíčovými sloučeninami 

akrolein, kyselina akrylová a aminopropionamid (3-APA) [30]. 

 

 

Obrázek 11: Reakce vedoucí ke vzniku akrylamidu [30] 
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2.2.1.1 Maillardova reakce 

Jedná se o neenzymatické hnědnutí, které dává pokrmům specifickou barvu, vůni i chuť. [29] 

Prekurzory Maillardovy reakce jsou volné aminokyseliny především asparagin a redukující 

sacharidy jako je glukóza a fruktóza. Akrylamid vzniká během smažení a pečení při teplotách 

vyšších 120 °C a nízké vlhkosti. V případě úpravy pokrmů vařením nedochází ke vzniku 

akrylamidu [31]. 

 Proces Maillardovy reakce lze rozdělit v závislosti na hnědnutí na tři hlavní fáze. V první 

fázi dochází ke kondenzaci aminokyselin a sacharidů, po které dochází k Amadoriho 

přesmyku. Poté jsou molekuly sacharidů dehydratovány, a to vede k jejich fragmentaci. 

V mezifázi je hydroxymethylfurfural (HMF) štěpen na 2-oxopropanal a diacetyl. Následně 

dochází ke kondenzaci aldolu a k tvorbě melanoidů, což jsou heterocyklické dusíkaté 

sloučeniny [32]. 

 

 

Obrázek 12: Vznik akrylamidu z asparaginu [31] 

2.2.1.2 Tvorba akrylamidu z akroleinu 

Akrolein neboli 2-propenal je aldehyd tvořený třemi atomy uhlíku. Vzniká oxidační degradací 

lipidů, sacharidů, proteinů, aminokyselin a také během Maillardovy reakce. Akrolein se může 

oxidovat na kyselinu akrylovou, která v reakci s amoniakem vytváří akrylamid. Za určitých 

podmínek může akrylamid vzniknout reakcí akroleinu s asparaginem [31]. 

2.2.1.3 Neoxidativní tvorba akrylamidu 

Rostlinné tkáně obsahují škrobové komplexy, které jsou při vysokých teplotách degradovány. 

Dochází ke vzniku D-glukózy, která následně podléhá izomeracím a enolizacím, které vedou 
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k vytvoření 2,4-deoxycukru. Následnou keto-enolizací dochází k jeho štěpení až na 

hydroxymathylglyoxal a hydroxyaceton, který se degraduje na formaldehyd a acetaldehyd. 

Kondenzace formaldehydu a acetaldehydu vede ke vzniku 2-propenalu, který následnou 

Cannizarovou reakcí vede ke vzniku kyseliny akrylové a propenolu. Streckerovou degradací 

vzniká amino-báze, která spolu s kyselinou akrylovou vede ke vzniku akrylamidu [33]. 

2.2.1.4 Termální degradace asparaginu 

Tepelným rozkladem asparaginu, kde dochází ke dekarboxylací a deaminací, vzniká 

akrylamid. Během enzymatické dekarboxylace asparaginu vzniká aldehyd 3-

aminopropionamid ve zkratce 3-APA, který je následnou deaminací převeden na akrylamid 

[31]. 

2.3 Stanovení akrylamidu v kávě 

Obsah akrylamidu v kávě se nejčastěji stanovuje za pomocí kapalinové chromatografie 

s hmotnostním spektrometrem a plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem [34]. 

 Chromatografie je analytická separační technika založena na rozdílu struktury a složení 

jednotlivých molekul. Na základě těchto vlastností dochází k separaci molekul díky různé 

afinitě ke stacionární fázi [35]. 

 Vzorek je vnášen mezi mobilní a stacionární fází. Pohyblivou mobilní fází je vzorek unášen 

přes nepohyblivou stacionární fázi, kde dochází k extrakci a následné separaci na jednotlivé 

složky vzorku [36]. 

2.3.1 Kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je kapalinová chromatografie využívaná k 

separaci a určování množství látek rozpuštěných ve vhodném rozpouštědle [35]. 

 Separace složek vzorku u kapalinové chromatografie velmi záleží na stacionární fázi, ale i 

na mobilní fázi, kterou je v tomto případě kapalina. Během separace dochází k rozdělení 

analytu mezi obě fáze. Důležitým faktorem při separaci je afinita k jednotlivým fázím, která 

určuje, jakou dobu v nich analyt setrvá. Kapalinovou chromatografii lze rozdělit podle 

interakcí na rozdělovací kapalinovou chromatografii (LLC), při které dochází k rozdělení 

analytu mezi dvě nemísitelné kapaliny, dále na adsorpční kapalinou chromatografii (LSC), 

která využívá mezimolekulových přitažlivých sil mezi analytem a stacionární fázi, na gelovou 

permeační chromatografii (GPC), u které probíhá separace molekul podle velikosti, a na 

iontově-výměnnou chromatografii (IEC), ve které je stacionární fází měnič iontů. 

Ve srovnání s plynovou chromatografií má kapalinová chromatografie díky vyšší 

viskozitě kapaliny nižší příspěvek molekulární difuze složky [36]. 

2.3.1.1 Mobilní fáze 

Separační proces je ovlivněn složením a typem mobilní fáze. U vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC) se používají různé typy rozpouštědel, zaleží však na fázi. V případě 

HPLC s normální fázi se obvykle používají nepolární rozpouštědla, naopak u HPLC 

s reverzní fázi se používá směs polárního rozpouštědla a vody.  
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Eluční techniky jsou metody založené na rozdíleném dávkování mobilní fáze přes kolonu. 

Eluční techniky se dělí na izokratickou a gradientní eluci. U izokratické eluční metody 

zůstává složení mobilní fáze beze změny, zatímco u gradientní eluční metody dochází ke 

změně složení během separačního procesu [35]. 

2.3.1.2 Kolony 

Jádrem chromatografických zařízení jsou kolony, které představují stacionární fázi. Kolony 

používající se v kapalinové chromatografii se liší náplní, délkou a vnitřním průměrem. 

Používají se pouze náplňové kolony. Nejpoužívanější náplně kolon jsou na bázi oxidu 

křemičitého. Velmi žádanou náplní je oktadecyl navázaný na oxidu křemičitém. Kolony se 

nejčastěji zhotovuji z nerezové oceli. Vysokou účinnost a malou spotřebu rozpouštědla 

vykazují kolony s malým průměr mezi 1-2 mm [35][36]. 

2.3.1.3 Detektory 

Detektor je zařízení, které detekuje přítomnost látek a poskytuje tak elektronický signál, 

který je poté vyslán do zařízení pro sběr dat [35]. Důležitou vlastností detektoru v kapalinové 

chromatografii je malá senzitivita na mobilní fázi a vysoká selektivita [36]. 

Pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii existuje mnoho typů detektorů, které 

lze použít. Mezi nejpoužívanější detektory patří RI neboli refraktometrický detektor, který je 

založen na rozdílném indexu lomu, dále UV-VIS detektor a v neposlední řadě i fluorescenční 

detektor, který je založen na schopnosti látek absorbovat UV záření a vysílat záření o vyšší 

vlnové délce. Existují také detektory vodivostní, elektrochemické, ale i diodová pole. 

Podobně jako u plynové chromatografie i u kapalinové chromatografie se využívá 

hmotností spektrometr. Kapalinové chromatografie se objevují v různých kombinacích 

s některými druhy spektrometru jako jsou LC-MS, LC-MSMS, LC-IR a LCNMR [35][36]. 

2.3.2 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie je analytická separační metoda, při které je vzorek rozpuštěn 

v rozpouštědle a následně odpařen. Plynová chromatografie se od kapalinové chromatografie 

liší použitím mobilní fáze, kterou je v tomto případě chemicky inertní plyn sloužící k 

transportu molekul analytu přes zahřátou kolonu. Patří do metod, které nevyužívají k interakci 

s analytem mobilní fázi. Plynová chromatografie se dělí podle typu stacionární fáze, buď to 

na chromatografii plyn-pevná látka (GSC), kde je stacionární fází pevný absorbent, nebo na 

chromatografii plyn-kapalina (GLC), kde je stacionární fází kapalina na inertním nosiči [37]. 

2.3.2.1 Nosný plyn 

Důležitou součástí plynové chromatografie je nosný plyn, který se liší podle použitého 

typu. Jedná se o inertní suchý plyn bez kyslíku, který představuje v plynové chromatografii 

mobilní fázi. Nejpoužívanějším nosným plynem je helium, který se využívá spíše pro svoji 

bezpečnost než pro svoji účinnost. Na druhou stranu je kompatibilní s vodíkem a také s 

mnoha detektory. Další nosné plyny jako jsou dusík, argon a vodík se používají v závislosti 

na použitém detektoru a požadovaném výkonu. Při použití tradičních detektorů, jako jsou 

FID, TCD a ECD se využívá vodík a helium, naopak pro jiné detektory, do kterých patří 

hmotnostní spektroskopie, se používá jako nosný plyn argon nebo dusík [37]. 
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2.3.2.2 Kolony 

Stacionární fáze v plynové chromatografie se nachází v kolonách, které se dělí na náplňové 

a kapilární.  

 Stěny kapilárních kolon jsou potaženy stacionární fází nebo absorpční vrstvou, která slouží 

jako nosič kapalné fáze [37]. Vnější strana kapilár bývá pokryta polyamidem [38]. 

 Náplňové kolony bývají obvykle vyhotoveny z kovu nebo ze skla. Kolona bývá naplněna 

malými sféricky inertními nosiči [37]. Pro rozdělovací chromatografii se obvykle jako náplň 

kolon používá křemelina neboli oxid křemičitý a pro absorpční chromatografii silikagel [38]. 

2.3.2.3 Detektor 

Detektor je zařízení nacházející se na konci kolony. Skládá se ze dvou hlavních částí, které 

dohromady slouží jako převodník detekovaných změn vlastností na elektrický signál, ten je 

následně zaznamenáván jako chromatogram. Jednu ze dvou částí detektoru představuje tzv. 

senzor, který je kvůli optimální detekci umístěn, co nejblíže výstupu z kolony.  Druhou části 

je elektronické zařízení sloužící k digitalizaci analogového signálu [37]. 

 Pro plynovou chromatografii existuje velké množství detektorů, které nabízí řadu výhod 

jako je například selektivita (atomově emisní detektor) nebo citlivost (detektor elektronového 

záchytu). Nejtradičnějšími detektory, které se v plynové chromatografii využívají, jsou 

plamenově ionizační detektor (FID), detektor tepelné vodivosti (TCD), detektor 

elektronového záchytu (ECD), impulzní plamenový fotometrický detektor, fotoionizační 

detektor nebo plamenově fotometrický detektor [38]. Nejcitlivějším detektorem je však 

hmotnostní spektrometr [37]. 

2.3.3 Doporučené množství akrylamidu v kávě 

Členské státy Evropské unie spolu s provozovateli potravinářských podniků by měli provádět 

další šetření potravin, při kterých hladina akrylamidu, která je testována a sledována podle 

doporučení Komise č. 307/2010/EU a překračuje orientační stanovenou hodnotu akrylamidu 

pro určitou kategorii potravin. Podle tohoto doporučení byla orientační hodnota akrylamidu 

na základě údajů monitorování EFSA z let 2007–2012 stanovena pro praženou kávu na 

450 µg·kg-1a pro instantní (rozpustnou) kávu na 900 µg·kg-1[39]. 

 Zmírňující opatření, které se týká zařízení společného stravování, jako jsou franšízové sítě 

nebo jsou součástí většího řetězce, podle webu Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

(SZPI) by měli zajistit, aby v dodávané kávě bylo množství akrylamidu nižší, než je 

srovnávací hodnota. Tedy u pražené kávy 400 µg/kg a pro instantní (rozpustnou) kávu na 

850 µg·kg-1. U všech typů káv to není nutností, to však záleží v závislosti na pražení a 

vlastnostech směsi [40]. 

 Složení kávové směsi je důvodem k zohlednění podmínek pro FBO (food business 

operator), do kterých se řadí různé franšízové společnosti. Kávové zrna druhu robusta mají 

tendenci vytvářet vyšší hodnoty akrylamidu v porovnání s kávovými zrny druhu arabika [41]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie, laboratorní vybavení a software 

3.1.1 Použité chemikálie 

- Akrylamid vhodný pro elektroforézy (≥ 99 %), (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

- Acetonitril (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

- Acetonitril (VWR, Pensylvánie, USA)  

- Ethanol 

- Deionizovaná voda 

3.1.2 Použité laboratorní vybavení 

- Kapalinový chromatograf 1260 Infinity (Agilent Technologies, USA) 

- Detektor diodové pole 1260 Infinity DAD (Agilent Technologies, USA) 

- Kolona EVO C18 (150x4,6 mm; 2,6 µm) (Phenomenex, USA) 

- Kolona XB-C18 (150 x 4,6 mm; 2,6 µm) (Phenomenex, USA) 

- Třepačka Orbital Shaker PSU-10i (Biosan, Riga, Lotyšsko) 

- Ultrazvuková lázeň 

- Analytické váhy (Sartorius, Hamburg, Německo) 

- Automatické pipety  

- Stříkačky a stříkačkové membránové filtry  

- Skleněné vialky se zátkami 

- Laboratorní sklo (Erlenmeyerovy baňky se zábrusem (25 ml), kádinky, odměrné 

baňky se zábrusem (25, 250 a 500 ml)  

- Špachtle a lodičky 

3.2 Charakteristika vzorků kávy 

V první části měření byl obsah akrylamid stanoven ve 100% arabice, která byla rozdělená 

podle druhů společnosti, a to na franšízové, komerční a domácí/rodinné. Byly použita středně 

tmavá pražená káva.  

 V druhé části byl obsah akrylamidu měřen ve 100% arabice a 100% robustě, které 

pocházely ze stejné pražírny. Byla zde použita nejen středně pražená káva, ale pro srovnání i 

středně tmavá.  

 Celkem bylo analyzováno 12 vzorků káv. Obrázek 13 uvedený níže vyobrazuje pomleté 

vzorky káv. V okénkách 1–10 se nachází arabika a ve zbylých dvou 11 a 12 se nachází 

robusta. 
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Obrázek 13: Vzorky pomletých kávových zrn  

3.2.1 Příprava a analýza vzorků káv 

Kávová zrna byla pomleta těsně před měřením, za pomocí ručního mlýnku na stejnou hrubost. 

Do Erlenmeyerových baněk byl navážen 1,00 g vzorku kávy. Následně bylo přidáno 10 ml 

roztoku 60% ethanolu a směs byla třepána na třepačce při 210 ot/min po dobu 20 minut. Na 

závěr byl extrakt přefiltrován přes membránový filtr s velikostí pórů 0,45 µm do vialky. 

Extrakty káv byly měřeny při vlnových délkách λ = 200, 210, 228 a 260 nm. Ke každému 

vzorku bylo provedeno paralelní stanovení.  

3.3 Metoda pro stanovení akrylamidu pomocí HPLC-DAD 

3.3.1 Nastavení přístroje 

Za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s DAD detektorem byly 

stanovány standardy akrylamidu. Tabulka 4 níže uvádí podrobné informace o nastavení 

přístroje.  

Tabulka 4: Optimalizované podmínky HPLC 

Název přístroje  Agilent Infinty 1260 

Složení mobilní fáze H2O:ACN = 95:5 

Průtok 0,6 ml/min 

Nástřik 5 µl 

Termostat 30 °C 

Kolona Kinetex EVO C18 (150x4,6 mm; 2,6 µm) 

Detektor DAD  

Vlnové délky detektoru 200, 210, 228 a 260 nm 

 

 Retenční čas akrylamidu byl 2,61 minuty. Akrylamid byl stanovován při vlnových délkách 

200, 210, 228 a 260 nm. Pro správnou identifikaci akrylamidu byla proměřena absorpční 

spektra. 
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Při analýzách extraktů káv docházelo k eluci velkého množství různých ve vodě rozpustných 

látek jako jsou například proteiny, fenolické kyseliny, kofein aj., a proto byla použita 

gradientová eluce za účelem zkrácení doby analýz. Tabulka 5 znázorňuje jednotlivé časy, při 

kterých byly měněny poměry mobilní fáze. 

Tabulka 5: Nastavení gradientové eluce 

čas [min] VODA [%] ACN [%] 

0,00 95 5 

4,00 95 5 

4,01 95 5 

6,00 60 40 

15,00 60 40 

15,01 60 40 

17,00 95 5 

3.3.2 Příprava roztoků standardu 

3.3.2.1 Příprava zásobních roztoků 

Byl vytvořen zásobní roztok o koncentraci 100 mg·l-1, ze kterého postupným ředěním byly 

vytvořeny roztoky o koncentraci: 1; 10 a 50 mg·l-1. Následně byl roztok z důvodu rychlejšího 

rozpuštění vložen do ultrazvukové vodní lázně, kde byl ponechán 10 minut.  

3.3.2.2 Příprava kalibračních roztoků 

Byla vytvořena kalibrační řada standardních roztoků akrylamidu o koncentraci 1; 10, 50 a 

100 mg·l-1. Poté byly tyto roztoky napipetovány do 2 ml vialek a vloženy do autosampleru. 

 Analýza roztoků standardu byla provedena ve třech opakováních. Výsledné hodnoty byly 

zprůměrovány. Následně byly vytvořeny kalibrační závislosti plochy píků na koncentraci 

standardů. Jednotlivé kalibrační body byly proloženy křivkou lineární regrese. Linearita 

kalibračních přímek byla posuzována na základě koeficientu determinace (R2). 

3.3.3 Validace metody 

3.3.3.1 Stanovení limitu detekce a kvantifikace 

Pro stanovení limitu detekce a kvantifikace byl připraven roztok standardu o koncentraci 

c = 1 mg·l-1, který byl měřen při všech vlnových délkách. Roztok byl měřen celkem desetkrát. 

3.3.3.2 Stanovení robustnosti metody  

Pro měření robustnosti byl připraven roztok o koncentraci 25 mg·l-1. Tabulka 6 uvádí původní 

parametry a k nim vytvořené variace, jako je změna složení MF, výrobce MF, teploty kolony, 

průtoku MF, objemu nástřiku, detekce a kolony. 
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Tabulka 6: Příklady původních parametrů a variací pro stanovení robustnosti metody 

 pův. var. původní variace 

složení MF (ACN:H2O) A a 5:95  3:97 

výrobce MF B b Sigma Aldrich VWR 

teplota kolony C c 30 °C 33 °C 

průtok MF D d 0,6 ml/min 0,7 ml/min 

objem nástřiku E e 5 µl 6 µl 

detekce F f 200, 210, 228, 260 nm 202, 212, 230, 262 nm 

kolona G g EVO C18 XB-C18 

 

 Cílem bylo vhodně zkombinovat původní parametry s novými a podle výsledků určit, zda 

je metoda robustní. Bylo provedeno 8 sérii měření ve třech opakováních za stejných 

podmínek. Kombinace proměnných parametrů byla měřena podle následující tabulky:  

Tabulka 7: Znázornění kombinací původních parametrů s variacemi [42] 

parametry I II III IV V VI VII VIII 

složení MF A A A A a a a a 

výrobce MF B B b b B B b b 

teplota kolony C c C c C c C c 

průtok MF D D d d d d D D 

objem nástřiku E e E e e E e E 

detekce F f f F F f f F 

kolona G g g G g G G g 

3.3.3.3 Stanovení výtěžnosti (recovery) 

Výtěžnost byla prováděna za použití extraktu vzorku 100% arabiky, který sloužil jako blank, 

a naspikovaného vzorku standardem akrylamidu, kdy výsledná koncentrace standardu činila 

25 mg·l-1. Extrakt kávy i spike byly zfiltrovány přes mikrofiltr s velikostí pórů 0,45 µm. 

Měření probíhalo při všech vlnových délkách.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Validace metody 

Byla vytvořena metoda pro stanovení akrylamidu v kávě (viz. Tabulka 4). Nejprve bylo nutné 

optimalizovat gradientovou eluci a to tak, aby došlo k dobré separaci píků, k eluci akrylamidu 

v dostatečně dlouhé době od tzv. mrtvého času a zároveň aby došlo k eluci všech ostatních 

látek které nebyly předmětem analýzy z kolony. Eluce akrylamidu probíhala uspokojivě při 

počátečním složení mobilní fáze VODA:ACN 95:5, takže do 6. minuty nebylo potřeba tento 

poměr složek mobilní fáze měnit. Při těchto podmínkách byl akrylamid eluován v retenčním 

čase tr = 2,746 minut. Pokud byl po 6. minutě pro eluci ostatních nesledovaných látek 

z kolony použit poměr složek v mobilní fázi VODA: ACN 70:30, docházelo k pomalému 

vymytí těchto nesledovaných látek a celková doba analýzy tak přesahovala 45 minut. Změnou 

poměrů složek mobilní fáze VODA:ACN na 60:40 se pak podařilo urychlit eluci 

nesledovaných látek z kolony po 6. minutě, což vedlo ke zkrácení celkového času potřebného 

k analýze až na 25 minut. 

 Dalším krokem byla identifikace píku akrylamidu v chromatogramu získaném po analýze 

extraktu kávy. Identifikace proběhla jednak pomocí srovnání chromatogramů získaných 

analýzou standardu akrylamidu. U obou chromatogramů byl pak porovnán retenční čas 

a absorpční spektrum akrylamidu. Bylo zjištěno, že matrice extraktu kávy vedla k mírné 

změně retenčního času akrylamidu na tr = 2,609 (obr 14). Pro ověření správné identifikace 

píku akrylamidu ve vzorku extraktu kávy byla ještě provedena kontrola pomocí standardního 

přídavku akrylamidu do vzorku extraktu kávy. Tento experiment potvrdil správnost určeného 

retenčního času akrylamidu v extraktu kávy. 

 

 

 

Obrázek 14: Chromatogram extraktu kávy po naspikování při 200 nm  
 

 Po optimalizaci metody následovala její validace. Jednou ze součástí validace metody bylo 

zhodnocení linearity kalibračních přímek a vyhotovení grafů pro všechny požadované vlnové 

délky.  
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Kalibrační přímky byly porovnávány podle jejich strmosti. Čím vyšší byla hodnota směrnice, 

tím byla přímka strmější a metoda citlivější. Dalo by se tedy říct, že vlnová délka 200 nm byla 

v porovnání s jinými délkami nejcitlivější.  

 Linearita kalibračních přímek byla posuzována podle koeficientu determinace (R2). 

Všechny kalibrační přímky akrylamidu získané při vlnových délkách 200, 210, 228 a 260 nm 

vykazovaly stejnou hodnotu koeficientu determinace 0,998 ± 0,0005 (viz. Obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15: Kalibrační přímka pro měřené vlnové délky (vedlejší y-osa je měřítkem pro λ = 200 nm) 

 Dalšími zkoumanými parametry v rámci validace byly limit detekce a limit kvantifikace. 

Limit detekce (LOD) je nejnižší koncentrace, kterou je detektor schopen zachytit. Limit 

detekce se vypočítá jako trojnásobek podílu směrodatné odchylky šumu a směrnicí kalibrační 

křivky. Limit kvantifikace (LOQ) je mez stanovení a detekování sledované látky. Limit 

kvantifikace se vypočítá jako desetinásobek podílu směrodatné odchylky šumu a směrnicí 

kalibrační křivky. 

 Limit detekce a limit kvantifikace byl měřen pro koncentraci c = 1 mg·l-1 při všech 

vlnových délkách. Z výsledků vyplývá, že nejnižších hodnot limitu detekce a limitu 

kvantifikace vykazovaly vlnové délky 200 a 210 nm a to přibližně 7 µg/l. Při použití vlnových 

délek 228, resp. 260 nm pro detekci akrylamidu byl stanovený limit detekce 2–10krát vyšší 

v porovnání s předchozím pozorováním (viz. Tabulka 8).   

Tabulka 8: Výsledky průměrů ploch píků, směrodatných odchylek, směrnic kalibračních přímek, limitů 
detekce a kvantifikace 

 ø plocha píku směr. odchylka směrnice LOD [mg/l] LOQ [mg/l] 

200 nm 54,34 0,1776 78,02 0,00683 0,02277 

210 nm 29,22 0,0919 42,089 0,00655 0,02183 

228 nm 8,53 0,0483 12,373 0,01171 0,03904 

260 nm 0,302 0,0123 0,444 0,08310 0,27699 
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Po stanovení limitu detekce a kvantifikace bylo provedeno ověření výtěžnosti (recovery). 

Vzhledem k nízké citlivosti při detekci akrylamidu při 260 nm byl recovery test vyhodnocen 

pouze pro detekci při 200, 210 a 228 nm.  Byl připraven extrakt kávy a v tomto extraktu byla 

stanovena koncentrace akrylamidu. Následně bylo do tohoto extraktu přidáno známé 

množství akrylamidu a extrakt byl znovu analyzován. Dosažené výtěžnosti se pohybovaly 

v rozmezí od 84 % do 91 % a bylo tak potvrzeno, že metoda poskytuje správné výsledky. 

Tabulka 9: Vypočítané hodnoty výtěžnosti (recovery) 

 A [-] c [mg·l-1] recovery [%] 

200 nm 
extrakt 811 10,39 

91,47 
extrakt + 25 mg·l-1AA 2595,1 33,26 

210 nm 
extrakt 487,5 11,58 

88,68 
extrakt + 50 mg·l-1AA 2353,8 55,92 

228 nm 
extrakt 216,4 17,49 

84,28 
extrakt + 25 mg·l-1AA 477,1 38,56 

 

 Součásti validace metody bylo proměření vhodnosti systému/metody pro stanovení 

akrylamidu. Vhodnost systému/metody byla určena porovnáním vypočítaných parametrů, 

které zobrazuje Tabulka 10 s limitními kritérii, které popisuje Tabulka 11. Bylo porovnáváno 

celkem 5 parametrů – počet teoretických pater (N), kapacitní faktor (K), selektivita (α), 

rozlišení (Rs) a tailing faktor (T). Limitní kritéria splnily pouze čtyři parametry z pěti. 

Negativních výsledků vykazovalo rozlišení (Rs), které bylo o polovinu nižší, než byla 

hodnota limitního kritéria. 

Tabulka 10: Vypočtené hodnoty parametrů pro určení vhodnosti metody 

λ [nm] 200 210 228 260 

RT [min] 2,593 2,591 2,592 2,591 

Retence –1,00 –1,00 –1,00 –1,00 

Kapacitní faktor 0,2083 0,2079 0,2084 0,3467 

Plocha 752,707 487,540 167,295 221,419 

Výška 267,593 169,238 57,350 70,002 

Symetrie 1,08 1,00 1,06 1,32 

Šířka [50 %] 0,0472 0,0523 0,0503 0,0480 

Teoret. patra 16687 12281 14707 16122 

Rozlišení 0,74 0,63 0,68 3,43 

Selektivita 1,02 1,02 1,02 1,13 

Tailing faktor 1,02 1,20 1,06 0,71 
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Tabulka 11: Limitní kritéria pro pět vybraných parametrů 

Číslo kritéria Název parametru Limitní kritéria 

1 Počet teoretických pater (N) > 2000 

2 Kapacitní faktor (K) < 1 

3 Selektivita (α) > 1 

4 Rozlišení (Rs) > 1,5 

5 Tailing faktor (T) ≤ 2 

 

 Posledním zkoumaným parametrem validace metody byla robustnost. Experimentální plán 

pro test robustnosti byl odvozen z úplného faktoriálního plánu 2n, kde n je počet 

vyšetřovaných kritických parametrů měření. Kritické parametry měření byly nastaveny na dvě 

úrovně a to nominální (standardní) a alternativní, kde byly hodnoty kritických parametrů 

záměrně pozměněny o malou hodnotu. Parametry nominální úrovně byly označeny A–G 

a parametry alternativní úrovně pak a–g. Test robustnosti byl proveden na základě Youdenova 

testu. Experimentální plán pro test robustnosti je popsán v praktické části této práce. Ze 

získaných výsledků byl pro každou kombinaci vypočítán průměr a byla stanovena výběrová 

směrodatná odchylka měření pomocí rovnice 1. Pomocí vypočtené směrodatné odchylky byla 

dále vypočítána směrodatná odchylka efektu a konfidenční interval (rovnice  2  a 3). Následně 

byl vypočítán efekt dané změny parametru a standardizovaný efekt podle rovnic 4 a 5. 

Jednotlivé výsledky měření z Youdenova testu jsou shrnuty v Tabulka 15 v příloze této práce 

[43]. 

 

  𝑆 = √
(𝑠−𝑝)2+(𝑡−𝑝)2+⋯+(𝑧−𝑝)2

𝑚−1
  1 
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Tabulka 12: Vypočítané hodnoty standardizovaných efektů pro složení MF, výrobce MF, teplotu 
kolony, průtok MF, objem nástřiku, detektor a kolonu 

 

Složení 

MF 

Výrobce 

MF 

Teplota 

kolony 

Průtok 

MF 

Objem 

nástřiku 
Detektor Kolona 

SE SE SE SE SE SE SE 

200 

nm 

retenční čas – 0,9136 –0,2265 –0,1056 2,1484 0,06 0,1876 –1,2035 

plocha píku –1,252 –0,4569 –0,049 1,8674 –1,3062 0,0944 0,1383 

teor. patra –0,3134 1,0915 –0,6681 0,6017 0,5613 –0,2402 –2,1282 

tail. faktor –0,2837 1,7652 0,8483 0,2535 1,5804 0,1204 –0,7125 

koncentrace –1,252 –0,4569 –0,049 1,8674 –1,3062 0,0944 0,1383 

210 

nm 

retenční čas –0,9136 –0,2265 –0,1056 2,1484 0,0600 0,1876 –1,2035 

plocha píku –1,2158 –0,4946 –0,0827 1,7337 –1,1811 0,9321 0,0306 

teor. patra –0,3102 1,0916 –0,6694 0,5966 0,5573 –0,2527 –2,1292 

tail. faktor –0,3191 1,8275 0,8142 0,2581 1,5394 0,1233 –0,6664 

koncentrace –1,2158 –0,4946 –0,0827 1,7337 –1,1811 0,9321 0,0306 

228 

nm 

retenční čas –0,9136 –0,2265 –0,1056 2,1484 0,0600 0,1876 –1,2035 

plocha píku –1,1818 –0,4222 –0,1348 1,7336 –1,1812 1,003 –0,0172 

teor. patra –0,3132 1,0887 –0,6679 0,6026 0,5491 –0,2508 –2,1314 

tail. faktor –0,2713 1,7297 0,8461 0,2129 1,6017 0,1374 –0,7673 

koncentrace –1,1818 –0,4222 –0,1348 1,7336 –1,1812 1,003 –0,0172 

260 

nm 

retenční čas –0,9136 –0,2265 –0,1056 2,1484 0,0600 0,1876 –1,2035 

plocha píku –1,1406 –0,2707 –0,293 1,5174 –1,0514 1,4587 –0,0645 

teor. patra –0,3255 1,0917 –0,6458 0,5695 0,5586 –0,2616 –2,1402 

tail. faktor –0,4676 1,8918 0,3236 –0,038 1,621 –0,1836 –0,6595 

koncentrace –1,1406 –0,2707 –0,293 1,5174 –1,0514 1,4587 –0,0645 

 

 Výsledky prezentované v Tabulka 12 jsou pro lepší přehlednost zpracovány do grafů 

(viz. Obrázek 16 až Obrázek 20), ve kterých jsou znázorněny minimální a maximální kritické 

hodnoty vyplývající ze Studentova t-testu. Pomocí Youdenova testu bylo zjištěno, že 

zkoumaná metoda pro stanovení akrylamidu v kávě pomocí HPLC-DAD je robustní. Žádný 

kritický parametr neměl vliv na testované parametry, tj. retenční čas akrylamidu, plocha píku 

akrylamidu, počet teoretických pater kolony, tailing faktor a stanovená koncentrace 

akrylamidu.  
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Obrázek 16: Vyhodnocení standardizovaného efektu na retenční čas akrylamidu 

 

 

Obrázek 17: Vyhodnocení standardizovaného efektu na plochu píku akrylamidu 
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Obrázek 18: Vyhodnocení standardizovaného efektu na počet teoretických pater 

 

Obrázek 19:Vyhodnocení standardizovaného efektu na tailing faktor 

 

Obrázek 20: Vyhodnocení standardizovaného efektu na stanovení koncentrace akrylamidu 
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4.2 Analýza vzorků kávy pomocí validované metody 

Validovaná metoda HPLC-DAD byla použita pro analýzu vzorků kávy pocházející z různých 

společností. Pro detekci akrylamidu v analyzovaných vzorcích byla vybrána vlnová délka 

200 nm, neboť při této vlnové délce byla metoda HPLC-DAD nejcitlivější. Výsledky analýz 

jsou shrnuty v Tabulka 13. 

Tabulka 13: Výsledky měření reálných vzorků 100% arabiky rozdělených podle druhu společnosti 

Druh společnosti Vzorek Plocha Cs [mg·l-1] m [g] Cm [µg·kg-1] Cø [µg·kg-1] 

Franšízové 

společnosti 

1 472,978 6,062 1,0008 606,715 
571 

1a 417,756 5,355 1,0003 535,611 

2 564,229 7,232 1,0061 727,601 
739 

2a 581,940 7,459 1,0059 750,291 

3 526,960 6,754 1,0008 675,961 
673 

3a 521,679 6,687 1,0012 669,454 

Komerční 

společnosti 

4 420,397 5,388 1,0022 540,021 
542 

4a 424,209 5,437 1,0004 543,939 

5 380,921 4,882 1,0008 488,628 
488 

5a 379,421 4,863 1,0006 486,607 

6 471,085 6,038 1,0012 604,528 
593 

6a 451,905 5,792 1,0007 579,625 

Pražírny 

výběrových káv – 

domácí a rodinné 

pražírny 

7 391,207 5,014 1,0017 502,274 
502 

7a 390,360 5,003 1,0025 501,587 

8 436,071 5,589 1,0020 560,043 
557 

8a 431,161 5,526 1,0010 553,184 

9 465,649 5,968 1,0014 597,672 
562 

9a 410,047 5,256 1,0014 526,305 

  

 Koncentrace akrylamidu v kávě získané od různých společností se lišila. U vzorků kávy 

z franšízových společností byl stanoven obsah akrylamidu v rozmezí 571–739 µg·kg-1, 

u vzorků z komerčních společností 488–593 µg·kg-1 a u vzorků z domácích pražíren  

502–562 µg·kg-1. Rozdíly v obsahu akrylamidu v kávě mohou být způsobeny jednak typem 

kávy použitým k pražení, tak i zvoleným stupněm pražení kávy. Zjištěné koncentrace 

akrylamidu v kávě jsou asi 2x vyšší než průměrné koncentrace v kávě ze Slovinska, USA, 

Turecka nebo z Belgie [44][45][46], ačkoliv i v kávě z těchto zemí byly v některých 

případech stanoveny srovnatelné nebo dokonce vyšší koncentrace akrylamidu v porovnání 

s touto bakalářskou prací. Evropská komise na základě monitoringu provedeného EFSA 

v letech 2007-2012 uvádí průměrnou koncentraci akrylamidu v kávě 450 µg·kg-1. Tato 

hodnota je brána často jako referenční a např. podle SZPI by zařízení společného stravování, 

vč.  franšízových společností měly zajistit, aby koncentrace akrylamidu v kávě byla nižší než 

referenční hodnota. Koncentraci akrylamidu nižší, než je referenční hodnota nevykazoval 

žádný z analyzovaných vzorků kávy. 
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Kromě analýzy akrylamidu v kávě ze 100% arabiky od různých společností, byly také 

analyzovány kávy z odrůdy robusta. Rozdíly v koncentraci akrylamidu u kávy arabika 

a robusta byly velmi malé (viz. Tabulka 14). Průměrná koncentrace akrylamidu v obou typech 

kávy byla 505 µg·kg-1 

Tabulka 14: Výsledky měření reálných vzorků rozdělených podle druhu 

Arabika 

vs. 

Robusta 

Vzorek Druh Plocha 
Cs [mg·l-

1] 
m [g] Cm [µg/l] 

10 
arabika 

300,971 3,858 1,0005 490,045 

10a 304,830 3,907 1,0015 495,442 

11 

robusta 

341,185 4,373 1,0015 541,311 

11a 276,727 3,547 1,0012 459,751 

12 331,174 4,245 1,0021 529,009 

12a 318,972 4,088 1,0015 513,269 
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5 ZÁVĚR 

Hlavní náplní bakalářské práce bylo vypracování teoretické části práce a optimalizace 

a validace metody pro stanovení akrylamidu v kávě pomocí HPLC-DAD a na závěr také 

stanovení obsahu akrylamidu v reálných vzorcích kávy.  

 V teoretické části byla pozornost věnovaná historii, pěstování kávovníků a jeho taxonomii, 

technologickým postupům zpracování, chemickému složení arabiky a robusty, vzniku 

a metodám stanovení akrylamidu v kávě.  

 V praktické části byla vytvořena metoda, kterou byl následně akrylamid analyzován ve 

vzorcích kávy. Součásti vytvoření metody byla validace, která se sestávala z několika kroků, 

a to z ověření linearity kalibračních závislostí, ze stanovení limitu detekce a kvantifikace, ze 

stanovení výtěžnosti a robustnosti. Robustnost metody byla stanovena pomocí Youdenova 

testu. Při optimalizaci byla potvrzena linearita kalibrace a bylo zjištěno že metoda je robustní 

a poskytuje správné výsledky. Nejlepších limitů detekce (7 µg/l) bylo dosaženo při použití 

vlnové délky 200 nm. 

 Validovaná metoda byla použita pro analýzu reálných vzorků kávy. Byl sledován jednak 

obsah akrylamidu v kávě arabika od různých společností, tak i obsah akrylamidu v kávě dvou 

rozdílných odrůd – arabika a robusta. Nejvyšší koncentrace akrylamidu byly stanoveny u káv 

z franšízových společností. Obsah akrylamidu u většiny káv se pohyboval kolem 500 µg·kg-1 

což je vyšší koncentrace než referenční hodnota akrylamidu zmiňovaná Komisí EU 

(450 µg·kg-1). Při analýze kávy arabika a robusta nebyl nalezen významný rozdíl v obsahu 

akrylamidu v závislosti na odrůdě kávy. 

 Tato práce se zabývala pouze validací metody HPLC-DAD pro analýzu extraktů 

připravených z kávových zrn. Dlaší práce by se mohly věnovat například optimalizaci 

extrakčního postupu akrylamidu z kávových zrn. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

LC  kapalinová chromatografie 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LC–MS    kapalinová chromatografie–hmotnostní spektrometrie 

LC–MSMS kapalinová chromatografie–hmot. spektrometrie–hmot. spektrometrie 

LC–IR kapalinová chromatografie–infračervená spektroskopie 

LCNMR kapalinová chromatografie–nukleární magnetická rezonance 

FID    plamenově ionizační detektor 

TCD   detektor tepelné vodivosti 

ECD  detektor elektronového záchytu 

 

FBO provozovatel potravinářského podniku 
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8 PŘÍLOHA 

Tabulka 15: Přehled tabulek průměrných hodnot potřebných ke stanovení robustnosti 

I 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,745 3093,829 11597,33 1,1066 

210 2,745 1643,005 11524,33 1,1072 

228 2,745 480,315 11577,00 1,1059 

260 2,745 16,877 11550,00 1,1009 

 

II 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,954 3543,645 16806,333 1,0699 

210 2,954 1706,797 16765,333 1,0711 

228 2,954 500,526 16860,667 1,0694 

260 2,954 16,769 16758,667 1,0765 

 

III 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,566 2435,312 13018,33 1,0781 

210 2,566 1176,551 12982,00 1,0765 

228 2,566 339,653 13036,67 1,0796 

260 2,566 11,184 13100,00 1,0785 

 

IV 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,375 3071,694 8258,67 1,0177 

210 2,375 1648,252 8212,33 1,0187 

228 2,375 480,595 8255,00 1,0178 

260 2,375 17,087 8256,00 1,0168 

 

V 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,727 3315,251 14288,00 1,0899 

210 2,727 1777,037 14225,67 1,0910 

228 2,727 519,902 14308,33 1,0904 

260 2,727 18,470 14349,33 1,0908 
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VI 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,485 2829,005 12902,00 1,0879 

210 2,485 1353,353 12860,33 1,0898 

228 2,485 393,367 12906,33 1,0874 

260 2,485 13,552 12938,33 1,1090 

 

VII 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 2,921 4264,330 9284,00 1,0430 

210 2,921 2058,105 9242,33 1,0440 

228 2,921 589,435 9308,33 1,0417 

260 2,921 19,041 9325,00 1,0375 

 

VIII 

λ [nm] RT [min] Plocha Teor. patra Tail faktor 

200 3,228 3742,891 15844,67 1,0743 

210 3,228 2016,403 15763,33 1,0742 

228 3,228 587,834 15852,67 1,0751 

260 3,228 20,689 15777,00 1,0768 
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