
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

CHYTRÉ JEDLÉ FILMY CITLIVÉ NA PH
SMART EDIBLE FILMS SENSITIVE TO PH

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Gabriela Jarošová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

RNDr. Mária Veselá, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FCH-BAK1568/2019 Akademický rok: 2019/20

Ústav: Ústav chemie potravin a biotechnologií

Studentka: Gabriela Jarošová

Studijní program: Chemie a technologie potravin

Studijní obor: Potravinářská chemie

Vedoucí práce: RNDr. Mária Veselá, Ph.D.
 

Název bakalářské práce:
Chytré jedlé filmy citlivé na pH

Zadání bakalářské práce:
1. Vypracujte rešerši na téma obaly v potravinářství, chytré obaly potravin s důrazem na jedlé druhy
polymerních filmů využitelných pro tyto účely, a to včetně legislativního rámce.
2. Izolujte směsi anthokyanů z přírodních materiálů.
3. Připravte ve vodě nerozpustné vrstvy chitosanu s přídavkem izolovaných anthokyanů a hodnoťte
barevnou reakci vrstvy na pH prostředí.
4. Výsledky vyhodnoťte a diskutujte.

Termín odevzdání bakalářské práce: 31.7.2020:
Bakalářská práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí bakalářské práce.

 

       
 Gabriela Jarošová

student(ka)  RNDr. Mária Veselá, Ph.D.
vedoucí práce  prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       
 V Brně dne 31.1.2020    prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na chytré jedlé vrstvy reagující na změnu pH. Teoretická 

část pojednává o chytrých obalech včetně legislativy, která se k nim váže. Je zde popsána 

látka chitosan, která je hlavní pro přípravu vrstvy, dále anthokyaniny, které slouží jako 

barevný indikátor. Nejprve byly izolovány anthokyaniny z červeného zelí pomocí extrakce 

směsí vody a ethanolu. Byly připraveny jedlé filmy z chitosanu a kukuřičného škrobu 

s přídavkem anthokyaninů. Jako síťovací roztok byl použit trifosforečnan pentasodný. Takto 

připravené vrstvy byly podrobeny testu rozpustnosti, který dokázal nejmenší rozpustnost 

v případě rychlého sušení v sušárně, a to průměrně 14,5 %. Dále byla zkoumána barevná 

reakce na změnu pH prostředí. Výsledky ukazují, že připravené vrstvy reagovaly na každé 

pH, nejvýrazněji se ale projevovala reakce na pH 1 a 3. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on smart edible films sensitive to pH. The theoretical part 

deals with smart packaging including legislation. The main compound for the film preparation 

is chitosan, which is described and anthocyanins serving as the color indicator. At first, the 

anthocyanins were isolated from red cabbage using extraction. The edible films were prepared 

from chitosan, corn starch and anthocyanins. Pentasodium triphosphate was used as a 

crosslinking agent. The layers were subjected to the solubility test, which showed smallest 

decrease in case of fast drying in the dryer, namely 14,5 %. The color reaction on the pH 

change was studied. It was found that the prepared layers reacted to every pH change, the 

most significant reaction was to pH 1 and 3.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Chytré obaly, jedlé filmy, anthokyaniny, chitosan, pH indikátor 

 

KEY WORDS 

Smart packaging, edible films, anthocyanins, chitosan, pH indicator 
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1 ÚVOD 

Chytré obaly se staly v posledních letech atraktivním tématem. Snaha o zlepšování kvality 

života vede k vyvíjení nových typů obalů potravin. Mezi takové se řadí i aktivní a inteligentní 

obaly. Aktivní obaly se snaží prodlužovat trvanlivost potraviny nebo ji udržovat déle 

čerstvou, a to díky aktivním látkám, které pohlcují nežádoucí látky, jako je oxid uhličitý, 

ethylen nebo vlhkost. Naopak inteligentní obaly neovlivňují potravinu svým působením, 

pouze monitorují její stav. Řadí se k nim indikátory teploty, čerstvosti nebo i čárové kódy.  

 

Takovéto obaly je vhodné tvořit ve formě jedlých filmů, které nejsou zdravotně závadné a 

nezatěžují životní prostředí. Jednou z vhodných látek pro jejich přípravu je polysacharid 

chitosan. Díky jeho vlastnostem snadno tvoří filmy a povlaky a dokáže inhibovat růst 

mikroorganismů a prodlužovat trvanlivost potravin.  

 

Cílem této práce je připravit chytré jedlé filmy z chitosanu, kukuřičného škrobu a izolovaných 

anthokyaninů, které slouží jako barvivo a indikátor pH. Dalším úkolem je sledovat a 

vyhodnotit reakci připravených vrstev na změnu pH. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie obalů 

Obaly potravin se postupně vyvinuly z prostých nádob určených k odkládání potravin 

k obalům, které se aktivně účastní na udržovaní jejich kvality. Spousta obalů stále slouží 

pouze k uchovávání potravin, ale mají vlastnosti, které byly vyvinuty k jejich ochraně jako 

například vrstvy nepropustné pro kyslík, vlhkost a pachy. [1] 

 

Obaly mají v dnešní době významnou roli v udržování kvality potravin. Chrání je před 

fyzickými, mechanickými a chemickými vlivy, a to buď jednoduchým zabráněním poškození 

produktu nebo poskytováním vrstev nepropustných pro vlhkost, kyslík, oxid uhličitý a další 

plyny nebo pachy. Některé obaly mohou odrážet světlo, nedochází tak k rozkladu barviv 

a nutrientů. [1] 

 

Potravinové obaly se vyvíjely s tím, jak se měnil životní styl člověka. Na počátku lidé jedli to, 

co bylo v jejich přímém dosahu. Po určité době potřebovali nádoby na uskladnění. Dlouhá 

staletí se využívaly jako nádoby prakticky jen přírodní materiály. Z trávy, bambusu a větví se 

pletly košíky. Dál se hojně využívalo dřevo, sklo a keramika, které mohly být tvarově 

přizpůsobovány podle potřeby, a byly používány už 7000 let př. n. l. v Egyptě. [1]  

 

Velká průmyslová revoluce zajistila vývoj nových procesů a materiálů, které zpočátku nebyly 

vyvíjeny pro potravinářské produkty, ale nakonec posloužily jako obalové materiály. 

Například plechovky byly vyráběny pro šňupací tabák, protože ho dokázaly ochránit před 

vlhkostí a ztrátou senzorických vlastností. Později byly využity pro metodu konzervování, 

kterou objevil Nicolas Appert. Konzervace byla vyvinuta na výzvu Napoleona Bonaparte, 

který chtěl uchovávat potraviny pro jeho vojsko. [2] Dalším obalovým materiálem z 19. 

století je vlnitá lepenka, která doteď slouží jako přepravní obalový materiál nejen pro 

potraviny.  V 19. století byly také poprvé vyvinuty plasty obsahující nitrocelulózu, styren 

a vinylchlorid, ale jako obalový materiál nebyly používány až do 20. století. V roce 1892 byla 

patentována část obalu, která později hrála významnou roli v nápojovém průmyslu, 

a to korunkovou zátku s korkovou vložkou. Tato zátka dobře utěsnila horní část skleněné 

lahve, a tím zajistila ochranu tekutiny uvnitř. Postupně byl korek nahrazen plasty a jinými 

syntetickými materiály, které poskytují jednotnější a lepší těsnění.  [1] 

 

Prvním výrobkem, který byl prodáván jednotlivě zabalený, byly sušenky americké společnosti 

National Biscut Co. V roce 1920 tato firma přišla s novým konceptem, který upoutal 

pozornost. Tím, že byly sušenky zabaleny jednotlivě, byly chráněny před kontaminací během 

distribuce a před vlhkostí, a tak mohla být jejich struktura lehčí, jemnější a zůstávaly více 

křupavé. Do té doby byly takovéto produkty baleny do sudů, ze kterých si zákazníci nabírali 

potřebné množství do papírových pytlíků, který sloužil pouze jako přenosné médium a jako 
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ochrana proti prachu. Po druhé světové válce se začaly rozvíjet plastové obaly pro potraviny. 

Tím bylo spotřebitelům umožněno mít po celý rok širokou škálu potravin. V roce 1957 byla 

na trh uvedena role s plastovými svačinovými sáčky a o devět let později už bylo více 

než 25 % veškerého prodaného chleba zabaleného v plastovém sáčku.  [1] 

2.2 Chytré obaly 

Obaly potravin slouží k udržení kvality výrobků při transportu, skladování a při jejich 

konečném použití. Jejich základní funkcí je ochrana potravin před mechanickými, 

chemickými a fyzikálními vlivy. Další funkcí je vizuální komunikace, kdy výrobce 

komunikuje se zákazníkem pomocí textů, grafiky a loga značky. V neposlední řadě balení 

potravin také usnadňuje manipulaci s výrobkem. Udržování kvality potravin je důležité pro 

zvyšování kvality lidského života. Z tohoto důvodu se vyvíjí aktivní a inteligentní obaly, které 

pomáhají udržovat potraviny bezpečnější a zdravější. Tyto dva druhy obalů mohou fungovat 

i synergicky, kdy poskytnou komplexní chytrý obal. [3] 

 

Aktivní obaly pomáhají prodlužovat trvanlivost nebo udržovat nezávadný stav balené 

potraviny. Mohou uvolňovat aktivní činidla (konzervanty, antioxidanty), absorbovat 

nežádoucí látky (oxid uhličitý, ethylen, vlhkost, pachy), regulovat vlhkost nebo mít 

antimikrobiální funkci. [4] 

 

Inteligentní obaly monitorují stav balených potravin nebo jejich prostředí. Je to tedy 

technologie, která využívá komunikační funkce obalu k indikování změn ve vnitřním nebo 

vnějším prostředí. [5] Na rozdíl od aktivních obalů na potravinu nijak nepůsobí, pouze udává 

informaci o stavu potraviny. Mohou indikovat, zda je potravina zkažená, ukazovat teplotu 

potravin pomocí termochromních inkoustů, anebo mohou zobrazovat teplotu v čase, které byl 

výrobek vystaven. Jako inteligentní obaly jsou chápány ukazatele, které informují spotřebitele 

o kvalitě potravin, datové nosiče, jako jsou čárové kódy a radiofrekvenční identifikační štítky 

a senzory, které umožňují rychlou kvantifikaci analytů v potravinách. [3] 

2.2.1 Inteligentní obaly 

2.2.1.1 Indikátory teploty 

Existují dva typy ukazatelů teploty, a to jednoduché ukazatele nebo ukazatele teploty v čase. 

Ukazatele teploty udávají, zda byl výrobek zahřátý nebo ochlazený pod kritickou teplotu, 

varují o možném přežití mikroorganismů a denaturaci proteinů například během zmrazování 

nebo rozmrazování. Indikátory teploty v čase jsou určeny ke sledování jakékoliv škodlivé 

změny teploty v průběhu času. Princip spočívá v mechanických, chemických, 

elektrochemických, enzymatických nebo mikrobiologických změnách, které se projeví 

zbarvením nebo pohybem barev. Tyto indikátory jsou uživatelsky přívětivé a snadno 

použitelné. Obvykle se skládají z malých samolepících štítků připojených k obalům. [3] 
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2.2.1.2 Indikátory čerstvosti 

Indikátory čerstvosti umožňují sledovat kvalitu výrobků během přepravy i skladování. Ztráta 

čerstvosti může být způsobena vystavením nepříznivým podmínkám nebo delší dobou 

skladování. V potravině dochází k mikrobiálnímu růstu a chemickým změnám a indikátory 

detekují vznikající těkavé látky. [6] Například pro mořské plody se využívají indikátory 

detekující nadměrné množství těkavých aminů, které vznikají postupně se ztrátou čerstvosti. 

Pro masné výrobky se používá indikátor sirovodíku, který se uvolňuje z masa během jeho 

stárnutí. Další ukazatele čerstvosti jsou založeny na citlivosti na jiné mikrobiální metabolity, 

jako je oxid uhličitý nebo ethanol. [3] 

2.2.1.3 Indikátory atmosféry 
Indikátory atmosféry jsou umístěny uvnitř obalu, aby mohly snímat změny vnitřního prostředí 

v důsledku působení mikroorganismu a enzymatických nebo chemických reakcí v balené 

potravině. Jsou také používány k posouzení účinnosti aktivních složek balení (zachycovače 

kyslíku, oxidu uhličitého). Jelikož jsou tyto indikátory umístěny uvnitř obalu, musí splňovat 

některé požadavky, jako například nerozpustnost ve vodě a nebýt toxické. Nejpoužívanější 

indikátory jsou pro kontrolu kyslíku a oxidu uhličitého. [7] 

2.2.1.4  Čárové kódy 

Čárové kódy jsou datové nosiče, které slouží k automatizaci, sledovatelnost a prevenci 

krádeží. První z nich se začaly používat v 70. letech 20. století a díky nízkým nákladům 

a snadnému použití se staly velmi užívanými. Čárový kód je vzor rovnoběžných pruhů 

a mezer uspořádaných tak, aby představovaly 12 číslic. Zakódovaná data jsou snímána 

optickým snímačem, který je odesílá do systému, kde jsou dál zpracovány. [8] 

2.2.2 Aktivní obaly 

Princip působení aktivních obalů je založen na samotném polymeru tvořícím obal nebo 

na přidání specifických látek k polymeru. Účinná látka může být začleněna přímo 

do obalového materiálu, na jeho povrch, uvnitř balení nebo jako přidaný prvek (sáčky, etikety, 

zátky). Přidané látky mohou být různorodé (organické kyseliny, enzymy, fungicidy, přírodní 

extrakty, ionty, ethanol atd.) a mohou být zakomponovány do různých materiálů jako je papír, 

kov, plasty nebo jejich kombinace.  

 

Lze rozlišit dva druhy aktivních obalů, a to jsou nemigrační a migrační obaly. Nemigrační 

obaly vyvolávají žádoucí reakci, aniž by jeho složka migrovala z obalu do potraviny. 

Nejznámějšími příklady jsou absorbéry vlhkosti, které jsou založeny na absorpci vody 

hlinitokřemičitanem zeolitem, celulózou a jejími deriváty. Dalšími systémy jsou kyslíkové 

absorbéry, které jsou založené na oxidaci železa, oxidaci kyseliny askorbové nebo katecholu, 

na enzymatické katalýze nebo na jiných reakcích. Pohlcovače ethylenu jsou založené 

na různých reakcích a používají se ke zpomalení zrání dovážených plodů. Dalšími 

nemigračními obaly jsou antimikrobiální obaly založené na vychytávání stříbrnými ionty. 

V oblasti aktivních obalů, které uvolňují účinné látky, je nejpoužívanější uvolňování ethanolu, 

díky němuž je zpomalen růst plísní a tím zvyšuje trvanlivost pekařských výrobků. [9] 



10 

 

2.2.2.1 Absorbéry kyslíku 

Absorbéry kyslíku jsou využívány k odstranění zbytkového kyslíku přítomného 

v potravinovém balení nebo ke zlepšení bariérových vlastností působením právě jako bariéra. 

Přítomnost kyslíku v balení potravin není žádoucí, proto se využívají různé metody k jeho 

odstranění. Koncentrace zbytkového kyslíku často je mezi 0,5 a 5 % a během skladování 

se může dále zvyšovat. To může být způsobeno pronikáním kyslíku skrz obalový materiál 

nebo špatným utěsněním. Kyslík negativně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost potravin, jelikož 

vede k oxidaci produktu nebo podporuje růst aerobních mikroorganismů, což má za následek 

změny vizuálních nebo senzorických vlastností. S využitím některých z absorbentů kyslíku 

lze dosáhnout koncentrace menší než 0,01 %. [10] 

 

Mechanismus odstraňování kyslíku je většinou chemický. Nejběžněji používané jsou lapače 

na bázi železa. Reagují na vlhkost a železo je nevratně oxidováno na stabilní komplex 

trihydrátu oxidu železitého. Dalším využívaným kovem je kobalt, který působí jako 

katalyzátor oxidace polymerů anebo paladium, které katalyzuje oxidaci vodíku na vodu. 

Dalšími systémy, které chemicky zachycují kyslík jsou fotocitlivá barviva, kyselina 

askorbová, kyselina gallová nebo nenasycené mastné kyseliny. Ke snížení koncentrace 

kyslíku lze využít biochemické mechanismy fungující na bázi enzymů nebo biologické 

metody využívající bakteriální spory nebo kvasinky imobilizované v pevném materiálu. [10] 

2.2.2.2 Lapače vlhkosti 

 Obsah vlhkosti a aktivita vody jsou kritickými faktory, které ovlivňují kvalitu a bezpečnost 

různých druhů potravin. Mnoho sušených produktů je citlivých na vlhkost během skladování. 

Významné zhoršení kvality může způsobit dokonce i nízká úroveň relativní vlhkosti 

uvnitř obalu. Vlhkost způsobuje, že produkty jsou náchylnější k mikrobiálnímu kažení a může 

docházet ke změnám struktury a vzhledu, a tím snížení trvanlivosti. U produktů, jako jsou 

čerstvé ryby, maso a ovoce nebo zelenina je vysoká úroveň relativní vlhkosti v balení 

žádoucí, jinak by mohlo docházet k vysušování produktu. [11] 

 

Strategie kontroly vlhkosti v obalech lze rozdělit do kategorií, jako je redukce vlhkosti 

(nahrazení vlhkého vzduchu v balení suchým plynem nebo vakuové balení, kde je odstraněn 

vlhký vzduch), dále prevence vlhkosti bariérovým balením nebo odstraňování vlhkosti 

desikantem (silikagel, jíly). Desikanty se vkládají do obalů ve formě sáčků, mikroporézních 

sáčků nebo jsou integrovány do sacích absorbérů, které se již úspěšně používají. [10] 

2.2.2.3 Absorbéry ethylenu 

Ethylen působí u rostlin jako hormon stimulující růst. Urychluje zrání, protože zrychluje 

dýchání čerstvých a minimálně zpracovaných produktů, a tím zkracuje trvanlivost během 

skladování po sklizni. Ethylen také urychluje degradaci chlorofylu zejména u listnatých 

produktů a způsobuje rychlé měknutí ovoce. Odstranění ethylenu pomocí absorbérů tedy 

zvyšuje kvalitu a prodlužuje trvanlivost potravin. [10] 
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K vychytávání ethylenu se využívají malé sáčky s vhodným absorbérem, který se vloží 

do obalu, nebo se absorbér zabuduje do struktury filmu. Materiál sáčku musí být vysoce 

propustný pro ethylen. Nejčastěji využívanou absorpční složkou je manganistan draselný, 

který ethylen oxiduje. Nikdy se však nesmí využívat v přímém kontaktu s potravinou kvůli 

vysoké toxicitě. [12] Další systém na zachycování ethylenu je založen na použití jemně 

rozptýlených minerálů, jako je zeolit, aktivní uhlí nebo pemza. Jejich účelem je zachytit 

ethylen a také modifikovat propustnost filmu pro plyn, aby oxid uhličitý mohl rychleji unikat 

a kyslík vstupovat než přes čistý polyethylen, čímž se získává rovnovážná atmosféra. [13] 

2.2.2.4 Emise oxidu uhličitého 

Oxid uhličitý má prokázané antimikrobiální účinky. Tyto účinky jsou závislé na míře 

rozpustnosti a jeho rozpuštěném množství ve vodné a mastné fázi potravinářských výrobků. 

Rozpustnost se zvyšuje s klesající teplotou a liší se pro různé potraviny v závislosti na jejich 

vlastnostech, jako je povrchová plocha, pH a složení (voda, tuk, bílkoviny). Emitory jsou 

obvykle ve formě polštářku nebo sáčku, mnohdy kombinované s absorbéry kapaliny. Aktivní 

složky uvnitř absorbéru reagují s tekutinou z produktu, což vede k uvolňování oxidu 

uhličitého. [10] 

2.3 Jedlé filmy 

Pojem jedlé filmy můžeme rozdělit na dvě základní jednotky. První část ‚jedlé‘ znamená, 

že filmy mohou být konzumovány společně s potravinou, takže musí splňovat všechny 

vlastnosti bezpečného produktu. Slovem ‚filmy‘ označujeme materiály pokrývající potravinu, 

které ji chrání před vlivy vnějšího prostředí, omezují průchod vznikajících plynů, a přitom 

nijak nemění vzhled, chuť nebo vůni produktu. Kvůli těmto požadovaným vlastnostem musí 

mít film dostatečnou tloušťku, aby byl schopen chránit potravinu. Nejprve jedlé filmy 

a povlaky fungovaly pouze jako bariéra pro zamezení prostupu plynů a vlhkosti. Dnes mají 

více užitečných vlastností, a to například zlepšení kvality výrobku ochranou před fyzickými, 

mechanickými nebo chemickými vlivy, jako jsou ztráta vlhkosti, enzymatické hnědnutí, 

mikrobiální nákaza nebo oxidace tuků. [5] 

 

Jedlé filmy jsou tenké vrstvy materiálu pokrývající potravinu, jsou s ní konzumovány a jsou 

získány z přírodních zdrojů. Jednou složkou k přípravě jedlého filmu může být chitosan, který 

díky jeho vlastnostem snadno tvoří povlaky. Dokáže ovlivnit vnitřní atmosféru, omezovat 

rychlost zrání ovoce a zeleniny díky své vlastnosti vytvářet polopropustný film. Bylo 

dokázáno, že může vylepšit vzhled a senzorické vlastnosti, minimalizovat změny pevnosti, 

inhibovat růst mikroorganismů a celkově prodlužovat trvanlivost potravin. [14] 

2.3.1 Chitosan 

Chitosan je polysacharid, částečně deacetylovaný derivát chitinu. Je jedním z nejčastěji se 

vyskytujících polysacharidů na zemi. Lze jej získat z několika různých zdrojů, ale 

tím hlavním jsou obvykle lastury mořských korýšů, jako jsou krevety, humři a krabi. Jeho 

hlavní vlastnost je dána přítomností primární hydroxylové a sekundární hydroxylové skupiny, 

aminoskupiny a dále také rozpustností ve vodě při nízkém pH. Vzhledem k přítomnosti 

reaktivních skupin inhibuje růst celé řady bakterií a hub. [15] Chitosan je netoxický, 
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biologicky kompatibilní polymer a používá se v potravinářském průmyslu v mnoha zemích. 

Jedlé povlaky na bázi chitosanu lze využít jako nosiče potravinových složek, 

a to antimikrobiálních látek, látek zlepšujících texturu a nutraceutik ke zlepšení bezpečnosti 

a kvality potravin. [16] 

 

Zatímco chitin je nerozpustný ve většině organických rozpouštědel, chitosan je snadno 

rozpustný ve zředěných kyselých roztocích s pH menším než 6,0. Chitosan lze považovat 

za silnou bázi, protože má primární aminoskupinu s hodnotou pKa 6,3. Přítomnost 

aminoskupin značí, že hodnota pH mění náboj a vlastnosti chitosanu. Při nízkém pH se tyto 

aminy protonují, stanou se kladně nabitými a z chitosanu se stane kationtový polyelektrolyt 

rozpustný ve vodě. Když se naopak pH zvýší nad 6,0, aminy chitosanu se deprotonují, 

polymer ztratí svůj náboj a stane se nerozpustným. Hranice rozpustnosti je při pH mezi 6,0 

a 6,5. Rozpustnost chitosanu také závisí na stupni deacetylace a způsobu deacetylace, který 

byl použit pro přípravu. [17] 

 

 
Obrázek 1: Chemická struktura chitosanu [18] 

 

 

Chitosan může snadno tvořit kvartérní amoniové soli při nízkých hodnotách pH. Nejlepší 

organické rozpouštědlo pro chitosan je kyselina mravenčí, ale běžně se využívá 1% kyselina 

octová při pH 4,0. Také je rozpustný v 1% kyselině chlorovodíkové a zředěné kyselině 
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dusičné, ale nerozpustný v kyselině sírové a fosforečné. Koncentrované roztoky kyseliny 

octové mohou při vysokých teplotách způsobit depolymeraci chitosanu. [19] 

 

Většina fyziologických aktivit a funkčních vlastností závisí na molekulové hmotnosti 

chitosanu a jeho derivátů. Molekulová hmotnost je v rozmezí od několika stovek až do více 

než jednoho milionu Daltonů. Metody pro zjištění molekulové hmotnosti jsou 

spektrofotometrie, gelová permeační chromatografie a viskozimetrie. V poslední době se 

pro depolymerizaci chitosanu používá gama záření. Vysoké dávky tohoto záření způsobují 

degradaci chitosanu a vzniká chitosan s relativně nižší molekulovou hmotností, který je 

upřednostňován pro jeho neobyčejné fyzikální a chemické vlastnosti. [20] Po ozáření dochází 

často k zasíťování i degradaci současně a také dochází ke změnám ve fyzikálně-chemických, 

tepelných a morfologických vlastnostech chitosanu, což poskytuje potenciál pro mnoho 

dalších využití. Protože molekulová hmotnost určuje fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů, 

má její kontrola velký význam při určování technických specifikací požadovaných pro 

konečné použití. [21] Bylo zjištěno, že chitosan vykazuje antimikrobiální aktivitu a působí 

i jako biocidní látka proti houbám a grampozitivním a gramnegativním bakteriím. [22] 

 

Chitosan je zkoumán pro použití jako jedlý povlak, který je nanesen na povrch potraviny a má 

za úkol ji chránit. Povlaky tvoří ochrannou bariéru a mohou být konzumovány společně 

s potahovaným produktem. [23] Na povrchu vytvoří chitosanový film bariéru proti prostupu 

vlhkosti a plynů, tím zpomalí stárnutí potraviny a prodlouží skladovatelnost produktu. Tyto 

filmy se využívají hlavně pro ovoce a zeleninu. Povlaky jsou selektivně propustné pro kyslík, 

oxid uhličitý, ethylen, a tím umožňují kontrolu dýchání ovoce a snižují růst 

mikroorganismů. [24] 

2.3.1.1 Síťování chitosanu 

Chitosan je považován za velmi využitelný polymer, ale má určité nevýhody hlavně kvůli 

vysoké rozpustnosti ve vodě. Tento problém řeší zavedení síťovacího činidla, které spojí dva 

polymery dohromady buď kovalentními, iontovými vazbami nebo slabými vazebnými 

interakcemi, jako jsou například van der Waalsovy síly. Jednotlivé polymery uvnitř zesítěné 

látky mohou společně vykazovat nové vlastnosti, ale přitom si stále zachovají své typické 

vlastnosti.  [25] 

 

Síťováním vzniká modifikovaný chitosan, jehož vlastnosti jsou velmi odlišné od přírodního 

chitosanu. Vede k tvorbě permanentní kovalentní sítě, která může umožnit volnou difuzi vody 

a zlepšit mechanické vlastnosti polymeru. Kovalentně zasíťovaný chitosan má dvě hlavní 

aplikace, a to jako systém pro dodávání léčiv, který umožňuje snadné uvolňování bioaktivních 

materiálů difuzí a jako permanentní sítě používané například jako nosič pro kultivaci 

buněčných kultur. V zasíťovaném chitosanu jsou polymerní řetězce propojeny tak, že tvoří 

3D sítě.  

 

Je důležité optimalizovat podmínky síťovací reakce, jelikož ty určují a umožňují modulaci 

zasíťování, což je hlavní parametr ovlivňující různé vlastnosti chitosanu. Bylo zjištěno, že pro 

degradaci chitosanu je účinné použití peroxodisíranu draselného. Ten podléhá tepelné 
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degradaci za vzniku aniontových peroxodisíranových volných radikálů, které napadají 

kationtové aminoskupiny na druhém uhlíku glukosaminové části chitosanu. Díky 

elektrostatické přitažlivosti následně radiál napadá čtvrtý uhlík sousedního zbytku, a tím je 

oslabena a rozrušena vazba C-O. Chitosanový řetězec je tedy rozdělen na dva nebo více 

kratších řetězců. Slabé vazebné interakce, jako jsou vodíkové můstky nebo hydrofobní 

interakce mezi acetylovanými a neacetylovanými jednotkami chitosanu, vedou k vyššímu 

stupni krystalinity, a tím vyvolávají konformační změny v molekule. [26] 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Iontové síťování chitosanu trifosfátem pentasodným [27] 
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2.4 Červené zelí 

Červené zelí (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) je rostlina z čeledě brukvovitých. Je 

to listová zelenina s charakteristickou tmavě fialovou barvou, kterou způsobuje vysoký obsah 

anthokyaninů. Má vysokou nutriční hodnotu, jelikož je bohaté na minerály, vitamíny, 

oligosacharidy a řadu bioaktivních látek, jako jsou anthokyaniny, flavonoidy, a glukosinoláty, 

které mají pozitivní vliv na lidské zdraví. [28] Červené zelí obsahuje více než 15 různých 

anthokyaninů. [29] Kromě výživových hodnot je oblíbené také pro svou chuť a pro dlouhou 

trvanlivost. [30] 

 
Obrázek 3: Červené zelí [31] 

 

2.4.1 Anthokyaniny 

Anthokyaniny jsou rostlinné pigmenty s velkým množstvím preventivních a terapeutických 

zdravotních benefitů. Je známo, že mají antioxidační účinky a slouží jako prevence před 

kardiovaskulárními chorobami, cukrovkou, rakovinou, problémy se zrakem, neuro-

degenerativními onemocněními, stárnutím kůže, zánětlivými onemocněními a dalšími 

zdravotními problémy. Tyto sloučeniny jsou rozpustné ve vodě a mají potenciální uplatnění 

při barvení potravinářských výrobků díky schopnosti tvořit širokou škálu barev. Vyskytují 

se v ovoci, zelenině a květinách. Pro extrakci těchto barviv se používá nejvíce červené zelí, 

černá mrkev, fialové brambory, borůvky, bezinky. Široká barevná škála, která závisí na pH, 

dává rostoucí potenciál pro využití těchto pigmentů jako potravinářská barviva, a proto 

je zásadní měření obsahu anthokyaninů a jejich barevná analýza. V kyselém prostředí 
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se anthokyaniny jeví červeně, barva se s přechodem do neutrálního prostředí mění na fialovou 

a v zásaditém prostředí jde přes modrou až do zelené. [32] 

 

Anthokyany jsou glykosidy anthokyanidinů. Anthokyanidiny se skládají z aromatického 

kruhu vázaného na heterocyklický kruh obsahující kyslík, který je vázán ke dalšímu 

aromatickému kruhu. Anthokyanidiny vyskytující se v glykosidové formě (vázané 

na cukernou skupinu) nazýváme anthokyaniny. V přírodě se jich vyskytuje velké množství. 

Hlavními rozdíly mezi nimi jsou počet hydroxylových skupin, povaha a počet vázaných 

cukrů, alifatické nebo aromatické karboxyláty vázané na cukr v molekule a pozice těchto 

vazeb. Dosud je známo přes 500 různých anthokyaninů a 23 anthokyanidinů, z nichž 

se nejčastěji pouze šest vyskytuje u cévnatých rostlin. Glykosidové deriváty tří 

nemethylovaných anthokyanidinů (kyanidin, delfinidin, pelargonidin) jsou v přírodě 

nejběžnější a vyskytují se v 80 % pigmentovaných listů, 69 % ovoce a 50 % květin. [33] 

Kyanidin je červeno fialový pigment. Vyskytuje se v bobulovitých plodech, ve fialových 

bramborách a kukuřici. Delfinidin je modro červený pigment, který způsobuje modrý odstín 

květů rostlin. Pelargonidin se liší od většiny anthokyaninů, v přírodě se vyskytuje jako 

červený pigment a způsobuje oranžové zbarvení rostlin a červené zbarvení u ovoce 

a některých bobulovitých plodů. [34] 

 

Izolované anthokyaniny jsou velmi nestabilní a náchylné k degradaci. Jejich stabilita je 

ovlivněna několika faktory, a to pH, skladovací teplotou, chemickou strukturou, koncentrací, 

světlem, přítomností kyslíku, enzymů a mnoho dalších. Výzkum chemické stabilizace 

anthokyaninů je důležitý pro jejich potenciální rozsáhlé využití. 

 

 
Obrázek 4: Základní struktura anthokyaninů, kde A,B – aromatický kruh, C – heterocyklický 

kruh [33] 

 

Anthokyaninové složení červeného zelí je velmi složité díky glukosylaci anthokyanidinu 

dvěma různými cukry a acylaci několika aromatickými kyselinami. Dominantní struktury jsou 

ale kyanidin-3,5-diglukosid a kyanidin-3-sosforosid-5-glykosid acylovaný kyselinou 

sinapovou, ferulovou, p-kumarovou, kafeinovou nebo kyselinou malonovou. [35] 

 

Anthokyaniny se vyskytují v různých formách, které závisí na pH roztoku. Při pH 1 převládá 

forma flavyliového iontu, a ta vede k fialové až červené barvě. Při hodnotách pH mezi 2–4 
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převládají modré chinoidní formy. Pokud je pH mezi hodnotami 5–6, vyskytují se pouze dvě 

bezbarvé formy, kterými jsou karbinolová pseudobáze a chalkon. Při hodnotách pH vyšších 

než 7 jsou anthokyaniny degradovány v závislosti na jejich substitučních skupinách. 

Se zvyšujícím se pH se zvyšuje množství bezvodé báze a při kyselejších podmínkách převládá 

červený flavyliový kation. Stabilita anthokyanidinů je ovlivněna substituenty kruhu B 

a přítomností dalších hydroxylových nebo methoxylových skupin, které snižují stabilitu 

aglykonu v neutrálním prostředí. [33] 

 
Obrázek 5: Struktura anthokyaninů závislá na pH [36] 

2.5 Měření barevnosti vrstev 

Každý světelný zdroj vyzařuje ve viditelné oblasti na každé vlnové délce v různé intenzitě, 

a tedy světlo různých zdrojů má jinou barevnost. Toto světlo dopadá na objekty a v závislosti 

na vlastnostech materiálu se v něm různě toto světlo pohlcuje, respektive odráží. Světlo 

odražené od objektu následně dopadá na fotoreceptory lidského oka. V závislosti 

na spektrálním složení záření dopadajícího na tyto fotoreceptory je pak signál po excitaci 

fotoreceptorů dále zpracován v dalších buňkách sítnice. Lidský mozek po vyhodnocení 

signálu interpretuje vjem barvy. Ale vjem nemůžeme exaktně měřit. K vyhodnocování 

barevnosti objektů je třeba definovat tři elementy, a to je zdroj světla, pozorovaný objekt 

a pozorovatele. [37] 
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Dopadající světlo charakterizujeme intenzitou světla na každé vlnové délce I0(λ). Světlo 

odražené od objektu pak bude mít intenzitu I(λ). Potom poměr intenzity světla odraženého 

od objektu k intenzitě světla dopadajícího na objekt vyjadřuje reflektance R(λ). Úplnou 

charakterizaci dopadajícího světla poskytne emisní spektrum zdroje světla, zatímco úplnou 

charakterizaci odrazivosti předmětu, na který světlo dopadá, poskytne jeho odrazové 

spektrum. Toto spektrum měříme spektrofotometrem, jehož schéma pro měření odrazivých 

povrchů je na obrázku (viz Obrázek 6). [37] 

 

 

 
Obrázek 6: Schéma odrazového spektrofotometru [37] 

Třetí, už uvedenou složkou, je pozorovatel. Tady je situace nejsložitější. Vjem barvy vzniká 

až analýzou jistých podnětů v našem mozku. Těmi podněty jsou signály z fotoreceptorů, 

které jsou stimulovány dopadajícím světlem. V oku jsou fotoreceptory nazývané tyčinky 

a jsou odpovědné za vnímání jasu při nízký intenzitách osvětlení a v podstatě vidí černobíle. 

Dále tam jsou tři druhy čípků ρ, γ, β; citlivé na červenou, zelenou a modrou oblast viditelného 

záření. Fotoreceptory jsou na naší sítnici rozloženy tak, že největší koncentrace čípků 

je v centrální části sítnice nazývané fovea. [37] 

 

Komise CIE definovala dva standardizované pozorovatele: dvoustupňového (2°) a deseti-

stupňového (10°), každého pomocí tří funkcí, které jsou nazývány trichromatičtí členitelé 

�̅�, �̅�, 𝑧̅. Tyto funkce vyjadřují citlivost pozorovatele a byly získány experimentálně. 

Dvoustupňový pozorovatel byl získán tak, že pozorovatelé měli pomoci tří světel (červené, 

zelené a modré) namíchat takovou barvu, která by byla ve shodě s barvou 

monochromatického světla o určité vlnové délce. Experiment byl proveden tak, že obraz 

dopadal jen na centrální část sítnice a uplatňovaly se proto při experimentu jenom čípky. 

Desetistupňový pozorovatel byl obdobný experiment, ale obraz dopadal na sítnici 

pozorovatelů i na oblast, kde už se vyskytovaly už i tyčinky. Hodnoty těchto trichromatických 

členitelů jsou hodnoty tabelované a je potřebné určit, které se pro výpočet kolorimetrických 

parametrů využijí. [38] 
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Ve smyslu barevného vjemu je možné jednoznačně definovat barvu pomocí tří čísel – 

trichromatických složek X, Y a Z, vypočítaných ze spektrální reflektance barevného vzorku 

R(), spektrální distribuce osvětlení Φ0() a funkcí trichromatických členitelů zyx ,,

podle vztahů: [38] 

 

 

 
𝑋 = 𝐾 ∑ 𝜙0(𝜆). 𝑅(𝜆). �̅�(𝜆)

730

380

 

 

(1) 

 
𝑌 = 𝐾 ∑ 𝜙0(𝜆). 𝑅(𝜆). �̅�(𝜆)

730

380

 

 

(2) 

 
𝑍 = 𝐾 ∑ 𝜙0(𝜆). 𝑅(𝜆). 𝑧̅(𝜆)

730

380

 (3) 

 

 𝐾 =
100

𝜙0(𝜆).�̅�(𝜆)
3.6 

 

(4) 

 

CIE v roce 1976 definovala barvový prostory CIE L*a*b*. Hodnoty souřadnic L*, a* a b* 

udávají polohu barvy v třírozměrném barvovém prostoru a získají se přepočtem z trichroma-

tických složek podle rovnic 

 
𝐿∗ = 116. (𝑌/𝑌𝑛)1/3 − 16 

 
(5)  

 
𝑎∗ = 500. [(𝑋/𝑋𝑛)1/3 − (𝑌/𝑌𝑛)1/3] 

 
(6)  

 
𝑏∗ = 200. [(𝑌/𝑌𝑛)1/3 − (𝑍/𝑍𝑛)1/3] 

 
(7)  

kde Xn, Yn, Zn jsou trichromatické složky použitého světla. [38] 
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Obrázek 7: Barvový prostor CIE L*a*b* (vlevo) a řez tímto prostorem pro jedno L*, 

s vyznačením měrného úhlu barevného tónu a měrné čistoty barevného tónu. 

Prostor CIE L*a*b* je pravoúhlý, s nepestrými barvami (bílá, černá a stupně šedé) 

na vertikální ose, kterou reprezentuje měrná světlost L*. Chromatické osy a* a b* leží ve směru 

zelená − červená (a*) a ve směru modrá − žlutá (b*). Tyto osy vytváří chromatickou rovinu 

a*b*. Při hodnocení barev, jejich vztahů, rozdílů a shody má zásadní význam číselné vyjádření 

rozdílů barev. Rozdíl dvou barev v barvovém prostoru CIE L*a*b* se nazývá barvovou 

odchylkou CIE 1976 a značí se E*
ab. 

 

 Δ𝐸𝑎𝑏
∗ = √(Δ𝐿∗)2 + (Δ𝑎∗)2 + (Δ𝑏∗)2 

 

(8)  

Veličina rozdíl barev CIE 1976 E*
ab definuje celkovou barevnou rozdílnost dvou barev, 

zohledňuje rozdíl světlosti i rozdíl v chromatické rovině, proto je veličina vhodná 

k posuzování rozdílů a odchylek barev. Další variantou prostoru CIE L*a*b*, která plně 

splňuje charakteristiky vnímání barvy lidským okem, je barvový prostor CIE L*C*h*. Tento 

barvový prostor je pouze obměnou CIE L*a*b* prostoru v polárních souřadnicích. Souřadnice 

h* se označuje jako měrný úhel barevného tónu a barevný tón je vyjádřený úhlem svírajícím 

spojnici bodu s achromatickým bodem a osou a*. Souřadnice C* je měrnou čistotou barevného 

tónu a vyjadřuje vzdálenost od achromatického bodu k bodu barvy. Čím je C* větší, 

tím je barva pestřejší. [39] 

 𝐶∗ = √𝑎∗2 + 𝑏∗2 

 

(9)  

 ℎ∗ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑏∗/𝑎∗) 

 

 

 

 

(10)  
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2.6 Legislativa k balení potravin 

Obalů potravin se týká celá řada zákonů. V zákoně č. 110/1997 Sb. O potravinách 

a tabákových výrobcích, kde jsou udávány obecné požadavky na potraviny a jejich obaly. 

Jsou zde uváděny požadavky na uchovávání potravin, nakládání s dováženými potravinami 

z jiných zemí, povinnosti pro podniky vyrábějící zvláštní výživu, podmínky ozařování, 

zdravotní nezávadnost potravin, výživové hodnoty, náležité údaje o potravinách na obalu, 

požadavky při uvádění potraviny na trh. [40] 

 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví řeší hlavně bezpečnost obalů například 

kontaminaci v důsledku migrace složek obalu. [41] 

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky 

určeně pro styk s potravinami a pokrmy obsahuje požadavky na složení výrobků určených 

pro styk s potravinami, udává konstrukci výrobků určených pro styk s potravinami, dále 

obsahuje pokyny k barvení, potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami, 

například že lze použít jen barviva, která jsou pevně zakotvena a budou vyhovovat uvedeným 

požadavkům čistoty nebo že pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami 

se nesmí využívat barvící prostředky na základě arsenu, šestimocného chromu, kadmia, olova, 

rtuti a selenu, naopak lze použít azobarviva a diazobarviva, pokud ovšem při používání 

nebude překročena teplota, při níž dochází k rozkladu barviva za vzniku karcinogenních 

aromatických aminů. Dále jsou uvedeny hygienické požadavky na jednotlivé materiály, 

z nichž jsou vyrobeny výrobky určené pro styk s potravinami, a to se týká výrobků z plastů, 

elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku, výrobky z kovových 

a silikátových materiálů, z papíru, lepenky, korku. [42] 

 

V zákoně č. 477/2001 Sb. O obalech jsou uváděny povinnosti při nakládání s obaly, 

označování obalů, využití odpadu z obalů. Dále jsou zde uváděny správní úřady v oblasti 

nakládání s obaly a odpady z obalů. V příloze je upřesněn pojem obal.  [43] 

 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 pojednává o nových druzích 

materiálů, které jsou určené ke zlepšování a sledování stavu potravin. Například že aktivní 

materiály jsou určené pro styk s potravinami a jsou vyrobeny tak, aby záměrně obsahovaly 

aktivní složky, které se mají uvolňovat do potravin nebo mají absorbovat látky z potravin. 

Aktivní a inteligentní materiály by neměly o stavu potravin poskytovat zavádějící informace, 

například aktivní materiály by neměly uvolňovat nebo absorbovat látky (aldehydy, aminy) 

s cílem zakrýt počínající kažení potraviny. [44] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

Hydroxid sodný pecky, PENTA 

Kyselina citronová monohydrát, Lach-Ner, s.r.o 

Glycin, Serva 

Chlorid draselný, Lachema, o.p. Brno 

Fosforečnan sodný dihydrát, Lachema, n.p. Brno 

Kyselina chlorovodíková 35%, PENTA 

Kyselina octová 99%, Lachema 

Chitosan, Sigma-Aldrich 

Peroxodisíran draselný, MACH CHEMIKÁLIE 

Trifosforečnan sodný, Sigma-Aldrich 

Kukuřičný škrob, Sigma-Aldrich 

Dusičnan vápenatý p.a., Lachema 

3.2 Použité přístroje 

Míchadlo 

Filtrační papír KA0, 150 mm 

Lyofilizátor 

Analytické váhy Sartorius Entris 224I –1S 

Centrifuga Hettich, EBA 30 

Spektrofotometr Helios α, Spectronic Unicam 

Spektrofotometr X-Rite I1-PRO 

Magnetická míchačka 

Bakerovo natahovací pravítko 

Automatický aplikátor filmu TQC 

Sušárna Venticel 

3.3 Použitý software 

Key Wizard, Gretag Macbeth 

Microsoft Excel  

Microsoft Word 

Vision V3.50 

 

 

  



23 

 

3.4 Izolace anthokyaninů 

Zdrojem anthokyaninů pro izolaci byla hlávka červeného zelí, která byla získána 

z obchodního řetězce. Hlávka byla nastrouhána na kuchyňském struhadle nahrubo. 

Nastrouhané zelí bylo převedeno do kádinky a byla přidána voda v poměru 1:1, v našem 

případě 500 g zelí a 500 ml vody. Tato směs byla míchána míchadlem 1,5 hodiny. Výluh byl 

zbaven pevných částí zelí za použití síta, a dál byla tato kapalina přefiltrována přes nálevku 

se skládaným filtrem typu KA 0, 150 mm. Filtrát byl pomocí centrifugy zbaven většiny 

nečistot. Takto připravený výluh byl převeden do lyofilizační nádoby a zmrazen. Po zmrazení 

byl obsah nádoby lyofilizován pomocí lyofilizátoru a získaný produkt byl uchováván 

v ledničce.  

3.5 Příprava pufrů 

 Pro měření spektra byly připraveny pufry s hodnotami pH od 1 do 12. Nejprve bylo naváženo 

vypočítané množství látky (viz Tabulka 1) a dále byly pufry připraveny smísením uvedených 

objemů. (viz Tabulka 2). U pufrů s pH 1 a 2 byl objem roztoku doplněn na 200 ml 

destilovanou vodou.  

Tabulka 1: Navážky látek pro 100 ml roztoku 

Látka navážka pro 100 ml [g] 

Glycin 0,1 n 0,7510 

Hydroxid sodný 0,1 n 0,3999 

Kyselina citronová 0,1 n 2,1008 

Fosforečnan sodný dihydrát 0,2 n 3,5600 

Chlorid draselný 0,2 n 1,4920 

Kyselina chlorovodíková 0,2 n 2,0827 

 

Tabulka 2: Hodnoty objemů roztoků potřebných pro přípravu pufrů 

 

pH kyselina chlorovodíková [ml] chlorid draselný [ml] 

1 97 50 

2 10,6 50 

  kyselina citronová [ml] fosforečnan sodný [ml] 

3 20,55 79,45 

4 38,55 61,45 

5 51,5 48,5 

6 63,15 36,85 

7 82,35 17,65 

8 97,25 2,75 

  glycin [ml] hydroxid sodný [ml] 

9 89 11 

10 62,5 37,5 

11 51,2 48,8 

12 46 54 
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3.6  Měření spektra roztoku anthokyaninů 

Nejprve byl připraven vzorek. Do malé vialky bylo odváženo 0,9762 g lyofilizátu 

a poté doplněno vodou na konečnou hmotnost 10,0080 g. Obsah vialky byl důkladně 

promíchán, aby se všechen lyofilizát rozpustil. Roztok byl poté vložen do centrifugy 

na 4 minuty při 6000 otáčkách a získaný supernatant byl použit k měření.  

 

Měření spektra bylo prováděno pomocí spektrofotometru v křemenných kyvetách, kde byla 

jako blank použita destilovaná voda. Absorpční spektrum bylo měřeno od 300 nm do 800 nm. 

Postupně byl proměřen vzorek s pufry o pH 1–12. Do kyvety bylo pomocí mikropipety 

napipetováno 200 μl roztoku lyofilizátu a 3 ml pufru. Naměřené hodnoty byly 

zaznamenávány, a nakonec byl sestrojen graf spektra.  

3.7 Celková koncentrace anthokyaninů 

Byla změřena absorbance při vlnové délce 530 nm a 700 nm. Nejprve byl změřen vzorek 

o složení 100 μl roztoku lyofilizátu a 4 ml pufru o pH 1 a poté vzorek o složení 100 μl 

roztoku lyofilizátu a 4 ml pufru o pH 4,6. Naměřené hodnoty byly použity ve vzorci. Dále 

byla za MW střední dosazena hodnota 449,2 g/mol, což je molární hmotnost kyanidin-3-

glukosidu, jehož deriváty jsou anthokyaniny v červeném zelí. FD je faktor zředění, který má 

v tomto případě hodnotu 410, ε je molární absorpční koeficient pro kyanidin-3-

glukosid 26900 dm3∙cm-1∙mol-1, L je optická vzdálenost, rozměr kyvety 1 cm a 1000 

představuje převodní faktor z gramů na miligramy.  

 

Celková koncentrace anthokyaninů byla zjišťována pomocí vzorce: 

 

 𝑐 =
𝛥𝐴 ∙ 𝑀𝑊 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ∙ 𝐹𝐷 ∙ 1000

𝜀 ∙ 𝐿
 

 

(11)  

 𝛥𝐴 = (𝐴530 − 𝐴700)𝑝𝐻1 − (𝐴530 − 𝐴700)𝑝𝐻4,5  

 

(12)  

 

3.8 Příprava filmů 

Pro přípravu tenkého polymerního filmu byly rozpuštěny 2 g chitosanu v 1% roztoku kyseliny 

octové, který byl připravený smícháním 0,96 ml 99% kyseliny octové ve 100 ml destilované 

vody. Pro další vzorek byly 2 g chitosanu rozpuštěny ve 2% roztoku kyseliny octové. 

Rozpouštění probíhalo postupně na magnetické míchačce. Když teplota vody dosáhla 40 °C, 

do kádinky byl postupně přidáván chitosan a míchání probíhalo, dokud nebyl chitosan 

dokonale rozpuštěn. Tento proces trval přibližně 30 minut. Roztok kukuřičného škrobu byl 

připraven postupným rozpouštěním 5 g kukuřičného škrobu ve 100 ml destilované vody 

o teplotě 70 °C za stálého míchání. Dále byly připraveny síťovací roztoky trifosforečnanu 

sodného a peroxodisíranu draselného tak, že 1,00 g látky byl rozmíchán ve 100 ml destilované 

vody.  
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Do vialky byly převedeny připravené roztoky, chitosan a škrob v poměru 3:2, v tomto případě 

3 ml chitosanu a 2 ml škrobu, síťovací roztok v koncentraci 0,05;0,1 a 0,15 ml na 5 ml 

připravené směsi a na závěr 0,3 ml roztoku extraktu anthokyaninů z červeného zelí. Takto 

připravená směs byla důkladně promíchána a následně nanášena na transparentní 

polyethylentereftalátovou fólii, která byla předem omyta v roztoku přípravku Neodisher 

(5 ml/l). Speciálním pravítkem byly tvořeny filmy v podobě pásků o tloušťce 120 nm. Takto 

připravené filmy byly vloženy na 5 minut do sušárny vyhřáté na 100 °C nebo byly ponechány 

schnout volně dva dny.  

 

 
Obrázek 8: Aplikátor filmů TQC a Bakerovo pravítko 

3.9 Rozpustnost připravených filmů 

U připravených filmů byla zkoumána jejich rozpustnost ve vodě. Folie připravená k nanesení 

filmu byla vložena do sušárny při teplotě 100 °C na 5 minut, poté na 5 minut do exsikátoru 

s nasyceným roztokem dusičnanu vápenatého, který poskytne atmosféru s 50% relativní 

vlhkostí a ihned zvážena na analytických vahách. Připravená směs byla nanesena na zvážený 

film a vložena do sušárny, nebo ponechána volně schnout. Poté byla folie vožena na 5 minut 

do exsikátoru, zvážena na analytických vahách a naměřené hodnoty byly zaznamenány. Folie 

s filmem byla vložena do misky s vodou tak, aby byla celá ponořena na 1 minutu. 

Po uplynutém čase byla folie vyjmuta, přebytečná voda z jejího povrchu otřepána a folie byla 

vložena do sušárny při 100 °C na 7 minut a zvážena na analytických vahách. Naměřené 

hodnoty byly zaznamenány. Následně bylo vypočítáno procento rozpuštěné části filmu 

podělením rozdílu hmotnosti folie s vymytým filmem m3 a čisté folie m1 k rozdílu hmotnosti 

folie s naneseným filmem m2 a čisté folie m1.  

 

 

 
𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (%) = [1 − (

m3 − m1

m2 − m1
)] ∙ 100 

(13) 
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3.10 Měření barevnosti po změně pH prostředí 

Na připravených suchých filmech byla označena místa určená pro sledování změny pH. 

Na označených místech byla změřena reflektance R spektrofotometrem X-Rite I1-PRO 

a hodnoty byly automaticky zaznamenávány do MS Excel. Po naměření hodnot na čisté 

vrstvě byly do označených míst aplikovány pufry s různými hodnotami pH. Po zaschnutí byla 

opět měřena reflektance R spektrofotometrem a hodnoty byly opět zaznamenány. 

Z naměřených hodnot byla vypočítána spektrální optická hustota D a byly sestrojeny grafy 

závislosti spektrální optické hustoty D na vlnové délce λ.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Úkolem této práce bylo izolovat směs anthokyaninů z přírodních materiálů, konkrétně 

z červeného zelí. Následně byly připravovány ve vodě nerozpustné filmy ze směsi chitosanu, 

kukuřičného škrobu a izolovaných anthokyaninů. Připravené filmy byly vystaveny změně pH 

prostředí a jejich barevná reakce byla zaznamenána a hodnocena.  

 

Pro finální vrstvu, na které byla měřena data, bylo zvoleno složení směsi: 3 ml chitosanu, 2 ml 

roztoku kukuřičného škrobu, 0,1 ml síťovacího roztoku trifosforečnanu pentasodného a 0,3 ml 

roztoku izolovaných anthokyaninů. Po nanesení vrstvy a vysušení v sušárně při 100 °C 

pět minut vykazoval film poměrně malou rozpustnost ve vodě, ale většina obsahu barviva 

byla vymyta. Další vrstvy o stejném složení byly ponechány schnout volně na vzduchu dva 

dny. U těchto filmů byl po zkoušení rozpustnosti pozorován větší úbytek hmotnosti, 

ale většina barviva zůstala v nanesené vrstvě.  

 

Byly testovány vrstvy o různém složení. Jako další vhodné síťovadlo se jevil peroxodisíran 

draselný, u kterého ale při zkoušení rozpustnosti docházelo k vymývání barviva, 

a tak neposkytl vhodný vzorek pro měření. Dále byla jako síťovadlo použita kyselina 

taninová. Z této směsi byly připraveny filmy, ze kterých se při rozpouštění nevymývalo 

barvivo ve velké míře. Při následné aplikaci pufru, pro měření barevnosti při změně pH 

prostředí, docházelo k úplnému rozpouštění filmu a vymývání barviva, a proto tato vrstva 

nemohla být pro další měření využita. 

4.1 Spektra roztoku anthokyaninů 

Z izolovaných lyofilizovaných anthokyaninů z červeného zelí byl připraven vzorek 

pro měření spekter podle postupu uvedeného v kapitole 3.6. Naměřené spektrum je 

na obrázku (viz Obrázek 9 a Obrázek 10). Dále byla pro názornost připravena řada roztoků 

z izolovaných anthokyaninů, kde pH roste od hodnoty 1 až po 12. Na obrázku (viz Obrázek 

11) lze vidět, že roztoky o různém pH mají rozdílné barvy. Řada začíná sytě červenou barvou, 

které náleží pH 1. Se zvyšujícím se pH je barva roztoků světlejší a přechází přes růžovou do 

fialové, kdy je pH neutrální. V alkalické části lze pozorovat modré zbarvení, které přechází 

přes zelenou až do zelenožluté při pH 12. 
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Obrázek 9: Spektrum používaného extraktu anthokyaninů pH 1–6 

 

 
Obrázek 10: Spektrum používaného extraktu anthokyaninů pH 7–12 
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Obrázek 11: Řada roztoků anthokyaninů s rostoucím pH 1–12 

4.2 Celková koncentrace anthokyaninů 

Celková koncentrace anthokyaninů ve vzorku byla vypočítána podle vzorce (viz strana 24) 

z kapitoly 3.7. 

Tabulka 3: Koncentrace anthokyaninů v použitém extraktu 

Koncentrace anthokyaninů 10 945,53 mg/l 

 

4.3 Měření rozpustnosti připravených vrstev 

Vytvořené filmy byly podrobeny zkoušce rozpustnosti, kdy byly ponechány ve vodě 

o laboratorní teplotě 1 minutu a byl měřen úbytek hmotnosti. Podle vzorce byla vypočítána 

rozpuštěná část v procentech. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce (viz Tabulka 4). Vrstva, 

která při přípravě schnula volně na vzduchu vykazovala vyšší rozpustnost než vrstva schnoucí 

v sušárně. Mezi těmito vrstvami byl poměrně velký rozdíl, a to průměrně o 26,8 %. Nejmenší 

rozpustnost byla u vzorku 7, která činila 9,3 %. Ačkoliv filmy, které byly sušeny v sušárně, 

vykazovaly menší rozpustnost, po minutě ve vodě bylo patrné, že se velká část barviva 

(extraktu anthokyaninů) vymyla. Byla naměřena spektra vzorků před vymytím a po vymytí 

(viz Obrázek 12 a Obrázek 13). Z grafů lze vidět, že po změření rozpustnosti je u obou vzorků 

zaznamenána nižší spektrální optická hustota odpovídající zmenšení vrstvy.  

 

Tabulka 4: Rozpuštěná část u jednotlivých vzorků vrstev 

vrstva volně schnoucí 

při přípravě 
vrstva schnoucí v sušárně 

  % rozpuštěné  % rozpuštěné 

V1 41,1 V6 16,6 

V2 39,2 V7 9,3 

V3 42,6 V8 14,5 

V4 44,4 V9 17,6 

V5 39,4 V10 14,8 

průměr 41,3 průměr 14,5 
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Obrázek 12: Spektrum vzorku volně schnoucího při jeho přípravě a po testu rozpustnosti 

 

 

 
Obrázek 13: Spektrum vzorku spektra schnoucího v sušárně 
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4.4 Měření barevnosti 

Pro měření barevnosti byly zvoleny filmy, které se lišily přípravou, konkrétně způsobem 

sušení. U obou druhů filmů bylo prováděno paralelní stanovení. Dohromady tedy byly 

hodnoceny čtyři vzorky (viz Tabulka 5). U každého vzorku bylo naměřené spektrum 

po kontaktu s pufrem, které je uvedeno v podobě grafu závislosti spektrální optické hustoty D 

na vlnové délce λ. Dále jsou uvedeny hodnoty souřadnic barvového prostoru CIE L*a*b*, 

souřadnice C* udávající měrnou čistotu barevného tónu a h*, která značí měrný úhel 

barevného tónu. Nakonec je u každého vzorku uvedeno vyjádření změny barvy grafem 

závislosti hodnoty b* na a*. Jednotlivé body barevně odpovídají souřadnicím v barvovém 

prostoru.  

 

Tabulka 5: Označení vzorků 

Vzorek 1 volně schnoucí vrstva 1 

Vzorek 2 volně schnoucí vrstva 2 

Vzorek 3 vrstva schnoucí v sušárně 1 

Vzorek 4 vrstva schnoucí v sušárně 2 

 

 

 
Obrázek 14: Naměřené spektrum v rozmezí pH 1–6 u vzorku 1 
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Obrázek 15: Naměřené spektrum v rozmezí pH 7–12 u vzorku 1 

 

 

Tabulka 6: Hodnoty l, a*, b*, C*, h* pro naměřené spektrum vzorku 1 

pH L* a* b* C* h* 

1 73,27 14,74 –1,19 14,8 355,4 

2 89,95 0,16 3,1 3,1 87,1 

3 80,49 19,5 –2,82 19,7 351,8 

4 87,35 4,24 0,88 4,3 11,7 

5 89,18 1,49 2,28 2,7 56,9 

6 85,8 1,93 –0,38 2,0 348,9 

7 84,94 –1,97 –0,65 2,1 198,3 

8 86,13 –5,36 –0,67 5,4 187,1 

9 83,81 –4,73 –1,23 4,9 194,6 

10 86,7 –5,67 1,61 5,9 164,1 

11 86,87 –5,83 2,1 6,2 160,2 

12 88,12 –4,25 3,2 5,3 143,0 

 

Reakce vzorku 1 na pH pufrů je barevně nevýrazná s výjimkou pH 1 a 3. Hodnota měrné 

čistoty barevného tónu (chroma) dosahuje téměř hodnoty 20. Čím větší je hodnota chromy, 

tím sytější a brilantnější je vybarvení. Reakce na ostatní hodnoty pH je nevýrazná. 
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Obrázek 16: Vyjádření změny barvy vrstvy vzorku 1 podle pH v ab rovině barvového 

prostoru CIE Lab  

 

 

 

 
Obrázek 17: Naměřené spektrum v rozmezí pH 1–6 u vzorku 2 
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Obrázek 18: Naměřené spektrum v rozmezí pH 7–12 u vzorku 2 

 

 

Tabulka 7: Hodnoty l, a*, b*, C*, h* pro naměřené spektrum vzorku 2 

pH L* a* b* C* h* 

1 84,84 11,72 1,28 11,8 6,2 

2 86,43 1,58 0,68 1,7 23,3 

3 78,47 18,71 –3,02 18,9 350,8 

4 87,37 4,26 0,78 4,3 10,4 

5 88,55 2,02 1,69 2,6 39,9 

6 82,13 2,62 –3,44 4,3 307,3 

7 85,38 –2,02 –0,63 2,1 197,3 

8 85,5 –5,31 –0,52 5,3 185,6 

9 84,68 –4,72 –0,83 4,8 190,0 

10 86,92 –5,22 1,80 5,5 161,0 

11 86,53 –6,19 1,56 6,4 165,9 

12 86,07 –7,03 1,31 7,2 169,4 

 

U vzorku 2 nebyly reakce na změnu pH prostředí výrazné. Jako u vzorku 1 se nejvíce 

projevilo pH 1 a 3, kde chroma dosahuje až hodnoty 19. Podle grafu spektra (viz Obrázek 17 

a Obrázek 18) se nejvíce projevila změna u hodnoty pH 3. 
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Obrázek 19: Vyjádření změny barvy vrstvy vzorku 2 podle pH v ab rovině barvového 

prostoru CIE Lab 

 

 

 

 
Obrázek 20: Naměřené spektrum v rozmezí pH 1–6 u vzorku 3 
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Obrázek 21: Naměřené spektrum v rozmezí pH 7–12 u vzorku 3 

 

 

Tabulka 8: Hodnoty l, a*, b*, C*, h* pro naměřené spektrum vzorku 3 

pH L* a* b* C* h* 

1 86,77 9,78 6,10 11,5 32,0 

2 84,03 3,29 7,89 8,6 67,4 

3 86,12 6,38 8,58 10,7 53,4 

4 86,76 3,62 8,08 8,9 65,9 

5 80,48 5,31 2,12 5,7 21,8 

6 83,86 3,09 6,30 7,0 63,9 

7 82,47 –1,13 3,68 3,9 107,1 

8 85,33 –3,67 2,79 4,6 142,8 

9 85,86 –0,19 6,04 6,0 91,8 

10 85,26 –5,61 0,42 5,6 175,7 

11 83,51 –5,86 –0,30 5,9 182,9 

12 87,29 –4,24 2,89 5,1 145,7 

 

Reakce na změnu pH proběhla u vzorku 3 obdobně jako u předchozích vzorků. Nejvyšší 

hodnota chromy je u pH 1 a 3. Celkově ale není barevná reakce výrazná.   
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Obrázek 22: Vyjádření změny barvy vrstvy vzorku 3 podle pH v ab rovině barvového 

prostoru CIE Lab 

 

 

 

 
Obrázek 23: Naměřené spektrum v rozmezí pH 1–6 u vzorku 4 
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Obrázek 24: Naměřené spektrum v rozmezí pH 7–12 u vzorku 4 

 

 

Tabulka 9: Hodnoty l, a*, b*, C*, h* pro naměřené spektrum vzorku 4 

pH L* a* b* C* h* 

1 84,85 11,05 2,7 11,4 13,7 

2 87,77 0,97 3,47 3,6 74,4 

3 85,04 8,38 2,49 8,7 16,5 

4 88,94 1,82 6,6 6,9 74,6 

5 80,62 5,33 0,94 5,4 10,0 

6 83,40 3,14 2,07 3,8 33,4 

7 80,35 0,43 –1,26 1,3 288,8 

8 80,68 –4,35 –1,37 4,6 197,5 

9 83,38 2,88 1,51 3,3 27,7 

10 78,57 –1,20 –2,31 2,6 242,5 

11 79,38 –5,82 –2,01 6,2 199,1 

12 83,76 –8,03 1,10 8,1 172,2 

 

U vzorku 4 je chroma nejvýraznější u hodnoty pH 3, která dosahuje 11,4 (viz Tabulka 9). 
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Obrázek 25: Vyjádření změny barvy vrstvy vzorku 4 podle pH v ab rovině barvového 

prostoru CIE Lab 

 

 

Připravené vrstvy reagovaly na změny pH. Celkově byly reakce nevýrazné, kromě pH 1 a 3, 

kde dosahovala chroma nejvyšších hodnot. Těchto výsledků bylo dosaženo u všech vzorků.   
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5 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo izolovat směs anthokyaninů z červeného zelí a vytvořit 

ve vodě nerozpustné vrstvy chitosanu s přídavkem právě těchto izolovaných anthokyaninů. 

Poté byla hodnocena barevná reakce na změnu pH prostředí.  

 

Byly připraveny vrstvy složené z roztoku chitosanu v 1% kyselině octové a roztoku 

kukuřičného škrobu v poměru 3:2 ml, 0,1 ml trifosforečnanu pentasodného jako síťovadlo 

a 0,3 ml roztoku izolovaných anthokyaninů. Takto připravený film poskytl vyhovující vzorek 

pro další měření. Bylo zkoumáno i jiné složení připravovaných filmů. Například při použití 

roztoku chitosanu v 2% kyselině octové bylo možné na vysušených filmech pozorovat 

nerovnoměrné rozprostření barviva a byly viditelné žluté skvrny. Dál byla zkoušena různá 

síťovadla. Kromě polyfosfátu byla směs připravována s peroxodisíranem draselným 

a kyselinou taninovou. U obou síťovadel docházelo k nežádoucímu vymývání barviva buď 

pokontaktu s vodou nebo pufrem. V poslední řadě byly rozdíly v připravovaných vrstvách 

ve způsobu sušení. Bylo využíváno sušení v sušárně nejprve po dobu 3 hodin při 60 °C, 

5 minut při 100 °C a nakonec dva dny volně na vzduchu. Sušení při nízké teplotě 

nevyhovovalo, jelikož při zkoušení rozpustnosti došlo k úplnému rozpuštění.  

 

Bylo zjištěno, že: 

1) Anthokyaniny z červeného zelí je možné úspěšně extrahovat směsí ethanolu a vody. 

2) Koncentrace izolovaných anthokyaninů byla stanovena na 10 945,53 mg/l. 

3) Rozpustnost připravených tenkých vrstev chitosanu se škrobem je velmi silně závislá 

na způsobu přípravy. U volně schnoucích vrstev byla pozorována téměř poloviční 

rozpustnost. Rychlým sušením v sušárně při vysoké teplotě bylo docíleno mnohem 

menší rozpustnosti, a to max. 17,6 %. U těchto filmů ale docházelo k vymývání 

většího množství přidaných anthokyaninů než u vrstev volně schnoucích.  

4) Vytvořené vrstvy barevně reagovaly na změnu pH prostředí poměrně nevýrazně 

s výjimkou pH 1 a 3, které byly u všech vzorků nejvýraznější.  
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7 SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

CIE    mezinárodní komise pro osvětlování 

I    intenzita světla 

R    reflektance 

�̅�, �̅�, 𝑧̅     trichromatičtí členitelé 

X, Y, Z   trichromatické složky 

Φ0    spektrální distribuce osvětlení 

a*, b*   chromatické osy barvového prostoru 

L*    měrná světlost 

ΔE*ab    rozdíl dvou barev v barvovém prostoru 

C*   měrná čistota barevného tónu 

h*    měrný úhel barevného tónu 

MW    molární hmotnost 

FD    faktor zředění 

ε    molární absorpční koeficient 

L    optická vzdálenost 

A    absorbance 


