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ABSTRAKT  

Cílem této bakalářské práce byla optimalizace a vývoj probiotického doplňku stravy 

s atraktivním vzhledem a s obsahem aktivní složky, jako je prebiotikum nebo 

„superpotravina“, které mají za úkol obohatit výrobek o zdraví prospěšné látky.  

V teoretické části se práce zaměřuje na objasnění problematiky probiotik a jejich 

enkapsulace, na používaná prebiotika a na screening na trhu dostupných probiotických 

doplňků stravy pro děti. V praktické části se práce zaměřuje na optimalizaci složení nového 

probiotického doplňku stravy, připraveny byly polysacharidové částice ve tvaru medvídka. 

Nejprve bylo optimalizováno základní složení, jako nejvhodnější byly vybrány alginát-

agarové částice. Dále byla provedena optimalizace přídavku výživově cenných složek. Byly 

připraveny částice s obsahem inulinu, aceroly, chia vlákniny, jakon sirupu a směsi chlorelly 

a spiruliny.  

Další část práce byla zaměřena na stanovení viability probiotických bakterií Lactobacillus 

acidophilus a Bifidobacterium breve v různých formách, které byly podrobeny modelovému 

trávení. Nejvyšší viabilita buněk byla po trávení zaznamenána v případě, kdy byly 

lyofilizované buňky enkapsulovány do polysacharidové částice. Všechny připravené částice 

byly na závěr podrobeny senzorické analýze.  
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ABSTRACT  

This bachelor thesis is focused on optimization and development of probiotic food 

supplement with attractive look and active ingredient, like prebiotic or “superfood”, which are 

there for afford useful substances for organism.  

In the theoretical part is focused on probiotics and its encapsulation, also on prebiotics, 

which are used for work and screening probiotics food supplements in our market. The 

practical part is focused on optimization of composition of new probiotic food supplement, 

polysaccharide particles in the shape of a teddy bear were prepared. At first, the basic 

composition was optimized, as the best alginate-agar particles were determined. Addition of 

nutritionally valuable ingredients was also optimized. Particles with inulin, acerola, chia fiber, 

yacon syrup, chlorella and spirulina were prepared. Another part of this work was focused on 

the determination of the viability of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus and 

Bifidobacterium breve in various forms and after exposed to model digestion. The highest 

viability of the cells was measured after encapsulation of lyophilized cells into 

a polysaccharide particle. Prepared particles were finally subjected to a sensory analysis. 
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1 ÚVOD 

V poslední době se stává čím dál větším trendem podávat dětem různé doplňky stravy, které 

obsahují buď probiotika, či kombinaci probiotik a prebiotik, tedy synbiotika. Probiotika jsou 

bakterie, která se nachází v lidských střevech a jejich přítomnost je důležitá pro správnou 

funkci našeho trávicího systému. Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, nejčastěji 

to bývají různé druhy vláknin, jako například inulin, které nejen dodávají bakteriím 

dostatečné živiny, a tím zvyšují jejich počty a viabilitu, ale také příznivě působí na naši 

střevní mikroflóru. Vyhledávané nejsou jen mléčné výrobky, které obsahují probiotické 

bakterie, ale i výrobky prodávané v drogeriích, případně v lékárnách. Jedná se o probiotické 

doplňky stravy.  

Nabídka těchto probiotických doplňků stravy se navíc neustále rozšiřuje a ke koupi je 

na trhu spousta výrobků, které jsou v podobě tabletek, žvýkacích pastilek, lyofilizovaného 

prášku, případně v podobě kapek. Dětem, na které byla moje práce cílena, nemusí tyto formy 

doplňků stravy imponovat, protože v nich evokují vzhled různých léčiv, které nebývají 

chuťově příliš příjemné. Z tohoto důvodu se práce zabývá přípravou částic s enkapsulovanými 

probiotickými bakteriemi v takové formě, aby byly přijatelnější pro dětské spotřebitele. Tvar 

gumových medvídků byl zvolen z důvodu atraktivního vzhledu a kladného přístupu dětí, které 

běžně konzumují cukrovinky v tomto tvaru. Zabarvení gumových medvídků bylo docíleno 

přídavkem dvou typů sirupů s různými příchutěmi. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Probiotika 

Probiotika jsou monokultury či směsné kultury živých mikroorganismů, které po vpravení 

přiměřeného množství do těla hostitele zlepšují jeho vlastní mikroflóru, a tím pozitivně 

ovlivňují jeho zdraví. Do těla se probiotika dostávají v potravě, či v potravinových doplňcích. 

Mezi probiotika pak nejčastější řadíme zástupce z rodů Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Streptococcus a Enterococcus. Abychom však mohli o bakteriích říct, že se jedná 

o probiotikum, musí splňovat určitá kritéria. Nejdůležitějším je pozitivní vliv na zdraví 

hostitele, také musí být zdravotně nezávadné a nesmí být toxické ani patogenní. Kromě 

bakterií však mohou mezi probiotika patřit i další mikroorganismy, například některé 

kvasinky z rodu Saccharomyces [1,2]. 

Probiotika musí mít schopnost přežít v trávicím traktu, tedy odolávat žlučovým kyselinám, 

žaludečním šťávám a peristaltice střev. Pozitivní účinek probiotik v mikrobiálním ekosystému 

člověka je pak vysvětlován tak, že probiotika iniciují aktivaci určitých genů v buňkách, a tak 

příznivě ovlivňují široké spektrum různých střevních funkcí [3].  

Probiotika také produkují substance, které mohou inhibičně působit na nežádoucí 

grampozitivní a gramnegativní bakterie. Mezi tyto produkty můžeme zařadit organické 

kyseliny, peroxid vodíku a bakteriociny. Tyto látky tak snižují počet živých buněk, 

nebo ovlivňují metabolismus bakterií a produkci toxinů [3]. 

Na probiotika jsou kladeny přísné požadavky, viz Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Požadavky kladené na probiotika [4] 

 

2.2 Dávkování a účinnost probiotik 

Denní dávka, která je schopná vyvolat fyziologický nebo terapeutický účinek je odhadována 

zhruba na 108-1010 KTJ. Přesnější specifikace je problémová v tom, že lze velmi těžko 

odhadnout počet životaschopných mikroorganismů, které se dostanou až do tlustého střeva. 

Doprava a počet živých mikroorganismů, které se tam dostanou, závisí na použitých 

farmaceutických technologiích [4]. 

Pro dobrý účinek probiotik je důležité, jak již bylo zmíněno, jejich přežívání při průchodu 

trávicím ústrojím, vytěsňování patogenů či vazba na střevní sliznici. Hlavní překážkou 

pro probiotika je tedy kyselina chlorovodíková, která má baktericidní účinky a nachází se 

v žaludku, dále žlučové kyseliny a trávicí proteolytické enzymy [5]. 
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Probiotika osidlují tlusté střevo jen dočasně, proto je důležitá také jejich pravidelná 

konzumace [5]. Potraviny s probiotiky je většinou nutné uchovávat v chladničce při teplotě 

do 8 °C a spotřebovat do několika měsíců, jelikož mají většinou poměrně krátkou expirační 

dobu [4]. U fermentovaných mléčných probiotických výrobků se považuje za účinný obsah 

nejméně 106 životaschopných buněk v 1 g produktu. Mnohdy byl ale prokázán výrazně nižší 

počet živých buněk, někdy i méně než 102 [6]. 

2.2.1 Pozitiva užívání probiotik 

Probiotika iniciují aktivaci určitých genů lokalizovaných v buňkách, a tím příznivě ovlivňují 

široké spektrum střevních funkcí. Tento účinek ale trvá pouze po dobu přijímání probiotické 

kultury ve stravě. Snižují pH ve střevech, a tím tedy snižují i aktivitu enzymů, které jsou 

přímo spojeny s rozvojem rakoviny tlustého střeva, proto v dnešní době existují výzkumy, 

zaměřené na využití probiotik v boji proti rakovině [7,8].  

Probiotika tedy můžou být využita pro léčbu a prevenci onemocnění trávicího ústrojí, 

průjmového onemocnění nebo redukci hladiny sérového cholesterolu [7,8]. 

Časté využití probiotik tak nacházíme v doplňcích stravy jako součást různých mléčných 

výrobků jako jsou jogurtové nápoje nebo dezerty, případně jako součást dětské a kojenecké 

výživy. Do doplňků stravy se dodávají většinou v lyofilizované formě a obsahující jeden 

nebo více druhů probiotických bakterií [7,8].  

Neméně významné uplatnění nacházejí probiotika i v kosmetice, díky schopnosti 

antimikrobiální ochrany kůže. Pomáhají v tvorbě kolagenu, zvyšují vstřebávání kyslíku 

buňkami a tím zlepšují buněčné dýchání, což má za důsledek pomalejší stárnutí pleti 

a pokožky. Probiotika také hydratují pleť, proto se tyto kultury používají pro velmi suchou 

pleť nebo vysušenou pokožku [7,8]. 

Další výhodou probiotik je kompetitivní vytěsňování patogenů. Dokáží snížit přilnavost 

patogenů k povrchu střeva a některá probiotika dokonce umí zablokovat přechod patogenů 

přes mukózu [5]. 

Probiotikum také stimuluje specifickou a nespecifickou imunitní odpověď. Po jeho podání 

se zvýší fagocytární aktivita leukocytů a také bývají potlačeny patologické imunitní reakce 

u atopiků [5]. 

2.2.2 Rizika užívání probiotik 

Hlavním rizikovým faktorem může být interakce probiotik s léky na předpis. Také u dětí 

se mohou vyskytnout oportunní infekce, pokud jejich střevní bariéra není správně vyvinutá. 

Vážná infekce se může objevit také u pacientů se střevní bariérou poškozenou onemocněním, 

radioterapií, chemoterapií, antibiotickou léčbou, případně u jedinců se sníženou imunitou 

Nasazení probiotik v těchto případech musí být konzultováno s lékařem [7]. 

Malé děti jsou také citlivější na aplikaci laktobacilů s výraznou tvorbou levotočivé 

kyseliny mléčné, která je pro ně obtížně metabolizovatelná. Podle řady studií by probiotika 

neměla být podávána ani nedonošeným dětem [6]. 
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2.2.3 Antibiotika a probiotika 

Antibiotika snižují nebo eliminují patogenní mikroby, používají se při zánětlivých 

onemocněních. Probiotika zajišťují, aby nedošlo k nadměrné mikrobiální translokaci, která 

by mohla vzniknout například při léčbě zářením [9]. 

Po požívání antibiotik se až u 25 % léčených může vyskytnout průjem. Ten je způsoben 

porušením intestinální flóry. Po podání probiotik se doba průjmu zkrátí o jeden až dva dny, 

případně slouží jako prevence průjmu při současném podávání s antibiotiky [10]. 

2.2.4 Bifidobakterie a Laktobacily 

Jedná se o grampozitivní bakterie, které mají buněčnou stěnu tvořenou ze silné vrstvy 

peptidoglykanu, která je vyplněna kyselinou teichoovou. Patří do skupiny bakterií mléčného 

kvašení. Jsou běžnou součástí mikroflóry trávícího traktu člověka a mají důležitý význam 

ve výživě a zdraví lidského organismu, přičemž udržují slizniční imunitu [11]. 

2.2.4.1 Rod Lactobacillus 

Laktobacily (Obrázek 1) jsou bakterie, které jsou mikroaerofilní a získávají energii mléčným 

kvašením. Vyskytují se v mléce, kde způsobují přirozenou přeměnu laktózy v kyselinu 

mléčnou, také v ústech, a hlavně v trávicím traktu savců. Druh Lactobacillus acidophilus 

se používá pro přípravu acidofilního mléka a také se přidává do různých doplňků stravy právě 

jako probiotikum, působící prospěšně na trávicí systém člověka [11,12]. 

Laktobacily produkují enzymy a vitamíny skupiny B, zvyšují stravitelnost bílkovin, 

sacharidů i tuků. Mimo jiné se používají i v potravinářském průmyslu při výrobě kysaného 

zelí [11,12]. 

 

Obrázek 1 – Lactobacillus acidophilus [13] 

2.2.4.2 Rod Bifidobacterium 

Bifidobakterie (Obrázek 2) jsou mikroaerofilní až anaerobní bakterie, pro které je 

charakteristická tvorba acetátu a laktátu ze sacharidů. Používají se pro přípravu mléčných 

nápojů a udržují funkci tlustého střeva [11]. 
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Obrázek 2 – Bifidobacterium breve [14] 

2.2.5 Prebiotika 

Růst a činnost probiotik příznivě ovlivňují prebiotika. Jedná se o neživou látku, která je 

nestravitelnou složkou potravy, díky které se probiotika mohou množit a růst. Naopak 

omezují růst bakterií, jež produkují toxické sloučeniny amoniaku, dusíku a síry. Mají 

schopnost zpomalovat vstřebávání jednoduchých sacharidů, podporují imunitní systém 

a působí protirakovinně. Kombinace probiotika s prebiotikem se nazývá synbiotikum. [6,4]. 

Obvykle se probiotikum kombinuje s prebiotikem, které je pro něj specifické. Typickým 

příkladem jsou bifidobakterie jako probiotikum a fruktooligosacharidy jako 

prebiotikum [15,2]. 

Jako prebiotikum můžeme použít různé druhy vlákniny a oligosacharidů, například 

celulózu, pektiny nebo inulin [4]. 

Jeden ze dvou zakladatelů pojmu „prebiotika“ formuloval tři kritéria pro prebiotické 

substance: 

• Rezistentní látky vůči žaludečním kyselinám a hydrolytickým enzymům 

• Fermentovatelné střevními bakteriemi 

• Musí selektivně stimulovat růst, či aktivitu střevních bakterií 

Pro člověka je nejlepším zdrojem přirozených prebiotik mateřské mléko. To může 

obsahovat až 15 g oligosacharidů v 1 litru. Tyto oligosacharidy podporují růst a aktivitu 

bifidobakterií ve střevech kojenců a neméně podstatný je i jejich vliv na vývoj nervové 

soustavy, vstřebávání vápníku a zabraňují přilnutí patogenních bakterií na střevní stěnu [6]. 

Protože je struktura oligosacharidů v mateřském mléce nesmírně komplikovaná, tak je 

jejich syntetická příprava téměř nemožná. Proto se do umělých kojeneckých výživ přidávají 

fruktooligosacharidy připravené částečným štěpením inulinu nebo galaktooligosacharidy 

připravené syntézou laktózy a galaktózy [6]. 

Prebiotika jsou v dnešní době přidávány ve formě oligofruktózy do různých potravin, 

například do zmrzlin, sušenek nebo mléčných kysaných výrobků [6]. 

2.2.5.1 Chlorella a spirulina 

Chlorella je sytě zelená sladkovodní řasa a spirulina je sinice. Obě obsahují velké množství 

živin, například esenciální nenasycené mastné kyseliny, nukleové kyseliny a všechny známé 

vitaminy B, včetně vitaminu B12. Spirulina obsahuje velké množství bílkovin a chlorella je 

užitečná při střevních problémech [16]. 
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Obrázek 3 – Zakoupené produkty (zleva a shora: inulin, chlorella + spirulinya, chia vláknina, plody 

barbadoské třešně (aceroly) [40], acerola [41] a jakon sirup 

2.2.5.2 Chia vláknina 

Jedná se o drobná semínka rostliny šalvěje hispánské z čeledi hluchavkovitých, které se 

označují jako „superpotravina“ budoucnosti. Obsahují vysoký obsah vlákniny, bílkovin 

a nenasycených omega 3 mastných kyselin. Jsou schopné vázat vodu až do desetinásobku 

svého objemu, a tím vytváří hustý gel, který vytváří „bariéru“ mezi sacharidy a trávicími 

enzymy, které je rozkládají. To zpomaluje proces přeměny sacharidů na jednoduché cukry. 

Energie se tak uvolňuje postupně a je tělem mnohem lépe využita. Díky tomuto jsou chia 

semínka vhodná i při redukční dietě, protože vyplní žaludek a brání pocitu hladu. Tento gel 

také slouží jako prebiotikum [17,18]. 

2.2.5.3 Jakon sirup 

Sirup z rostliny jakonu se vyrábí odpařováním šťávy, která se musí vylisovat z jakonových 

hlíz, které obsahují velké množství fruktooligosacharidů, proto chutnají sladce. Odpařování 

probíhá při nízké teplotě, maximálně při 40 °C, takže nedochází k poškození enzymů 

a ostatních prospěšných látek, které jakon obsahuje, například draslíku, hořčíku, vápníku 

a antioxidantů. Jakon sirup má podobnou konzistenci a chuť jako med, ale má o polovinu 

nižší kalorickou hodnotu, z tohoto důvodu se používá jako sladidlo místo cukru i medu [19]. 

2.2.5.4 Inulin 

Inulin je rozpustná vláknina, která se nachází v mnoha rostlinách a je jinak nazývaná jako 

fruktan, což je molekula, kterou tvoří molekuly fruktózy spojené v řetězec. Díky této struktuře 

se nevstřebává v tenkém střevě, ale prochází až do tlustého střeva, kde slouží jako 

prebiotikum. Střevní bakterie dále štěpí inulin na krátké úseky mastných kyselin, které slouží 

jako výživa pro buňky tlustého střeva [20]. 
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Inulin se získává z kořenů čekanky horkovodní extrakcí. Má nízkou energetickou hodnotu 

a dobře snižuje hladinu cholesterolu v krvi [21]. 

2.2.5.5 Acerola 

Acerola neslouží jako prebiotikum, nicméně obsahuje vysoké množství vitaminu C, který je 

pro člověka velmi důležitý hlavně při syntéze kolagenu. Acerolou je označován malý strom 

zvaný barbadoská třešeň [22]. 

2.3 Trávicí soustava člověka 

Trávicí soustava začíná ústní dutinou, v níž se nacházejí zuby, které slouží pro zpracování 

přijímané potravy [25]. 

Formování potravy v ústech napomáhají jazyk a sliny. Sliny jsou produkovány slinnými 

žlázami, ať už podjazykovými, podčelistními nebo příušními. Polknutím, což je vlastně stah 

a uvolnění příslušného svalstva, se potrava posunuje hltanem a jícnem do žaludku, v němž se 

shromažďuje přijatá potrava a mění se na tráveninu pomocí kyselých žaludečních šťáv, 

jejichž součástí je například kyselina chlorovodíková, pepsin a hlen. Tato trávenina se 

následně po malých dávkách vypouští do dvanáctníku, což je část tenkého střeva, kde se 

ukončuje proces rozkládání přijaté potravy na jednoduché složky a převažuje jejich 

vstřebávání [25].  

Do dvanáctníku ústí žlučovod jater a vývod slinivky břišní, jejichž výměšky významně 

ovlivňují trávení. Žluč sice neobsahuje enzymy, ale napomáhá trávení a vstřebávání tuků 

a vitaminů v tucích rozpustných. Pankreatická šťáva, která je produktem slinivky břišní 

obsahuje nejen enzymy, ale i HCO3
- ionty, které neutralizují kyselou tráveninu 

v žaludku [25]. 

Střevní šťáva produkuje enzymy, které štěpí peptidy a sacharidy. Trávenina se dále 

posunuje peristaltickými pohyby až do tlustého střeva, které se skládá ze slepého střeva, 

z tračníku a konečníku. Slepé střevo (apendix) je červovitý výběžek, v jehož stěně se hromadí 

mízní tkáň, která je velmi náchylná k zánětům, což často vede k odoperování apendixu [25].  

Tlusté střevo zajišťuje především zpětnou resorpci vody, čímž se zahušťují zbytky 

tráveniny, které podléhají hnití a kvašení. Z těchto zbytků vzniká stolice, která se 

shromažďuje v konečníku a tlakem na stěny vyvolává defekační efekt.  

Součástí této soustavy jsou i dvě velké břišní žlázy, a to játra a slinivka břišní. Důležitou 

funkcí jater je tvorba glykogenu z glukózy, tvorba proteinů z aminokyselin, metabolizace tuků 

a vitaminů nebo zneškodňování jedovatých zplodin [25].  

Slinivka břišní neboli pankreas, produkuje šťávu, která obsahuje enzymy, jež štěpí 

proteiny, tuky i sacharidy. Součástí slinivky jsou Langerhansovy ostrůvky, které produkují 

hormony inzulin a glukagon, jež regulují využití sacharidů v buňkách těla [25]. 

2.3.1 Střevní mikroflóra člověka 

Střevní mikroflóra má velkou metabolickou aktivitu a mění se během života. Významně 

ovlivňuje zdraví jedince [3]. 

Střevo je největší imunitní organ lidského těla a zaujímá plochu více než 200 m2. Žije 

v něm více než 1014 mikroorganismů [5]. 
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Převážnou část střevní mikroflóry tlustého střeva tvoří striktně anaerobní mikroorganismy. 

Zbytek tvoří gramnegativní enterobakterie, enterokoky, stafylokoky atd. Z enterobakterií je 

nejčastější Escherichia Coli, která vytváří kyselinu mléčnou, která do jisté míry může brzdit 

rozvoj ostatních [3]. 

Mikroflóra kojených novorozenců se skládá pouze z laktobacilů a bifidobakterií a chybí 

jim tedy E.coli a další bakterie, které zahrnuje mikroflóra dospělého člověka. Výskyt 

bifidobakterií je způsoben právě látkami, které jsou obsaženy v mateřském mléce [2]. 

Nekojené děti, které přijímají umělou výživu, mají ve své střevní mikroflóře vedle 

bifidobakterií také bakteroidy, enterobakterie, enterokoky a klostridia, tedy vše, co by měly 

mít až zhruba od prvního až druhého roku života. Toto může být ovšem na úkor množství 

bifidobakterií a laktobacilů, které se vyskytují ve střevech novorozenců přirozeně [2]. 

2.3.2 Trávení u dětí 

Osídlení střev mikroorganismy se vyvíjí již od narození a je závislé na mnoha faktorech, např. 

na způsobu porodu dítěte, složení stravy, užívaných lécích, či na prodělaných onemocněních. 

Z tohoto vyplývá, že složení mikroflóry se s věkem mění [8]. 

Mikroorganismy osidlují trávicí trakt dítěte při porodu, v době průchodu porodními 

cestami matky. Od té doby se do trávicího traktu mikroorganismy dostávají s potravou [8]. 

Neonatální období, tedy období od narození po 28. den od narození, je velmi důležité pro 

vývoj mikroflóry. Cílená aplikace probiotických přípravků v tomto období by měla prospívat 

především v prevenci alergických a atopických onemocnění [9]. 

V případě, že je dítě kojené, usídlují se v jeho trávicím traktu především bifidobakterie. 

Pokud kojené není, jeho trávicí trakt je chudý na probiotické mikroorganismy a dítě má 

oslabenou imunitu a je tedy náchylnější k nemocem. Pokud je dítě narozeno pomocí 

císařského řezu, tak nedojde ke kolonizaci jeho trávicího ústrojí probiotiky, ale jinými kmeny 

střevních bakterií [9]. 

2.4 Enkapsulace 

Enkapsulace je jedna ze základních forem imobilizace. Jedná se o metodu, kdy vznikají 

částice o průměru několika nanometrů až milimetrů [26]. 

Při enkapsulaci je enkapsulovaná složka, tedy aktivní látka, obalena částečně propustnou 

membránou (nosičem), nejčastěji se jedná o kapsule. Nosič musí být biologicky odbouratelný. 

Propustná membrána umožňuje vstup vnějšího prostředí do částice, ale zamezuje úniku 

aktivní látky do onoho vnějšího prostředí [26]. 

2.4.1 Lyofilizace 

Lyofilizace neboli sušení mrazem se používá k enkapsulaci ve vodě rozpustných přírodních 

aromatických látek, esencí a materiálů, které jsou citlivé na teplo [27,28]. 

Velkou nevýhodou této metody je vysoká vstupní energie a dlouhá doba přípravy 

(až 20 hodin). Nosič a aktivní látka se nejprve rozpouští ve vodě a následně zmrazují. Poté je 

za sníženého tlaku, tedy ve vakuu, odstraněna voda pomocí sublimace. V průběhu této 

činnosti mají částice otevřenou porézní strukturu a mezi účinnou látkou a okolím dochází 

k nedostatečné ochraně [27,28]. 



17 

 

2.4.2 Materiály užívané pro enkapsulaci 

Pro enkapsulaci probiotik jsou používány různé polymerní materiály, které slouží hlavně 

k ochraně proti nízkému pH, vysoké koncentraci žluči v trávicím sytému a pro zvýšení 

fyzikální stability [29,30]. 

Většina vyráběných pouzder, do kterých se enkapsuluje je velmi porézní, což umožňuje 

rychlou a snadnou difuzi vody a jiných tekutin dovnitř a ven. Kapsle jsou navrženy tak, aby 

uvolňovaly aktivní látku po stimulaci teplem, tlakem, difúzí nebo solvatací. Také se mohou 

„otevřít“ a uvolnit aktivní látku ve specifických oblastech těla [29,30]. 

2.4.2.1 Alginát 

Nejpoužívanějším materiálem pro tyto kapsle je alginát sodný. Jedná se o nerozvětvený 

polymer, který se skládá z kyseliny manuronové a jejího epimeru, kyseliny guluronové. 

Alginát je biokompatibilní a netoxický materiál, který zvyšuje přežití probiotik až o 95 %, 

navíc není nijak finančně náročný. Chrání aktivní látku před kyselými žaludečními šťávami. 

Alginát se získává izolací z různých přírodních zdrojů, nejčastěji z hnědých řas [30,31]. 

2.4.2.2 Škrob 

Jedná se o vysokomolekulární polymer D-glukózy, jehož hlavními složkami jsou lineární 

amylóza a větvený amylopektin a zároveň slouží jako pohotovostní zásoba glukosy u rostlin. 

Škrob se nachází uložený v micelách v pletivech rostlin nebo v chloroplastech. Získává se 

nejčastěji z obilovin a brambor a používá se jak v potravinářském, tak v textilním, lékařském 

a chemickém průmyslu. Je široce využívaný hlavně díky snadné dostupnosti a nízké 

ceně [32]. 

2.4.2.3 Želatina 

Želatina je rozpustný protein skládající se z 18 aminokyselin, získaný částečnou hydrolýzou 

kolagenu. Kolagen je hlavní složka kostí, kůže a chrupavek. Želatina je velmi 

biokompatibilní, biodegradabilní a pevná, proto jsou hydrogely, které byly vytvořeny na bázi 

želatiny, považovány za ideální biomateriál. Želatina je využívána k enkapsulaci hlavně 

v potravinářském průmyslu [32].  

2.4.2.4 Agar 

Jde o lineární polysacharid, vyskytující se v červených mořských řasách, který má stejnou 

funkci jako celulosa u vyšších rostlin. Agar se z těchto řas získává extrakcí vodou, která je 

zahřátá na vyšší teplotu, než je teplota tání agaru. Z extraktů se vymrazováním získávají gely, 

které je potřeba vysušit. Agar má dobré želírující vlastnosti, díky kterým se využívá ve 

farmaceutickém, potravinářském i kosmetickém průmyslu [32,33]. 

2.5 Dostupnost probiotických produktů na trhu 

Naprostá většina probiotických a prebiotických preparátů se na českém trhu vyskytuje pod 

nálepkou doplňků stravy, což zhoršuje přehlednost a kontrolovatelnost trhu a není požadován 

doklad terapeutické účinnosti. Kdyby se jednalo o registrovaná léčiva, je situace mnohem 

přehlednější. Na druhou stranu to šetří peníze spojené právě s registrací léčiv [5,9]. 

V dnešní době se prodává nespočet výrobků obsahující probiotické kultury, nicméně pro 

malé děti a kojence těchto výrobků moc není. Existují tabletky, žvýkací želatinové kapsle, 

lyofilizovaný prášek a kapky, toto vše ale v porovnání s ostatními různými doplňky stravy 
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v nevelkém množství. Výrobky obsahují různá množství probiotik/prebiotik a pohybují se 

v různých cenových relacích. Součástí probiotických doplňků stravy mohou být i jiné, zdraví 

prospěšné látky. Takovým případem je například hlíva ústřičná, což je dřevokazná houba, 

která jakožto nezelený organismus musí přijímat ze zelených organismů (nejčastěji stromů) 

látky, které potřebuje pro život. Obsahuje velké množství vlákniny, ale sama o sobě je pro 

lidský organismus nestravitelná [34]. 

Většina probiotických výrobků na trhu je určená buď pro dospělé jedince, tedy nejsou 

vhodné pro děti a kojence, případně jsou určeny pro děti/kojence, od určitého věku života. 

Informace o použití a složení výrobků jsou uvedeny vždy v příbalovém letáku přípravku. 

Probiotické, prebiotické či synbiotické přípravky můžou obsahovat jeden kmen 

(jednosložkové) nebo několik kmenů (vícesložkové). Problémem u vícesložkových preparátů 

je ale to, že interakce jednotlivých kmenů ještě nejsou příliš známé. Kombinace některých 

kmenů laktobacilů a bifidobakterií zlepšuje přilnavost ke střevnímu hlenu, u některých 

kombinací ale můžeme zaznamenávat kompetitivní interakci [9].  

Seznam dostupných probiotik na českém trhu je uvedený na webových stránkách 

Společnosti pro probiotika a prebiotika, o.s – www.probiotika-prebiotika.cz [5]. 

2.5.1 Vybrané produkty 

Vybrány byly 4 komerčně dostupné produkty různých druhů (Obrázek ), od různých výrobců 

a v různých cenových relacích. 

 

Obrázek 4 – Zakoupené přípravky 

2.5.1.1 Biopron Junior 

Doplněk stravy v podobě sypkého prášku v sáčcích určený pro děti od ukončeného 1. měsíce 

věku. Obsahuje Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis 

a fruktooligosacharidy jako prebiotikum [35]. 

2.5.1.2 ProbioMaxík 

Jedná se o tablety, které obsahují kultury Lactobacillus helveticus Rosell-52, Lactobacillus 

rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium longum Rosell-175. Bakterie jsou upraveny speciální 

patentovanou technologií mikroenkapsulace, která má chránit před nepříznivými vnějšími 

http://www.probiotika-prebiotika.cz/
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vlivy, například před kyselým prostředím nebo výkyvy teplot. Výrobek je určen pro děti již 

od 3 let [36]. 

2.5.1.3 Apo Laktík for baby 

Kapky určené pro děti od 0. měsíce věku. Obsahuje dva probiotické kmeny (Lactobacillus 

reuteri, Lactobacillus rhamnosus) a fruktooligosacharidyb [37]. 

2.5.1.4 Apo Laktík for kids 

Přípravek je ve formě žvýkacích pastilek, vhodný pro děti od 3 let. Obsahují Lactobacillus 

acidophillus, Bifidobacterium longum a Lactobacillus rhamnosus [38]. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byl vývoj výrobků pro dětskou výživu s obsahem 

probiotických bakterií. Důraz byl kladen na atraktivní vzhled tohoto nového dětského 

probiotického doplňku stravy a na optimalizaci jeho složení především s ohledem na jeho 

nutriční a senzorické vlastnosti. 

Za tímto účelem byly řešeny následující dílčí cíle: 

1) Screening na trhu dostupných potravin a doplňků stravy pro dětskou výživu 

s obsahem probiotických bakterií 

2) Příprava probiotických kultur a stanovení viability probiotických bakterií v různé 

formě (enkapsulované, lyofilizované) 

3) Návrh vhodných forem aplikace probiotických bakterií do dětských doplňků stravy 

a potravin 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

Alginát sodný, Sigma-Aldrich (USA) 

Agar powder, Himedia (IND) 

MRS Broth médium, Himedia (IND) 

Kyselina chlorovodíková 37%: Lach:Ner (ČR) 

Chlorid vápenatý p.a., Lachema (ČR) 

Methylenová modř, E-Merck (D) 

Propidiumjodid, eBioscience (USA) 

Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát p.a., Vitrium-Lach:Ner (ČR) 

Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát p.a., Vitrium-Lach:Ner (ČR) 

Hydrogenuhličitan sodný p.a., Lach:Ner (ČR) 

Pankreatin (vepřový pankreas), Sigma-Aldrich (D) 

Bile salts – směs kyseliny cholové a deoxycholové, Sigma-Aldrich (D) 

Pepsin, Sigma-Aldrich (D) 

Uhličitan sodný bezvodý p.a., Lach:Ner (ČR) 

Citronan sodný p.a., Lachema (ČR) 

Kyselina L-askorbová, Riedel-de Haen (D) 

2,6-dichlorindofenol: Sigma-Aldrich (SRN) 

4.2 Použité přístroje a pomůcky 

Termostat INCU-Line, VWR (USA) 

Předvážky: Kern 440-33 (D) 

Předvážky Ohaus ScoutPro (USA) 

Analytické váhy: Boeco (D) 

Enkapsulátor Büchi B-395 Pro (CH) 

Průtokový cytometr Apogee A50, Apogee Flow Systems (GB) 

Magnetická míchačka: Lavat (ČR) 

Lyofilizátor VirTis, Biotrade (D) 

4.3 Použité probiotické kultury 

V experimentální práci byly použity probiotické bakteriální kultury Lactobacillus acidophilus 

CCM 4833 a Bifidobacterium breve CCM 7825T. Tyto kultury byly získány z České sbírky 

mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. 

4.4 Použité dětské výrobky a jejich charakterizace 

Výrobky doplňků stravy pro děti byly zvoleny tak, aby byly pokryty všechny formy na trhu 

dostupných přípravků, tedy žvýkací pastilky, tabletky, lyofilizovaný prášek a kapky. Pro tyto 

účely byly vybrány 4 výrobky popsané v kapitole 4.4.1. 

Výrobky byly zakoupeny v lékárně Dr. Max. 
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4.4.1 Výživové hodnoty a složení vybraných dětských výrobků 

4.4.1.1 Biopron Junior 

Tabulka 2 – Výživové hodnoty uvedené na obale 

Složení Obsah v denní dávce (1 sáček) 

Inulin 1043 mg 

Fruktooligosacharidy 400 mg 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 

infantis, Lactobacillus acidophilus 
5∙109 KTJ 

Přídatné látky Vanilkové aroma 

Tabulka 3 – Nutriční hodnoty v 1 sáčku 

Energetická hodnota 24 kJ/5,7 kcal 

Bílkoviny 9 mg 

Sacharidy 1,4 g 

Tuky 3 mg 

Tato komerční probiotika byla v mé bakalářské práci použita pro modelové trávení a další 

práce. 

4.4.1.2 ProbioMaxík 

Tabulka 4 – Složení výrobku ProbioMaxík 

 1 tableta 

Mikrobiální kultura Rosel Probiocap® 109 mikroorganismů 

Probiotické bakterie obsažené v tomto přípravku jsou upraveny patentovanou technologií 

Probiocap, což je proces mikroenkapsulace, který chrání bakterie před vnějšími vlivy, mimo 

jiné i před kyselým prostředím žaludku. 

4.4.1.3 Apo-Laktík for kids 

Tabulka 5 – Složení výrobku Apo-Laktík for kids 

 1 pastilka 

Lactobacillus rhamnosus 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus casei 

Streptococcus thermophilus 

4,73 mg/4,09∙109 

Fruktooligosacharidy 29,2 mg 

Kyselina l-askorbová (Vitamin C) 12,2 mg 
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4.4.1.4 Apo-Laktík for baby 

Tabulka 6 – Složení výrobku Apo-Laktík for baby 

 Množství v balení Množství v 5 kapkách 

Lactobacillus reuteri 

FloraActiveTM 

75 mg 2,5 mg/1,25∙108 KTJ 

Lactobacillus rhamnosus 

FloraActiveTM 

75 mg 2,5 mg / 1,25∙108 KTJ 

Fruktooligosacharidy 50 mg 1,667 mg 

 

Přídatné látky: 

Olej ze slunečnicových 

semen 

6,825 g 227,5 mg 

4.5 Kultivace probiotických bakterií 

4.5.1 Kultivace v tekutém médiu 

Kultivace bakteriálních kultur Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve probíhala 

v komerčním MRS médiu. To bylo vždy smícháno s destilovanou vodou v poměru uvedeným 

výrobcem, tedy 55,15 g média na 1000 ml destilované vody. Připravené médium bylo 

sterilováno v tlakovém hrnci s otevřeným ventilem po dobu 30 minut při 100 °C. 

Sterilní médium bylo zaočkováno 10% inokulem daného probiotického kmene ve sterilním 

boxu do plastových zkumavek.  

Kultivace probiotických kmenů probíhala při 37 °C po dobu 24 hodin. 

4.5.2 Kultivace na tuhém médiu na Petriho miskách metodou přelivu 

Ke kultivaci probiotických kultur Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve na 

pevném médiu v Petriho miskách bylo použito komerční MRS médium, připravené dle 

návodu na etiketě, smísením s agarem o konečné koncentraci 15 g/l. Médium bylo vždy 

vysterilováno v tlakovém hrnci po dobu 30 minut při teplotě 100 °C. Na misky byl ve 

sterilním boxu pipetován 1 ml vhodně naředěného vzorku, který obsahoval probiotika, a poté 

byl přelit vysterilovaným médiem. K ředění vzorků bylo dle potřeby použito desítkové ředění 

v rozsahu od 10-1 až po 10-9. Z každé koncentrace byly tímto způsobem připraveny vždy 

3 misky. Misky byly následně kultivovány v termostatu při 37 °C po dobu 24 hodin. Po této 

době byly spočteny kolonie a určen celkový počet viabilních buněk. 

4.6 Stanovení viability buněk 

4.6.1 Kultivace na tuhém médiu na Petriho miskách metodou přelivu 

Množství životaschopných buněk bylo stanoveno pomocí kultivace na tuhém médiu 

a následném počítání viabilních buněk podle postupu uvedeném v kapitole 4.5.2. 
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4.6.2 Stanovení viability buněk pomocí průtokové cytometrie 

Vzorky buněk byly vhodně naředěny sterilní destilovanou vodou. K 1 ml takto připraveného 

vzorku bylo přidáno 5 µl fluorescenčního barviva propidiumjodidu o koncentraci 1 mg/ml 

a vzorky byly ponechány k obarvení ve tmě po dobu 5 minut. Poté byly buňky analyzovány. 

4.6.3 Stanovení viability buněk pomocí barvení methylenovou modří 

Pro sledování viability buněk bylo také využito optického mikroskopu a Bürkerovy komůrky. 

Na Bürkerovu komůrku byla přenesena kapka vhodně naředěného vzorku buněk spolu 

s kapkou methylenové modři, která pomohla v rozlišení živých a mrtvých buněk. Buňky byly 

následně počítány pod mikroskopem. 

4.7 Ověření deklarovaného počtu probiotických buněk v zakoupených 

probiotických přípravcích 

Pro ověření deklarovaného počtu probiotik byly použity zakoupené probiotické doplňky 

stravy ve formě lisované tablety, pastilky, prášku a tekutých kapek. 

Pro stanovení počtu buněk metodou kultivace na pevném médiu (viz kapitola 4.5.2) byly 

použity všechny zakoupené přípravky, které prošly 24 hodinovým bobtnáním ve sterilní 

destilované vodě. Přípravky byly otestovány i bez úpravy a výsledky byly srovnány. 

4.8 Příprava různých typů částic pro stanovení ideálního materiálu k přípravě 

vzorků 

4.8.1 Příprava 2% alginátových částic 

Ve 200 ml destilované vody byly zahříváním rozpuštěny 4 g alginátu. Vzniklá směs byla 

převedena do formy a ponechána 30 minut ke zmrazení. Poté byly vzorky vloženy do roztoku 

2% chloridu vápenatého k vytvrzení (zesítění) na dobu dalších 30 minut. 

4.8.2 Příprava 1% alginátových částic 

K přípravě 1% alginátových částic byl smíchán 2% alginát a destilovaná voda v poměru 1 : 1. 

Směs byla převedena do formy a zmrazena po dobu 30 minut. Poté byly částice vloženy do 

roztoku 2% chloridu vápenatého k vytvrzení po dobu 30 minut. 

4.8.3 Příprava alginát-škrobových částic 

Rozpuštěním 1 g škrobu ve 100 ml destilované vody byl připraven 1% roztok škrobu. Roztok 

škrobu byl smíchán s roztokem 2% alginátu v poměru 1 : 1. Vzniklá směs byla převedena do 

formy, zmrazena po dobu 30 minut a vložena do ethanolového roztoku CaCl2 k polymerizaci. 

4.8.4 Příprava agarových částic 

Rozpuštěním za tepla 2 g agaru ve 100 ml destilované vody byl připraven 2% roztok agaru. 

Ten byl převeden do formy a ponechán k vychladnutí. 

4.8.5 Příprava želatinových částic 

Želatinové částice byly připraveny dle návodu na obale. Roztok byl za teplého stavu převeden 

do formy a ponechán k vychladnutí. 



25 

 

4.8.6 Příprava alginát-agarových částic 

Alginát-agarové částice byly připraveny smícháním 2% agaru a 2% alginátu v poměru 1 : 1. 

Vzniklá směs byla převedena do formy a ponechána ke zmrazení po dobu 30 minut. Částice 

byly poté vloženy do 2% roztoku CaCl2 a ponechány k zesítění po dobu 30 minut. 

4.8.7 Příprava alginát-želatinových částic 

Alginát-želatinové částice byly připraveny smícháním zakoupené želatiny připravené podle 

návodu na obale a 2% alginátu v poměru 1 : 1. Vzniklá směs byla ponechána ke zmrazení 

po dobu 30 minut a vytvrzena v síťovacím roztoku CaCl2 po dobu dalších 30 minut. 

4.9 Příprava různých poměrů alginát-agarových částic 

Následující typy částic byly použity pro senzorickou analýzu. Roztok alginátu byl vždy 

oslazen cukrem, pro vylepšení senzorických vlastností. Do částic, které byly použity na 

modelové trávení, byla přidána zakoupená probiotika. Do částic, které byly použity pro 

senzorickou analýzu probiotika přidána nebyla. Na Obrázek  je vyobrazena forma s alginát-

agarovými částicemi s příchutí sirupu a s oslazenou vodou. 

 

Obrázek 5 – Různé poměry alginát-agarových částic s přídavkem sirupu (červené) a vody (bezbarvé) – 

zleva poměr 1 : 1, 3 : 1 a 1 : 3 

4.9.1 Částice v poměru 1 : 3 

Částice o poměru 1 : 3 o složení alginát : agar byly připraveny smícháním 10 ml 3% roztoku 

alginátu, 30 ml 3% roztoku agaru a 10 ml oslazené vody, případně sirupu. 

4.9.2 Částice v poměru 3 : 1 

Částice o poměru 3 : 1 o složení alginát : agar byly připraveny smícháním 30 ml 3% roztoku 

alginátu, 10 ml 3% roztoku agaru a 10 ml oslazené vody, případně sirupu. 

4.9.3 Částice v poměru 1 : 1 

Částice o poměru 1 : 1 o složení alginát : agar byly připraveny smícháním 10 ml 3% roztoku 

alginátu, 10 ml 3% roztoku agaru a 10 ml oslazené vody, případně sirupu. 

4.10 Příprava alginát-agarových částic s přídavkem inulinu 

Částice byly připraveny dle postupu uvedeném v kapitole 4.9. Navíc však byly tyto částice 

obohaceny o přídavek inulinu o koncentraci 0,5–0,7 g. Pozorovány byly především změny 

textury, konzistence a schopnosti tuhnout. 
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4.11 Modelové trávení 

4.11.1 Stanovení stability a viability probiotik v modelovém prostředí lidského trávení 

Stabilita částic byla stanovována v žaludeční, pankreatické a žlučové šťávě. Byl pozorován 

rozklad vzorků v případě rozmělnění i nerozmělnění částice. V případě rozmělnění byly 

vzorky nejprve nakrájeny tak, jako by prošly ústní dutinou a byly vloženy do žaludeční šťávy 

na dobu 20 minut při teplotě 37 °C. Poté byla přidána pankreatická a žlučová šťáva v poměru 

1 : 1, ve kterých byly vzorky umístěny po dobu 120 minut při teplotě 37 °C. V případě 

nerozmělněných částic byly vzorky vloženy vcelku do trávicích šťáv a sledovány po dobu 

16 hodin. Sledoval se postupný rozklad jednotlivých vzorků. 

Pro stanovení viability buněk byl postup stejný. Po 20 minutách v žaludeční šťávě byl 

vždy odebrán vzorek. Další vzorek byl odebrán na konci trávení. Tyto odebrané vzorky byly 

patřičně naředěny, zality komerčním MRS médiem s přídavkem agaru o koncentraci 15 g/l 

a ponechány ke kultivaci na tuhém médiu při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin. 

4.11.2 Složení modelové žaludeční šťávy 

Žaludeční šťáva byla připravena rozpuštěním 0,25 g pepsinu ve 100 ml destilované vody. 

Dále bylo přidáno 0,84 ml 35% kyseliny chlorovodíkové. pH roztoku bylo upraveno na 

hodnotu 0,9 [39]. 

4.11.3 Složení modelové pankreatické šťávy 

Pankreatická šťáva byla připravena rozpuštěním 0,25 g pankreatinu a 1,5 g NaHCO3 ve 

100 ml destilované vody. V roztoku bylo pH upraveno na hodnotu 8,9 [39]. 

4.11.4 Složení modelové žlučové šťávy 

Žlučová šťáva byla připravena rozpuštěním 0,8 g žlučových solí do 200 ml fosfátového pufru 

o pH 8 [39]. 

4.12 Stanovení vitaminu C 

4.12.1 Příprava odměrného roztoku 

Roztok 2,6-dichlorindofenolu o koncentraci 0,000 5 mol/dm3 byl připraven tak, že bylo 

naváženo přesně 0,036 3 g dané látky. Ta byla kvantitativně převedena do odměrné baňky 

o objemu 250 ml a doplněna destilovanou vodou po rysku.  

4.12.2 Příprava vzorků 

Vzorek aceroly (0,300 0 g) byl rozpuštěn v malém množství 2% HCl. Roztok byl 

kvantitativně převeden do odměrné baňky o objemu 100 ml a po rysku doplněn 2% HCl. 

Z tohoto roztoku byl pipetován 1 ml roztoku do titrační baňky a doplněn na objem 25 ml 

2% HCl. Roztok byl titrován odměrným roztokem 2,6-dichlorindofenolu o koncentraci 

0,000 5 mol/dm3 do lososově růžového zbarvení stálého minimálně 15 sekund. 

4.12.3 Standardizace odměrného roztoku 

Navážka 10 mg kyseliny L-askorbové byla rozpuštěna v malém množství 2% HCl a následně 

kvantitativně převedena do 10 ml odměrné baňky, objem byl doplněn po rysku 2% HCl. 
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Do titrační baňky bylo napipetováno 10 ml 2% HCl a 1 ml standardu. Takto připravený 

roztok byl titrován odměrným roztokem 2,6-dichlorindofenolu do lososově růžového zbarvení 

stálého minimálně 15 sekund. 

4.12.4 Stanovení vitaminu C v roztoku používaném pro přípravu medvídků 

Byla připravena směs na gumové medvídky smícháním 10 ml 3% agaru, 10 ml 3% alginátu a 

10 ml roztoku aceroly ve 2% kyselině chlorovodíkové. Z takto připraveného roztoku byly 

pipetou odebrány 4 ml a doplněny na objem 25 ml 2% HCl. Roztok byl titrován připraveným 

odměrným roztokem 2,6-dichlorindofenolu o koncentraci 0,000 5 mol/dm3. 

4.13 Lyofilizace probiotických bakterií 

4.13.1 Příprava probiotických bakterií k lyofilizaci 

Pro potřebný počet buněk k lyofilizaci byly nejprve zaočkovány probiotické bakterie 

Lactobacillus acidophillus do komerčního MRS média. Po 24 hodinové kultivaci byly 

probiotické kultury v médiu zcentrifugovány při rychlosti 5 000 otáček za minutu po dobu 

5 minut. Poté bylo médium slito a buňky byly opětovně promyty sterilní destilovanou vodou. 

Následně byly opět centrifugovány, supernatant byl slit a bakterie byly zamraženy ve 

zkumavce určené k lyofilizaci. Následně byla pomocí lyofilizátoru provedena samotná 

lyofilizace buněk. Před lyofilizací byla ověřena viabilita buněk pomocí průtokového 

cytometru, viz kapitola 4.6.2. 

4.13.2 Modelové trávení lyofilizátu 

Lyofilizát byl rozdělen na dvě poloviny a první polovina byla vložena do 50 ml sterilní 

destilované vody, druhá polovina do 50 ml sterilního sirupu s příchutí lesní směsi, který byl 

použit při senzorických analýzách. Takto byly lyofilizované buňky ponechány 24 hodin 

k bobtnání. Pro modelové trávení byly zhotoveny rovněž částice ve tvaru gumových 

medvídků v poměru alginát : agar 1 : 1 podle postupu v kapitole 4.9.3. Medvídci byli sterilně 

připraveni z roztoku lyofilizovaných buněk jak ve vodě, tak i v sirupu. Po vytvrzení medvídků 

v 1% roztoku chloridu vápenatého byli medvídci rozmělněni tak, abychom simulovali 

rozkousání. Poté byly vzorky podrobeny modelovému trávení dle postupu uvedeném 

v kapitole 4.11. Pro srovnání bylo modelové trávení provedeno také s čerstvě narostlou 

kulturou probiotických buněk.  

4.14 Senzorická analýza 

4.14.1 Pracovní pomůcky 

K senzorické analýze byly použity plastové kelímky na připravené vzorky k hodnocení 

a kelímky na pití. Jako neutralizátor chuti byla podávána voda. 

4.14.2 Senzorické hodnocení 

Hodnocení proběhlo celkem ve třech dnech. První senzorická analýza proběhla 2.3.2018 

v čase od 9 do 14 hodin a byla zaměřena na texturu a konzistenci částic. Druhé hodnocení 

proběhlo 9.3.2018 v čase od 9 do 14 hodin a bylo zaměřené na chuť částic jednoho typu, který 

byl vybrán na základě výsledků z prvního senzorického hodnocení konzistence. Poslední 
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hodnocení proběhlo 20.3.2018 v čase od 10 do 17 hodin a byla hodnocena opět chuť na 

základě výsledků z druhé senzorické analýzy. 

Prvního senzorického hodnocení se zúčastnilo 13 hodnotitelů, z nichž 2 byli muži a zbytek 

ženy. Pouze jeden hodnotitel byl kuřák. Hodnotitelé byli doktorandi a akademičtí pracovníci 

Fakulty chemické VUT v Brně. Jejich hodnocení odpovídá hodnocení proškoleným 

hodnotitelům. 

Druhého senzorického hodnocení se zúčastnilo 15 hodnotitelů, z nichž 12 bylo žen a 3 byli 

muži. Pouze dva hodnotitelé uvedli, že jsou kuřáci. Hodnotitelé byli studenti, doktorandi 

a akademičtí pracovníci Fakulty chemické VUT v Brně. Jejich hodnocení odpovídá 

hodnocení běžných spotřebitelů. 

Třetího senzorického hodnocení se zúčastnilo 20 hodnotitelů, z nichž 18 bylo žen a 2 byli 

muži. Pouze dva hodnotitelé uvedli, že jsou kuřáci, zbytek byli nekuřáci. Hodnotitelé byli 

studenti, doktorandi a akademičtí pracovníci Fakulty chemické VUT v Brně. Jejich hodnocení 

odpovídá hodnocení běžných spotřebitelů. 

4.14.3 Analyzované vzorky 

V prvním hodnocení byly vzorky připraveny v různých poměrech hlavních složek, a to 

alginátu a agaru, ve tvaru gumových medvídků (Tabulka 7). Nejdříve byli připraveni 

medvídci pouze s přídavkem oslazené vody a poté pouze s přídavkem sirupu příchutě lesní 

směsi.  

 

Tabulka 7 – Složení částic pro první senzorické hodnocení 

Kód vzorku Složení probiotického preparátu 

V21 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + voda 

J52 Alginát : agar (v poměru 1 : 3) + voda 

P87 Alginát : agar (v poměru 3 : 1) + voda 

S08 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup 

H17 Alginát : agar (v poměru 1:3) + sirup 

M33 Alginát : agar (v poměru 3:1) + sirup 

Ve druhém hodnocení byly na základě výsledků z prvního hodnocení připraveny vzorky 

v poměru 1 : 1 s přídavkem různých látek (Tabulka 8). U všech látek byla zvolena 

koncentrace vždy 0,3 g přípravku na 10 ml sirupu. Byl použit sirup s příchutí lesní směsi. 

Tabulka 8 – Složení částic pro druhé senzorické hodnocení 

Kód vzorku Složení probiotického preparátu 

A01 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup + jakon 

B01 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup + chia vláknina 

C01 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup 

D01 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup + acerola 

E01 Alginát : agar (v poměru 1 : 1) + sirup + chlorela a spirulina 
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Obrázek 6 – Vzhled připravených částic s přídavkem různých přírodních materiálů 

Ve třetím hodnocení byly na základě výsledků ze druhého hodnocení vybrány částice 

hodnocené nejlépe a nejhůře. Částice hodnocené nejlépe, tedy s přídavkem aceroly, byly 

připraveny v poměru 1 : 1 se stejnou koncentrací aceroly jako v minulém hodnocení 

a s koncentrací dvojnásobnou. Částice hodnocené nejhůře, tedy s přídavkem chlorelly 

a spiruliny byly také připraveny ve stejné koncentraci jako v předchozím hodnocení a dále 

v koncentraci poloviční. 

V obou případech byly částice připraveny s přídavkem sirupu s příchutí lesní směsi 

a s přídavkem sirupu s příchutí pomeranče. Složení částic je uvedeno v Tabulka 9 a Tabulka 

10 a vzhled připravených částic můžeme vidět na Obrázek . 

Tabulka 9 – Složení částic pro třetí senzorické hodnocení (částice s acerolou) 

Kód vzorku Složení probiotického preparátu 

D01 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 1% roztok sirupu lesní směs s acerolou 

D02 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 3% roztok sirupu lesní směs s acerolou 

D03 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 1% roztok sirupu pomeranč s acerolou 

D04 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 3% roztok sirupu pomeranč s acerolou 

Tabulka 10 – Složení částic pro třetí senzorické hodnocení (částice s chlorelou a spirulinou) 

Kód vzorku Složení probiotického preparátu 

E01 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 3% roztok sirupu lesní směs s chlorellou a spirulinou 

E02 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 1,5% roztok sirupu lesní směs s chlorellou a 

spirulinou 

E03 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 3% roztok sirupu pomeranč s chlorellou a spirulinou 

E04 Alginát : Agar (v poměru 1 : 1) + 1,5% roztok sirupu pomeranč s chlorellou a 

spirulinou 
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Obrázek 7 – Částice s různými koncentracemi aceroly a chlorelly a spiruliny, ochucené různými 

sirupy 

4.14.4 Metody využité při senzorickém hodnocení 

Hodnocení se skládalo ze stupnicového hodnocení a byla hodnocena celková přijatelnost 

vzorku. 

Pro hodnocení vzhledu, barvy, chutě, vůně a konzistence byla použita sedmibodová 

stupnice (1 vynikající → 5 nevyhovující). 

Konzistence jednotlivých vzorků byla hodnocena pomocí pětibodové stupnice (1 příliš 

měkká → 5 příliš tuhá).  Hodnoceno bylo zmáčknutí mezi prsty, potom v ústech při ukousnutí 

a žvýkání. Hodnotitelé také měli za úkol označit nejlepší a nejhorší vzorek. 

Posledním testem byl pořadový test, kdy hodnotitelé seřazovali vzorky dle vlastních 

preferencí.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na studium probiotických bakterií, a to z hlediska 

stanovení jejich viability a možnosti jejich enkapsulace s cílem optimalizace složení nového 

probiotického doplňku stravy s atraktivním vzhledem určeným pro děti. V práci byla 

testována viabilita probiotických bakterií v různých formách, které byly podrobeny 

modelovému trávení. Navržený probiotický doplněk stravy s enkapsulovanými probiotickými 

bakteriemi byl také podroben senzorické analýze z řad zkušených hodnotitelů. 

5.1 Potvrzení deklarované koncentrace buněk v zakoupených produktech 

Po provedení průzkumu trhu z hlediska dostupných dětských probiotických doplňků stravy, 

byl u vybraných produktů stanoven počet viabilních probiotických buněk. Stanovené hodnoty 

byly dále srovnány s hodnotami deklarovanými výrobci na obale. Stanovení koncentrace 

buněk bylo provedeno podle postupu uvedeného v kapitole 4.6.  

Nejprve byly preparáty kultivovány v tekutém médiu po dobu 12 hodin a jejich viabilita 

byla poté ověřena kultivací na pevném médiu. Dále byla kontrolována viabilita preparátu bez 

předchozí kultivace v tekutém médiu, došlo tedy pouze k rozsuspendování v médiu a poté 

probíhala kultivace na tuhém médiu, viz kapitola 4.5.2. 

Tabulka 11– Počet buněk po kultivaci a srovnání s deklarovanou hodnotou výrobcem 

Preparát 
Deklarované 

množství (KTJ) 

Testovaný produkt 
Testovaný produkt 

po kultivaci (12 h) 

Počet buněk/ml Počet buněk/ml 

Sáčky 5,0·109 8,9·109 1,1·109 

Kapky 1,3·108 1,1·109 1,7·109 

Pastilky 4,1·109 5,3·108 1,1·1011 

Tablety 1,0·108 6,0·108 1,6·109 

Testované výrobky byly hodnoceny z hlediska deklarovaného množství životaschopných 

bakterií. U všech preparátů byla potvrzena deklarovaná koncentrace buněk. Koncentrace 

buněk byla navíc většinou ještě o něco vyšší než deklarovaná hodnota (Tabulka 11). 

Dále byla testována rychlost růstu probiotických bakterií. U většiny výrobků došlo 

k rychlému růstu buněk, pouze u lyofilizovaného preparátu (sáčku) nedošlo během kultivace 

k významnému navýšení koncentrace buněk, což mohlo být způsobeno delší lag fází 

použitých probiotických kmenů v daném preparátu. 

5.2 Příprava částic k enkapsulaci a jejich optimalizace 

K enkapsulaci probiotických bakterií byly vybrány částice s atraktivním tvarem a vzhledem. 

Důležitým faktorem byla tedy konzistence a textura daných částic, ale také ovlivnění 

vlastností (konzistence, textura, flavour) po přidání dalších složek, ať už probiotických buněk 

nebo prebiotika. Z tohoto důvodu byly v této části optimalizovány vlastnosti částic. 

5.2.1 Srovnání částic z různých typů materiálu 

K přípravě nového typu probiotického doplňku stravy bylo zkoumáno vhodné složení 

z hlediska správné konzistence výrobku. 
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Všechny částice byly připraveny ve tvaru kávových zrn pomocí zakoupené silikonové 

formičky (Obrázek , Obrázek ). Hodnocena byla textura a schopnost udržet tvar částic po 

vytvrzení v roztoku CaCl2. Popsán byl také vzhled částice po rozkrojení a tuhost při 

rozkrajování (Tabulka 12). 

Tabulka 12 – Typy částic 

 Typ částice Tvar Tuhost při rozkrajování Konzistence 

1 2% alginát Nedrží Tužší Příjemná na dotek 

2 1% alginát Nedrží Tužší Velmi hladká 

3 Agar Drží Tuhé Příjemná 

4 Želatina Nedrží Velmi měkké Hladká 

5 Alginát-agarové Drží Střední Hrubší 

6 Alginát-škrobové Celkem drží Tuhé Hrubší 

7 Alginát-želatinové Celkem drží Měkké Hladká 

 

 

Obrázek 8 – Různé typy částic (před rozkrojením) 

 

 

Obrázek 9 – Různé typy částic (po rozkrojení) 

Ihned po přípravě bylo vyhodnoceno, že čistě alginátové ani želatinové částice nejsou 

vhodné pro přípravu probiotických preparátů ve tvaru gumových medvídků, jelikož neudržely 
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požadovaný tvar. Alginát-škrobové částice jsou nevhodné z toho důvodu, že k vytvrzení se 

používá ethanolový roztok chloridu vápenatého. Ethanol by se mohl projevit v chuti a navíc 

použití ethanolu při výrobě doplňků stravy pro děti by bylo nevhodné. Alginát-želatinové 

částice byly velmi měkké, naopak agarové částice byly velmi tuhé, proto ani jejich použití 

nebylo vhodné. 

Jako nejpřijatelnější byly tedy vybrány alginát-agarové částice, které udržely tvar, byly 

příjemné na dotek a tuhostí se vyrovnaly zakoupeným želatinovým výrobkům. Tyto částice 

byly dále optimalizovány a připravovány v různých poměrech alginátu a agaru, viz 

kapitola 4.9. 

5.2.2 Optimalizace přípravy alginát-agarových částic  

Částic ve tvaru medvídků byly připravovány za použití různých koncentrací alginátu a agaru 

podle návodu v kapitole 4.9. Připravené částice byly ochuceny oslazenou vodou a přídavkem 

sirupu s příchutí lesních plodů a použity v senzorické analýze č.1 (kapitola 5.5.1). 

Částice s vyšší koncentrací alginátu (poměr 3 : 1) mnohem hůře tuhly, celkově byly 

jemnější ale velmi měkké, ve srovnání s částicemi s vyšší koncentrací agaru, které byly 

naopak příliš tuhé (poměr 1 : 3). Nejlépe tedy vyhovovaly jak tvarem, tak texturou částice 

připravené s poměrem alginátu : agaru 1 : 1 (Obrázek 3). 

Při rozkrajování pak byly částice s přebytkem alginátu (poměr 3 : 1) nejsnadněji 

rozkrojitelné, ale uvnitř byly až příliš měkké. Částice s přebytkem agaru (poměr 1 : 3) byly 

tuhé což bylo znát i při rozkrajování. Částice se stejnými podíly složek (poměr 1 : 1) byly 

příjemně měkké, snadno rozkrojitelné, a přesto dostatečně tuhé (Obrázek 4). 

 

 

Obrázek 3 – Různé poměry alginát-agarových částic s přídavkem sirupu 

 

 

Obrázek 4 – Různé poměry alginát agarových částic s přídavkem sirupu po rozkrojení 
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5.2.3 Optimalizace množství přidávaného prebiotika 

Srovnávacím prebiotikem byl zvolen inulin, který je obsažen v mnoha komerčně prodávaných 

probiotických preparátech. Částice s inulinem byly připravovány podle návodu 

v kapitole 4.10. Částice s vyšší koncentrací inulinu nepolymerizovaly. Po snížení koncentrace 

již docházelo k tuhnutí a částice se podařilo připravit, nicméně proces byl časově náročný 

a koncentrace inulinu byla v jedné porci příliš nízká. Z toho důvodu bylo dále testováno 

použití jiných prebiotik. 

Byly připraveny částice s obsahem chia vlákniny, jakon sirupu, směsi chlorelly a spiruliny 

a také aceroly. U všech těchto částic nebyl pozorován žádný negativní vliv na tuhnutí částic 

i při použití vyšší koncentrace prebiotika. Vybraná prebiotika byla tedy vyhodnocena jako 

vhodná a dále použita pro senzorické hodnocení (5.5.2). 

5.2.4 Stanovení mechanické stability alginát-agarových částic v modelovém prostředí 

trávicích šťáv 

Alginát-agarové částice ve všech třech poměrech (připravené podle kapitoly 4.9) s přídavkem 

sirupu i oslazené vody byly podrobeny modelovému trávení po dobu 24 hodin. Pro porovnání 

byly připraveny i částice s obsahem prebiotika inulinu. Pozorován byl rovněž vliv 

nerozmělněné i rozmělněné částice na průběh jejího trávení. 

Po průchodu částic žaludečními šťávami se částice téměř nezměnily, rozklad začal jen 

pozvolna, sirupové částice začaly ztrácet barvu, na vodových se začal vytvářet bílý povlak.  

Po přidání žlučové a pankreatické šťávy byly částice ponechány na třepačce po dobu 

24 hodin od počátku trávení. V průběhu času se vodové částice stávaly poddajnějšími, na 

sirupových však kromě změny barvy nebyl znát rozdíl (Obrázek 5). 

Při trávení rozmělněných částic byla doba trávení násobně kratší. Částice se zcela rozpadly 

již po 3 hodinách od počátku trávení. Nejrychleji byly rozloženy částice s přebytkem alginátu 

(3 : 1), naopak nejpomaleji částice s přebytkem agaru (1 : 3). 

 

 

Obrázek 5 – Příklady nerozmělněných sirupových částic po 24 hodinovém trávení  

5.3 Modelové trávení a stanovení viability probiotických buněk 

Negativní vliv prostředí trávící soustavy má výrazný vliv na životaschopnost buněk, snižuje 

počet buněk, které mohou osídlit prostředí tlustého střeva. Čím větší množství žádoucích 

bakterií je transportováno do místa určení, tím větší je šance, že bude právě těmito bakteriemi 

osídleno. Proto byly vybrané vzorky podrobeny modelovým podmínkám lidského trávení. 

Pozorován byl zejména vliv lyofilizace a enkapsulace na viabilitu použitých probiotických 

buněk. 
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5.3.1 Srovnání stanovení viability probiotických buněk 

Životaschopnost buněk je důležitým faktorem, který je u probiotických bakterií sledován. 

Viabilita buněk proto byla sledována pomocí tří metod, které byly poté srovnány. Jednalo se 

o stanovení pomocí kultivace metodou přelivu (kapitola 4.5.2), pomocí průtokového 

cytometru (kapitola 4.6.2) a mikroskopickým počítáním buněk s využitím methylenové modři 

(kapitola 4.6.3). K práci byla použita komerčně prodávaná probiotika Biopron Junior, která 

byla po dobu 24 hodin ponechána k nabobtnání ve sterilní destilované vodě.  

V Tabulka 13 jsou vyobrazeny výsledky jednotlivých měření, z nichž je zřejmé, že metody 

se od sebe výrazně neliší. Podle povahy vzorků a časové náročnosti byla z těchto tří metod 

nejčastěji využívána kultivace na pevném médiu, tedy metoda přelivu. 

Tabulka 13 – Srovnání stanovení viability probiotických buněk různými metodami 

 Metoda přelivu Průtoková cytometrie Methylenová modř 

Množství buněk [KTJ] 20∙106 2,5∙106 5,2∙106 

5.3.2 Počet živých buněk po modelovém trávení 

Pomocí modelového trávení byla sledována viabilita buněk po průchodu celým trávicím 

procesem. Byl sledován vliv trávicích šťáv na viabilitu nechráněných probiotických buněk, 

připravených podle postupu v kapitole 4.5.1, lyofilizovaných probiotických buněk, 

připravených podle postupu v kapitole 4.13 a také lyofilizovaných probiotických buněk po 

enkapsulaci do částic ve formě medvídků, připravených podle postupu v kapitole 4.8.6. 

Viabilita probiotických buněk byla stanovena pomocí metody přelivu, jejíž postup je uveden 

v kapitole 4.6.1. Výsledné hodnoty byly porovnány, viz Tabulka 14 a Tabulka 15. 

Stanovení počtu buněk probíhalo i pod mikroskopem v případě celých, nerozmělněných 

částic. K práci byla použita směs probiotických kultur Lactobacillus acidophilus 

a Bifidobacterium breve, probiotika byla ponechána v kontaktu se sterilní vodou s a bez 

obsahu sirupu, po dobu 24 hodin v případě lyofilizovaných kultur a po dobu 1 hodiny 

v případě čerstvě nakultivovaných probiotik. 

V tabulkách Tabulka 14 a Tabulka 15 jsou uvedeny počty stanovených životaschopných 

buněk před i po průchodu modelovým trávením. Tabulka 14 je pro buňky ve sterilní 

destilované vodě, Tabulka 15 pro buňky s přídavkem sirupu. Můžeme vidět, že v případě 

lyofilizovaných buněk dochází k jejich větší ochraně před vlivy trávicích šťáv, ve srovnání 

s buňkami čerstvými. Z výsledků je dále jasně patrné, že nejvíce buněk bylo po trávení 

zaznamenáno v případě, kdy byly tyto lyofilizované buňky navíc enkapsulovány do částic ve 

tvaru medvídků. Pozitivní vliv na viabilitu buněk měl rovněž použitý sirup. To je 

pravděpodobně způsobeno zvýšeným obsahem sacharidů, které se v sirupu na rozdíl od vody 

nachází. Bakterie pak mají více živin a snadněji se adaptují. 
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Tabulka 14 – Počet buněk před a po modelovém trávení pro sterilní destilovanou vodu 

 Nechráněný lyofilizát  
Lyofilizát v 

medvídkách 

 
Čerstvé buňky 

 
Před 

trávením 
Po trávení  Po trávení 

 Před 

trávením 
Po trávení 

Počet buněk[KTJ] 51∙106 13∙106  15∙106  20∙106 8∙106 

Tabulka 15 – Počet buněk před a po modelovém trávení pro sirup 

Nechráněný lyofilizát  
Lyofilizát v 

medvídkách 

 
Čerstvé buňky 

 
Před 

trávením 
Po trávení  Po trávení 

 Před 

trávením 
Po trávení 

Počet buněk[KTJ] 80∙106 16∙106  39∙106  46∙106 5∙106 

5.4 Stanovení obsahu vitaminu C v acerole a připravených částicích 

Jako jedna ze složek nutričně obohacující připravené částice byla vybrána acerola neboli 

tropická třešeň, která vyniká především vysokým obsahem vitaminu C. Z tohoto důvodu byl 

stanoven obsah vitaminu C nejen v zakoupeném produktu, ale rovněž v připravených 

částicích s jeho obsahem. Vitaminu C byl stanovován titračně, postup stanovení je uveden 

v kapitole 4.12. 

Doporučená denní dávka vitaminu C pro děti je 40 mg [40]. Výpočtem bylo zjištěno, že 

koncentrace vitaminu C v extraktu komerčně prodávané aceroly je 200 mg/g. Naměřená 

hodnota je vyšší nežli hodnota udávaná výrobcem, a to 163,6 mg/ml. Přípravou gumových 

medvídků dochází ovšem k poklesu této koncentrace, a to až na 57 mg/g. Pokles koncentrace 

mohl být způsoben nestabilitou vitaminu C při přípravě směsi pro výrobu gumového 

medvídka. Hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 16. 

Tabulka 16 – Obsah vitaminu C v acerole 

 
Deklarováno 

výrobcem 

Naměřená 

hodnota 

Hodnota naměřená po 

procesu přípravy částice 

Obsah vitaminu C [mg/g] 163,6 200,0 57,0 

5.5 Senzorická analýza 

5.5.1 Optimalizace složení 

Vzorky připravených probiotických preparátů při optimalizaci jejich složení hodnotilo 

13 hodnotitelů, jejich věk a stanoviska jsou znázorněna v Graf 1, Graf 2 a Graf 3. 
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Graf 1 – Věk hodnotitelů 

 

Graf 2 – Oblíbenost nečokoládových cukrovinek na bázi želatiny 

 

Graf 3 – Četnost konzumace probiotických preparátů 

Celkově bylo hodnoceno šest vzorků, jejichž složení je uvedeno v kapitole 4.9. V první 

části senzorické analýzy bylo provedeno senzorické hodnocení probiotických přípravků 

stupnicovým testem od 1 do 5 (1 → nejlepší, 5 → nejhorší). Známky ze senzorického 

hodnocení připravených probiotických preparátů byly zprůměrovány a jsou znázorněny 

graficky pomocí hvězdicovitého grafu, kdy hodnota 1 byla označena, jako výborný, v grafu 

zaznamenána ve středu hvězdice a hodnota 5 nevyhovující, v grafu jako okrajová hodnota 

(Graf 4). 
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Graf 4 – Senzorické hodnocení připravených preparátů 

Z Graf 4 vyplývá, že z hlediska vzhledu a barvy byl nejlépe hodnocen vzorek S08 

s průměrnou známkou 1,8. Se známkou 2,2 a 2,4 byl na druhém místě a na třetím místě 

vzorek H17 a M33. Všechny jmenované vzorky byly ochuceny sirupem a měly červenou 

barvu. Ostatní vzorky byly neochucené a bezbarvé a jejich vzhled byl hodnotiteli hodnocen 

známkou 3. Byť byl vzorek S08 hodnocen vzhledově nejlépe, hodnotitelé uváděli, že barva je 

mdlého charakteru a ocenili by, kdyby byla výraznější.  

Dalším hodnotícím parametrem byla chuť preparátu. Zde byl opět nejlépe hodnocen 

vzorek S08 s průměrnou známkou 1,8. Na druhém místě se známkou 2,8 shodně umístily 

vzorky H17 a M33. Ostatní neochucené vzorky byly hodnoceny převážně známkou 4. Někteří 

hodnotitelé uváděli, že vzorky ochucené sirupem byly příliš sladké, naopak u neochucených 

částic byla sladká chuť málo výrazná a byla jim až nepříjemná, nahořklá. 

Třetím parametrem byla vůně připravených probiotických preparátů. Zde byl opět nejlépe 

hodnocen vzorek S08 s průměrnou známkou 1,8. Na druhém místě se pak umístil vzorek H17 

a na třetím místě vzorek M33. U ostatních neochucených vzorků byla vůně ohodnocena 

známkou 4. Hodnotitelé také uváděli, že vzorky V21, J52 a P87 mají vůni až nepříjemnou. 

Dále byla u vzorků hodnocena jejich konzistence. Na prvním místě se opět umístil vzorek 

S08 se známkou 2,9. Ostatní vzorky byly v průměru hodnoceny známkou 3 až 3,6.  

Jako poslední měli hodnotitelé za úkol provést celkové hodnocení vzorků. Nejlépe byl 

hodnocen vzorek S08 s průměrnou známkou 2,1. Na druhém místě se pak umístil vzorek H17 

se známkou 2,6 a na třetím místě vzorek M33 se známkou 2,8. Všechny tyto vzorky byly 

ochuceny sirupem. U ostatních neochucených vzorků byla jejich celková známka 4. 

V další části dotazníku byla samostatně hodnocena konzistence pomocí pětibodové 

stupnice, kdy 1 značí příliš měkkou, 2 měkkou, 3 vyhovující, 4 tvrdou a 5 příliš tvrdou 

konzistenci vzorků. Získané výsledky byly zprůměrovány a jsou znázorněny pomocí 

hvězdicovitého Graf 5. 
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Graf 5 – Hodnocení konzistence připravených preparátů 

Konzistenci hodnotitelé hodnotili skoro u všech vzorků spíše jako měkkou, viz Graf 5. 

Nejvíce vyhovující konzistenci se blížil vzorek V21, který nebyl ochucený a obsahoval 

základní suroviny alginát : agar v poměru 1 : 1. Vzorek S08 se shodným složením, ale 

ochucený sirupem byl již hodnotiteli v tomto testu konzistence označen jako měkký. Nejhůře 

pak dopadl vzorek M33, u kterého hodnotitelé uváděli, že je příliš měkký.  

Na závěr byl hodnotiteli proveden pořadový test (Graf 6), kdy dle vlastních preferencí 

seřadily vzorky od nejchutnější po nejhorší (tedy od 1 do 6). I zde je z grafu jasně patrná 

převaha preference vzorku S08 následována vzorky H17 a M33. 

 

 

Graf 6 – Pořadový test připravených preparátů 

5.5.2 Optimalizace přídavku různých prebiotik 

Po optimalizaci základního složení probiotického preparátu, kde byla jako nejvhodnější 

zvolena kombinace alginátu a agaru v poměru 1:1 s přídavkem sirupu byla dále 

optimalizována výživová hodnota přípravku. Do zvoleného základního složení probiotického 

preparátu byly dodány různé prebiotické složky, popřípadě jiná výživově cenná složka, 

a následně byla opět provedena senzorická analýza připravených vzorků. 
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Vzorky připravených probiotický preparátů s přídavkem výživově cenné složky hodnotilo 

15 hodnotitelů a jejich věk a stanoviska jsou znázorněna v Graf 7, Graf 8 a Graf 9. 

 

 

Graf 7 – Věk hodnotitelů 

 

 

Graf 8 – Oblíbenost nečokoládových cukrovinek na bázi želatiny 

 

 

Graf 9 – Četnost konzumace probiotických preparátů 

Při senzorické analýze bylo hodnoceno celkově pět vzorků probiotických preparátů 

obohacených o výživově cennou složku, jejich základní složení je uvedeno v kapitole 4.14.3. 

V první části senzorického hodnocení byl znovu použit stupnicový test. Známky ze 

senzorického hodnocení připravených probiotických preparátů byly zprůměrovány a jsou 

znázorněny graficky pomocí hvězdicovitého grafu, kdy hodnota 1 znamená výborný 

a hodnota 5 nevyhovující. Hodnocení je uvedeno v Graf 10. 
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Graf 10 – Senzorické zhodnocení připravených preparátů 

Dle dosažených výsledků lze říci, že z hlediska vzhledu a barvy byl nejlépe hodnocen 

vzorek D01 s průměrnou známkou 1,7. Velmi podobně byl hodnocen s výslednou známou 1,9 

vzorek C01. Na třetím místě s výslednou známkou 2,3 se v otázce vzhledu a barvy umístil 

vzorek A01. Naopak nejhůře byl známkou 4 hodnocen vzorek E01. 

Následujícím hodnotícím parametrem byla chuť probiotického preparátu. Zde byl opět 

nejlépe hodnocen vzorek D01 s průměrnou známkou 1,7. Na druhém místě se se známkou 2,1 

umístil vzorek A01. Nejhůře byl hodnocen vzorek E01 s výslednou známkou 3,1. Ostatní 

vzorky byly v průměru hodnoceny jako dobré. Někteří hodnotitelé uváděli, že u vzorku E01 

jim je nepříjemná nahořklá chuť shluklých částeček, tedy chlorelly a spiruliny. Totéž 

popisovali u vzorku B01, kdy se jim částice nerozpustné chia vlákniny dostávaly mezi zuby, 

což jim bylo nepříjemné. U vzorku C01 jim vadila málo sladká chuť. 

Dalším parametrem byla vůně připravených preparátů. I zde byl nejlépe hodnocen vzorek 

D01 s průměrnou známkou 1,9. Na druhém místě se se známkou 2,4 umístily vzorky A01 

a E01. Naopak nejhůře byl se známkou 2,8 hodnocen vzorek C01. 

Dále byla u vzorků oznámkována jejich konzistence. U testovaných vzorků však nebyly 

pozorovány výrazné rozdíly v hodnocení jejich konzistence. Nejlépe byl ohodnocen vzorek 

D01 s průměrnou známkou 2,5. Nejhůře byl se známkou 2,8 hodnocen vzorek E01. Ostatní 

vzorky byly v průměru shodně hodnoceny známkou 2,7. U vzorku C01 někteří hodnotitelé 

označovali konzistence za celkem drobivou. 

Na závěr bylo provedeno celkové hodnocení. I v tomto případě byl nejlépe hodnocen 

vzorek D01 s průměrnou známkou 1,9. Na druhém místě se pak umístil vzorek A01 se 

známkou 2,4 a na třetím místě se s průměrnou známkou 2,8 umístily vzorky C01 a B01. 

Nejhorší hodnocení s průměrnou známkou 3,2 získal vzorek E01. Někteří hodnotitelé uváděli, 

že u vzorku B01 a hlavně u vzorku E01 jim vadily malé částečky chia semínek, případně řasy. 

Někteří naopak uvedli, že částečky dodávají vzorkům atraktivnější vzhled probiotického 

doplňku stravy. 

Pro přesnější zhodnocení konzistence byla v další části senzorického dotazníku stanovena 

pětibodová stupnice, kdy 1 znamená příliš měkkou, 2 měkkou, 3 vyhovující, 4 tvrdou 
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a 5 příliš tvrdou konzistenci vzorků. Získané výsledky byly zprůměrovány a jsou znázorněny 

graficky pomocí hvězdicovitého Graf 11. 

Obecně lze říci, že konzistence připravených probiotických preparátů s přídavkem 

výživově cenné složky se s průměrnou známkou 2,7 u všech testovaných vzorků blížila 

označení vyhovující. Nicméně konzistence byla pro hodnotitele stále měkká, a uvítali by 

lehce tužší konzistenci hodnocených probiotických preparátů. 

 

 

Graf 11 – Hodnocení konzistence připravených preparátů 

Dále byla v rámci senzorického dotazníku u jednotlivých vzorků pomocí sedmibodová 

stupnice hodnocena intenzita sladké chuti, kdy 1 byla označena jako neznatelná, 2 velmi 

slabá, 3 slabá, 4 vyhovující, 5 silnější, 6 dosti silná, 7 velmi silná. Získané výsledky byly 

zprůměrovány a jsou znázorněny graficky pomocí hvězdicovitého grafu (Graf 12).  

Z hlediska intenzity sladké chuti u připravených probiotických preparátů s přídavkem 

výživově cenné složky dosahoval s průměrnou hodnotou 4,2 nejblíže označení vyhovující 

vzorek B01. Vzorky E01 a D01 s hodnocením 4,4 bodu a 4,5 byly vyhovující s lehce 

výraznější sladší chutí. Vzorek A01 byl s 3,5 body hodnocen jako vyhovující ale s lehce 

slabší sladkou chutí. Pouze vzorek C01 s hodnocením 3,1 bodu byl hodnotiteli označen jako 

méně sladký. 
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Graf 12 – Hodnocení intenzity sladké chuti připravených preparátů 

V senzorickém dotazníku byla pomocí sedmibodové stupnice sledována rovněž celková 

příjemnost chuti připravených probiotických preparátů, kdy 1 byla označena jako nepřijatelná, 

2 nevyhovující, 3 méně dobrá, 4 dobrá, 5 velmi dobrá, 6 výborná, 7 vynikající. Získané 

výsledky byly zprůměrovány a jsou znázorněny graficky pomocí hvězdicovitého Graf 13. 

Z hlediska celkové chuti byl u připravených probiotických preparátů s přídavkem 

výživově cenné složky hodnocen jako nejchutnější vzorek D01, který s bodovým 

ohodnocením 4,9 dosáhl na označení velmi dobré. Naopak nejhůře hodnocený byl vzorek 

E01.S průměrným hodnocením 3,4 bodu byl označen za méně dobrý. Ostatní vzorky byly 

hodnoceny jako dobré.  

 

Graf 13 – Hodnocení chuti připravených preparátů 

Na závěr byl hodnotiteli opět proveden pořadový test (Graf 14), kdy dle vlastních 

preferencí seřadili vzorky od nejlepšího po nejhorší (tedy od 1 do 5). Z grafu vyplývá, 

že nejchutnější probiotickým preparátem byl vzorek D01, který byl obohacen o extrakt 
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z aceroly, tedy vzorek s vysokým obsahem vitaminu C. Na druhém místě se pak umístil 

vzorek A01, který byl obohacen o jakon sirup, tedy bohatý zdroj monosacharidů 

a oligosacharidů. Naopak nejhůře byl hodnocen probiotický preparát E01 s obsahem chlorelly 

a spiruliny.  

 

Graf 14 – Hodnocení připravených preparátů – pořadový test 

5.5.3 Optimalizace koncentrace výživově cenné složky ve vzorku 

Na základě výsledků z druhé části senzorické analýzy byl vybrán celkově nejlépe a nejhůře 

hodnocený typ vzorku, a byla upravena koncentrace přidaných výživově cenných složek. 

Jejich složení je uvedeno v kapitole 4.14.3. 

Hodnocení se zúčastnilo 20 hodnotitelů, jejich věk a stanoviska můžeme vidět v Graf 15, 

Graf 16 a Graf 17. 

 

 

Graf 15 – Věk hodnotitelů 
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Graf 16 – Vztah hodnotitelů k probiotickým preparátům 

 

Graf 17 – Stanovisko hodnotitelů k želatinovým bonbónům 

Celkově bylo hodnoceno osm vzorků, jejichž složení je uvedeno v kapitole4.14.3. Analýza 

byla rozdělena na částice s různými koncentracemi aceroly a částice s různými koncentracemi 

chlorely a spiruliny.  

5.5.3.1 Vzorky s acerolou 

V první části bylo provedeno senzorické hodnocení probiotických přípravků stupnicovým 

testem. Známky ze senzorického hodnocení připravených probiotických preparátů byly 

zprůměrovány a jsou znázorněny graficky pomocí hvězdicovitého grafu, kdy hodnota 1 byla 

označena, jako výborný, v grafu zaznamenána ve středu hvězdice a hodnota 5 nevyhovující, 

v grafu jako okrajová hodnota (Graf 18). 
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Graf 18 – Senzorické hodnocení připravených preparátů 

Z grafu vyplývá, že z hlediska vzhledu a barvy byl nejlépe hodnocen vzorek D03 známkou 

1,7. Naopak nejhůře hodnocen byl vzorek D02 s průměrnou známkou 2, tedy jako velmi 

dobrý. 

U chuti byl nejlépe hodnocen vzorek D03 známkou 1,1. O poslední místo se se známkou 

2,2 dělily D01 a D02. U vzorků D01 a D02 hodnotitelé uváděli, že je příliš sladký, někteří 

ovšem zaznamenali nakyslou chuť aceroly, která jim byla příjemná v kombinaci se sladkým 

sirupem. 

Třetím hodnotícím parametrem byla vůně připravených probiotických preparátů. Nejlépe 

byl hodnocen vzorek D01 známkou 1,6, nejhůře vzorek D04 známkou 2,5. U vzorku D03 

s hodnocením 2,4 hodnotitelé zmiňovali, že vzorek nemá dostatečně výraznou vůni. 

Dále byla u vzorků hodnocena konzistence. Nejlépe dopadl vzorek D04 se známkou 2,1, 

naopak nejhůře hodnotitelé zhodnotili vzorek D01 průměrnou známkou 2,7. Někteří 

hodnotitelé uváděli, že vzorek D01 má poměrně měkkou a drobivou konzistenci a ocenili by 

tužší. 

Nakonec hodnotitelé dle svých preferencí známkovali jednotlivé vzorky. Nejlépe dopadl 

vzorek D03 se známkou 1,9, na druhém místě se s průměrnou známkou 2 umístil vzorek D02 

a o poslední místo se dělá vzorky D01 a D04 se známkou 2,1. 

V další části senzorické analýzy měli hodnotitelé za úkol seřadit jednotlivé vzorky dle 

preferencí. Hodnocení můžeme vidět v paprskovém Graf 19. 
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Graf 19 - Hodnocení připravených preparátů – pořadový test 

V Graf 19 vidíme, že nejlépe dopadl vzorek D03 s průměrným hodnocením 2,1, který 

obsahoval sirup s příchutí pomeranče a 1%roztok aceroly. Jako druhý se umístil vzorek D04 

s hodnocením 2,5 a jako třetí vzorek D01 s hodnocením 2,75. Jako poslední skončil vzorek 

D02 s hodnocení 2,75 se sirupem o příchuti lesních plodů a 3% koncentraci aceroly. 

5.5.3.2 Vzorky s chlorellou a spirulinou 

V první části bylo opět provedeno senzorické hodnocení probiotických přípravků 

stupnicovým testem od 1 do 5 (1 → nejlepší, 5 → nejhorší). Známky ze senzorického 

hodnocení připravených probiotických preparátů byly zprůměrovány a jsou znázorněny 

v Graf 20. 

 

Graf 20- Senzorické zhodnocení připravených preparátů 

Z dosažených výsledků lze říci, že z hlediska vzhledu a barvy byl nejlépe hodnocen vzorek 

E01 s průměrnou známkou 1,8. Velmi podobně byl hodnocen s výslednou známou 1,9 vzorek 
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E04. Na třetí místo se se známkou2,3 zařadil vzorek E02. Naopak nejhůře byl známkou 2,5 

hodnocen vzorek E01. 

Dalším hodnotícím parametrem byla chuť. Zde byl nejlépe hodnocen vzorek E02 

s průměrnou známkou 2,8, naopak nejhůře byl hodnocen vzorek E03 s výslednou známkou 

3,1. U vzorku E04 hodnotitelé uváděli, že by ocenili sladší chuť. 

Jako třetí parametr byla hodnocena vůně jednotlivých vzorků. Zde byl nejlépe hodnocen 

vzorek E02 s průměrnou známkou 1,9, na druhém místě byl vzorek E01 hodnocený známkou 

2. Na třetí místo byl ohodnocen vzorek E03 s hodnocením 2,3 a na posledním místě se umístil 

vzorek E04 s hodnocením 2,4. Hodnotitelé u posledních dvou vzorků uváděli, že vzorky mají 

nepříjemnou „trávovou“ vůni. Některým hodnotitelům tato vůně evokovala bylinkovou vůni, 

která jim byla příjemná. 

Dále byla u vzorků oznámkována jejich konzistence. Známka všech vzorků se pohybovala 

mezi hodnotou 2,5 – 2,4, přičemž nejlépe byl hodnocen vzorek E01 a nejhůře vzorek E02. 

Na závěr bylo provedeno celkové hodnocení. Na prvním místě se se shodným hodnocením 

2,5 umístily vzorky E01 a E02. Vzorek E03 byl hodnocen průměrnou známkou 2,7. 

Na posledním místě skončil vzorek E04 s průměrným hodnocením 2,9. 

Ve druhé části měli hodnotící opět za úkol pomocí pořadového testu zhodnotit všechny 

čtyři vzorky podle svých preferencí. Výsledky jsou zřetelné z Graf 21. 

 

Graf 21- Hodnocení připravených preparátů – pořadový test 

Hodnotitelé uváděli, že nejvíce vyhovující byl podle nich vzorek E02 s průměrnou 

známkou 2,2, tedy se sirupem s příchutí lesní směsi a menším obsahem chlorely a spiruliny, 

tedy o 3% koncentraci. V závěsu za ní se umístil vzorek E01 s hodnocením 2,3 a E03 

s hodnocením 2,7. Na posledním místě se umístil vzorek E04 s hodnocením 2,8, který 

obsahoval pomerančový sirup a 3% koncentraci chlorely a spiruliny. 

Více než polovina hodnotících se shodovala v tom, že medvídci s přídavkem chlorely 

a spiruliny byli vzhledově velmi atraktivní a originální. Některým naopak „zrnitá“ struktura 

částic nebyla vzhledově příjemná, nicméně chuťově je příjemně překvapila. Zbytku 
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hodnotitelů nebyly tyto částice příjemné vzhledově ani chuťově a preferovali by vzhled 

i chuť, která se blíží klasickým gumovým medvídkům. 

Z Graf 22, který porovnává průměrné celkové hodnocení vzorků obsahujících acerolu 

a vzorků obsahujících směs chlorely a spiruliny můžeme vidět, že acerolové preparáty byly 

celkově oblíbenější.  

 

 

Graf 22 – Srovnání vzorků D a E řady 
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6 ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na optimalizaci probiotického doplňku stravy pro 

děti obohaceného o výživově cennou složku. Teoretická část práce se proto zaměřuje na 

objasnění problematiky probiotik a jejich enkapsulací, používaní prebiotik a na screening na 

trhu dostupných probiotických doplňků stravy pro děti.  

V první části práce bylo následně po provedení průzkumu trhu, u vybraných produktů 

potvrzeno deklarované množství životaschopných bakterií, které bylo ve všech případech 

ještě vyšší než deklarovaná hodnota. 

Následně byl navržen vlastní dětský probiotický doplněk stravy s atraktivním vzhledem, 

přesněji byla připravena polysacharidová částice ve tvaru medvídka. Nejprve bylo 

optimalizováno jeho základní složení z hlediska mechanické stability. Z široké škály 

použitých materiálu byly jako nejvhodnější vybrány alginát-agarové částice. Dále byla 

optimalizována chuť výrobku. K výrobku tak byla přidána sacharóza, nebo ovocné sirupy. 

Dále byla provedena optimalizace přídavku prebiotika a dalších výživově cenných složek. 

Byly připraveny částice s obsahem inulinu, aceroly, chia vlákniny, jakon sirupu a směsi 

chlorelly a spiruliny. Kromě inulinu, který zpomaloval polymerizaci částic, byly všechny 

testované složky vyhodnoceny jako vhodné a dále použity pro senzorické hodnocení. 

Další část práce byla zaměřena na stanovení viability probiotických bakterií Lactobacillus 

acidophilus a Bifidobacterium breve v různých formách, které byly podrobeny modelovému 

trávení. Viabilita buněk byla sledována pomocí tří metod, počítáním kolonií na agarových 

plotnách, pomocí průtokového cytometru a mikroskopickým počítáním buněk s využitím 

methylenové modři.  

Pomocí modelového trávení byla sledována viabilita buněk po průchodu celým trávicím 

procesem. Byl sledován vliv trávicích šťáv na viabilitu probiotických buněk, lyofilizovaných 

probiotických buněk a také lyofilizovaných probiotických buněk po enkapsulaci do 

polysacharidových částic ve tvaru medvídků. Po skončení trávení došlo ve všech případech ke 

snížení počtu buněk. Nicméně bylo prokázáno, že když jsou buňky v lyofilizované formě, 

jsou více chráněny před negativními vlivy prostředí lidského trávení než buňky 

nelyofilizované. Nejvyšší viabilita buněk byla však po trávení zaznamenána v případě, kdy 

byly tyto lyofilizované buňky navíc enkapsulovány do polysacharidové částice. 

Připravené probiotické doplňky stravy ve tvaru medvídků byly, jak již bylo zmíněno, 

podrobeny také senzorické analýze. V první analýze bylo optimalizováno použití různých 

koncentrací alginátu a agaru při přípravě částic. Zde byl nejlépe hodnocen vzorek s poměrem 

složek 1 : 1. Toto základní složení bylo následně použito pro druhou senzorickou analýzu, 

kdy byly připravené částice dále obohaceny přídavkem výživově cenné složky. Jako vhodné 

složky byla zvolena chia vláknina, jakon sirup, acerola a chlorella a spirulina. Celkově nejlépe 

byly hodnoceny částice s přídavkem aceroly známkou 1,8, naopak nejhůře byly hodnoceny 

částice s přídavkem chlorelly a spiruliny známkou 3,2. Ve třetí senzorické analýze byla 

optimalizována koncentrace aceroly a chlorelly a spiruliny. V této poslední analýze již byly 

všechny vzorky hodnoceny velmi dobře. Pro senzorické hodnocení byly částice ochuceny 

pomocí sirupů s příchutí lesní směs a s příchutí pomeranče, lépe byly hodnoceny částice 

s příchutí pomeranče. 
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Z celkového hlediska se tak nejlepší kombinací jeví doplněk stravy s lyofilizovanými 

probiotickými buňkami enkapsulovanými do polysacharidových částic ochucených 

pomerančovým sirupem s přídavkem aceroly. Tento výrobek splňuje jak denní dávku 

životaschopných bakterií, tak obsahuje vitamin C, a díky svému atraktivnímu vzhledu a chuti 

může oslovit spotřebitele z řad dětí.  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

KTJ = kolonie tvořící jednotku 

HCl = kyselina chlorovodíková 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Dotazník pro první senzorickou analýzu 

 

 

Dotazník pro senzorické hodnocení doplňků stravy 

 

Vážení hodnotitelé, 

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky doplňků stravy.  

 

Hodnotitel 

Datum: 

Čas: 

 

Zdravotní stav (zakroužkujte):  kuřák/nekuřák   muž/žena 

Věk: 

a) 0 – 15 let 

b) 16 – 25 let 

c) 26 – 35 let 

d) 35 a více  

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? (Želatinové bonbóny) 

 

a) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny mám velmi rád/a 

b) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám příliš rád/a 

c) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám vůbec rád/a 

 

Jaký máte vztah k probiotickým výrobkům? 

a) Probiotické výrobky užívám často 

b) Probiotické výrobky užívám občas 

c) Probiotické výrobky vůbec neužívám 

 

• Senzorické hodnocení vzorků pomocí stupnice 

Senzoricky zhodnoťte (oznámkujte jako ve škole):  

1. Vynikající 

2. Velmi dobrá 

3. Dobrá 

4. Uspokojivá 

5. Nevyhovující  
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Kód 

vzorku 

Vzhled a 

barva 
Chuť Vůně Konzistence 

Celkové 

hodnocení 

V21      

J52      

P87      

S08      

H17      

M33      

 

Konzistence (textura) 

(hodnoťte zmáčknutím mezi prsty, potom vústech při ukousnutí a žvýkání) 

Kód vzorku Konzistence 
Označte nejlepší 

vzorek 

Označte nejhorší 

vzorek 

V21    

J52    

P87    

S08    

H17    

M33    

 

1. Příliš měkká 

2. Měkká 

3. Ideální 

4. Tvrdá 

5. Příliš tvrdá (tuhá) 

 

• Pořadový test 

Číslo pořadí Kód vzorku Poznámka 
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Příloha 2 – Dotazník pro druhou senzorickou analýzu 

 

 

Dotazník pro senzorické hodnocení doplňků stravy 

 

Vážení hodnotitelé, 

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky doplňků stravy. 

 

Hodnotitel Student/Doktorand/Akademik 

Datum: 

Čas: 

 

Zdravotní stav (zakroužkujte):  kuřák / nekuřák  muž / žena 

  

 

Věk: 

a) 15 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 35 a více 

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? (Želatinové bonbóny) 

 

a) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny mám velmi rád/a 

b) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny mám rád/a 

c) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám příliš rád/a 

d) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám vůbec rád/a 

Jaký máte vztah k probiotickým preparátům? 

a) Probiotické preparáty užívám často 

b) Probiotické preparáty užívám občas 

c) Probiotické preparáty vůbec neužívám 

 

1) Senzorické hodnocení vzorků pomocí stupnice 

Senzoricky zhodnoťte (oznámkujte jako ve škole):  

 

1. Vynikající 

2. Velmi dobrá 

3. Dobrá 

4. Uspokojivá 

5. Nevyhovující 
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Kód 

vzorku 

Vzhled a 

barva 
Chuť Vůně Konzistence 

Celkové 

hodnocení 

A01      

B01      

C01      

D01      

E01      

 

2) Konzistence (textura) 

 

(hodnoťte zmáčknutím mezi prsty, potom v ústech při ukousnutí a žvýkání) 

 

1. Příliš měkká 

2. Měkká 

3. Střední 

4. Tvrdá 

5. Příliš tvrdá (tuhá) 

 

 

Kód vzorku Konzistence 
Označte nejlepší 

vzorek 

Označte nejhorší 

vzorek 

A01    

B01    

C01    

D01    

E01    

 

 

3) Chuť 

Intenzita chuti 

1) Neznatelná 

2) Velmi slabá 

3) Slabá 

4) Střední 

5) Silnější 

6) Dosti silná 

7) Velmi silná 
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Příjemnost chuti 

 

1. Nepřijatelná (nepříjemná, netypická, výrazně negativní pachuť) 

2. Nevyhovující (nevýrazná, prázdná, neutrální) 

3. Méně dobrá 

4. Dobrá (mírné odchylky od stupně „Vynikající“, méně výrazná)  

5. Velmi dobrá 

6. Výborná 

7. Vynikající (výrazná, charakteristická - lze dobře identifikovat, příjemná, harmonická) 

 

Kód 

vzorku 

Intenzita chuti –

 Sladkost 
Příjemnost chuti Popis chuti 

A01 

   

B01 

   

C01 

   

D01 

   

E01 
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4) Pořadový test 

(seřaďte vzorky dle vlastních preferencí a případně uveďte poznámku k produktu) 

 

Číslo pořadí Kód vzorku Poznámka 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Příloha 3 – Dotazník pro třetí senzorickou analýzu 

 

 

Dotazník pro senzorické hodnocení doplňků stravy 

 

Vážení hodnotitelé, 

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky doplňků stravy.  

 

Hodnotitel Student/Doktorand/Akademik 

Datum: 

Čas: 

 

Zdravotní stav (zakroužkujte): kuřák / nekuřák  muž / žena 

 

Věk: 

a) 15 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 35 a více 

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? (Želatinové bonbóny) 

 

a) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny mám velmi rád/a 

b) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny mám rád/a 

c) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám příliš rád/a 
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d) Nečokoládové cukrovinky na bázi želatiny nemám vůbec rád/a 

 

Jaký máte vztah k probiotickým preparátům?(Netýká se mléčných výrobků, jako je 

např. jogurt) 

1. Probiotické preparáty užívám často 

2. Probiotické preparáty užívám občas 

3. Probiotické preparáty vůbec neužívám 

1a) Senzorické hodnocení vzorků pomocí stupnice 

 

Senzoricky zhodnoťte (oznámkujte jako ve škole):  

1. Vynikající 

2. Velmi dobrá 

3. Dobrá  

4. Uspokojivá 

5. Nevyhovující 

 

Kód 

vzorku 

Vzhled, 

barva 
Chuť Vůně Konzistence 

Celkové 

hodnocení 

D01      

D02      

D03      

D04      

 

1b) Senzorické hodnocení vzorků pomocí stupnice 

 

1. Vynikající 

2. Velmi dobrá 

3. Dobrá 

4. Uspokojivá 

5. Nevyhovující 

 

Kód 

vzorku 

Vzhled, 

barva 
Chuť Vůně Konzistence 

Celkové 

hodnocení 

E01      

E02      

E03      

E04      

 

 

 



63 

 

2a) Pořadový test 

 

(seřaďte vzorky dle vlastních preferencí a případně uveďte poznámku k produktu) 

 

Číslo pořadí Kód vzorku Poznámka 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2b) Pořadový test 

 

Číslo pořadí Kód vzorku Poznámka 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 


