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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, 
resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí.  
V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, různé způsoby extrakce lipidů 
a možnosti stanovení mastných kyselin. 
V experimentální části byla optimalizována a validována jednoduchá a rychlá metoda 
stanovení mastných kyselin v přírodních resp. tavených sýrech. 
Pro extrakci lipidů ze vzorků byla zvolena modifikovaná metoda podle Folche (směsí 
chloroform - methanol). Pro esterifikaci lipidů byla vybrána metoda podle ČSN EN ISO 5509 
s použitím methanolového roztoku hydroxidu draselného. Byl optimalizován typ stacionární 
fáze a parametry použité kolony, průtok nosného plynu, teplota injektoru, technika dávkování, 
teplota detektoru a teplotní program. 
Kalibrační křivky byly sestaveny z pěti kalibračních bodů (v koncentračním rozsahu 0,01-
60 µg.ml-1), všechny korelační koeficienty R2

>0,99. Limity detekce a kvantifikace 
jednotlivých mastných kyselin se pohybovaly v rozsahu 0,002–6 µg.ml-1. Opakovatelnost 
metody byla dobrá, všechny relativní směrodatné odchylky ploch píků < 9 %. 
Optimalizovaná a validovaná metoda byla následně aplikovaná na vybrané vzorky tavených 
sýrových analogů. Celkem bylo analyzováno 5 druhů analogů, lišících se obsaženým tukem 
(máslo, meruňkový, lněný, rybízový a hroznový olej). Na základě srovnání retenčních časů 
standardů bylo ve vzorcích identifikováno 34 mastných kyselin. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is focused on determination of fatty acids in processed cheese and/or processed 
cheese analogues using gas chromatography with FID detection. 
Characterization of fatty acids, various methods for lipid extraction and the possibilities 
of determination of fatty acids are described in the theoretical part. 
Simple and rapid method for the determination of fatty acids in natural and/or processed 
cheese was optimized and validated in the experimental part. 
The modified Folch method (by mixture of chloroform - methanol) was selected for lipid 
extraction from the samples. The standard method (ISO 5509), using a methanol solution 
of potassium hydroxide, was selected for lipid esterification. Type of the stationary phase 
and parameters of the column, flow of carrier gas, temperature of the injector, injection 
technique, temperature of the detector and temperature program were optimized. 
Calibration curves were constructed from five calibration points (in the concentration range 
of 0.01-60 µg.ml-1), all correlation coefficients R2

>0,99. The limits of detection 
and quantification of individual fatty acids ranged from 0.002-6 µg.ml-1. The repeatability 
of the method was good, all the relative standard deviations of the peaks < 9 %. 
The optimized and validated method was applied to selected samples of processed cheese 
analogues. In total five types of analogues containing different kinds of fat (butter, apricot, 
linseed, black currant and grape seed oil) were analyzed. In samples 34 fatty acids were 
identified based on a comparison of retention times of standards. 
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1 ÚVOD 
Tavené sýry se začaly vyrábět ve Švýcarsku od roku 1911. Oproti jiným zemím jsou tavené 
sýry podstatnou součástí stravy českého konzumenta. Jsou vyráběny z různých druhů sýrů, 
které není možné distribuovat do obchodních sítí, například z důvodu nestandardizovaného 
tvaru, nicméně často panuje mylná představa, že jsou vyráběny ze sýrů nevalné kvality 
nebo dokonce zdravotně závadných surovin. 
Tavený sýr patří mezi mléčné výrobky, tudíž hlavní přísady tvoří mléčné složky. Existují 
ovšem i produkty, ve kterých je část mléčné složky (popř. celá mléčná složka), nahrazena 
složkou nemléčného charakteru (např. rostlinným olejem). Takové produkty nesou označení 
„tavené výrobky“ nebo také „tavené analogy“. 
Zájem naší společnosti o potraviny v posledních letech významně stoupá, zejména z hlediska 
nutričně bohatých, ale i bezpečných a senzoricky kvalitních produktů. Výrobky typu tavených 
analogů zatím nejsou českými konzumenty příliš vnímány. 
Tuky tvoří významnou součást tavených sýrů a potravin obecně. Dodávají potravinám jemnou 
chuť a příjemné texturní vlastnosti, při tepelné úpravě z nich vzniká řada senzoricky aktivních 
látek, zodpovědných za výslednou chuť a vůni, patří mezi energeticky nejbohatší složky 
potravin a dodávají pocit sytosti, navíc mají celou řadu dalších důležitých funkcí pro lidský 
organismus. Významnou součástí tuků jsou mastné kyseliny. Existuje více druhů mastných 
kyselin, lišících se svými fyzikálními vlastnostmi. Proto složení mastných kyselin určité 
potraviny tvoří její výsledné vlastnosti (např. konzistence, nutriční hodnota apod.) 
Cílem této práce bylo stanovení mastných kyselin v tavených sýrech a produktech typu 
tavených analogů. Prvotním krokem před samotným stanovením mastných kyselin je izolace 
lipidů. Nejpoužívanějším způsobem izolace je jejich extrakce. Existuje řada moderních 
extrakčních metod (např. SFE, PSE, SPME), ale i klasických způsobů za použití směsí 
různých organických rozpouštědel (např. metoda podle Folche nebo Soxhleta). Proto byla 
v teoretické části práce věnována pozornost různým způsobům extrakce lipidů a následně 
bylo v experimentální části několik metod extrakce testováno.  
Primárním cílem této práce bylo nalézt optimální podmínky a ověřit vybrané validační 
parametry metody stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. 
Optimalizovaná metoda byla aplikována pro stanovení obsahu lipidů, resp. pro identifikaci 
a kvantifikaci mastných kyselin v různých druzích tavených sýrových výrobků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Tavené sýry 
Tavené sýry patří v České republice k oblíbeným výrobkům. Jedná se o nejmladší skupinu 
sýrů, které se začaly vyrábět přibližně před sto lety. Na základě vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č.77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je tavený sýr definován jako „sýr, 
který byl tepelně upraven za přídavku tavicích solí“. Spotřeba tavených sýrů u nás na jednoho 
obyvatele za rok je více než 2,5 kg. Důvodem pro jejich výrobu bylo zejména prodloužení 
trvanlivosti přírodních sýrů. Dále obohacují trh o širokou škálu výrobků, různých příchutí 
a fyzikálních vlastností, z nichž nejvíce oceňovanou je snadná roztíratelnost [1-3]. 
 

2.1.1 Rozdělení tavených sýrů 
Vzhledem k velké rozmanitosti výrobků se tavené sýry rozlišují hlavně podle použité 
suroviny a obsahu tuku v sušině (TVS). Na základě obsahu tuku rozlišujeme 4 skupiny 
tavených sýrů [4]: 
 

• vysokotučné – 60 a více % TVS 
• plnotučné – 45-55 % TVS 
• polotučné – 30-45 % TVS 
• nízkotučné – 30 a méně % TVS 

 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č.77/2003 Sb., rozeznává pouze vysokotučné tavené sýry 
(nejméně 60 % hmotnostních TVS) a nízkotučné tavené sýry (nejvýše 30 % hmotnostních 
TVS). Uvedená vyhláška u výrobků označených jako tavené sýry limituje obsah laktosy, 
sacharidů se sladícím účinkem a ostatních zdravotně nezávadných potravin (resp. surovin). 
Na základě zmíněné vyhlášky dále rozeznáváme tzv. tavené sýrové výrobky, které nemají 
omezení pro laktosu, cukry, ani ostatní zdravotně nezávadné potraviny (suroviny). Platí 
pouze, že 51 % hmotnosti sušiny musí pocházet ze sýra [1,3]. 
 
Další možné dělení tavených sýrů podle použitých surovin uvádí anglická literatura: 

• pasteurized blended cheese (pasterované směsné sýry) 
• pasteurized processed cheese (pasterované tavené sýry)  
• pasteurized processed cheese food (pasterované tavené sýrové potraviny) 
• pasteurized processed cheese spread (pasterované tavené sýrové pomazánky)  
• pasteurized cheese spread (pasterované sýrové pomazánky) 

 
Uvedené dělení bylo převzato z Code of Federal Regulations (CRF) – vládní organizace 
USA [1].  
 
2.1.2 Výroba tavených sýrů 
Základní surovinou pro výrobu tavených sýrů jsou sýry přírodní. Značnou výhodou výroby 
tavených sýrů je možné využití různých druhů sýrů, které by jinak nebyly uvedeny do oběhu. 
Jsou tak zhodnoceny sýry, které mají pouze určité vady vzhledu, například sýry různě 
deformované nebo s trhlinami, vzniklými mechanicky. Sýry musí být poživatelné, 
nevykazující smyslové změny, bez znaků hniloby, plísně nebo napadení živočišnými 
škůdci [4]. 
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Pro výrobu tavených sýrů jsou produkovány i přírodní sýry určené jenom pro tento účel. 
Nejvíce používané přírodní sýry u nás jsou Eidamská cihla, Eidamský blok nebo Moravský 
blok o různém obsahu tuku v sušině. Často používanou surovinou je také tvaroh, jehož 
hlavním úkolem je zvýšení obsahu tukuprosté sušiny. Mezi další přídatné látky patří máslo, 
čerstvé nebo zahuštěné mléko, tavicí soli, voda, různé druhy koření, masných výrobků 
a zeleniny [4,5]. 
Tavené sýry je možno vyrábět kontinuálně nebo diskontinuálně. V České republice a dalších 
zemích střední Evropy převládá diskontinuální způsob výroby v tavicích kotlích. Výrobní 
postup může být shrnut do následujících fází [2,4]: 
 

• příprava suroviny 
Před zpracováním je nutné přírodní sýry očistit (omýt a oškrábat) a rozdělit podle typu 
konečného produktu. 
 
• mechanické rozmělnění 
K rozmělnění suroviny dochází před přídavkem tavicích solí a dalších přísad. Úkolem 
tohoto úseku je dokonalé rozemletí suroviny na řezačce, popřípadě v mlecí válcové 
soupravě, v moderní výrobě používáme pro rozmělnění a homogenizaci tzv. kutry [4]. 
 
• tavení 
Nejdůležitější fází výroby je vlastní proces tavení. K podstatným faktorům, ovlivňujícím 
kvalitu a vlastnosti konečného výrobku, patří výška teploty, rychlost míchání a celková 
doba tavení. Tavení probíhá v tzv. tavičkách, vybavených míchadlem, zařízením 
pro přímý i nepřímý ohřev a registrací teploty. Směs je v tavičkách zahřívána na teplotu 
80–95 ºC. Tavení probíhá za stálého míchání a mírného podtlaku až do vytvoření lesklé 
hmoty o homogenní a hladké konzistenci. Celková doba tavení je přibližně 10-15 min. 
Proces tavení probíhá v úzkém rozmezí pH v závislosti na druhu suroviny a na finálním 
výrobku. Nejvhodnější je pH od 5,3 do 6,1, nejčastěji od 5,5 do 5,8. 
 
• balení a expedice 
Ihned po výrobě se sýr formuje a balí na automatických baličkách. Horká tavenina stéká 
do formovací a balicí části ze zásobní nádrže. Jako obalový materiál se nejčastěji používá 
hliníková fólie. K důležitým charakteristikám obalového materiálu patří nepropustnost 
pro světlo, vzduch, vodní páry, cizí pachy a vysoká odolnost vůči růstu mikroorganismů. 
Dále se rozšiřuje balení do plastových kelímků a vaniček. Zabalené sýry jsou následně 
chlazeny, skladovány a expedovány [4]. 

 
2.1.2.1 Tavicí soli 

Pro úspěšnou výrobu tavených sýrů je nezbytné použití tavicích solí. Pokud by se samotný 
přírodní sýr zahříval na teplotu 80 ºC a vyšší, došlo by k rozdělení na tři fáze – oddělený 
volný tuk na povrchu, vysráženou bílkovinu na dně a vodní fázi ve střední části [5]. 
Tavicí soli slouží jako emulgátory, neutralizátory, stabilizátory a pufry. Působením tavicích 
solí se bílkoviny rychle rozpouští, proto nedochází k jejich vysrážení. Dále zajišťují výměnu 
Ca+ iontů za Na+, případně K+ ionty, v průběhu tavení. 
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Tavicí soli jsou obvykle slabě alkalické s jednomocným kationtem a vícemocným aniontem. 
Mezi nejčastěji používané patří soli citrátové, fosfátové a polyfosfátové nebo jejich směsi. 
Dávka tavicích solí je maximálně 3 % [4,5]. 
 
2.1.3 Tavené sýry ve výživě 
Na sýry je možné pohlížet jako na zdroje vysoce hodnotných bílkovin, tuků a minerálních 
látek, například vápníku. Údaje o využitelnosti vápníku jsou v literatuře různé, obecně je 
vápník vázaný na kasein považován za nejlépe využitelnou formu. Principem výroby 
tavených sýrů je ale vazba vápníku na fosforečnan nebo citrát a jeho výměna za sodíkové 
ionty. Dle výživových doporučení je ve stravě důležitý vyvážený poměr vápníku a fosforu, 
optimálně by se měl pohybovat okolo 1,0-1,5:1,0 (Ca:P). Fosforečnanové tavicí soli mění 
poměr na 1:1,8–3,5. Vzhledem k této skutečnosti bývá uváděna snížená využitelnost vápníku 
z tavených sýrů a jako lepší zdroje vápníku jsou doporučovány například přírodní sýry 
a mléko. Ukázka složení tučného taveného sýru je uvedena v tab. 1 [1,3]. 
Další významnou živinou v tavených sýrech je mléčný tuk. Poměr nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA) a polynenasycených mastných kyselin (PUFA) v mléčném tuku 
je asi 1:0,35:0,07. Podle výživových doporučení by měl být tento poměr přibližně 1:1,4:0,6. 
Z tohoto hlediska je vhodné zařadit do stravy, obsahující tavené sýry, i kvalitní zdroje 
monoenových a polyenových mastných kyselin [1,6]. 
 

Tab. 1 Složení tučného taveného sýru na 100 g jedlého podílu (Maratonec, 65 % TVS) [7] 

Nutrient Hodnota Nutrient Hodnota 
bílkoviny 11,1 g fosfor 379 mg 

dusík 1,7 g draslík 62 mg 
lipidy 29,5 g vápník 361 mg 

sacharidy 2,7 g železo 0,3 mg 
voda 54,3 g zinek 1,6 mg 
popel 2,4 g jód 10 µg 

vitamin B1 0,02 mg sůl 2,3 g 
vitamin B2 0,47 mg laktosa 2,7 g 

retinol 251 µg SFA 19,09 g 
ß-karoten 130 µg MUFA 7,97 g 
vitamin D 0,3 µg PUFA 0,86 g 
α-tokoferol 0,75 mg MK n-3 0,24 g 

sodík 902 mg MK n-6 0,62 g 
hořčík 15 mg cholesterol 97 mg 

 

Vzhledem k výživovým doporučením není množství tuku v tavených sýrech (zvláště 
vysokotučných) zanedbatelné. Osobám s lehkou až středně těžkou prací je doporučován denní 
příjem do 30 % tuků z celkového energetického příjmu všech živin, což je 60–80 g tuku 
na den. U sportovců, těžce pracujících lidí, dětí a těhotných či kojících žen je možné navýšit 
příjem tuků na 35 %. Dále je důležitý poměr rostlinných a živočišných tuků - 1/3 z celkového 
příjmu tuků by měla být tvořena živočišnými a 2/3 rostlinnými zdroji. Tavené sýry patří mezi 
potraviny živočišného původu, tudíž obsahují také cholesterol jako doprovodnou látku 
živočišných lipidů. Doporučený denní příjem cholesterolu je 300 mg za den, přičemž 
množství cholesterolu ve 100 g tučného taveného sýru činí asi 100 mg. Cholesterol je 
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považován za rizikový faktor vzniku nemocí srdce a cév, na druhou stranu se jedná o látku, 
kterou lidské tělo potřebuje. Úplné vyloučení tavených sýrů ze stravy není nutné, je ovšem 
žádoucí nepřijímat tavené sýry v nadbytku, stejně jako je tomu téměř u všech typů 
potravin [6,7]. 
 
2.1.4 Sýrové analogy 
Sýrové analogy mohou být charakterizovány jako náhražky přírodních sýrů, ve kterých jsou 
mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina částečně nebo zcela nahrazeny složkami nemléčného 
charakteru. K jejich výrobě jsou používány především kaseináty (rozpustné formy kaseinu), 
bílkoviny jiného než mléčného původu, rostlinné oleje, tavicí soli a ochucující složky [8,9]. 
Výhodou sýrových analogů jsou nižší náklady na jejich výrobu, neboť poměrně drahá mléčná 
bílkovina a tuk jsou nahrazeny levnějšími zdroji, převážně rostlinného původu [1,10]. 
Existují dva způsoby výroby sýrových náhražek. První možností je zpracování mléka 
běžnými sýrařskými metodami. Takto vyrobené produkty nesou označení plněné sýry. 
Druhou možností výroby je smíchání různých surových materiálů za použití podobných 
postupů jako při výrobě tavených sýrů. Tyto produkty nesou označení sýrové analogy [8]. 
Výrobní technologie analogů tavených sýrů je tudíž obdobná jako výroba tavených sýrů. 
Postupy výroby různých typů analogů se nepatrně liší, ale pro všechny výroby jsou stejné 
následující kroky: smíchání požadovaného množství vody, suchých ingrediencí a oleje, 
zahřívání při teplotě okolo 85 °C (pomocí přímého vstřikování páry), současné míchání směsi 
až do vytvoření jednotné homogenní roztavené hmoty (obvykle 5-8 min), přidání 
ochucujících složek, regulátorů kyselosti a zbytku oleje, další míchání směsi 1-2 min, balení 
za horka, chlazení a skladování [8]. 
Sýrové analogy bývají často používány v kuchyních a provozovnách typu fast-food [1]. 
V anglické literatuře jsou sýrové analogy často označovány jako sýrové imitace [10]. Česká 
legislativa pojmy sýrová imitace nebo analog zatím nedefinuje. Výrobky typu sýrového 
analogu se prodávají pod názvy jako tavený výrobek apod., většinou s vynecháním slova 
sýr [1]. Na obr. 1 jsou uvedeny ukázky tavených produktů typu sýrových analogů z českého 
trhu. 
  

 
Obr. 1 Ukázky sýrových analogů z českého trhu [11] 
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2.2 Lipidy 
Definice lipidů není jednoznačná, obecně se jedná o skupinu látek biologického původu, které 
mají společnou rozpustnost v organických rozpouštědlech a pouze částečnou rozpustnost 
nebo úplnou nerozpustnost ve vodě. Patří sem tuky, oleje, většina nebílkovinných složek 
membrán a dále některé vitamíny a hormony [12,13]. 
Lipidy mají celou řadu významných funkcí. Jsou důležitým zdrojem a rezervou energie. Jedná 
se o energeticky nejbohatší potravu vzhledem k relativně vysokému obsahu vodíku. Dále mají 
funkci strukturní a ochrannou – izolační bariéra zabraňující nadměrné ztrátě tepla a vody, 
mechanická opora orgánů. Navíc tuky dodávají stravě lepší chuť a vůni [14]. 

 
Z chemického hlediska jsou lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů nebo jejich 
derivátů. Běžně jsou rozlišovány následující třídy lipidů [15]: 
 

• homolipidy - sloučeniny mastných kyselin a alkoholů 
• heterolipidy - kromě mastných kyselin a alkoholu, obsahují i další sloučeniny, vázané 

kovalentně 
• komplexní lipidy - skupiny homolipidů a heterolipidů, které obsahují vazby kovalentní 

i fyzikální (např. hydrofobní interakce, vodíkové můstky) 
 
Volné mastné kyseliny jsou zařazovány obtížně, neboť nemají vázaný alkoholový zbytek. 
Přesto jsou považovány za lipidy a měly by tvořit samostatnou skupinu. 
Dále je možné setkat se s dělením lipidů na neutrální a polární, které je založeno především 
na chování látek při chromatografickém dělení. K neutrálním lipidům řadíme estery glycerolu, 
steroly, ale i volné mastné kyseliny, přestože nejsou neutrální. K polárním lipidům patří 
fosfolipidy a mnoho dalších heterolipidů. 
V potravinářském průmyslu se běžně nepoužívá označení lipidy, ale rozeznávají se tuky, 
oleje, mastné kyseliny, vosky a lecitin, protože právě tyto složky mají průmyslový 
význam [12,13,15]. 
 

2.3 Estery glycerolu 
Potravinářsky nejvýznamnější lipidy představují estery glycerolu, neboli acylglyceroly. 
Většinou jsou nazývány tuky a oleje, přestože jsou tyto pojmy mírně zavádějící. Termín tuky 
je používán pro látky pevného skupenství při normální teplotě okolí (např. sádlo, máslo). 
Termínem oleje jsou označovány látky, které mají za běžné teploty skupenství kapalné 
(např. rybí olej). Existují i oleje jiného původu, například minerální nebo éterické. Dříve se 
také používalo rozdělní olejů na nevysychavé (olivový olej), polovysychavé (slunečnicový 
olej) a vysychavé (lněný olej). Toto rozdělení bylo určeno na základě chování olejů 
na vzduchu po natření do tenkého filmu [15,16]. 
Acylglyceroly tvoří asi 90 % z tukových zásob živočichů. Jsou tvořeny glycerolem a zbytky 
vyšších mastných kyselin (např. stearoyl nebo palmitoyl). Mastné kyseliny jsou na glycerol 
vázány esterovou vazbou. Pokud je na molekulu glycerolu vázána pouze jedna mastná 
kyselina, vznikají monoacylglyceroly. Konkrétně existují dva izomery, 1-monoacylglyceroly 
a 2-monoacylglyceroly. Stabilnější jsou 1-monoacylglyceroly, které v potravinách převažují. 
Dále mohou být na molekulu glycerolu vázány dvě mastné kyseliny, pak vznikají 1,2-
diacylglyceroly a/nebo 1,3-diacylglyceroly. V přírodních tucích převažují 1,3-
diacylglyceroly [15]. 
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Obr. 2 Esterifikace glycerolu za vzniku 1-monoacylglycerolu, 1,3-diacylglycerolu a 1,2,3-

triacylglycerolu [17] 
 

Mezi nejvýznamnější estery glycerolu patří triacylglyceroly. Vznikají navázáním tří mastných 
kyselin na molekulu glycerolu. V případě, že jsou všechny mastné kyseliny stejné, jedná se 
o jednoduché triacylglyceroly (např. tripalmitin, triolein). Pokud jsou mastné kyseliny různé, 
jedná se o smíšené triacylglyceroly (např. 1-palmitoyl-2-stearoyl-3-oleoylglycerol). Díky 
velkého množství izomerů existuje značná rozmanitost ve složení tuků. Schéma esterifikace 
glycerolu a vazby mastných kyselin na glycerol je uvedeno na obr. 2 a 3 [15,18]. 
 

 
Obr. 3 Schéma vazby mastných kyselin na glycerol za vzniku triacylglycerolu [18] 

 
2.4 Mastné kyseliny 
Hlavní složkou lipidů jsou mastné kyseliny – alifatické karboxylové kyseliny s dlouhými 
nevětvenými řetězci. V lipidech se mastné kyseliny nejčastěji nacházejí v esterifikované 
formě, volně v přírodě se vyskytují jen vzácně [12,14]. 

Dosud bylo v přírodě nalezeno více než 50 různých mastných kyselin. Přehled 
nejdůležitějších mastných kyselin je uveden v tab. 2. Kyselina palmitová, olejová, linolová 
a stearová jsou nejběžnější mastné kyseliny, vyskytující se v živočišných tkáních. Uvedené 
kyseliny obsahují 16 a 18 atomů uhlíku v řetězci. Sudý počet atomů uhlíku je obecným rysem 
pro většinu mastných kyselin. Tento společný rys je odrazem jejich biosyntézy - vznikají 
spojením C2 jednotek [12,15,19]. 
Základní rozdělení mastných kyselin je podle přítomnosti dvojných vazeb na nasycené 
a nenasycené. Se stupněm nenasycenosti se mění fyzikální vlastnosti MK [15,19]. V živých 
organismech převládají nenasycené mastné kyseliny s různým počtem dvojných vazeb. 
V přírodě a v potravinách jsou rozeznávány následující skupiny mastných kyselin [12]: 
 

• nasycené 
• nenasycené monoenové (s jednou dvojnou vazbou) 
• nenasycené polyenové (s více dvojnými vazbami) 
• nenasycené s trojnými vazbami a s různými substituenty (s kyslíkatými, dusíkatými 

nebo sirnými funkčními skupinami, rozvětvené nebo cyklické) 
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Tab. 2 Přehled nejdůležitějších mastných kyselin [15] 

Druh Mastná kyselina Triviální název Symbol* 

Nasycená 

dodekanová laurová 12:0 
tetradekanová myristová 14:0 
hexadekanová palmitová 16:0 
oktadekanová stearová 18:0 

eikosanová arachová 20:0 

Nenasycená 

hexadecenová palmitolejová 16:1 
oktadecenová olejová 18:1 

oktadekadienová linolová 18:2 
oktadekatrienová α-linolenová 18:3 
eikosatetraenová arachidonová 20:4 

* počet uhlíkových atomů:počet dvojných vazeb 
 
Mastné kyseliny jsou v literatuře často zkráceně označovány jako MK, popřípadě je užito 
anglické zkratky FA (Fatty Acids) [15,19]. 
 
2.4.1 Nasycené mastné kyseliny 
Skupina nasycených MK neobsahuje žádnou dvojnou vazbu. V řetězci mají 4 až 60 atomů 
uhlíku a představují asi 10-40 % všech mastných kyselin přírodních lipidů.  
Jedná se o vysoce ohebné molekuly s velkým počtem konformací díky poměrně volné rotaci 
kolem každé vazby C-C. Nicméně energeticky nejvýhodnější je plně natažená konformace, 
tudíž mají většinou rovný, nerozvětvený řetězec.  
Bod tání je závislý na molekulové hmotnosti – nižší MK jsou kapalné, od kyseliny dekanové 
se jedná se o látky tuhé. Komerčně bývají označované jako saturované, z anglického výrazu 
Saturated Fatty Acids (SFA) [15,18]. 
 

 
Obr. 4 Strukturní vzorec kyseliny stearové [20] 

 
V tab. 3 jsou uvedeny hlavní zástupci této skupiny. V potravinách se nejčastěji vyskytují 
kyseliny palmitová a stearová. Strukturní vzorec kyseliny stearové je uveden na obr. 4. 
Mezi potraviny s vysokým obsahem nasycených MK patří sýry, tučné mléčné výrobky, 
máslo, maso a masné výrobky, sádlo a ztužené tuky [12,16]. 
 

Tab. 3 Přehled hlavních nasycených mastných kyselin [15] 

Mastná kyselina Počet atomů uhlíku Triviální název 
butanová 4 máselná 
hexanová 6 kapronová 
oktanová 8 kaprylová 
dekanová 10 kaprinová 

dodekanová 12 laurová 
tetradekanová 14 myristová 

16
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Mastná kyselina Počet atomů uhlíku Triviální název 
hexadekanová 16 palmitová 
oktadekanová 18 stearová 

eikosanová 20 arachová 
dokosanová 22 behenová 

tetrakosanová 24 lignocerová 
 

2.4.2 Nenasycené mastné kyseliny 
Nenasycené mastné kyseliny tvoří rozsáhlou skupinu látek, u kterých je důležitá nejen délka 
řetězce, počet dvojných vazeb, ale především prostorová konfigurace [19]. 
 
2.4.2.1 Nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou 

Monoenové MK obsahují jednu dvojnou vazbu a označují se zkratkou MUFA 
(Monounsaturated Fatty Acids). Kromě polohy dvojné vazby se liší také její prostorovou 
konfigurací. Konfigurace cis bývá přirozenější, trans konfigurace je méně obvyklá. Trans-
izomery nenasycených MK se některými vlastnostmi podobají nasyceným MK, vyskytují se 
zejména ve ztužených tucích. Mononenasycené kyseliny jsou oproti nasyceným mastným 
kyselinám reaktivnější (např. samovolná oxidace na vzduchu). Mezi významné zástupce 
skupiny MUFA patří kyselina olejová (viz obr. 5) a kyselina palmitolejová. Další důležití 
zástupci této skupiny jsou uvedeni v tab. 4 [13,15]. 
 

 
Obr. 5 Strukturní vzorec kyseliny olejové [20] 

 
Monoenové kyseliny jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a nejsou rozpustné 
ve vodě. Také jsou důležitou součástí struktury buněčných membrán, především myelinu 
v nervových tkáních. Dvojná vazba se zpravidla objevuje mezi atomy uhlíku C9 a C10 [13]. 
 

Tab. 4 Přehled hlavních monoenových mastných kyselin [15] 

Mastná 
kyselina 

Počet atomů 
uhlíku 

Poloha dvojné 
vazby 

Izomer 
Triviální 

název 
decenová 10 9 cis kaprolejová 

dodecenová 12 9 cis laurolejová 
tetradecenová 14 9 cis myristolejová 
hexadecenová 16 9 cis palmitolejová 
oktadecenová 18 9 cis olejová 
oktadecenová 18 9 trans elaidová 
dokosenová 22 13 cis eruková 

 
2.4.2.2 Nenasycené mastné kyseliny s dvěma a více dvojnými vazbami 

Polyenové MK obsahují více dvojných vazeb a jsou označovány zkratkou PUFA 
(Polyunsaturated Fatty Acids). U polyenových mastných kyselin se také vyskytují polohové 
a prostorové isomery. Velmi významnou součástí PUFA skupiny jsou kyseliny typu n-3 a n-6 
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(dle polohy dvojné vazby, v cis konfiguraci). Často je možné se setkat s komerčním 
označením omega-3 a omega-6 kyseliny. Přehled mastných kyselin skupiny n-3 a n-6 je 
uveden v tab. 5 [14,21]. 
 

Tab. 5 Přehled polyenových mastných kyselin skupiny n-3 a n-6 [15] 

Skupina n-3 Skupina n-6 

Mastná kyselina 
Počet 
atomů 
uhlíku 

Dvojné 
vazby 

Mastná kyselina 
Počet 
atomů 
uhlíku 

Dvojné 
vazby 

α-linolenová 18 3 linolová 18 2 
eikosapentaenová 20 5 γ-linolenová 18 3 
dokosapentaenová 22 5 dihomo-γ-linolenová 20 3 
dokosahexaenová 22 6 arachidonová 20 4 

 
Důležitou součástí naší stravy jsou dienové mastné kyseliny, které se v přírodních lipidech 
vyskytují pouze v menší míře. Mezi kyseliny se dvěma dvojnými vazbami patří kyselina 
linolová, která je významným zástupcem skupiny n-6. Jedná se o prekurzor kyseliny 
arachidonové, jež se ukládá v biologických membránách jako C-2 ester fosfolipidů. 
Významným zástupcem skupiny n-3 je kyselina linolenová, která je prekurzorem syntézy 
kyselin eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) [15,21]. 

Kyselina linolová i linolenová patří mezi tzv. esenciální mastné kyseliny, které musí být 
přijímány ve stravě. Nasycené a nenasycené monoenové MK si lidské tělo dokáže 
nasyntetizovat samo. Dobrým zdrojem esenciálních MK jsou především různé druhy semen 
a ořechů a oleje z nich vyrobené, např. lněná semínka a lněný olej, vlašské ořechy, mandle, 
lískové ořechy apod. Nedostatky esenciálních MK se mohou projevit poruchami růstu, vývoje 
a také mohou způsobit různá neurologická onemocnění [15,21,22]. 
Mastné kyseliny s konjugovaným systémem dvojných vazeb se podstatně liší od mastných 
kyselin s izolovanými dvojnými vazbami, jednak svou reaktivitou a také různými 
fyziologickými účinky. Nejznámějším zástupcem kyselin s konjugovaným systémem 
dvojných vazeb je tzv. CLA (konjugovaná kyselina linolová). Jedná se o směs pozičních 
a geometrických izomerů kyseliny linolové. Existuje velké množství studií zabývajících se 
fyziologickými účinky CLA [22,23]. Nejčastěji jsou popisované antikarcinogenní, 
arteriosklerotické, antioxidační a imunomodulativní účinky. CLA se vyskytuje především 
v tucích přežvýkavců (v mléčném tuku a loji). Mikroflóra bachoru a enzymy mléčné žlázy 
se podílejí na přeměně běžné kyseliny linolové na konjugovanou kyselinu linolovou. Obsah 
CLA v kravském mléce je v průběhu roku značně proměnlivý, v mléce volně se pasoucích 
krav je až sedminásobně vyšší v porovnání s mlékem ustájených krav [22,23]. 
 

2.4.3 Metabolismus mastných kyselin 
Ve struktuře a metabolismu buněk mají lipidy nezastupitelnou roli. Hlavní zásobárnu 
metabolické energie u živočichů představují triacylglyceroly.  
Triacylglyceroly jsou metabolicky oxidovány až na CO2 a H2O stejně jako glukosa. Tuky 
ale poskytují v oxidačním metabolismu dvakrát více energie než sacharid či protein o stejné 
molekulové hmotnosti, neboť většina uhlíkových atomů v triacylglycerolech má nižší 
oxidační stupeň než v glukose [12]. 
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Trávení triacylglycerolů probíhá na rozhraní lipid-voda, rychlost jejich trávení závisí 
na velikosti povrchu rozhraní. Velikost povrchu rozhraní stoupá při vířivém peristaltickém 
pohybu střev, spojeném s emulgačním účinkem žlučových kyselin. Žlučové kyseliny slouží 
jako detergenty, které napomáhají trávení. Jsou vylučovány žlučníkem do tenkého střeva, kde 
probíhá trávení a absorpce lipidů [12]. 

Z tuků přijímaných ve stravě vstřebávají živočichové jen nepatrnou část. Proto musí být 
triacylglyceroly nejprve hydrolyticky štěpeny pomocí lipas na 2-monoacylglyceroly a mastné 
kyseliny. Ty jsou poté štěpeny na volné mastné kyseliny a glycerol. Mastné kyseliny pak 
přechází stěnou tenkého střeva, kde jsou znovu syntetizovány na triacylglyceroly, které 
se vážou v lipoproteinech a ukládají se v tukových tkáních jako zásoba energie. Pokud 
organismus potřebuje více energie, než kterou získal ze zásob sacharidů, přivádí 
triacylglyceroly ve formě hydrofilních lipoproteinů k příslušným buňkám, kde se procesem 
zvaným ß-oxidace metabolizují [15]. 
 
2.4.3.1 ß-oxidace mastných kyselin 

Po štěpení lipidů jsou uvolněné mastné kyseliny využívány na syntézu tělních lipidů 
nebo se odbourávají. Většina organismů používá jako hlavní cestu odbourávání mastných 
kyselin proces zvaný ß-oxidace. Schéma ß-oxidace mastných kyselin je znázorněno 
na obr. 6 [14,15]. 

 
Obr. 6: ß-oxidace mastných kyselin [24] 

 

Jedná se o postupné zkracování řetězce mastné kyseliny vždy o dva atomy uhlíku ve formě 
acetylu. Proces probíhá, dokud se MK nerozloží na acetylové zbytky vznikající oxidací -CH2-
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CH2- jednotek jejího řetězce. Odbourávání se uskutečňuje po tzv. Lynenově spirále, která byla 
nazvána dle svého objevitele. Sled reakcí, které probíhají během 1 závitu spirály (jednoho 
cyklu), zahrnuje oxidaci na třetím uhlíkovém atomu (ß-uhlíku) a následné odštěpení 2C 
zbytku ve formě acetyl-CoA [14]. 
Vznikající acetyl může sloužit jako prekurzor v biosyntetických dějích nebo může být dále 
oxidován v citrátovém cyklu. ß-oxidace obdobně jako citrátový cyklus probíhá 
v mitochondriích, v blízkosti dýchacího řetězce, neboť je pro něj významným poskytovatelem 
atomů vodíku [14]. 
 
2.5 Zdroje tuku ve stravě 
Volné mastné kyseliny se vyskytují v živočišných a rostlinných organismech jen v malé míře. 
Nejčastěji bývají vázány v heterolipidech a homolipidech jako estery či amidy. Některé 
mastné kyseliny se běžně vyskytují ve všech typech materiálů, včetně potravin, jiné mastné 
kyseliny jsou typické pouze pro určitý druh mikroorganismů, živočichů a rostlin. V tab. 6 je 
uveden výskyt mastných kyselin v různých tucích a olejích [16]. 
 

Tab. 6 Zastoupení mastných kyselin v různých tucích a olejích (% veškerých MK) [15] 

Druh tuku SFA MUFA PUFA 
vepřové sádlo 25-70 37-68 4-18 

mléčný tuk 53-72 26-42 2-6 
tuk kapra 22-25 46-50 23-28 

kokosový tuk 88-94 5-9 1-2 
palmojádrový tuk 75-86 12-20 2-4 

palmový tuk 44-56 36-42 9-13 
kakaové máslo 58-65 33-36 2-4 

olivový olej 8-26 54-87 4-22 
podzemnicový olej 14-28 40-68 15-45 
slunečnicový olej 9-17 13-41 42-74 
řepkový olej 5-10 52-76 22-40 

lněný olej 10-12 18-22 66-72 
 
Z nasycených MK je nejběžnější kyselina palmitová, která se vykytuje téměř ve všech 
živočišných i rostlinných lipidech. Vyšší obsah nasycených MK se nachází v živočišných 
produktech (např. máslo, mléko a mléčné výrobky, tučné maso a uzeniny), ale také 
v některých rostlinných výrobcích (např. palmový, palmojádrový a kokosový olej). Arachová 
kyselina a vyšší MK jako je kyselina behenová či lignocerová se vyskytuje v relativně větším 
množství jen v některých olejích, například podzemnicový olej obsahuje 5-6 % kyselin C20-
C24. Vyšší MK se nacházejí ve větším množství ve voscích [15]. 

Kyselina olejová je nejčastější nenasycenou MK, vyskytuje se ve všech rostlinných 
i živočišných lipidech alespoň v malém množství. Mononenasycené mastné kyseliny 
se nacházejí zejména v řepkovém a olivovém oleji nebo v ořeších a avokádu. Obecně se 
nenasycené MK vyskytují ve vyšším množství v rostlinných produktech a také v tucích ryb. 
Tuky ryb obsahují MK s 20-22 atomy uhlíku se 4-6 dvojnými vazbami, navíc mají tuky 
sladkovodních ryb odlišné složení MK než tuky mořských ryb. Vzhledem k daleko větší 
rozmanitosti ve složení mastných kyselin u rostlin než u živočichů, rozdělujeme rostlinné tuky 
a oleje na skupiny o podobném složení mastných kyselin (např. oleje s převažující olejovou 
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kyselinou, oleje se středním obsahem linolové kyseliny, oleje s vysokým obsahem linolové 
kyseliny, oleje obsahující linolenovou kyselinu apod.) [15,20]. 
Vzhledem ke vzorkům analyzovaným v experimentální části této práce jsou v následujících 
kapitolách blíže popsány vybrané druhy tuků a olejů (máslo, meruňkový, rybízový, lněný 
a hroznový olej).  
 
2.5.1 Mléčný tuk 
Průměrný obsah lipidů v mléčném tuku se pohybuje okolo 4 %. Lipidy jsou zde zastoupeny 
především ve formě triacylglycerolů s nízkou molekulovou hmotností a MK s kratšími 
řetězci, díky čemuž je dobře stravitelný. V mléčném tuku bylo nalezeno až 140 mastných 
kyselin. Nicméně většina identifikovaných MK se pohybuje ve velmi nízké 
koncentraci (< 1 %). Pouze přibližně 15-16 mastných kyselin se nachází v koncentraci vyšší 
nebo rovné 1 %. Mezi nejdůležitější patří kyselina máselná, kapronová, kaprylová, kaprinová, 
laurová, myristová, palmitová, stearová a olejová [25,26]. 

V mléčném tuku se nachází také doprovodné látky lipidů – cerebrosidy, fosfolipidy 
a především steroly. Hlavním zástupcem sterolů je cholesterol, který se zde vyskytuje hlavně 
ve volné formě. Jeho množství je závislé na obsahu tuku ve výrobku, přibližně v poměru 
3,3 mg na 1 g tuku. Fosfolipidy jsou lokalizovány v membráně ve formě tukových kuliček 
a jejich množství v mléce se pohybuje okolo 0,02-0,03 % [25,27]. 

Hlavní vliv na vlastnosti mléčného tuku mají nasycené MK (myristová, palmitová, stearová), 
které tvoří asi 62-70 % všech MK mléčného tuku. Hlavní nenasycenou MK je kyselina 
olejová. Složení MK mléčného tuku je ovlivněno především výživou krav a obdobím 
laktace [26,27]. 
 
2.5.2 Meruňkový olej 
Meruňkový olej vzniká lisováním za studena z jader, nacházejících se uvnitř pecek meruněk. 
Průměrně obsahuje okolo 14 % nasycených MK a 86 % nenasycených MK. Meruňkový olej 
je dobrým zdrojem polynenasycených MK, jako je kyselina linolová a linolenová a také 
mononenasycené MK olejové. Dále obsahuje velké množství draslíku a vitamínů (např. B1, 
B2, B3, B5, B6, B12, A, C). Podle některých publikací [28] podporuje tvorbu červených 
krvinek a může se jednat o podpůrný prostředek v léčbě rakoviny. Přesné složení mastných 
kyselin různých typů odrůd meruněk je uvedeno v tab. 7 [28]. 
 

Tab. 7 Složení meruňkového oleje, pocházejícího z různých oblastí (% veškerých MK) [28] 

Mastná kyselina 
Oblast původu meruněk 

Mandi Shimla Kinnaur 
palmitová 5,0 7,8 5,1 

palmitolejová 0,6 0,5 0,7 
stearová 1,5 0,9 2,0 
olejová 70,6 62,1 69,7 
linolová 21,0 27,8 20,5 

linolenová 0,4 1,4 0,7 
SFA 6,5 8,7 7,1 

MUFA 71,2 62,6 70,4 
PUFA 21,4 29,2 21,2 

SFA:UFA 14,24:1 10,51:1 12,90:1 



22 
 

2.5.3 Rybízový olej 
Rybízový olej vzniká mechanickým lisováním za studena ze semen černého rybízu. Rybíz je 
dobrým zdrojem vitamínu C, díky příznivým zeměpisným podmínkám u nás snadno 
dostupný. Rybízový olej je zajímavý vzhledem k obsahu kyseliny γ-linolenové (n-6, 18:3) 
a kyseliny stearidonové (n-3, 18:4). Jedná se o významné metabolity kyseliny linolové 
a linolenové. Olej z černého rybízu je také bohatým zdrojem tokoferolů (až 1700 mg.kg-1). 
Zastoupení MK v rybízovém oleji je přibližně 7 % palmitové, 2 % stearové, 11 % olejové, 
47 % linolové, 17 % γ-linolenové, 3 % stearidonové a 13 % dalších kyselin [19,29]. 
Bylo studováno použití rybízového oleje jako možného prostředku k léčbě atopické 
dermatitidy [30]. Cílem studie bylo zhodnotit účinnost CLA, oleje ze semen černého rybízu 
nebo kombinaci obou (ve srovnání s placebem), na léčbu atopické dermatitidy u psů 
a posoudit možné změny v metabolismu MK. Psi s atopickou dermatitidou byli náhodně 
rozděleni do čtyř skupin a po dobu dvou měsíců jim bylo denně podáváno buď CLA, 
rybízový olej, CLA + rybízový olej nebo cukrový sirup (jako placebo). Hladiny GLA (γ-
linolenová kyselina) a DGLA (dihomo-γ-linolenová kyselina) se výrazně zvýšily u psů 
léčených čistým rybízovým olejem, ale ne u psů krmených jeho kombinací s CLA. Nejlepších 
výsledků v léčbě atopické dermatitidy bylo dosaženo u skupiny psů, kterým byl podáván čistý 
rybízový olej, nicméně rozdíly u jednotlivých skupin nebyly statisticky významné [30]. 
 
2.5.4 Lněný olej 
Typický lněný olej má následující složení MK (hodnoty se pohybují v rozsahu uvedeném 
v závorkách): palmitová 6,0 % (5-7), stearová 2,5 % (2-6), olejová 19,0 % (14-40), linolová 
24,1 % (14-29) a linolenová 47,4 % (35-60). Složení MK bylo měřeno NIR spektrometrií. 
Za použití MALDI-TOF MS (metoda hmotnostní spektrometrie využívající měkkou ionizační 
techniku a průletový analyzátor) bylo ve lněném oleji identifikováno 10 hlavních 
triacylglycerolů, z nichž nejdominantnější jsou ty, které obsahují pouze linolenové 
a/nebo linolové kyseliny (LnLnLn, LnLnL, LnLL, a LLL) [19]. 
S rostoucím zájmem o MK skupiny n-3 je lněný olej často využíván pro potravinářské účely. 
Lněný olej se například používá pro mísení s ostatními druhy pro výrobu zdravějších olejů, 
poskytovaných ve formě kapslí. Lněné semínko je často doporučováno jako vhodný zdroj 
tuku, vlákniny a lignanů - nutrientů majících přínos pro zdraví. Pro potravinářské účely je olej 
obvykle získáván lisováním za studena. Lněný olej je také dobrým zdrojem tokoferolu (440-
588 mg.kg-1) [19]. 
Díky množství příznivých účinků lněného oleje je jeho doplňovaní do krmiv různých 
hospodářských zvířat s cílem vylepšit profil mastných kyselin produktů z nich získaných 
(maso, mléko apod.) často studovanou problematikou [31]. 
 
2.5.5 Hroznový olej 
Hroznový olej je získávaný z jadérek vinných hroznů lisováním za studena. Obsahuje vysoké 
množství nenasycených mastných kyselin (až 90 %), především kyselinu linolovou 
a olejovou. Také byly nalezeny stopy linolenové a palmitolejové kyseliny. Nasycené MK 
představují asi 10 % obsahu, jedná se hlavně o kyselinu palmitovou a stearovou. Díky 
vysokému obsahu polynenasycených MK je tento druh oleje náchylný k oxidaci [32]. 
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2.6 Možnosti stanovení lipidů 
Vzhledem k zaměření této práce jsou v následujících kapitolách popsány možnosti stanovení 
lipidů a jejich složek se zvláštní pozorností věnovanou stanovení mastných kyselin.  
Lipidy patří mezi hlavní živiny, proto je jejich stanovení jedním ze základních cílů v analýze 
potravin. Hlavní pozornost je věnována stanovení celkového množství lipidů, určení typu 
přítomných lipidů a jejich fyzikálně-chemických vlastností (např. krystalizace, bod tání, 
reologie, hustota a barva) nebo strukturnímu uspořádání lipidů v potravinách. V rámci lipidů 
zahrnuje analýza potravin následující oblasti [33,34]: 
 

• důkaz tuků 
• izolace lipidů 
• stanovení celkových lipidů 
• stanovení funkčních skupin lipidů - charakterizace tuku stanovením tukových čísel 

(číslo kyselosti, zmýdelnění, esterové, hydroxylové, jodové, rhodanové, dienové) 
• stanovení frakcí lipidů – separační metody (chromatografie tenkovrstvá, sloupcová, 

kapalinová, plynová) 
• stanovení mastných kyselin 
• stanovení stupně žluklosti tuků 
• stanovení stability tuků 
• stanovení doprovodných látek lipidů 

 
Stejně jako v jiných analytických metodách je i při stanovení lipidů důležitá příprava vzorku. 
Příprava vzorků závisí jednak na typu analyzované potraviny (např. maso, mléko a mléčné 
výrobky, pečivo), dále na vlastnostech daných lipidů (např. těkavost, sklon k oxidaci, 
fyzikální stav) a používaném analytickém postupu (např. extrakce rozpouštědlem, extrakce 
bez rozpouštědla, instrumentální metody) [13,33]. 
Celkový obsah lipidů a složení mastných kyselin jsou dva klíčové ukazatele pro hodnocení 
nutriční hodnoty potravin. Obsah tuků je nejčastěji určen gravimetricky pomocí extrakce 
rozpouštědlem. Existuje celá řada metod pro extrakci lipidů. Mezi dominující způsoby 
extrakce lipidů patří Soxhletova metoda, kyselá hydrolýza nebo metoda podle Folche. 
Jmenované metody se běžně používají ke stanovení obsahu lipidů v potravinách 
a krmivech [35]. 
 
2.6.1 Extrakce lipidů z matrice vzorku 
Z hlediska fyzikální chemie se jedná o přechod složky fázovým rozhraním mezi dvěmi 
vzájemně nemísitelnými kapalinami. Obecně je extrakce separační proces, při kterém jsou 
v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné fáze. Složka směsi (analyt) je převáděna fázovým 
rozhraním z jedné fáze do druhé na základě rozdílných rozdělovacích koeficientů použitých 
rozpouštědel. Oddělení látek je tím lepší, čím větší je rozdíl mezi rozdělovacími koeficienty. 
Cílem extrakčních procedur je oddělení lipidů (analytu) od ostatních složek, proteinů, 
polysacharidů a menších molekul daného vzorku a také uchování lipidů pro další 
analýzy [36,37]. 
 
2.6.1.1 Klasifikace extrakčních metod 

Proces extrakce můžeme dělit z několika hledisek, například dle způsobu provedení 
nebo dle charakteru extrahovaných látek. Podle zúčastněných fází rozeznáváme extrakce [36]: 
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• z pevné fáze do kapaliny – často využívaná metoda při zpracování analytických 
vzorků, z pevného materiálu se uvolňuje požadovaná složka za použití vhodného 
rozpouštědla, příkladem využití je Soxhletův extraktor 

• z kapaliny do kapaliny – z analytického hlediska nejdůležitější typ extrakce (tzv. LLE, 
Liquid - Liquid Extraction), složka z větší části přechází do rozpouštědla, ve kterém je 
lépe rozpustná  

• z kapaliny na pevnou fázi – dnes rychle se rozvíjející metoda extrakce tuhou fází 
(tzv. SPE, Solid Phase Extraction), z roztoku selektivně zachycuje požadované složky  

• z kapaliny nebo plynu na pevnou fázi – dochází k zakoncentrování analytu adsorpcí 
na polymer pokrývající křemenné vlákno, jedná se například o mikroextrakci pevnou 
fází, jenž je modifikací extrakce pevnou fází 

 
Obecnou snahou vývoje nových extrakčních metod je zkrácení celkové doby analýzy 
a snížení spotřeby rozpouštědel. Mezi hlavní metody používané dnes patří extrakce pevnou 
fází a superkritická fluidní extrakce [36]. 
 
2.6.1.2 Extrakce podle Soxhleta 

Jedna ze základních technik extrakce, využívaná jako standard. Metoda je vhodná pro dělení 
organických látek, zejména materiálů bohatých na neutrální lipidy s nízkým obsahem vody, 
například olejnin [34]. 
Aparatura je tvořena destilační baňkou, extrakčním nástavcem, do kterého se vkládá skleněná 
nebo papírová extrakční patrona, a zpětným chladičem (viz obr. 7). Vzorek se po potřebné 
úpravě vkládá do extrakční patrony. Baňka se plní rozpouštědlem, k nejvhodnějším patří n-
pentan či n-hexan, další možností je petrolether či diethylether. Nakonec se připojí chladič. 
Poté je baňka zahřívána elektrickou vodní lázní k varu rozpouštědla. Páry rozpouštědla 
stoupají postranní trubicí kolem střední části extraktoru do chladiče, kde kondenzují a stékají 
na extrahovanou látku v patroně. Hladina rozpouštědla v extraktoru stoupá, až dosáhne 
k nejvyšší části přepadové trubice, přeteče zpět do destilační baňky. Proces se opakuje, dokud 
nejsou všechny komponenty ze vzorku vyextrahovány. Extrakt se hromadí v destilační 
baňce [34]. 
 

 
Obr. 7 Soxhletův extraktor [38] 
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Extrakce prováděné pomocí Soxhletova extraktoru jsou poměrně časově náročné, vyžadují 
i 24 hodin a více. Navíc dochází ke spotřebě velkého množství extrakčního rozpouštědla, 
což není ekonomicky zanedbatelné [33,39]. I přes uvedené nevýhody se dosud v některých 
publikacích používá, např. v práci Wu a kol. [40] za použití různých druhů rozpouštědel 
(petrolether, ethylether, chloroform a hexan) byla provedena extrakce oleje z broskví podle 
Soxhleta s cílem určit nejúčinnější rozpouštědlo. Na základě zvolených ukazatelů (fyzikálně-
chemické vlastnosti, profil mastných kyselin, obsah fenolických sloučenin, antioxidační 
aktivita) byl jako nejlepší rozpouštědlo zvolen hexan [40]. 
 
2.6.1.3 Automatická Soxhlet extrakce 

Novější verzí extrakce podle Soxhleta je tzv. Soxtec metoda. U této techniky byly podstatně 
upraveny negativní vlastnosti původní metody. Doba extrakce byla zkrácena na 2-4 hodiny 
a množství použitého rozpouštědla bylo sníženo na 50-100 ml. 
Soxtec metoda probíhá ve třech krocích. V prvním kroku je vzorek, umístěný v patroně, 
ponořen do vroucího rozpouštědla. Díky tomu dochází k rychlejší extrakci analytů oproti 
klasické Soxhletově metodě. Ve druhém kroku je vzorek po vytažení z rozpouštědla 
promýván kondenzujícím rozpouštědlem, jako u klasického postupu. Ve třetím kroku dojde 
k zakoncentrování analytu ve varné baňce oddestilováním rozpouštědla. Rozpouštědlo je poté 
možno znovu použít [39]. 
 
2.6.1.4 Extrakce podle Grossfelda 

Metoda je vhodná pro vzorky s vysokým obsahem sacharidů, například pečivo a cereální 
výrobky. Postup zahrnuje částečnou hydrolýzu vzorku kyselinou chlorovodíkovou, filtraci, 
promytí vodou a vysušení. Vysušený materiál je rozdrcen ve třecí misce a následně vpraven 
do Soxhletova extraktoru. Způsob provedení extrakce je stejný (viz metoda podle Soxhleta), 
za použití diethyletheru jako rozpouštědla [34]. 
 
2.6.1.5 Extrakce kapalinou 

Nejjednodušší metodou, prováděnou v laboratorním měřítku, je zalití vzorku extrakčním 
rozpouštědlem. Vzorek je nejprve dezintegrován na malé částice. Po určité době (určena 
experimentálně), je rozpouštědlo odstraněno filtrací, centrifugací nebo dekantací. Průběh 
extrakce může být ovlivňován volbou pH extrakčního činidla. Rychlost extrakce je možné 
zvyšovat třepáním a mícháním [39]. 
 
2.6.1.6 Metoda „shake-filter“ 

Metoda využívající rozpouštění analytu v extrakčním činidle za protřepávání. Dochází 
k odstranění analytu ze vzorku. Předpokladem účinné extrakce, je dobrá rozpustnost analytu 
v extrakčním činidle a dokonalá pórovitost vzorku. Dobré rozmělnění vzorku zvyšuje 
efektivitu kontaktu tuhá látka-kapalina. Extrakční proces může být urychlen záhřevem 
rozpouštědla nebo použitím ultrazvuku. Rozpouštědlo je nakonec odstředěno 
nebo odfiltrováno [39]. 
 
2.6.1.7 Extrakce podle Folche 

Jedna z hlavních metod extrakce lipidů z různých druhů materiálu. Metoda byla navržena 
roku 1957 Folchem. Originální procedura zahrnovala dvojí extrakci směsí chloroform 
a methanol v poměru 2:1 a velké množství solného roztoku pro vymytí nelipidických složek. 
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Dnes existuje velké množství modifikací této metody, zejména v poměrech a množství 
jednotlivých rozpouštědel [41,42]. 
Klasický postup extrakce lipidů podle Folche je následující. K odváženému 
a dezintegrovanému materiálu je přidána směs chloroformu a methanolu v poměru 2:1. 
Po homogenizaci je suspenze přefiltrována a je opět promývána směsí chloroformu 
a methanolu. Získaný filtrát se protřepe s destilovanou vodou a směs je centrifugována. 
Po centrifugaci je směs rozdělena do dvou vrstev, z nichž spodní je složena ze směsi 
chloroformu, methanolu a vody v poměru 86:14:1 (objemově) a měla by obsahovat všechny 
lipidy. Horní fáze se skládá ze stejných rozpouštědel v poměru 3:48:47 (objemově) a obsahuje 
většinu nelipidických nečistot. Je důležité, aby byly podíly chloroformu, methanolu a vody 
ve zkombinovaných fázích, co nejblíže poměru 8:4:3 (objemově), v opačném případě může 
dojít k selektivním ztrátám lipidů. Eliminaci ztrát některých velmi polárních lipidů je možné 
zajistit přídavkem KCl nebo CaCl2 do promývací vody [34,37]. 
Rozpouštědlo je nakonec oddestilováno na vakuové rotační odparce při teplotě do 40 °C. 
Metoda je vhodná pro potraviny živočišného původu (například pro rozbor masa a masných 
výrobků), neboť přídavek methanolu k extrakčnímu činidlu zajistí kvantitativní extrakci těch 
lipidů, jež jsou vázány na bílkovinné části analyzovaného materiálu [34]. 
Ačkoliv byla navržena různá rozpouštědla a kombinace rozpouštědel, zůstává nejčastější 
kombinací směs chloroformu a methanolu a extrakce ve dvou krocích. Obecně je extrakce 
lipidů podle Folche započata jako binární systémem rozpouštědel. V průběhu procesu se stává 
systémem ternárním, zahrnující chloroform, methanol a vodu v různých poměrech 
(v závislosti na obsahu vody ve vzorku). Snahou většiny úprav této metody je maximalizovat 
účinnost extrakce lipidů v konkrétní oblasti [42]. 
 
2.6.1.8 Extrakce podle Blighe a Dyera 

Metoda byla vyvinuta jako adaptace metody podle Folche. Jedná se o rychlý, ale efektivní 
způsob extrakce lipidů, vhodný zejména pro vzorky s vysokým zastoupením vody a poměrně 
malým obsahem lipidů (např. tkáně). Podle Blighe a Dyera je pro kvantitativní extrakci lipidů 
nutné provést opakovanou extrakci zbytků tkání chloroformem. Díky tomu je možné 
dosáhnout vyššího výtěžku nepolárních lipidů [37,43]. 
 
2.6.1.9 Extrakce podle Röseho a Gottlieba 

Extrakce podle Röseho a Gottlieba (RG) je přesná rozhodčí metoda pro stanovení tuku 
v mléce a mléčných výrobcích. Metoda je vhodná zejména pro vzorky s vyšším obsahem 
vody, bílkovin a sacharidů, například podmáslí, syrovátka nebo odstředěné mléko [34]. 
Do speciálního extrakčního přístroje (popř. do dělící nálevky) je navážen vzorek mléka, 
k němu je přidán amoniak, ethanol a diethylether. Extrakční zařízení se uzavře a obsah je 
protřepáván. Poté je přidán petrolether a obsah je promícháván. Následně se směs nechá 
přibližně dvě hodiny stát, až do oddělení dvou vrstev. Čirá část je kvantitativně převedena 
do zvážené baňky. Po odstranění rozpouštědla (např. na vakuové odparce), je tuk stanoven 
gravimetricky [34,43]. 
 
2.6.1.10 Extrakce podle Schmid-Bondzynskiho-Ratzlaffa 

Metoda podle Schmid-Bondzynskiho-Ratzlaffa (SRB) je obdobná metodě RG, je vhodná 
pro vzorky s vyšším obsahem vody a bílkovin, zejména pro maso a sýry. Na principu metody 
SRB je založena česká norma ČSN EN ISO 1735 (57 1007) pro stanovení obsahu tuku 
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v sýrech a tavených sýrových výrobcích. Metoda SRB je pro sýry vhodnější než metoda RG, 
neboť se mnoho typů sýrů a sýrových výrobků v amoniaku nerozpouští snadno. Navíc zrající 
sýry obsahují volné mastné kyseliny, které nejsou z amoniakálního roztoku extrahovány. 
Podstatou metody je mineralizace kyselinou chlorovodíkovou, přídavek ethanolu a následně 
extrakce diethyletherem a petroletherem. Po odstranění rozpouštědel (destilací 
nebo odpařením) se vážkově stanoví hmotnost vyextrahovaného tuku [43,44]. 
 
2.6.1.11 Extrakce pomocí mikrovln 

Proces využívající mikrovlny k ohřevu rozpouštědel, jež jsou v kontaktu s tuhými vzorky, 
a k následnému oddělení požadovaných složek z matrice do rozpouštědla. Provedení této 
metody je možné dvěma způsoby. První variantou je extrakce v uzavřené nádobě, která 
neabsorbuje mikrovlny. Extrakční rozpouštědlo, umístěné v nádobě, má vysokou hodnotu 
dielektrické konstanty, tudíž silně absorbuje mikrovlny. Druhou možností je provedení 
extrakce v otevřené nádobě, za použití rozpouštědla s nízkou dielektrickou konstantou, které 
neabsorbuje mikrovlny. Složkou absorbující mikrovlny je vzorek sám, neboť obsahuje 
sloučeniny s vysokou dielektrickou konstantou. Technika je vhodná pro tepelně labilní 
analyty a je šetrnější než ostatní techniky využívající horkých rozpouštědel [39]. 
Mikrovlnné záření (MI) bylo v několika posledních letech použito jako alternativní systém 
ohřevu při extrakci olejů a transesterifikaci. MI má značné výhody ve srovnání s obvyklým 
způsobem přenosu tepla, včetně efektivnějšího vyhřívání, rychlejšího přenosu energie 
a rychlejší reakce na regulaci ohřevu [45]. 
Pro rychlé stanovení profilů mastných kyselin v ořeších a semenech byla navržena 
mikrovlnná extrakce a derivatizace za použití ultrazvuku. Extrakce pomocí mikrovln 
asistovaná ultrazvukem je rychlá, levná a efektivní alternativa ke konvenčním metodám 
extrakce kapalina-pevná látka. Nevýhodou MI je tendence k nehomogennímu ohřevu 
a ultrazvukové záření může indukovat peroxidaci lipidů [45]. 
 
2.6.1.12 Extrakce pevnou fází 

Extrakce pevnou fází (SPE) je v současné době jedna z nejvýkonnějších technik pro rychlou 
a selektivní přípravu vzorku. Principem této metody je zachycení látek na pevném sorbentu, 
přes nějž protéká vzorek. Extrakci pevnou fází můžeme nazvat též chemickou filtrací, neboť 
se při ní využívá chemických vlastností molekul, které ulpívají na sorbentu v důsledku 
mezimolekulových interakcí. Oproti klasické separační technice kapalina-kapalina má SPE 
řadu výhod, zejména dobrou selektivitu a úsporu organických rozpouštědel. Vzhledem 
k malému množství použitých rozpouštědel a nižším nákladům na likvidaci může být extrakce 
pevnou fází až pětkrát levnější než klasická extrakce kapalina-kapalina. Problém s tvorbou 
emulze, který je běžný u klasické LLE, je u SPE eliminován [36,46]. 
Metoda SPE může být snadno automatizována a navázána na další instrumentální techniky. 
SPE je univerzální a může být využita pro následující účely: zakoncentrování stopových 
množství látek, čištění látky, výměna rozpouštědel (převedení analytu z jedné specifické 
matrice do druhé) nebo derivatizace (zachycení analytu na sorbent, převod na derivát 
a následná eluce) [36]. 
Instrumentace pro techniku SPE je jednoduchá. Používají se jednorázové extrakční kolonky 
různých velikostí a náplní sorbentů. Sorbenty jsou založeny nejčastěji na bázi chemicky 
modifikovaných částic silikagelu a tvoří je částice o velikosti přibližně 50 µm, v kolonce jsou 
uzavřeny fritami z polyethylenu nebo polytetrafluorethylenu. Sorbentu dávají rozhodující 
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vlastnosti skupiny chemicky vázané na povrch silanových skupin. Navázané fáze mohou být 
nepolární, polární nebo iontově-výměnné [36]. 
SPE se opírá především o rozdělení a/nebo adsorpci složek lipidů mezi pevnou a kapalnou 
(mobilní) fázi. Vymytí požadovaných složek lipidů je dosaženo změnami polarity a síly 
mobilní fáze. Aplikace SPE pro stanovení frakcí lipidů je dnes značně prozkoumanou 
oblastí [46]. Názorné schéma SPE je uvedeno na obr. 8. 

 
Obr. 8 Obvyklý postup při extrakci pevným sorbentem (SPE) [47] 

 
Postup SPE se nejčastěji skládá ze čtyř základních kroků [36,46]: 
 

• příprava vzorku a úprava kolony 
• aplikace vzorku 
• promývání kolony 
• eluce analytu z kolony 

 
Existuje mnoho aplikací extrakce pevnou fází, využívaných k analýze lipidů. Roku 1952 byla 
provedena extrakce lipidů z jater krys na fosfolipidy, neutrální lipidy a frakce volných 
mastných kyselin s využitím silanolové skupiny jako stacionární fáze. Systém rozpouštědel 
hexan/ether, methanol a chloroform/methanol/voda byl použit na frakcionaci lidského 
a kravského mléka a mléčných produktů. Obdobná metoda byla využita k separaci neutrálních 
lipidů a fosfolipidů z hovězího masa. Komerčně využívané oleje na smažení byly 
frakcionovány za použití petroletheru/etheru a methanolu v poměru 92:8 [46]. 
 
2.6.1.13 Mikroextrakce pevnou fází 

Mikroextrakce pevnou fází (SPME) je moderní výkonná metoda extrakce bez použití 
rozpouštědel. Jedná se o modifikaci extrakce pevnou fází. 
Instrumentace zahrnuje vlákno z taveného křemene, pokryté zakotvenou fází, které je 
umístěno nad kapalný vzorek do prostředí nasyceného těkavými analyty, popřípadě ponořeno 
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do kapalného vzorku. Sorpce na pevnou fázi probíhá určitou dobu, poté následuje analytický 
stupeň, kterým je většinou plynová chromatografie. Vlákno se nechává v dávkovacím zařízení 
při teplotách okolo 300 °C termicky desorbovat. Analyty poté vstupují do chromatografické 
kolony, kde nastává separace [36]. 
Metoda je vhodná pro vzorky potravin, ale i pro jiné materiály. Efektivního zakoncentrování 
těkavých složek vzorku je možno dosáhnout správnou volbou SPME vlákna [31]. 
 

 
Obr. 9 Schéma SPME vlákna [48] 

 
Důležitou součástí instrumentace je mechanická ochrana v podobě duté ocelové jehly, 
do které je vlákno, napojené na ocelový píst, zasunuto (viz obr. 9). Vzorky jsou běžně 
připravovány do zásobních lahviček, uzavřených zátkou se septem (tzv. vialky). Ocelová 
jehla nejprve propíchne septum, následně je vysunuto vlákno nad hladinu vzorku, popřípadě 
dovnitř vzorku. Poté probíhá výše popsaná sorpce analytu do vrstvy pokrývající vlákno [36]. 
Tato technika je vhodná pro stanovení těkavých látek širokého okruhu potravin, včetně sýrů. 
Metoda SPME/GC byla například použita pro stanovení aromaticky aktivních látek, 
konkrétně volných mastných kyselin s krátkým řetězcem, v sýrových výrobcích [31].  
 
2.6.1.14 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem 

Metoda vhodná zejména pro tuhé a polotuhé vzorky. Jedná se o extrakci podporovanou 
tlakem za použití kapalného rozpouštědla (tzv. PSE, Pressurized Solvent Extraction). Je to 
technika přípravy vzorku za zvýšené teploty (50-200 °C) a tlaku (10-15 MPa). Díky tomu je 
dosaženo zkrácení extrakční doby a zvýšení účinnosti extrakce [39]. 
Obecné schéma PSE systému je uvedeno na obr. 10. Vzorky jsou vloženy do extrakční 
patrony, která se umístí do vyhřívaného extrakčního bloku. Pro extrakci různých množství 
vzorků jsou používány různě velké extrakční patrony (např. 11, 22, 33 ml). Po utěsnění 
patrony je extrakční blok uzavřen. Poté je do patrony čerpáno rozpouštědlo, upravené na dané 
pracovní podmínky (teplota, tlak). Po dobu extrakce, která je obvykle 10 min, jsou extrakční 
podmínky teploty a tlaku udržovány a poté je rozpouštědlo vypuštěno do sběrné 
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nádobky (vialky). Následně je extrakční patrona vymývána čistým rozpouštědlem a pak 
dusíkem [39,49]. 
Existuje více typů extrakcí podporovaných tlakem. Společným znakem všech, je extrakce 
rozpouštědlem za vysokého tlaku a teploty, aniž by bylo dosaženo kritického bodu 
rozpouštědla. Přehled těchto metod je uveden v tab. 8. [49]. 
 

 
Obr. 10 Schéma PSE systému [49] 

 
Metoda PSE je aplikovatelná pro široký okruh vzorků v oblasti léčiv, životní prostředí, 
polymerů nebo potravin (např. extrakce tuků z mléčných výrobků, masa, olejnatých semen 
nebo pekařských produktů) [50,51]. 
  

Tab. 8 Metody extrakce podporované tlakem [49] 

Typ extrakce Zkratka Anglický termín 
Zrychlená extrakce podporovaná tlakem PSE Pressurized solvent extraction 

Zrychlená extrakce rozpouštědlem ASE Accelerated solvent extraction 
Fluidní extrakce podporovaná tlakem PFE Pressurized fluid extraction 

Kapalinová extrakce podporovaná tlakem PLE Pressurized liquid extraction 
Horká extrakce rozp. podporovaná tlakem PHSE Pressurized hot solvent extraction 

Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem HPSE High - pressure solvent extraction 
Vysokotlaká, vysokoteplotní extrakce 

rozpouštědlem 
HPHTSE 

High - pressure, high - temperature 
solvent extraction 

Subkritická extrakce rozpouštědlem SSE Subcritical solvent extraction 
Subkritická extrakce vodou SWE Subcritical water extraction 

Horká extrakce vodou HWE Hot water extraction 
Horká extrakce vodou podporovaná 

tlakem 
PHWE Pressurized hot water extraction 

Vysokoteplotní extrakce vodou HTWE High temperature water extraction 
 
Metoda PSE má oproti klasickým extrakčním technikám několik výhod. Při zvyšující se 
teplotě vzrůstá rozpustnost analytů v extrakčním rozpouštědle, to má za následek snížení 
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objemu použitého rozpouštědla. Dále pak vyšší teplota umožňuje vyšší rychlost extrakce, 
což vede k podstatnému snížení extrakčního času [51]. 
Díky použití vysokého tlaku zůstane rozpouštědlo v kapalném stavu i při vysoké teplotě. 
Proto je možná extrakce rozpouštědlem za teplot podstatně vyšších, než je normální bod varu 
rozpouštědla za atmosférického tlaku [49]. 
 
2.6.1.15 Superkritická fluidní extrakce 

Metoda superkritické fluidní extrakce (SFE) využívá pro extrakci kapaliny v nadkritickém 
stavu. Jedná se o kapaliny vyskytující se nad jejich kritickou teplotou (Tk) a tlakem (pk), jak je 
znázorněno ve fázovém diagramu na obr. 11. Vlastností těchto tekutin je nižší viskozita, vyšší 
rozpouštěcí schopnost, téměř nulové povrchové napětí a ve srovnání s kapalinami vyšší 
difuzivita. Nejčastěji používané superkritické rozpouštědlo je oxid uhličitý (CO2) [39]. 
Hustota CO2 za superkritického stavu odpovídá spíše kapalině. Hodnoty viskozity a difuzivity 
více odpovídají plynnému než kapalnému skupenství. Tyto transportní parametry usnadňují 
přestup hmoty a výsledkem je rychlejší extrakce. 
SFE s CO2 je tudíž rychlý způsob pro izolaci těkavých látek z komplexní matrice. CO2 je 
chemicky inertní, netoxický a levný a po extrakci jej lze snadno odstranit [52].  
SFE je možno provádět dvěma způsoby - buď ve statickém, nebo v dynamickém módu. 
Při dynamické extrakci je solvent kontinuálně čerpán skrz extrakční celu se vzorkem, tento 
způsob provedení je častější a zajišťuje neustálý kontakt vzorku s čerstvým fluidem. 
Při druhém způsobu provedení (statickém) je cela se vzorkem naplněná fluidem ponechána 
v klidu do ustavení rovnováhy, po určité době je extrakt vypuštěn do sběrné nádobky. Dále je 
možno SFE provádět on-line nebo off-line. Off-line provedení je používáno zejména 
pro zjištění výtěžnosti SFE a k optimalizaci extrakčních podmínek. On-line provedení je 
náročnější, zejména na přístroje a optimalizaci, jedná se o přímé spojení SFE s analytickou 
jednotkou (např. SFE-GC, SFE-SFC, SFE-LC) [39].  
Nejčastěji aplikované spojení je SFE-GC, které bylo např. použito pro studium volných 
mastných kyselin a dalších těkavých aromatických látek v sýrech typu Ementál [52]. 

 
Obr. 11 Fázový p-T diagram čisté látky [39] 
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Použití superkritické kapaliny bylo např. studováno jako jedna ze slibných technik extrakce 
kyseliny GLA, neboť je možné získat čisté extrakty bez rozpouštědla a také zabránit 
degradaci termolabilních složek [53]. Ve stejné studii byla SFE srovnávána s extrakcí 
organickými rozpouštědly, s cílem porovnat výtěžky lipidů, profil mastných kyselin a rozdělit 
lipidy na jednotlivé frakce (glykolipidy, fosfolipidy apod.) [53].  
Pracovní oblasti některých výše uvedených extrakcí jsou znázorněny ve fázovém diagramu 
na obr. 11 [39]. 
 
2.6.2 Rychlé fyzikální metody stanovení lipidů 
 
2.6.2.1 Metoda butyrometrická 

Nejčastější rychlou fyzikální metodou pro stanovení celkových lipidů v mléce je metoda 
podle Gerbera. Jedná se pouze o orientační stanovení, pro přesná měření je vhodnější metoda 
RG. Do butyrometru se odpipetuje kyselina sírová, mléko a amylalkohol v přesně daném 
pořadí. Po uzavření je obsah protřepáván a následně odstředěn. Množství tuku se odečte 
ze stupnice butyrometru, dílky odpovídají hmotnostním procentům tuku v mléce [34]. 
Díky působení kyseliny sírové se rozpustí bílkoviny, zejména obaly tukových kuliček mléka. 
Tím se kvantitativně uvolní tuk a oddělí se odstředěním. Přídavek amylalkoholu zajišťuje 
dosažení viditelného rozhraní tukové vrstvy [43]. 
 
2.6.2.2 Metoda denzimetrická 

Metoda je určená pro stanovení olejnatosti semen odečtením z kalibrační křivky. Vzorek 
semen je rozmělněn ve speciálním přístroji (tzv. oleometr), za přítomnosti 1,2-dichlorbenzenu 
jako rozpouštědla. Suspenze je poté přefiltrována přes Büchnerovu nálevku a čirý filtrát je 
zvážen. Následně se stanoví obsah oleje odečtením z kalibrační křivky. Pro nejvýznamnější 
olejniny jsou kalibrační křivky dodávány s přístrojem. Pro další druhy olejnin jsou kalibrační 
křivky sestrojeny za použití Soxhletovy extrakční metody jako metody srovnávací [34]. 
 
2.6.2.3 Nukleární magnetická rezonance 

Nukleární magnetická rezonance (NMR) je vhodná pro stanovení obsahu tuku v semenech, 
extrakčních šrotech olejnin, tukových emulzích nebo margarínech. Je ovšem nutné sestrojit 
zvláštní kalibrační křivku pro každý materiál a případně i upravit postup. Principem metody je 
měření signálu pohyblivějších protonů kapalného podílu vzorku. Signál příslušející vodě 
se eliminuje vysušením, kalibrací, převedením vody do tuhé fáze nebo odečtením signálu 
při různém zeslabení. Koncentrace tuku je určena odečtením z kalibrační křivky [34,43]. 
 
2.6.3 Stanovení mastných kyselin 
Celkový obsah lipidů, získaný extrakcí určitého materiálu, zahrnuje jednak surový tuk 
a popřípadě i netukové komponenty (nečistoty). Z tohoto hlediska není obsah lipidů přesným 
měřítkem nutriční hodnoty dané potraviny, důležitějším ukazatelem je zastoupení mastných 
kyselin. Znalost zastoupení mastných kyselin umožňuje určit nutriční a biologickou hodnotu 
tuku. Dále je možno identifikovat druh tuku a posoudit jeho oxidační stabilitu. Byly 
deklarovány různé způsoby stanovení mastných kyselin v potravinách [35,43]. 
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Tab. 9 Matrice, obsahující mastné kyseliny a techniky použité pro jejich analýzu [54] 

Matrice Analytická technika 
rostlinné oleje (dýňový, rybízový, ořechový) GC-FID 

rýžový olej GC, HT-GC (FID, MS), TLC 
vodní živočichové (losos, sumec, korýši) GC (FID, MS) 

hovězí maso GC (FID, MS) 
rostliny GC (FID, MS) 
houby GC-FID 
řasy GC (FID, MS) HPLC-QTOF-MS* 

* tandemový hmotnostní spektrometr sdružující dvojici kvadrupólu a průletového 

hmotnostního analyzátoru 
Nejčastěji využívanou analytickou metodou pro stanovení MK je plynová 
chromatografie (GC), mezi další techniky patří vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
(HPLC), tenkovrstvá chromatografie (TLC), spektrometrické metody (UV, MIR) 
a elektromigrační techniky. Příklady metod, použitých pro analýzu přírodních materiálů, 
obsahujících MK, jsou uvedeny v tab. 9 [8,55]. 
Pravděpodobně nejvšestrannější technikou je HPLC, která je využívaná jak ke stanovení MK, 
tak i k preparativní separaci MK. Metoda HPLC dělí MK na základě jejich polarity (kolony 
s normální nebo obrácenou fází), stupně nasycení (silver-ion HPLC) nebo chirality 
(chirální HPLC) [56]. 
Tenkovrstvá chromatografie je velmi jednoduchou, ale účinnou chromatografickou metodou. 
TLC se používá pro pre-separaci mastných kyselin nebo jednotlivých tříd lipidů 
(např. triacylglyceroly, diacylglyceroly, monoacylglyceroly, cholesterol, fosfolipidy). 
Podstatou je rozdělení složek směsi na základě jejich odlišné interakce se sorbentem. Na TLC 
desku, potaženou vhodným absorpčním materiálem a umístěnou do vhodného rozpouštědla, 
se nanese malé množství vzorku. Rozpouštědlo se nechá vzlínat a svým pohybem odděluje 
lipidové frakce. Detekci lze provést několika způsoby, například ozáření UV světlem 
nebo postřikem vhodným činidlem tak, aby byly skvrny viditelné. Složky vzorku lze 
identifikovat porovnáním se standardem. TLC je rychlá a levná metoda, která poskytuje 
informaci o počtu komponentů přítomných ve směsi [13,33]. 
Spektrometrické metody jsou doplňkovými technikami. UV spektrometrií lze stanovit obsah 
konjugovaných dienových a trienových MK. V přírodních lipidech se systém konjugovaných 
vazeb nevyskytuje, ale vzniká při oxidací polyenových MK a také při procesu bělení. Jedná se 
o část rafinačního procesu úpravy surových olejů a tuků, jehož principem je odstranění 
nežádoucích barviv a pigmentů pomocí adsorpce na bělící hlinku, výsledkem je světlá barva 
oleje [5,55]. 
Další doplňkovou technikou je MIR spektrometrie, kterou lze využít pro stanovení obsahu 
trans-nenasycených MK (TFA). MIR spektrometrie je nedestruktivní analytická metoda, 
při které se pracuje ve střední infračervené oblasti (Mid Infrared). Podstatou je interakce 
molekul vzorku s infračerveným zářením. Nejprve jsou triacylglyceroly převedeny 
na methylestery a následně se měří absorbance esterů při 970 cm-1, která je úměrná obsahu 
dvojných vazeb v konfiguraci trans. Ke kvantifikaci se používají kalibrační roztoky 
methylesteru kyseliny trans 9-oktadecenové (elaidové) [43]. Nicméně pro matrice s obsahem 
TFA menším než 5 % není tato metoda vhodná. Navíc výsledky neposkytují podrobné 
informace o chemických izomerech, jako je délka jejich řetězce nebo stupeň 
nenasycenosti [9]. 
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Obsah celkových TFA v hydrogenovaných rostlinných tucích a tavených sýrových 
produktech sledovali např. Barra a kol. [9], pomocí kapilární zónové elektroforézy (CZE) 
s nepřímou UV detekcí. Metoda CZE byla srovnávána s klasickou GC metodou, mezi 
metodami nebyly nalezeny signifikantní rozdíly. 
 
2.6.3.1 Esterifikace 

Stanovení MK plynovou chromatografií vyžaduje tzv. derivatizaci, neboť volné i vázané MK 
nejsou dostatečně těkavé. Pojem derivatizace zahrnuje chemickou úpravu analytu, především 
pro zvýšení těkavosti. MK jsou nejčastěji převáděny na methylestery (tzv. FAME, Fatty Acid 
Methyl Esters), popřípadě butylestery (např. mléčný tuk). Transesterifikaci tuků je možné 
provést dvěma způsoby. Jako obecně kysele katalyzovanou solvolýzu, která probíhá atakem 
protonu v místě karboxylového kyslíku, přesunem elektronů a uvolněním glycerolu z esteru. 
Nebo bazicky katalyzovanou transesterifikaci, kdy báze přemění alkohol v alkoholát a ten 
atakuje ester s následným uvolněním glycerolu [57,58]. 
Existují také přímé metody stanovení MK, které nezahrnují provedení jednotlivých procesů 
extrakce a methylace ve dvou krocích, ale pouze přímo převádí MK na methylestery. 
Např. López-López a kol. [58] ve své práci testovali dvě přímé metody stanovení MK 
v lidském mléku v porovnání s klasickým postupem zahrnujícím extrakci a převedení 
na methylestery ve dvou krocích. První přímá metoda zahrnovala transesterifikaci MK 
za použití acetylchloridu. Druhá přímá metoda použila jako esterifikační činidlo fluorid 
boritý – methanol. Mezi přímými metodami a tradiční metodou nebyly zjištěny významné 
rozdíly a oba způsoby poskytovaly podobné výsledky [58]. 
 
2.6.3.2 Plynová chromatografie 

GC je chromatografická metoda, jež má obrovský význam v mnoha oblastech vědy. 
Principem této fyzikálně-chemické metody je distribuce složek vzorku mezi dvě fáze – 
stacionární a mobilní. Vzorek je soustavou unášen pohybem mobilní fáze přes fázi stacionární 
a složky vzorku se separují na základě různé schopnosti poutat se ke stacionární fázi. Pomocí 
GC lze separovat všechny látky, které se mohou nacházet v plynné fázi. Metoda je tudíž 
vhodná pro všechny těkavé látky bez ohledu na to, jestli jsou za normální teploty v pevném 
nebo kapalném stavu [8,24]. 
 
Instrumentace GC 
Mezi hlavní části plynového chromatografu patří [59]: 
 
• zásobník mobilní fáze 
• regulátor tlaku a průtoku plynné fáze 
• dávkovací zařízení 
• kolona 
• termostat 
• detektor 
• vyhodnocovací zařízení 
 

Mobilní fázi představuje v plynové chromatografii nosný plyn. Jeho úkolem je transportovat 
složky vzorku kolonou. Volbu nosného plynu ovlivňuje druh detektoru a kolony, dále 
účinnost, čistota, reaktivita a cena plynu. Mezi běžně používané nosné plyny patří vodík, 
dusík, helium a argon.[36,59] 
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Regulační systém je zařízení, pomocí nějž zajišťujeme definovanou průtokovou rychlost 
nosného plynu. Na tomto parametru jsou závislé funkce některých detektorů i samotná 
chromatografická separace [59] 
 
Úkolem injektoru je zavedení daného vzorku do proudu nosného plynu. Hlavním požadavkem 
na dávkovací systém je zajištění odpaření (zplynění) vzorku v co nejkratším čase. Nástřik 
kapalných vzorků je prováděn pomocí injekčních stříkaček. Pro plynné vzorky jsou použity 
plynotěsnící injekční mikrostříkačky [36]. 
Je známo více metod zavádění vzorku do kolony: nástřik přímo na kolonu (on column), 
nástřik s děličem toku (split injection), nástřik bez děliče toku (splitless injection) a nástřik 
s programově zvyšovanou teplotou vypařování vzorku [36,60]. 
 
Existují dva základní druhy kolon pro GC – náplňové a kapilární. Volba správné kolony 
a vhodné stacionární fáze je základním požadavkem pro účinně fungující plynovou 
chromatografickou separaci [59]. 
Náplňové kolony byly hojně využívány v dřívějších letech. V současné době jsou používány 
pro preparativní účely a k separaci nízkovroucích plynů. Principem náplňové kolony je 
sorbent nebo nosič pokrytý stacionární fází [59]. 
Vzhledem k vyšší účinnosti se dnes používají především kolony kapilární. Tyto kolony jsou 
zhotoveny z křemene, kovu, plastu, popřípadě skla, které je ovšem křehké. Vnitřní stěny 
kapiláry jsou pokryté kapalnou stacionární fází a zastávají tak funkci nosiče [59,60].  
Podle způsobu uložení stacionární fáze rozlišujeme několik typů kapilárních kolon. Kolona 
s tenkým filmem stacionární fáze nanesené přímo na vnitřní stěně kapiláry se nazývá WCOT 
(Wall-Coated Open Tubular). Dalším typem kolony je SCOT (Support-Coated Open 
Tubular), kde je stacionární fáze zachycena na povrchu pevného nosiče na vnitřní stěně 
kolony. Posledním typem jsou PLOT kolony (Porous-Layer Open Tubular), u kterých je 
na vnitřním povrchu kapiláry vrstva pevného aktivního sorbentu [36,60]. 
 
Pro udržení vzorku v plynném stavu je třeba zajistit dostatečně vysokou teplotu injektoru, 
kolony a detektoru. K tomuto účelu slouží termostat, díky kterému je dosahováno 
opakovatelnosti výsledků prováděné analýzy. Bod varu jednotlivých komponent je 
ukazatelem optimální teploty kolony. Injektor a detektor mají často vlastní vyhřívací 
zařízení [59]. 
 
Detektor slouží k zaznamenání signálu (v závislosti na čase), který se objeví po průchodu 
nosného plynu kolonou k detektoru. Detektor musí být dostatečně citlivý a selektivní 
pro stanovované složky. V plynové chromatografii je využíváno více druhů detektorů [36]. 
Velmi rozšířeným druhem je plamenově ionizační detektor (tzv. FID, Flame Ionization 
Detector), který můžeme zařadit do rozsáhlejší skupiny ionizačních detektorů. Principem 
tohoto detektoru je ionizace molekul plynu v kyslíkovodíkovém plameni, který hoří mezi 
dvěma elektrodami. V přítomnosti vzorku se zvýší ionizace a detektorem následně probíhá 
proud úměrný koncentraci sloučeniny v nosném plynu. Jedná se o velmi citlivý detektor 
s vynikající stabilitou signálu a detekčními limity v pikogramech analytu. Používá se 
především pro detekci organických látek. Plamenově ionizační detektor je znázorněn 
na obr. 12 [36,59]. 
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Obr. 12 Schéma plamenově ionizačního detektoru [36] 

 
K významným technikám při separaci látek patří spojení plynové chromatografie 
s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). MS detektor umožňuje identifikaci neznámých 
složek směsí. Stanovení látky probíhá na základě srovnání jejího hmotnostního spektra 
s knihovnou spekter známých sloučenin [24,36]. 
 
Ve vyhodnocovacím zařízení dochází ke zpracování odpovědi z detektoru. Výsledkem je 
chromatogram - grafické znázornění signálu z detektoru. Chromatogram slouží k získání 
parametrů, jako jsou retenční časy, plochy a výšky píků, které slouží k vyhodnocení 
měření [8,36]. 
 
2.7 Validace metod 
Jedním z hlavních cílů této práce je validace vybrané metody stanovení mastných kyselin, 
proto jsou zde stručně popsány i nejdůležitější validační parametry a způsob jejich stanovení. 
Validaci metody můžeme definovat jako proces, který má za cíl prokázat kvalitu analytické 
metody za definovaných podmínek neboli ověřit platnost zvoleného analytického 
postupu [61]. V této práci bylo provedeno ověření metody v rozsahu následujících validačních 
parametrů: opakovatelnost, linearita, meze detekce a meze stanovitelnosti. 
 
2.7.1 Opakovatelnost 
Opakovatelnost vyjadřuje těsnost shody mezi výsledky nezávislých měření získaných 
použitím stejné zkušební metody na stejném materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem 
za použití týchž přístrojů v krátkém časovém intervalu [61]. 
 
2.7.2 Linearita 
Linearita je definována jako přímková závislost mezi dvěma proměnnými – analytickým 
signálem neboli odezvou instrumentace a koncentrací analytu. Vztah závisle proměnné 
a nezávisle proměnné nazýváme regresní závislostí. Lineární regresní závislost je vyjádřena 
vztahem [62]: 

bxay +=   (1) 

Kde:   
a ………. úsek posunutí 
b ………. směrnice kalibrační přímky (regresní koeficient) 
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2.7.3 Mez detekce 
Mez detekce (LOD) vyjadřuje nejmenší množství analytu ve vzorku, které je možné 
detekovat. Detekovatelné množství ale nemusí být kvantifikováno jako exaktní hodnota. LOD 
odpovídá koncentraci, pro kterou je analytický signál statisticky významně odlišný od šumu. 
V separačních metodách je mez detekce vyjadřována jako trojnásobek šumu základní 
linie [63]: 

m

h
LOD n⋅= 3

   
(2) 

Kde:  

hn ………. šum na základní linii 

m ………. směrnice kalibrační přímky 

2.7.4 Mez stanovitelnosti 
Mez stanovitelnosti (LOQ) vyjadřuje nejnižší koncentraci analytu, kterou je možné 
kvantifikovat jako exaktní hodnotu se stanovenou přesností. Neboli LOQ odpovídá 
koncentraci, při které je přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. 
V separačních metodách se mez stanovitelnosti vyjadřuje jako desetinásobek šumu základní 
linie [63]: 

m

h
LOQ n⋅= 10   (3) 

Kde:  

hn ………. šum na základní linii 

m ………. směrnice kalibrační přímky 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
3.1 Chemikálie a laboratorní vybavení 
 
3.1.1 Chemikálie 

• Benzen p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Diethylether p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Ethylalkohol 96 %, Lach-Ner, Neratovice 
• Fenolftalein, Lach-Ner, Neratovice 
• Hexan p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Hydroxid draselný p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Chloroform p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Isooktan p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Kyselina sírová 96 %, Lach-Ner, Neratovice 
• Kyselina chlorovodíková p.a., PENTA, Chrudim 
• Methanol p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Síran sodný bezvodý p.a., Lach-Ner, Neratovice 
• Sodík kovový, Lach-Ner, Neratovice 
• Standardy: Methyl-linoleát, Methyl-linolenát, Methyl-arachidát, SIGMA-ALDRICH, 

Německo 
• Směsný standard methylesterů mastných kyselin - FAME mix 37, SIGMA-

ALDRICH, Německo 
• Písek mořský, Lach-Ner, Neratovice 
• Destilovaná voda 

 
3.1.2 Plyny 

• Dusík 5.0 SIAD v tlakové lahvi s redukčním ventilem a kovovou membránou 
• Vodík 5.5 SIAD v tlakové lahvi s redukčním ventilem 
• Vzduch 5.0 SIAD v tlakové lahvi s redukčním ventilem pro kyslík 

 
3.1.3 Přístroje 

• Plynový chromatograf TRACE GC (ThermoQuest S.p.A., Itálie) s plamenově 
ionizačním detektorem, split/splitless injektorem a kapilární kolonou DB-23 
s výstupem na PC 

• Počítač PC, Intel Pentium Procesor 
• Analytické digitální váhy HELAGO, GR-202-EC, Itálie 
• Elektromagnetická míchačka 
• Centrifuga 
• Vakuová rotační odparka 
• Chladnička s mrazničkou AMICA, model AD 250 

 
3.1.4 Pomůcky 

• Mikropipety BIOHIT 1000, 200, 100 µl 
• Vialky s kaučuk-teflonovými septy a šroubovacími uzávěry, plastové Eppendorfovy 

mikrozkumavky  
• Třecí miska s tloučkem, filtrační aparatura, běžné laboratorní sklo 
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3.2 Analyzované vzorky 
Vzorky tavených sýrových analogů byly zhotoveny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 
Jejich přesné složení je uvedeno v tab. 10 a 11. Celkem bylo podrobeno analýze 20 vzorků, 
vyrobených ve čtyřech tavbách v období od dubna do června 2013. Seznam veškerých 
analyzovaných vzorků je uveden v tab. 12. 
 

Tab. 10 Složení vzorků – tavené sýrové analogy s máslem 

Surovina Množství [kg] Obsah sušiny [%] Obsah tuku [%] 
Eidamská cihla 0,450 50,00 15,00 

Máslo 0,140 84,00 82,00 
Tavicí soli 0,024 95,00 0,00 
Pitná voda 0,300 0,00 0,00 

 

Tab. 11 Složení vzorků – tavené sýrové analogy s máslem a rostlinným olejem 

Surovina Množství [kg] Obsah sušiny [%] Obsah tuku [%] 
Eidamská cihla 0,450 50,00 15,00 

Máslo 0,130 84,00 82,00 
Rostlinný olej 0,009 90,00 88,00 

Tavicí soli 0,024 95,00 0,00 
Pitná voda 0,300 0,00 0,00 

 
Hlavní surovinou pro výrobu vzorků byla eidamská cihla vyrobená v mlékárně Kroměříž 
(Kromilk a. s.), dále máslo, různé druhy rostlinných olejů (meruňkový, rybízový, lněný 
a hroznový), tavicí soli a pitná voda. Vyrobené vzorky obsahují 40 % sušiny a 50 % tuku 
v sušině. 
 
Výroba vzorků 
Po navážení všech surovin, byla eidamská cihla pokrájena na menší kusy a poté vložena 
společně s ostatními surovinami do tavicího kotle (viz obr. 13). Směs byla přibližně za 10 min 
roztavena pomocí nepřímého záhřevu pláštěm až po dosažení teploty 90 °C. Při této teplotě 
byla směs za neustálého míchání dále udržována po dobu 1 minuty. Roztavená hmota byla 
za horka plněna do plastových kelímků a uzavřena. Vyrobené vzorky chladly samovolně 
a byly skladovány při teplotě cca 4 °C. 
 

 
Obr. 13 Tavicí zařízení Vorwerk Thermomix TM 31 [64] 
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Tab. 12 Seznam analyzovaných vzorků 

Tavba Tuk/Olej Označení vzorku 

První (17. 4. 2013) 

Máslo T1MA 
Meruňkový T1ME 

Lněný T1LN 
Rybízový T1RY 
Hroznový T1VI 

Druhá (2. 5. 2013) 

Máslo T2MA 
Meruňkový T2ME 

Lněný T2LN 
Rybízový T2RY 
Hroznový T2VI 

Třetí (27. 5. 2013) 

Máslo T3MA 
Meruňkový T3ME 

Lněný T3LN 
Rybízový T3RY 
Hroznový T3VI 

Čtvrtá (25. 6. 2013) 

Máslo T4MA 
Meruňkový T4ME 

Lněný T4LN 
Rybízový T4RY 
Hroznový T4VI 

 
3.3 Pracovní postupy 
 
3.3.1 Příprava vzorků k analýze 
Z různých míst vzorku taveného sýru byl odebrán 1 g s přesností na 0,0001 g. Navážené 
množství bylo pomocí mořského písku rozmělněno ve třecí misce a následně převedeno 
do kádinky. 
 
3.3.2 Extrakce tuku ze vzorků 
Bylo vyzkoušeno několik způsobů extrakce tuku ze vzorků. Opakovaně byly ověřeny 
následující postupy: 
 

• metoda podle ČSN EN ISO 1735 
• metoda podle Folche I.a, I.b 
• metoda podle Folche II.a, II.b 
• metoda podle Folche III.a, III.b  
• metoda podle Folche IV. 
• metoda podle Folche V. 
• metoda podle Folche VI. 

 
 
 
 

40



41 
 

Tab. 13 Přehled modifikací extrakční metody podle Folche 

Metoda Rozpouštědla 
Poměr 

rozpouštědel 
Množství 

rozpouštědel 
Délka extrakce 

Folch I.a 
chloroform/ 

methanol 
2:1 30 ml 90 min 

Folch I.b 
chloroform 
/methanol 

2:1 30 ml 45 min 

Folch II.a 
chloroform/ 

methanol 
2:1 60 ml 90 min 

Folch II.b 
chloroform/ 

methanol 
2:1 60 ml 45 min 

Folch III.a 
chloroform/ 

methanol 
2:1 45 ml 90 min 

Folch III.b 
chloroform/ 

methanol 
2:1 45 ml 45 min 

Folch IV. 
chloroform/ 

methanol 
2:1 90 ml 90 min 

Folch V. 
chloroform/ 

methanol 
7:3 45 ml 90 min 

Folch VI. ethanol/hexan 1:2 120 ml 120 min 

 
V tab. 13 je uveden přehled testovaných modifikací metody podle Folche. Množství 
rozpouštědel je vyjádřeno jako celkový objem rozpouštědla, použitý pro jednotlivé extrakční 
kroky. Během samotného postupu bylo pracováno s určitým množstvím rozpouštědla navíc 
vzhledem k možným ztrátám díky odpařování apod. 
 

Extrakce podle ČSN EN ISO 1735 
K připravenému vzorku byly přidány 4 ml HCl. Směs se nechala zahřívat ve vodní lázni 
při 80 °C až do úplného rozpuštění sýru (cca 15 min), následně byla směs ochlazena tekoucí 
vodou. Poté byly přidány 4 ml ethanolu a směs byla kvantitativně převedena do dělící 
nálevky. Ke směsi bylo postupně přidáno 8,4 ml diethyletheru a 8,4 ml hexanu a po každém 
přídavku byla směs mírně promíchána a třepána po dobu 30 s. Směs se nechala 30 min odstát 
pro oddělení fází (při laboratorní teplotě cca 22 °C) – první extrakce. Po této době byla vrchní 
fáze přesunuta do předem zvážené baňky. Následně byla provedena druhá a třetí extrakce, 
vždy s přídavkem 5 ml diethyletheru a 5 ml hexanu a odstáním směsi po dobu 30 min 
do oddělení fází. Všechny tři extrakty byly spojeny a rozpouštědlo bylo odpařeno na vakuové 
rotační odparce při teplotě do 40 °C. Množství tuku bylo zjištěno gravimetricky – zvážením 
vyextrahovaného tuku na analytických vahách s přesností na 0,0001 g a odečtením váhy čisté 
extrakční baňky. 
 
Extrakce podle Folche I.a 
Bylo připraveno 50 ml extrakční směsi (ES) chloroformu a methanolu v poměru 2:1. 
Do kádinky k připravenému vzorku bylo přidáno 20 ml ES. Vzorek byl ponechán v ES 
za občasného míchání na laboratorní míchačce po dobu 60 minut (při 22 °C) – první extrakční 
krok. Směs ES a vzorku byla následně přefiltrována přes skládaný filtrační papír a získaný 
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extrakt byl uchován v zakryté kádince. Ve druhém extrakčním kroku bylo ke vzorku přidáno 
10 ml ES (1/2 množství z první extrakce) a za občasného promíchávání byl vzorek ponechán 
v ES po dobu 30 min. Směs ES a vzorku byla opět přefiltrována přes skládaný filtrační papír 
a získaný extrakt byl spojen s extraktem z prvního extrakčního kroku. Následně bylo 
k extraktu přidáno 36 ml destilované vody (1,2 násobek ES) a směs byla rozdělena na stejně 
velké části do centrifugačních zkumavek. Po odstředění (5 min při 1000 ot.min-1) byla opatrně 
odsáta vrchní část směsi. Zbylá část směsi se nechala překapat přes bezvodý síran sodný. 
Takto přečištěná směs byla odpařena na vakuové rotační odparce při teplotě do 40 °C. 
Po odpaření rozpouštědla bylo zjištěno množství vyextrahovaného tuku zvážením 
na analytických vahách s přesností na 0,001 g a odečtením váhy čisté extrakční baňky. 
 
Extrakce podle Folche I.b 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale celková doba extrakce byla 
zkrácena na 45 min. První extrakční krok probíhal po dobu 30 min a druhý extrakční krok 
po dobu 15 min. 
 

Extrakce podle Folche II.a 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale množství použitého 
rozpouštědla bylo zvýšeno na 60 ml. V prvním extrakčním kroku bylo použito 40 ml ES 
a ve druhém extrakčním kroku 20 ml ES. Ke spojeným extraktům bylo přidáno 72 ml 
destilované vody. 
 

Extrakce podle Folche II.b 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale množství použitého 
rozpouštědla bylo zvýšeno na 60 ml a celková doba extrakce byla zkrácena na 45 min. 
 

Extrakce podle Folche III.a 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale množství použitého 
rozpouštědla bylo zvýšeno na 45 ml. V prvním extrakčním kroku bylo použito 30 ml ES 
a ve druhém extrakčním kroku 15 ml ES. Ke spojeným extraktům bylo přidáno 54 ml 
destilované vody. 
 

Extrakce podle Folche III.b 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale množství použitého 
rozpouštědla bylo zvýšeno na 45 ml a celková doba extrakce byla zkrácena na 45 min. 
 

Extrakce podle Folche IV. 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale množství použitého 
rozpouštědla bylo zvýšeno na 90 ml. V prvním extrakčním kroku bylo použito 60 ml ES 
a ve druhém extrakčním kroku 30 ml ES. Ke spojeným extraktům bylo přidáno 108 ml 
destilované vody. 
 

Extrakce podle Folche V. 
Postupovalo se obdobně jako při extrakci podle Folche I.a, ale poměr chloroformu 
a methanolu v ES byl 7:3, množství použitého rozpouštědla bylo zvýšeno na 45 ml. 
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Extrakce podle Folche VI. 
Extrakce připraveného vzorku sýru byla provedena pomocí 40 ml ethanolu po dobu 1 hodiny 
za občasného míchání. Po extrakci byla směs přefiltrována a opět extrahována pomocí 40 ml 
hexanu po dobu 1 hodiny za občasného míchání a poté opět přefiltrována. Ethanolový extrakt 
byl odpařen na vakuové rotační odparce, poté k němu bylo přidáno 40 ml hexanu a 50 ml 
destilované vody. Po zamíchání byla hexanová lipidová fáze překapána přes bezvodý Na2SO4 
a odpařena na vakuové rotační odparce. K hexanovému extraktu byla přidána destilovaná 
voda a po zamíchání byla hexanová lipidová fáze překapána přes bezvodý Na2SO4 a odpařena 
na vakuové rotační odparce. 
 
3.3.3 Příprava methylesterů mastných kyselin 
 
Metoda podle ČSN EN ISO 5509 
Vyextrahovaný tuk byl pomocí 1 ml hexanu kvantitativně převeden do plastových 
Eppendorfových mikrozkumavek. Z nich byl poté automatickou pipetou odebrán potřebný 
objem (viz výpočet 1; rovnice 4) do vialky s pryžovým uzávěrem. Obsah vialky byl 
za přídavku 5 ml isooktanu a 0,5 ml methanolického roztoku KOH o konc. 2 mol.l-1 
(příprava viz výpočet 2; rovnice 5) dokonale rozpuštěn. Vialka byla po dobu 8 minut dobře 
protřepávána a poté se nechala 6 min stát až do oddělení dvou vrstev. Po této době byl z horní 
isooktanové vrstvy odebrán 1 ml ke GC-FID analýze. 
 
Výpočet 1: objem extraktu, potřebný k odebrání, pro zisk cílové koncentrace 10 mg.ml-1 

2121 VcVc ⋅=⋅   (4) 

Kde: 
c1 ………. koncentrace vyextrahovaného tuku [mg.ml-1] 
V1 ……… objem extraktu potřebný k odebrání [ml] 
c2 ………. cílová koncentrace [mg.ml-1] 
V2 ……… objem isooktanu [ml] 
 
Výpočet 2: množství KOH, potřebné k přípravě methanolického roztoku KOH, s cílovou 
koncentrací 2 mol.l-1 

rMVcm ⋅⋅=   (5) 

Kde: 
m ……… hmotnost KOH [g] 
c ………. cílová koncentrace KOH [mol.l-1] 
V ……… objem methanolu [l] 
Mr ……... molární hmotnost KOH [g.mol-1] 
 
Vypočtené množství KOH bylo za mírného ohřívání rozpuštěno ve 20 ml absolutního 
methanolu. Vzniklý roztok methanolického KOH byl uchováván v lednici. 
 
Metoda podle Christophersonové a Glasse [65] 
Vyextrahovaný tuk byl pomocí 1 ml hexanu kvantitativně převeden do plastových 
Eppendorfových mikrozkumavek. Z nich byl poté automatickou pipetou odebrán potřebný 
objem (viz výpočet 1; rovnice 4) do plastových centrifugačních zkumavek. Do zkumavek 
bylo přidáno 500 µl hexanu a 100 µl methanolátu sodného v benzenu (viz příprava 
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transesterifikačního činidla). Po 20 minutách bylo přidáno 300 µl roztoku methanolické HCl 
(viz příprava methanolické HCl) a po 45 minutách se nechaly zkumavky odstředit (5 min 
při 5000 ot.min-1). Následně byl z vrchní vrstvy odebrán 1 ml ke GC-FID analýze. 
 
Příprava transesterifikačního činidla (methanolát sodný v benzenu): 
Ve směsi 30 ml methanolu a 20 ml benzenu bylo rozpuštěno 0,0075 g fenolftaleinu a 1,15 g 
kovového sodíku. Vzniklý fialovo-červený roztok methanolátu sodného (transesterifikační 
činidlo) byl uchováván ve tmavé nádobě v lednici. 
 
Příprava methanolické HCl: 
Z dělící nálevky přes pryžovou zátku bylo pomalu a opatrně přikapáváno 15 ml 
koncentrované HCl do odsávačky k 30 ml koncentrované H2SO4. Vznikající plynný HCl byl 
odváděn do předlohy s 30 ml methanolu. Vzniklý asi 13 % methanolický roztok HCl byl 
uchováván v tmavé nádobě v lednici. 
 
Veškeré extrakty byly uchovávány v lednici při teplotě cca 4 °C až do doby analýzy, do GC 
injektoru byl autosamplerem dávkován vždy 1 µl extraktu.  
 
3.4 Stanovení methylesterů mastných kyselin metodou GC-FID 
Optimalizace podmínek stanovení FAME byla součástí této práce (viz kapitola 4.3), níže 
uvedené podmínky GC analýzy byly určeny jako optimální a byly používány dále pro analýzu 
vzorků.  

• Plynový chromatograf TRACE GC (ThermoQuest S.p.A., Itálie) 
• Plamenově ionizační detektor (FID), 250 °C, průtok vodíku 35 ml.min-1, průtok 

vzduchu 350 ml.min-1, make-up dusíku 30 ml.min-1 
• Dávkování: autosampler bez děliče toku (1 µl), ventil uzavřen po dobu 5 min 
• Teplota injektoru: 250 °C 
• Nosný plyn: dusík s průtokem 0,5 ml.min-1 
• Kapilární kolona: DB-23 o rozměrech 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm 
• Teplotním program: 60 °C, 10 min, vzestupný gradient 12 °C/min do 200 °C s výdrží 

10 min, vzestupný gradient 5 °C/min do 220 °C s výdrží 15 min, vzestupný gradient 
10 °C/min do 240 °C s výdrží 7 min 

• Celková doba analýzy: 60 minut 
 
3.5 Identifikace a kvantifikace mastných kyselin ve vzorcích analogů 
Mastné kyseliny byly stanoveny po převedení na FAME. Identifikace jednotlivých FAME 
v reálných vzorcích byla provedena na základě srovnání retenčních časů identických 
standardů. 
Kvantifikace vybraných mastných kyselin byla provedena výpočtem jejich koncentrace (c) 
z ploch píků FAME vzorků (P) a známé koncentrace (cs) a ploch píků (Ps) standardu FAME 
mix 37 (viz tab. 17). Výsledná koncentrace byla přepočtena na množství (m) methylesterů 
mastných kyselin v 5 ml odměrné baňky. 
Výpočet: 

s

s

P

Pc
c

⋅
=  [mg.ml-1]  (6) 

Vcm ⋅=  [mg]  (7) 
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Vypočtené množství methylesterů mastných kyselin bylo vyděleno vyextrahovaným tukem 
a zpětně přepočteno na obsah MK (dle rovnice 8). Každý vzorek byl změřen třikrát, výsledky 
jsou vyjádřeny v mg.g-1 tuku, ve tvaru aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (n=3). 
 
Přepočet FAME na MK: 

FAME

MKFAME

v
Mr

Mrc
c

⋅
=   (8) 

Kde: 
cv …………….  koncentrace MK ve vzorku [mg.ml-1] 
cFAME ………… koncentrace FAME ve vzorku [mg.ml-1] 
MrMK ………… molární hmotnost MK [g.mol-1] 
MrFAME ………. molární hmotnost FAME [g.mol-1] 
 
 
3.6 Statistické zpracování výsledků 
 
Data byla zpracována a vyhodnocena pomocí programu MS Excel 2007. Pro naměřená data 
bylo v rámci statistického vyhodnocení použito následujících statistických parametrů: 
aritmetický průměr, směrodatná odchylka (SD) a relativní směrodatná odchylka (RSD). 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Hlavním cílem této práce bylo nalézt optimální podmínky a ověřit vybrané validační 
parametry metody stanovení MK pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Metoda byla 
vypracována tak, aby byla použitelná pro analýzu různých typů podobných matric 
zahrnujících přírodní a tavené sýry, resp. sýrové analogy. V rámci této práce byla 
optimalizovaná a validovaná metoda použita pro stanovení MK v tavených sýrových 
výrobcích s máslem a s přídavkem vybraných rostlinných olejů. 
Optimalizace podmínek stanovení zahrnovala v první řadě výběr vhodné metody extrakce 
lipidů ze vzorku sýra, následně způsob esterifikace MK a na závěr optimální podmínky GC-
FID analýzy. 
 
4.1 Volba metody extrakce 
Před samotným stanovením MK je nejprve třeba izolovat lipidy z matrice vzorku a následně 
většinou separovat jednotlivé lipidové složky. Navzdory možnosti použití některých 
moderních metod (PSE, SFE, SPME apod.), se v praxi dosud běžně používá klasická extrakce 
směsí rozpouštědel, přestože trpí řadou nedostatků a vad: je časově náročná, spotřebuje velká 
množství organických rozpouštědel (vznik organického odpadu), může poskytovat nižší 
výtěžky aj. [40,66]. 
V rámci této práce byla testována jednak extrakce diethyletherem podle ČSN EN ISO 1735, 
která je prvním krokem přesné rozhodčí metody pro stanovení tuku v mléce a mléčných 
výrobcích [44]. A poté extrakce směsí chloroform a methanol, navržená roku 1957 Folchem, 
což je jedna z nejčastěji používaných metod extrakce lipidů z různých druhů 
materiálu [41,42]. Výchozí postup byl převzat z práce Čertíka a kol. [66], postupným 
zkoušením různých poměrů množství rozpouštědel a celkové doby extrakce byla hledána 
optimální varianta s cílem dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti s pokud možno malým 
množstvím rozpouštědla a zároveň minimem použitého vzorku. Mezi další ukazatele patřila 
náročnost provedení, zejména vzhledem k množství využitých přístrojů a chemikálií. 
Při volbě rozpouštědla je uplatňováno tzv. Leibigovo pravidlo, které říká „similila similius 

solventur“, čili „podobné v podobném rozpouštěj“. Na základě tohoto pravidla je pro získání 
polárních analytů třeba použít polárnějších rozpouštědel a opačně [39]. Lipidy jako látky 
nepolární jsou ze vzorku extrahovatelné nepolárními rozpouštědly. Pro zajištění 
kvantitativních výsledků je nutné použití směsi mísitelných rozpouštědel - nepolární 
(nejčastěji uhlovodík) pro rozrušení hydrofobních a van der Waalsových interakcí s matricí 
a polární (alkohol) pro přerušení vodíkových a iontových vazeb [55]. 
Pro extrakci tuku z tavených sýrových výrobků byly vyzkoušeny následující kombinace 
rozpouštědel: diethylether a hexan (metoda podle ČSN EN ISO 1735), chloroform a methanol 
v různých poměrech (metoda podle Folche I.a – V.), ethanol a hexan (metoda podle 
Folche VI.).  
Pro orientační posouzení výtěžnosti extrakce tuku byl pro srovnání použit deklarovaný obsah 
tuku (20 %) ve vzorcích. Na obr. 14 jsou znázorněny výtěžky tuků (v %) získané pomocí 
uvedených metod. 
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Obr. 14 Grafické porovnání výtěžků tuku získaných různými extrakčními metodami 

 
Celková doba extrakce metody podle ČSN byla přibližně 150 min. Doba extrakce různých 
modifikací metod podle Folche se pohybovala přibližně v rozmezí od 80 do 180 min. 
Uvedená doba zahrnuje celkový postup extrakce od přípravy vzorku, až po odpaření 
rozpouštědla.  
Z obr. 14 je patrné, že nejvyšších výtěžků bylo dosaženo při extrakčním postupu podle ČSN, 
nicméně tato metoda je relativně časově náročná (30 min příprava vzorku, 90 min první až 
třetí extrakce, 30 min odpaření rozpouštědla) a vyžaduje použití více druhů chemikálií než 
ostatní extrakční postupy. 
Klasický postup extrakce podle Folche zahrnuje první extrakční krok v délce 60 min a druhý 
extrakční krok v délce 30 min (metody Folch I.a, II.a, III.a, IV., V.). S cílem snížit celkovou 
dobu analýzy byla doba extrakce zkrácena na polovinu - první extrakční krok v délce 30 min, 
druhý extrakční krok v délce 15 min (metody Folch I.b, II.b, III.b). Dále byly testovány různé 
objemy rozpouštědel – 30 ml (Folch I.a,I.b), 45 ml (Folch III.a, III.b, V.), 60 ml (Folch II.a, 
II.b) a 90 ml (Folch IV.). Metody Folch I.a, I.b, II.a, III.a, III.b a V., poskytovaly nižší 
výtěžky tuků. Metoda Folch VI. dávala obdobné výtěžky jako metoda Folch II.b, avšak 
provedení tohoto extrakčního postupu bylo technicky nejnáročnější a časově nejdelší 
(120 min první až druhá extrakce, 60 min odpařování). Vyšší výtěžky poskytovala také 
metoda Folch IV., nicméně výsledky byly srovnatelné s metodou Folch II.b, při které bylo 
použito nižšího objemu rozpouštědla. Z těchto důvodů byla jako optimální extrakční technika 
zvolena metoda Folch II.b., která poskytovala dostatečné (druhé nejvyšší) výtěžky a časově 
byla nejméně náročná. 
Tato metoda byla následně použita na extrakci lipidů z analyzovaných vzorků analogů, 
celkový přehled výtěžků tuku získaných zvolenou extrakční metodou je uveden v tab. 14. 
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Tab. 14 Přehled výtěžků tuku ze vzorků sýrových analogů pomocí zvolené metody Folch II.b 

Označení vzorku Výtěžek tuku [%] Označení vzorku Výtěžek tuku [%] 
T1 MA 14,86 T3 MA 14,65 
T1 ME 14,69 T3 ME 14,29 
T1 LN 15,75 T3 LN 15,24 
T1 RY 15,49 T3 RY 16,10 
T1 VI 14,96 T3 VI 15,29 

T2 MA 14,33 T4 MA 15,33 
T2 ME 14,66 T4 ME 14,67 
T2 LN 16,51 T4 LN 16,34 
T2 RY 15,57 T4 RY 15,04 
T2 VI 16,13 T4 VI 15,27 

 
4.2 Volba metody esterifikace 
Dalším krokem této práce byl výběr vhodné metody derivatizace, tj. esterifikace MK. 
Pro převedení MK na těkavější FAME byly vyzkoušeny dvě esterifikační metody. Metoda 
podle Christophersonové a Glasse [65] a metoda studené transesterifikace podle ČSN EN ISO 
5509 [67]. První metoda zahrnovala použití transesterifikačního činidla (methanolát sodný 
v benzenu) za kyselé katalýzy methanolickou HCl, na jejíž přípravu byla použita 
koncentrovaná kyselina sírová. Ve druhé metodě byl použit isooktan a jako esterifikační 
činidlo methanolický hydroxid draselný. Každá z derivatizačních technik byla nejprve 
aplikována na několik zkušebních vzorků. Výsledná volba byla provedena na základě analýzy 
jednotlivých olejů (viz kapitola 3.2). Byl odebrán vždy 1 g oleje, který byl poté esterifikován 
testovanými metodami a následně analyzován na plynovém chromatografu 
za optimalizovaných podmínek. Jako kritéria výběru byla stanovena: co nejvyšší výtěžek, 
dostupné a bezpečné chemikálie, hlavním kritériem byla jednoduchost a rychlost provedení. 
Po srovnání výsledných chromatogramů a s přihlédnutím ke stanoveným kritériím, byla jako 
optimální zvolena metoda podle ČSN EN ISO 5509. Jedná se o rychlejší (celková doba trvání 
cca 20 min) a technicky méně náročnou metodu. Isooktan poskytuje kvalitní pík, který nebude 
interferovat s identifikací sledovaných MK, na chromatogramech není patrný počáteční šum 
jako na chromatogramech vzorků esterifikovaných podle metody Christophersonové 
a Glasse [65], který je pravděpodobně způsoben přítomností stop nečistot (viz obr. 15 a 16). 
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Obr. 15 Chromatogram methylesterů mastných kyselin meruňkového oleje za použití 

esterifikace podle Christophersonové a Glasse 

 

 
Obr. 16 Chromatogram methylesterů mastných kyselin meruňkového oleje za použití 

esterifikace podle ČSN EN ISO 5509 
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4.3 Optimalizace parametrů GC-FID analýzy  
Optimální nastavení podmínek pro stanovení mastných kyselin plynovou chromatografií 
podstatně ovlivňuje účinnost separace daných látek. Pro stanovení FAME metodou GC-FID 
byly optimalizovány následující parametry: typ stacionární fáze a parametry použité kolony, 
průtok nosného plynu, teplota injektoru, technika dávkování, teplota detektoru a teplotní 
program. 
 
4.3.1 Výběr kolony 
Pro separaci FAME bylo vyvinuto několik typů kapilárních kolon, které umožňují jejich 
stanovení v širokém rozsahu. Stále lze využít klasické náplňové kolony, jejich rozsah je ale 
omezený (pro mastné kyseliny do 18ti atomů uhlíku v řetězci) a jejich použití v porovnání 
s kapilárními kolonami je již překonané [68]. 

Separace FAME může být obecně provedena na třech různých typech kapilárních kolon – 
s nepolární, polární a/nebo vysoce polární stacionární fází. Přičemž polarita použité 
stacionární fáze ovlivňuje retenční časy FAME, zejména u polynenasycených MK. 
Na polárních fázích jsou FAME postupně eluovány podle délky řetězce a stupně 
nenasycenosti, na nepolárních fázích podle bodu varu. Obecně platí, že pro nenasycené 
FAME mají nejlepší rozlišovací schopnost kolony s vysoce polární fází. Nevýhodou polárních 
fází je kratší životnost v porovnání s nepolárními stacionárními fázemi. Nepolární fáze 
vykazují vysokou tepelnou stabilitu a chemickou inertnost [68]. 
Mezi nejčastěji používané polární stacionární fáze patří polyethylenglykol (DB-Wax, 
Supelcowax 10, Carbowax 20M). Na tomto typu kolony však nelze oddělit cis a trans 
izomery. Podle doporučení výrobce a s ohledem na přijatelnou cenu byla pro experimentální 
část této práce zvolena kolona DB-23 s vysoce polární stacionární fází (50 % kyanopropyl, 
50 % dimethylpolysiloxan) a teplotním rozsahem 40-250/260 °C, která poskytuje výborné 
rozlišení především C16 a C18 izomerů FAME [68]. Zvolená délka kolony (60 m), byla 
považována za optimální z hlediska dělicí účinnosti i zachování přijatelně dlouhé doby 
analýzy. Jak je patrné z dále uvedených výsledků, podařilo se velmi dobře separovat všech 37 
standardů FAME (viz obr. 19). 
 

 
4.3.2 Průtok nosného plynu 
Volba optimálního průtoku nosného plynu má zásadní vliv na rozšiřování zón separovaných 
látek, které by mělo být co nejmenší. Průtok nosného plynu musí být zvolen tak, aby se 
dosáhlo co nejlepšího rozdělení látek na koloně [8]. 
Z hlediska účinnosti je pro danou kolonu vždy určitý průtok nosného plynu - mobilní fáze, 
optimální a činí jednotky až desítky mililitrů za minutu. Optimální rychlost roste s klesajícím 
průměrem kapiláry a je přímo úměrná difúznímu koeficientu dané látky v nosném plynu [69]. 
Jako mobilní fáze byl použit dusík (N2). Pro zjištění jeho optimálního průtoku byla 
při různých rychlostech N2 (0,2-0,7 ml.min-1) analyzována směs vybraných standardů 
(kyseliny kaprylová, myristová, palmitová, linolová, behenová, lignocerová). Protože 
optimální rychlost nosného plynu závisí mimo tlakového spádu také na počtu teoretických 
pater, pro těchto šest vybraných píků byl vždy spočítán počet teoretických pater. Výsledky 
byly vyneseny do grafů (viz obr. 17 a 18). Jak je z grafů patrné, nejvyšší počet teoretických 
pater (a tedy nejlepší rozdělení separovaných látek), byl dosažen při průtoku 0,4-0,5 ml.min-1. 
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Pro naše účely byl zvolen jako optimální průtok 0,5 ml.min-1 pro mírné urychlení 
analýzy [8,69]. 
 

 
Obr. 17 Graf závislosti počtu teoretických pater na průtoku nosného plynu 

 

 
Obr. 18 Graf závislosti počtu teoretických pater na průtoku nosného plynu 

 

4.3.3 Teplota injektoru 
Teplota injektoru musí být minimálně o 50 °C vyšší než bod varu nejméně těkavé složky 
vzorku, aby nedošlo ke kondenzaci analytu. Teplota nástřiku vzorku je tudíž závislá na bodu 
varu dané sloučeniny [60]. 
Vzhledem k tomu, že přirozeně se vyskytující mastné kyseliny mají délku řetězce v rozsahu 4 
až 24 atomů uhlíku, mají jejich methylestery široký rozsah bodů varu, což může v praxi vést 
k diskriminaci vysokovroucích, nebo naopak nízkovroucích složek vzorku [68]. 
K zajištění optimálního vzhledu píků byla testovaná injekční teplota v rozmezí 230–250 °C. 
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při teplotě 250 °C. 
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4.3.4 Technika dávkování 
Nejběžněji užívaná technika dávkování v případě FAME je nástřik vzorku s děličem toku 
(split injection) [68]. V našem případě byla za účelem dosažení co nejnižších detekčních 
limitů zvolena technika nástřiku bez děliče toku (splitless injection), pro eventuální zachycení 
nízkých koncentrací volných MK ve vzorcích. Doba uzavření splitru činila 5 min. 
 
4.3.5 Teplota detektoru 
Většina metod stanovení FAME využívá plamenového ionizačního detektoru (FID). Teplota 
detektoru by měla být mírně vyšší než teplota kolony, tím se zabrání možné kondenzaci 
analytu. Minimální teplota detektoru je 150 ºC, nejběžněji se volí teplota o 20-50 ºC vyšší než 
je teplota kolony [60]. V naší práci byly testovány teploty detektoru v rozsahu 230-250 ºC. 
Nejlepší separace látek bylo dosaženo při teplotě 250 ºC. 
 
4.3.6 Teplotní program 
Optimalizace teplotního programu byla provedena za účelem dosažení kvalitního rozdělení 
všech separovaných látek. Teplotní program byl převzat z diplomové práce Sklenářové [8]. 
V převzatém teplotním programu byly provedeny drobné změny s cílem zkrátit celkovou 
dobu analýzy. Počáteční teplota kolony se odvíjí od bodu varu rozpouštědla a je volena tak, 
aby byla přibližně o 10 ºC nižší než bod varu rozpouštědla [60]. V naší práci byl jako 
rozpouštědlo použit hexan s bodem varu 68,7 ºC. Teplotní program tedy začínal na 60 °C 
a končil na 240 °C, kdy došlo k eluci všech sledovaných složek. Zvolený teplotní program je 
uveden v tab. 15. 
Velmi žádoucí bylo stanovení koncentrace kyseliny máselné, neboť se jedná o důležitý 
indikátor kvality mléka a mléčných výrobků. Stanovení bylo značně problematické kvůli 
překrývání píku kyseliny máselné (bod varu methylbutyrátu je 102 ºC) píkem rozpouštědla. 
Z tohoto důvodu bylo nutné na začátku teplotního programu použít velmi pomalý ohřev, 
aby došlo k dobrému oddělení. Celková doba analýzy tím byla mírně prodloužena (60 min). 
Chromatogram standardů FAME při zvoleném teplotním programu je znázorněn na obr. 19. 
 

Tab. 15 Zvolený teplotní program pro stanovení methylesterů mastných kyselin 

Oblast Teplota [ºC] Čas [min] 
Teplotní nárůst 

[ºC/min] 
Počáteční stav 60 10 12 

Rampa 1 200 10 5 
Rampa 2 220 15 10 
Rampa 3 240 7  
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Obr. 19 Ukázka chromatogramu standardů methylesterů mastných kyselin při zvoleném 

teplotním programu 

 
4.3.7 Optimální podmínky stanovení mastných kyselin metodou GC-FID 
Shrnutí optimalizovaných parametrů je uvedeno v tab. 16. V tab. 17 jsou uvedeny parametry 
směsi 37 standardů FAME potřebné pro identifikaci a kvantifikaci MK ve vzorcích. 
 

Tab. 16 Shrnutí optimálních podmínek chromatografického stanovení 

Parametr Hodnota 
Plynový chromatograf TRACE GC (ThermoQuest S.p.A., Itálie) 

Kolona DB-23 s vysoce polární stacionární fází 
Parametry kolony 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm 

Nosný plyn dusík 
Průtok nosného plynu 0,5 ml.min-1 

Technika dávkování splitless (ventil uzavřen 5 min) 
Teplota nástřiku 250 °C 

Detektor FID 
Teplota detektoru 250 °C 

Doba analýzy 60 min 
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Tab. 17 Retenční časy, koncentrace a plocha píků methylesterů mastných kyselin za 

optimálních podmínek 

 

 

Číslo 
píku 

MK Symbol Tr [min] 
Konc. 

[mg.ml-1] 
Plocha 

píku[mV.s] 
1 máselná C4:0 13,734 0,04 1468312 
2 kapronová C6:0 18,561 0,04 2400501 
3 kaprylová C8:0 21,818 0,04 3557380 
4 kaprinová C10:0 24,254 0,04 3061648 
5 undekanová C11:0 25,356 0,02 1350435 
6 laurová C12:0 26,492 0,04 2315169 
7 tridekanová C13:0 27,708 0,02 999383 
8 myristová C14:0 29,100 0,04 1666563 
9 myristolejová C14:1 n9c 29,850 0,02 830174 

10 pentadekanová C15:0 30,742 0,02 722222 
11 cis-10-pentadecenová C15:1 31,690 0,02 713495 
12 palmitová C16:0 32,715 0,06 2158637 
13 palmitolejová C16:1 n9c 33,472 0,02 668278 
14 heptadekanová C17:0 34,733 0,02 573988 
15 cis-10-heptadecenová C17:1 35,536 0,02 614572 
16 stearová C18:0 36,872 0,04 1258918 
17 elaidová C18:1 n9t 37,310 0,02 648736 
18 olejová C18:1 n9c 37,627 0,04 1360754 
19 linolelaidová C18:2n6t 38,174 0,02 520610 
20 linolová C18:2n6c 38,986 0,02 607511 
21 γ-linolenová C18:3n6 39,881 0,02 499286 
22 linolenová C18:3n3 40,811 0,02 489830 
23 arachová C20:0 42,168 0,04 1067799 
24 cis-11-eicosenová C20:1 43,222 0,02 518246 
25 cis-11,14-eicosadienová C20:2 45,215 0,02 480540 
26 heneicosanová C21:0 45,583 0,02 498451 
27 cis-8,11,14-eicosatrienová C20:3n6 46,501 0,02 438082 
28 arachidonová C20:4n6 47,401 0,02 420071 
29 cis-11,14,17-eicosatrienová C20:3n3 47,874 0,02 466524 
30 cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenová C20:5n3 49,726 0,02 956606 
31 behenová C22:0 50,405 0,04 367333 
32 eruková C22:1n9 51,252 0,02 474533 
33 cis-13,16-docosadienová C22:2 53,192 0,02 450170 
34 tricosanová C23:0 53,419 0,02 492037 
35 lignocerová C24:0 56,840 0,04 991745 
36 cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenová C22:6n3 58,192 0,02 452122 
37 nervonová C24:1 58,615 0,02 277490 
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4.4 Stanovení vybraných validačních parametrů metody 
Pro zjištění kvality a funkčnosti metody byly testovány dále uvedené vybrané validační 
parametry. 
 
4.4.1 Opakovatelnost 
Opakovatelnost metody stanovení mastných kyselin byla určena měřením retenčních časů 
a ploch píků pro vybrané FAME (kaprylová, myristová, palmitová, linolová, behenová, 
lignocerová). Měření bylo provedeno v 5ti opakováních, dávkováním směsi standardů 
o koncentraci 10 mg.ml-1. Naměřené hodnoty, směrodatná odchylka a relativní směrodatná 
odchylka jsou uvedeny v tab. 18 a 19. 

 

Tab. 18 Opakovatelnost metody - retenční časy methylesterů mastných kyselin 

MK Tr [min] Průměr SD RSD[%] 
kaprylová 21,81 21,87 21,83 21,89 21,83 21,84 0,03 0,13 
myristová 29,08 29,07 29,09 29,08 29,16 29,10 0,03 0,11 
palmitová 32,69 32,68 32,70 32,72 32,73 32,70 0,02 0,06 
linolová 38,95 38,95 38,95 38,97 38,99 38,96 0,02 0,04 

behenová 50,47 50,55 50,46 50,41 50,54 50,49 0,05 0,10 
lignocerová 56,79 56,85 56,86 56,85 56,86 56,84 0,03 0,05 

 
Tab. 19 Opakovatelnost metody – plochy píků methylesterů mastných kyselin 

MK Plocha píku [mV.s] Průměr SD RSD[%] 
kaprylová 5306031 5320796 5016154 6170738 6174615 5597667 481902 8,61 
myristová 2776032 2549526 2491527 3013273 3067435 2779559 233831 8,41 
palmitová 3767870 3557543 3205566 4021123 4193591 3749139 347576 9,27 
linolová 1103098 856932 972015 1003488 1017848 990676,2 79721 8,05 

behenová 1643668 1531863 1452106 1675818 1843261 1629343 133448 8,19 
lignocerová 1818066 1937845 2333539 2034536 2133549 2051507 175485 8,55 

 
Metoda je opakovatelná, pokud u všech výsledků měření, provedeného za podmínek 
opakovatelnosti, nepřesáhla relativní směrodatná odchylka hodnotu 10 % [70]. 
Z tab. 18 a 19 je patrné, že relativní směrodatná odchylka ploch píků nepřesáhla hodnotu 
10 % a že při měření retenčních časů se chyba měření pohybovala okolo 1 %. Metoda tudíž 
splňuje podmínky opakovatelnosti, je dostatečně přesná a vhodná ke stanovení mastných 
kyselin. 
 
4.4.2 Linearita 
Pro ověření linearity metody a stanovení LOD a LOQ byl použit směsný standard FAME 
mix 37 v koncentračním rozsahu jednotlivých analytů 0,01–60 µg.ml-1. Kalibrační křivky 
byly sestaveny z pěti kalibračních bodů, hodnoty použité k sestrojení kalibračních křivek 
pro 6 vybraných standardů jsou uvedeny v tab. 20. Jednotlivé kalibrační křivky jsou 
zobrazeny na obr. 20 - 25. Jedná se o grafy závislosti plochy píku na koncentraci vybraných 
FAME. 
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Tab. 20 Hodnoty použité pro sestrojení kalibrační křivky vybraných methylesterů mastných 

kyselin 

Kaprylová Myristová 
Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] 

0,04 7712 0,04 109986 
10 699294 10 503673 
20 1831164 20 928307 
30 2522000 30 1366126 
40 3557380 40 1666563 

Palmitová Linolová 
Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] 

0,06 120346 0,02 152303 
15 478966 5 242237 
30 993789 10 341485 
45 1605124 15 487222 
60 2158637 20 607511 

Behenová Lignocerová 
Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] Konc. [µg.ml-1] Plocha píku[mV.s] 

0,04 1874 0,04 1547 
10 65935 10 165761 
20 164173 20 439669 
30 275114 30 741789 
40 367333 40 991745 

 

 

 

 
Obr. 20 Kalibrační křivka kyseliny kaprylové - závislost plochy píku na koncentraci 
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Obr. 21 Kalibrační křivka kyseliny myristové - závislost plochy píku na koncentraci 

 

 
Obr. 22 Kalibrační křivka kyseliny palmitové - závislost plochy píku na koncentraci  

 

y = 39787x + 11886
R² = 0,996

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

0 10 20 30 40 50

P
lo

ch
a

 p
ík

u
 [

m
V

.s
]

Koncentrace [μg.ml-1]

Myristová

y = 34715x + 29504
R² = 0,992

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 10 20 30 40 50 60 70

P
lo

ch
a

 p
ík

u
 [

m
V

.s
]

Koncentrace [μg.ml-1]

Palmitová



58 
 

 
Obr. 23 Kalibrační křivka kyseliny linolové - závislost plochy píku na koncentraci 

 

 
Obr. 24 Kalibrační křivka kyseliny behenové - závislost plochy píku na koncentraci 
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Obr. 25 Kalibrační křivka kyseliny lignocerové - závislost plochy píku na koncentraci 

 
Hodnota korelačního koeficientu nesmí být menší než 0,98 [70]. Z údajů uvedených v tab. 21 
je patrné, že se hodnota spolehlivosti R2 pohybuje v rozmezí 0,99-1,00. To znamená, 
že v uvedeném koncentračním rozsahu byla linearita prokázána a metodu lze použít 
pro kvantifikaci.  
 
4.4.3 Meze detekce a meze stanovitelnosti 
Jak již bylo zmíněno, mez detekce odpovídá koncentraci, pro kterou je analytický signál 
statisticky významně odlišný od šumu. Mez stanovitelnosti odpovídá koncentraci, při které je 
přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. Podle uzance se 
v separačních metodách mez detekce vyjadřuje jako trojnásobek šumu základní linie (LOD, 
S/N=3) a mez stanovitelnosti (LOQ, S/N=10) jako desetinásobek šumu základní linie. 
Vypočtené hodnoty LOD a LOQ a hodnoty spolehlivosti R2 pro jednotlivé FAME jsou 
uvedeny v tab. 21. 
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Tab. 21 Meze detekce, meze stanovitelnosti a hodnoty spolehlivosti methylesterů mastných 

kyselin 

MK LOD [µg.ml-1] LOQ [µg.ml-1] R2 
máselná 0,4 1,20 0,9913 

kapronová 0,004 0,01 0,9907 
kaprylová 0,004 0,01 0,9944 
kaprinová 0,004 0,01 0,9921 

undekanová 0,002 0,01 0,991 
laurová 0,004 0,01 0,9856 

tridekanová 0,02 0,06 0,986 
myristová 0,004 0,01 0,9967 

myristolejová 0,002 0,01 0,9919 
pentadekanová 0,002 0,01 0,9888 

cis-10-pentadecenová 0,2 0,60 0,9946 
palmitová 0,006 0,02 0,9922 

palmitolejová 0,002 0,01 0,9968 
heptadekanová 0,02 0,06 0,9957 

cis-10-heptadecenová 0,2 0,60 0,9862 
stearová 0,004 0,01 0,9912 
elaidová 0,2 0,60 0,9887 
olejová 0,004 0,01 0,9955 

linolelaidová 0,2 0,60 0,9835 
linolová 0,002 0,01 0,9919 

γ-linolenová 0,2 0,60 0,9909 
linolenová 0,02 0,06 0,992 
arachová 0,04 0,12 0,9982 

cis-11-eicosenová 0,02 0,06 0,9946 
cis-11,14-eicosadienová 0,2 0,60 0,9867 

heneicosanová 0,2 0,60 0,9901 
cis-8,11,14-eicosatrienová 0,2 0,60 0,9896 

arachidonová 0,2 0,60 0,9937 
cis-11,14,17-eicosatrienová 0,2 0,60 0,9913 

cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenová 0,2 0,60 0,9982 
behenová 0,4 1,20 0,9931 
eruková 0,2 0,60 0,9895 

cis-13,16-docosadienová 0,2 0,60 0,9904 
tricosanová 0,2 0,60 0,9956 
lignocerová 0,4 1,20 0,9918 

cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenová 0,2 0,60 0,9919 
nervonová 2 6,00 0,9958 

 
Ze zjištěných hodnot LOD a LOQ plyne, že zvolená metoda je dostatečně citlivá 
pro stanovení nízkých koncentrací MK ve vzorcích. 
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4.5 Identifikace a kvantifikace mastných kyselin ve vzorcích 
Optimalizovaná a validovaná metoda byla použita pro stanovení mastných kyselin v různých 
typech tavených sýrových analogů. Vzorky byly vyrobeny s částečnou náhradou mléčného 
tuku (másla) vybranými rostlinnými oleji (meruňkový, rybízový, lněný a hroznový), sýr 
obsahující pouze máslo představuje standard (tj. klasický tavený sýr). 
 
4.5.1 Mastné kyseliny identifikované ve vzorcích 
Identifikace MK ve vzorcích analogů byla provedena na základě srovnání retenčních časů 
FAME vzorků s retenčními časy standardu FAME mix 37 (viz tab. 17). Celkově bylo 
ve vzorcích identifikováno 34 mastných kyselin. 
Nejprve bylo provedeno procentuální srovnání jednotlivých skupin mastných kyselin (SFA, 
MUFA, PUFA), na základě velikostí ploch píků z chromatogramů vzorků (viz obr. 26 – 30). 
 

 
Obr. 26 Průměrné zastoupení skupin mastných kyselin (v %) 

 

 
Obr. 27 Průměrné zastoupení skupin mastných kyselin (v %) 
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Obr. 28 Průměrné zastoupení skupin mastných kyselin (v %) 

 

 
Obr. 29 Průměrné zastoupení skupin mastných kyselin (v %) 

 

 
Obr. 30 Průměrné zastoupení skupin mastných kyselin (v %) 
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Pro přehlednost je v tab. 22 uveden souhrn procentuálního zastoupení jednotlivých skupin 
MK z výše zobrazených grafů. Údaje o procentuálním zastoupení MK v mléčném tuku 
(resp. másle) nalezené v literatuře se mírně liší, např. dle Gunstone a kol. [19] je toto 
zastoupení následující: 69 % SFA, 26 % MUFA a 3 % PUFA. Dle Velíška [15] obsahuje 
mléčný tuk 53–72 % SFA, 26-42 % MUFA a 2–6 % PUFA (viz kapitola 2.5). Drobné 
odchylky mohou být způsobeny několika faktory, jako jsou zdraví a stáří zvířat, časové 
období od předchozího dojení, fáze laktace nebo výživa [19]. Námi zjištěné hodnoty 
procentuálního zastoupení MK vzorků s máslem tak mohou být považovány za odpovídající 
údajům z literatury.  
Jak již bylo řečeno (viz kapitola 2.1.3), doporučený poměr jednotlivých skupin MK je 
přibližně 1:1,4:0,6 (SFA:MUFA:PUFA). Oproti tomu je poměr MK mléčného tuku 
(1:0,3:0,07) méně vhodný vzhledem k nižšímu zastoupení skupin MUFA a PUFA. 
V naměřených vzorcích, které obsahovaly přídavky vybraných rostlinných olejů, byl 
zaznamenán posun tohoto poměru ku prospěchu MUFA a PUFA skupin (viz tab. 22). 
 

Tab. 22 Zastoupení skupin mastných kyselin ve vzorcích (% veškerých mastných kyselin) 

Vzorek* SFA MUFA PUFA SFA:MUFA:PUFA 
MA 71 22 7 1:0,3:0,09 
ME 66 24 10 1:0,36:0,15 
LN 66 24 10 1:0,36:0,15 
RY 63 27 10 1:0,43:0,16 
VI 66 23 11 1:0,35:0,17 

*MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem 

 

4.5.2 Srovnání obsahu vybraných mastných kyselin ve vzorcích 
Pro výpočet obsahu jednotlivých MK ve vzorcích byla použita metoda absolutní kalibrace. 
Tato metoda spočívá v přímém srovnání plochy píku FAME v analyzovaném a standardním 
vzorku za stejných chromatografických podmínek. Tento způsob vychází z předpokladu 
linearity metody, tzn. plocha píku úměrně roste s obsahem složky ve vzorku [36]. Ověření 
linearity je popsáno v kapitole 4.4.2. U všech naměřených hodnot nepřesáhla RSD 10 %. 
 

Tab. 23 Obsah vybraných mastných kyselin ve vzorcích z 1. tavby (v mg.g
-1

 tuku) 

MK Symbol T1MA T1ME T1LN T1RY T1VI 
Máselná 4:0 5,69±0,56 2,12±0,16 7,49±0,51 6,41±0,69 6,74±0,31 

Kapronová 6:0 7,09±0,14 6,91±0,27 4,84±0,25 6,42±0,17 6,88±0,43 
Kaprylová 8:0 3,71±0,01 3,59±0,01 2,56±0,12 3,61±0,03 3,57±0,29 
Kaprinová 10:0 8,51±0,29 8,13±0,24 5,61±0,18 7,94±0,05 7,92±0,64 
Laurová 12:0 12,13±0,90 11,83±0,78 7,91±0,21 11,36±0,20 11,29±0,87 

Myristová 14:0 25,04±0,37 28,99±0,64 20,68±0,84 29,95±0,90 30,01±2,32 
Palmitová 16:0 65,43±7,04 60,25±3,82 52,43±2,56 70,41±3,78 77,45±7,07 
Stearová 18:0 20,00±0,88 19,49±0,94 17,67±0,61 23,67±0,89 23,66±0,11 
Olejová 18:1 46,11±2,71 53,06±2,30 44,38±0,50 55,02±0,56 62,50±2,63 
Linolová 18:2 7,63±0,66 12,93±0,57 11,65±0,76 19,02±0,75 22,62±1,11 
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Tab. 24 Obsah vybraných mastných kyselin ve vzorcích z 2. tavby (v mg.g
-1

 tuku) 

MK Symbol T2MA T2ME T2LN T2RY T2VI 
Máselná 4:0 5,48±0,09 2,50±0,25 7,55±0,48 6,92±0,47 7,76±0,21 

Kapronová 6:0 7,42±0,38 7,22±0,41 5,88±0,57 5,34±0,22 5,90±0,60 
Kaprylová 8:0 3,42±0,23 3,54±0,08 2,76±0,18 3,02±0,20 2,59±0,14 
Kaprinová 10:0 8,21±0,60 8,86±0,15 6,71±0,43 7,31±0,34 6,31±0,32 
Laurová 12:0 8,76±0,93 9,77±0,82 7,59±0,48 8,42±0,15 7,59±0,79 

Myristová 14:0 23,72±1,18 27,49±2,21 23,51±1,58 27,12±0,16 23,78±1,84 
Palmitová 16:0 59,28±3,44 57,87±3,21 62,06±2,72 75,51±0,67 65,95±3,90 
Stearová 18:0 16,97±1,43 17,34±0,78 18,39±0,72 23,17±1,20 20,42±1,08 
Olejová 18:1 39,88±3,33 52,33±0,53 47,26±1,94 60,25±4,37 53,25±1,29 
Linolová 18:2 8,66±0,31 11,97±0,80 10,66±1,11 17,92±0,13 18,96±1,94 

 
Tab. 25 Obsah vybraných mastných kyselin ve vzorcích z 3. tavby (v mg.g

-1
 tuku) 

MK Symbol T3MA T3ME T3LN T3RY T3VI 
Máselná 4:0 5,74±0,40 2,14±0,19 6,50±0,41 5,31±0,48 6,88±0,32 

Kapronová 6:0 6,55±0,12 6,80±0,01 5,94±0,57 6,01±0,54 5,43±0,30 
Kaprylová 8:0 3,16±0,18 3,24±0,13 3,14±0,28 2,39±0,20 2,77±0,20 
Kaprinová 10:0 7,50±0,47 8,04±0,22 7,57±0,64 5,81±0,46 6,76±0,50 
Laurová 12:0 8,02±0,72 8,98±0,25 8,64±0,79 6,54±0,50 7,34±0,54 

Myristová 14:0 22,91±0,99 22,95±1,20 24,08±3,03 25,22±1,65 24,43±2,08 
Palmitová 16:0 56,93±3,45 52,17±5,24 68,17±7,11 60,39±4,71 66,73±6,83 
Stearová 18:0 16,13±1,33 18,87±0,68 21,99±2,61 21,55±1,49 22,69±2,24 
Olejová 18:1 42,23±2,58 44,47±1,55 55,06±0,76 48,89±3,01 50,17±2,24 
Linolová 18:2 9,79±0,46 12,89±0,51 13,45±1,30 18,5±1,67 19,57±1,45 

 

Tab. 26 Obsah vybraných mastných kyselin ve vzorcích ze 4. tavby (v mg.g
-1

 tuku) 

MK Symbol T4MA T4ME T4LN T4RY T4VI 
Máselná 4:0 4,76±0,28 2,13±0,08 6,14±0,60 5,79±0,47 8,54±0,48 

Kapronová 6:0 6,18±0,25 6,65±0,57 4,71±0,43 6,10±0,32 6,27±0,25 
Kaprylová 8:0 2,91±0,16 3,22±0,05 2,28±0,17 2,94±0,13 3,14±0,15 
Kaprinová 10:0 6,87±0,38 8,12±0,24 5,63±0,37 7,05±0,31 7,56±0,29 
Laurová 12:0 7,45±0,36 8,91±0,72 6,55±0,28 7,82±0,30 8,58±0,04 

Myristová 14:0 24,46±2,66 26,95±0,97 22,70±1,43 26,03±2,63 27,60±1,42 
Palmitová 16:0 63,80±3,93 65,79±2,80 63,04±1,43 71,61±5,47 75,91±6,07 
Stearová 18:0 20,01±0,09 20,50±1,67 20,16±0,06 23,08±2,33 25,19±1,58 
Olejová 18:1 50,89±0,06 54,11±3,08 51,60±0,36 58,44±1,63 55,49±4,46 
Linolová 18:2 9,09±0,84 10,19±0,49 13,34±0,07 22,47±2,03 19,96±1,07 

 
V tab. 23 – 26 je uvedena kvantifikace deseti vybraných MK: máselné, kapronové, kaprylové, 
kaprinové, laurové, myristové, palmitové, stearové, olejové a linolové. Jedná se o MK, které 
zaujímají nejvyšší podíl na složení tuků měřených vzorků. Prvních devět jmenovaných patří 
mezi hlavní MK mléčného tuku (viz kapitola 2.5.1.), který je tvořen především krátkými 
až středně dlouhými MK.  
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MK s délkou řetězce C4 - C12 byly kvantifikovány v rozmezí 28,17-37,13 mg.g-1 tuku 
pro vzorky s máslem, 29,03–32,58 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem meruňkového oleje, 
25,31-31,79 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem lněného oleje, 26,06–35,74 mg.g-1 tuku 
pro vzorky s přídavkem rybízového oleje a 29,18–35,4 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem 
hroznového oleje. 
V následujících grafech (obr. 31 - 34) je uvedeno srovnání obsahu vybraných MK ve vzorcích 
analogů. Mezi vzorky byly zaznamenány rozdíly v obsahu kyseliny máselné (viz obr. 31). 
Průměrný obsah (1. - 4. tavba, n=12) byl 5,42±0,39 mg.g-1 tuku pro vzorky s máslem, 
2,22±0,16 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem meruňkového oleje, 6,92±0,61 mg.g-1 tuku 
pro vzorky s přídavkem lněného oleje, 6,11±0,61 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem 
rybízového oleje a 7,48±0,73 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem hroznového oleje. 
 

 
Obr. 31 Průměrná koncentrace (z 1. - 4. tavby) kyseliny máselné (4:0) ve vzorcích 

(MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem) 

 
V obsahu MK s řetězcem délky C6 – C12 nebyly mezi vzorky patrné velké rozdíly. Průměrně 
se obsah kyseliny kapronové pohyboval v rozmezí 5,34–6,90 mg.g-1 tuku, obsah kyseliny 
kaprylové v rozmezí 2,69–3,40 mg.g-1 tuku, obsah kyseliny kaprinové 6,38–8,29 mg.g-1 tuku 
a obsah kyseliny laurové 7,67–9,87 mg.g-1 tuku. Na obr. 32 je znázorněn průměrný obsah 
(z 1. - 4. tavby, n=12) jmenovaných MK ve vzorcích. 
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Obr. 32 Průměrný obsah mastných kyselin s délkou řetězce C6 – C12 

(MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem) 

 

Mezi hlavní MK se střední délkou řetězce patří nasycené kyseliny C14 – C18 a nenasycená 
kyselina olejová (18:1), které byly kvantifikovány v rozmezí 138,2–159,16 mg.g-1 tuku 
pro vzorky s máslem, 138,46–167,35 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem meruňkového oleje, 
135,16–169,3 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem lněného oleje, 156,05–186,05 mg.g-1 tuku 
pro vzorky s přídavkem rybízového oleje a 163,4–193,62 mg.g-1 tuku pro vzorky s přídavkem 
hroznového oleje. Průměrný obsah (z 1. - 4. tavby, n=12) uvedených MK ve vzorcích je 
znázorněn na obr. 33. 
 

 
Obr. 33 Průměrný obsah mastných kyselin s délkou řetězce C14 – C18 

 (MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem) 
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Největší rozdíly mezi jednotlivými vzorky byly nalezeny v obsahu kyseliny linolové (viz 
obr. 34), zjištěné hodnoty jsou kromě grafického vyjádření pro zpřesnění uvedeny také 
v tab. 27. Koncentrace kyseliny linolové byla podle očekávání obecně nižší u vzorků 
s máslem, vyšší u vzorků obsahujících přídavek meruňkového a lněného oleje a výrazně vyšší 
u vzorků s rybízovým a hroznovým olejem.  
 

 
Obr. 34 Koncentrace kyseliny linolové (18:2) ve vzorcích z 1. - 4. tavby 

(MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem) 

 

Tab. 27 Koncentrace kyseliny linolové ve vzorcích (v mg.g
-1

 tuku)  

Vzorek* 1.tavba 2.tavba 3.tavba 4.tavba Průměr SD RSD[%] 

MA 7,63 8,66 9,79 9,09 8,79 0,78 8,91 

ME 12,93 11,97 12,89 10,19 12,00 1,11 9,26 
LN 11,65 10,66 13,45 13,34 12,28 1,17 9,56 
RY 19,02 17,92 18,50 22,47 19,48 1,77 9,09 
VI 22,62 18,96 19,57 19,96 20,28 1,40 6,90 

*MA = vzorky s máslem; ME = vzorky s máslem a meruňkovým olejem; LN = vzorky 

s máslem a lněným olejem; RY = vzorky s máslem a rybízovým olejem; VI = vzorky s máslem 

a hroznovým olejem 
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5 ZÁVĚR 
Tématem této diplomové práce bylo stanovení mastných kyselin v tavených sýrech. Hlavním 
cílem bylo nalézt optimální podmínky a ověřit vybrané validační parametry metody stanovení 
mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Dílčím cílem byla volba 
vhodné metody extrakce lipidů a následně volba derivatizační techniky pro převedení 
mastných kyselin na těkavější methylestery. Optimalizovaná a validovaná metoda GC-FID 
byla použita pro identifikaci a kvantifikaci mastných kyselin ve vybraných vzorcích. 
Jako modelová matrice byl vybrán tzv. tavený sýrový analog. Vzorky tavených analogů byly 
vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Celkem bylo analyzováno 5 druhů vzorků, 
s obsahem různých tuků (máslo, meruňkový, lněný, rybízový a hroznový olej). 
Pro extrakci lipidů ze vzorků byla vyzkoušena metoda podle ČSN EN ISO 1735 [44] 
a několik modifikací metody podle Folche [66]. Jako optimální byla vybrána jedna z těchto 
modifikací, zahrnující extrakci ve dvou krocích za použití směsi rozpouštědel chloroformu 
a methanolu v poměru 2:1 s celkově zkrácenou dobou extrakce. Pro esterifikaci lipidů byla 
vyzkoušena metoda podle Christophersonové a Glasse [65] a metoda podle ČSN EN ISO 
5509 [67]. Jako optimální byla vybrána metoda podle ČSN EN ISO 5509 založená 
na principu rozpuštění glyceridů v isooktanu a jejich převedení na methylestery 
transesterifikací s hydroxidem draselným. 
Pro nastavení optimálních podmínek GC-FID analýzy byla zaměřena pozornost na typ 
stacionární fáze a parametry použité kolony, průtok nosného plynu, teplotu injektoru, 
techniku dávkování, teplotu detektoru a teplotní program. Následně byly ověřeny vybrané 
validační parametry – opakovatelnost, linearita, meze detekce a meze stanovitelnosti. 
Opakovatelnost metody byla dobrá, všechny RSD < 9 %. Linearita metody byla v ověřeném 
koncentračním rozsahu 0,01–60 µg.ml-1 uspokojivá, všechny korelační koeficienty R2

>0,99. 
Pro aplikace na matrice s vyšším obsahem tuku, jako jsou sýry, bude v navazujících pracích 
prověřena linearita také pro vyšší koncentrace MK. LOD a LOQ jednotlivých mastných 
kyselin se pohybovaly v rozsahu 0,002–6 µg.ml-1, metoda je tedy velmi citlivá a umožňuje 
sledovat i nízké koncentrace např. volných MK ve vzorcích. 
V modelových vzorcích tavených sýrových analogů bylo identifikováno 34 mastných kyselin. 
Poměr zastoupení nasycených, mononenasycených a polynenasycených mastných kyselin ve 
vzorcích s máslem byl v souladu s údaji nalezenými v literatuře [15]. Ve vzorcích 
s přídavkem rostlinných olejů byl poměr mírně posunut ve prospěch mononenasycených 
a polynenasycených mastných kyselin. Pro kvantifikaci bylo vybráno deset mastných kyselin, 
představujících nejvyšší podíl na složení tuků měřených vzorků: kyselina máselná, 
kapronová, kaprylová, kaprinová, laurová, myristová, palmitová, stearová, olejová a linolová. 
Nejvyšší kvantitativní rozdíly mezi vzorky byly patrné v obsahu kyseliny máselné a linolové. 
Nejnižší koncentrace kyseliny máselné byla nalezena ve vzorcích s přídavkem meruňkového 
oleje (2,22±0,16 mg.g-1 tuku), nejvyšší (7,48±0,73 mg.g-1 tuku) ve vzorcích s přídavkem 
hroznového oleje. Nejnižší koncentrace kyseliny linolové (8,79±0,78 mg.g-1 tuku) byla podle 
očekávání ve vzorcích s máslem, nejvyšší (20,28±1,40 mg.g-1 tuku) ve vzorcích s přídavkem 
hroznového oleje. Tato práce je pilotní studií problematiky, která se bude věnovat sledování 
obsahu MK v přírodních a tavených sýrech a sýrových analozích. Metoda optimalizovaná 
a validovaná v rámci této práce je jednoduchá, přiměřeně rychlá, vyžaduje minimální 
množství vzorku a rozpouštědel. Vzhledem k nižším získaným výtěžkům bude v navazujících 
pracích ještě lépe ověřena výtěžnost metody. Zjištěné informace o přítomných mastných 
kyselinách mohou prohloubit zájem veřejnosti o tavené sýrové analogy. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
 
CLA  konjugovaná kyselina linolová (Conjugated Linoleic Acid) 
CoA  koenzym A 
CZE  kapilární zónová elektroforéza (Capillary Zone Electrophoresis) 
DHA  dokosahexaenová kyselina 
DGLA  dihomo-γ-linolenová kyselina 
EPA  eikosapentaenová kyselina 
FAME  methylestery mastných kyselin (Fatty Acid Methyl Esters) 
FID  plamenově ionizační detektor (Flame Ionization Detector) 
GC  plynová chromatografie (Gas Chromatography) 
GC-MS plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 
GLA  γ-linolenová kyselina 
HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography) 
LC  kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography) 
LLE  extrakce kapalina - kapalina (Liquid - Liquid Extraction) 
MI  mikrovlnné záření 
MIR  spektrometrie ve střední infračervené oblasti (Mid Infrared Spectrometry)  
MK  mastné kyseliny 
MS  hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 
MUFA  mononenasycené mastné kyseliny (Monounsaturated Fatty Acids) 
NIR  spektrometrie v blízké infračervené oblasti (Near Infrared Spectrometry)  
NMR  nukleární magnetická rezonance 
PSE  vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (Pressurized Solvent Extraction) 
PUFA  polynenasycené mastné kyseliny (Polyunsaturated Fatty Acids) 
RG  extrakce podle Röseho a Gottlieba 
SFA  nasycené mastné kyseliny (Saturated Fatty Acids) 
SFE  superkritická fluidní extrakce (Supercritical Fluid Extraction) 
SPE  extrakce pevnou fází (Solid Phase Extraction) 
SPME  mikroextrakce pevnou fází (Solid Phase Micro-Extraction) 
SRB  extrakce podle Schmid-Bondzynskiho-Ratzlaffa 
TFA  trans-nenasycené mastné kyseliny (Trans Fatty Acids) 
TLC  tenkovrstvá chromatografie (Thin Layer Chromatography) 
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8 PŘÍLOHY 
 
Příloha 1 Chromatogram methylesterů mastných kyselin sýrového analogu s máslem 
Příloha 2 Chromatogram methylesterů mastných kyselin sýrového analogu 

s meruňkovým olejem 
Příloha 3 Chromatogram methylesterů mastných kyselin sýrového analogu s lněným 

olejem 
Příloha 4 Chromatogram methylesterů mastných kyselin sýrového analogu s rybízovým 

olejem 
Příloha 5 Chromatogram methylesterů mastných kyselin sýrového analogu s hroznovým 

olejem 
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