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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, 

konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných.  

 Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací 

aromaticky aktivních látek, mastných kyselin a jejich obsahem ve vybraných ořechových 

olejích. Dále jsou popsány tukové charakteristiky, které slouží ke zhodnocení kvality tuků, 

a instrumentální metody použité pro jednotlivá stanovení. 

 V experimentální části bylo za využití plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 

ve spojení s mikroextrakcí pevnou fází ve vzorcích ořechových olejů identifikováno celkem 42 

těkavých látek, z toho 35 sloučenin se nacházelo v mandlovém oleji a 24 sloučenin 

v pistáciovém oleji. 

 Volné a vázané mastné kyseliny byly převedeny na methylestery kyselou esterifikací 

s methanolickým roztokem bortrifluoridu jako katalyzátoru a stanoveny plynovou 

chromatografií s plamenově ionizační detekcí. V mandlovém oleji bylo identifikováno 12 

a v pistáciovém oleji 14 mastných kyselin. V obou vzorcích výrazně převažovaly kyseliny 

olejová a linolová.  

 Stanovením tukových charakteristik (číslo kyselosti, zmýdelnění, esterové, jodové podle 

Hanuše a peroxidové) byla posouzena kvalita a vlastnosti olejů. Byla zjištěna zvýšená hodnota 

peroxidového čísla u obou druhů olejů, což souvisí s povahou a délkou skladování vzorků. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the characterization of selected nut oils, almond and pistachio 

virgin oils. 

 The teoretical part concentrates on the description of nut fruits, the characterization of 

aroma-active compounds, fatty acids and their content in the nut oils. After that, the fatty 

characteristics, which determines the oil quality, and instrumental methods selected for 

individual assignment are described. 

 In the experimental part there were 42 volatile compounds identified in the nut oils by 

the headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry, 

35 were found in almond oil and 24 were found in pistachio oil.  

 Free and bound fatty acids were converted into methyl esters using acid-catalysed 

esterification with boron trifluoride-methanol solution as a catalyst and then they were 

determined by gas chromatography with flame ionization detection. There were 12 fatty acids 

identified in almond oil and 14 fatty acids in pistachio oil. Oleic acid and linoleic acid 

predominated in both samples. 

 The quality and properties of nut oils were valued by determining the fatty characteristics 

(acid value, saponification value, ester value, iodine value by Hanus method and peroxid value). 

The increased value of peroxide value was found in both oils which correlates with the trait 

and storage time of samples. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ořechové oleje, aromatické látky, MK, SPME, GC-FID/MS 

KEY WORDS 

nut oils, aroma compounds, FA, SPME, GC-FID/MS 
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1 ÚVOD 

 

Ořechy mají v racionálním stravování důležitou roli. Jsou zdrojem minerálů, polyfenolů, 

sterolů, vlákniny, bílkovin a především tuků, jež jsou pro svůj rostlinný původ upřednostňovány 

před tuky živočišnými. Důvodem je jejich nízký obsah nasycených mastných kyselin a naopak 

vysoké zastoupení mono- a polynenasycených mastných kyselin, jejichž dlouhodobý příjem je 

spojován se snižováním hladiny cholesterolu, zvyšováním citlivosti na insulin, prevencí 

kardiovaskulárních onemocněních a dalších civilizačních chorob. 

 V poslední době ořechy získávají na oblibě. Populární je zpracování skořápkových plodů 

na výrobu oříškových krémů, rostlinných mlék nebo 100% olejů, zejména za studena 

lisovaných. Takové oleje jsou díky svým senzorickým a nutričním vlastnostem využívány 

v kuchyni při náhradě tradičních druhů olejů i v kosmetických produktech pečujících o pleť. 

Nicméně ořechy a výrobky z nich jsou označovány jako potraviny vyvolávající možné 

alergické reakce. Dále jsou kvůli vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin a nízkému 

obsahu vody náchylné k procesům oxidace, které probíhají během jejich skladování 

a zpracování, a ke kontaminaci plísněmi, které produkují karcinogenní aflatoxiny. 

 Z uvedených důvodů je cílem této práce charakterizovat a posoudit kvalitu dvou vybraných 

druhů za studena lisovaných ořechových olejů – mandlového a pistáciového, zakoupených 

v běžné tržní síti. 

 V teoretické části pojednám o dosud zjištěných poznatcích problematiky aromaticky 

aktivních látek a mastných kyselin ve vybraných druzích ořechových olejů a možnostech 

ověření jejich kvality. Praktická část bude obsahovat identifikaci a kvantifikaci těkavých látek 

pomocí metody HS-SPME-GC-MS, mastných kyselin za využití GC-FID a porovnání výsledků 

obou vzorků. Dále bude zhodnocena jejich jakost pomocí stanovení tukových charakteristik.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Tato práce je zaměřena na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů. Z širokého 

spektra různých olejů dostupných na trhu byly vybrány oleje mandlový a pistáciový. 

V následujících kapitolách je uvedena jejich charakteristika, složení a vlastnosti.  

 Hlavní pozornost je věnována složení mastných kyselin a tzv. aromaticky aktivním látkám, 

které jsou důležité pro tvorbu senzorických vlastností a byly vybrány a sledovány jako hlavní 

charakterizující parametry kvality vzorků. 

2.1 Ořechové oleje 

Mezi hlavní zástupce ořechů patří mandle, para ořechy, kešu, lískové ořechy, makadamové, 

pekanové, piniové, pistáciové a vlašské ořechy. Ořechy jsou nutričně bohatými 

plodinami a jejich konzumací bylo prokázáno několik pozitivních účinků na lidský organismus, 

jako například prevence proti kardiovaskulárním onemocněním a rakovině tlustého střeva díky 

obsahu mono- a polynenasycených mastných kyselin a přítomnosti antioxidačních sloučenin 

jako jsou tokoferoly, fenoly, steroly a minerální látky. Z těchto důvodů je doporučený příjem 

40 g ořechů denně. Jejich další společnou vlastností je bohatost na oleje, které jsou z velké části 

omega-3 [1].  

 Oleje z ořechů mohou být získány různými způsoby extrakce: mechanickými systémy jakými 

jsou hydraulické lisy, extrakcí rozpouštědlem s následným přečistěním a superkritickou fluidní 

extrakcí [2]. Před extrakcí olejů musí být nejprve ořechy očištěny od skořápky a slupky.  

 Jednotlivé druhy ořechových olejů se navzájem liší oxidační stabilitou, která určuje následné 

použití a skladovací podmínky. Uplatnění v potravinářství nacházejí ořechové oleje zejména 

díky svému aromatickému a chuťovému charakteru. Další využití je například při vaření, 

masážích, jako změkčovadla ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu nebo bývají součástí 

složek pečující a vlasové kosmetiky [3]. 

2.1.1 Mandle 

Mandle jsou peckovice nevelkých stromů mandloně obecné (Amygdalus communis), která 

náleží do čeledi růžovitých (Rosaceae) a která je pěstována pro svá jedlá jádra. Plody jsou 

uloženy v rubině, mají podlouhlý tvar a obsahují 1–2 semena mandlí. Samotná semena jsou 

obalena hnědou slupkou [4]. Mandloně pocházejí pravděpodobně ze střední Asie, ale kultivací 

se postupně adaptovaly na pěstování ve stepních, pouštních i středomořských klimatických 

podmínkách. Mandlím je již po staletí přisuzován pozitivní účinek na zdraví, dobrou funkci 

mozku, schopnost snižování oxidativního stresu či protizánětlivé vlastnosti [5]. Podle Databáze 

složení potravin ČR je obsah celkového tuku ve 100 g syrových mandlí 47,9 g, z toho 4,45 g 

nasycených mastných kyselin [6]. 

2.1.2 Pistácie 

Pistácie jsou plody drobných stromů pistácie pravé (Pistacia vera), která se řadí do čeledi 

ledvinovníkovitých (Anacardiaceae). Pistácie jsou pěstovány především na Středním východě, 

ve Spojených státech amerických a Středomoří, kde byl za posledních 20 let zaznamenán 

dramatický nárůst produkce [7]. Pistáciová jádra mají charakteristickou zelenou barvu a jsou 

uložena ve hnědé skořápce, ze které jdou zralá jádra lehce vyloupnout [8]. Využívají se jako 
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sedativa, při léčbě revmatismu a pro podporu krvetvorby [1]. 100 g pistáciových ořechů 

obsahuje 50,0 g celkového tuku, z toho 5,64 g nasycených mastných kyselin [6]. 

2.2 Aromaticky aktivní látky 

Pojmem aromatické, resp. aromaticky aktivní látky rozumíme látky, které jsou zodpovědné 

za vonné, příp. chuťové vlastnosti potravin a vnímáme je smysly. Lze je také nazývat 

obecnějším termínem senzoricky aktivní látky, mezi něž se řadí navíc barviva. Dle původu lze 

tyto látky rozdělit do dvou skupin: primární a sekundární. Primární senzoricky aktivní látky 

vznikají jako sekundární metabolity v potravinách rostlinného nebo živočišného původu 

vnitrobuněčnými procesy. Množství a kvalita vyprodukovaných látek je závislá na vegetačních 

podmínkách nebo genetické výbavě živočichů. Během skladování, působením enzymů anebo 

jako produkty chemických reakcí bílkovin, sacharidů a tuků vznikají sekundární senzoricky 

aktivní látky [9]. 

2.2.1 Aromaticky aktivní látky v mandlovém oleji 

Pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) ve spojení 

s mikroextrakcí pevnou fází (SPME) bylo v panenském mandlovém oleji dle Ojeda-Amador 

a kol. [10] identifikováno 15 aromatických látek jako hexanol (ovocná, banánová vůně), 

pentanol (ovocná vůně), benzaldehyd (aroma hořkých mandlí). Dalšími identifikovanými 

látkami byly kyselina octová, hexanová, benzylalkohol, 2,3-butandiol, 

2-methyl-1-butanol, heptanol, hexanal, (2-methylbutyliden)-cyklopentan,  

3-ethyl-2,5-dimethyl-1,3-hexadien, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon, longifolen a α-terpineol. 

Nejdůležitější skupinou látek byly aldehydy. Největší podíl tvořily benzaldehyd (z celkových 

52–74 %) a hexanal (0–10 %). Druhou nejvýznamnější skupinou byly alkoholy a jako hlavní 

zástupce hexanol. Těkavé alkoholy a kyseliny, nacházející se v headspace fázi olejů, obecně 

vznikají oxidačními procesy a působením mikroorganismů během skladování ať už olejů či 

ořechů. Zvýšený obsah těchto látek je také pozorován při použití extrakce za vyšší teploty 

(>100 °C) nebo pražených ořechů [10]. 

 Běžnými indikátory, značícími oxidaci tuků, jsou hexanal, peroxidy a hydroperoxidy. 

Ve studii Lee a kol. [11] byly sledovány změny v aromatickém profilu u mandlí světle a tmavě 

pražených během skladování při teplotě 24 nebo 35 °C po dobu 24 týdnů za využití GC-MS 

s mikroextrakcí pevnou fází. Během prvních 10 týdnů skladování obsah hexanalu poklesl, 

avšak mezi 20. a 24. týdnem jeho obsah výrazně narostl, bez ohledu na stupeň pražení. Dále 

byl mezi 16. a 20. týdnem zaznamenán nárůst obsahu 1-heptanolu a 1-oktanolu. Taktéž bylo již 

po 6 týdnech identifikováno 17 nových sloučenin, které nebyly v syrových a čerstvě pražených 

mandlích přítomny. U sloučenin 2-oktanonu, 2-nonanonu, 3-okten-2-onu, 2-dekanonu,  

(E)-2-dekenalu, 2,4-nonadienalu, pentyl oxiranu a především u kyseliny octové byl pozorován 

výrazný nárůst (>10 ng ∙ g-1); množství přírůstu látek však nekorelovalo se stupněm 

pražení.  Významný úbytek sloučenin vznikajících pražením byl po 4 týdnech skladování 

zjištěn u 2-methylbutanalu, 3-methylbutanalu, furfuralu, 2-fenylacetaldehydu, 2,3-butandionu,  

2-methylpyrazinu a 1-methylthio-2-propanolu. Výsledky nebyly závislé na stupni pražení 

a skladovacích podmínkách [11]. 

 Beltrán Sanahuja a kol. [12] studovali 24 vzorků olejů připravených extrakcí ze tří odrůd 

mandlí. Ve všech vzorcích bylo detekováno 22 stejných hlavních aromatických sloučenin. 



10 

Jejich obsah byl však mezi jednotlivými odrůdami odlišný. Identifikovanými sloučeninami 

byly 3-methyl-3-pentanol, oktan, 1,3-dimethylbenzen, nonan, 5-hexen-2-ol, 2-methylpentan, 

dekan, oktanal, undekan, nonanal, dodekan, dekanal, 2-dekenal, kyselina pelargová, tridekan, 

undekanal, 2-undekenal, tetradekan, dodekanal, tetradekanal, pentadekanal a n-palmitová 

kyselina [12]. 

2.2.2 Aromaticky aktivní látky v pistáciovém oleji 

Ling a kol. [13] identifikovali metodou GC-MS s mikroextrakcí pevnou fází 43 aromatických 

látek (viz. Tabulka 1) ve vzorcích olejů získaných lisováním pistáciových ořechů tepelně 

neupravených, pražených tradičně a pražených v mikrovlnné troubě. Mezi 43 aromatickými 

látkami bylo identifikováno 7 aldehydů, 5 alkoholů, 2 kyseliny, 13 pyrazinů, 4 pyrroly, 5 

furanů, 5 terpenů a 2 neidentifikované těkavé látky, jako hlavní sloučeniny byly stanoveny 

limonen, α-pinen, β-myrcen, hexanová kyselina a nonanal. Kvantitativní obsah sloučenin byl 

u olejů získaných z pražených ořechů nižší, avšak koncentrace pyrazinů, furanů a pyrrolů byla 

u zmíněných vzorků zjištěna vyšší. Celkem 16 látek bylo identifikováno u vzorku panenského 

pistáciového oleje. Mimo již uvedené sloučeniny byly přítomny hexanal, (Z)-2-dekenal, 

1-hexanol, 1-oktanol, 1-nonanol, kyselina pentanová, 2-acetyl-pyrrol,  

5-ethyldihydro-2(3H)-furanon, 3-karen, D-limonen, styren a toluen [13]. 

 Podobné výsledky potvrzuje i Sonmezdag a kol. [14], kteří uvádí β-myrcen, α-pinen 

a limonen jako tři látky s nejvyšší koncentrací [14]. 

 Stejnou metodou byly získány také výsledky uvedené v práci Ojeda-Amador a kol. [2], která 

se taktéž zabývá charakterizací panenského pistáciového oleje. Co se týče aromatických 

sloučenin, největší zastoupení měly terpeny, čítající 97 % ze všech identifikovaných 

aromatických sloučenin, zatímco pouze 3 % tvořily kyseliny, alkoholy, aldehydy a uhlovodíky. 

Nejvýznamnější látkou byl α-pinen, který tvořil asi 80 % z celkové skupiny terpenů. Další 

látky, nacházející se ve vzorku v mnohem nižších koncentracích, byly β-myrcen, terpinolen 

a kamfen [2]. 

 

Tabulka 1a: Popis látek identifikovaných v pistáciovém oleji podle Asociace výrobců aromat 

a extraktů (FEMA) [13]  

Aromatická sloučenina Popis aroma 
Přítomnost sloučeniny 

ve vzorku panenského oleje 

2-Methylpropanal Slad, trávník – 

2-Methylbutanal Kakao, mandle – 

3-Methylbutanal Slad – 

Hexanal Tráva, lůj, tuk ✓ 

Nonanal Tuk, citrus, trávník ✓ 

Benzaldehyd Mandle, spálený cukr – 

(Z)-2-Dekenal Lůj ✓ 

1-Hexanol Pryskyřice, květina, trávník ✓ 

1-Okten-3-ol Houba – 

Oktanol Chemikálie, kov, spálenina ✓ 

Nonanol Tuk, trávník ✓ 
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Tabulka 1b: Popis látek identifikovaných v pistáciovém oleji podle Asociace výrobců aromat 

a extraktů (FEMA) [13] – pokračování 

Aromatická sloučenina Popis aroma 
Přítomnost sloučeniny 

ve vzorku panenského oleje 

2-Fenylethanol Med, koření, růže, šeřík – 

Kyselina pentanová Pot ✓ 

Kyselina hexanová Pot ✓ 

2-Methylpyrazin Popcorn – 

2,5-Dimethylpyrazin 
Kakao, pražený ořech, pečené 

hovězí maso 
– 

2,6-Dimethylpyrazin 
Pražený ořech, kakao, pečené 

hovězí maso 
– 

2-Ethylpyrazin Arašídové máslo, dřevo – 

2,3-Dimethylpyrazin 
Ořech, arašídové máslo, kakao, 

maso 
– 

2-Ethyl-6-methylpyrazin – – 

2-Ethyl-5-methylpyrazin Ovoce, cukroví – 

2-Ethyl-3-methylpyrazin Pečeně – 

2,3,5-Trimethyl-ethylpyrazin Pečeně, brambory – 

3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazin Brambory, pečeně – 

2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazin Brambory – 

3,5-Diethyl-2-methylpyrazin Pečeně – 

Pyrazinamid – – 

1-Methyl-1H-pyrrol – – 

1-Methyl-2-pyrrolidon – – 

2-Acetylpyrrol Ořech, vlašský ořech, chléb ✓ 

2-Pyrrolidon – – 

2-Pentylfuran Zelené fazolky, máslo – 

Furfural Chléb, mandle, cukroví – 

Dihydro-2(3H)-furanon Karamel, cukroví – 

5-Ethyldihydro-2(3H)-furanon Kumarin, cukroví ✓ 

2,5-Dimethyl-4-hydroxy-

3(2H)-furanon 
Karamel – 

α-Pinen Borovice, terpentýn ✓ 

3-Karen Citron, pryskyřice ✓ 

β-Myrcen Balzamikový ocet, koření ✓ 

D-Limonen Citrus, máta ✓ 

Styren Balzamikový ocet, benzín ✓ 

1-Methylen-1H-inden – – 

Toluen Nátěrová barva ✓ 
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2.3 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny (MK) jsou po chemické stránce alifatické monokarboxylové kyseliny 

s dlouhým řetězcem tvořeným 4 až 26 atomy uhlíku. Vyskytují se v podobě esteru vázané např. 

na glycerol, fosfoglycerol, nebo jako volné. Podle nasycenosti vazeb mohou být mastné 

kyseliny rozděleny na nenasycené a nasycené. Nenasycené mastné kyseliny obsahují jednu 

(MUFA) či více dvojných vazeb, které jsou odděleny většinou v intervalu 3 atomů uhlíku. Jedná 

se o tekuté, olejovité látky a nejčastěji se vyskytujícími kyselinami jsou z řady n-9 kyselina 

olejová a z řady n-6 kyseliny linolová, linolenová a arachidonová. Kyselina linolová je 

považována za esenciální a je tedy potřeba zajistit její dostatečný přísun v potravě. Na rozdíl 

od nenasycených mastných kyselin, nasycené mastné kyseliny (SFA) obsahují pouze 

jednoduché vazby. Jsou to tuhé látky a jako nejdůležitější zástupce lze jmenovat kyseliny 

palmitovou (C16) a stearovou (C18) [15]. 

 Některé řasy a rostliny jsou zdrojem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) řady n-3 

a n-6. Příjem PUFA n-3 ve stravě přináší mnoho zdravotních benefitů. Mají pozitivní účinek 

při léčbě zánětů, vrozených autoimunních onemocněních, deprese a schizofrenie anebo 

na správné fungování nervového systému, mozku a očí. Zato účinky PUFA n-6 na lidský 

organismus jsou sporné. Dobrým zdrojem PUFA n-3 kyselin dokosahexaenové 

a eikosapentaenové je rybí tuk, PUFA n-6 nacházíme v tekutých rostlinných olejích [16]. 

2.3.1 Mastné kyseliny v mandlovém oleji 

Oliveira a kol. [17] studovali obsah a složení mastných kyselin v devíti odrůdách mandlí. 

K analýze byla využita plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem  

(GC-FID). Celkem bylo identifikováno 21 mastných kyselin. Ve všech odrůdách byly nejvíce 

zastoupeny kyseliny olejová a linolová, jež představovaly alespoň 77 % z celkového obsahu 

MK. Kyselina palmitová byla stanovena jako třetí nejvíce zastoupená mastná kyselina v osmi 

odrůdách mandlí. Větší rozdíly byly zjištěny u kyseliny α-linolenové, která působí jako 

prevence vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění. Obsah této MK byl u některých 

odrůd stanoven až na 11 %. Bylo též uvedeno, že na obsahu kyseliny α-linolenové nemá vliv 

pouze konkrétní odrůda mandle, ale i teplota zrání a stupeň zralosti plodu během sklizně. Obsah 

nasycených mastných kyselin se pohyboval mezi 7,04 % a 9,08 %. U mandlových olejů 

s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin byla pozorována vyšší stabilita vůči 

oxidačním procesům. Dalšími identifikovanými kyselinami byly kyseliny butanová, 

undecylová, tridecylová, myristová, stearová, linolelaidová, arachová, γ-linolenové,  

11-eikosenová, behenová, arachidonová, trikosanová, (cis,cis)-13,16-dokosadienová, 

lignocerová, all-cis-5,8,11,14,17-eikosapentaenová, all-cis-4,7,10,13,16,19-dokosahexaenová, 

a nervonová [17]. 

 Stejnou problematikou se zabývali Čolić a kol. [18]. Ti studovali 16 vzorků mandlí 

vypěstovaných v Srbsku. Kyseliny olejová, linolová, palmitová a stearová tvořily spolu více 

než 99 % z celkového obsahu identifikovaných mastných kyselin. Nenasycené mastné kyseliny 

reprezentovaly 69,86 % (kyselina olejová) a 21,83 % (kyselina linolová), zatímco nasycené 

mastné kyseliny, zastoupené kyselinou palmitovou a stearovou, tvořily 5,48 %, respektive 

1,9 % [18]. Podobné výsledky byly popsány i ve studii Kodad a kol. [19], ve které bylo 

pracováno se vzorky mandlí vypěstovaných ve Španělsku. 
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 Rozdíly v obsahu mastných kyselin u odrůd mandlí pocházejících z konvenčního 

a ekologického zemědělství studoval Karaat [20]. Pro studii byly vybrány dvě odrůdy mandlí, 

Ferragnes a Ferraduel, každá pěstovaná oběma formami zemědělského hospodaření. Stromy 

obou odrůd rostly v blízkých sadech tak, aby byly eliminovány případné rozdíly klimatických 

podmínek. Nejvýznamnější rozdíly byly zjištěny v obsahu kyseliny olejové a linolové. Obsah 

kyseliny olejové byl vyšší v obou vzorcích odrůd získaných z ekologické produkce, zatímco 

obsah kyseliny linolové byl v těchto vzorcích nižší. Vzorky ekologicky pěstovaných mandlí 

byly též bohatší na obsah kyselin palmitové, palmitoolejové a stearové. Procentuální zastoupení 

kyselin v jednotlivých vzorcích je uvedeno v Tabulce 2 [20]. 

 

Tabulka 2: Složení mastných kyselin [%] v mandlích pěstovaných v režimech ekologického 

a konvenčního zemědělství  [20] 

% 

Ferragnes Ferraduel 

Ekologické Konvenční Ekologické Konvenční 

Palmitová kyselina 

(C16:0) 
6,4 5,9 7,9 6,0 

Palmitoolejová 

kyselina (C16:1) 
0,7 0,6 0,8 0,7 

Stearová kyselina 

(C18:0) 
2,1 1,9 2,7 2,2 

Olejová kyselina 

(C18:1) 
82,4 78,9 82,4 75,8 

Linolová kyselina 

(C18:2) 
8,4 12,7 6,2 15,3 

 

2.3.2 Mastné kyseliny v pistáciovém oleji 

Složení mastných kyselin osmi odrůd pistáciových ořechů s rozdílným místem původu bylo, 

za využití metody GC-FID, popsáno ve studii Tsantili a kol. [21]. Celkově byly identifikovány 

tyto kyseliny: myristová, palmitová, palmitoolejová, heptadekanová, stearová, olejová, 

vakcenová, linolová, linolenová, arachová, 11-eikosenová a behenová. Největší podíl byl 

tvořen z kyselin olejové a linolové, jakožto zástupců nenasycených mastných kyselin, 

a nasycené mastné kyseliny palmitové. Obsah jednotlivých kyselin vypadal následovně: obsah 

kyseliny olejové se pohyboval v rozmezí 51,6–68,33 %, obsah kyseliny linolové v rozmezí 

11,56–27,03 % a obsah kyseliny palmitové v rozmezí 8,54–10,24 % v závislosti na odrůdě. 

Po zohlednění naměřených dat ze všech studovaných odrůd pistácií lze usoudit, že kyselina 

linolová se ve vzorcích vyskytovala v nepřímo úměrné závislosti na obsahu kyseliny olejové 

[21]. Zjištěné rozdíly ve složení MK u jednotlivých odrůd pistáciových ořechů potvrzují dříve 

uvedená data Seferoglu a kol. [22]. 
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 Chahed a kol. [23] se zabývali tím, jaký dopad na složení MK může mít pěstování pistácií 

v oblastech s odlišným podnebím, a to méně vlhkým až suchým. Byla zjištěna přítomnost 

kyseliny olejové, linolové, palmitové, stearové, palmitoolejové a linolenové, v pořadí 

od nejvíce koncentrované po tu s nejnižší koncentrací. Obsah všech kyselin ve vzorcích 

postupně klesal v závislosti se snižující se vlhkostí v pěstitelských oblastech. Výjimku 

představovala kyselina olejová, jejíž nejvyšší obsah byl naměřen u vzorku pistácie z nejsušší 

oblasti. U této kyseliny byly zaznamenány také největší rozdíly v obsahu mezi jednotlivými 

oblastmi, a to 54,2 % u vzorku z oblasti s méně vlhkým podnebím až 76,8 % u vzorku 

z nejsušší, nejteplejší oblasti. Výsledné hodnoty nasycených mastných kyselin se lišily o 4,5 % 

u kyseliny palmitové, respektive o 0,4 % u kyseliny stearové. Pro nenasycené mastné kyseliny 

byly zjištěny rozdíly o 16,5 % u kyseliny linolové, o 0,6 % u kyseliny palmitoolejové a o 0,7 % 

u kyseliny linolenové v závislosti na podnebí. Z těchto údajů lze tvrdit, že v pistáciovém oleji 

převládají mononenasycené mastné kyseliny, díky kterým může konzumace pistáciového oleje 

přispět k ochraně před kardiovaskulárními onemocněními. Studie se také zabývala obsahem 

acylglycerolů, které je možné dělit na polární a neutrální. Neutrální lipidy jsou tvořeny 

monoacylglyceroly, diacylglyceroly, triacylglyceroly a volnými mastnými kyselinami. 

Nejhojněji zastoupenou skupinou byly triacylglyceroly, jejichž obsah byl stanoven na 91,1 

až 98,5 %. V rozdílech ve složení acylglycerolů ve vzorcích pistáciových ořechů nebyla 

zjištěna závislost na rozlišnosti klimatických podmínek v pěstitelských oblastech [23]. 

2.4 Tukové charakteristiky a možnosti jejich stanovení 

2.4.1 Číslo kyselosti (Čk) 

Číslo kyselosti udává počet mg KOH potřebných k neutralizaci volných mastných kyselin v 1 g 

tuku. Metoda je založena na principu neutralizace volných karboxylových skupin mastných 

kyselin hydroxidem. Princip metody lze vyjádřit pomocí rovnice (1). Norma specifikuje dvě 

metody – titrační a potenciometrickou. Metoda titrační je vhodná pro tuky a oleje, které nejsou 

silně zabarvené [24]. 

 

 
2RCOOH KOH RCOOK H O+ → +  (1) 

 

 Výsledek lze také vyjádřit v ml ethanolického roztoku hydroxidu draselného (c = 1 mol∙l-1), 

který je potřeba k neutralizaci 100 g vzorku. Metoda je vhodná pro všechny tuky a oleje nebo 

mastné kyseliny [25]. Stanovení vychází z Českých státních norem (ČSN) převzatých 

z Evropských norem (EN) a z ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) norem 

označených ČSN EN ISO 660.  

2.4.2 Číslo zmýdelnění (Čz) 

Číslo zmýdelnění je hmotnost KOH v mg potřebná k neutralizaci volných i vázaných mastných 

kyselin v 1 g tuku, tedy charakterizuje obsah veškerých mastných kyselin. Vzorek se zmýdelní 

varem s nadbytkem alkoholického roztoku hydroxidu draselného a přebytečný nezreagovaný 

hydroxid se stanoví zpětnou titrací kyselinou chlorovodíkovou na fenolftalein [24].  
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 Výsledek se někdy vyjadřuje v mikromolech volných i vázaných mastných kyselin v 1 g 

tuku. Metoda je vhodná pro všechny tuky a oleje. Pro malá množství se využívá mikrometoda 

[25]. Stanovení vychází z ČSN EN ISO 3657. 

2.4.3 Esterové číslo (Če) 

Esterové číslo je hmotnost hydroxidu draselného v mg potřebná k neutralizaci esterově 

vázaných kyselin v 1 g tuku. Vypočítá se z rozdílu čísla zmýdelnění a čísla kyselosti. 

Z esterového čísla lze také vypočítat přibližný procentuální obsah glycerolu [24]. 

2.4.4 Jodové číslo (Čj) 

Jodové číslo udává hmotnost jodu v gramech, která se aduje na 100 gramů tuku za podmínek 

metody. Je měřítkem celkového obsahu dvojných vazeb, tedy charakterizuje obsah 

nenasycených mastných kyselin. Na dvojné vazby nenasycených mastných kyselin se váže 

halogen, jeho nespotřebované množství se přidáním jodidu draselného převede na jod 

podle rovnice (2). 

 
2IBr 2 KI KI KBr I+ → + +  (2) 

 

Jod se stanoví thiosíranem na škrobový maz. Tuto reakci lze zapsat rovnicí (3) [24]. 

 

 
2 2 2 3 2 4 6I 2 Na S O 2 NaI Na S O+ → +  (3) 

 

 Metoda je vhodná pro stanovení nenasycenosti běžných tuků. Naopak není vhodná 

pro stanovení nenasycenosti oxidovaných a polymerovaných tuků. Slouží ke zjištění původu 

a kvality tuku, tedy zda již došlo k jeho oxidaci. Ke zjištění jodového čísla slouží stanovení 

podle Hanuše a podle Wijse. Metody se od sebe liší použitým činidlem – Hanušovo činidlo 

obsahuje jodmonobromid rozpuštěný v kyselině octové a Wijsovo činidlo obsahuje 

jodmonochlorid rozpuštěný v kyselině octové. Princip obou metod je shodný [25]. Stanovení 

vychází z ČSN EN ISO 3961. 

2.4.5 Peroxidové číslo (Čp) 

Peroxidové číslo udává množství peroxidů v tuku, které jsou schopny oxidovat jodid na jod 

za podmínek metody. Vyloučený jod se stanoví titrací odměrným roztokem thiosíranu. Reakce 

lze zapsat pomocí rovnic (4) a (5). 

 

3 2 3 2R–O–O–H 2 KI 2 CH COOH R–OH I 2 CH COOK H O+ + → + + +  (4) 

 
2 2 2 3 2 4 6I 2 Na S O 2 NaI Na S O+ → +  (5) 

 

 Peroxidové číslo se vyjadřuje v mikromolech kyslíku v 1 g tuku nebo v mikrogramech 

aktivního kyslíku v 1 g tuku. Metoda slouží jako měřítko stupně oxidace tuků, jinak zvaného 

stupně žluklosti, což je nežádoucí děj a dochází k němu působením vzdušného kyslíku 

na mastné kyseliny. Z toho důvodu reakci ruší přítomnost látek, které mohou také oxidovat 

jodid na jod, nebo přítomnost redukujících látek, například kyslík nebo antioxidanty [24]. 

Stanovení vychází z ČSN EN ISO 3960. 
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2.4.6 p-Anisidinové číslo 

p-Anisidinové číslo vyjadřuje množství aldehydů (zejména 2-alkenalů). Ty vznikají rozkladem 

peroxidů lipidů a jejich množství se dlouhodobým skladováním zvyšuje. Společně 

s peroxidovým číslem slouží k posouzení žluklosti tuku a oleje. p-Anisidinové číslo se 

stanovuje spektrofotometricky. Metoda je založená na měření absorbance vzorku v organickém 

rozpouštědle po reakci s p-anisidinem při vlnové délce 350 nm podle rovnice (6). 

 

 

O

CH3

NH2 + R O

O
CH3

N

R

- H
2
O

 (6) 

 

 Výsledek se vyjadřuje jako stonásobek absorbance roztoku, který obsahuje 1 g vzorku 

a činidlo ve 100 ml roztoku [26]. Stanovení vychází z ČSN EN ISO 6885. 

2.4.7 Thiobarbiturové číslo 

Thiobarbiturové číslo slouží ke sledování oxidace lipidů a vyjadřuje množství aldehydů 

(především malondialdehydu a 2-alkenalů). S těmito látkami tvoří 2-thiobarbiturová kyselina 

červeně zbavené produkty. Intenzita zbarvení produktů se měří spektrofotometricky při vlnové 

délce 538 nm. Výsledek se vyjadřuje jako zvýšení absorbance roztoku a činidla přepočítaná 

na 1 mg malondialdehydu v 1 g tuku [27]. 

2.4.8 Hydroxylové číslo 

Hydroxylové číslo udává počet mg KOH potřebných k neutralizaci kyseliny octové, která se 

váže na volné hydroxylové skupiny v 1 g tuku. Lze stanovit volumetricky 

a spektrofotometricky. Při titračním stanovení se k acetylaci používá acetanhydrid. Hodnota 

hydroxylového čísla se pak získá z rozdílu čísla zmýdelnění acetylovaného a původního lipidu. 

Spektrofotometrická metoda probíhá ve dvou krocích. Nejprve je provedena konverze lipidu 

na hydroxamové kyseliny, které následně vytváří s Fe3+ barevné komplexy. Intenzita zbarvení 

produktů je měřena spektrofotometricky při vlnové délce 530 nm [28]. 

2.5 Použité instrumentální techniky 

Pro stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných ořechových olejích byla zvolena metoda 

mikroextrakce pevnou fází a plynová chromatografie s hmotnostní detekcí. Mastné kyseliny 

byly stanoveny pomocí metody plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí. 

2.5.1 Mikroextrakce pevnou fází 

Metoda SPME, vynalezená týmem pod vedením Pawliszyna v roce 1990, je efektivní technika 

sloužící k extrakci plynných, kapalných a pevných matricí. Využívá křemenného vlákna, které 

je pokryto tenkým filmem vhodné stacionární fáze. Principem metody je sorpce látek ze vzorku 

na film stacionární fáze, dokud není dosaženo rovnováhy mezi koncentrací analytu na vlákně 

a koncentrací analytu ve vzorku. SPME lze provádět ve třech módech: přímá, headspace (HS) 

a membránově chráněná extrakce. 

 Během přímé extrakce je křemenné vlákno vnořeno přímo do vzorku a jde tedy 

o dvoufázový systém. Tento mód je velice citlivý a vhodný pro extrakci z kapalných vzorků 

obsahujících středně a málo těkavé sloučeniny. V headspace extrakci se do rovnovážného 
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systému zapojuje navíc plynná fáze nad vzorkem (headspace). Výhodou oproti přímé extrakci 

je delší životnost vlákna, jelikož vlákno není v přímém kontaktu se vzorkem. Ve třetím módu, 

membránově chráněné extrakci, je křemenné vlákno chráněno propustnou membránou. 

Membrána chrání vlákno a znemožňuje průchod nežádoucím látkám. Z tohoto důvodu je tato 

extrakce v porovnání s předchozími dvěma módy nejpomalejší. Využívá se při analýze 

znečištěných vzorků, nebo vzorků obsahujících sloučeniny s vysokou molekulovou hmotností. 

 Výhodou SPME je rychlost a nízká, resp. žádná spotřeba rozpouštědla. Obvykle bývá 

využívána v kombinaci s plynovou chromatografií k identifikaci těkavý látek a středně 

těkavých kontaminantů ze vzorků vod. Pro identifikaci slabě těkavých sloučenin, které jsou 

tepelně labilní, se používá v kombinaci s kapalinovou chromatografií [29–32]. 

2.5.2 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie, jakožto analytická metoda, slouží k separaci složek směsi na základě 

jejich rozdílné afinity ke stacionární a mobilní fází. Stacionární fáze může být pevná nebo 

kapalná. Mobilní fází je u plynové chromatografie inertní plyn. Ten je též nazýván jako plyn 

nosný. Nepřetržitý průtok mobilní fáze s sebou unáší vzorek do kolony, kde může dojít 

k rozdělení na jednotlivé složky. Ty poté putují do detektoru, který měří a generuje elektrický 

signál. Signál se zpracovává v počítači a z jeho přepisu na chromatogram lze následně 

kvalitativně a kvantitativně vyhodnotit složení vzorku [33, 34]. 

2.5.2.1 Instrumentace plynové chromatografie 

 Plynový chromatograf se skládá ze zdroje nosného plynu, regulačních prvků k úpravě tlaku, 

injektoru, kolony, termostatu, detektoru a systému sloužícímu ke zpracování dat. 

Zdroj nosného plynu 

Hlavním úkolem mobilní fáze (nosného plynu) je přenášet látky systémem do kolony. Jako 

mobilní fáze se používá inertní plyn, který není schopen interagovat se vzorkem 

ani se stacionární fází. Nosný plyn, který musí být vysoké čistoty (alespoň 99,995%), bývá 

do přístroje dodáván z vysokotlakých nádob. Případné znečištění plynu by mohlo poškodit 

stacionární fázi v koloně. Jako nosný plyn se nejčastěji používá helium, dusík a vodík. 

U plynové chromatografie ve spojení s tepelně vodivostním detektorem je nejlepší použití 

helia. Z důvodu vysoké ceny tohoto plynu je možné vyměnit helium za vodík. Nevýhodou 

použití vodíku je jeho hořlavost. Ve spojení GC-FID je možné použít dusík a helium. Dusík 

v porovnání s heliem poskytuje vyšší citlivost, ale pomalejší analýzu. Při použití detektoru 

s elektronovým záchytem je doporučováno použít jako nosný plyn dusík [33, 34]. 

Regulační prvky k úpravě tlaku  

Rychlost průtoku mobilní fáze může ovlivnit účinnost kolony a zadržení složek směsi, a je proto 

potřeba ji regulovat. K tomu slouží regulační prvky k úpravě tlaku, jako například regulační 

ventil zásobní lahve nosného plynu. U chromatografie s teplotním gradientem, používaným 

při dělení látek výrazně se lišících v těkavosti, zajišťují regulační prvky konstantní rychlost 

průtoku plynu, která by jinak i při neměnné hodnotě vstupního tlaku s postupným vyhříváním 

kolony klesala. Znalost hodnoty průtoku plynu je také nutná pro možnost zopakování analýzy. 

Moderní plynové chromatografy jsou již vybaveny elektronicky řízenou regulací [33, 34]. 



18 

Dávkovací zařízení 

Injektor slouží k dávkování vzorku na kolonu. Existuje jich několik druhů a volí se na základě 

typu kolony. U náplňových kolon je 2–10 μl vzorku pomocí mikrodávkovače nastříknuto 

přes septum do injektoru, jehož teplota je obvykle vyšší než teplota kolony, aby mohlo dojít 

k rychlém odpaření vzorku. Injektorem prochází nosný plyn, který s sebou unáší na kolonu 

vzorek ve formě par. U kapilárních kolon je možné použít 4 druhy dávkovačů: dávkovač 

s děličem (split), bez děliče (splitless), s programově řízenou teplotou vypařování (PTV) 

a dávkovač přímo do kolony (on column). Použití dávkovače s děličem je vhodně při analýze 

koncentrovaných vzorků, jelikož část nosného plynu se vzorkem odchází během dělení ven 

děličem. Naopak pro analyzování méně koncentrovaných roztoků se používá bezděličový 

dávkovač. Pro nástřik velkých objemů se volí PTV injektor. Toho lze dosáhnout tak, že je 

kapalný vzorek nastříknut do relativně chladného injektoru, který je následně vyhřát na vysokou 

teplotu. Dávkovač přímo do kolony se používá tehdy, je-li analyt tepelně labilní. Nedochází 

k odpařování vzorku a výhodou je to, že se do kapilární kolony dostane vše, co je v dávkovači 

[33, 34]. 

Chromatografické kolony 

Chromatografická kolona obsahuje stacionární fázi a je tedy místem, kde dochází k separaci 

látek. Výběr typu kolony a stacionární fáze ovlivňuje délku trvání, kvalitu a proveditelnost 

analýzy. Rozlišují se dva druhy kolon: náplňové a kapilární. Náplňové kolony jsou naplněny 

stacionární fází a náplň tak vytváří odpor proti proudu mobilní fáze. Mohou být vyrobeny 

z nerezové oceli nebo skla. Výhodou nerezových kolon je jejich odolnost, skleněné kolony jsou 

zase více inertní a hodí se více pro stanovení pesticidů a biomedicínských vzorků. Kapilární 

kolony mají mnohem menší vnitřní průměr než kolony náplňové. Podle uložení stacionární fáze 

se rozlišují 4 typy kapilárních kolon: kolona typu WCOT (Wall Coated Open Tubular), kdy je 

stacionární fáze nanesena v tenké vrstvě na vnitřní stěně kolony, čímž se vytváří podélný tunel, 

kterým prochází mobilní fáze; kolona typu PLOT (Porous Layer Open Tubular), kdy je 

na vnitřní stěně kolony nanesena tenká vrstva pórovitého materiálu coby absorbentu smáčeného 

stacionární fází; kolona typu SCOT (Support Coated Open Tubular), kdy je stacionární fáze 

vázána na povrch pevného nosiče a kolona typu CLOT (Carbon Layer Open Tubular), kdy je 

jako adsorbent, na který se váže stacionární fáze, použit uhlík [33, 34]. 

Termostaty 

Pro vyhřívání dávkovacího zařízení, kolony a detektoru se používají termostaty. Nejvíce 

komplikované je termostatování kolony. Termostaty mohou pracovat až do cca 450 °C [35]. 

Detektory 

Detekční zařízení jsou určena pro sledování složení analytu. Aby se předešlo kondenzaci látek 

eluovaných z kolony, je teplota detektoru udržována alespoň o 20 °C vyšší, než je nejvyšší 

teplota kolony. Ve spojení s plynovou chromatografií bylo popsáno již 26 druhů detektorů. 

Mezi nejvíce používané patří: tepelně-vodivostní detektor (TCD), plamenově ionizační (FID), 

termoionizační (TID), s elektronovým záchytem (ECD), plamenově fotometrický (FPD), 

fotoionizační detektor (PID) a hmotnostní spektrometr (MS). Výběr detektoru závisí na jeho 
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citlivosti, selektivitě, mezí detekce a lineárním dynamickým rozsahu [33, 36]. Detektory FID 

a MS byly použity v této práci, viz následující kapitoly. 

2.5.2.2 Plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem 

Spojení plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem je oblíbené díky jeho 

nízkým detekčním limitům, širokému dynamickému rozsahu, spolehlivosti a ceně. 

 Základem detektoru je hořák s tryskou, na jejímž konci hoří plamen. Pro usnadnění hoření 

plamene se přivádí vodík nebo vzduch jako oxidovadlo. Hořák má také funkci elektrody, 

nad ním je umístěna druhá, sběrná elektroda. Jakmile se do plamene dostane organická látka, 

spálí se a vznikají ionty. Ty jsou sbírány na elektrodách a vytváří elektrický proud, který 

v podobě signálu detektor poskytuje vyhodnocujícímu zařízení. FID je schopen detekovat 

všechny organické sloučeniny obsahující uhlík a vodík, s výjimkou kyseliny mravenčí 

a methanu. Neposkytuje také odezvu na permanentní plyny [33, 37]. 

  Metoda plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem byla použita 

ve studiích [17–23] pro stanovení mastných kyselin v mandlovém a pistáciovém oleji. 

2.5.2.3 Plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

Kombinace plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru spojuje výhody obou 

technik a tvoří tak instrumentální metodu, která je v současnosti schopna provádět 

pravděpodobně nejkomplexnější analýzy. U hmotnostní spektrometrie interagují ionty s polem 

a výstupem je hmotnostní spektrum (na ose x je poměr m/z, na ose y je intenzita signálu). 

 Hmotnostní spektrometr se skládá z iontového zdroje, analyzátoru, detektoru a zdroje vakua. 

Ionizační techniky se rozlišují podle skupenství analyzovaných látek. U plynové 

chromatografie se nejčastěji pro ionizaci používá elektronová ionizace (EI), založená 

na interakci iontu s kinetickou energií 70 eV a neutrální molekuly. Po srážce vzniká 

radikálkation, který dále nese informaci o molekulové hmotnosti, a fragmenty, nesoucí 

informaci o struktuře sloučeniny. Nevýhodou použití EI je nutná dostatečná těkavost 

analyzovaných látek. Nejpoužívanějším analyzátorem, jehož úkolem je separovat ionty 

podle poměru m/z, je u GC kvadrupól. Kvadrupól je tvořen 2 dvojicemi rovnoběžných tyčí. 

Protilehlé tyče jsou vodivě spojené a vkládá se na ně střídavé a stejnosměrné napětí. 

To umožňuje průchod pouze fragmentům v určitém rozmezí m/z a kvadrupól má tak povahu 

laditelného filtru. Ionty procházející kvadrupólem se pohybují po trajektorii šroubovice. 

Detekce může být provedena dvěma způsoby – detektory pro přímé měření signálu anebo 

elektronovým násobičem. Aby nedošlo během analýzy ke srážce iontů s jinými částicemi, je 

udržován v hmotnostním spektrometru vakuový systém. Ten zajišťuje dvoustupňová rotační 

olejová vývěva. V prvním stupni sráží rotující pohyblivé lamely atmosférický tlak na desetinu 

pascalu. V druhém stupni je možné použít difúzní (mezní vakuum je 10-6 Pa) nebo 

turbomolekulární vývěvu (mezní vakuum 10-8 Pa).  

 Mezi výhody propojení GC-MS patří jednoduchost provedení, možnost využití knihoven 

spekter pro identifikaci sloučenin a malé nároky na množství vzorku. Nevýhody jsou nutnost 

čištění zařízení a vysoké náklady. Problém představuje rozdíl tlaků mezi jednotkami GC a MS, 

proto je potřeba odčerpávat přebytečné množství mobilní fáze, aby došlo ke snížení pracovního 

tlaku [33, 37]. 
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 Ve studiích [2, 10–14] bylo použito spojení plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 

ke stanovení aromaticky aktivních látek v mandlovém a pistáciovém oleji. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité laboratorní vybavení a chemikálie 

3.1.1 Přístroje 

• Plynový chromatograf TraceTM 1310 se split/splitless injektorem (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) 

• Hmotnostní detektor ISQTM LT Single Quadrupole (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) 

• Knihovna spekter NIST/EPA/NIH, Verze 2.0 (Gaithersburg, Maryland, USA) 

• Plynový chromatograf TRACETM GC 2000 (ThermoQuest Italia S. p. A., Itálie) 

s plamenově ionizačním detektorem a split/splitless injektorem 

• Počítač PC, Intel Pentium Procesor 

• Předvážky EK-600i, A&D Instruments LTD., Japonsko 

• Topné hnízdo LTHS 100, Brněnská Drutěva, v. d., Česká republika 

• Vařič dvouplotýnkový SCP 2255SS, Sencor, Japonsko 

3.1.2 Pracovní pomůcky 

• SPME vlákno, Supelco, Bellefonte, Pensylvania, USA 

o DVB/CAR/PDMS 50/30 μm 

• Vialky o objemu 2, 4 a 10 ml se šroubovacím uzávěrem 

• Běžně dostupné laboratorní sklo a materiál 

• Mikropipeta Biohit-Proline 

3.1.3 Chemikálie 

Chemikálie pro stanovení tukových charakteristik: 

• Kyselina octová 99 % p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Kyselina chlorovodíková 35% p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Chloroforom p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Thiosíran sodný, Lach-Ner, Česká republika 

• Etanol 96% p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Hydroxid draselný p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Jodid draselný, PENTA, Česká republika 

• Jodmonobromid 

• Fenolftalein, Lach-Ner, Česká republika 

• Škrob rozpustný, PENTA, Česká republika 

 

Chemikálie pro stanovení mastných kyselin: 

• Hydroxid sodný p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Methanol p. a., Lach-Ner, Česká republika 

• Bortrifluorid (14% roztok v metanolu), p. a., SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Isooktan 99,7%, SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Chlorid sodný, p. a., PENTA, Česká republika 

• Bezvodý síran sodný, p. a., PENTA, Česká republika 
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• Směsný standard methylesterů mastných kyselin, SupelcoTM 37 Component FAME 

Mix, SIGMA-ALDRICH, Německo 

3.1.4 Plyny 

• Helium, čistota 4.8., v tlakové lahvi s redukčním ventilem, SIAD, Česká republika 

• Dusík, čistota 5.0 v tlakové bombě s redukčním ventilem a kovovou membránou, SIAD, 

Česká republika 

• Vodík, čistota 5.5 v tlakové bombě s redukčním ventilem, SIAD, Česká republika 

• Vzduch, čistota 5.0 v tlakové bombě s redukčním ventilem pro kyslík, SIAD, Česká 

republika 

3.2 Analyzované vzorky 

Pro experimentální část byly vybrány následující dva druhy ořechových olejů, zakoupených 

v běžné tržní síti: 

Mandlový olej – 100% mandlový olej lisovaný za studena 

Pistáciový olej – 100% pistáciový olej lisovaný za studena 

 Vzorky byly po zakoupení skladovány v lednici při teplotě 4 °C. Mandlový olej byl 

uchováván v zásobní lahvi z čirého skla se šroubovacím PP víčkem a pistáciový olej byl 

uchováván v tmavě zelené PET lahvi. 

3.3 Pracovní postupy 

3.3.1 Příprava vzorků k analýze 

Před začátkem každé analýzy byly vzorky olejů vyndány z lednice asi 20 minut před zahájením 

stanovení tak, aby došlo k jejich temperaci na laboratorní teplotu. Případné shluky 

v pistáciovém oleji byly rozpuštěny pod proudem teplé tekoucí vody. 

3.3.2 Stanovení těkavých látek 

Pro stanovení těkavých látek byla zvolena metoda plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 

ve spojení s mikroextrakcí pevnou fází (HS-SPME-GC-MS). 

 Na předvážkách byly do 10ml vialky naváženy 3 g oleje. Vialka byla uzavřena šroubovacím 

magnetickým víčkem se septem, aby byl znemožněn únik těkavých látek. Poté byla vialka se 

vzorkem umístěna do GC-MS a podrobena analýze. 

3.3.2.1 Podmínky SPME extrakce 

• Doba inkubace (temperování): 10 min 

• Doba extrakce: 20 min 

• Teplota agitátoru (teplota extrakce a inkubace): 40 °C 

• Agitátor zapnutý: 5 s 

• Agitátor vypnutý: 60 s 

• Množství vzorku: 3 g 

• Hloubka ponoření vlákna do vialky: 20 mm 

3.3.2.2 Podmínky GC-MS analýzy 

• Kapilární kolona: TG–WaxMS; parametry kolony: 30 m × 0,25 mm × 0,5 μl 

• Teplota injektoru (teplota desorpce): 240 °C 
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• Doba desorpce: 20 min 

• Dávkování: splitless, ventil uzavřen 10 min 

• Hloubka ponoření vlákna do injektoru: 40 mm 

• Nosný plyn: Helium 

• Průtok nosného plynu: 1 ml∙min-1 

• Teplotní program: 40 °C s výdrží 2 min 

 Vzestupný gradient 3 °C∙min-1 do 110 °C s výdrží 10 min 

 Vzestupný gradient 3 °C∙min-1 do 200 °C s výdrží 0 min 

 Celková doba analýzy: 65 min 

• Hmotnostní detektor v módu EI 

• Energie ionizačních elektronů: 70 eV 

• Teplota iontového zdroje: 200 °C 

• Skenovací rozsah m/z: 30–370 amu 

• Rychlost skenování: 0,2 s 

3.3.2.3 Identifikace a kvantifikace aromaticky aktivních látek 

K vyhodnocení stanovení aromaticky aktivních látek byl použit program Xcalibur a knihovny 

spekter. Identifikace byla provedena na základě srovnání hmotnostních spekter s dostupnou 

knihovnou spekter, obsah identifikovaných sloučenin je vyjádřen semikvantitativně pomocí 

ploch příslušných píků na chromatogramu. 

3.3.3 Stanovení mastných kyselin 

Pro stanovení mastných kyselin byly vzorky podrobeny kyselé esterifikaci s bortrifluoridem 

jako katalyzátorem. Esterifikace byla provedena zvlášť pro stanovení všech (metoda označená 

TAG) a volných (VMK) mastných kyselin. 

3.3.3.1 Kyselá esterifikace s bortrifluoridem jako katalyzátorem (TAG) 

V prvním kroku bazické katalýzy jsou glyceroly transmethylovány pomocí methanolického 

roztoku hydroxidu sodného na methylestery, přítomné VMK jsou převedeny na soli. V druhém 

kroku kyselé katalýzy jsou soli MK převedeny na methylestery reakcí s komplexem 

bortrifluorid-methanol. 

 Do destilační baňky s kulatým dnem bylo naváženo 100 mg oleje. Byly přidány 4 ml 

methanolického roztoku hydroxidu sodného (c = 0,5 mol∙l-1) a varný kamínek. K baňce byl 

připojen zpětný chladič, baňka byla vložena do topného hnízda a obsah baňky byl vařen 

pod zpětným chladičem, dokud nedošlo k vymizení kapiček tuku. Každých cca 30 sekund 

po dobu 5 až 10 minut byla baňka jemnými krouživými pohyby promíchána, aby se na stěnách 

baňky nevytvořil pevný kroužek hydroxidu sodného. Poté bylo do vroucí směsi přes zpětný 

chladič přidáno 5 ml methanolického roztoku bortrifluoridu a bylo pokračováno ve varu dalších 

20 až 25 minut. Poté byly do vroucí směsi přes horní konec chladiče přidány 3 ml isooktanu, 

destilační baňka byla vyjmuta z topného hnízda a var se zastavil. Ihned, bez jakéhokoli 

chlazení, bylo do směsi přidáno 20 ml nasyceného vodného roztoku chloridu sodného, baňka 

byla uzavřena a protřepána 15 sekund. Poté bylo přidáno větší množství nasyceného vodného 

roztoku chloridu sodného tak, aby hladina kapaliny dosáhla hrdla baňky a šlo rozeznat rozhraní 

dvou fází. Baňka byla pro oddělení fází nechána 5 minut odstát. Z horní isooktanové vrstvy 
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byly odebrány 2 ml do 4ml vialky. Bylo přidáno malé množství bezvodého síranu sodného, aby 

se odstranily stopy vlhkosti. Z takto připraveného roztoku byl odebrán 1 ml do vialky k analýze 

GC-FID [38]. 

3.3.3.2 Kyselá esterifikace s bortrifluoridem jako katalyzátorem (VMK) 

Volné MK jsou esterifikovány zahříváním v přebytku bezvodého methanolu v přítomnosti BF3 

jako katalyzátoru.  

 Do destilační baňky s kulatým dnem bylo naváženo 100 mg oleje. K baňce byl připojen 

zpětný chladič, přidán varný kamínek, 5 ml methanolického roztoku bortrifluoridu a směs byla 

přivedena k varu. Po 3 minutách byly do vroucí směsi přes horní konec chladiče přidány 3 ml 

isooktanu, destilační baňka byla vyjmuta z topného hnízda a byl zastaven var. Ihned, 

bez jakéhokoli chlazení, bylo do směsi přidáno 20 ml nasyceného vodného roztoku chloridu 

sodného, baňka byla uzavřena a protřepána 15 sekund. Poté bylo přidáno větší množství 

nasyceného vodného roztoku chloridu sodného tak, aby hladina kapaliny dosáhla hrdla baňky 

a šlo rozeznat rozhraní dvou fází. Baňka byla pro oddělení fází nechána 5 minut odstát. Z horní 

isooktanové vrstvy byly odebrány 2 ml do 4ml vialky. Bylo přidáno malé množství bezvodého 

síranu sodného, aby se odstranily stopy vlhkosti. Z takto připraveného roztoku byl odebrán 1 ml 

do vialky k analýze na plynovém chromatografu. 

 Methanolický roztok hydroxidu sodného o molární koncentraci 0,5 mol∙l-1 byl připraven 

rozpuštěním 2 g NaOH ve 100 ml methanolu za mírného ohřívání na vodní lázni. Takto 

připravený roztok byl uchováván lednici [38]. 

3.3.3.3 Podmínky GC-FID analýzy 

• Kapilární kolona: DB-WAX s vysoce polární stacionární fází (PEG); parametry kolony: 

30 m × 0,32 mm × 0,5 μm 

• Teplota injektoru: 250 °C 

• Dávkování: splitless, ventil uzavřen 1 minutu, split flow 10 ml∙min-1 

• Dávkovaný objem vzorku: 1 μl 

• Nosný plyn: Dusík 

• Průtok nosného plynu: 1 ml∙min-1 

• Teplotní program: 50 °C s výdrží 1 min 

 Vzestupný gradient 25 °C∙min-1 do 200 °C s výdrží 0 min 

 Vzestupný gradient 3 °C∙min-1 do 230 °C se zadržením 30 min 

 Celková doba analýzy: 47 min 

• Detektor: plamenově ionizační 

• Teplota detektoru: 250 °C 

• Průtok vzduchu: 350 ml∙min-1 

• Průtok vodíku: 35 ml∙min-1 

• Make-up dusíku: 30 ml∙min-1 

3.3.3.4 Identifikace a kvantifikace mastných kyselin 

Mastné kyseliny byly identifikovány na základě srovnání vyhodnocených retenčních časů 

těkavých methylesterů (MEMK) ve vzorcích olejů se standardy uvedenými v Tabulce 3. 
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Kvantifikace byla vypočítána pomocí následujících vztahů (7)–(10). Zastoupení MK je 

vyjádřeno po přepočtu v mg∙g-1 oleje. 

 

Koncentrace methylesteru mastné kyseliny v extraktu ve vialce podle vzorce (7): 

 

 1 mg ml ,s MEMK
MEMK

s

c P
c

P

−
 =    (7) 

 

kde cMEMK – koncentrace MEMK ve vzorku [mg∙ml-1], 

 cs – koncentrace standardu [mg∙ml-1], 

 PMEMK – plocha píku MEMK ve vzorku [mV∙s], 

 Ps – plocha píku standardu [mV∙s]. 

  

Výpočet koncentrace MK přepočtem z koncentrace methylesteru MK podle vzorce (8): 

 

  1 mg ml ,MEMK MK
MK

MEMK

c Mr
c

Mr

−
 =    (8) 

 

kde cMK – koncentrace MK ve vzorku [mg∙ml-1], 

  cMEMK – koncentrace MEMK ve vzorku [mg∙ml-1], 

 MrMK – molární hmotnost MK [g∙mol-1], 

 MrMEMK – molární koncentrace MEMK [g∙mol-1]. 

 

Výpočet množství v původním objemu v baňce podle vzorce (9): 

 

   mg ,MK MKm c V=   (9) 

 

kde mMK – celková hmotnost MK v baňce [mg], 

 cMK – koncentrace MK ve vzorku [mg∙ml-1], 

 V – objem isooktanu [ml]. 

 

Výpočet koncentrace MK v tuku podle vzorce (10): 

 

  1 mg g ,MK
tuk

tuk

m
c

m

− =    (10) 

 

kde ctuk – koncentrace MK ve vzorku oleje [mg∙g-1], 

 mMK – celková hmotnost MK v baňce [mg], 

 mtuk – hmotnost vzorku oleje [g]. 
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Tabulka 3a: Standardy MEMK použité pro identifikaci a kvantifikaci MK 

Název MK 
Zkrácený zápis 

MK 
TR [min] 

cs 

[mg ∙ ml
-1

] 

Ps 

[mV ∙ s] 

MrMEMK 

[g ∙ mol
-1

] 

MrMK 

[g ∙ mol
-1

] 

Kyselina máselná C4:0 4,35 0,04 3125173 102,133 88,106 

Kyselina kapronová C6:0 5,59 0,04 3194222 130,187 116,160 

Kyselina kaprylová C8:0 6,75 0,04 4061317 158,241 144,214 

Kyselina kaprinová C10:0 7,88 0,04 4223169 186,295 172,268 

Kyselina undekanová C11:0 8,5 0,02 2210409 200,322 186,295 

Kyselina laurová C12:0 9,20 0,04 4640412 214,349 200,322 

Kyselina tridekanová C13:0 10,00 0,02 2365835 228,376 214,349 

Kyselina myristová C14:0 10,96 0,04 4953419 242,403 228,376 

Kyselina myristoolejová C14:1Δ9 11,39 0,02 2366989 240,387 226,360 

Kyselina pentadekanová C15:0 12,08 0,02 2470555 256,430 242,403 

Kyselina cis-10-pentadecenová C15:1Δ10 12,59 0,02 2447994 254,414 240,387 

Kyselina palmitová C16:0 13,41 0,06 8071065 270,457 256,43 

Kyselina palmitoolejová C16:1Δ9 13,83 0,02 2520590 268,441 254,414 

Kyselina heptadekanová C17:0 14,92 0,02 2544888 284,484 270,457 

Kyselina cis-10-heptadecenová C17:1Δ10 15,40 0,02 2489531 282,468 268,441 

Kyselina stearová C18:0 16,63 0,04 5174886 298,511 284,484 

Kyselina olejová C18:1Δ9 17,06 0,04 9238057 296,495 282,468 

Kyselina linolová C18:2Δ9,12 17,96 0,02 4897549 294,479 280,452 

Kyselina γ-linolenová C18:3Δ6,9,12 18,62 0,02 2376273 292,463 278,436 

Kyselina α-linolenová C18:3Δ9,12,15 19,38 0,02 2266846 292,463 278,436 

Kyselina arachová C20:0 21,08 0,04 4888960 326,565 312,358 

Kyselina cis-11-eikosenová C20:1Δ11 21,71 0,02 2433557 322,533 308,506 

Kyselina cis-11,14-eikosadienová C20:2Δ11,14 23,20 0,02 2504386 322,533 308,506 
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Tabulka 3b: Standardy MEMK použité pro identifikaci a kvantifikaci MK – pokračování 

Název MK 
Zkrácený zápis 

MK 
TR [min] 

cs 

[mg ∙ ml
-1

] 

Ps 

[mV ∙ s] 

MrMEMK 

[g ∙ mol
-1

] 

MrMK 

[g ∙ mol
-1

] 

Kyselina heneikosanová C21:0 24,18 0,02 4522345 340,592 326,565 

Kyselina cis-8,11,14-eikosatrienová C20:3Δ8,11,14 24,99 0,02 2016421 320,517 306,490 

Kyselina arachidonová C20:4Δ5,8,11,14 25,55 0,02 2213031 318,501 304,474 

Kyselina cis-11,14,17-eikosatrienová C20:3Δ11,14,17 25,95 0,2 17674550 316,485 302,458 

Kyselina behenová C22:0 27,68 0,04 2046415 354,619 340,592 

Kyselina eikosapentaenová C20:5 28,27 0,02 4092799 316,477 302,451 

Kyselina eruková C22:1Δ13 29,31 0,02 2010098 352,603 338,576 

Kyselina cis-13,16-docosadienová C22:2Δ13,16 31,84 0,02 1902903 350,587 336,560 

Kyselina trikosanová C23:0 33,46 0,02 1619779 368,646 354,619 

Kyselina lignocerová C24:0 40,90 0,4 21464940 382,673 368,646 

Kyselina nervonová C24:1Δ15 42,08 0,2 7602600 380,657 366,630 

Kyselina cis-4,7,10,13,16,19-dokosahexaenová C22:6Δ4,7,10,13,16,19 42,64 0,2 6545812 342,523 328,496 

TR – retenční čas MEMK, cs – koncentrace standardů MEMK, Ps – plocha píků standardů MEMK, MrMEMK – molekulová hmotnost MEMK,  

MrMK – molekulová hmotnost MK
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3.3.4 Stanovení tukových charakteristik 

Pro charakterizaci olejů bylo vybráno pět tukových čísel: kyselosti, zmýdelněné, esterové, 

jodové podle Hanuše a peroxidové. Tukové charakteristiky byly stanoveny volumetricky, 

postup je uveden v následujících kapitolách. 

3.3.4.1 Stanovení čísla kyselosti (Čk) 

Do titrační baňky bylo naváženo 5 g vzorku oleje s přesností 0,1 g. Ke vzorku bylo přidáno 

100 ml ethanolu, varné kuličky a obsah baňky byl zahříván na elektrickém vařiči až k varu. 

Poté byl obsah baňky opatrně promíchán, byly přidány tři kapky 1% fenolftaleinu a ihned 

(za horka) bylo titrováno odměrným roztokem KOH v ethanolu do stálého slabě růžového 

zbarvení. Každý vzorek byl analyzován třikrát [38].  

 Číslo kyselosti bylo vypočítáno podle vztahu (11): 

 

 
1 mg g ,KOH KOH KOH

k

vz

c V Mr
Č

m

− 
 =    (11) 

 

kde cKOH – koncentrace odměrného roztoku KOH [mol∙l-1], 

 VKOH – objem odměrného roztoku KOH spotřebovaného na titraci vzorku [ml], 

 MrKOH – molární hmotnost KOH [g∙mol-1], 

 mvz – navážka vzorku [g]. 

3.3.4.2 Stanovení čísla zmýdelnění (Čz) 

Do malé destilační baňky byly naváženy 2 g vzorku oleje s přesností 0,1 g. Bylo přidáno 25 ml 

roztoku KOH v ethanolu, varné kuličky a obsah baňky byl zmýdelňován 30 minut pod zpětným 

chladičem na topném hnízdě, dokud se obsah baňky nestal čirým. Do horkého roztoku byly 

přidány 3 kapky 1% fenolftaleinu a poté byl ihned titrován odměrným roztokem kyseliny 

chlorovodíkové do odbarvení. Každý vzorek byl analyzován třikrát. Současně byl prováděn 

stejným postupem i slepý pokus bez vzorku [38]. 

 Číslo zmýdelnění bylo vypočítáno podle vztahu (12): 

 

 
( ) 1 mg g ,

KOH HCl sl vz

z

vz

Mr c V V
Č

m

−
  −

 =    (12) 

 

kde  MrKOH – molární hmotnost KOH [g∙mol-1], 

 cHCl – koncentrace odměrného roztoku HCl [mol∙l-1], 

 Vsl – objem odměrného roztoku HCl spotřebovaného na titraci slepého pokusu [ml], 

 Vvz – objem odměrného roztoku HCl spotřebovaného na titraci vzorku [ml], 

 mvz – navážka vzorku [g]. 

3.3.4.3 Stanovení jodového čísla podle Hanuše (Čj) 

Do Erlenmayerovy baňky se zábrusem bylo naváženo 0,5 g oleje s přesností 0,1 g, přidáno 

10 ml chloroformu a necháno rozpustit. Poté bylo přidáno 25 ml Hanušova činidla a baňka byla 

uzavřena zabroušenou zátkou ovlhčenou v roztoku jodidu draselného, aby se zadržel unikající 
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jod. Obsah baňky byl promíchán mírným krouživým pohybem a nechán stát 1 hodinu 

za nepřístupu světla a občasného míchání. Poté bylo přidáno 25 ml roztoku jodidu draselného, 

zátka byla opláchnuta vodou do baňky, bylo přidáno 100 ml vody a obsah baňky byl titrován 

odměrným roztokem thiosíranu sodného do oranžového zabarvení. Poté bylo přidáno asi 5 ml 

škrobového mazu a pokračováno v titraci do odbarvení vodné, horní fáze. Každý vzorek byl 

analyzován třikrát. Současně byl prováděn stejným postupem i slepý pokus bez vzorku [38]. 

 Jodové číslo podle Hanuše bylo vypočítáno podle vztahu (13): 

 

 
( ) 1 g 100 g ,

10

sl vz thios I

j

vz

V V c Mr
Č

m

−
−  

 =  
 (13) 

 

kde  Vsl – objem odměrného roztoku Na2S2O3 spotřebovaného na titraci slepého pokusu [ml], 

 Vvz – objem odměrného roztoku Na2S2O3 spotřebovaného na titraci vzorku [ml], 

 cthio – koncentrace odměrného roztoku Na2S2O3 [mol∙l-1], 

 MrI – molární hmotnost jodu [g∙mol-1], 

 mvz – navážka vzorku [g]. 

3.3.4.4 Stanovení peroxidového čísla (Čp) 

Do Erlenmayerovy baňky se zábrusem byly naváženy 3 g oleje s přesností 0,1 g. Poté bylo 

ke vzorku přidáno 50 ml směsi kyseliny octové a chloroformu, 1 ml nasyceného roztoku KI 

a obsah baňky byl promíchán pomalým kroužením. Baňka byla uzavřena a nechána stát 

v temnu 20 minut. Poté bylo do baňky přidáno 100 ml destilované vody, baňka byla protřepána 

a směs byla titrována odměrným roztokem thiosíranu sodného do změny žlutého zbarvení 

na téměř bezbarvé. Poté byl přidán 1 ml indikátoru škrobového mazu a bylo pokračováno 

v titraci do odbarvení horní vrstvy. Každý vzorek byl analyzován třikrát [38]. 

 Peroxidové číslo bylo vypočítáno podle vztahu (14): 

 

 ( ) 11000  μmol 1/ 2 ROOH g ,thios thios
p

vz

c V
Č

m

−
 =     (14) 

 

kde  cthio – koncentrace odměrného roztoku Na2S2O3 [mol∙l-1], 

 Vthio – objem odměrného roztoku Na2S2O3 spotřebovaného na titraci vzorku [ml], 

 mvz – navážka vzorku [g]. 

3.4 Statistické zpracování výsledků 

Získaná data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel Office 365. Každé stanovení 

bylo provedeno pro tři paralelní měření (n = 3). Výsledky jsou vyjádřeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka a pro lepší přehlednost znázorněny také graficky, chybové 

úsečky znázorňují směrodatnou odchylku měření.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Podstatou této práce bylo charakterizovat vybrané druhy ořechových olejů. Pro charakterizaci 

bylo vybráno stanovení těkavých látek pomocí metody HS-SPME-GC-MS (viz kap. 3.3.2.1 

a 3.3.2.2), složení mastných kyselin přípravou jejich methylesterů s následnou analýzou 

za využití GC-FID (viz kap. 3.3.3.3) a volumetrické stanovení tukových charakteristik, kterými 

byly číslo kyselosti, zmýdelnění, jodové číslo podle Hanuše a číslo peroxidové (viz kap. 3.3.4).  

 Analyzovány byly dva druhy za studena lisovaných ořechových olejů – mandlový 

a pistáciový, zakoupené v běžné tržní síti. 

4.1 Výsledky stanovení tukových charakteristik 

Pro popis tukových charakteristik bylo vybráno pět metod, a to stanovení čísla kyselosti, 

zmýdelnění, číslo esterové, jodové podle Hanuše a peroxidové. Stanovení byla provedena 

volumetrickou metodou. Výsledky jsou vyjádřeny ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka 

a porovnány s hodnotami uváděnými v literatuře.  

4.1.1 Výsledky stanovení čísla kyselosti 

Číslo kyselosti bylo stanoveno pro zjištění obsahu VMK a sledování stupně hydrolytického 

štěpení tuků ve vzorku. Čk se používá jako parametr vyjadřující kvalitu oleje. 

 U obou druhů oleje byly stanoveny poměrně nízké hodnoty, konkrétně 0,49 ± 0,00 mg∙g-1 

u mandlového oleje a 0,28 ± 0,03 mg∙g-1 u oleje pistáciového. Obě hodnoty jsou blízké 

hodnotám uváděným v literatuře [39–42], porovnání je uvedeno v Tabulce 4. Nízké hodnoty Čk 

značí čerstvost oleje, jeho dobrou kvalitu a nízký stupeň chemické či enzymatické hydrolýzy. 

 Oba vzorky splňují kritérium vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) č. 90/2000 Sb. 

pro maximální hodnotu Čk platnou pro oleje lisované za studena, jejíž hodnota je 4,0 mg∙g-1 

[43]. 

 

Tabulka 4: Výsledky stanovení Čk ve vzorcích (mg∙g-1) 

Vzorek oleje Čk [mg∙g
-1

] Publikované Čk [mg∙g
-1

] 

Mandlový olej 0,49 ± 0,00 0,26–2,14 [39, 40] 

Pistáciový olej 0,28 ± 0,03 0,38–1,42 [41, 42] 

4.1.2 Výsledky stanovení čísla zmýdelnění 

Číslo zmýdelnění slouží jako míra obsahu volných i esterově vázaných mastných kyselin. 

U vzorku mandlového oleje bylo Čz stanoveno na 207 ± 5 mg∙g-1, u vzorku pistáciového oleje 

na 216 ± 5 mg∙g-1. Obě hodnoty jsou vyšší oproti hodnotám uváděným v literatuře [39–41, 45], 

jak je možno vidět v Tabulce 5. Větší odchylka experimentálně stanovené a dříve publikované 

hodnoty byla zjištěna u pistáciového oleje. Vysoké hodnoty Čz mohou značit vyšší procentuální 

zastoupení nízkomolekulárních sloučenin lipidů. U nerafinovaných olejů mohou být hodnoty 

ovlivněné přítomností nezmýdelnitelných látek, které jsou schopny reagovat s KOH [44]. 
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Tabulka 5: Výsledky stanovení Čz ve vzorcích (mg∙g-1) 

Vzorek oleje Čz [mg∙g
-1

] Publikované Čz [mg∙g
-1

] 

Mandlový olej 207 ± 5 173,5–192,9 [39, 40] 

Pistáciový olej 216 ± 5 188,2–193,5 [41, 45] 

4.1.3 Výsledky stanovení esterového čísla 

Esterové číslo bylo vypočítáno jako rozdíl čísla zmýdelnění a kyselosti a udává tedy obsah 

esterově vázaných mastných kyselin ve vzorcích. U vzorku mandlového oleje bylo stanoveno 

Če na 206,79 ± 4,56 mg∙g-1 a u vzorku pistáciového oleje na 215,68 ± 5,14 mg∙g-1. Jelikož se 

hodnoty Čk u obou druhů olejů pohybovaly pod 0,50 mg∙g-1, je patrné, že se většina MK v obou 

vzorcích vyskytovala ve vázané formě. Z výsledků uvedených v Tabulce 6 vyplývá, že vyšší 

obsah vázaných MK se nachází v pistáciovém oleji. 

 Glycerol je produkován během hydrolýzy tuků a olejů, má nasládlou chuť a sledováním jeho 

obsahu lze pozorovat změny v kvalitě vzorků. Pro vzorek mandlového oleje byl stanoven obsah 

glycerolu na 11,31 ± 0,25 % a u vzorku pistáciového oleje na 11,80 ± 0,28 %. Obsah glycerolu 

v běžných druzích olejů se pohybuje od 9,7 do 13,6 %, jak je uvedeno v literatuře [46]. Oleje 

s vysokým obsahem glycerolu (např. kokosový olej – 13,6 %, palmojádrový olej – 13,3 %) se 

často využívají pro zisk samotného glycerolu, který se následně používá jako surovina 

pro výrobu dalších produktů. 

 

Tabulka 6: Výsledky stanovení Če (mg∙g-1) a glycerolu ve vzorcích (%) 

Vzorek oleje Če [mg∙g
-1

] % glycerolu 

Mandlový olej 206,79 ± 4,56 11,31 ± 0,25 

Pistáciový olej 215,68 ± 5,14 11,80 ± 0,28 

4.1.4 Výsledky stanovení jodového čísla podle Hanuše 

Jodové číslo slouží k vyjádření obsahu dvojných vazeb, tj. množství nenasycených mastných 

kyselin. U vzorku mandlového oleje bylo stanoveno Čj na 92,3 ± 2,0 g∙100 g-1 a u vzorku oleje 

pistáciového na 104,4 ± 0,7 g∙100 g-1. Hodnota Čj zjištěná u mandlového oleje je blízká 

hodnotám uváděným v literatuře [39, 40]. Naopak u pistáciového oleje byla zjištěna mírně vyšší 

hodnota Čj v porovnání s údaji z literatury [41, 45], jak je uvedeno v Tabulce 7. 

 Čím vyšší je hodnota Čj, tím vyšší obsah nenasycených MK tuk obsahuje. Naopak nižší 

hodnoty mohou indikovat oxidaci tuku a s tím spojené zhoršení senzorických vlastností [41]. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že vyšší podíl nenasycených MK obsahuje vzorek pistáciového 

oleje a lze u něj očekávat vyšší náchylnost k oxidaci. 

 

Tabulka 7: Výsledky stanovení Čj ve vzorcích (g∙100 g-1) 

Vzorek oleje Čj [g∙100 g
-1

] Publikované Čj [g∙100 g
-1

] 

Mandlový olej 92,3 ± 2,0 88,8–96,1 [39, 40] 

Pistáciový olej 104,4 ± 0,7 85,70–94,23 [41, 45] 
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4.1.5 Výsledky stanovení peroxidového čísla 

Peroxidové číslo bylo stanoveno pro zjištění obsahu peroxidů v tuku a posouzení jeho kvality. 

Množství zjištěných peroxidů, produktů oxidačních procesů, slouží k odhalení a vyhodnocení 

stupně žluklosti. S tímto procesem souvisí také vznik nových těkavých látek a změny chuti 

a vůně tuku. Může být ovlivněno několika faktory, jako je teplota skladování, volba skladovací 

nádoby nebo přístup světla. Vliv na hodnotu Čp může mít také to, jak byly skořápkové plody 

před lisováním upraveny (např. loupání, kdy může být ořech po odstranění slupky náchylnější 

k enzymatické oxidaci či autooxidaci lipidu) [40]. 

 U vzorku mandlového oleje bylo Čp stanoveno na 23 ± 0 μmol(1/2 ROOH)∙g-1,  u vzorku 

pistáciového oleje byla zjištěna hodnota 31,1 ± 2,0 μmol(1/2 ROOH)∙g-1. Obě experimentálně 

stanovené hodnoty Čp jsou výrazně vyšší, než je uváděno v literatuře [39–41, 47], výsledky je 

možné porovnat v Tabulce 8. Z naměřených dat vyplývá, že oba druhy olejů vykazují určitý 

stupeň oxidace, což je negativní zjištění z hlediska možné degradace zdraví prospěšných látek 

a zhoršení senzorických vlastností olejů. Lepší výsledky dle stanovení Čp vykazuje vzorek 

mandlového oleje. Stanovené hodnoty Čp také bohužel překračují max. 15,0 mekv. O2 kg-1, což 

odpovídá max. 7,5 μmol(1/2 ROOH)∙g-1, pro oleje lisované za studena podle vyhlášky  

MZe č. 90/2000 Sb. [43]. Vzhledem k tomu, že oba analyzované vzorky patří do skupiny olejů 

s vysokým obsahem nenasycených MK, lze mírně vyšší stupeň oxidace v důsledku delšího 

skladování očekávat. V navazující práci bude jejich trvanlivost ověřena dlouhodobým 

skladovacím experimentem.  

 

Tabulka 8: Výsledky stanovení Čp ve vzorcích (μmol(1/2 ROOH)∙g-1) 

Vzorek oleje Čp [μmol(1/2 ROOH)∙g
-1

] Publikované Čp [μmol(1/2 ROOH)∙g
-1

] 

Mandlový olej 23 ± 0 0,34–6,0 [39, 40] 

Pistáciový olej 31,1 ± 2,0 1,72–5,0 [41, 47] 

4.2 Výsledky stanovení těkavých látek ve vzorcích 

Těkavé látky byly ve vzorcích identifikovány na základě srovnání hmotnostních spekter 

s dostupnými knihovnami a jejich přehled je uveden v Tabulce 9. Identifikované sloučeniny 

byly zařazeny do chemických skupin a jejich přítomnost ve vzorku byla označená symbolem 

„✓“. V úvahu byly brány látky, které se nacházely alespoň ve 2 ze 3 měření. Z důvodu mírných 

odchylek retenčních časů sloučenin u jednotlivých měření je v Tabulce 9 uvedena průměrná 

hodnota TR (n = 6). Aromaticita sloučenin byla ověřena v dostupné literatuře, většinu z nich lze 

tedy považovat za aromaticky aktivní, v tabulce je uveden i popis aroma. 

 Celkově bylo ve všech vzorcích ořechových olejů identifikováno 42 těkavých látek, z toho 

12 aldehydů, 11 alkoholů, 8 terpenových uhlovodíků, 5 kyselin, 3 ketony a 3 ostatní, nezařazené 

sloučeniny. Vzorky byly před provedením analýzy skladovány v lednici přibližně 5 měsíců. 

 Ukázky chromatogramů jednotlivých vzorků jsou součástí Přílohy 1 a 2.  
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Tabulka 9a: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných ve vzorcích 

Název sloučeniny TR [min] Chemická skupina 
Mandlový 

olej 

Pistáciový 

olej 
Reference Popis aroma 

Ethanol 4,63 alkohol ✓ ✓ [48] Cukroví [13] 

Pentanal 5,69 aldehyd ✓ ✓ [48] Mandle, slad 

α-Pinen 6,63 terpenový uhlovodík – ✓ [48] Borovice, terpentýn [13] 

Chloroform 6,94 ostatní ✓ ✓ [49] Cukroví, ovoce [9][54] 

Toluen 7,48 ostatní ✓ – [48] Nátěrová barva [13] 

Hexanal 8,99 aldehyd ✓ ✓ [48] Tráva, lůj, tuk [13] 

Methanol 11,42 alkohol ✓ – [50]  

Heptan-2-on 13,01 keton ✓ ✓ [48] Mýdlo 

Heptanal 13,16 aldehyd ✓ ✓ [48] Tuk, citrus 

Limonen 13,51 terpenový uhlovodík ✓ – [48]  Citrus, máta [13] 

Hex-2-enal 14,69 aldehyd ✓ – [48] Jablko, trávník 

2-Pentylfuran 15,17 ostatní ✓ ✓ [48] Zelené fazolky, máslo [13] 

Pentan-1-ol 16,03 alkohol ✓ ✓ [48] Ovoce 

o-Cymen 16,84 terpenový uhlovodík – ✓ [51] Kadidlo 

Oktan-2-on 17,58 keton ✓ – [48] Mýdlo, benzín 

Oktanal 17,78 aldehyd ✓ – [48] Tuk, mýdlo, citron, trávník 

(Z)-Hept-2-enal 19,46 aldehyd ✓ ✓ [48] Mýdlo, tuk, mandle 

Hexanol 20,68 alkohol ✓ – [48] Pryskyřice, květina, trávník [13] 

Nonan-2-on 22,29 keton ✓ – [48] Horké mléko, mýdlo, trávník 

Nonanal 22,51 aldehyd ✓ ✓ [48] Tuk, citrus, trávník [13] 

(E)-Okt-2-enal 24,19 aldehyd ✓ – [48] Tráva, ořechy, tuk 

Okt-1-en-3-ol 25,04 alkohol ✓ ✓ [51] Houby 

(2E,4E)-Hepta-2,4-dienal 25,94 aldehyd – ✓ [48] Ořechy, houby 

Kyselina octová 26,15 kyselina ✓ ✓ [48] Kyselost 

2-Ethylhexan-1-ol 26,85 alkohol – ✓ [48]  Růže, trávník 

Benzaldehyd  29,04 aldehyd – ✓ [48] Mandle, spálený cukr [13] 
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Tabulka 9b: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných ve vzorcích – pokračování 

Název sloučeniny TR [min] Chemická skupina 
Mandlový 

olej 

Pistáciový 

olej 
Reference Popis aroma 

α-Bergamoten 32,25 terpenový uhlovodík ✓ – [48] Dřevo, čaj 

Ethan-1,2-diol 36,49 alkohol – ✓ [52] Cukroví [51] 

Humulen 38,53 terpenový uhlovodík ✓ – [48] Dřevo 

β-Selinen 42,76 terpenový uhlovodík ✓ – [48] Bylinky 

δ-Kadinen 44,24 terpenový uhlovodík – ✓ [48] Tymián, medicína, dřevo 

Kyselina pentanová 44,77 kyselina ✓ – [48] Pot [13] 

Karvakrol 46,30 alkohol ✓ ✓ [51] Tymián, medicína, dřevo 

(E)-Kalamenen 48,24 terpenový uhlovodík ✓ – [48] Bylinky, koření 

Kyselina hexanová 50,03 kyselina ✓ ✓ [48] Pot [13] 

Benzylalkohol 50,82 alkohol ✓ ✓ [48] Cukroví, květina 

2-Fenylethanol 52,31 alkohol ✓ ✓ [48] Med, koření, růže, šeřík [13] 

Kyselina heptanová 54,65 kyselina ✓ – [50] Meruňka, květina [51] 

4-Methoxybenzaldehyd 57,04 aldehyd ✓ ✓ [48] Máta, cukroví 

Kyselina oktanová 58,72 kyselina ✓ – [48] Pot, sýr 

Hexylcinnamaldehyd 60,69 aldehyd ✓ – [53] Cukroví, květina, trávník, citrus [55] 

2-Fenoxyethanol 61,61 alkohol ✓ – [52] Růže, skořice [55] 
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4.2.1 Porovnání počtu identifikovaných látek ve vzorcích ořechových olejů 

Srovnání celkového počtu identifikovaných sloučenin ve vzorcích rozdělených 

podle chemických skupin je uvedeno na Obrázku 1, podrobnější přehled v Tabulce 10. 

 

 

Obrázek 1: Celkový počet těkavých látek ve vzorcích podle chemických skupin 

 

Tabulka 10: Celkový počet těkavých látek ve vzorcích podle chemických skupin 

Chemická skupina Mandlový olej Pistáciový olej 

Aldehydy 10 7 

Alkoholy 9 8 

Ketony 3 1 

Kyseliny 5 2 

Terpenové uhlovodíky 5 4 

Ostatní 3 2 

Celkem 35 24 

 

 Celkem bylo identifikovaných 42 látek, z nichž 19 se nacházelo v obou druzích olejů. 

Ve vzorku mandlového oleje bylo identifikováno 35 těkavých látek a ve vzorku pistáciového 

oleje 24 těkavých látek. Porovnáním výsledků lze říci, že nejvíce zastoupenými skupinami jsou 

v obou vzorcích aldehydy, alkoholy a terpenové uhlovodíky.  

 V mandlovém oleji byl zjištěn vyšší počet všech skupin. Obecně lze ale říci, že, co se týče 

počtu identifikovaných látek jednotlivých chemických skupin, se oba druhy olejů od sebe 

výrazně nelišily. Největší rozdíl byl zaznamenán v počtu identifikovaných aldehydů a kyselin. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mandlový olej Pistáciový olej

aldehydy

alkoholy

ketony

kyseliny

terpenové uhlovodíky

ostatní



36 

 U vzorku mandlového oleje bylo potvrzeno zjištění ze studie [10], které uvádělo aldehydy 

a alkoholy jako dvě nejvíce zastoupené chemické skupiny z identifikovaných aromatických 

látek. Stejně jako u vzorku mandlového oleje, i u oleje pistáciového byly jako hlavní sloučeniny 

stanoveny aldehydy a alkoholy, v souladu se studiemi [2, 13, 14]. 

4.2.2 Porovnání obsahu identifikovaných látek ve vzorcích ořechových olejů 

Kvantifikace byla provedena na základě stanovení ploch jednotlivých píků. Na Obrázku 2 a 3 

je uvedeno srovnání obsahu identifikovaných sloučenin ve vzorcích, opět rozdělené 

podle chemických skupin. Výsledky jsou vyjádřeny jednak srovnáním ploch píků (Obrázek 2) 

a jako „relativní obsah“, tj. % z celkové plochy všech píků na chromatogramu (Obrázek 3). 

 

 

Obrázek 2: Obsah těkavých látek ve vzorcích podle chemických skupin 
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Obrázek 3: Obsah těkavých látek ve vzorcích podle chemických skupin (v %) 

 Z grafů na Obrázku 2 a 3 je dobře patrné výrazně odlišné složení těkavých látek 

v mandlovém a pistáciovém oleji. Mandlový olej je oproti pistáciovému více jak dvojnásobně 

bohatší na těkavé látky. Jsou v něm hojněji zastoupeny všechny chemické skupiny, kromě 

alkanů a ostatních, nezařazených sloučenin. 

 Celkem bylo identifikováno 17 látek, které se nacházely v obou druzích olejů, a patří mezi ně 

ethanol, pentanal, chloroform, hexanal, heptan-2-on, limonen, 2-pentylfuran, pentan-1-ol,  

(Z)-hept-2-enal, nonanal, okt-1-en-3-ol, kyselina octová, karvakrol, kyselina hexanová, 

benzylalkohol, 2-fenylethanol a 4-methoxybenzaldehyd. 

 U každého vzorku byly detekovány i některé sloučeniny, které nebyly obsaženy ve druhém 

vzorku. Sloučeninami, které byly identifikovány ve vzorku mandlového oleje, ale 

nevyskytovaly se ve vzorku oleje pistáciového, byly toluen, methanol, heptanal, hex-2-enal, 

oktan-2-on, oktanal, hexanol, (E)-2-okt-2enal, nonan-2-on, α-bergamoten, humulen, β-selinen, 

kyselina pentanová, (E)-kalamenen, kyselina heptanová, oktanová, hexylcinnamaldehyd 

a 2-fenoxyethanol. 

 Naopak sloučeniny, které se nacházely jen v pistáciovém oleji, byly α-pinen, 

o-cymen, (2E,4E)-hepta-2,4-dienal, 2-ethylhexan-1-ol, benzaldehyd, ethan-1,2-diol  

a δ-kadinen. 

 Sloučeniny, které byly detekovány shodně ve studii [10] a experimentální části této práce, 

jsou hexanol, kyselina octová, hexanová a benzylalkohol. Rovněž byl detekován hexanal, který 

slouží jako identifikátor oxidace olejů. Přítomnost látek oktan-2-onu, nonan-2-onu a kyseliny 

octové pravděpodobně značí delší dobu skladování vzorku mandlového oleje. Toto zjištění 

vychází ze studie [11], ve které byly poslední tři zmíněné látky naměřeny až po 6 týdnech 

skladování vzorku. 
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 Dále byla u vzorku pistáciového oleje potvrzena přítomnost významných terpenových 

uhlovodíků limonenu a α-pinenu [10]. Mezi další sloučeniny, které byly identifikovány 

ve studiích i experimentální části této práce, patří kyselina hexanová a nonanal. Zároveň byl 

i u vzorku pistáciového oleje detekován hexanal, jehož přítomnost značí oxidaci oleje. 

 Dosud bylo v databázi Web of Science publikováno celkem 65 článků zabývajících se 

studiem obsahu těkavých látek v mandlovém oleji a 24 článků zaměřených na obsah těkavých 

látek v pistáciovém oleji. Jedná se tedy o poměrně dobře prozkoumanou problematiku, přesto 

se podařilo nalézt některé sloučeniny, které dosud nebyly publikovány: u mandlového oleje  

α-bergamoten, humulen, β-selinen, karvakrol, (E)-kalamenen, 4-methoxybenzaldehyd, 

hexylcinnamaldehyd a 2-fenoxyethanol. Těmito 8 látkami jsou 4 terpenové uhlovodíky, 2 

aldehydy a 2 alkoholy. U pistáciového oleje byly nově identifikovány chloroform,  

heptan-2-on, (Z)-hept-2-enal, (2E,4E)-hepta-2,4-dienal, 4-methoxybenzaldehyd  

a ethan-1,2-diol. Po zařazení do chemických skupin jsou z těchto 6 látek 3 aldehydy, 1 alkohol, 

1 keton a 1 ostatní, nezařazená látka. 

 Kvalitativní a kvantitativní rozdíly ve výsledcích experimentálních a uváděných ve studiích 

mohly být způsobeny různými faktory, jako je způsob výroby, ale především podmínky 

skladování. Délka skladování vzorků ořechových olejů byla pravděpodobně také odlišná. 

V průběhu skladování mohlo dojít k poklesu, nebo naopak nárůstu obsahu některých 

aromaticky aktivních látek, jako bylo popsáno ve studii [11]. Také mohlo dojít k šíření 

mikroorganismů a oxidaci, což lze potvrdit přítomností hexanalu, který byl detekován v obou 

druzích olejů. Jak již bylo zmíněno, navazující experimenty budou zaměřeny na ověření 

trvanlivosti vzorků olejů během skladování. 

4.3 Výsledky stanovení mastných kyselin 

MK byly identifikovány na základě srovnání retenčních časů MEMK s příslušnými standardy. 

Kvantifikace byla provedena srovnáním ploch píků se standardy o známé koncentraci. 

V Tabulce 11 je uveden komplexní přehled identifikovaných volných a vázaných MK a jejich 

obsah (v mg∙g-1 oleje), srovnání celkového obsahu MK je uvedeno na Obrázku 4. Celkově bylo 

ve všech vzorcích ořechových olejů identifikováno 14 mastných kyselin. Ukázky 

chromatogramů jsou v Přílohách 3–8. 

 



39 

Tabulka 11: Obsah všech (TAG) a volných (VMK) mastných kyselin ve vzorcích (mg∙g-1 oleje) 

 

 

Obrázek 4: Obsah volných a vázaných MK ve vzorcích 

4.3.1 Porovnání obsahu vázaných mastných kyselin ve vzorcích ořechových olejů 

V obou vzorcích bylo identifikováno celkem 14 mastných kyselin. Ve vzorku mandlového 

i pistáciového oleje byly identifikovány kyseliny kapronová, kaprylová, kaprinová, myristová, 

palmitová, palmitoolejová, stearová, olejová, linolová, γ-linolenová, arachová  

a cis-11-eikosenová. Ve vzorku pistáciového oleje byly navíc identifikovány 2 MK, a to 

kyselina laurová a heptadekanová. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Mandle VMK Pistácie VMK Mandle MK Pistácie MK

K
o
n

ce
n

tr
a
ce

 M
K

[m
g
∙g

-1
]

Zkrácený zápis MK 
Mandlový olej Pistáciový olej 

cTAG [mg∙g
-1

] cVMK [mg∙g
-1

] cTAG [mg∙g
-1

] cVMK [mg∙g
-1

] 

C6:0 0,27 ± 0,04 0,12 ± 0,09 0,14 ± 0,01 0,16 ± 0,10 

C8:0 0,17 ± 0,05 0,04 ± 0,02 0,29 ± 0,16 0,08 ± 0,05 

C10:0 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,41 ± 0,30 0,05 ± 0,03 

C12:0     0,50 ± 0,04 0,05 ± 0,02 

C14:0 1,14 ± 0,10 0,05 ± 0,02 2,55 ± 0,17 0,17 ± 0,04 

C16:0 136,30 ± 40,83 2,92 ± 1,86 141,85 ± 23,20 5,47 ± 0,89 

C16:1∆9 10,50 ± 5,65 0,26 ± 0,18 18,17 ± 3,31 0,56 ± 0,07 

C17:0     0,25 ± 0,02 0,23 ± 0,02 

C18:0 33,36 ± 9,79 0,63 ± 0,23 29,76 ± 4,41 0,52 ± 0,02 

C18:1∆9 415,75 ± 58,96 12,53 ± 6,35 345,79 ± 59,15 6,65 ± 0,60 

C18:2Δ9,12 269,68 ± 35,22 4,96 ± 3,26 181,74 ± 36,30 4,56 ± 0,44 

C18:3Δ6,9,12 1,90 ± 0,71 0,06 ± 0,03 4,84 ± 0,29 0,16 ± 0,02 

C20:0 1,53 ± 0,18 0,02 ± 0,01 4,53 ± 0,42 0,05 ± 0,01 

C20:1Δ11 5,89 ± 0,44 0,05 ± 0,05 16,23 ± 1,18 0,04 ± 0,02 
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 V obou druzích ořechových olejů výrazně převažují kyseliny olejová a linolová, jakožto 

zástupci nenasycených mastných kyselin. To potvrzuje zjištění uváděná ve studiích [17, 19, 21, 

22]. Obsah kyseliny olejové byl stanoven na 415,75 ± 58,963 mg∙g-1 u vzorku mandlového 

oleje, respektive na 347,79 ± 59,15 mg∙g-1 u vzorku oleje pistáciového. Obsah kyseliny 

linolové byl stanoven na 269,68 ± 35,22 mg∙g-1 u vzorku mandlového oleje, respektive 

na 181,74 ± 36,30 mg∙g-1 u vzorku oleje pistáciového. Největší zastoupení z nasycených MK 

měly kyseliny palmitová a stearová. U dalších identifikovaných mastných kyselin byl 

ve vzorcích stanoven mnohem nižší obsah. Obsah všech identifikovaných mastných kyselin je 

uveden v Tabulce 11 a graficky znázorněn na Obrázku 4. Porovnání celkového obsahu 

nasycených (SFA), mononenasycených (MUFA) a polynenasycených (PUFA) MK ve vzorcích 

je znázorněno na Obrázku 5. Oba vzorky obsahovaly nejvyšší podíl MUFA díky vysokému 

obsahu kyseliny olejové, následovaly PUFA, jejichž největší část byla tvořena kyselinou 

linolovou, a nejmenší zastoupení měly SFA. Na Obrázcích 6–9 je znázorněno, pro lepší 

přehlednost, porovnání obsahů jednotlivých MK, MK jsou rozděleny podle koncentrace. 

 Přestože u vzorku pistáciového oleje byl identifikován větší počet MK, celkový obsah MK 

byl vyšší u mandlového oleje. Výhodou je především vyšší obsah kyseliny linolové, která je 

esenciální mastnou kyselinou řady n-6 a její příjem je nutné zajistit ze stravy [15]. 

 U vzorku mandlového oleje byly shodně s literaturou [17] identifikovány kyseliny 

myristová, palmitová, stearová, olejová, linolová, γ-linolenová, arachová a cis-11-eikosenová. 

V experimentální části byla navíc zjištěna přítomnost kyseliny kapronové, kaprylové, 

kaprinové a palmitoolejové, nutno ale zmínit, že první tři jmenované kyseliny se nacházely 

ve vzorku v nízkých koncentracích (viz Tabulka 11). Mastné kyseliny, které byly 

identifikovány ve vzorku pistáciového oleje a jejich přítomnost byla ověřena se studií [21], jsou 

kyseliny myristová, palmitová, palmitoolejová, heptadekanová, stearová, olejová, linolová, 

γ-linolenová, arachová a cis-11-eikosenová. Navíc byly identifikovány kyseliny kapronová, 

kaprylová, kaprinová a laurová. I v případě pistáciového oleje byly poslední 4 zmíněné MK 

obsaženy ve vzorku v nízkých koncentracích (viz Tabulka 11). 

 Kvantitativní rozdíly ve výsledcích experimentálních a uváděných ve studiích mohly být 

způsobeny délkou skladování vzorků, příp. obecně odlišnými podmínkami skladování. Jak je 

uvedeno ve studiích [20, 23], vliv na složení MK mohly mít i podmínky pěstování stromů, 

jejichž plody byly následně použity na výrobu ořechových olejů. 
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Obrázek 5: Porovnání obsahu SFA:MUFA:PUFA ve vzorcích (vázané MK) 

 

 

Obrázek 6: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (vázané MK) (c < 1 mg∙g-1) 
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Obrázek 7: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (vázané MK) (c = 1–5 mg∙g-1) 

 

 

Obrázek 8: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (vázané MK) (c = 5–100 mg∙g-1) 
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Obrázek 9: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (vázané MK) (c >100 mg∙g-1) 

 

4.3.2 Porovnání obsahu volných mastných kyselin ve vzorcích ořechových olejů 

Bylo identifikováno 14 VMK, stejných jako u předchozího stanovení. Výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 11, celkový obsah je znázorněn na Obrázku 4. 

 Tuky jsou tvořeny cca z > 95 % z TAG, u všech mastných kyselin byla podle očekávání 

zjištěna výrazně nižší koncentrace ve volné formě než ve formě vázané. Z porovnání obsahu 

SFA:MUFA:PUFA VMK ve vzorcích znázorněného na Obrázku 10 lze říci, že největší 

zastoupení v obou vzorcích měly MUFA, v případě mandlového oleje následovaly PUFA 

a u pistáciového oleje SFA. Obsah jednotlivých MK je znázorněn na Obrázku 11 a 12, MK byly 

rozděleny podle koncentrace. 

 Nejvyšší koncentrace byly u vzorku mandlového oleje zjištěny u kyseliny olejové 

(12,53 ± 6,53 mg∙g-1) a kyseliny linolové (4,96 ± 3,26 mg∙g-1), také u vzorku pistáciového oleje 

byl nejvyšší obsah kyseliny olejové (6,65 ± 0,60 mg∙g-1) a kyseliny linolové  

(4,56 ± 0,44 mg∙g-1). Všechny další identifikované VMK, s výjimkou kyseliny palmitové, měly 

v obou druzích olejů zastoupení menší než 1 mg∙g-1 vzorku. Toto zjištění bylo očekávané a je 

pozitivní i ze senzorického hlediska, jelikož vysoký obsah volných mastných kyselin, 

vzniklých lipolýzou triacylglycerolů, může mít nepříznivý vliv na chuť a až žluklou vůni 

ořechových olejů.  

 Výjimku tvořily u vzorku mandlového oleje kyselina kaprinová a u vzorku pistáciového 

oleje kyselina kapronová, u kterých byla naměřena nižší koncentrace ve formě vázané. 

Vzhledem k velmi nízkým koncentracím obou kyselin mohla tato skutečnost vzniknout 

nedokonalým vyhodnocováním malých ploch píků na chromatogramech.  
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Obrázek 10: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (volné MK) 

 

 

Obrázek 11: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (volné MK) (c < 1 mg∙g-1) 
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Obrázek 12: Porovnání obsahu jednotlivých MK ve vzorcích (volné MK) (c > 1 mg∙g-1) 
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5 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací ořechových olejů se zaměřením na posouzení 

jejich kvality. Byly analyzovány dva druhy olejů lisovaných za studena: mandlový a pistáciový. 

 Pro zhodnocení kvality a vlastností vzorků bylo provedeno stanovení tukových 

charakteristik, obsahu těkavých (aromaticky aktivních) látek, vázaných a volných mastných 

kyselin. Pro stanovení těkavých látek byla využita plynová chromatografie s hmotnostní 

detekcí ve spojení s mikroextrakcí pevnou fází, mastné kyseliny byly převedeny 

na methylestery kyselou esterifikací s methanolickým roztokem bortrifluoridu jako 

katalyzátoru a stanoveny plynovou chromatografií s plamenově ionizační detekcí.  

 Naměřené hodnoty čísla kyselosti mandlového a pistáciového oleje byly srovnatelné 

a s ohledem na jejich nízké hodnoty lze konstatovat, že ve vzorcích neproběhly výrazné 

hydrolytické změny. To bylo potvrzeno i stanovením volných mastných kyselin, jejich celkový 

obsah se pohyboval v očekávaných nízkých koncentracích (< 25 mg∙g-1).  

 Pro vyhodnocení obsahu veškerých mastných kyselin bylo provedeno stanovení čísla 

zmýdelnění a jejich stanovení metodou GC-FID. U obou olejů byly nalezeny mírně vyšší 

hodnoty čísla zmýdelnění, než je uváděno v literatuře, nicméně obsah mastných kyselin 

v olejích kolísá v závislosti na mnoha faktorech, jako je odrůda, místo původu, klimatické 

podmínky (vlhké vs. suché podnebí), složení půdy (ekologické vs. konvenční produkce), 

podmínky pěstování aj. Vzhledem k tomu, že se jednalo o komerční oleje, přesné podmínky 

pěstování a zisku vzorků olejů nebyly známy.  

 Z naměřených hodnot jodového čísla podle Hanuše vyplývá, že vyšší množství 

nenasycených mastných kyselin bylo v pistáciovém oleji. Stanovením mastných kyselin 

pomocí GC-FID byl naopak zjištěn vyšší obsah nenasycených mastných kyselin v mandlovém 

oleji. Rozdíly nejsou příliš významné a odchylky mohly vzniknout během rozdílné doby 

skladování vzorků před provedením každého stanovení. U obou vzorků byla zjištěna zvýšená 

hodnota peroxidového čísla, které slouží k posouzení stupně žluklosti. Jako důsledek 

probíhající oxidace lze jmenovat zhoršení senzorických vlastností olejů. Toto zjištění bylo 

vzhledem k délce skladování olejů s vysokým obsahem nenasycených MK očekávané.  

 Dále bylo zjištěno, že vyšší obsah MK byl ve vzorku mandlového oleje. Tento rozdíl byl 

tvořen mono- a polynenasycenými kyselinami. Celkem bylo identifikováno 14 MK, z toho 

kyseliny laurová a heptadekanová byly detekovány pouze v pistáciovém oleji. V obou olejích 

byly nejvíce zastoupeny kyseliny olejová, linolová a palmitová, což je v souladu s dosud 

publikovanými poznatky o složení těchto olejů.  

 Celkem bylo ve vzorcích identifikováno 42 těkavých látek, z toho 12 aldehydů, 11 alkoholů, 

8 terpenových uhlovodíků, 5 kyselin, 3 ketony a 3 ostatní, nezařazené sloučeniny. Mandlový 

olej byl bohatší na počet i na celkový obsah těkavých látek a lze u něj očekávat výraznější vůni 

a chuť. Detekované sloučeniny byly pro potvrzení aromaticky aktivního charakteru srovnány 

s dostupnou literaturou. Zjištěná přítomnost hexanalu, oktan-2-onu, nonan-2-onu a kyseliny 

octové potvrzuje delší dobu skladování vzorků. 

 Výsledky této práce potvrzují nutriční potenciál ořechových olejů, zejména díky vysokému 

obsahu nenasycených mastných kyselin, na druhou stranu toto složení způsobuje malou 

stabilitu během skladování.  
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 V navazující diplomové práci budou oleje podrobeny dlouhodobému skladovacímu 

experimentu pro podrobnější zhodnocení trvanlivosti a sledování změn během skladování. 

  



48 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

[1] FREJ, David. Tučné superpotraviny a oleje. Praha: Eminent, 2016. ISBN 978-807-2815-

128. 

[2] OJEDA-AMADOR, Rosa M., Serena TRAPANI, Giuseppe FREGAPANE a María D. 

SALVADOR. Phenolics, Tocopherols, and Volatiles Changes During Virgin Pistachio 

Oil Processing Under Different Technological Conditions. European Journal of Lipid 

Science and Technology [online]. 2018, 120(10) [cit. 2020-02-10]. DOI: 

10.1002/ejlt.201800221. ISSN 14387697. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1002/ejlt.201800221 

[3] KAMAL-ELDIN, Afaf a Robert A. MOREAU. Tree Nut Oils. Gourmet and Health-

Promoting Specialty Oils [online]. Elsevier, 2009, 127-149 [cit. 2020-02-10]. DOI: 

10.1016/B978-1-893997-97-4.50009-7. ISBN 9781893997974. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781893997974500097 

[4] HLADÍK, František. Meruňky, broskve, mandle, ořechy vlašské a lískové. Praha: SZN, 

1966. Malá zahradnická knižnice. 

[5] Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. DOI: https://doi.org/10.1016/C2009-

0-01960-6. ISBN 9780123756886. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prunus-

dulcis 

[6] Centrum pro databázi složení potravin: Databáze složení potravin ČR, verze 8.20 

[online]. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2020. Dostupné z: 

http://www.nutridatabaze.cz/ 

[7] KASHANINEJAD, M., A. MORTAZAVI, A. SAFEKORDI a L.G. TABIL. Some 

physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of Food 

Engineering [online]. 2006, 72(1), 30-38 [cit. 2020-02-10]. DOI: 

10.1016/j.jfoodeng.2004.11.016. ISSN 02608774. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260877404005898 

[8] NORMAN, Jill. Ořechy. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1993. Malá knihovna 

encyklopedie kulinárního umění. ISBN 80-715-0074-7. 

[9] VELÍŠEK, Jan. Chemie potravin. Tábor: OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-3-7. 

[10] OJEDA‐AMADOR, Rosa M., Giuseppe FREGAPANE a María Desamparados 

SALVADOR. Chemical Characterization of Virgin Almond and Hazelnut Oils and Their 

By‐Products. European Journal of Lipid Science and Technology [online]. Elsevier, 

2019, 2009, 121(11), 127-149 [cit. 2020-03-01]. DOI: 10.1002/ejlt.201900114. ISBN 

9781893997974. ISSN 1438-7697. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejlt.201900114 

[11] LEE, Jihyun, Lu XIAO, Gong ZHANG, Susan E. EBELER a Alyson E. MITCHELL. 

Influence of Storage on Volatile Profiles in Roasted Almonds (Prunus dulcis): 

Characterization of key odorants in a representative aromatic extract by GC-MS-

olfactometry and phenolic profile by LC-ESI-MS/MS. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry [online]. 2014, 62(46), 11236-11245 [cit. 2020-03-09]. DOI: 

10.1021/jf503817g. ISSN 0021-8561. Dostupné z: 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf503817g 

http://doi.wiley.com/10.1002/ejlt.201800221
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781893997974500097
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prunus-dulcis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prunus-dulcis
http://www.nutridatabaze.cz/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260877404005898
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejlt.201900114
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf503817g


49 

[12] BELTRÁN SANAHUJA, A., M. RAMOS SANTONJA, N. GRANÉ TERUEL, M. L. 

MARTÍN CARRATALÁ a M. C. GARRIGÓS SELVA. Classification of Almond 

Cultivars Using Oil Volatile Compound Determination by HS-SPME–GC–MS: 

Characterization of key odorants in a representative aromatic extract by GC-MS-

olfactometry and phenolic profile by LC-ESI-MS/MS. Journal of the American Oil 

Chemists' Society [online]. 2011, 88(3), 329-336 [cit. 2020-03-09]. DOI: 

10.1007/s11746-010-1685-8. ISSN 0003-021X. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1007/s11746-010-1685-8 

[13] LING, Bo, Xuanmin YANG, Rui LI, Shaojin WANG, M.T. ESPIAU, R. SOCIAS I 

COMPANY a Maja M. NATIĆ. Physicochemical properties, volatile compounds, and 

oxidative stability of cold pressed kernel oils from raw and roasted pistachio (Pistacia 

vera L. Var Kerman): Nanoencapsulation Methods and Stability Enhancement. European 

Journal of Lipid Science and Technology [online]. 2016, 118(9), 1368-1379 [cit. 2020-

03-09]. DOI: 10.1002/ejlt.201500336. ISSN 14387697. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1002/ejlt.201500336 

[14] SONMEZDAG, Ahmet Salih, Hasim KELEBEK, Serkan SELLI a María D. 

SALVADOR. Pistachio oil (Pistacia vera L. cv. Uzun): Characterization of key odorants 

in a representative aromatic extract by GC-MS-olfactometry and phenolic profile by LC-

ESI-MS/MS. Food Chemistry [online]. 2018, 240(10), 24-31 [cit. 2020-03-09]. DOI: 

10.1016/j.foodchem.2017.07.086. ISSN 03088146. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814617312396 

[15] VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. opravené vydání. Praha: Academia, 1992. ISBN 

80-200-0438-6. 

[16] JURIĆ, Slaven, Marina JURIĆ, Md Abu Bakar SIDDIQUE a Milad FATHI. Vegetable 

Oils Rich in Polyunsaturated Fatty Acids: Nanoencapsulation Methods and Stability 

Enhancement. Food Reviews International [online]. 1-38 [cit. 2020-03-23]. DOI: 

10.1080/87559129.2020.1717524. ISSN 8755-9129. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87559129.2020.1717524 

[17] OLIVEIRA, Ivo, Anne S. MEYER, Sílvia AFONSO, Alfredo AIRES, Piebiep GOUFO, 

Henrique TRINDADE a Berta GONÇALVES. Phenolic and fatty acid profiles, α‐

tocopherol and sucrose contents, and antioxidant capacities of understudied Portuguese 

almond cultivars: Nanoencapsulation Methods and Stability Enhancement. Journal of 

Food Biochemistry [online]. 2019, 43(7), 1-38 [cit. 2020-03-23]. DOI: 

10.1111/jfbc.12887. ISSN 0145-8884. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfbc.12887 

[18] ČOLIĆ, Slavica D., Milica M. FOTIRIĆ AKŠIĆ, Kristina B. LAZAREVIĆ, Gordan N. 

ZEC, Uroš M. GAŠIĆ, Dragana Č. DABIĆ ZAGORAC a Maja M. NATIĆ. Fatty acid 

and phenolic profiles of almond grown in Serbia: Nanoencapsulation Methods and 

Stability Enhancement. Food Chemistry [online]. 2017, 234(7), 455-463 [cit. 2020-03-

23]. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.05.006. ISSN 03088146. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814617307811 

[19] KODAD, O., G. ESTOPAÑÁN, T. JUAN, J.M. ALONSO, M.T. ESPIAU, R. SOCIAS I 

COMPANY a Maja M. NATIĆ. Oil content, fatty acid composition and tocopherol 

concentration in the Spanish almond genebank collection: Nanoencapsulation Methods 

and Stability Enhancement. Scientia Horticulturae [online]. 2014, 177(7), 99-107 

http://doi.wiley.com/10.1007/s11746-010-1685-8
http://doi.wiley.com/10.1002/ejlt.201500336
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814617312396
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87559129.2020.1717524
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfbc.12887
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814617307811


50 

[cit. 2020-03-23]. DOI: 10.1016/j.scienta.2014.07.045. ISSN 03044238. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423814004294 

[20] KARAAT, F E. Organic vs conventional almond: Market quality, fatty acid composition 

and volatile aroma compounds. Applied Ecology and Environmental Research [online]. 

2019, 17(4) [cit. 2020-03-23]. DOI: 10.15666/aeer/1704_77837793. ISSN 15891623. 

Dostupné z: http://aloki.hu/pdf/1704_77837793.pdf 

[21] TSANTILI, E., C. TAKIDELLI, M.V. CHRISTOPOULOS, E. LAMBRINEA, D. 

ROUSKAS a P.A. ROUSSOS. Physical, compositional and sensory differences in nuts 

among pistachio (Pistachia vera L.) varieties. Scientia Horticulturae [online]. 

2010, 125(4), 562-568 [cit. 2020-03-25]. DOI: 10.1016/j.scienta.2010.04.039. ISSN 

03044238. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423810001949 

[22] SEFEROGLU, S., H.G. SEFEROGLU, F.E. TEKINTAS, F. BALTA, D. ROUSKAS a 

P.A. ROUSSOS. Biochemical composition influenced by different locations in Uzun 

pistachio cv. (Pistacia vera L.) grown in Turkey. Journal of Food Composition and 

Analysis [online]. 2006, 19(5), 461-465 [cit. 2020-03-25]. DOI: 

10.1016/j.jfca.2006.01.009. ISSN 08891575. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889157506000184 

[23] CHAHED, T., A. BELLILA, W. DHIFI, I. HAMROUNI, B. M’HAMDI, M. E. 

KCHOUK a B. MARZOUK. Pistachio (Pistacia vera) seed oil composition: geographic 

situation and variety effects. Grasas y Aceites [online]. 2008, 59(1), 51-56 [cit. 2020-03-

25]. DOI: 10.3989/gya.2008.v59.i1.490. ISSN 1988-4214. Dostupné z: 

http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/view/490/492 

[24] JANÍČEK, G., B. HAMPL a K. ŠANDERA. Rukověť potravinářské analytiky. Praha: 

Státní nakladatelství technické literatury, 1962. 

[25] HÁLKOVÁ, Jana, Marie RUMÍŠKOVÁ a Jana RIEGLOVÁ. Analýza potravin. 2. vyd. 

Újezd u Brna: I. Straka, 2001. ISBN 80-864-9402-0. 

[26] Český lékopis 2017: Pharmacopoea Bohemica MMXVII. Praha: Grada Publishing, 2017. 

ISBN 978-80-271-0500-7. 

[27] HOYLAND, D.V. a A.J. TAYLOR. A review of the methodology of the 2-thiobarbituric 

acid test. Food Chemistry [online]. 1991, 40(3), 271-291 [cit. 2020-03-31]. DOI: 

10.1016/0308-8146(91)90112-2. ISSN 03088146. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0308814691901122 

[28] Český lékopis 2009 - Doplněk 2013: Pharmacopoea Bohemica MMIX. Praha: Grada 

Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4679-1. 

[29] KATAOKA, H., H.L. LORD a J. PAWLISZYN. SOLID-PHASE 

MICROEXTRACTION | Biomedical Applications. Encyclopedia of Separation Science 

[online]. Elsevier, 2000, 4153-4169 [cit. 2020-04-02]. DOI: 10.1016/B0-12-226770-

2/00971-6. ISBN 9780122267703. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B0122267702009716 

[30] KATAOKA, Hiroyuki, Heather L LORD a Janusz PAWLISZYN. Applications of solid-

phase microextraction in food analysis. Journal of Chromatography A [online]. 2000, 

880(1-2), 35-62 [cit. 2020-04-02]. DOI: 10.1016/S0021-9673(00)00309-5. ISSN 

00219673. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967300003095 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423814004294
http://aloki.hu/pdf/1704_77837793.pdf
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423810001949
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889157506000184
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/view/490/492
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0308814691901122
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B0122267702009716
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967300003095


51 

[31] PAWLISZYN, J. Theory of Solid-Phase Microextraction. Journal of Chromatographic 

Science [online]. 2000, 38(7), 270-278 [cit. 2020-04-02]. DOI: 

10.1093/chromsci/38.7.270. ISSN 0021-9665. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/chromsci/article-lookup/doi/10.1093/chromsci/38.7.270 

[32] PAWLISZYN, J. a Suranjan PANIGRAHI. Solid-Phase Microextraction (SPME) 

Techniques for Quality Characterization of Food Products: A Review. Food and 

Bioprocess Technology [online]. 2011, 4(1), 1-26 [cit. 2020-04-02]. DOI: 

10.1007/s11947-009-0299-3. ISSN 1935-5130. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11947-009-0299-3 

[33] FENG, Tao, Min SUN, Shiqing SONG, Haining ZHUANG a Lingyun YAO. Gas 

chromatography for food quality evaluation. Evaluation Technologies for Food 

Quality [online]. Elsevier, 2019, 219-265 [cit. 2020-04-08]. DOI: 10.1016/B978-0-12-

814217-2.00012-3. ISBN 9780128142172. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128142172000123 

[34] YASHIN, Ya. I. a A. Ya. YASHIN. Journal of Analytical Chemistry [online]. 

2001, 56(3), 200-213 [cit. 2020-04-08]. DOI: 10.1023/A:1009494104285. ISSN 

10619348. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1009494104285 

[35] POOLE, Colin F. The Essence of Chromatography. Boston: Elsevier, 2003. ISBN 04-

445-0199-1. 

[36] HARTMANN, Charles Harold. Gas chromatography detectors. Analytical Chemistry: 

For Laboratory Analyses and On-Line Process Control [online]. Elsevier, 1971, 43(2), 

113A-125a [cit. 2020-04-09]. Journal of Chromatography Library. DOI: 

10.1021/ac60297a015. ISBN 9780444428578. ISSN 0003-2700. Dostupné z: 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac60297a015 

[37] STAUFFER, Eric, Julia A. DOLAN a Reta NEWMAN. Fire Debris Analysis. Boston, 

MA: Academic Press, 2007. ISBN 9780126639711 

[38] HRSTKA, Miroslav a Lenka SOMROVÁ. Praktikum z analytické chemie potravin: 

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická. Brno, 2017. 

[39] MOAYEDI, Ali, Karamatollah REZAEI, Sohrab MOINI, Behnam KESHAVARZ, Maria 

Louze Nobre LAMARÃO, Roseane Maria RIBEIRO-COSTA a José Otávio Carréra 

SILVA. Chemical Compositions of Oils from Several Wild Almond Species. Journal of 

the American Oil Chemists' Society [online]. 2011, 88(4), 503-508 [cit. 2020-04-19]. 

DOI: 10.1007/s11746-010-1701-z. ISSN 0003-021X. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1007/s11746-010-1701-z 

[40] PENA MUNIZ, Marcos Antônio, Marina Nídia FERREIRA DOS SANTOS, Carlos 

Emmerson Ferreira DA COSTA, Luiz MORAIS, Maria Louze Nobre LAMARÃO, 

Roseane Maria RIBEIRO-COSTA a José Otávio Carréra SILVA. Physicochemical 

characterization, fatty acid composition, and thermal analysis of Bertholletia excelsa 

HBK oil. Pharmacognosy Magazine [online]. 2015, 11(41) [cit. 2020-04-19]. DOI: 

10.4103/0973-1296.149730. ISSN 0973-1296. Dostupné z: 

http://www.phcog.com/text.asp?2015/11/41/147/149730 

[41] AL-BACHIR, Mahfouz, Karamatollah REZAEI, Sohrab MOINI, Behnam 

KESHAVARZ, Maria Louze Nobre LAMARÃO, Roseane Maria RIBEIRO-COSTA 

https://academic.oup.com/chromsci/article-lookup/doi/10.1093/chromsci/38.7.270
http://link.springer.com/10.1007/s11947-009-0299-3
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128142172000123
http://link.springer.com/10.1023/A:1009494104285
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac60297a015
http://doi.wiley.com/10.1007/s11746-010-1701-z
http://www.phcog.com/text.asp?2015/11/41/147/149730


52 

a José Otávio Carréra SILVA. Studies on the physicochemical characteristics of oil 

extracted from gamma irradiated pistachio (Pistacia vera L.). Food Chemistry [online]. 

2015, 167(4), 175-179 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.06.020. ISSN 

03088146. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814614009066 

[42] ALLAITH, S A, D F ALFEKAIK a M A ALSSIRAG. Identification of Pistacia vera and 

Prunus amygdalus Batsch seed oils using GC-MS as useful methodology for chemical 

classification. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [online]. 2019, 

388 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1088/1755-1315/388/1/012061. ISSN 1755-1315. 

Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/388/1/012061 

[43] Vyhláška č. 90/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje. In: 

Sbírka zákonů. 2000. 

[44] ODOOM, William a Vida Opoku EDUSEI. Evaluation of Saponification value, Iodine 

value and Insoluble impurities in Coconut Oils from Jomoro District in the Western 

Region of Ghana. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences [online]. 2015, 3(5) 

[cit. 2020-04-19]. ISSN 2321–1571. Dostupné z: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluation-of-Saponification-value%2C-Iodine-

value-in-Odoom-Edusei/eb4e0804dee16466b251a3fe8dbc3b028f8f07ec 

[45] YILDIZ, Mustafa, S. Türcan GÜRCAN, Murat ÖZDEMIR, (1998). Oil composition of 

pistachio nuts (Pistacia vera L.) from Turkey. Fett/Lipid [online]. 1998, 100(3). 84-86 

[cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-

4133(199803)100:3<84::AID-LIPI84>3.0.CO;2-6 

[46] Glycerin: Handling/Processing. United States Department of Agriculture [online]. June 

10, 2013 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Glycerin%20Petition%20to%20rem

ove%20TR%202013.pdf 

[47] KOLA, Osman a Safiye Meryem ÖZER. Fatty acid profile determination of cold pressed 

oil of some nut fruits. Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse [online]. 2015, 92(2), 107-

111 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/292400896_Fatty_acid_profile_determination

_of_cold_pressed_oil_of_some_nut_fruits 

[48] ACREE, Terry a Heinrich ARN. Flavornet: Flavornet and human odor space [online]. 

USA, 2004 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://www.flavornet.org/flavornet.html 

[49] ELMORE, J. Stephen, Ioannis NISYRIOS, Donald S. MOTTRAM a L. CUEVAS-

GLORY. Analysis of the headspace aroma compounds of walnuts (Juglans regia L.). 

Flavour and Fragrance Journal [online]. 2005, 20(5), 501-506 [cit. 2020-04-19]. DOI: 

10.1002/ffj.1477. ISSN 0882-5734. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/ffj.1477 

[50] VÍTOVÁ, Eva. Hodnocení tvorby těkavých senzoricky účinných látek mikrobiálních 

metabolitů a jejich charakterizace (Evaluation of volatile sensory active microbiological 

metabolites and their characterization). Brno, 2003, 110 s. Disertační práce. VUT FCH. 

Vedoucí práce prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308814614009066
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/388/1/012061
https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluation-of-Saponification-value%2C-Iodine-value-in-Odoom-Edusei/eb4e0804dee16466b251a3fe8dbc3b028f8f07ec
https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluation-of-Saponification-value%2C-Iodine-value-in-Odoom-Edusei/eb4e0804dee16466b251a3fe8dbc3b028f8f07ec
https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4133(199803)100:3%3c84::AID-LIPI84%3e3.0.CO;2-6
https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4133(199803)100:3%3c84::AID-LIPI84%3e3.0.CO;2-6
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Glycerin%20Petition%20to%20remove%20TR%202013.pdf
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Glycerin%20Petition%20to%20remove%20TR%202013.pdf
https://www.researchgate.net/publication/292400896_Fatty_acid_profile_determination_of_cold_pressed_oil_of_some_nut_fruits
https://www.researchgate.net/publication/292400896_Fatty_acid_profile_determination_of_cold_pressed_oil_of_some_nut_fruits
https://www.flavornet.org/flavornet.html
http://doi.wiley.com/10.1002/ffj.1477


53 

[51] PubChem: National Library of Medicine [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[52] OZKARA, Kevser Tuba, Asghar AMANPOUR, Gamze GUCLU, Hasim KELEBEK a 

Serkan SELLI. GC-MS-Olfactometric Differentiation of Aroma-Active Compounds in 

Turkish Heat-Treated Sausages by Application of Aroma Extract Dilution Analysis. Food 

Analytical Methods [online]. 2019, 12(3), 729-741 [cit. 2020-04-19]. DOI: 

10.1007/s12161-018-1403-y. ISSN 1936-9751. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s12161-018-1403-y 

[53] SIENIAWSKA, Elwira, Łukasz ŚWIĄTEK, Barbara RAJTAR, Ewelina KOZIOŁ, 

Małgorzata POLZ-DACEWICZ a Krystyna SKALICKA-WOŹNIAK. Carrot seed 

essential oil—Source of carotol and cytotoxicity study. Industrial Crops and Products 

[online]. 2016, 92(3), 109-115 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1016/j.indcrop.2016.08.001. 

ISSN 09266690. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926669016305027 

[54] ARCTANDER, Steffen. Perfume and Flavor Chemicals (Aroma Chemicals). USA: 

Lulu.com, 2019. ISBN 978-0244483241 

[55] The Good Scents Company Information System: Providing information for the Flavor, 

Fragrance, Food and Cosmetic industries. [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

http://www.thegoodscentscompany.com/index.html 

  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://link.springer.com/10.1007/s12161-018-1403-y
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926669016305027
http://www.thegoodscentscompany.com/index.html


54 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Če Esterové číslo 

Čj Jodové číslo 

Čk Číslo kyselosti 

Čp Peroxidové číslo 

Čz Číslo zmýdelnění 

FID Plamenově ionizační detektor (Flame Ionization Detector) 

GC Plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

HS Headspace 

MEMK Methylester mastné kyseliny 

MK Mastná kyselina 

MS Hmotnostní detektor (Mass Spectrometry) 

MUFA Mononenasycená mastná kyselina (Monounsaturated Fatty Acid) 

PUFA Polynenasycená mastná kyselina (Polyunsaturated Fatty Acid) 

SFA Nasycená mastná kyselina (Saturated Fatty Acid) 

SPME Mikroextrakce pevnou fází (Solid Phase Microextraction) 

TAG Triacylglycerol 

VMK Volná mastná kyselina 
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8 PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 Ukázka chromatogramu těkavých látek identifikovaných ve vzorku mandlového 

oleje 

Příloha 2 Ukázka chromatogramu těkavých látek identifikovaných ve vzorku pistáciového 

oleje 

Příloha 3 Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve 100x 

zředěném vzorku mandlového oleje  

Příloha 4 Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku 

mandlového oleje 

Příloha 5 Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve 100x 

zředěném vzorku pistáciového oleje 

Příloha 6 Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku 

pistáciového oleje 

Příloha 7 Ukázka chromatogramu volných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku 

mandlového oleje 

Příloha 8 Ukázka chromatogramu volných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku 

pistáciového oleje 
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Příloha 1: Ukázka chromatogramu těkavých látek identifikovaných ve vzorku mandlového oleje; 

identifikace sloučenin viz Tabulka 9 
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Příloha 2: Ukázka chromatogramu těkavých látek identifikovaných ve vzorku pistáciového oleje; 

identifikace sloučenin viz Tabulka 9 
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Příloha 3: Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve 100x zředěném 

vzorku mandlového oleje 

 

 

Příloha 4: Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku mandlového 

oleje 
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Příloha 5: Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve 100x zředěném 

vzorku pistáciového oleje 

 
 

Příloha 6: Ukázka chromatogramu vázaných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku 

pistáciového oleje 
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Příloha 7: Ukázka chromatogramu volných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku mandlového 

oleje 

 
 

Příloha 8: Ukázka chromatogramu volných mastných kyselin identifikovaných ve vzorku pistáciového 

oleje 

 


