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ABSTRAKT 

 P�edkládaná diplomová práce se zabývá stanovením vybraných chemických 

parametr� v plodech nových odr�d rybíz�. 

 Teoretická �ást je v�nována charakteristice rybízu, biologicky aktivním látkám 

v jeho plodech a také využití rybízu v potraviná�ství.  Dále se teoretická �ást v�nuje 

hlavním zkoumaným chemickým parametr�m – polyfenol�m, antokyan�m, vitaminu C 

a antioxida�ní aktivit�.  

 V praktické �ásti byly stanoveny vybrané chemické parametry v šesti bílých, 

dvanácti �ervených a t�inácti �erných odr�dách rybíz�. Antokyany a polyfenoly byly 

stanoveny spektrofotometricky. Obsah kyseliny askorbové ve vybraných odr�dách 

rybízu byl stanoven metodou HPLC. Pro stanovení antioxida�ní aktivita byla zvolena 

metoda volného radikálu DPPH. 

ABSTRACT 

Presented diploma thesis is dedicated to the determination of selected chemical 

parameters of fruits of new currant varieties. 

 The theoretical part is focused on the characteristics of currant, the biologically 

active substances of its fruits and also the utilization of current in the food industry. 

Further part of the theory deals with the main chemical parameters which were 

examined: polyphenols, anthocyanins, ascorbic acid and antioxidant activity.  

In the practical part there were determined selected chemical parameters in six 

white, twelve red and thirteen black varieties of currant. Anthocyanins and polyphenols 

have been determined spectrophotometrically. The content of ascorbic acid in selected 

varieties of currant was determined by HPLC. As a technique for the determination 

of the antioxidant activity was selected the method of free radical DPPH. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Rybíz, Ribes L., polyfenoly, antokyany, vitamin C, antioxida�ní aktivita, 

spektrofotometrie, HPLC, DPPH 

KEYWORDS 

Currant, Ribes L., polyphenols, anthocyanins, vitamin C, antioxidant activity, 

spectrophotometry, HPLC, DPPH 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce je sou�ástí projektu QI111A141 Ministerstva zem�d�lství. 

Název projektu je Výzkum nových technologií v p�stování angreštu a rybízu se 

zam��ením na kvalitu a využití plod�. Cílem práce je stanovení vitaminu C, 

antokyanových barviv, polyfenol� a antioxida�ní aktivity v odr�dách bílého, �erveného 

a �erného rybízu. Odr�dy jsou z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a od p�stitele Vondrá�ka. Jednotlivé odr�dy byly sbírány ze 2 

tvarových modifikací KE� a V. Dalším úkolem bylo porovnání daných nutri�ních 

hodnot mezi bobulemi KE� a V a jejich srovnání mezi rybízy z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka. 

Rybíz je velice nenáro�nou rostlinou na p�stování, da�í se mu i ve vyšších 

nadmo�ských výškách, vlh�ích i suchých p�dách, nižších teplotách (6 – 9 °C). Rybíz je 

bohatým zdrojem nutri�n� významných látek. Obsahuje velké množství kyselin, cukr�, 

pektin�, barevných a aromatických složek, vitaminu A a vitaminu C, který je pom�rn�

stabilní i po tepelném zpracování. Rybíz urychluje trávení a díky nízké kalorické 

hodnot� zabra	uje ukládání tuk�. Využívá se v potraviná�ském pr�myslu na výrobu 

sirup�, džem�, rosol�, kompot�, vín a jiných alkoholických nápoj�. V lé�itelství se 

š
áva z plod� p�idává do lék� proti kašli, chrapotu a lék� vyvolávajících pocení. Je 

vhodný i pro lé�ení dny, zlepšuje pružnost cév a zvyšuje odolnost organismu proti 

prochladnutí. Listy rybízu se také osv�d�ily v lé�itelství. Jsou mo�opudným 

prost�edkem, vyvolávají pocení a p�sobí proti pr�jmu, proto se p�idávají do �aj�, 

podporujících trávení. Listy i plody podporují látkovou vým�nu. Své využití má rybíz  

i v kosmetickém pr�myslu jako p�ísada do šampon�, krém�, balzám�, mýdel a solí  

do koupele.  

V roce 2013 se v �eské republice sklidilo 2032 tun �erstvého bílého a �erveného 

rybízu a 605 tun �erného rybízu. Rybíz je p�stován hlavn� u drobných p�stitel� a  

na soukromých zahrádkách. Nejvyšší výnos byl za rok 2013 zaznamenán ve východních 

�echách, kde se sklidilo 565 tun bílého a �erveného rybízu a 240 tun �erného rybízu. 

Velký podíl plod� se vyváží do zahrani�í (hlavn� N�mecko a Itálie), kde se zpracovává 

p�evážn� do tekutého a polotekutého stavu. V �eské republice se takto zpracovává jen 

zhruba 20 % plod� �erstvého rybízu, dává se p�ednost spíše mraženým a 

konzervovaným plod�m. Ro�ní spot�eba �erstvého rybízu na osobu �iní zhruba 1,2 kg. 

Nejv�tšími zahrani�ními producenty rybízu jsou Francie a Nizozemsko. 
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2 TEORETICKÁ �ÁST 

2.1  RYBÍZ (RIBES) 

2.1.1 Taxonomie 

Rybíz (revíz, meruzalka) má okolo 120 odr�d. Je rozší�en v mírn� tropickém a 

subtropickém pásmu (od St�edozemního mo�e až k Norsku). Rybíz je ovocný ke�, který 

pat�í do �ádu lomikamenotvaré (�ád vyšších dvoud�ložných rostlin). Rybíz je jediný rod 

�eledi meruzalkovité.  

Tabulka 1: Taxonomie rybízu [1] 

�íše rostliny (Plantae) 

Pod�íše cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Nadodd�lení Semenné rostliny (Spermatophyta) 

Odd�lení Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) 

T�ída Dvoud�ložné vyšší rostliny (Rosopsida) 

Podt�ída Rosidae 

�ád Lomikamenotvaré (Saxifragales) 

�ele� Meruzalkovité (Grossulariaceae) 

Rod Rybíz (Ribes L.) 

Druh Rybíz �erný (Ribes nigrum L.), Rybíz �ervený 

(Ribes rubrum L.), rybíz bílý (Ribes glandulosum L.) 

2.1.2 Historie p�stování rybízu  

První zmínky o rybízu pochází již ze 14. století, kdy se za�al v západní Evrop�

�erný rybíz p�stovat pro lé�ebné ú�ely. V 15. století se za�al p�stovat v Holandsku, 

Dánsku a N�mecku jako zahradní ovoce. V 16. století se p�stování rybízu rozší�ilo  

do dalších zemí a za�al se vysazovat ve velkém m��ítku. Nejv�tší pozornost byla 

v�nována šlecht�ní �erného rybízu oproti rybízu �ervenému a bílému. Od 19. století se 

za�al rybíz využívat k výrob� vína. 
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O za�átcích p�stování rybízu u nás nejsou písemné zmínky, ale pravd�podobn� se 

k nám dostal v 16. století z N�mecka. Vysazoval se u nás p�edevším v klášterních a 

zámeckých zahradách. Velký rozmach výsadby a p�stování byl zaznamenán  

v 19. století. V sou�asné dob� se produkce rybízu snižuje a velká �ást zejména �erného 

rybízu je vyvážena do zahrani�í [2, 3, 4, 5]. 

2.1.3 Charakteristika rybízu  

Rybíz vytvá�í víceleté st�edn� velké ke�e bez trn�. Na zahrádkách se p�stuje také 

jako stromek.  

Ko�eny rostliny jsou silné, jemn� rozv�tvené a nejsou p�íliš hluboké. Rozvíjí se 

v hloubce 5 – 20 cm.

Listy mají dlouhé �apíky, dla	ovit� lalo�natý a zubatý tvar. Na zimu opadají.  

Kv�ty jsou žlutozelené až na�ervenalé a u �erného rybízu až nafialov�lé. 

Jednotlivé kv�ty mají talí�ovitý nebo miskovitý tvar a mají r�zn� husté a dlouhé hrozny.  

Rybíz za�íná kvést zhruba v polovin� dubna. Délka kv�tu je závislá na teplotních 

podmínkách (8 – 20 dní). Samotné bobule dozrávají v polovin� �ervna a vydrží  

do poloviny srpna. 

�ervenému a bílému rybízu se nejlépe da�í ve vlh�ích hlinitých, hlinitopíse�ných 

a pís�itohlinitých p�dách (optimální pH 5,5 - 6,5) a teplot� 6 – 8 °C. �erný rybíz je 

mén� náro�ný na p�ísun vody. Da�í se mu i v leh�ích, výh�evných a humózních p�dách 

s neutrálním až slab� alkalickým pH. Optimální teplota pro �erný rybíz je 7 – 9 °C. 

U n�kterých druh� rybízu probíhá samoopylení (autogamie), tedy p�enos 

vlastního pylu z prašníku na bliznu. Ostatní druhy jsou opylovány hmyzem (entomofilní 

opylení). Opylení cizím pylem je nutné. �ím je opylení lepší, tím je v�tší úroda. Bylo 

prokázáno, že �erný rybíz produkuje více nektaru než rybíz �ervený a bílý.  

 Rybíz se rozmnožuje dv�ma zp�soby – generativn� nebo vegetativn�. 

Generativní rozmnožování je rozmnožování rostlin semenem. Vegetativn� se rybíz 

rozmnožuje šesti zp�soby – zd�evnat�lými �ízky, polod�evnatými �ízky s listy za zelena, 

k�ížením, nakop�ením, d�lením ke�� nebo roubováním na meruzalku [2, 3, 4, 6]. 
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2.1.4 Druhy rybízu  

2.1.4.1 Rybíz bílý 

Nejznám�jšími odr�dami bílého rybízu jsou Blanka, Jantar, Olin, Orion, Primus, 

Viktoria.

Bílý rybíz vznikl mutací a k�ížením �ervených rybíz�. Barva bobulí je bílá, 

krémová až žlutá, n�kdy až s nádechem do r�žova. Pro Jantar, Orion a Primus je typická 

jejich sladkokyselá chu
. Ostatní odr�dy jsou oproti nim kyselejší. Obecn� platí, že bílý 

rybíz je mén� kyselý než rybíz �ervený. Bobule bílého rybízu jsou mén� š
avnaté, mají 

velká semena, ale to je dáno tím, že velikost bobulí je oproti �ervenému a �ernému 

rybízu menší. Bílý rybíz se zpracovává s ostatním drobným ovocem (angrešt, maliny, 

�erný rybíz, �ervený rybíz) na š
ávy, marmelády, rosoly atd. Z odr�dy Jantar se 

p�ipravuje bílé víno, které je chu
ov� srovnatelné s vínem z pravých hrozn�. V odr�d�

Jantar se nachází nejvyšší množství vitaminu C a v odr�dách Blanka a Orion je obsah 

vitaminu C st�ední [4, 7].   

2.1.4.2 Rybíz �ervený 

Mezi odr�dy �erveného rybízu pat�í Detvan, Jesan, Junnifer, J.V.Tets, 

Kozolupský raný, Losan, NŠLS 11/6, Ronda, Rovada, Rubigo, Stansa, Tatran. 

�ervený rybíz má osv�žující nakyslou chu
. Používá se pro výrobu marmelády, 

džemu, vína a kompot�. Plody obsahují velké množství vlákniny a vitaminu C, vitaminy 

skupiny B, minerální látky (Fe, Mg, Zn) [4, 7]. 

2.1.4.3 Rybíz �erný 

Odr�dy �erného rybízu jsou Ben Conan, Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond, 

Ceres, �erný Neguš, Démon, Fokus, Lota, Moravia, Ometa, Ruben, Triton. 

�erný rybíz je bohatým zdrojem vitaminu C a P, na obsah flavonoid�  

ho p�evyšují pouze ostružiny, maliny, léko�ice, šípky a rakytník. �adí se mezi lé�ivé 

látky a antioxidanty. Konzumace š
ávy z �erného rybízu slouží jako prevence  

p�ed demencí, stárnutím orgán�, revmatickými onemocn�ními a také zabra	ují vzniku 

ledvinových kamen� [4, 7].  
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2.1.5 Choroby a šk�dci 

Tak jako každá rostlina, tak i rybíz m�že být ohrožen napadením virovými 

chorobami nebo šk�dci. U takto napadených jedinc� se poté snižuje úrodnost až o 90 %.  

2.1.5.1 Virové choroby 

Mozaika rybízu 

Tato choroba je p�enášena mšicemi a roubováním. Na listech se projevuje 

žlutými skvrnami, nebo žilkovanou kresbou. Úroda takto napadených ke�� je nižší. 

Choroba napadá zejména �erné a �ervené odr�dy rybízu [2, 3]. 

Zvrat �erného rybízu 

 Toto virové onemocn�ní je rozší�eno zejména v Evrop� a jsou jím napadeny 

odr�dy �erného rybízu. Projevuje se až v následujícím roce po infekci deformací  

na listech a kv�tenství. Listy jsou menšího nesoum�rného vzr�stu s výrazn�jším 

zoubkováním na okrajích. Kv�tenství jsou menší, mají nesoum�rný tvar, nedochází 

k jejich opylení. Kv�ty proto rychleji zaschnou a opadají. V pokro�ilém stádiu nákazy 

mohou být ke�e úpln� neplodné. Choroba se p�enáší roubováním, semeny a pylem  

[2, 4, 5].  

2.1.5.2 Šk�dci rybízu 

Antraknóza rybízu 

 Jde o houbovou chorobu, kterou zp�sobuje pakust�ebka rybízová 

(Drepanopeziza ribis). Napadá hlavn� listy �erveného a bílého rybízu. Na listech jsou 

pozorovatelné žlutozelené skvrny (1 – 3 mm) se sv�tlezeleným okrajem. Skvrny 

postupn� p�ibývají, listy hn�dnou, až dojde k úplnému odpadnutí listu. Pokud dojde 

k opadu list� ješt� p�ed sklizní, je ke� oslaben, bobule nedozrají a rychleji podléhá 

namrznutí [2, 4, 5].  

Rez vejmutovková 

 Tato choroba napadá p�edevším �erný rybíz, ve výjime�ných p�ípadech i rybíz 

�ervený. Projevuje se žlutými puchý�ky na spodní stran� listu, ve kterých se vytvo�í  

tzv. letní výtrusy. Puchý�ky na listech zhn�dnout a za�nou z nich vyr�stat rezavé 

chloupky (2 mm) tzv. zimní výtrusy. Rez vejmutovková zp�sobuje hn�dnutí list� a 

jejich p�ed�asný opad. Rez vejmutovková parazituje také na borovici vejmutovce [2, 3].  
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Americké padlí angreštové  

 Jde o houbovitou chorobu napadající �erný rybíz. Projevuje se bílým povlakem 

na letorostech, které pozd�ji zhn�dnou. Letorosty postupn� zakr	ují a listy jsou 

deformované, kroutí se a p�ed�asn� opadají. Stejným zp�sobem jsou napadeny i plody 

[2, 5].  

Plíse� šedá 

 V�tšinou se objevuje na namrzlých oslabených ke�ích a stromech rybízu. 

Pror�stá hluboko do d�eva a postupn� dochází k usychání celé rostliny. Plíse	 šedá 

m�že výjime�n� napadat i listy. Na listech se vytvo�í hn�dé skvrny, které se pokrývají 

šedožlutým práškovitým povlakem [4]. 

Choroš rybízový  

 Jde o houbovité onemocn�ní nazývané také jako oh	ovec. Vyskytuje se  

na rybízu, ale také na velkém množství jiných d�evin. Na samotném d�evu se vytvo�í 

hn�dé skvrny, na kterých se postupn� vytvo�í žlutohn�dé plodnice. Takto napadené 

rostliny postupn� usychají a odumírají [4]. 

Mšice rybízová 

 Jde o velmi škodlivou mšici, které napadá �ervený rybíz. Na listech se projevuje 

nápadným vyklenutím a �erven� zbarvenými puchý�ky. Mšice nakladou �erná vají�ka, 

která p�ezimují a na ja�e se vylíhnou. Vylíhnuté mšice se p�esunou na pupeny a sají 

z nich [2, 5]. 

Sviluška chmelová 

 Sviluška chmelová neboli �ervený pavou�ek, je parazitem všech druh� rybízu. 

Listy napadené sviluškou nejprve šednou, poté rezav�jí a opadávají. Ke� roste pomaleji 

a v zim� dochází k jeho snadn�jšímu namrznutí. Na ja�e kladou sami�ky na listy 

vají�ka. Na spodní stran� list� si svilušky tvo�í jemnou pavu�inku, která zjednodušuje 

pohyb a zachycuje prach [2]. 

Mšice lociková a mšice meruzalková 

 Jde o mšice vyskytující se na �erném a �erveném rybízu a to jak na listech, tak  

i na výhoncích. Tyto mšice nezp�sobují na rostlinách žádné závažn�jší zm�ny [3]. 
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Pilatka rybízová 

 Jde o vosi�ku, jejíž housenky mají sv�tle zelenou až modrozelenou barvu 

s �ernými bradavi�kami, jejich délka je 4,5 – 5,5 mm. Pilatky jsou schopny za velmi 

krátkou dobu ohlodat celou rostlinku rybízu [2, 5].  

Pí�alka angreštová 

 Housenky tohoto motýla okusují listy i kv�tenství. Vylíhnutí motýlci kladou 

vají�ka na spodní stranu listu a housenky vykousávají dírky na spodní stran� list� [5]. 

Nesytka rybízová 

 Nesytka rybízová je drobný motýlek, jehož housenky vykousávají vnit�ek 

v�tvi�ek a tvo�í chodbi�ky, na jejichž dolní �ásti je otvor, kterým housenka vytla�uje 

trus. Napadení se projevuje, když rybíz dozrává. Housenky nesytky mají bílou barvu a 

hn�dou hlavu. Nesytka parazituje hlavn� na zanedbaných �erných a �ervených rybízech. 

Zp�sobí jejich zaschnutí a opadání v�tvi�ek [2].  

2.1.6 Biologicky aktivní látky rybízu 

Rybíz obsahuje velké množství vitamin� (vitamin C, vitamin A) a esenciálních 

látek. Množství vitaminu C v jedné bobulce rybízu je 2 mg, tedy 40 bobulek rybízu 

denn� pokryje denní doporu�enou dávku vitaminu C. Plody mají nízkou kalorickou 

hodnotu (nízký obsah glycid�, tuk� a dusíkatých látek), nízký obsah sacharosy, vysoký 

obsah vody, glukosy a fruktosy. Dále obsahují pektin, celulózu, škrob. Z organických 

kyselin jsou v nejvyšších množstvích zastoupeny kyselina citronová, kyselina jable�ná a 

kyselina vinná.  

�erný rybíz je velmi bohatý na minerální a organické látky, které mají 

bakteriocidní ú�inky. Je velmi bohatý na vitamin C a vitamin P. Obsah t�íslovin  

u rybízu se pohybuje okolo 0,42 – 0,80 % [3, 4]. 
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Tabulka 2: Chemické složení rybízu p�epo�tené na 100 g �erstvého ovoce [4]

Rybíz 

bílý �ervený �erný 

Sušiny (%) - 17,6 15,9 – 23,4 

Nerozpustné látky (%) - 6,3 6,4 

Cukry (%) 4,0 – 7,0 2,5 – 4,5 5,3 – 9,8 

− Glukosa (%) 1,6 – 2,8 1,0 – 1,5 3,3 

− Fruktosa (%) 2,4 – 2,8 1,5 – 3 3,9 

− Sacharosa (%) 0,0 – 0,8 - 1,15 – 1,3 

Vláknina (%) 6,3 4,33 5,40 

Pektin (%) 1,08 0,24 – 1,47 0,11 – 1,6 

Tuky (%) - 1,73 0,50 – 0,92 

Bílkoviny (%) - 1,0 – 1,97 0,9 – 1,49 

Vitamin C (mg %) 16 – 60 15 – 60 50 – 300 

Obsah vitamin� (mg %) 310 – 400 220 – 450 1000 – 2138 

Provitamin A (mg %) - 0,012 – 0,150 0,072 – 0,900 

B1 (mg %) - 0 – 0,1 0,06 – 0,22 

B2 (mg %) - 0 – 0,02 0,02 – 0,07 

PP (mg %) - - 0,30 

Kyselina citronová (%) - 97 - 

Kyselina vinná (%) - 0 – 2 - 

T�ísloviny - 0,083 – 0,119 0,332 – 0,420 

Minerální látky: K2O (mg 
%) 

- 47,7 44,3 

− Na2O (mg %) - 3,7 5,4 

− CaO (mg %) - 6,3 9,1 

− MgO (mg %) - 3,1 4,2 

− F2O3 (mg %) - 1,4 0,7 

− P2O5 (mg %) - 15,9 18,6 

− SO3 (mg %) - 7,2 4,1 

Sacharidy 

 Sacharidy neboli cukry jsou obsažené ve všech rostlinných a živo�išných 

bu	kách. Rozd�lují se do dvou skupin aldosy (polyhydroxyaldehydy) a ketosy 
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(polyhydroxyketony). Mají v molekule minimáln� t�i alifaticky vázané uhlíkové atomy. 

Podle po�tu uhlík� v molekule se sacharidy rozd�lují na triosy, tetrosy, pentosy, hexosy 

atd. Podle toho kolik se na molekulu váže cukerných jednotek, se sacharidy dále d�lí  

na monosacharidy, tvo�ené jednou cukernou jednotkou, oligosacharidy tvo�ené dv�ma 

až deseti cukernými jednotkami a polysacharidy (glykany) tvo�ené více jak deseti 

cukernými jednotkami.  

 V bu	kách autotrofních organism� vznikají sacharidy fotosyntézou. Rostliny je 

využívají jako vlastní zdroj energie. Heterotrofní organismy získávají sacharidy 

z autotrofních organism� nebo z nesacharidových substrát� (aminokyseliny, 

hydroxykyseliny, glycerol). V živo�išných tkáních jsou sacharidy zastoupeny jen 

z n�kolika procent, ale v rostlinných pletivech je jejich obsah 85 – 90 %. Sacharidy jsou 

zdrojem energie, základními stavebními jednotkami bun�k, tkání a pletiv a chrání  

p�ed vn�jšími vlivy. Sacharidy jsou b�žnou složkou tém�� všech potravin. V ovoci 

obsah sacharid� b�hem zrání kolísá, také záleží na druhu ovoce, teplotních podmínkách, 

stupni zralosti a zp�sobu zpracování [8, 11, 14].   

  

Vitamin A 

 Vitamin A je �azen mezi vitaminy rozpustné v tucích. Existuje ve dvou formách 

vitamin A1 (retinol) a vitamin A2 (3 � dehydroretinol). Vitamin A i jeho provitaminy 

jsou po chemické stránce terpenoidy (izoprenoidy). Provitaminy A jsou tetraterpeny 

nebo tetraterpenoidy, obsahující 40 atom� uhlíku ve své molekule. Nejvýznamn�jším 

provitaminem A je  – karoten, který se nachází jako barvivo ve žlutých, oranžových a 

�ervených plodech. V organismu p�sobí jako antioxidant. 

 Doporu�ená denní dávka vitaminu A pro dosp�lého �lov�ka je 0,8 – 1, 0 mg a 

pro dít� 0,4 – 0,6 mg. Krom� ovoce a zeleniny je velkým zdrojem vitaminu A rybí tuk, 

játra, plnotu�né mlé�né výrobky, ryby a rybí játra, vaje�ný žloutek, apod. Dostate�ný 

p�ísun vitaminu A umož	uje vid�ní za šera a rozeznávání barev, zajiš
uje správný r�st 

kostí a správnou krvetvorbu, snižuje výskyt nádorových onemocn�ní, udržuje bu	ky 

zdravé a mladé. U d�tí je p�ísun vitamínu A d�ležitý pro správný vývoj zub� a kostí. 

Nedostatek zp�sobuje šeroslepost, ztrátu chuti, zpomalení nebo zastavení r�stu, 

oslabení imunity. Naopak nadbytek vitaminu A zp�sobuje otravu nebo osteoporózu  

[9, 10, 11]. 
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Struktura vitaminu A 

Vláknina 

 Vláknina je organická složka potravy, která je nestravitelná. Rozd�luje se  

na nerozpustnou a rozpustnou. Vláknina nerozpustná ve vod� zahrnuje – celulosu, 

lignin, nerozpustné hemicelulosy (heteroglukany, xyloglukany,  – glukany). 

Nerozpustná vláknina je obsažena nap�íklad v lušt�ninách, ovoci (banán, jablko), 

bobulích, žitu, ovsu, je�menu, brokolici, mrkvi, apod. Mírn� zvyšuje obsah st�ev, 

zkracuje dobu, po kterou potrava z�stává ve st�evech a podporuje peristaltické pohyby 

st�ev. Vláknina rozpustná ve vod� zahrnuje – polysyntetické cukerné deriváty 

(laktulosa), heteromannany (galaktomannany a glukomannany), rozpustné hemicelulosy 

(arabinoxylany, 3 – glukany), pektiny, heterofruktany (inuliny, levany, glukofruktany). 

Vyskytuje se nap�íklad ve slupkách brambor, slupce raj�ete, obilných slupkách, 

o�echách, semenech, fazolích, kv�táku, cuket�, celeru, apod. Rozpustná vláknina 

udržuje obsah st�ev v pohybu, adsorbuje vodu, zm�k�uje stolici a p�sobí jako prevence 

proti zácp�. Pom�r nerozpustné a rozpustné vlákniny v potrav� je 3 : 1. Doporu�ená 

denní dávka pro dosp�lého �lov�ka je 30 g, u d�tí se ur�uje podle v�ku dít�te 5 g + v�k 

dít�te [11]. 

T�ísloviny 

 T�ísloviny neboli taniny jsou fenolové slou�eniny, které sráží bílkoviny a vytvá�í 

komplexy s celulosou, škrobem, alkaloidy a n�kterými minerálními látkami. T�ísloviny 

se d�lí do 3 skupin – hydrolyzovatelné, kondenzované a smíšené. Hydrolyzovatelné 

taniny jsou polymery ester� kyseliny gallové (polygalloylestery). Kondenzované taniny 

jsou tvo�eny kondenzací flavanolových jednotek. Smíšené taniny tvo�eny estery 

kyseliny gallové s katechinem mají vlastnosti hydrolyzovatelných a i kondenzovaných 

t�íslovin. 

 T�ísloviny mají �asto trpkou, svíravou nebo ho�kou chu
. Nachází se v jahodách, 

bor�vkách, brusinkách, granátovém jablku, vlašském o�echu, �erveném vínu, �ajích, 

káv�, kakau, apod. T�ísloviny mají detoxika�ní ú�inek, zastavují pr�jem, mají velmi 
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dobrý vliv na trávicí trakt, zastavují pr�jem, mají protizán�tlivý a antibakteriální ú�inek 

[12].  

Pektin 

 Pektin je polysacharid složený z lineárního �et�zce 25 – 100 jednotek  

D – galakturonové kyseliny s � – (1�4). Pektiny jsou sou�ástí pletiv vyšších rostlin, 

st�n primárních bun�k a mezibun��ných prostor. Jsou rozpustné ve vod� a mají velký 

význam p�i zrání ovoce, stavbu bun��né st�ny, r�st a vývoj rostlin. M�knutí plod� je 

zp�sobeno p�em�nou nerozpustných pektin� na pektiny rozpustné. Pektiny se vyskytují 

v ovoci (jablko, slíva, rybíz, angrešt, t�ešn�, višn�, bor�vky, bezinky) a zelenin� (mrkev, 

raj�e, cukrová �epa). V pr�myslu se pektiny využívají jako želírovací prost�edky a 

zahuš
ovadla [8, 10]. 

Flavonoidy  

 Flavonoidy jsou fenolické látky, které mají v rostlinách funkci ochrany  

p�ed UV zá�ením a díky velmi ho�ké chuti i chrání rostlinu p�ed býložravci. Molekula 

flavonoid� je tvo�ena dv�ma benzenovými kruhy, které jsou spojeny heterocyklickým 

pyranem. Všechny t�i kruhy bývají v�tšinou substituovány hydroxyskupinami nebo 

methoxyskupinami a jejich deriváty se liší stupn�m substituce a oxidace. 

 Flavonoidy jsou rostlinné pigmenty udávající barvu plod�m, kv�t�m a list�m. 

Mají protialergické, protizán�tlivé a analgetické ú�inky. Regenerují a zpev	ují cévy a 

mají silný antioxida�ní ú�inek, používají se na lé�bu hemeroid�, bércových v�ed� a 

k�e�ových žil, odstra	ují tuky z krve, zabra	ují krvácení z dásní a nosu. Zvýšený p�íjem 

flavonoid� je doporu�ován ženám užívajícím antikoncepci. Flavonoidy jsou obsaženy 

v ovoci, zelenin� (raj�ata, paprika, salát, brokolice) a ve velkém množství ve vín�. 

Velké množství v bílé �ásti slupek citrusových plod� [10, 12, 13]. 

O

Struktura flavanu
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2.1.7 Využití rybízu v potraviná�ství 

Rybíz se nej�ast�ji konzumuje �erstvý, ale také mražený nebo konzervovaný.  

P�i tepelném zpracování rybízu je zachována stabilita vitaminu C, proto je 

v potraviná�ství velmi využíván. �ervený rybíz se nej�ast�ji používá díky velkému 

obsahu t�íslovin na výrobu kompot�, mošt�, sirup�, vín, rosol�, marmelád a džem�. 

�erný rybíz je zpracováván na kompoty a džemy, také se používá jako p�írodní barvivo 

nebo jako p�ísada ke zvýšení rosolování. Bílý rybíz se kv�li svému zbarvení �asto 

kombinuje s jiným ovocem a používá se na výrobu kompot�, v zahrani�í se p�idává  

do d�tské výživy, protože není tak kyselý jako rybíz �erný a �ervený. Je také velmi 

vhodný pro výrobu vín, tím je proslulé hlavn� Finsko. Sušený rybíz se používá  

na výrobu �aj�. Je ale nutné, aby plody, které se používají v potraviná�ském pr�myslu, 

byly v konzumní zralosti, nepoškozené, �isté a nenapadené n�jakou chorobou nebo 

živo�išným šk�dcem [2, 4]. 

2.1.8 Výrobky z rybízu 

Džem 

 Na �eském trhu je dostupné velké množství džem� z �erného nebo �erveného 

rybízu. Z �eských firem vyrábí džem z rybízu spole�nost Hamé. Hlavní složkou tohoto 

džemu je jablko obohacené o �ervený rybíz. Z N�mecka jsou v �eské republice 

rozší�eny džemy z �erného rybízu od spole�nosti Schwartau a nebo K – classic Light,  

u kterého výrobce uvádí, že obsahuje 55 % �erstvé ovocné š
ávy a o 50 % mén� cukru 

než ostatní džemy. St.Delfour džem z �erného rybízu je vyráb�n ve Francii a je vhodný 

 i pro diabetiky, neobsahuje konzerva�ní látky, um�lá aromata a sladidla. Hlavní 

p�ísadou je koncentrovaná hroznová š
áva a nejmén� 50 % �erného rybízu. Sv�tov�

nejrozší�en�jší výrobce džem� Danish choice vyrábí džem z �erného rybízu a uvádí, že 

ve 100 g výrobku je 40 g rybízu, dále obsahuje cukr, vodu, pektin jako želírující látku a 

kyselinu citronovou jako regulátor kyselosti. Další spole�ností z Dánska vyráb�jící 

džemy je Mühlebach �erný rybíz obsahující nejmén� 25 % ovoce. 

  

Sirup 

 Z �eských výrobc� vyrábí sirupy z rybízu spole�nosti Relax, Jupí a Hello. Relax 

vyrábí sirup z �erného a �erveného rybízu, ve kterém výrobce garantuje 12% podílu 

p�írodní ovocné š
ávy a výrobek neobsahuje konzervanty ani um�lá sladidla. Jupí má 

v nabídce sirup jak z �erného rybízu, tak z �erveného rybízu. Sirupy neobsahující um�lá 
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aromata ani barviva. Hello �erný rybíz je složen z cukru, glukózového sirupu, š
ávy 

z koncentrátu �erného rybízu, pitné vody, kyseliny citronové jako regulátoru kyselosti a 

aromatu (�erný rybíz). Velmi oblíbený v �eské republice je výrobek rakouské 

spole�nosti Yo z �erného rybízu, který je také bez um�lých konzervant� a barviv. 

Víno 

 Výrobou rybízových vín se zabývají hlavn� na Slovensku – Pereg – víno složené 

z 80 % �erného rybízu a 20 % aronie (�erný je�áb), Villa Vino Ra�a – Ribessa �erný 

rybíz a vina�ství Vinkova, které taky vyrábí víno z �erného rybízu a nazývá ho �erná 

perla. V �eské republice se vyrábí ne p�íliš známé Dovínské rybízové víno. 

Džus 

 Na �eském trhu je velké množství džus� s p�íchutí �erného rybízu, je to 

nap�íklad Relax, který uvádí, že džus je vyroben ze 4 pe�liv� vybraných odr�d �erného 

rybízu a že obsahuje 25 % ovocné š
ávy, Rio kombinace �erného rybízu s jablkem a 

šípkem, Pfanner, Rauch a Granini obsahující 25% podíl š
ávy �erného rybízu. Nebo 

Caprio obsahující 12 % ovocné š
ávy ve 2 litrech džusu. 

�aj 

�erný rybíz je sou�ástí celé �ady známých �aj�, ale v�tšinou je kombinován ješt�

s jinými druhy ovoce. Zna�ka �aj� Loyd nabízí kombinaci �erného rybízu s brusinkou. 

Pickwick �erný rybíz s t�ešní a vanilkou, Saga a Jem�a nabízí �aj jen ze samotného 

�erného rybízu. Velký výb�r má spole�nost Apotheke, která má v nabídce rybízový �aj 

d�tský, kombinaci �erného rybízu s bezinkou nebo �erný rybíz s rakytníkem. Velmi 

populární jsou pe�ené �aje. Nejznám�jší spole�ností vyráb�jící pe�ené �aje je NOTEA, 

která má v nabídce �aj s �erného rybízu s kardamomem. Složení tohoto výrobku je 

voda, fruktosa, �erný rybíz (minimáln� 50 % ovocného podílu), jablko, jahoda, više	, 

kardamom. 

Další výrobky z rybízu 

 Plze	ský Prazdroj uvedl na trh ovocné pivo Frisco s p�íchutí �erného rybízu 

obsahující 4,5 % alkoholu. R. Jelínek vyrábí 42% pálenku z �erného rybízu. 

Spole�nost Bonavita produkuje müsli s �erným rybízem a spole�nost FIT GO 

müsli ty�inku s �erným rybízem v jogurtu nebo s �erveným rybízem v jogurtu. 
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�asto je �erný rybíz p�idáván i do r�zných cukrovinek nap�íklad zmrzliny. 

Vanilková zmrzlina s krémem z �erného rybízu (32 % ovoce) od spole�nosti Algida 

nebo zmrzlina s kousky �erného rybízu (9 % ovoce) od Carte D´or. Dále pálivé 

bonbony s p�íchutí �erného rybízu Anticol nebo Halls. Studentská pe�e
 vytvo�ila 

limitovanou edici �okolád se sušeným �erným rybízem. 

�erný rybíz se p�idává i do jogurt�. Jogurt s p�íchutí rybízu nabízí nap�íklad 

zna�ky Activia, Selský jogurt, Olma (Florian).  

  

2.2 FENOLICKÉ LÁTKY 

 Fenolické látky jsou sekundární metabolity nacházející se v rostlinách (ko�en, 

list, plody). Bylo objeveno více jak 8000 fenolických struktur. Struktura je tvo�ena 

aromatickým jádrem a substituovanými hydroxylovými skupinami. Nejpo�etn�jší 

skupinu tvo�í polyfenoly [15, 16].  

2.2.1 Polyfenoly 

 Polyfenoly jsou nezbytnou sou�ástí lidské a zví�ecí stravy. Chrání rostliny  

p�ed UV zá�ením, vlivem patogen�, oxida�ním stresem, šk�dci, chorobami a 

mechanickým poškozením. Tvo�í strukturu a stavbu rostlin a dotvá�í chu
, v�ni a barvu 

kv�t� a plod�.  

 Polyfenoly se d�lí do 4 skupin podle po�tu aromatických kruh� a vazbami mezi 

nimi: 

1. fenolové kyseliny 

2. flavonoidy 

3. stilbeny 

4. lignany [15, 16, 17] 

2.2.1.1 Fenolové kyseliny 

 Struktura fenolových kyselin je tvo�ena jedním aromatickým kruhem. Rozd�lují 

se do 2 skupin, na deriváty kyseliny benzoové (kyselina gallová, kyselina gentisová, 

kyselina vanilová, kyselina syringová) a deriváty kyseliny sko�icové (kyselina 

kumarová, kyselina kávová, kyselina ferulová).  
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Strukturní vzorce derivát� kyseliny benzoové: A - kyselina gallová, B - kyselina 

gentisová, C - kyselina vanilová, D - kyselina syringová 
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Deriváty kyseliny sko�icové: A – kyselina kumarová, B – kyselina kávová, C – kyselina 

ferulová, D – kyselina chlorogenová

 Deriváty kyseliny benzoové se voln� v rostlinách prakticky nevyskytují, jsou 

vázané na sacharidy nebo organické kyseliny. Jejich biologické ú�inky nejsou zatím 

p�íliš prozkoumány, ale p�edpokládají se antioxida�ní a antikarcinogenní ú�inky a také 

snižování obsahu lipid� v krvi (snížení LDL cholesterolu). 

 Deriváty kyseliny sko�icové se voln� v rostlinách nachází pouze z�ídka, nachází 

se vázané na sacharid nebo kyselinu (nap�. kyselinu chinonovou, kyselinu šikimátovou, 

kyselinu tertarovou).  Deriváty kyseliny sko�icové mají protinádorový ú�inek, jsou 

odolné v��i trypsinovým enzym�m, snižují srážlivost krve, jsou prevencí  

p�ed autoimunitními chorobami [16, 17, 18].  
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2.2.1.2 Flavonoidy (viz kapitola 2.1.6) 

 Flavonoidy se podle oxidace kyslíkového kruhu C rozd�lují na flavonoly, 

flavony, isoflavony, flavanony, antokyany, flavanoly (katechiny a proantokyany). 

Flavonoly 

 Flavonoly jsou žlutá barviva, vyskytující se p�evážn� ve form� glykosil� a nebo 

jako ko – pigmenty nacházející se v p�ítomnosti antokyan�.   

Vyskytují se p�evážn� ve vn�jších �ástech rostlin, hlavn� ve slupce a listech. 

Jejich obsah je regulován podle množství dopadajícího zá�ení. V �erstvém ovoci a 

zelenin� se nachází v malých koncentracích (15 – 30 mg·kg-1). 

Nejvýznamn�jšími flavonoidy jsou kvercetin, kemferol a myricetin. Kvarcetin se 

nachází v ovoci, zelenin�, listech, zrnech. Známé jsou jeho terapeutické ú�inky, 

odolnost v��i antioxida�nímu stresu, snižuje krevní tlak a má protizán�tlivé a 

protinádorové ú�inky. Kemferol se nachází hlavn� v listové a ko�enové zelenin�, ovoci, 

bylinách a myricetin v bobulích, kuku�ici a �aji [17, 19]. 
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Strukturní vzorce flavonol�: A – kvercetin, B – kemferol, C - myricetin 

Flavony 

 Flavony jsou také žluté pigmenty rostlin nacházející se spole�n� s flavonoly. 

Vyskytují se v nižších koncentracích než flavonoly a to ve form� glykosid� nebo ester�. 

Nejvýznamn�jšími flavony jsou apigenin a luteolin, které jsou obsaženy v bylinách, 

�ervené paprice a celeru [17].  
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Strukturní vzorce flavon�: A – apigenin, B - luteonin
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Isoflavony 

 Bylo objeveno více jak 900 isoflavon�. Jejich struktura je velmi podobná 

estrogen�m, protože obsahují také v poloze 7 a 4' hydroxylové skupiny. Jsou schopné se 

vázat k estrogenním receptor�m za vzniku tzv. fytoestrogen�. Tvo�í v rostlinách látky, 

které chrání p�ed patogenními ú�inky (fytoalexiny). Isoflavony mají antibakteriální a 

antioxida�ní ú�inek [17, 19]. Jejich spojení s n�kterými deriváty m�že vykazovat 

toxické ú�inky [9]. Bylo zjišt�no, že fytoestrogeny mají blahodárné ú�inky a mohou 

pomoci p�i lé�b� rakoviny prsu, prostaty nebo kardiovaskulárních onemocn�ní [20]. 

Vyskytují se hlavn� v lušt�ninách, sóji a sójových výrobcích. Nejznám�jší 

fytoestrogeny jsou diadzein a genistein [17].  
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Strukturní vzorec izoflavan�: A – diadzein, B - genistein 

Flavanony 

Flavanony jsou glykosylované disacharidy mající v poloze 7 nap�íklad 

bezbarvou ruteniosou nebo neohesperidosou zp�sobující ho�kou chu
. Flavanony jsou 

nazývány jako „citrusové“ flavonoidy, protože jsou obsaženy hlavn� v citrusových 

plodech a to hlavn� ve vrstv� hned pod slupkou, ale také v raj�atech nebo bylinách jako 

máta a léko�ice. Mezi zástupce flavanon� pat�í hesperetin (pomeran�e), naringenin 

(grapefruity) a eriodictyol (citrony) [17].  
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Strukturní vzorce flavanon�: A – naringenin, B – eriodictyol, C - hesperetin
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Antokyanidiny 

 Antokyanidiny jsou glykosidy aglykon� nazývané jako antokyany. Jsou  

to p�írodní barviva, mající dobrý vliv na lidské zdraví. Do dnešní doby jich bylo 

identifikováno p�es 300.  

 Antokyany spole�n� s dalšími pigmenty (karotenoidy, chloroplasty) zodpovídají 

za barvu ovoce (�ervená vinná réva), listové a ko�enové zeleniny (�ervené zelí, lilek, 

�edkvi�ka, cibule, fazole) a kv�tin. Jsou z velké �ásti obsaženy hlavn� ve slupce a 

dužin�. Barevnost je závislá na n�kolika faktorech - na pH (pH 2 �ervené zbarvení, se 

zvyšujícím pH p�echází p�es modrofialovou k modré), na struktu�e (�ím více 

hydroxylových a methylových skupin, tím tmavší zbarvení) a na množství 

antokyanových pigment� (�ím v�tší po�et, tím tmavší). K zástupc�m antokyan� pat�í 

nap�íklad peralgonidin, kyanidin, delfinidin, petunidin a malvidin. 
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Strukturní vzorce antokyan�: A - peralgonidin, B - kyanidin, C - delfinidin,  

D - petunidin a E - malvidin

 Sou�ástí molekuly antokyan� je cukerný zbytek tvo�en disacharidy D – glukosa, 

L – rhamnosa, D – galaktosa, D – xylosa nebo L-arabinosa. Cukr se váže v pozici 3  

na st�ední heterocyklický kruh, ve výjime�ných p�ípadech i do poloh C – 7, C - 3', C - 5' 

nebo C - 4'. 

 Antokyany jsou velmi nestabilní, jejich stabilita roste se zvyšující se teplotou. 

Používají se nap�íklad v potraviná�ství k barvení potravin nebo ve farmacii, ale ne 

v p�íliš velkých množstvích, protože výt�žnost antokyan� je velmi malá.  
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 Antokyany mají antioxida�ní, protizán�tlivé a antirakovinové ú�inky, snižují 

hladinu cholesterolu v krvi a významn� p�ispívají k prevenci p�ed kardiovaskulárními 

chorobami [9, 16, 17, 19, 21].  

Flavanoly 

 Nachází se ve dvou formách, jako monomery (katechiny) nebo polymery 

(proantokyanidiny). Nejznám�jší monomerní flavanoly jsou katechiny a epikatechiny 

nacházející se v ovoci a gallokatechiny, epigalokatechiny a epigalokatechin gallát 

obsažené hlavn� v lušt�ninách, vinné rév� �i v �erném a zeleném �aji. Hlavní funkcí 

monomerních flavanol� je ochrana rostliny p�ed patogenními vlivy [17].  
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Strukturní vzorce monomerních flavanol�: A – katechin, B – epikatechin,  

C – gallokatechin, D – epigalokatechin gallát

 Proantokyanidiny, také nazývané jako kondenzované taniny, jsou dimery, 

oligomery a polymery katechin�. Tvo�í komplexy, které jsou zodpov�dné za svíravou 

chu
 ovoce (vinná réva, jablka), nápoj� (víno, pivo, kakao) a ho�kost �okolády. 

Proantokyanidiny se vyzna�ují vysokou antioxida�ní aktivitou, antikarcinogenními 

ú�inky, snižují hladinu cholesterolu v krvi a slouží jako prevence  

p�ed kardiovaskulárními chorobami [17].  
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Strukturní vzorec proantokyanidinu 

2.2.1.3 Stilbeny 

 Svoji strukturou jsou stilbeny velmi podobné flavonoid�m. Vyskytují se pouze 

z�ídka a to volné nebo vázané ve form� glykosid�. Známé jsou jejich antioxida�ní a 

antikarcinogenní ú�inky [17,22].  

 Nejvýznamn�jším stilbenem je resveratol (3,5,4'-trihydroxystilben), je to 

p�irozen� se vyskytující fytoalexin. Má 2 geometrické izomery cis a trans. V rostlinách 

se vyskytují ob� formy, ale ve v�tším množství trans – izomer. Resveratol je b�žnou 

sou�ástí lidské diety. Nejvyšší obsah je ve vinné rév� (�ervené víno 2 – 6 mg·l-1, bílé 

víno 0,2 – 0,8 mg·l-1), zelenin� (�ervené zelí, brokolice) a o�echách (arašídy). Slouží 

jako prevence p�ed kardiovaskulárními chorobami, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, 

má protinádorové a protizán�tlivé ú�inky [23, 24, 25].  
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Strukturní vzorec resveratolu: A – trans, B - cis

2.2.1.4 Lignany 

Lignany se �adí k fytoestrogen�m, protože mají estrogenní ú�inky. Jsou 

obsaženy v semenech (ln�né semínko), lušt�ninách (�o�ka), zelenin� (�esnek, ch�est, 

mrkev), ovoci (hrušky, švestky). Nejvyšší obsah lignan� je v obilovinách (3 – 7 %). 

Mají antioxida�ní ú�inky a hrají významnou roli v prevenci rakoviny (prsu, prostaty) a 

osteoporózy. K zástupc�m lignan� pat�í sekoisolariciresinol a matairesinol [17, 22, 26].
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Strukturní vzorce lignan�: A – sekoisolariciresinol, B – matairesinol 

2.2.2 Metody pro stanovení fenolických látek 

 Pro stanovení fenolických látek v potravinách se používají 3 základní 

spektrofotometrické metody s Folin – Ciocalteovým �inidlem (FCM), metody podle 

Price a Butlera (PBM), reakce s 4-aminoantipyrinem (AAPM) a metoda redukce m�di 

(CUPRAC). 

Metoda FCM  

 Folin – Ciocalteuho spektrofotometrická metoda je založena na chemické 

redukci Folin – Ciocalteova �inidla obsahujícího fosfomolybdenan a fosfowolframan. 

Zm�na zbarvení se m��í spektrofotometricky p�i vlnové délce 750 nm. Výsledek se 

vyjad�uje v ekvivalentech standardního roztoku kyseliny gallové [27, 28, 29].  

Metoda PBM  

 Tato metoda je založena na redukci hexakyanoželezitanu  

na hexakyanoželeznatan (vytvo�ení modrého zbarvení – berlínská mod�) 

Kx(Fen
3+[Fe2+(CN)6]3). Zárove	 p�i této reakci dochází k oxidaci aniontu fenolátu  

na radikál fenolátu. Reakce vyjád�ena rovnicí: 

K3[Fe3+(CN)6] + Ph – OH � Kx(Fen
3+[Fe2+(CN)6]3) + Ph - O• + H+

Stanovení fenolických látek metodou PBM je velmi jednoduché a tak�ka zde nedochází 

k interferenci s jinými slou�eninami z potravin [28, 29].  

AAPM  

 B�hem reakce s 4-aminoantipyrinem za p�ítomnosti oxida�ního �inidla dojde 

k vytvo�ení barevného komplexu a tvorb� chinonové struktury [28, 29].  
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CUPRAC Spektrofotometrie  

 CUPRAC je také jednou z metod, která se používá ke stanovení celkového 

obsahu polyfenol� v potravinách. Oproti ostatním metodám je citliv�jší (oproti FCM 

1,5x citliv�jší). CUPRAC je založena na redukci Cu2+ na Cu+ v hydroethanolickém 

prost�edí (pH 7) za p�ítomnosti �inidla neocuproin (2,9-dimethyl-1,10-fenantrolin), 

který s Cu+ tvo�í komplexy absorbující p�i vlnové délce 450 nm [30, 31]. 

2.2.3 Metody pro stanovení antokyan�

Antokyanové pigmenty u ovoce a zeleniny rozhodují o barv� a kvalit�. Z d�vodu 

velmi podobné reaktivity a struktury, je velmi komplikované je odd�lit  

od ostatních flavonoid�. 

Dostupnost antokyanových standard� pro usnadn�ní kvantifikace pigment� není 

b�žná, protože jejich izolace z rostlinných matric v požadované �istot� je obtížná. 

Pro stanovení antokyan� se d�íve používala papírová chromatografie (PC) a 

chromatografie na tenké vrstv� (TLC). Nyní se b�žn� používají spektrofotometrické 

metody (UV/VIS), protože jsou rychlé, snadné a levné. �asto používaná je  

i vysokoú�inná kapalinová chromatografie (HPLC) s UV detektorem, detektorem 

s diodovým polem, spojení s hmotnostní detekcí nebo s magnetickou rezonancí.  

Pro separaci antokyan� se také používá kapalinová elektroforéza (CE) [32, 33]. 

Papírová chromatografie (PC) a chromatografie na tenké vrstv� (TLC) 

 Principem t�chto metod je adsorpce antokyan� na chromatografický papír (PC) 

nebo jiný absorbent (TLC). U PC byl problém se získáním dostate�ného rozlišení sm�sí 

antokyan�. Velice záleželo na složení vzorku a použité mobilní fázi. Celková doba 

separace byla u PC až 36 hodin. TLC poskytovala vyšší rozlišení, menší spot�ebu 

vzorku a kratší �as separace (5 - 6 hodin). K rozlišení hybností analyt� se musely 

používat referen�ní slou�eniny. Metody nejsou vhodné pro separaci velkých objem�. 

 V sou�asnosti se tyto metody v n�kterých laborato�ích stále používají, protože 

jsou levné a rychlé [33, 34].  

pH diferenciální metoda

 pH diferenciální metoda je spektrofotometrická metoda. Metoda je založena  

na tom, že když dojde ke zm�n� pH, zm�ní se struktura antokyan�, sou�asn� dojde  

ke zm�n� barvy, která absorbuje v jiných �ástech spektra.  
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 Vzorky se na�edí pufrem o pH 1 (oxoniová barevná forma) a pufrem o pH 4,5 

(hemiketalová bezbarvá forma). Vzorky se m��í na spektrofotometru p�i vlnových 

délkách 510 a 700 nm.  

 Koncentrace monomerních antokyan� se ur�í z rozdílu absorbancí. Polymerní 

antokyany, degradované pigmenty a rušivé slou�eniny barvu v závislosti na zm�n� pH 

nem�ní a do výpo�t� se nezahrnují [35]. 

Vysokoú�inná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 Pro stanovení antokyan� je HPLC nejpoužívan�jší metodou. Na základ�

charakteru antokyan� v potravinových matricích se pro jejich stanovení používá 

chromatografie reverzn� fázová (RPC), ve které je stacionární fáze nepolární a mobilní 

fáze polární. Nejpoužívan�jší stacionární fáze do kolon je stacionární fáze s C18, 

polystyrenem, oktadecylsilanem (ODS) nebo navázanými fenolovými zbytky. Vnit�ní 

pr�m�r kolony se stacionární fází s C18 je 2,1 – 5,0 mm (velikost �ástic 3 – 5 µm). Užší 

kolony mají vnit�ní pr�m�r 1,1 – 2,1 mm (velikost �ástic 1,7 µm). 

 Mobilní fáze je tvo�ena t�emi hlavními složkami - voda, organická kyselina 

(kyselina octová, trifluorooctová, mraven�í) a organický modifikátor (aceton, metanol). 

Organické kyseliny se do mobilní fáze p�idávají kv�li snížení pH pod hodnotu 2. 

V tomto pH jsou antokyany stabiln�jší a nedochází ke chvostování pík�. P�i vyšším pH 

(3,2) dojde ke snížení rozlišení a limitu detekce, protože antokyany existují ve dvou 

formách – flavyoliový kation (�ervený) a quinodiální forma (modrá). P�i pH nižším jak 

2 je v nadbytku flavinový kation (96 %).  

 S rostoucí polaritou antokyan� klesá reten�ní �as v d�sledku tvorby nových 

hydroxylových skupin na flavyliovém kationtu. Eluce antokyan� probíhá v po�adí 

delfinidin > kyanidin > petunidin > pelargonidin > peonidin > malvidin. Nejprve se 

eluují monoglykosidy, za nimi aglykony a na záv�r acylované antokyany.  

 Chromatografie s normálními fázemi používá nemodifikovaný silikagel, který 

pro separaci polárních antokyan� není p�íliš vhodný [33, 36, 37]. 

Vysokoú�inná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem (HPLC/DAD) 

 HPLC/DAD je velmi používaná metoda v pr�myslu i na v�deckých pracovištích. 

Umož	uje sb�r a sledování spekter v aktuálním �ase. Detekuje nejen informace  

o povaze aglykonu a glykosilaci, ale i o acylaci. Rozmezí používané vlnové délky je  

520 – 546 nm. Antokyany s jednou hydroxylovou skupinou mají absorp�ní maximum 
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p�i vlnové délce 520 nm (pelargonidin), se dv�ma hydroxylovými skupinami 535 nm 

(kyanidin a peinidin) a se t�emi hydroxylovými skupinami 544 nm (delfinidin, petinidin 

a malvidin). Ostatní fenoly obsažené v matrici p�i t�chto vlnových délkách neabsorbují 

[33, 36, 37].  

Vysokoú�inná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS) 

 MS detektor je velmi citlivý a selektivní. Ve spojení s HPLC umož	uje velmi 

p�esné kvalitativní a kvantitativní stanovení. Tato metoda se používá k analýze potravin 

a je využívána i na v�deckých pracovištích.   

 Je nutná volba vhodné ioniza�ní techniky pro p�evedení molekulárního iontu  

do p�ístroje. Antokyany jsou termodynamicky nestabilní, proto vhodnými ioniza�ními 

technikami jsou FAB (ionizace urychlenými atomy), MALDI (ionizace laserem  

za p�ítomnosti matrice), APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) a ESI 

(elektrosprej). Nejpoužívan�jší metodou je spojení HPLC – MS – ESI. ESI je m�kká 

ioniza�ní technika vytvá�ející molekulové ionty. Jako hmotnostní analyzátor se používá 

TOF (analyzátor doby letu �ástic), kvadrupól, iontová past a iontová cyklotronová 

rezonance.  

 Je možné použít i tandemové uspo�ádání hmotnostního spektrometru MS/MS, 

prost�ednictvím kterého lze ur�it p�esnou strukturu jednotlivých složek ve vzorku  

[32, 33, 36, 37].  

Vysokoú�inná kapalinová chromatografie s nukleární magnetickou rezonancí 

(HPLC/NMR)

Slouží k ur�ení neznámých antokyan� v rostlinných materiálech. Nevýhodou je, 

že metoda má velmi malou citlivost. Výsledkem analýzy jsou 1H – NMR spektra a  

ve výjime�ných p�ípadech i 13C – NMR spektra.  

 Touto metodou lze krom� antokyan� stanovit také deriváty kyseliny sko�icové, 

peroxyl radikály, katechiny nebo flavonoly [32, 33].  

Protiproudá chromatografie (CCC) a vysokorychlostní protiproudá 

chromatografie (HSCCC) 

 U protiproudé chromatografie je stacionární i mobilní fází kapalina. Jde  

o nedestruktivní metodu založenou na opakovaném d�lení analytu mezi dv� nemísitelné 
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kapalné fáze. Výhodou oproti HPLC je, že díky kapalné stacionární fázi nedochází  

ke ztrátám vlivem adsorpce. 

 U vysokorychlostní protiproudé chromatografie je také stacionární a mobilní 

fáze tvo�ena kapalinou, v�tšinou vodou a organickou kyselinou. Pro separaci antokyan�

je jedna fáze zvolena podle povahy daného vzorku a druhá fáze je tvo�ena  

terc-butylmethylether/butanol/acetonitril/voda v pom�ru 2:2:1:5 a okyselené kyselinou 

trifluorooctovou, pro dosažení vhodného pH. Výhodou HSCCC je vysoká �istota 

separovaných slou�enin. Je možné i spojování s jinými technikami nap�. HSCCC/MS 

nebo HSCCC/NMR [36, 38].  

Kapilární elektroforéza (CE) 

 Kapilární elektroforéza je velice oblíbená a používaná technika. Mezi její 

výhody pat�í vysoké rozlišení, malá spot�eba vzorku, minimální tvorba odpadu a krátká 

doba analýzy. Životnost kapilár je oproti životnosti kolon mnohem v�tší a nedochází 

k jejich zanášení, protože se mnohem lépe promývají. Nevýhodou je nízká citlivost a 

horší reprodukovatelnost. 

 Nejpoužívan�jší je kapilární zónová elektroforéza (CZE), což je analytická 

elektromigra�ní metoda založená na rozd�lení �ástic podle elektroforetických mobilit 

ú�inkem stejnosm�rného proudu. Vzorek o objemu 10 – 100 µl se nadávkuje  

do kapiláry. Vložením konstantního nap�tí (0 – 30 kV) dojde k separaci �ástic.  

Na opa�ném konci kapiláry je detektor a vyhodnocovací za�ízení. Výsledkem CZE je 

elektroforeogram, vyjad�ující závislost absorbance na �ase. Nej�ast�ji se používají 

k�emenné kapiláry o pr�m�ru 25 nebo 75 µm o délce 25 – 100 cm. Jako elektrolyty se 

používají pufry, které udržují stálou hodnotu pH v systému po dobu analýzy. Jedná se 

v�tšinou o pufry sm�sí slabých bází a jejich solí nebo slabých kyselin a jejich solí. 

Koncentrace elektrolytu musí být vyšší než koncentrace vzorku. Vhodné jsou detektory 

UV – VIS a fluorescen�ní, využívající laserem indukovanou fluorescenci (LIF, Laser 

Induced Fluorescence). 

 Další typy kapilární elektroforézy jsou micelární elektrokinetická 

chromatografie (MEKC), kapilární elektrochromatografie (CEC), kapilární gelová 

elektroforéza (CGE) a kapilární izotachoforéza (CITP). 

 Pro separaci antokyan� se používá také MEKC. Prost�ednictvím této metody je 

možné separovat i látky mající stejnou mobilitu. Nenabité antokyany se v neutrálním 
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prost�edí d�lí mezi vodnou fázi a micelární pseudofázi. Hnací silou je rozdílná lipofilita 

antokyan� [32, 33, 36, 37].  

2.3 VITAMIN C  

 Kyselinu askorbovou neboli vitamin C izoloval z pomeran��, zelí, paprik a 

hov�zích nadledvinek v roce 1928 americký biochemik ma�arského p�vodu Dr. Albert 

Szent – Gyöegyi a ur�il, že strukturn� je velmi podobná cukru glukózy. Za tento objev 

získal v roce 1937 Nobelovu cenu. Na mor�atech zjistil, že pravidelnými dávkami 

vitaminu C lze p�edcházet nebo lé�it nemoc nazývanou kurd�je. Ke stejnému objevu 

dosp�l nezávisle na Dr. Albertu Szent – Gyöegyovi i v roce 1942 Charles Glen King 

z univerzity v Pittsburghu. Walter Norman Haworth a jeho tým v roce 1933 vyrobili 

vitamin C synteticky. V roce 1970 Dr. Linus Pauling prohlásil, že vitamin C zpomaluje 

stárnutí a lé�í nachlazení. Stanovil doporu�enou denní dávku na 60 mg [42]. 

 V�tšina živo�ich� si kyselinu askorbovou syntetizuje prost�ednictvím ledvin 

z D-glukosy samo. Výjimkou jsou mor�ata, netopý�i, n�kte�í ptáci, opice a �lov�k, kte�í 

si ji vytvá�et samy neumí a jsou odkázáni na p�íjem kyseliny askorbové v potrav�  

[42, 43, 44].  

 Kyselina askorbová je v pevném skupenství stálá a má podobu bílého prášku.  

P�i delším skladování dochází k zm�n� barvy (p�es žlutou až k hn�dé) a vytvo�í se 

štiplavý zápach. V kapalném skupenství se kyselina askorbová rychle oxiduje. Rychlost 

oxidace je závislá na n�kolika faktorech jako jsou teplota, pH a p�ítomnost kation�

t�žkých kov�. Oxidací dochází k p�echodu na kyselinu hydroaskorbovou, kyselinu 

š
avelovou a až na kyselinu freonovou [11].  

 Ke stabilizaci kyseliny askorbové se používá kyselina metafosfore�ná nebo 

kyselina citronová [41].  

2.3.1 Struktura  

 (+)-L-Askorbová kyselina (L-xylo-askorbová kyselina) je základní, biologicky 

aktivní forma vitaminu C.  

Existují 3 stereoizomety, D-askorbová kyselina a L,D-izoaskorbová kyselina.  

D-askorbová kyselina a L-izoaskorbová kyselina, které se v p�írod� nenachází a 

nevykazují ani aktivitu vitaminu. Aktivitu vitaminu vykazuje D-izoaskorbová kyselina, 
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ale její ú�inek oproti L-askorbové kyselin� je o 95 % nižší a používá se 

v potraviná�ském pr�myslu jako antioxidant [9, 11, 40].  

                        

Struktura kyseliny L-askorbové a D-askorbové [9] 

Struktura kyseliny L-izoaskorbové a D-izoaskorbové [9]

                         

Jako meziprodukt p�i výrob� kyseliny askorbové organickou syntézou vzniká 

kyselina erythorbová, která vykazuje aktivitu vitaminu C pouze 5 % (20x mén�

vitaminu C) a využívá se jako její levn�jší náhražka. Používání kyseliny erythorbové je 

v �R povolené pouze v malých množstvích [40].  

2.3.2 Fyziologie a výživa  

Vitamin C je primární i sekundární antioxidant. Doporu�ená denní dávka  

pro d�ti je 500 – 1000 mg podle v�ku. Pro dosp�lé, t�hotné ženy (do 4. m�síce) a kojící 

matky 1000 mg na den. Pravidelná konzumace vitaminu C chrání p�ed nachlazením a 

rýmou. Nejvyšší množství vitaminu C denn� by nem�lo p�esáhnout 2000 mg. 

P�edávkování se vitaminem C není možné, protože je vylu�ován mo�í. Malé množství 

je zadrženo v ledvinách a odtud je p�edáváno do metabolismu. P�i zvýšeném p�íjmu 

vitaminu C m�že docházet k �ast�jšímu mo�ení a mírným st�evním potížím, proto by se 

m�l dodržovat pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Vitamin C se 

doporu�uje jíst až po jídle, jinak hrozí riziko mírného pr�jmu. Jedna vykou�ená cigareta 
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zni�í až 100 mg vitaminu C, proto by ku�áci m�li upravit jeho p�íjem podle po�tu 

cigaret, které za den vykou�í.  

 Vitamin C posiluje imunitní systém, zlepšuje psychologický stav �lov�ka, 

pomáhá p�i alergiích, chrání organismus p�ed volnými radikály, udržuje bu	ky, tkán� a 

cévy silné a pružné, úto�í proti vir�m a bakteriím, má dobrý vliv na k�ži, vlasy a zrak, 

používá se i k lé�b� šedého nebo zeleného zákalu, udržuje nízkou hladinu cholesterolu 

v krvi a podporuje metabolismus vápníku. 

 Nedostatek vitaminu C m�že zp�sobit zvýšenou krvácivost a zán�tlivost dásní, 

vypadávání zub� a vlas�, revma, vznik vrásek, zvyšuje náchylnost organismu 

k infekcím, snížení imunity, zp�sobuje ospalost, slabost a podrážd�nost. U d�tí m�že 

nedostatek vitaminu zastavit nebo zpomalit r�st zub� a hrozí riziko zvýšeného vzniku 

zubních kaz�. Úplným nedostatkem vitaminu C hrozí vznik nemoci, která se nazývá 

kurd�je. Tato nemoc se projevuje krvácením do sliznic, svalstva a k�že, dochází 

k vypadávání zub�, malátnosti, slabosti a snížení obranyschopnosti organismu v��i 

infekcím.  

 Hlavními zdroji vitaminu C jsou �erstvé ovoce, zelenina, byliny, �erný rybíz, 

šípek, brambory, paprika, chilli papri�ky a citrusové plody [11, 39, 40].  

Tabulka 3: Ovoce s nejvyšším obsahem vitaminu C [39] 

Ovoce Obsah vitaminu C (mg) 

ve 100 g �erstvého ovoce 

Šípky 1250 

�erný rybíz 110 

Papája 80 

Kiwi 71 

Jahody 64 

Citron 52 

Pomeran� 52 

Je�abiny 45 

Grapefruit 40 

�ervený rybíz 36 

Angrešt 33 

Maliny 24 

Ostružiny 21 
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Tabulka 4: Zelenina s nejvyšším obsahem vitaminu C [39]

Zelenina Obsah vitaminu C (mg) 

ve 100 g �erstvého zeleniny

K�en 200 

Petrželová na� 140 

Zelená a žlutá paprika 140 

Kopr 100 

Brokolice 115 

Kv�ták 55 

Ch�est 50 

Špenát 45 

Hlávkové zelí bílé 45 

Hlávkové zelí �ervené 40 

Kapusta 40 

Kombinace vitaminu C s vitaminem K3 (100:1), nazývána jako Apaton, se 

používá u pacient� trpících rakovinou p�ed chemoterapií. Jeho ú�inkem dochází 

k odumírání nádoru. Ú�inky tohoto léku jsou zatím pouze testovány a na trh zatím 

uveden nebyl [43].  

V n�kterých potravinách se vitamin C používá jako okyselovadlo a nebo 

ochucovadlo. Ú�inkem tepla, sv�tla nebo kyslíku dochází k jeho degradaci. K jeho 

úbytku v potravinách dochází také omýváním, má�ením, zp�sobem zpracování, 

tepelným opracováním, zmražováním apod. Zmražením potraviny dochází k úbytku 

vitaminu C b�hem jedné hodiny o 90 % [11, 39, 40]. 

2.3.3 Metody pro stanovení vitaminu C v potravinách 

 Pro stanovení vitaminu C v potravinách se používá �ada metod,  

od jednoduchých titrací po preferovan�jší a selektivn�jší analytické metody, jako je 

nap�íklad spektrofotometrie, elektroanalytické metody nebo vysokoú�inná kapalinová 

chromatografie. 

2.3.3.1 Titrace 

Pro titra�ní stanovení vitaminu C v potravinách je nutné použít vhodné titra�ní 

�inidlo. Vhodným titra�ním �inidlem je nap�íklad 2,6-dichlorfenolindofenol (DCIP) 
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v kyselém prost�edí. P�i této rekci redukuje kyselina L-askorbová DCIP z oxidované 

formy mající �ervené zbarvení na formu redukovanou, která je bezbarvá.  

Reakce kyseliny L-askorbové s DCIP 

 Dále je možná i titrace tetrachlorbenzochinonem, kde se jako indikátor používá 

kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA), která slouží také jako vychytáva�

interferujících kovových kation�. Bod ekvivalence je identifikován zlatožlutým 

zbarvením roztoku. 

 Používaná jsou i jodometrická nebo bromátometrická stanovení vitaminu C. 

K nejznám�jším pat�í titrace jodistanem draselným nebo bromi�nanem draselným, kde 

se jako indikátor používá škrobový maz (zbarví roztok mod�e). Nevýhodou je rušení 

t�chto stanovení ú�inkem kyseliny citronové, kyseliny jantarové, kyseliny jable�né, 

nebo taky cukry �i r�znými kationy. Aby nedošlo k rušení, je výhodná aplikace metod 

využívajících chloristan thallitý nebo síran m��natý. Bod ekvivalence se stanoví 

odbarvením r�žov� až �erven� zbarveného roztoku [44, 45].  

2.3.3.2 Elektrochemické metody 

 Pro stanovení vitaminu C v potravinách lze použít i �adu elektrochemických 

metod jako jsou polarografie, voltametrie, potenciometrie a coulometrie.  

Polarografické stanovení probíhá na rtu
ové kapkové elektrod�, na které 

dochází k oxidaci kyseliny L-askorbové. Nutností je vytvo�ení kyselého prost�edí 

prost�ednictvím pufr� (pH 4,5), z d�vodu vyšší stálosti kyseliny L-askorbové. Tato 

metoda se již v praxi tém�� nevyužívá, ale lze ji aplikovat na všechny potraviny.  

 Pro voltametrické stanovení se používají nap�íklad uhlíkové elektrody, 

mikrodiskové elektrody, konven�ní elektrody, apod. Nevýhodou tohoto stanovení je 

velmi rychlé zne�išt�ní elektrod produkty oxidace, proto se tato metoda nepoužívá. 

Potenciometrické titrace se provádí titrací síranem m��natým, jodem,  

N-bromsukcinimidem nebo tetrachlorbenzochinonem. Bod ekvivalence se stanoví 

m��ením elektrochemického potenciálu v pr�b�hu titrace. Je sledována závislost 

elektrochemického potenciálu titrované látky na množství p�idávaného titra�ního 
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�inidla. Výhodou je, že se tato metoda m�že použít u siln� zbarvených roztok�, ale 

stejn� jako u voltametrického stanovení dochází k zne�išt�ní elektrod. 

Coulometrické stanovení vitaminu C v potravinách je založeno na kvantitativní 

oxidaci kyseliny L-askorbové na platinové elektrod� [44].  

2.3.3.3 Fluorometrické metody 

 Oxidací kyseliny L-askorbové s o-fenylemdiaminem nebo kondenzací kyseliny 

L-askorbové 2-kyanoacetaminem dochází ke vzniku fluoreskujících produkt�. 

 Další možností jsou ješt� tzv. nep�ímé fluorometrické metody založené  

na redukci Ce4+ na Ce3+, p�í kterých se emituje charakteristická fluorescence.  

 Fluorometrické metody lze využít pro stanovení vitaminu C v ovoci, zelenin�  

i t�lních tekutinách. D�ležité je udržet správnou hodnotu pH, aby došlo ke vzniku 

fluoreskujícího produktu [46].  

2.3.3.4 Spektrofotometrické metody 

 Spektrofotometrické stanovení vitaminu C se provádí reakcí s oranžovým 

až �erveným barvivem 2,4-dinitrofenylhydrazinem (DNPH). Dochází k reakci DNPH 

s kyselinou dehydroaskorbovou na kondenzovanou kyselinu dehydroaskorbovou. 

Detekce se provádí spektrofotometricky p�i vlnové délce 520 nm [47]. 

2.3.3.5 Vysokoú�inná kapalinová chromatografie (HPLC)

 HPLC je nejpoužívan�jší metodou pro analýzu kyseliny askorbové 

v potravinách. Metoda je oproti ostatním metodám p�esn�jší a citliv�jší. Nej�ast�ji se 

používá ultrafialová nebo elektrochemická detekce, mén� �asto je využívána 

fluorescen�ní detekce nebo hmotnostní spektrometrie, která má nejv�tší citlivost a 

selektivitu, ale je velmi drahá. Hlavní postupy pro stanovení polárních molekul kyseliny 

askorbové a dehydroaskorbové jsou chromatografie na reverzní fázi, iontov� párová 

chromatografie, iontov� vým�nná chromatografie, iontov� vylu�ovací chromatografie a 

hydrofilní chromatografie založená na hydrofilních interakcích [48, 49]. 

Chromatografie na reverzní fázi (RP - HPLC) 

 Kyselina askorbová je velmi polární, v kolon� není prakticky zadržována a 

k eluci dochází na za�átku analýzy. Ke stanovení se používá stacionární fáze s obsahem 

oktadecilovaným silikagelem (ODS). K dosažení dostate�ného rozlišení se používá 
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mobilní fáze obsahující vysoké procento vody a organický �i anorganický pufr 

k dosažení nízkého pH.  

 Chromatografie na reverzní fázi má dv� nevýhody. První nevýhodou je,  

že pokud je zvolena mobilní fáze bez obsahu organického modifikátoru (100% voda), 

dojde k ovlivn�ní separace na C18 stacionární fázi. Druhá nevýhoda je zp�sobena 

vlivem zvoleného p�íliš nízkého pH, protože u kolon na bázi silikagelu m�že dojít 

k uvoln�ní oxidu k�emi�itého a tím zni�ení kolony [48]. 

Iontov� párová chromatografie 

 Tato metoda je používána pom�rn� �asto. Využívá se iont – párových �inidel, 

jako p�ídavné látky se p�idávají anorganické pufry. Anorganické pufry zp�sobují �adu 

problém�, protože se usazují v kolon� a tím dojde k jejímu rychlejšímu opot�ebení. 

Reprodukovatelnost a selektivita není p�íliš velká a závisí na koncentraci jednotlivých 

složek mobilní fáze [48].   

Iontov� vým�nná chromatografie 

 Kyselina askorbová je slabá organická kyselina, která je dob�e zachycována 

silným anexem. Lze využít i amino – modifikovanou stacionární fázi, kde aminová 

skupina je slabým anexem. Iontov� vým�nná chromatografie byla jednou z prvních 

metod pro stanovení vitaminu C v potravinách [48]. 

Iontov� vylu�ovací chromatografie 

 Iontov� vylu�ovací chromatografie byla jednou z nejpoužívan�jších metod  

v 90. létech pro stanovení kyseliny askorbové. Jako stacionární fáze se používá 

sulfonované sférické PS/DVB prysky�ice (polystyren – divinylbenzenové prysky�ice) 

stabilní p�i nízké hodnot� pH roztoku. Mobilní fáze je tvo�ena anorganickou kyselinou 

(sírová, fosfore�ná nebo sulfonová), neobsahuje žádný organický modifikátor. 

Zadržování složek v kolon� je zp�sobeno elektrostatickými silami, hydrofobními 

interakcemi a ú�inkem iontového vylu�ování. Neutrální roztoky nejsou 

elektrostatickými silami ovliv	ovány a k rozd�lení dochází vlivem hydrofóbních 

interakcí [48].  
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Hydrofilní chromatografie (HILIC) 

 HILIC je kapalinová chromatografie založená na hydrofilních interakcích. Tato 

metoda je vhodná pro analýzu polárních molekul, eluovaných mrtvým objemem a slab�

zadržované stacionární fází. Metoda HILIC je považována za nástupce HPLC. 

 Mobilní fáze obsahuje nadbytek organického rozpoušt�dla (acetonitril) 

dopln�ného o menší množství vody a pufru. Stacionární fáze je složena z vody a 

stagnujícího eluentu (obsahuje hydroxyl – ethyl skupiny a diol nebo amino skupiny). 

 B�hem separace dochází nejprve ke vzniku vodíkových vazeb a následn�

k vytvo�ení elektrostatických interakcí s nabitou stacionární fází. Zvyšováním polarity 

mobilní fáze (zvyšováním obsahu vody) dochází k eluci látek.  

 HILIC využívá velké množství organického rozpoušt�dla umož	ující využití 

kapalinové chromatografie s MS detekcí, která je velmi citlivá. Nevýhoda je, že 

metodou HILIC není možné stanovovat kyselinu dehydroaskorbovou. 

 Využívá se k analýze potravin, nápoj� a k testování farmaceutických p�ípravk�

[48].  

  

2.4 CELKOVÁ ANTIOXIDA�NÍ AKTIVITA 

2.4.1 Antioxidanty 

 Antioxidanty jsou látky, jejichž molekuly snižují �innost volných radikál�, které 

v t�le vznikají jako vedlejší produkt látkové vým�ny v bu	kách. Volné radikály jsou 

atomy/molekuly, obsahující nepárové elektrony, kv�li kterým jsou velmi reaktivní a 

nestabilní. V t�le se ú�astní velkého množství fyziologických d�j�. Tvo�í se jich ale 

velké množství. Nejsou dostate�n� rychle odbourávány a to m�že vést až ke vzniku 

vážných onemocn�ní. Urychluje se stárnutí bun�k, narušuje se imunitní systém, m�že 

dojít i k narušení DNA v bun��ném jádru a to m�že vyvolat vznik rakoviny. Proti 

volným radikál�m se t�lo brání využitím antioxidant�.  

 Antioxidanty jsou látky obsažené v potravinách. Mohou být p�irozenou složkou 

potravin, ale také se mohou do potravin p�idávat, �ímž se zvýší jejich kvalita, prodlouží 

doba uchování a udrží se nutri�ní hodnota potravin na p�vodní hodnot�.  

 Dávkování antioxidant� je individuální, záleží na zdravotním stavu �lov�ka. 

Pokud jde o prevenci, jsou dávky antioxidant� nižší, pokud jde o �lov�ka již 

nemocného, jsou dávky vyšší.  
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 Antioxidanty se podle mechanismu ú�inku d�lí na primární a sekundární. 

Primární antioxidanty jsou látky reagující s volnými radikály za vzniku aktivních 

molekul. Sekundární antioxidanty nereagují p�ímo s volnými radikály, ale  

s mechanismy zabra	ující jejich vznik. 

 Jiné rozd�lení rozd�luje antioxidanty na látky pro t�lo vlastní (nikotinamid, 

melatonin, koenzym Q10), antioxida�ní vitaminy (vitamin A, C, D), stopové prvky (Zn, 

Cu, Se) a látky rostlinného p�vodu (nap�íklad flavonoidy).  

 Organismus je vybaven ochrannými antioxida�ními systémy, ale pro jejich 

funkci je pot�eba dostate�né množství vitamin�, minerál�, stopových prvk� atd. 

Nejd�ležit�jšími antioxidanty jsou vitamin A (viz kapitola 2.1.6), vitamin C  

(viz kapitola 2.3), vitamin E, selen, m��, mangan, zinek a další známé antioxidanty 

jako jsou flavonoidy, fytochemické látky, ginkgo biloba, karotenoidy, koenzym Q10, 

L – cystein, L – glutation, yucca [39, 40, 41]. 

Vitamin E 

 Vitamin E zabra	uje srážení krve, tvo�ení k�e�ových žil, urychluje hojení 

poopera�ních ran, spálenin, slune�ních spálenin, zvyšuje imunitu, lé�í akné, používá se 

p�i lé�b� Parkinsonovi choroby a zabra	uje svalovým potížím. U žen se používá  

pro lé�bu neplodnosti a zabrán�ní opakovaným potrat�m. Doporu�ená denní dávka  

u zdravého dosp�lého jedince je 8 – 10 mg, d�tí 6 – 7 mg a kojenc� 3 – 4 mg. U starších 

lidí se nedostatek vitaminu E projevuje vznikem sta�eckých skvrn na rukou. Nadbytek 

vitaminu zp�sobuje poruchy zraku, nervovou podrážd�nost, kornat�ní cév, 

revmatismus, únavu, apod. Bohaté na vitamin E jsou o�echy, pšeni�né klí�ky, rostlinné 

oleje, zelená listová zelenina, vaje�ný žloutek, lušt�niny a mlé�né tuky [11, 39]. 

O

CH3

CH3

CH3CH3CH3

CH3

CH3

CH3

OH

Struktura vitaminu E (� tokoferol) 

Mangan 

 Doporu�ená denní dávka je 1,4 mg. Mangan se podílí na tvorb� hormonu štítné 

žlázy tyroxinu a je velmi d�ležitý pro správnou funkci štítné žlázy, podporuje správnou 
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funkci enzym�, nerv� a sval�, je d�ležitý pro vývoj kostí, regulaci r�stu, svalové 

reflexy, zbavuje únavy, snižuje poruchy nervového systému. V kombinaci se zinkem 

pomáhá odstavit senilitu u starých lidí. Nedostatek se projevuje deformací kostí, 

poruchou r�stu, závrat�mi, nesoust�ed�ností a poruchami pam�ti. Nadbytek m�že 

zp�sobit poškození mozku. Nejlepšími p�írodními zdroji manganu jsou celozrnné 

obiloviny, o�echy, pšeni�né klí�ky, avokádo, listová zelenina, hrách, �epa, vaje�ný 

žloutek [39, 40]. 

Me�

 Me� se podílí na správné funkci kyseliny ribonukleové, správném r�stu, vývoji 

kostí a tvorb� �ervených krvinek, udržuje nízkou hladinu cholesterolu v krvi, zvyšuje 

imunitu, podílí se na správné funkci nervové soustavy a mozku. Doporu�ená denní 

dávka je 1,1 – 3 mg. Konzumace m�di snižuje výskyt rakovinových onemocn�ní a 

srde�ních chorob. Je sou�ástí hemoglobinu. V t�le se podílí na zpracování vitaminu C a 

železa. Nedostatek je velmi vzácný, ale m�že zp�sobit sníženou schopnost vst�ebávání 

železa, chudokrevnost a pokles po�tu bílých krvinek. Nadbytek se projevuje nevolností, 

zvracením, bolestmi b�icha a sval�. P�írodními zdroji m�di jsou úst�ice, o�echy, kakao, 

hrách, mo�ské ryby, zelená listová zelenina, hov�zí a telecí maso, kvasnice, ledvinky, 

játra, apod. [39, 40]  

Selen 

 Doporu�ená dávka selenu je 0,05 – 0,2 mg denn�. U muž� by m�l být p�ísun 

vyšší než u žen, protože selen je vylu�ován spermatem. V kombinaci s vitaminem E 

podporuje správnou srde�ní �innost a podporuje tvorbu protilátek. Selen je d�ležitý  

pro správnou funkci štítné žlázy, zvyšuje imunitu, používá se na lé�bu únavového 

syndromu, ochra	uje p�ed kardiovaskulárními chorobami, udržuje tkán� pružné a 

mladé, snižuje výskyt vlasových lup�, zpev	uje nehty a vlasy, podporuje správnou 

funkci jater. Nedostatek m�že zp�sobit vážné srde�ní problémy, zvýšit výskyt rakoviny, 

snížit imunitu a mohou se vyskytnout n�které druhy chudokrevnosti. P�edávkování 

selenem není možné. Nadbytek se projevuje depresemi, nervozitou, nevolností, 

�esnekovým zápachem z úst, ztrátou vlas� a neht�. P�írodním zdrojem selenu jsou 

mo�ské plody, obiloviny, játra, ledvinky, tu	ák, dr�bež, raj�ata a brokolice [39, 40].  
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Zinek  

 Je sou�ástí enzym� chránících p�ed volnými radikály. Nejv�tší množství je 

obsaženo v o�ích a spermatu. Doporu�ená denní dávka pro dosp�lého �lov�ka je 15 mg, 

pro dít� 5 – 10 mg podle v�ku. U t�hotných žen je d�ležitý vyšší p�ísun zinku cca 20 mg 

a u kojících žen cca 25 mg. Zinek pomáhá p�i lé�b� virových a bakteriálních 

onemocn�ní, kontroluje a udržuje látkovou vým�nu, odstra	uje bílé skvrny pod nehty, 

lé�í zv�tšenou prostatu a zlepšuje její funkci, používá se na lé�bu schizofrenie a 

mentálních poruch, d�ležitý pro správný vývoj pohlavních orgán�, upravuje 

nepravidelnost menstruace, pomáhá p�i lé�b� akné, zlepšuje stav k�že a vlas�. 

Kombinace zinku s vitaminem B6 je d�ležitá pro tvorbu pohlavního hormonu 

testosteronu a spermií. Zinek spole�n� s vitaminem E se používá na lé�bu neplodnosti. 

Nedostatek zp�sobuje zpožd�ní t�lesného, duševního a pohlavního vývoje, neplodnost, 

poruchy k�že. Nadbytek m�že zp�sobit poruchu imunity. Hlavními zdroji jsou játra, 

tmavé maso, vaje�ný žloutek, mlé�né výrobky, obiloviny, celozrnná mouka, úst�ice, 

lušt�niny, apod. [39, 40]  

2.4.2 P�ehled metod pro stanovení antioxida�ní aktivity 

 Jsou dva okruhy metod, kterými se dá antioxida�ní aktivita látek stanovit. Jsou 

to chemické nebo fyzikální metody. Chemické metody jsou založeny na p�ímé reakci 

mezi testovaným vzorkem a volnými radikály, doprovázené vznikem barevných 

produkt�. Intenzita jejich zbarvení se m��í prost�ednictvím spektrofotometru. Celkový 

obsah antioxida�ních látek se získá z rozdílu absorbancí nam��eného vzorku a slepého 

vzorku. Fyzikální metody sledují zm�ny fyzikálních vlastností, které doprovázejí 

chemické zm�ny [50, 51].  

Metoda podle Kanedy 

 Zde se používá jako radikál tmav� fialový krystalický prášek DPPH  

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl).  
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Struktura DPPH 

Reakcí testované látky s radikálem DPPH dochází k redukci za vzniku  

DPPH – H (difenylpicrylhydrazin). Reakce se m��í spektrofotometricky p�i vlnové 

délce 517 nm. Hodnoty absorbancí jsou zaznamenávány po uplynutí ur�itého �asu, nebo 

jsou zaznamenávány kineticky, tzn. po ur�itou dobu v p�esn� daných intervalech 

(absorbance je nap�íklad zaznamenávána po dobu 6 minut každých 10 vte�in). Reakci 

lze sledovat i prost�ednictvím HPLC, kdy se sleduje plocha píku, která odpovídá DPPH 

[50, 51].  

TEAC (Trolox equival entantioxidant capacity) 

 Tato metoda využívá ABTS (2,2'-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothianizol-6-

sulfonát)).  
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Struktura ABTS

Reakce je založena na schopnosti vzorku zhášet kation – radikál ABTS˙+. 

Zhášení se sleduje spektrofotometricky p�i vlnové délce 734 nm. Rychlost odbarvení 

radikálu po redukci je úm�rná antioxida�ní stabilit� testovaného vzorku. 

 Hodnocení antioxida�ní aktivity se provádí pomocí antiradikálové aktivity 

syntetické látky Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-hydroxylová 

kyselina).
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Struktura Troloxu

TEAC je koncentrace (mmol) Troloxu, která vykazuje antioxida�ní kapacitu, 

která odpovídá testované látce o koncentraci 1 mmol·l-1. Tato metoda je vhodná  

pro testování vzork� r�zného p�vodu a i pro sm�sné vzorky [50, 51].  

Metoda ORAC (Oxygen radiál absorbance capacity) 

 U této metody je sledována schopnost testované látky zastavit nebo alespo	

zpomalit radikálovou reakci. Je hodnocen úbytek fluorescence  – fykoerytrinu ( – PE) 

po té, co p�ijde do kontaktu s volnými kyslíkovými radikály. Volné kyslíkové radikály 

jsou antioxidanty vychytávány a tím dochází k úbytku tvorby  – PE. Mohou se 

generovat peroxylové radikály za použití AAPH [2,2'-azobis(isobutyrimidamid)-

dihydrochlorid] nebo hydroxylové radikály za použití systému H2O2  + Cu2+. 

N

N

CH3

CH3

CH3

CH3

NH2

NH

NH

NH2

Struktura AAPH 

Metoda FRAP (Ferric reducting antioxidant potential) 

 Antioxidanty obsaženy ve vzorku redukují železitý komplex nap�íklad Fe3+-

2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin) (Fe3+-TPTZ). P�i vlnové délce 593 nm dochází 

k nár�stu absorbance, která odpovídá množství komplexu Fe2+-TPTZ, což odpovídá 

antioxida�ní aktivit� vzorku. Fe3+-TPTZ je prakticky bezbarvý a po redukci  

na Fe2+-TPTZ vznikají barevné produkty [50, 51]. 



45 

EPR spektroskopie (Electron paramagnetic resonance) 

 EPR je magnetická rezonan�ní metoda vhodná pro detekci koncentrací atom�, 

které mají lichý po�et elektron�. Tato metoda je založena na m��ení absorpce 

elektromagnetického zá�ení, zp�sobeného spinovou rezonancí nespárovaných elektron�

v magnetickém poli. Metoda je velmi citlivá, citliv�jší než nap�íklad NMR 

spektroskopie (Nuclear magnetic resonance). Lze m��it látky s koncentrací  

až 10-9 mol·dm-3 [52]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 

3.1 Použité vzorky 

 Testované vzorky bílého, �erveného a �erného rybízu pochází z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele Vondrá�ka z roku 

2013. Jednotlivé odr�dy byly sbírány z KE� a V, což je ke� st�ižený do tvaru V.  

 Z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. byly 

testovány odr�dy bílého rybízu – Blanka, Jantar, Olin, Orion, Primus a Viktorie, 

z odr�d �erveného rybízu – Detvan, Jesan, Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský raný, Losan, 

NŠLS 11/6, Rovada, Rubigo, Stansa a Tatran a z odr�d �erných rybíz� – Ben Conan, 

Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond, Ceres, �erný Neguš, Démon, Fokus Lota, 

Morávia, Ometa a Triton. 

 Od p�stitele Vondrá�ka byly testovány z odr�d bílého rybízu Blanka, Olin, 

Primus a Viktorie, z odr�d �erveného rybízu Jesan, Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský 

raný, NŠLS 11/6, Ronda, Rovada, Rubigo, Stansa, Tatran a z odr�d �erného rybízu Ben 

Conan, Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond, Ceres, Démon, Fokus, Lota, Morávia, 

Ometa, Ruben.  

3.2 Laboratorní vybavení 

Pom�cky  

− B�žné laboratorní sklo (kádinky, zkumavky, odm�rné ba	ky atd.) 

− Stojan na zkumavky 

− Büchnerova nálevka 

− Tlustost�nná kuželová ba	ka 

− Filtra�ní papír KA0 (papírny Pernštejn, �R) 

− Mikrofiltry (Membrane Solutions) 

− Mikrost�íka�ka (Rheodyne, USA) 

− Kyvety 

− Centrifuga�ní kyvety  

− Automatická pipeta 200 µl, 1000 µl (Biohit, Finsko)

− Ned�lené pipety (5 ml) 

P�ístroje 

− Analytické váhy (Boeco, N�mecko) 
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− Analytické váhy HR – 120 – EC (A&D Intruments LTD, Japonsko) 

− Ru�ní homogenizátor Ultra Turrax T18 Basic (IKA, N�mecko) 

− Magnetická mícha�ka (Lavat, �R) 

− Výv�va KNF LAB Laboport (Labicom, �R) 

− P�ístroj na p�ípravu deionizované vody (Labicom, �R) 

− Centrifuga T 52.1 (MLW, N�mecko) 

− Ultrazvuková láze	 NETZ (Kraintek, SR) 

− Chladni�ka a ledni�ka (Gorenje, Slovinsko) 

− Chladni�ka a ledni�ka (Elektrolux, Švédsko) 

− Chladni�ka a ledni�ka (Zanussi, Švédsko) 

− pH metr (Monokrystaly s.r.o., �R) 

− Vortex (TTS 2 Yellow line, USA) 

− Spektrofotometr He�ios Delta (Spectronic Unicam, USA) 

− HPLC p�ístroj (Waters, USA) 

• �erpadlo 1515 Isocratic HPLC pump (Waters, USA) 

• Degazer (Waters In – Line Degasser AF, USA) 

• UV detektor 2487 Dual � Absorbance Detector (Waters, USA) 

− Po�íta� (DELL, USA), software Breeze 

Chemikálie 

− Dihydogenfosfore�nan draselný, KH2PO4, p.a. (Lachema a.s., �R) 

− Kyselina chlorovodíková, HCl, 35 % (Lach – ner s.r.o., �R) 

− Chlorid draselný, NaCl, p.a. (Lachema, �R) 

− Trihydrát octanu sodného, CH3COONa·3H2O, p.a. (Lachema a.s., �R) 

− Folin – Ciocaltauovo �inidlo (Penta, �R) 

− Bezvodý uhli�itan sodný, Na2CO3 (Lachema a.s., �R) 

− Kyselina gallová, C7H6O5, 97,5 – 102,5 % (Penta, �R) 

− 2,2 – diphenyl – 1� picrylhydrazyl (DPPH), C18H12N5O6 (Sigma – Aldrich, 

N�mecko) 

− Methanol, CH3OH (pro HPLC, Sigma – Aldrich, N�mecko) 

− Methanol, CH3OH (pro HPLC, Scharlau Chemie S.A., Špan�lsko) 

− Kyselina L – askorbová, C6H8O6 (Sigma Aldrich, N�mecko) 

− Kyselina metafosfore�ná, HPO3, 56 – 60% (VWR Prolabo chemicasl, Belgie) 
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3.3 Stanovení celkových polyfenol� pomocí Folin – Ciocaltauova 

�inidla 

P�íprava roztok�

7,5% roztok uhli�itanu sodného 

 7,5 g uhli�itanu sodného bylo rozpušt�no v destilované vod� a kvantitativn�

p�evedeno do 100ml odm�rné ba	ky a destilovanou vodou dopln�no po rysku. 

Zásobní roztok kyseliny gallové 

 Zásobní roztok kyseliny gallové o koncentraci 1000 mg.l-1 byl p�ipraven 

rozpušt�ním 0,025 g kyseliny gallové v destilované vod� a poté kvantitativn� p�eveden 

do 25ml odm�rné ba	ky.   

P�íprava vzork�

 Bylo naváženo 4,7 g bobulí rybízu s p�esností na 4 desetinná místa. Navážka 

byla zhomogenizována homogenizátorem a vzniklá sm�s byla p�evedena do 25ml 

odm�rné ba	ky a dopln�na destilovanou vodou po rysku a ponechána po dobu 12 hodin 

v lednici. Vzniklá suspenze byla odst�ed�na na laboratorní centrifuze p�i rychlosti  

5000 otá�ek·min-1 po dobu 1 minuty. Poté byla suspenze p�efiltrována p�es Büchnerovu 

nálevku za pomocí vakua. 

Kalibra�ní k�ivka 

 Pro p�ípravu kalibra�ních standard� bylo napipetováno do p�ti 10ml odm�rných 

ban�k postupn� 0,125; 0,25; 0,5; 1 a 2 ml zásobního roztoku kyseliny gallové, což 

odpovídalo koncentracím 12,5;  25; 50; 100 a 200 mg·l-1 kyseliny gallové. Pro p�ípravu 

kalibra�ních roztok� bylo do zkumavek napipetováno 0,1 ml  

Folin – Ciocaltauova �inidla, 1,8 ml destilované vody a 0,1 ml jednotlivých standard�. 

Obsah zkumavek byl d�kladn� promíchán na vortexu a ponechán 5 minut stát. Poté byl  

ke sm�si p�idán 1ml 7,5% roztoku uhli�itanu sodného a obsah byl op�t promíchán.  

Po 2 hodinách stání byla u t�chto sm�sí p�i vlnové délce 750 nm zm��ena absorbance. 

  

Vlastní m��ení 

 Do t�ech zkumavek bylo napipetováno 0,1 ml Folin – Ciocaltauova �inidla,  

1,8 ml destilované vody a 0,1 ml �ed�ného vzorku. U bílého rybízu byl vzorek �ed�n 

destilovanou vodou dvakrát (voda:vzorek � 1:1), u �erveného rybízu byl vzorek �ed�n 
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t�ikrát (2:1) a u �erného rybízu byl vzorek �ed�n desetkrát (9:1). Vzniklá suspenze byla 

promíchána na vortexu. Po 5 minutách stání byl k suspenuzi p�idán 1ml 7,5% roztoku 

uhli�itanu sodného a obsah byl op�t promíchán. Po 2 hodinách stání byly roztoky 

p�elity do kyvet a na spektrofotometru (obrázek 2) u nich byla zm��ena absorbance  

p�i vlnové délce 750 nm. Blank byl p�ipraven stejným postupem, pouze objem 

p�idaného vzorku byl nahrazen destilovanou vodou.  

 Každý vzorek byl stanoven t�ikrát a koncentrace polyfenol� byla vypo�tena 

z regresní rovnice kalibra�ní závislosti. 

Obrázek 1: Roztok pro stanovení celkových polyfenol�. Na levé stran� obrázku je 

roztok ihned po p�íprav�, kde zatím ješt� nedošlo k reakci vzorku �erného rybízu 

s Foulin – Ciocaltauovým �inidlem. Na pravé stran� roztok po 2 hodinách stání, t�sn�

p�ed spektrofotometrickým stanovením, kde došlo ke zm�n� zbarvení z d�vodu reakce 

vzorku �erného rybízu s Foulin – Ciocaltauovým �inidlem. 

Obrázek 2: Spektrofotometr He�ios Delta
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3.3.1    Statistické zpracování 

Hodnocení hrubých chyb: 

Pro malý soubor nam��ených hodnot se používá statistického vyhodnocení podle 
Dean – Dixona. 

Výpo�et rozp�tí souboru: 

                                            R = xmax - xmin  (1)

xmax ………….nejvyšší nam��ený výsledek 

xmin…………..nejnižší nam��ený výsledek 

Test odlehlosti – Q-test 

  (2) 

 Vypo�ítané hodnoty Q1 a Qn se porovnají s kritickou hodnotou Q (n, �).  

Bude-li Q1 v�tší než tabelovaná hodnota, znamená to, že nejnižší hodnota je zatížena 

hrubou chybou a je ji nutné ze souboru vylou�it. Totéž platí pro hodnotu Qn. 

Hodnocení p�esnosti m��ení – náhodné chyby: 

Sm�rodatná odchylka s  

                                                   s = kn · R         

(3)

 kn………….. Dean-Dixon�v koeficient 

Sm�rodatná odchylka pr�m�ru sx�

                     (4)

 n…………..po�et m��ení 

Relativní sm�rodatná odchylka sr

              (5)

X ……………aritmetický pr�m�r 
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Interval spolehlivosti L1,2 je rozmezí hodnot, v n�mž s ur�itou pravd�podobností leží 

správný výsledek. 

                                                  L1,2 = X ± Kn · R    (6) 

Kn…………...kritická hodnota Lordova rozd�lení pro zvolenou hladinu 

významnosti �

 L1, L2……......krajní meze intervalu spolehlivosti 

Testování shodnosti výsledk�: 

 Pro malé soubory dat (n<7) se stejným po�tem paralelních stanovení  

v souborech A i B, se využívá Lordova testu. 

                                                          � �
���������������

	�
	�
  

(7)

3.4  Stanovení antokyan� v plodech rybízu pH diferenciální metodou 

P�íprava roztok�

0,025 M pufr chloridu draselného o pH 1,0 

 Zhruba 1,86 g chloridu draselného bylo rozpušt�no v 980 ml destilované vody. 

Po úprav� pH pomocí koncentrované HCl na pH 1,0 byl roztok p�eveden do 500ml 

odm�rné ba	ky a dopln�n destilovanou vodou po rysku.  

0,4M roztok octanu sodného o pH 4,5 

 Navážka 54,43 g octanu sodného bylo rozpušt�no v 960 ml destilované vody.  

U vzniklého roztoku bylo pH prost�ednictvím koncentrované HCl upraveno na pH 4,5. 

Následn� byl roztok p�eveden do 500ml odm�rné ba	ky a po rysku dopln�n 

destilovanou vodou. 

  

P�íprava vzorku 

 P�íprava vzorku viz kapitola 3.3  

Vlastní m��ení 

 Pro každou odr�du bylo použito 6 zkumavek. U bílých rybíz� bylo do prvních 

t�ech ban�k napipetováno 2,5 ml pufru o pH 1 a 0,5 ml vzorku a do dalších t�ech 

zkumavek 2,5 ml pufru o pH 4,5 a 0,5 ml vzorku. U �ervených rybíz� bylo  
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do zkumavek dávkováno 2,7 ml pufr� a 0,3 ml vzorku. A u �erných rybíz� bylo 

k 2,9 ml pufru pipetováno 0,1 ml vzorku. Obsah zkumavek byl promíchán na vortexu a 

prom��en na spektrofotometru p�i vlnových délkách 510 a 700 nm. Jako blank byla 

použita destilovaná voda.  

Obrázek 3: Roztoky p�ipravené pro spektrofotometrické stanovené antokyan�. 

Na levé stran� obrázku byl p�ipravený roztok z 0,1 ml vzorku �erného rybízu v pufru  

o pH 1 a na pravé stran� obrázku 0,1 ml vzorku �erného rybízu v pufru o pH 4,5 

Vlastní stanovení celkových antokyanových barviv v jednotlivých plodech rybízu 

 Z nam��ených absorbancí byla v plodech rybízu vypo�tena koncentrace 

monomerního pigmentu kyanidin 3-glukosidu. Výsledné koncentrace byly vyjád�eny 

v mg·l-1, p�epo�teny na navážku p�vodního vzorku a vyjád�eny v mg·100 g-1. 

Výsledná absorbance (A) �ed�ných roztok�

                              A = (A510nm – A700nm)pH 1,0 – (A510nm – A700nm)pH 4,5  (8)

Koncentrace celkových monomerních antokyan�

�� �
� � � � � � ����

� � �
��� � ����

                                                                 (9)
 cMA ....... výsledná koncentrace monomerního pigmentu 

 A .......... absorbance z�ed�ného vzorku 

 M .......... molekulová hmotnost antokyanu kyanidin 3-glukosid 

 F ........... faktor z�ed�ní 
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� ........... molární extin�ní koeficient pro dominantní antokyan [cm-1·mol-1·l] 

 l ............ délka kyvety [cm] 

P�epo�et koncentrace monomerního antokyanu na 100 g plod�

                                               � �
���� ��!�

"
�"# �  $$#� �                 (10)

 c ........... celkový obsah monomerního antokyanu ve 100 g plod�

 cMA ....... koncentrace monomerního antokyanu vypo�tena podle vztahu [mg·l-1] 

 V .......... objem š
ávy [ml] 

 m .......... hmotnost navážky plod� [g] 

3.5 Stanovení vitaminu C prost�ednictvím HPLC 

P�íprava roztok�: 

Mobilní fáze – dihydrogenfosfore�nan draselný : metanol (9 : 1) 

 Navážka 13,6025 g KH2PO4 byla rozpušt�na v 900 ml redestilované vody a 

následn� bylo p�idáno 100 ml metanolu. Roztok byl odplyn�n v ultrazvuku. 

Roztok 2% kyseliny metafosfore�né 

 Navážka 17 g 57 - 60% kyseliny metafosfore�né, byla rozpušt�na ve 100 ml 

deionizované vody a zah�ívána na zah�ívadle do úplného rozpušt�ní. Po rozpušt�ní a 

ochlazení byl roztok p�eveden do 500ml odm�rné ba	ky a dopln�n deionizovanou 

vodou po rysku. 

Standardní roztok kyseliny askorbové 

 0,0250 g kyseliny askorbové bylo rozpušt�no v 25 ml 2% roztoku kyseliny 

metafosfore�né, výsledná koncentrace roztoku byla 1 g·l-1. Roztok byl uchován 

v lednici.  

Kalibra�ní k�ivka 

 Ze zásobného standardního roztoku kyseliny askorbové byly p�ipraveny roztoky 

o koncentraci 1, 10 a 40 mg·l-1, tedy do t�ech 10ml odm�rných ban�k bylo napipetováno 

0,01 ml, 0,1 ml a 0,4 ml roztoku kyseliny askorbové a dopln�ny 2% kyselinou 
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metafosfore�nou po rysku. Vytvo�ené roztoky byly skladovány p�ed samotným 

m��ením v ledni�ce.  

P�íprava vzorku na analýzu 

 Z každé odr�dy bylo t�ikrát naváženo 4,7 g bobulí rybízu s p�esností  

na 4 desetinná místa. Do vzorku bylo p�idáno malé množství kyseliny metafosfore�né a 

vzorek byl zhomogenizován homogenizátorem a kvantitativn� p�eveden do 25ml 

odm�rné ba	ky a kyselinou metafosfore�nou dopln�n po rysku. Roztok byl p�efiltrován 

p�es Büchnerovu nálevku. P�efiltrovaný roztok byl ihned uskladn�n v lednici a 

vyndáván vždy bezprost�edn� p�ed samotným nást�ikem. 

 Dle pot�eby byl filtrát z�ed�n, p�efiltrován p�es mikrofiltr a nast�íknut do HPLC 

(obrázek 7). 

Chromatografické podmínky 

 M��ení bylo provedeno na kolon� Gemini C18 s rozm�ry 150x4,6 mm a 

pr�tokem 5 µm. Pr�tok mobilní fáze byl nastaven na 1 ml·min-1. Termostat byl u všech 

analýz nastaven na 30 °C. Velikost nást�iku byla 10 µl. UV detektor byl nastaven  

na vlnovou délku 254 nm.   

Obrázek 4: Kapalinový chromatograf Waters

Stanovení celkového množství vitaminu C v plodech rybízu 

 Z reten�ních �as� jednotlivých pík� kalibra�ních roztok� byla 

z chromatografického záznamu sestavena kalibra�ní k�ivka a rovnicí regrese. Ze t�í 

nást�ik� konkrétního vzorku byla vypo�tena pr�m�rná plocha píku kyseliny askorbové a 

pomocí rovnice regrese kalibra�ní k�ivky byla stanovena pr�m�rná koncentrace 
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kyseliny askorbové v daném roztoku (v mg·l-1). Tato hodnota byla p�epo�tena  

na navážku p�vodního vzorku a vyjád�ena v mg na 100 g plod�: 

                                                   

                                        � �
����%�$� 

"
�"# �  $$#� �  (11)

c .............. koncentrace vitaminu C p�epo�tena na 100 g plod�

 x .............. koncentrace vitaminu C ode�tena z kalibra�ní k�ivky [mg·l-1]  

 V ............. objem ve kterém byla rozpušt�na navážka vzorku [ml]  

 F ............. faktor z�ed�ní 

 m............. navážka plod� pro daný vzorek [g] 

3.6 Stanovení antioxida�ní kapacity v plodech rybízu metodou DPPH 

P�íprava roztok�: 

P�íprava standardního roztoku volného radikálu DPPH 

 1,9 mg volného radikálu DPPH bylo rozpušt�no v metanolu, kvantitativn�

p�evedena do 50 ml odm�rné ba	ky a dopln�na methanolem po zna�ku. Vzniklý roztok 

byl uchováván v lednici. 

P�íprava vzorku 

 Bylo naváženo 4,7 g plod� rybízu a p�esností na �ty�i desetinná místa. 

K naváženým bobulím bylo p�idáno malé množství metanolu a poté se obsah 

zhomogenizoval na homogenizátoru. Vzniklý extrakt byl p�eveden do 50ml odm�rné 

ba	ky a dopln�n po rysku a následn� p�efiltrován p�es Büchnerovu nálevku. 

 Roztok z bílého a �erveného rybízu byl methanolem z�ed�n desetkrát a roztok 

�erného rybízu t�icetkrát. 1,5 ml z�ed�ného vzorku bylo napipetováno do kyvety a 

k tomuto objemu bylo p�idáno 1,5 ml roztoku radikálu DPPH.  

M��ení absorbance vzork�

 Absorbance p�ipravených vzork� byla m��ena pomocí UV/VIS spektrofotometru 

ihned po p�idání roztoku radikálu DPPH. Po dobu 6 minut byla každých 10 s (v�etn�

v �ase 0 s), p�i vlnové délce 517 nm, zaznamenávána hodnota absorbance. Jako blank 

byl použit metanol. Déle byl ješt� p�ipraven roztok 1,5 ml �istého metanolu s 1,5 ml 

volného radikálu DPPH, u kterého byla taky zm��ena absorbance (A0), které byla 

pot�ebná k výpo�tu zhášecí aktivity. 
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Stanovení celkové antioxida�ní kapacity v plodech rybízu  

 Z nam��ených absorbancí byl sestaven graf závislosti poklesu absorbance  

na �ase a vypo�tena zhášecí aktivita: 

                                                               & �
�$�� 

�$
�  $$'�(�

(12) 
 X ............. zhášecí aktivita [%] 

 A0 ........... absorbance roztoku bez p�ítomnosti antioxidantu 

 A1 ........... absorbance roztoku v p�ítomnosti antioxidantu 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Stanovení polyfenol�  

Polyfenoly v odr�dách bílých, �ervených a �erných rybíz� byly stanovovány 

podle metody uvedené v kapitole 3.3. 

4.1.1 Stanovení polyfenol� u odr�d bílých rybíz�

Celkem bylo analyzováno 6 odr�d bílých rybíz�. Každá odr�da byla dodána  

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a  

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Na záv�r byly 

odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody popsané 

v kapitole 3.3.1. V literatu�e bylo uvedeno, že množství polyfenol� v bílých rybízech by 

se m�lo pohybovat v rozmezí 38,9 – 51,9 mg·100 g-1.   

4.1.1.1 Stanovení polyfenol� u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

  
Tabulka 5: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách bílých rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Blanka – KE	 0,239 61,5 ± 4,0 

Blanka – V 0,237 60,5 ± 3,2 

Jantar – KE	 0,432 114,9 ± 5,5 

Jantar – V 0,563 151,1 ± 3,6 

Olin - KE	 0,388 102,5 ± 4,8 

Olin - V 0,463 122,4 ± 2,4 

Orion - KE	 0,494 131,3 ± 3,3 

Orion - V 0,432 115,3 ± 4,1 

Primus - KE	 0,352 94,0 ± 3,6 

Primus - V 0,377 98,6 ± 4,2 

Viktorie - KE	 0,227 58,2 ± 5,8 

Viktorie - V 0,243 61,4 ± 6,2 
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Koncentrace polyfenol� v odr�dách bílých rybíz� (tabulka 5, graf 1)

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

mg·100 g-1. Nejnižší koncentrace byla nam��ena u odr

 a nejvyšší u Jantar V. U odr�d Blanka a Viktorie byly obsahy polyfenol

prakticky stejné. Vyšší obsah polyfenol� v modifikaci V se nacházel v

Olin a Primus. Pouze u odr�dy Orion byla v�tší koncentrace v modifikaci KE

ené hodnoty byly vyšší, než hodnoty uvedené v literatu

chto odchylek mohly být odlišné klimatické podmínky, stanovišt

	 zralosti plod� nebo druh testované odr�dy. 

vnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách bíl

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Blanka Jantar Olin Orion Primus Viktorie

� (tabulka 5, graf 1)

ského Holovousy s.r.o. se pohybovala 

��ena u odr�dy Viktorie 

d Blanka a Viktorie byly obsahy polyfenol�

se nacházel v odr�dách Jantar, 

modifikaci KE�. 

literatu�e. Možným 

chto odchylek mohly být odlišné klimatické podmínky, stanovišt� kde byl 

�dách bílých rybíz�

ského Holovousy s.r.o.

Viktorie

KE�

V
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Tabulka 6: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

polyfenol� mezi KE� a V u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou  

(ukrit. = 3,008) 

Odr�da u Hypotéza 

Blanka 0,418 výsledky jsou shodné 

Jantar 12,032 výsledky nejsou shodné 

Olin 8,220 výsledky nejsou shodné 

Orion 6,537 výsledky nejsou shodné 

Primus 1,761 výsledky jsou shodné 

Viktorie 0,557 výsledky jsou shodné 

Testem shodnosti výsledk� koncentrací pro hladinu významnosti � = 0,01  

(99 %) byla prokázána shoda u odr�d Blanka, Primus a Viktorie (tabulka 6). Z výsledk�

testu shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah 

polyfenol� v plodech bílých rybíz�.  

4.1.1.2 Stanovení polyfenol� u odr�d bílých rybíz� p�stitele Vondrá�ka 

Tabulka 7: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Blanka – KE	 0,254 65,7 ± 4,5 

Blanka – V 0,242 62,8 ± 3,0 

Olin – KE	 0,349 92,1 ± 5,1 

Olin – V 0,327 86,7 ± 3,1 

Primus – KE	 0,334 89,4 ± 3,9 

Primus – V 0,314 82,6 ± 4,2 

Viktorie – KE	 0,128 31,7 ± 2,8 

Viktorie – V 0,110 27,1 ± 5,7 

Koncentrace polyfenol� nam��ená u odr�d bílých rybíz�, dodaných od p�stitele 

Vondrá�ka (tabulka 7, graf 2), byla nejnižší u odr�d Viktorie KE� 31,726 mg·100 g-1 a 

Viktorie V 27,1 mg·100 g-1 a nejvyšší u odr�d Olin KE� 92,1 mg·100 g-1 a Primus 



KE� 89,4 mg·100 g-1.

Viktorie naopak nižší. Možným d
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Tabulka 8: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

polyfenol� mezi KE� a V
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Odr�da 
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Viktorie 
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Nam��ené hodnoty byly vyšší, než uvádí literatur

Možným d�vodem t�chto odchylek mohly být odlišné klimatické

kde byl rybíz p�stován, stupe	 zralosti plod� nebo druh testované 

Koncentrace byly u všech �ty� odr�d vyšší v modifikacích KE�

vnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách bíl

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d bílých rybíz� od p�stitele Vondrá

tabelovanou hodnotou (ukrit. = 3,008) 

u hypotéza

1,174 výsledky jsou shodné

1,988 výsledky jsou shodné

2,553 výsledky jsou shodné

1,635 výsledky jsou shodné

Lordovým testem pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byla

�stitele Vondrá�ka prokázána shodnost výsledk� nam��

�d (tabulka 8). Z t�chto výsledk� lze odvodit, že tvar rostliny nem

zásadní vliv na obsah polyfenol� v plodech bílých rybíz�. 

Blanka Olin Primus Viktorie

vyšší, než uvádí literatura a u odr�d 

chto odchylek mohly být odlišné klimatické

� nebo druh testované 

d vyšší v modifikacích KE�.

�dách bílých rybíz�  

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

e Vondrá�ka a porovnání 

hypotéza

výsledky jsou shodné

jsou shodné

jsou shodné

jsou shodné

byla mezi bobulemi 

� nam��ených polyfenol�
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Viktorie
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4.1.1.3 Porovnání obsahu polyfenol

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

Graf 3: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o
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Porovnání obsahu polyfenol� u odr�d bílých rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Srovnání obsah� polyfenol� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bíl

Vyšší koncentrace polyfenol� byly u odr�d Olin, Primus a Viktorie 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

dy Blanka byla vyšší koncentrace v bobulích p�stitele Vondrá�

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

stitele Vondrá�ka v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008)

u hypotéza

1,472 výsledky jsou shodné

3,490 výsledky nejsou shodné

1,817 výsledky jsou shodné

9,577 výsledky nejsou shodné

pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) 

porovnání modifikace KE� bílých rybíz� mezi Výzkumným a šlechtitelským 

Holovousy s.r.o. a p�stitelem Vondrá�kem (tabulka 9). Shodnost 

Blanka Olin Primus Viktorie

z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílých rybíz�

d Olin, Primus a Viktorie 

ského Holovousy s.r.o. (graf 3). Pouze 

ele Vondrá�ka.

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

hypotéza

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

 = 0,01 (99 %) byl vypo�ten  

Výzkumným a šlechtitelským 

�kem (tabulka 9). Shodnost 

Holovousy

Vondrá�ek



výsledk� byla prokázána u odr

jednozna�n� odvodit, z

na obsah polyfenol�. 

Graf 4: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

Porovnání bylo provedeno i mezi Výzkumným a šlechti

ovocná�ským Holovousy s.r.o. a p

modifikace V (graf 4). Stejn

polyfenol� u odr�d Olin, Primus a Viktorie. U odr

nepatrn� vyšší v bobulích p

Tabulka 10: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnán

polyfenol� u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

a p�stitele Vondrá�ka v odr

Odr�da 

Blanka 

Olin 

Primus 

Viktorie 
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 byla prokázána u odr�d Blanka a Primus. Z výsledk� Lordova testu nelze 

 odvodit, zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv 

Srovnání obsah� antokyan� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách 

Porovnání bylo provedeno i mezi Výzkumným a šlechtitelským ústavem 

ským Holovousy s.r.o. a p�stitelem Vondrá�kem pro vzorky bílých rybíz

modifikace V (graf 4). Stejn� jako u modifikace KE�, byly vyšš

�d Olin, Primus a Viktorie. U odr�dy Blanka, byla koncentrace 

bobulích p�stitele Vondrá�ka.  

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

 u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008) 

u hypotéza

1,094 výsledky jsou shodné

19,415 výsledky nejsou shodné

5,774 výsledky nejsou shodné

8,669 výsledky nejsou shodné

Blanka Olin Primus Viktorie

� Lordova testu nelze 

�stován, zásadní vliv 

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílých rybíz�

Porovnání bylo provedeno i mezi Výzkumným a šlechtitelským ústavem 

kem pro vzorky bílých rybíz�

�, byly vyšší koncentrace 

dy Blanka, byla koncentrace 

í shodnosti výsledk� koncentrací

�ského Holovousy s.r.o. 

hypotéza

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

Holovousy

Vondrá�ek
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Test shodnosti výsled� pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) stanovil shodu 

pouze u odr�dy Blanka (tabulka 10). Nejvyšší hodnota Lordova testu vyšla u odr�dy 

Olin u = 19,415, rozdílnost mezi výsledky �inila 29 %. Z výsledk� Lordova testu nelze 

jednozna�n� ur�it, zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv  

na obsah polyfenol�. 

4.1.2 Stanovení polyfenol� u odr�d �ervených rybíz�

Celkem bylo analyzováno 12 odr�d �ervených rybíz�. Každá odr�da byla 

dodána ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V.  

Na záv�r byly odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody 

popsané v kapitole 3.3.1. Podle literatury by se m�l obsah polyfenol� v �erveném rybízu 

pohybovat okolo hodnoty 267,5 mg·100 g-1 [54]. 

4.1.2.1 Stanovení polyfenol� u odr�d �ervených rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 11: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách �ervených rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Detvan – KE	 0,352 139,7 ± 3,6 

Detvan – V 0,390 155,5 ± 3,9 

Jesan – KE	 0,300 117,9 ± 5,3 

Jesan - V 0,525 212,5 ± 6,3 

Junnifer – KE	 0,418 163,5 ± 5,1 

Junnifer – V 0,410 166,5 ± 5,6 

J.V.Tets – KE	 0,457 184,5 ± 5,4 

J.V.Tets – V 0,402 161,3 ± 4,2 

Kozolupský raný – KE	 0,390 155,3 ± 4,9 

Kozolupský raný – V 0,401 159,4 ± 4,9 

Losan – KE	 0,356 141,3 ± 1,3 

Losan – V 0,233 90,3 ± 5,2 

NŠLS 11/6 – KE	 0,371 148,6 ± 5,7 
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Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

NŠLS 11/6 – V 0,404 162,0 ± 4,1 

Rovada – KE	 0,372 148,8 ± 3,9 

Rovada – V 0,400 158,5 ± 6,0 

Rubigo- KE	 0,366 144,9 ± 1,9 

Rubigo – V 0,452 180,2 ± 3,5 

Stansa – KE	 0,466 186,2 ± 3,7 

Stansa – V 0,486 197,3 ± 6,5 

Tatran – KE	 0,417 165,4 ± 6,2 

Tatran –V 0,323 128,3 ± 4,1 

Nejnižší koncentrace polyfenol� u odr�d �ervených rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. byla stanovena u odr�dy Losan 

V 90,3 mg·100 g-1 a nejvyšší u odr�dy Jesan V, kde hodnota �inila 212,5 mg·100 g-1 

(tabulka 11, graf 5). Vyšší koncentrace polyfenol� byly u odr�d Detvan, Jesan, Junnifer, 

Kozolupský raný, NŠLS 11/6, Rovada, Rubigo, Stansa detekovány v modifikacích V. 

Vyšší koncentrace u bobulí KE� byly pouze u odr�d J.V.Tets, Losan, Tatran. 

Množství stanovených polyfenol� bylo nižší než kolik uvádí literatura. Tyto 

odchylky mohly být zp�sobeny klimatickými podmínkami, stanovišt�m, kde byl rybíz 

p�stován, typem zvolené odr�dy nebo stupn�m zralosti plod�. 



Graf 5: Srovnání obsah�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

Tabulka 12: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

polyfenol� mezi KE� a V

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

(ukrit. = 3,008)

Odr�da 

Detvan 

Jesan 

Junnifer 

J.V.Tets 

Kozolupský raný 

Losan 

NŠLS 11/6 

Rovada 

Rubigo 

Stansa 

Tatran 

Test shodnosti výsledk

u odr�d Junnifer, Kozolupský raný a Rovada (tabulka
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vnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách �

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

a V u odr�d �ervených rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

u Hypoté

6,300 výsledky nejsou shodné

24,432 výsledky nejsou shodné

0,845 výsledky jsou shodné

7,291 výsledky nejsou shodné

1,273 výsledky jsou shodné

23,586 výsledky nejsou shodné

4,084 výsledky nejsou shodné

2,944 výsledky jsou shodné

19,923 výsledky nejsou shodné

3,264 výsledky nejsou shodné

10,789 výsledky nejsou shodné

Test shodnosti výsledk� pro hladinu významnosti � = 0,01

d Junnifer, Kozolupský raný a Rovada (tabulka 12). Nejv�tší rozdíl Lordova testu 

�dách �ervených rybíz�

ského Holovousy s.r.o.

Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského 

tabelovanou hodnotou 

Hypotéza 

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

jsou shodné

výsledky nejsou shodné

jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

(99 %) ur�il shodu  

�tší rozdíl Lordova testu 

KE�

V
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byl stanoven u odr�d Jesan u = 24,432, kde rozdíl mezi koncentracemi KE� a V �inil 

45 %, dále odr�dy Losan u = 23,586, rozdíl mezi koncentracemi 36 % a Rubigo  

u = 19,923, kde byl rozdíl mezi koncentracemi 20 %. Z výsledk� Lordova testu nelze 

jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah polyfenol� v plodech 

�ervených rybíz�. 

4.1.2.2 Stanovení polyfenol� u odr�d �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

Tabulka 13: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Jesan – KE	 0,350 139,3 ± 6,6 

Jesan - V 0,446 178,3 ± 3,7 

Junnifer – KE	 0,303 118,7 ± 4,3 

Junnifer – V 0,334 131,6 ± 3,3 

J.V.Tets – KE	 0,406 162,4 ± 6,0 

J.V.Tets – V 0,413 165,1 ± 5,2 

Kozolupský raný – KE	 0,338 133,1 ± 5,9 

Kozolupský raný – V 0,438 173,3 ± 5,2 

NŠLS 11/6 – KE	 0,285 111,6 ± 5,4 

NŠLS 11/6 – V 0,313 124,9 ± 4,2 

Ronda – KE	 0,274 107,1 ± 4,8 

Ronda – V 0,410 162,7 ± 4,1 

Rovada – KE	 0,359 143,0 ± 4,2 

Rubigo- KE	 0,333 133,5 ± 5,9 

Rubigo – V 0,540 216,8 ± 5,2 

Stansa – V 0,435 175,7 ± 3,6 

Tatran – KE	 0,420 168,3 ± 6,9 

Tatran –V 0,343 135,7 ± 6,5 

Koncentrace polyfenol� u odr�d �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka se 

pohybovaly od 107,1 do 216,8 mg·100 g-1 (tabulka 13, graf 6). Nejnižší koncentrace 

byla zaznamenána u Rovada KE� a nejvyšší u Rubigo V. Vyšší koncentrace polyfenol�

v modifikaci V byly u odr�d Jesan, Junifer, Kozulupský raný, NŠLS 11/6 a Ronda. 



U odr�dy Tatran byla vyšší koncentrace u

prakticky stejné. 

Nam��ené obsahy polyfenol

hodnota uvedená v literatu

klimatickými podmínkami

testované odr�dy �i stupn�

Graf 6: Srovnání obsah�

od p�stitele Vondrá�ka

Tabulka 14: Výpo�et Lordova testu

a mezi KE� a V u odr�d �

s tabelovanou hodnotou (u

Odr�da 
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Junnifer 

J.V.Tets 

Kozolupský raný 

NŠLS 11/6 

Ronda 

Rubigo 

Tatran 
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dy Tatran byla vyšší koncentrace u KE�. U odr�dy J.V.Tets byly koncentrace 

ené obsahy polyfenol� byly i u odr�d p�stitele Vond

literatu�e. Tyto odchylky byly nejspíše zp�sobeny rozdílnými 

klimatickými podmínkami a stanovišt�m, kde byl rybíz p�stován, nebo také typem 

�i stupn�m zralosti plod�.  

Srovnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách �

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

�d �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka a porovnání výsledk

tabelovanou hodnotou (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

11,416 výsledky nejsou shodné

5,139 výsledky nejsou shodné

0,744 výsledky jsou shodné

10,850 výsledky nejsou shodné

4,164 výsledky nejsou shodné

18,838 výsledky nejsou shodné

22,467 výsledky nejsou shodné

7,318 výsledky nejsou shodné

dy J.V.Tets byly koncentrace 

stitele Vondrá�ka nižší než 

�sobeny rozdílnými 

�stován, nebo také typem 

�dách �ervených rybíz�  

výsledk� koncentrací 

�ka a porovnání výsledk�

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

KE�

V



U odr�dy J.V.Tets byla Lordovým testem 

(99 %) prokázána shodnost výsled

být vypo�ítán pro odr�dy Rovada a Stansa, protože bobule byly dodány pouz

z modifikací. Nejvyšší neshodnost byla u odr

shodnosti nelze jednozna�

polyfenol� v plodech �ervených rybíz

4.1.2.3 Porovnání obsahu polyfenol

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

Graf 7: Srovnání obsahu polyfenol

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

rybíz�  

Vyšší koncentrace polyfenol

raný, NŠLS 11/6 a Rubigo v

ovocná�ského Holovousy s.r.o.

u rybízu p�stitele Vondrá�
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dy J.V.Tets byla Lordovým testem pro hladinu významnosti 

prokázána shodnost výsled� mezi KE� a V (tabulka 14). Test shodnosti nemohl 

�dy Rovada a Stansa, protože bobule byly dodány pouz

vyšší neshodnost byla u odr�dy Rubigo u = 22,457.

shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah 

�ervených rybíz�. 

Porovnání obsahu polyfenol� u odr�d �ervených rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

bsahu polyfenol� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�

Vyšší koncentrace polyfenol� byly u odr�d Junnifer, J.V. Tets, Kozolupský 

raný, NŠLS 11/6 a Rubigo v bobulích z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ského Holovousy s.r.o. (graf 7). Pouze u odr�dy Jesan byla vyšší koncentrace 

stitele Vondrá�ka.

pro hladinu významnosti � = 0,01  

 a V (tabulka 14). Test shodnosti nemohl 

dy Rovada a Stansa, protože bobule byly dodány pouze v jedné 

dy Rubigo u = 22,457. Z výsledk� testu 

zásadní vliv na obsah 

� z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

v odr�dách �ervených 

d Junnifer, J.V. Tets, Kozolupský 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

Jesan byla vyšší koncentrace 

Holovousy

Vondrá�ek



Tabulka 15: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

polyfenol� u KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

s.r.o. a p�stitele Vondrá�

Odr�da 

Jesan 

Junnifer 

J.V.Tets 

Kozolupský raný 

NŠLS 11/6 

Rovada 

Rubigo 

Tatran 

Test shodnosti pro hladinu významnosti 

z KE� Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

�ervenými rybízy z KE�

koncentrací polyfenol� jsou shodné u odr

nelze jednozna�n� ur�it, 

na obsah polyfenol�. 

Graf 8: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p

rybíz�
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�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

stitele Vondrá�ka v odr�dách �ervených rybíz� (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

5,403 výsledky nejsou shodné

14,377 výsledky nejsou shodné

5,811 výsledky nejsou shodné

6,201 výsledky nejsou shodné

9,979 výsledky nejsou shodné

2,142 výsledky jsou shodné

4,409 výsledky nejsou shodné

0,655 výsledky jsou shodné

pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) mezi �

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

z KE� p�stitele Vondrá�ka (tabulka 15) prokázal, že výsledky 

� jsou shodné u odr�d Rovada a Tatran. Z výsledk

, zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv 

nání obsah� polyfenol� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

= 3,008)

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

mezi �ervenými rybízy 

�ského Holovousy s.r.o. a 

(tabulka 15) prokázal, že výsledky 

výsledk� Lordova testu 

�stován, zásadní vliv 

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

v odr�dách �ervených 

Holovousy

Vondrá�ek
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U odr�d Jesan, Junnifer, NŠLS 11/6 a Stansa byly vyšší koncentrace polyfenol�

ve vzorcích z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

(graf 8). Naopak u odr�d Kozolupský raný a Rubigo byla vyšší koncentrace v rybízu  

od p�stitele Vondrá�ka.  

Tabulka 16: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

polyfenol� u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách �ervených rybíz� (ukrit. = 3,008) 

Odr�da u Hypotéza 

Jesan 10,221 výsledky nejsou shodné 

Junnifer 11,865 výsledky nejsou shodné 

J.V.Tets 1,238 výsledky jsou shodné 

Kozolupský raný 4,123 výsledky nejsou shodné 

NŠLS 11/6 13,384 výsledky nejsou shodné 

Rubigo 12,663 výsledky nejsou shodné 

Stansa 6,379 výsledky nejsou shodné 

Tatran 2,072 výsledky jsou shodné 

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byl vypo�ítán  

i pro modifikaci V �ervených rybíz� Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a modifikaci V �ervených rybíz� p�stitele Vondrá�ka 

(tabulka 16). Shoda byla prokázána pouze u dvou odr�d J.V.Tets a Tatran. Z výsledk�

Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, 

zásadní vliv na obsah polyfenol�. 

4.1.3 Stanovení polyfenol� u odr�d �erných rybíz�

Celkem bylo analyzováno 13 odr�d �erných rybíz�. Každá odr�da byla dodána 

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Na záv�r byly 

odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody popsané 

v kapitole 3.3.1. Podle literatury by se m�l obsah polyfenol� v �erném rybízu pohybovat 

v rozmezí 400 – 700 mg·100 g-1 [54].  
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4.1.3.1 Stanovení polyfenol� u odr�d �erných rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 17: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách �erných rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Ben Conan – KE	 0,186 234,1 ± 4,3 

Ben Conan – V 0,129 159,8 ± 3,7 

Ben Gairn – KE	 0,181 230,5 ± 4,4 

Ben Gairn – V 0,205 262,3 ± 2,3 

Ben Hope – KE	 0,137 168,7 ± 5,6 

Ben Hope – V 0,236 305,4 ± 2,3 

Ben Lomond – KE	 0,218 280,6 ± 4,6 

Ben Lomond – V 0,222 285,4 ± 5,2 

Ceres – KE	 0,172 218,5 ± 2,4 

Ceres – V 0,157 197,1 ± 4,7 

�erný Neguš – KE	 0,057 59,8 ± 2,7 

�erný Neguš – V 0,100 118,7 ± 4,0 

Démon – KE	 0,127 155,5 ± 4,7 

Démon – V 0,210 270,0 ± 4,8 

Fokus – KE	 0,137 169,8 ± 3,2 

Fokus – V 0,204 262,4 ± 3,4 

Lota – KE	 0,146 183,2 ± 6,4 

Lota – V 0,144 177,0 ± 1,9 

Morávia – KE	 0,193 249,4 ± 5,8 

Morávia - V  0,163 204,7 ± 4,9 

Ometa – KE	 0,252 327,5 ± 3,5 

Ometa – V 0,208 266,7 ± 3,9 

Ruben – KE	 0,137 169,6 ± 3,5 

Ruben – V 0,151 186,6 ± 4,2 

Triton – KE	 0,108 130,1 ± 4,5 

Triton – V 0,167 211,7 ± 3,3 



Koncentrace polyfenol

šlechtitelského ústavu ovocná

u odr�dy �erný Neguš KE

327,5 mg·100 g-1. Velmi vysoká koncentrace byla nam

Hope V 305,4 mg·100 g

Gairn, Ben Hope, �erný Neguš, Démon, Fokus, Ruben a Triton. U odr

Ceres, Morávia a Ometa byly vyšší koncentrace u KE

Stanovené koncentra

být stupn�m zralosti plod�

nebo odlišným stanovišt�

Graf 9: Srovnání obsah�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná
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Koncentrace polyfenol� v odr�dách �erných rybíz� z 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. (tabulka 17, graf 9) byla nejnižší 

erný Neguš KE� 59,8 mg·100 g-1 a nejvyšší u odr�

. Velmi vysoká koncentrace byla nam��ena i u odr

mg·100 g-1. Vyšší hodnoty koncentrací u modifikace V

�erný Neguš, Démon, Fokus, Ruben a Triton. U odr

Ceres, Morávia a Ometa byly vyšší koncentrace u KE�.

Stanovené koncentrace byly nižší než hodnota uvedená v literatu

m zralosti plod�, zvolenou odr�dou, odlišnými klimatickými podmínkami 

odlišným stanovišt�m, kde byl rybíz p�stován.

vnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d �erných rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

u Hypotéza

28,011 výsledky nejsou shodné

14,304 výsledky nejsou shodné

� z Výzkumného a 

(tabulka 17, graf 9) byla nejnižší 

a nejvyšší u odr�dy Ometa KE�

��ena i u odr�dy Ben 

V byly u odr�d Ben 

erný Neguš, Démon, Fokus, Ruben a Triton. U odr�d Ben Conan, 

literatu�e, ale to m�že 

išnými klimatickými podmínkami 

�dách �erných rybíz�

Holovousy s.r.o.

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského 

tabelovanou hodnotou 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

KE�

V
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Odr�da u Hypotéza 

Ben Hope 51,835 výsledky nejsou shodné 

Ben Lomond 1,487 výsledky jsou shodné 

Ceres 8,968 výsledky nejsou shodné 

�erný Neguš 26,737 výsledky nejsou shodné 

Démon 36,117 výsledky nejsou shodné 

Fokus 42,974 výsledky nejsou shodné 

Lota 1,866 výsledky jsou shodné 

Morávia 12,604 výsledky nejsou shodné 

Ometa 24,991 výsledky nejsou shodné 

Ruben 6,722 výsledky nejsou shodné 

Triton 31,189 výsledky nejsou shodné 

Lordovým testem pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byla prokázána 

shodnost výsledk� pouze u odr�d Ben Lomond a Lota (tabulka 18). Nejvyšší 

neshodnost koncentrací mezi KE� a V byla vypo�tena u odr�dy Ben Hope  

u = 51,834, kde rozdíl mezi koncentracemi �inil 45 %, a odr�dou Fokus  

u = 42,974 s rozdílem koncentrací mezi KE� a V 35 %. Z výsledk� testu shodnosti 

nelze jednozna�n� odvodit, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah polyfenol�

v plodech �erných rybíz�. 

4.1.3.2 Stanovení polyfenol� u odr�d �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

  

Tabulka 19: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� v odr�dách �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Ben Conan – KE	 0,084 97,2 ± 4,3 

Ben Conan – V 0,175 220,7 ± 3,7 

Ben Gairn – KE	 0,122 148,2 ± 1,6 

Ben Gairn – V 0,118 143,5 ± 6,8 

Ben Hope – KE	 0,147 182,2 ± 6,9 

Ben Hope – V 0,141 174,6 ± 3,7 

Ben Lomond – KE	 0,228 295,2 ± 5,7 

Ben Lomond – V 0,222 286,0 ± 5,6 
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Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Pr�m�rná koncentrace 

polyfenol� [mg·100 g-1]

Ceres – KE	 0,118 142,6 ± 5,9 

Ceres – V 0,127 153,8 ± 1,3 

Démon – KE	 0,124 150,2 ± 3,7 

Démon – V 0,222 283,6 ± 5,8 

Fokus – KE	 0,073 80,5 ± 3,4 

Fokus – V 0,117 141,8 ± 2,8 

Lota – KE	 0,124 150,4 ± 2,8 

Lota – V 0,104 121,4 ± 6,5 

Morávia – KE	 0,129 157,4 ± 4,5 

Morávia - V  0,177 226,5 ± 2,1 

Ometa – KE	 0,189 241,4 ± 3,7 

Ometa – V 0,224 291,0 ± 4,9 

Ruben – KE	 0,147 181,6 ± 5,2 

Ruben – V 0,068 72,8 ± 5,3 

Triton – KE	 0,136 168,4 ± 4,0 

Triton – V 0,104 122,9 ± 1,1 

Koncentrace polyfenol� v �erných rybízech p�stitele Vondrá�ka se pohybovala 

od 72,8 do 295,2 mg·100 g-1(tabulka 19, graf 10). Nejnižší koncentrace byla  

u odr�dy Ruben a nejvyšší u odr�dy Ben Lomond. Vyšší obsahy polyfenol�

v modifikaci V byly nam��eny u odr�d Ben Conan, Ceres, Démon, Fokus, Morávia a 

Ometa. U KE� byly vyšší koncentrace  u odr�d Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond, 

Lota, Ruben a Triton. 

Stanovené koncentrace polyfenol� byly nižší než koncentrace uvedené 

v literatu�e. Tyto odchylky byly nejspíše zp�sobeny stanovišt�m, kde byl rybíz 

p�stován, klimatickými podmínkami, typem testovaných odr�d nebo stupn�m zralosti 

plod�. 



Graf 10: Srovnání obsah

od p�stitele Vondrá�ka

Tabulka 20: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

polyfenol� mezi KE� a V
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vnání obsah� polyfenol� mezi KE� a V v odr�dách 

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�

u Hypotéza

40,015 výsledky nejsou shodné

1,689 výsledky jsou shodné

2,168 výsledky jsou shodné

2,436 výsledky jsou shodné

4,639 výsledky nejsou shodné

41,869 výsledky nejsou shodné

29,712 výsledky nejsou shodné

9,312 výsledky nejsou shodné

31,874 výsledky nejsou shodné

17,357 výsledky nejsou shodné

31,090 výsledky nejsou shodné

26,985 výsledky nejsou shodné

Lordovým testem pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) 

d Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond (tabulka 20). Nejvyšší hodno

Lordova testu byla vypo�ítána pro odr�du Démon u = 41,869 s

�dách �erných rybíz�  

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

stitele Vondrá�ka (ukrit. = 3,008) 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

 = 0,01 (99 %) byla prokázána 

, Ben Hope, Ben Lomond (tabulka 20). Nejvyšší hodnota 

du Démon u = 41,869 s rozdílem mezi 

KE�

V



koncentracemi KE� a V

koncentrací v modifikaci V

jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m

�erných rybíz�. 

4.1.3.3 Porovnání obsahu polyfenol

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

Graf 11: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o
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� a V 47 % a odr�dy Ben Conan u = 40,015, kde je rozdíl 

modifikaci V o 56 % vyšší než v KE�. Z výsledk� Lordova testu nelze 

�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah polyfenol

Porovnání obsahu polyfenol� u odr�d �erných rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

bsah� polyfenol� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách 

Vyšší obsah polyfenol� v bobulích �erných rybíz� (graf 11) u p

�d Ben Hope, Ben Lomond, Ruben a Triton. U ostatních odr

byla vyšší koncentrace ve vzorcích rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ského Holovousy s.r.o.

dy Ben Conan u = 40,015, kde je rozdíl 

� Lordova testu nelze 

zásadní vliv na obsah polyfenol� v plodech 

z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách �erných rybíz�  

� (graf 11) u p�stitele

, Ben Lomond, Ruben a Triton. U ostatních odr�d 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

Holovousy

Vondrá�ek
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Tabulka 21: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

polyfenol� u KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách �erných rybíz� (ukrit. = 3,008)

Odr�da u Hypotéza 

Ben Conan 46,386 výsledky nejsou shodné 

Ben Gairn 41,678 výsledky nejsou shodné 

Ben Hope 3,246 výsledky nejsou shodné 

Ben Lomond 4,281 výsledky nejsou shodné 

Ceres 27,333 výsledky nejsou shodné 

Démon 1,756 výsledky jsou shodné 

Fokus 40,750 výsledky nejsou shodné 

Lota 10,284 výsledky nejsou shodné 

Morávia 26,954 výsledky nejsou shodné 

Ometa 36,193 výsledky nejsou shodné 

Ruben 4,127 výsledky nejsou shodné 

Triton 13,762 výsledky nejsou shodné 

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) mezi �ernými rybízy  

z KE� Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a �ernými 

rybízy z KE� p�stitele Vondrá�ka (tabulka 21) prokázal, že výsledky byly shodné 

pouze u odr�dy Démon. Nejvyšší hodnota Lordova testu vyšla u odr�dy Ben Conan  

u = 46,378, kde byl rozdíl mezi koncentracemi jednotlivých dodavatel� 58 %, Ben 

Gairn 41,678 s rozdílem koncentrací 36 % a Fokus 40,750 s rozdílem mezi 

koncentracemi 53 %. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo 

stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah polyfenol�. 



Graf 12: Srovnání obsah�
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Srovnání obsah� polyfenol� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách 

d Ben Gairn, Ben Hope, Ceres, Fokus, Lota, Ruben a Triton byly

eny vyšší koncentrace u vzork� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ského Holovousy s.r.o. (graf 12). V �erném rybízu od p�stitele Vond

u odr�d Ben Conan, Démon, Morávia a Ometa.

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

 u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

v odr�dách �erných rybíz� (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

21,846 výsledky nejsou shodné

39,102 výsledky nejsou shodné

66,022 výsledky nejsou shodné

0,169 výsledky jsou shodné

21,401 výsledky nejsou shodné

3,930 výsledky nejsou shodné

59,520 výsledky nejsou shodné

19,920 výsledky nejsou shodné

9,467 výsledky nejsou shodné

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách �erných rybíz�  

, Ben Hope, Ceres, Fokus, Lota, Ruben a Triton byly 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

�stitele Vondrá�ka byly 

í shodnosti výsledk� koncentrací

�ského Holovousy s.r.o. 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

jsou shodné

nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

Holovousy

Vondrá�ek
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Odr�da u Hypotéza 

Ometa 8,346 výsledky nejsou shodné 

Ruben 36,043 výsledky nejsou shodné 

Triton 59,850 výsledky nejsou shodné 

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byl vypo�ítán  

i pro modifikaci V �erného rybízu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a modifikaci V �erného rybízu p�stitele Vondrá�ka (tabulka 22). Shoda 

byla prokázána pouze u odr�dy Ben Lomond. Nejv�tší rozdíl Lordova testu byl u odr�d 

Ben Hope u = 66,022, s rozdílem mezi koncentracemi 43 %, Fokus  

u = 59,520 s rozdílem koncentrací 46 % a Triton u = 59,850 kde rozdíl koncentrací byl 

u rybízu z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. o 42 % 

vyšší než od p�stitele Vondrá�ka. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, 

zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah polyfenol�. 

4.2 Stanovení antokyan�  

Antokyany v odr�dách bílých, �ervených a �erných rybíz� byly stanovovány 

podle metody uvedené v kapitole 3.4.  

4.2.1 Stanovení antokyan� u odr�d bílých rybíz�

Celkem bylo analyzováno 6 odr�d bílých rybíz�. Každá odr�da byla dodána  

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a  

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Na záv�r byly 

odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody popsané 

v kapitole 3.3.1. Podle literatury by se m�lo množství antokyan� v bílých rybízech 

pohybovat kolem hodnoty 1,0 mg·100 g-1 [53]. 
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4.2.1.1 Stanovení antokyan� u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 23: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� v bílých odr�dách rybíz�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Odr�da Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�

 [mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Blanka – KE	 0,068 0,027 0,064 00,29 0,29 ± 0,01 

Blanka – V 0,069 0,034 0,063 0,033 0,28 ± 0,01 

Jantar – KE	 0,062 0,029 0,054 0,025 0,79 ± 0,05 

Jantar – V 0,100 0,041 0,086 0,041 0,72 ± 0,02 

Olin – KE	 0,020 0,010 0,019 0,010 0,03 ± 0,01 

Olin – V 0,027 0,013 0,012 0,005 0,19 ± 0,03 

Orion – KE	 0,015 0,007 0,014 0,007 0,02 ± 0,02 

Orion – V 0,023 0,011 0,020 0,014 0,13 ± 0,03 

Primus – KE	 0,014 0,004 0,012 0,003 0,02 ± 0,00 

Primus – V 0,019 0,007 0,019 0,008 0,02 ± 0,00 

Viktorie - KE	 0,079 0,030 0,071 0,031 0,49 ± 0,02 

Viktorie - V 0,093 0,045 0,089 0,044 0,21 ± 0,02 

Množství antokyan� v bílém rybízu z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. se pohybovalo od 0,02 až do 0,79 mg·100 g-1  

(tabulka 23). Nejnižší množství bylo nam��eno u odr�dy Primus 0,02 mg·100 g-1, kde 

obsah antokyan� byl u KE� i V totožný (tabulka 24). Naopak nejvyšší množství 

antokyan� bylo detekováno u odr�dy Jantar KE�. U odr�dy Blanka byly výsledky KE�

a V prakticky shodné. U ostatních odr�d Olin, Orion a Viktorie se obsah antokyan�

v bobulích lišil a výsledky shodné nebyly. U odr�d Olin a Orion byl vyšší obsah 

antokyan� u modifikace V, naopak u Viktorie je vyšší množství v KE�. V porovnání 

s Viktorie V byl o 57 % vyšší (graf 13). 



Obsah antokyan�

odchylky mohly být zp�

stanovišt�m a klimatickými podmínkami, ve kterých byl rybíz p

Graf 13: Srovnání obsah

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

Tabulka 24: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

antokyan� mezi KE� a V

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk

(ukrit. = 3,008)
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Obsah antokyan� uvedený v literatu�e byl vyšší než nam��ené hodnoty, 

odchylky mohly být zp�sobeny volbou testovaných odr�d, stupn�m zralosti 

m a klimatickými podmínkami, ve kterých byl rybíz p�stován.

ovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách bíl

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

u Hypotéza

1,167 výsledky jsou shodné

21,920 výsledky nejsou shodné

12,147 výsledky nejsou shodné

7,993 výsledky nejsou shodné

0,048 výsledky jsou shodné

25,722 výsledky nejsou shodné

tem Lordova testu pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) 

prokázána shoda pouze u odr�d Blanka a Primus (tabulka 24). U zbylých odr

koncentraci antokyan� prokázána nebyla. Z výsledk� Lordova testu nelze 

Jantar Olin Orion Primus Viktorie

��ené hodnoty, ale tyto 

�m zralosti plod� nebo 

�stován.

�dách bílých rybíz�

ského Holovousy s.r.o.

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

tabelovanou hodnotou 

ypotéza

jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

� = 0,01 (99 %) byla 

Primus (tabulka 24). U zbylých odr�d shoda 

� Lordova testu nelze 

Viktorie

KE�

V
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jednozna�n� odvodit, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah antokyan� v plodech 

bílých rybíz�. 

4.2.1.2 Stanovení antokyan� u odr�d bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

Tabulka 25: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� v bílých odr�dách rybíz�  

od p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Blanka – KE	 0,065 0,028 0,061 0,027 0,16 ± 0,01 

Blanka – V 0,074 0,032 0,071 0,033 0,23 ± 0,01 

Olin – KE	 0,048 0,023 0,045 0,021 0,09 ± 0,01 

Olin – V 0,025 0,011 0,023 0,012 0,14 ± 0,03 

Primus – KE	 0,189 0,095 0,183 0,097 0,42 ± 0,01 

Primus - V 0,135 0,067 0,126 0,065 0,31 ± 0,01 

Viktorie – KE	 0,031 0,015 0,028 0,014 0,07 ± 0,01 

Viktorie – V 0,035 0,017 0,032 0,016 0,12 ± 0,01 

Rozmezí množství antokyan� v odr�dách bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

byl od 0,07 – 0,42 mg·100 g-1 (tabulka 25). Test shodnosti výsledk� mezi ke� a 

V neprokázal shodnost ani u jedné z odr�d (tabulka 26). U odr�d Blanka, Olin a 

Viktorie byl vyšší obsah nam��en u modifikace V (graf 14). V p�ípad� odr�dy Primus 

byl vyšší obsah antokyan� v bobulích modifikace KE�. Odr�da Primus m�la  

ve srovnání s ostatními uvedenými odr�dami nejvyšší obsah antokyan� –  

V 0,42 mg·100 g-1 a KE� 0,312 mg·100 g-1. Nejnižší obsah mají bobule Viktorie KE�

0,07 mg·100 g-1. 

 Také v rybízech od p�stitele Vondrá�ka byl obsah antokyan� nižší než byl 

uveden v literatu�e. Odchylky byly pravd�podobn� zp�sobeny rozdílem testovaných 

odr�d, stupn�m zralosti plod� nebo stanovišt�m a klimatickými podmínkami,  

ve kterých byl rybíz p�stován. 



Graf 14: Srovnání obsah

od p�stitele Vondrá�ka

Tabulka 26: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

antokyan� mezi KE� a V

výsledk� s tabelovanou hodnotou (u
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Viktorie 

 V ani jednom p�
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výsledk� lze odvodit, že tvar rostliny m
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Srovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách bíl

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�

tabelovanou hodnotou (ukrit. = 3008)

u hypotéza

11,556 výsledky nejsou shodné

4,627 výsledky nejsou shodné

13,125 výsledky nejsou shodné

9,243 výsledky nejsou shodné

ani jednom p�ípad� nebyla Lordovým testem pro hladinu významnosti 

prokázána shoda mezi koncentracemi antokyan� (tabulka 26).

 lze odvodit, že tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah antokyan

Blanka Olin Primus Viktorie

�dách bílých rybíz�  

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

e Vondrá�ka a porovnání 

hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

pro hladinu významnosti 

� (tabulka 26). Z t�chto 

zásadní vliv na obsah antokyan� v plodech 

Viktorie

KE�

V



4.2.1.3 Porovnání obsahu antokyan

šlechtitelského 

Vondrá�ka 

Graf 15: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

Další porovnání sho

rybíz� z Výzkumného a

odr�d bílých rybíz� od p�

z odr�d neprokazuje shodu. Obsah antokyan

v rybízech z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

(graf 15). Naopak u odr�

Vondrá�ka. 

Tabulka 27: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsle

antokyan� u KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

s.r.o. a p�stitele Vondrá�
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Porovnání obsahu antokyan� u odr�d bílých rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

obsah� antokyan� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bíl

alší porovnání shodnosti výsledk� bylo provedeno i pro KE

 z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a KE

� od p�stitele Vondrá�ka (tabulka 27). Zde bylo zjišt�

azuje shodu. Obsah antokyan� u odr�d Blanka a Viktorie byl vyšší 

ech z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského

(graf 15). Naopak u odr�d Olin a Primus byl vyšší podíl antokyan� u rybíz

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsle

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

tele Vondrá�ka v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008)

u hypotéza

21,667 výsledky nejsou shodné

8,000 výsledky nejsou shodné

90,705 výsledky nejsou shodné

50,935 výsledky nejsou shodné

Blanka Olin Primus Viktorie

z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílých rybíz�  

 bylo provedeno i pro KE� odr�d bílých 

Holovousy s.r.o. a KE�

ka (tabulka 27). Zde bylo zjišt�no, že ani jedna 

d Blanka a Viktorie byl vyšší 

�ského Holovousy s.r.o.  

� u rybíz� od p�stitele 

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

Holovousy

Vondrá�ek



Shodnost výsledk

(u) pro hladinu významnosti

významnosti 0,01 je 3,008. 

dokonce 90,705, tedy rozdíl mezi nam

nebylo pochyb již p�i p

šlechtitelského ústavu ovocná

barvy, zatímco roztok z

máslové barvy. Podobný p

rozdílnost mezi výsledky �

byl rybíz vyp�stován, m�

  

Graf 16: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o
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Shodnost výsledk� byla vypo�ítána prost�ednictvím Lordova testu 

pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %). Kritická hodnota pro shodnost na hlad

významnosti 0,01 je 3,008. U odr�dy Primus byla vypo�ítána hodnota Lordova testu 

dokonce 90,705, tedy rozdíl mezi nam��enými výsledky byl 94 %. O tomto rozdílu 

nebylo pochyb již p�i p�íprav� vzork�, kdy roztok z rybízu Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. byl velmi �irý a jemn

barvy, zatímco roztok z rybízu p�stitele Vondrá�ka nebyl �irý, byl lehce zakalený 

máslové barvy. Podobný p�ípad nastal také u odr�dy Viktorie, kde u = 50,935, 

rozdílnost mezi výsledky �inila 86 %. Z t�chto výsledk� lze odvodit, že 

stován, m�lo zásadní vliv na obsah antokyan�. 

Srovnání obsah� antokyan� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bílých

Vyšší obsah antokyan� byl u odr�d Blanka, Olin, Viktorie vyšší u vzork

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

� KE�, byl u odr�dy Primus od p�stitele Vondrá

rozdílem 94 %, výsledek Lordova testu 68,403.

Blanka Olin Primus Viktorie

ednictvím Lordova testu 

Kritická hodnota pro shodnost na hladin�

ítána hodnota Lordova testu 

enými výsledky byl 94 %. O tomto rozdílu 

y roztok z rybízu Výzkumného a 

�irý a jemn� nažloutlé 

�irý, byl lehce zakalený 

iktorie, kde u = 50,935, 

 lze odvodit, že stanovišt�, kde 

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílých rybíz�  

d Blanka, Olin, Viktorie vyšší u vzork�

ského Holovousy s.r.o. (graf 16). Stejn�

stitele Vondrá�ka p�evažující 

68,403.

Holovousy

Vondrá�ek
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Tabulka 28: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

antokyan� u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008) 

Odr�da u hypotéza 

Blanka 8,944 výsledky nejsou shodné 

Olin 2,510 výsledky nejsou shodné 

Primus 68,403 výsledky nejsou shodné 

Viktorie 10,039 výsledky nejsou shodné 

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) mezi bílými rybízy  

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a bílými rybízy 

p�stitele Vondrá�ka byl proveden i pro modifikaci V. Ale ani zde nebyla výpo�tem 

Lordova testu prokázána žádná shoda (tabulka 28). Z t�chto výsledk� lze odvodit, že 

stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, m�lo zásadní vliv na obsah antokyan�. 

4.2.2 Stanovení antokyan� u odr�d �ervených rybíz�

Celkem bylo analyzováno 12 odr�d �ervených rybíz�. Každá odr�da byla 

dodána ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V.  

Na záv�r byly odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody 

popsané v kapitole 3.3.1. Podle literatury by m�l být obsah antokyan� v plodech 

�erveného rybízu 20 – 60 mg·100 g-1 [34]. 
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4.2.2.1 Stanovení antokyan� u odr�d �ervených rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 29: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� v �ervených odr�dách 

rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Detvan - KE	 0,464 0,035 0,114 0,035 30,3 ± 1,4 

Detvan - V 0,496 0,083 0,189 0,079 26,5 ± 1,3 

Jesan - KE	 0,553 0,054 0,146 0,053 36,0 ± 2,6 

Jesan - V 0,491 0,046 0,138 0,046 31,3 ± 1,2 

Junnifer – KE	 0,487 0,037 0,075 0,034 33,3 ± 1,1 

Junnifer - V 0,434 0,019 0,077 0,017 31,2 ± 2,2 

J.V.Tets – KE	 0,596 0,069 0,190 0,078 36,6 ± 4,5 

J.V.Tets - V 0,523 0,047 0,160 0,055 32,8 ± 2,0 

Kozolupský raný – 

KE	

0,645 0,043 0,137 0,042 44,8 ± 3,4 

Kozolupský raný – V 0,637 0,043 0,148 0,046 43,9 ± 3,1 

Losan – KE	 0,475 0,006 0,075 0,003 34,9 ± 0,8 

Losan -V 0,431 0,006 0,038 0,003 34,5 ± 2,3 

NŠLS 11/6 – KE	 0,234 0,051 0,115 0,049 10,2 ± 01,1 

NŠLS 11/6 – V 0,262 0,019 0,072 0,023 17,3 ± 1,3 

Rovada - KE	 0,489 0,064 0,159 0,059 28,8 ± 1,1 

Rovada - V 0,407 0,0383 0,115 0,038x 25,78 ± 1,7 

Rubigo- KE	 0,454 0,022 0,089 0,024 31,7 ± 1,1 

Rubigo - V 0,534 0,018 0,094 0,020 38,7 ± 1,3 

Stansa - KE	 0,634 0,087 0,220 0,088 36,2 ± 1,3 

Stansa - V 0,642 0,081 0,206 0,083 38,8 ± 1,7 

Tatran - KE	 0,354 0,072 0,115 0,071 20,7 ± 1,8 

Tatran -V 0,342 0,013 0,062 0,012 24,8 ± 2,4 



U �erveného rybízu byl obsah antokyan

Koncentrace antokyan� u vzork

ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

(tabulka 29, graf 17). Nejnižší koncentrace antokya

KE� a nejvyšší u KE�

antokyan�, než který byl uveden 

U �ervených rybíz�

Vyšší koncentrace antokyan

Jesan, Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský ran

Rubigo, Stansa a Tatran byla vyšší koncentrace u V.

Graf 17: Srovnání obsah�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

c 
[m

g·
10

0 
g-1

]

88 

rybízu byl obsah antokyan� oproti bílému rybízu podstatn

Koncentrace antokyan� u vzork� KE� a V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ského Holovousy s.r.o. se pohybovala v rozmezí od 10,2 

(tabulka 29, graf 17). Nejnižší koncentrace antokyan� byla stanovena u NŠLS 11/6 

 a nejvyšší u KE� Kozolupský raný. U odr�dy NŠLS 11/6 by

, než který byl uveden v literatu�e. 

ervených rybíz� již nebyl tak podstatný rozdíl mezi modifikacemi K

Vyšší koncentrace antokyan� v modifikaci KE� byla stanovena u odr

Jesan, Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský raný, Losan a Rovada. U odr

Rubigo, Stansa a Tatran byla vyšší koncentrace u V.

Srovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách �

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

 oproti bílému rybízu podstatn� vyšší. 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

rozmezí od 10,2 – 44,8 mg·100 g-1 

 byla stanovena u NŠLS 11/6 

dy NŠLS 11/6 byl nižší obsah 

 již nebyl tak podstatný rozdíl mezi modifikacemi KE� a V. 

 byla stanovena u odr�d – Detvan, 

ý, Losan a Rovada. U odr�d NŠLS 11/6, 

�dách �ervených rybíz�

.o.

KE�

V
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Tabulka 30: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrace 

antokyan� mezi KE� a V u odr�d �ervených rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského 

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

(ukrit. = 3,008)

Odr�da u Hypotéza 

Detvan 4,243 výsledky nejsou shodné 

Jesan 3,812 výsledky nejsou shodné 

Junnifer 1,893 výsledky jsou shodné 

J.V.Tets 1,718 výsledky jsou shodné 

Kozolupský raný 0,405 výsledky jsou shodné 

Losan 0,339 výsledky jsou shodné 

NŠLS 11/6 8,719 výsledky nejsou shodné 

Rovada 3,132 výsledky nejsou shodné 

Rubigo 8,810 výsledky nejsou shodné 

Stansa 2,571 výsledky jsou shodné 

Tatran 2,894 výsledky jsou shodné 

Výpo�et Lordova testu pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) prokázal 

schodu mezi KE� a V u odr�d Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský raný, Losan, Stansa, 

Tatran (u, tabulka 30). Nejvyšší rozdílnost mezi koncentracemi byla u odr�d NŠLS 11/6 

(u = 8,719) a Rubigo (u = 8,810). Z výsledk� testu shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, 

zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah antokyan� v plodech �ervených rybíz�. 

4.2.2.2 Stanovení antokyan� u odr�d �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

  

Tabulka 31: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnové délce 510 nm 

a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� v �ervených odr�dách rybíz�  

od p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Jesan – KE	 0,310 0,039 0,097 0,038 18,7 ±1,5 

Jesan – V 0,403 0,053 0,125 0,049 23,9 ± 1,5 
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Odr�da Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Junnifer – KE	 0,378 0,049 0,130 0,051 22,1 ± 1,4 

Junnifer – V 0,385 0,041 0,116 0,042 23,8 ± 1,7 

J.V.Tets – KE	 0,572 0,105 0,211 0,097 31,1 ± 2,3 

J.V.Tets – V 0,540 0,109 0,226 0,108 27,4 ± 3,1 

Kozolupský raný – 

KE	

0,483 0,086 0,181 0,079 26,6 ± 1,9 

Kozolupský raný – V 0,436 0,055 0,131 0,054 25,9 ± 3,2 

NŠLS 11/6 – KE	 0,254 0,041 0,111 0,173 24,2 ± 1,5 

NŠLS 11/6 - V 0,231 0,030 0,087 0,031 13,0 ± 1,8 

Ronda – KE	 0,359 0,025 0,092 0,029 24,0 ± 1,7 

Ronda – V 0,420 0,063 0,162 0,065 22,7 ± 2,6 

Rovada – KE	 0,387 0,035 0,098 0,030 24,9 ± 1,1 

Rubigo- KE	 0,461 0,055 0,131 0,049 28,6 ± 0,7 

Rubigo – V 0,614 0,171 0,282 0,168 28,8 ± 1,4 

Stansa – V 0,485 0,072 0,159 0,067 28,1 ± 1,7 

Tatran – KE	 0,339 0,046 0,097 0,036 20,9 ± 2,4 

Tatran –V 0,346 0,061 0,145 0,060 17,7 ± 1,9 

U �erveného rybízu od p�stitele Vondrá�ka se hodnoty nam��ených koncentrací 

pohybují od 13,0 do 31,1 mg·100 g-1 (tabulka 31, graf 18). Nejnižší koncentrace byla 

nam��ena u NŠLS 11/6 V a nejvyšší u odr�dy J.V.Tets KE�. U odr�d NŠLS 11/6 V a 

Tatran V, byla stanovena nižší koncentrace antokyan�, než která byla uvedena 

v literatu�e. D�vodem mohly být stejn� jako v p�edchozích p�ípadech odlišné klimatické 

podmínky, stanovišt�, výb�r jiných druh� odr�d �i rozdílný stupe	 zralosti plod�.  

U odr�d Jesan, Junifer a Rubigo byly vyšší koncentrace antokyan� v modifikaci 

V. Naopak u KE� byla vyšší koncentrace oproti V u odr�d J.V.Tets, Kozolupský raný, 

NŠLS 11/6, Ronda a Tatran. Odr�dy Ronda a Stansa porovnány nebyly, protože bobule 

Rondy byly dodány od p�stitele Vondrá�ka pouze z KE� a Stansa z V. 



Graf 18: Srovnání obsah�

od p�stitele Vondrá�ka

Tabulka 32: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

antokyan� mezi KE� a V

výsledk� s tabelovanou hodnotou (u

Odr�da 

Jesan 

Junnifer 

J.V.Tets 

Kozolupský raný 

NŠLS 11/6 

Ronda 

Rubigo 

Tatran 

Shodnost mezi KE

významnosti � = 0,01 (99 %) 

Rubigo a Tatran (tabulka 32)

NŠLS 11/6 u = 10,227, kde rozdíl mezi KE
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Srovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách �

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá

tabelovanou hodnotou (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

8,086 výsledky nejsou shodné

1,564 výsledky jsou shodné

2,093 výsledky jsou shodné

0,409 výsledky jsou shodné

10,227 výsledky nejsou shodné

0,937 výsledky jsou shodné

0,224 výsledky jsou shodné

2,159 výsledky jsou shodné

Shodnost mezi KE� a V byla prokázána Lordovým testem 

 = 0,01 (99 %) u odr�d Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský raný, Ronda, 

tabulka 32). Nejvyšší hodnota testu shodnosti vyšla u odr

NŠLS 11/6 u = 10,227, kde rozdíl mezi KE� a V �inil 47 %. Z výsledk�

h �ervených rybíz�  

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

e Vondrá�ka a porovnání 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

jsou shodné

jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

jsou shodné

byla prokázána Lordovým testem pro hladinu 

d Junnifer, J.V.Tets, Kozolupský raný, Ronda, 

. Nejvyšší hodnota testu shodnosti vyšla u odr�dy 

výsledk� testu shodnosti 

KE�

V



nelze jednozna�n� ur�it, zdali

v plodech �ervených rybíz�

4.2.2.3 Porovnání obsahu antokyan

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

Graf 19: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

rybíz�  

Vyšší koncentrace antokyan

šlechtitelského ústavu ovocná

odr�da NŠLS 11/6, kde je vyšší koncentrace v

Tatran byly koncentrace prakticky stejné. 
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� � ur�it, zdali tvar rostliny mel zásadní vliv na obsah antokyan

ch rybíz�.

Porovnání obsahu antokyan� u odr�d �ervených rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

obsah� antokyan� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�

Vyšší koncentrace antokyan� byly nam��eny u rybíz� z 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. (graf 19). Výjim

da NŠLS 11/6, kde je vyšší koncentrace v rybízu od p�stitele Vondrá

koncentrace prakticky stejné. 

zásadní vliv na obsah antokyan�

ervených rybíz� z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

odr�dách �ervených 

� z Výzkumného a 

(graf 19). Výjimku tvo�ila pouze 

�stitele Vondrá�ka. U odr�dy 

Holovousy

Vondrá�ek
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Tabulka 33: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

antokyan� u KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách �ervených rybíz� (ukrit. = 3,008) 

Odr�da u Hypotéza 

Jesan 12,802 výsledky nejsou shodné 

Junnifer 13,137 výsledky nejsou shodné 

J.V.Tets 2,440 výsledky jsou shodné 

Kozolupský raný 10,929 výsledky nejsou shodné 

NŠLS 11/6 15,950 výsledky nejsou shodné 

Rovada 5,194 výsledky nejsou shodné 

Rubigo 5,274 výsledky nejsou shodné 

Tatran 0,087 výsledky jsou shodné 

  

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) mezi �ervenými rybízy 

z KE� Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

�ervenými rybízy z KE� p�stitele Vondrá�ka (tabulka 33) prokázal, že výsledky byly 

shodné u odr�d J.V.Tets a Tatran. U ostatních odr�d shodnost prokázána nebyla. 

Nejvyšší hodnota Lordova testu byla vypo�tena u odr�dy NŠLS 11/6 u = 15,950, 

rozdílnost mezi výsledky �inila 57 %, dále u odr�dy Junnifer u = 13,137 a Jesan  

u = 12,802. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo stanovišt�, 

kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah antokyan�. 



Graf 20: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

rybíz�

Vyšší koncentrace antokyan

a šlechtitelského ústavu ovocná

Tabulka 34: Výpo�et Lordova testu (u)

antokyan� u ke�� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

s.r.o. a p�stitele Vondrá�
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Srovnání obsah� antokyan� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�

Vyšší koncentrace antokyan� byly nam��eny u vzork� dodaných z 

a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. (graf 20).  

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

�� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

stitele Vondrá�ka v odr�dách �ervených rybíz� (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

13,745 výsledky nejsou shodné

5,781 výsledky nejsou shodné

3,209 výsledky nejsou shodné

8,223 výsledky nejsou shodné

4,187 výsledky nejsou shodné

11,177 výsledky nejsou shodné

9,365 výsledky nejsou shodné

4,887 výsledky nejsou shodné

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

v odr�dách �ervených 

� dodaných z Výzkumného 

í shodnosti výsledk� koncentrací

 z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

= 3,008)

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

Holovousy

Vondrá�ek
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Pro modifikaci V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a V p�stitele Vondrá�ka u odr�d �ervených rybíz� (tabulka 34) byl 

také stanoven test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %). Shoda ale nebyla 

prokázána ani u jedné z odr�d. Nejvyšší neshodnost byla stanovena u odr�dy Jesan  

u = 13,745. Z výsledk� Lordova testu lze ur�it, že stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, 

m�lo zásadní vliv na obsah antokyan�. 

4.2.3 Stanovení antokyan� v odr�dách �erných rybíz�

Celkem bylo analyzováno 13 odr�d �erných rybíz�. Každá odr�da byla dodána 

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a  

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Na záv�r byly 

odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody popsané 

v kapitole 3.3.1. Obsah antokyan� v �erných rybízech by se m�l podle literatury 

pohybovat od 130 do 400 mg·100 g-1 [34]. 

4.2.3.1 Stanovení antokyan� u odr�d �erných rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 35: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrace antokyan� v �erných odr�dách 

rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Ben Conan – KE	 0,307 0,006 0,037 0,008 73,2 ± 7,0 

Ben Conan - V 0,485 0,003 0,036 0,003 119,5 ± 2,4 

Ben Gairn – KE	 0,668 0,014 0,066 0,015 158,7 ± 2,8 

Ben Gairn – V 0,711 0,007 0,059 0,005 170,3 ± 5,5 

Ben Hope – KE	 0,743 0,003 0,0573 0,003 179,3 ± 5,9 

Ben Hope – V 0,797 0,011 0,071 0,009 189,4 ± 4,5 

Ben Lomond – KE	 0,615 0,007 0,060 0,010 146,7 ± 5,8 

Ben Lomond – V 0,471 0,007 0,044 0,006 113,1 ± 7,0 
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Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Ceres – KE	 0,661 0,002 0,058 0,004 159,9 ± 7,8 

Ceres – V 0,696 0,003 0,055 0,005 170,0 ± 6,4 

�erný Neguš – KE	 0,176 0,002 0,016 0,001 42,6 ± 4,1 

�erný Neguš – V 0,344 0,005 0,031 0,002 83,0 ± 7,4 

Démon – KE	 0,514 0,005 0,050 0,007 123,2 ± 7,8 

Démon – V 0,546 0,010 0,056 0,013 130,5 ± 6,3 

Fokus – KE	 0,543 0,019 0,044 0,005 127,3 ± 4,8 

Fokus – V 0,597 0,005 0,072 0,007 137,7 ± 8,1 

Lota – KE	 0,501 0,002 0,042 0,005 122,0 ± 3,4 

Lota – V 0,469 0,006 0,041 0,006 113,2 ± 6,6 

Morávia – KE	 0,484 0,002 0,046 0,004 117,7 ± 5,7 

Morávia - V  0,452 0,009 0,048 0,010 107,2 ± 5,4 

Ometa – KE	 0,830 0,005 0,072 0,007 200,7 ± 8,1 

Ometa – V 0,618 0,003 0,052 0,006 149,1 ± 7,2 

Ruben – KE	 0,525 0,003 0,044 0,004 126,8 ± 4,3 

Ruben – V 0,501 0,002 0,045 0,002 120,3 ± 5,7 

Triton – KE	 0,526 0,009 0,049 0,009 126,5 ± 6,6 

Triton - V 0,499 0,013 0,061 0,017 116,5 ± 6,3 

Nejvyšší koncentrace antokyan� byly stanoveny u odr�d �erných rybíz�. 

Nejnižší koncentrace antokyan� u vzork� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. byla 42,6 mg·100 g-1 u odr�dy �erný Neguš KE� a 

nejvyšší koncentrace u odr�dy Ometa KE� 200,7 mg·100 g-1 (tabulka 35, graf 21). 

Koncentrace n�kterých odr�d byla nižší než hodnota uvedená v literatu�e. Odchylka 

mohla být zp�sobena stupn�m zralosti plod�, klimatickými podmínkami, stanovišt�m, 

kde byl rybíz p�stován, �i danou odr�dou. 

Odr�dy Ben Conan, Ben Gairn, Ben Hope, Ceres, �erný Neguš, Démon a Fokus 

byly bohatší na antokyany v modifikaci V. U odr�d Ben Lomond, Lota, Morávia, 

Ometa, Ruben a Triton byla stanovena vyšší koncentrace v modifikaci KE�. Velmi 



vysoké koncentrace vykazovaly krom

Gairn, Ben Hope a Ceres.

Graf 21: Srovnání obsah

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

Tabulka 36: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

antokyan� mezi KE� a V

ústavu ovocná�ského Holov

(ukrit. = 3,008)
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vysoké koncentrace vykazovaly krom� již zmín�né Omety, také 

, Ben Hope a Ceres.

ovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

a V u odr�d �erných rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

u Hypotéza

15,179 výsledky nejsou shodné

4,271 výsledky nejsou shodné

2,913 výsledky jsou shodné

7,903 výsledky nejsou shodné

2,129 výsledky jsou shodné

10,516 výsledky nejsou shodné

1,555 výsledky jsou shodné

2,421 výsledky jsou shodné

2,642 výsledky jsou shodné

2,822 výsledky jsou shodné

né Omety, také bobule odr�d Ben 

�dách �erných rybíz�

ského Holovousy s.r.o.

Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského 

tabelovanou hodnotou 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

KE�

V



98 

Odr�da u Hypotéza 

Ometa 10,193 výsledky nejsou shodné 

Ruben 1,984 výsledky nejsou shodné 

Triton 2,350 výsledky jsou shodné 

Shodnost výsledk� pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) koncentrací mezi 

KE� a V byla prokázána u 7 odr�d z 13 (tabulka 36) – Ben Hope, Ceres, Démon, 

Fokus, Lota, Morávia, Triton. Nejvyšší rozdíl mezi KE� a V byl u odr�dy Ben Conan, 

kde prost�ednictvím Lordova testu byla vypo�tena hodnota 15,179. Rozdíl mezi 

koncentracemi vzork� této odr�dy �inil 39 %. Z výsledk� testu shodnosti nelze 

jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah antokyan� v plodech 

�erných rybíz�. 

4.2.3.2 Stanovení antokyan� u odr�d �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�ka 

    

Tabulka 37: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� v �erných odr�dách 

rybíz� od p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Ben Conan – KE	 0,252 0,005 0,025 0,004 60,5± 5,2 

Ben Conan - V 0,273 0,004 0,022 0,003 66,3 ± 4,3 

Ben Gairn – KE	 0,306 0,012 0,038 0,009 70,1 ± 6,0 

Ben Gairn – V 0,308 0,026 0,059 0,027 65,1 ± 4,8 

Ben Hope – KE	 0,487 0,005 0,035 0,005 119,6 ± 4,7 

Ben Hope – V 0,353 0,007 0,036 0,007 83,5 ± 8,7 

Ben Lomond – KE	 0,821 0,0027 0,078 0,005 196,3 ± 6,0 

Ben Lomond – V 0,754 0,004 0,075 0,004 178,9 ± 8,8 

Ceres – KE	 0,363 0,005 0,034 0,006 85,7 ± 7,2 

Ceres – V 0,390 0,004 0,033 0,004 94,5 ± 5,0 

Démon – KE	 0,462 0,014 0,055 0,015 107,2 ± 8,2 
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Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné 

hodnoty 

absorbance A 

[nm] p�i pH 4,5 

Pr�m�rná 

koncentrace 

antokyan�  

[mg·100 g-1] 

A510 A700 A510 A700 

Démon - V 0,496 0,009 0,056 0,009 114,3 ± 6,4 

Fokus - KE	 0,352 0,003 0,028 0,003 84,6 ± 3,1 

Fokus - V 0,336 0,006 0,033 0,004 81,6 ± 7,6 

Lota – KE	 0,404 0,004 0,036 0,003 109,8 ± 6,2 

Lota – V 0,462 0,008 0,043 0,009 97,4 ± 2,1 

Morávia – KE	 0,375 0,005 0,038 0,006 88,9 ± 6,2 

Morávia - V  0,388 0,011 0,046 0,010 90,8 ± 6,7 

Ometa – KE	 0,672 0,006 0,057 0,005 163,6 ± 5,8 

Ometa – V 0,407 0,006 0,046 0,007 95,6 ± 8,0 

Ruben – KE	 0,463 0,017 0,060 0,017 106,6 ± 7,2 

Ruben – V 0,315 0,007 0,033 0,008 73,6 ± 7,8 

Triton – KE	 0,402 0,010 0,042 0,010 96,3 ± 6,5 

Triton - V 0,340 0,022 0,056 0,022 75,2 ± 5,0 

Obsah antokyan� v �erném rybízu od p�stitele Vondrá�ka (tabulka 37, graf 22) 

byl nejnižší u odr�dy Ben Conan KE� 60,5 mg·100 g-1 a nejvyšší u Ben Lomond KE�

196,3 mg·100 g-1. Vysoká koncentrace antokyan� byla nam��ena i v odr�d� Ometa 

KE� 163,6 mg·100 g-1. Vyšší koncentrace u modifikace V byla stanovena  

u odr�d Ben Conan, Ceres, Démon a Morávia. U ostatních odr�d byla vyšší koncentrace 

nam��ena v KE�.  

Nam��ené koncentrace antokyan� v �ervených rybízech byly nižší, než byla 

hodnota uvedená v literatu�e, což stejn� jako v p�edchozích p�ípadech mohlo být 

zp�sobeno �adou faktor� – volba odr�dy, klimatické podmínky, stupe	 zralosti plod�

apod.  



Graf 22: Srovnání obsah

od p�stitele Vondrá�ka

Tabulka 38: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

antokyan� mezi KE� a V

Odr�da 

Ben Conan 

Ben Gairn 

Ben Hope 

Ben Lomond 

Ceres 

Démon 

Fokus 

Lota 

Morávia 

Ometa 

Ruben 

Triton 

U odr�d Ben Conan, Ben Gai

Lordovým testem pro hladinu významnosti 

a V (tabulka 38). Nejv�
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ovnání obsah� antokyan� mezi KE� a V v odr�dách 

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsled

a V u odr�d �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�

u Hypotéza

1,837 výsledky jsou 

1,403 výsledky jsou shodné

8,079 výsledky nejsou shodné

3,531 výsledky nejsou shodné

2,173 výsledky jsou shodné

1,465 výsledky jsou shodné

0,860 výsledky jsou shodné

4,446 výsledky nejsou 

0,441 výsledky jsou shodné

14,779 výsledky nejsou shodné

6,626 výsledky nejsou shodné

5,494 výsledky nejsou shodné

�d Ben Conan, Ben Gairn, Ceres, Démon, Fokus a Morávia byla 

pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) prokázána shoda

a V (tabulka 38). Nejv�tší rozdíl mezi koncentracemi KE� a V je u odr

�dách �erných rybíz�  

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

stitele Vondrá�ka (ukrit. = 3,008)

Hypotéza

výsledky jsou shodné 

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné 

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

, Ceres, Démon, Fokus a Morávia byla 

prokázána shoda mezi KE�

je u odr�dy Ometa 

KE�

V



u = 14,779. Z výsledk� testu shodnosti nelze jednozna

zásadní vliv na obsah antokyan

4.2.3.3 Porovnání obsahu antokyan

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

Graf 23: Srovnání obsah�

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

Vyšší koncentrace antokyan

šlechtitelským ústavem

byla vyšší koncentrace v

Tabulka 39: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsle

antokyan� u KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

s.r.o. a p�stitele Vondrá�

Odr�da 

Ben Conan 

Ben Gairn 

Ben Hope 

Ben Lomond 
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� testu shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m

antokyan� v plodech �erných rybíz�. 

Porovnání obsahu antokyan� u odr�d �erných rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

obsah� antokyan� v bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách 

Vyšší koncentrace antokyan� jsou nam��eny u vzork� dodaných 

ovocná�ským Holovousy s.r.o. (graf 23). Po

byla vyšší koncentrace v rybízu od p�stitele Vondrá�ka.  

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsle

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

ele Vondrá�ka v odr�dách �erných rybíz� (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

2,988 výsledky jsou shodné

30,494 výsledky nejsou shodné

16,946 výsledky nejsou shodné

12,677 výsledky nejsou shodné

�it, zdali tvar rostliny m�l

z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách �erných rybíz�  

� dodaných Výzkumným a 

. (graf 23). Pouze u Ben Lomond 

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

= 3,008)

Hypotéza

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

Holovousy

Vondrá�ek



Odr�da 

Ceres 

Démon 

Fokus 

Lota 

Moravia 

Ometa 

Ruben 

Triton 

Testem shodnosti výsledk

(99 %) v bobulích KE�

Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá

Ben Conan a Démon. Nejv

rozdíl mezi koncentracemi byl 56 %. 

odhadnout, zdali m�lo

antokyan�. 

Graf 24: Srovnání obsah

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o
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u Hypotéza

14,906 výsledky nejsou shodné

2,994 výsledky jsou shodné

16,353 výsledky nejsou shodné

7,688 výsledky nejsou shodné

7,254 výsledky nejsou shodné

8,027 výsledky nejsou shodné

5,318 výsledky nejsou shodné

6,922 výsledky nejsou shodné

Testem shodnosti výsledk� koncentraci pro hladinu významnosti 

bobulích KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

�stitele Vondrá�ka (tabulka 39), byla prokázána shoda u odr

Ben Conan a Démon. Nejv�tší neshoda byla prokázána u odr�dy Ben Gai

rozdíl mezi koncentracemi byl 56 %. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna

stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah 

Srovnání obsah� antokyan� v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách 

Hypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

pro hladinu významnosti � = 0,01  

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

(tabulka 39), byla prokázána shoda u odr�dy 

�dy Ben Gairn u = 30,494, 

 Lordova testu nelze jednozna�n�

stován, zásadní vliv na obsah 

bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách �erných rybíz�  

Holovousy

Vondrá�ek
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Vyšší koncentrace antokyan� krom� odr�dy Ben Lomond, byly stanoveny  

u odr�d V Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.  

(graf 24). 

Tabulka 40: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

antokyan� u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

p�stitele Vondrá�ka v odr�dách �erných rybíz� (ukrit. = 3,008)

Odr�da u Hypotéza 

Ben Conan 24,122 výsledky nejsou shodné 

Ben Gairn 30,699 výsledky nejsou shodné 

Ben Hope 24,070 výsledky nejsou shodné 

Ben Lomond 12,472 výsledky nejsou shodné 

Ceres 19,854 výsledky nejsou shodné 

Démon 3,837 výsledky nejsou shodné 

Fokus 10,771 výsledky nejsou shodné 

Lota 1,166 výsledky jsou shodné 

Morávia 4,094 výsledky nejsou shodné 

Ometa 10,607 výsledky nejsou shodné 

Ruben 10,400 výsledky nejsou shodné 

Triton 10,971 výsledky nejsou shodné 

Test shodnosti pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byl vypo�ítán  

i pro modifikaci V �erného rybízu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. a modifikaci V �erného rybízu p�stitele Vondrá�ka (tabulka 40). 

Shodnost výsledk� byla stanovena pouze u jedné odr�dy, kterou byla Lota. Nejvyšší 

hodnota Lordova testu vyšla u odr�d Ben Gairn u = 30,699, Ben Conan u = 24,122 a 

Ben Hope u = 24,070. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo 

stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah antokyan�. 

4.3 Zralost plod�

 Již na první pohled bylo zjevné, ze plody nejsou stejné zralosti. To mohlo být 

možným d�vodem odchylek mezi výsledky, což je znatelné hlavn� ze statistických 

vyhodnocení (viz. p�ílohy). Z tohoto d�vodu byl proveden pokus, kdy byly vybrány 

zralé bobule a bobule mén� zralé a byly otestovány na obsah polyfenol� a antokyan�. 

Tento test byl proveden u t�ech odr�d – Rubigo KE� (�ervený rybíz) z Výzkumného a 
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šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a i v plodech Rubigo KE�  

od p�stitele Vondrá�ka, Ben Hope (�erný rybíz) od p�stitele Vondrá�ka KE� i V a 

odr�d� Ben Conan (�erný rybíz) KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka. 

  

Tabulka 41: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� ve zralých a mén� zralých plodech �ervených rybíz�

Rubigo K�� Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

Rubigo KE� p�stitele Vondrá�ka 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o. 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Koncentrace antokyan�

[mg·100 g-1]

Rubigo KE	 - zralé 0,384 152,9 

Rubigo KE	 - mén� zralé 0,314 125,7 

P�stitel Vondrá�ek 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Koncentrace antokyan�

[mg·100 g-1]

Rubigo KE	 - zralé 0,385 153,1 

Rubigo KE	 - mén� zralé 0,246 95,2 

Koncentrace polyfenol� (tabulka 41) u zralé odr�dy Rubigo KE�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. m�la hodnotu 

152,8 mg·100 g-1, u mén� zralé 125,7 mg·100 g-1, hodnota ze sm�sného vzorku  

(tabulka 11) byla 144,9 mg·100 g-1. Rozdílnost mezi barvou zralého a mén� zralého 

rybízu je znázorn�na na obrázku 5. I rozdílnost mezi koncentrací antokyan� byla mezi 

zralými a mén� zralými plody dosti velká (tabulka 42). Koncentrace antokyan� byla  

u zralých plod� 36,8 mg·100 g-1 a u mén� zralých plod� pouhých 16,0 mg·100 g-1,  

u sm�sného vzorku (tabulka 29) 31,7 mg·100 g-1. 

 Velmi velký rozdíl mezi zralostí plod� byl i v plodech Rubigo KE� od p�stitele 

Vondrá�ka (obrázek 6). U zralých plod� byla nam��ena koncentrace polyfenol�  

153,1 mg·100 g-1 a u mén� zralých 95,2 mg·100 g-1. Koncentrace polyfenol� sm�sného 

vzorku m�la hodnotu 133,5 mg·100 g-1 (tabulka 13). Ve zralých plodech byla stanovena 

koncentrace antokyan� 35,5 mg·100 g-1 a v plodech mén� zralých pouhých  
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11,6 mg·100 g-1. Koncentrace ve sm�sném vzorku m�la hodnotu 28,6 mg·100 g-1

(tabulka 31). 

Tabulka 42: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnové délce 510 nm 

a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� ve zralých a mén� zralých 

plodech �ervených rybíz� Rubigo KE� Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a Rubigo KE� p�stitele Vondrá�ka

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 4,5  

Koncentrace 

antokyan�

[mg·100 g-1]

A510 A700 A510 A700 

Rubigo KE	 - zralé 0,522 0,037 0,099 0,034 36,8 

Rubigo KE	 – mén� zralé 0,268 0,033 0,084 0,031 16,0 

P�stitel Vondrá�ek

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 4,5 

Koncentrace 

antokyan�

[mg·100 g-1]

A510 A700 A510 A700 

Rubigo KE	 - zralé 0,533 0,060 0,124 0,055 35,5 

Rubigo KE	 – mén� zralé 0,254 0,062 0,118 0,058 11,6 

Obrázek 5: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Rubigo KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o.  



106 

Obrázek 6: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Rubigo KE� od p�stitele Vondrá�ka 

Tabulka 43: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnových délkách 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� ve zralých a mén� zralých plodech �erných rybíz� Ben 

Hope KE� a V p�stitele Vondrá�ka 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Koncentrace antokyan�

[mg·100 g-1]

Ben Hope KE	 – zralé  0,268 350,5 

Ben Hope KE	 – mén�

zralé 

0,122 147,6 

Ben Hope V – zralé  0,197 251,8 

Ben Hope V – mén� zralé 0,136 169,0 

Dále bylo provedeno porovnání zralých a mén� zralých plod� u odr�dy Ben 

Hope KE� p�stitele Vondrá�ka. Koncentrace polyfenol� (tabulka 43) ve zralých 

plodech 350,5 mg·100 g-1  a v mén� zralých plodech 147,6 mg·100 g-1. U sm�sného 

vzorku byla nam��ena koncentrace 182,2 mg·100 g-1 (tabulka 19). Koncentrace 

antokyan� (tabulka 44) v Ben Hope KE� byla ve zralých plodech 178,8 mg·100 g-1, 

v mén� zralých plodech pouhých 44,7 mg·100 g-1 a u sm�sného vzorku  

119,6 mg·100 g-1 (tabulka 37). Barevný rozdíl mezi zralými a mén� zralými plody je 

znázorn�n na obrázku 7 a na obrázku 8 je znázorn�na barva š
áv, která byla z daných 

plod� získána.  

U Ben Hope V p�stitele Vondrá�ka byla koncentrace polyfenol� (tabulka 43)  

ve zralých plodech 251,8 mg·100 g-1 a v plodech mén� zralých 169,0 mg·100 g-1.  

Ve sm�sném vzorku byla stanovena koncentrace 174,6 mg·100 g-1 (tabulka 19). Rozdíl 

byl identifikován i u koncentrací antokyan� (tabulka 44), která byla ve zralých plodech 
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111,3 mg·100 g-1 a v mén� zralých plodech 36,2 mg·100 g-1. Stanovená koncentrace  

u sm�sného vzorku �inila 83,5 mg·100 g-1 (tabulka 37). Na obrázku 9 je barevný rozdíl 

mezi zralými a mén� zralými bobulemi a na obrázku 10 je znázorn�n �ez zralou a mén�

zralou bobulí a získaná barva obou š
áv. 

Tabulka 44: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� ve zralých a mén�

zralých plodech �erných rybíz� Ben Hope KE� a V p�stitele Vondrá�ka

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] p�i 

pH 1 

Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 4,5  

Koncentrace 

antokyan�

[mg·100 g-1]

A510 A700 A510 A700 

Ben Hope KE	 -zralé 0,753 0,013 0,077 0,015 178,8 

Ben Hope KE	 - nezralé 0,205 0,012 0,036 0,013 44,7 

Ben Hope V - zralé 0,477 0,013 0,056 0,013 1113 

Ben Hope V - nezralé 0,173 0,016 0,037 0,016 36,2 

Obrázek 7: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Ben Hope KE� od p�stitele Vondrá�ka 
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Obrázek 8: Znázorn�ní rozdílu v barv� š
ávy získané ze zralých (levá strana) a mén�

zralých plod� (pravá strana) odr�dy Ben Hope KE� od p�stitele Vondrá�ka.

Obrázek 9: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Ben Hope V od p�stitele Vondrá�ka 

Obrázek 10: Na levé stran� obrázku �ez zralou a mén� zralou bobulí Ben Hope V 

p�stitele Vondrá�ka. A na pravé stran� obrázku znázorn�n rozdíl v barv� š
ávy získané 

ze zralých a mén� zralých plod� odr�dy Ben Hope V od p�stitele Vondrá�ka.
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Tabulka 45: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i vlnové délce 750 nm a vypo�tené 

hodnoty koncentrací polyfenol� ve zralých a mén� zralých plodech �erného rybízu Ben 

Conan K�� Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

Ben Conan V p�stitele Vondrá�ka 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o. 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Koncentrace antokyan�

[mg·100 g-1]

Ben Conan KE	 - zralé 0,253 328,5 

Ben Conan KE	 – mén�

zralé 

0,177 223,7 

P�stitel Vondrá�ek 

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm]

Koncentrace antokyan�

[mg·100 g-1]

Ben Conan V - zralé 0,203 260,1 

Ben Conan V – mén� zralé 0,107 127,8 

U odr�dy Ben Conan KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. byla koncentrace polyfenol� (tabulka 45) u zralých 

plod� 328,5 mg·100 g-1 a u mén� zralých plod� 223,7 mg·100 g-1. Koncentrace 

polyfenol� ve sm�sném vzorku �inila 234,1 mg·100 g-1 (tabulka 17). Barva zralých a 

mén� zralých plod� byla znázorn�na na obrázku 11. Na obrázku 12 byl �ez zralým a 

mén� zralým plodem a rozdílnost barvy š
áv, které byly z t�chto plod� získány. 

Koncentrace antokyan� (tabulka 46) u zralých plod� byla 148,4 mg·100 g-1, u mén�

zralých plod� 31,7 mg·100 g-1 a u sm�sného vzorku 60,5 mg·100 g-1 (tabulka 35). 

 Dále byla stanovena koncentrace polyfenol� a antokyan� ve zralých a mén�

zralých plodech u Ben Conan V p�stitele Vondrá�ka. Na obrázku 13 byl znázorn�n 

barevný rozdíl mezi bobulemi a na obrázku 14 barva š
ávy, která byla z daných plod�

získána. Koncentrace polyfenol� (tabulka 45) ve zralých plodech Ben Conan V byla 

260,1 mg·100 g-1 v mén� zralých plodech 127,8 mg·100 g-1. Ve sm�sném vzorku byla 

nam��ena koncentrace 220,7 mg·100 g-1 (tabulka 19). Ve zralých bobulích byla 

nam��ena koncentrace antokyan� (tabulka 46) 79,7 mg·100 g-1, v mén� zralých 

bobulích 31,8 mg·100 g-1 a ve sm�sném vzorku 59,7 mg·100 g-1 (tabulka 37). 
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Tabulka 46: Nam��ené hodnoty absorbancí p�i pH 1 a pH 4,5 p�i vlnových délkách  

510 nm a 700 nm a vypo�tené hodnoty koncentrací antokyan� ve zralých a mén�

zralých plodech �erného rybízu Ben Conan KE� Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. a Ben Conan V p�stitele Vondrá�ka 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o.

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 4,5  

Koncentrace 

antokyan�

[mg·100 g-1]

A510 A700 A510 A700 

Ben Conan KE	 – zralé  0,598 0,007 0,062 0,035 148,4 

Ben Conan KE	 – mén�

zralé 

0,146 0,009 0,030 0,013 31,7 

P�stitel Vondrá�ek

Odr�da Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 1 

Pr�m�rné hodnoty 

absorbance A [nm] 

p�i pH 4,5 

Koncentrace 

antokyan�

[mg·100 g-1]

A510 A700 A510 A700 

Ben Conan V – zralé  0,342 0,008 0,040 0,008 79,7 

Ben Conan V – mén� zralé 0,163 0,017 0,045 0,019 31,8 

Obrázek 11: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Ben Conan KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o.
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Obrázek 12: Na levé stran� obrázku �ez zralou a mén� zralou bobulí Ben Conan KE�  

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o., a na pravé 

stran� obrázku znázorn�n rozdíl v barv� š
áv získaných ze zralých a mén� zralých 

plod� odr�dy Ben Conan KE� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. 

Obrázek 13: Na levé stran� obrázku zralé plody a na pravé stran� obrázku mén� zralé 

plody odr�dy Ben Conan V od p�stitele Vondrá�ka

Obrázek 14: Znázorn�ní rozdílu v barv� š
ávy získané ze zralých a mén� zralých plod�

odr�dy Ben Conan V od p�stitele Vondrá�ka.  
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4.4 Stanovení vitaminu C 

Vitamin C v odr�dách bílých, �ervených a �erných rybíz� byl stanoven podle 

metody uvedené v kapitole 3.5. 

4.4.1 Stanovení vitaminu C u odr�d bílých rybíz�

Celkem bylo analyzováno 6 odr�d bílých rybíz�. Každá odr�da byla dodána  

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a  

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Na záv�r byly 

odpovídající varianty vzájemn� porovnány za použití statistické metody popsané 

v kapitole 3.3.1. Podle tabulky 2 by m�lo být zastoupení vitaminu C v plodech bílého 

rybízu 15 – 60 mg·100g-1. 

4.4.1.1 Stanovení vitaminu C u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

Tabulka 47: Nam��ené plochy pík� a pr�m�rné koncentrace vitaminu C v bílých 

odr�dách rybízu z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

p�epo�tena na 100 g ovoce  

Odr�dy Pr�m�rná koncentrace vitaminu C 

[mg·100g-1] 

Blanka KE	 34,3 ± 2,8 

Blanka V 47,6 ± 4,8 

Jantar KE	 49,8 ± 1,0 

Jantar V 49,0 ± 1,5 

Olin KE	 30,2 ± 4,1 

Olin V 47,0 ± 8,4 

Orion KE	 17,7 ± 3,1 

Orion V 27,3 ± 2,7 

Primus KE	 36,4 ± 7,9 

Primus V 42,8 ± 10,0 

Viktorie KE	 20,9 ± 4,2 

Viktorie V 25,7 ± 3,5 
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Vitamin C byl stanoven pouze u odr�d bílých rybíz�. Nejvyšší koncentrace 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

byla stanovena u odr�dy Jantar (tabulka 47) � Jantar KE� 49,8 mg·100g

. Bohaté na obsah vitaminu C byly také odr�d Blanka, Olin a Primus. 

Naopak nejmenší zastoupení stanovovaného vitaminu bylo nam��eno u odr

Viktorie. Orion KE� obsahoval pouze 17,7 mg·100g-1 a Viktorie KE

Vyšší koncentrace vitaminu C byly nam��eny v

�dy Jantar byla koncentrace nepatrn� vyšší u modifikace KE

ené hodnoty odpovídaly hodnotám, které byly uvedeny v

Srovnání obsah� vitaminu C mezi KE� a V v odr�dách bílých rybíz

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

� a V u odr�d bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a porovnání výsledk� s tabelovanou hodnotou 

u Hypotéza

5,231 výsledky nejsou shodné

1,050 výsledky jsou shodné

4,025 výsledky nejsou shodné

4,934 výsledky nejsou 

Jantar Olin Orion Primus Viktorie

. Nejvyšší koncentrace 

ovocná�ského Holovousy 

� 49,8 mg·100g-1 a Jantar 

Blanka, Olin a Primus. 

��eno u odr�d Orion a 

a Viktorie KE�

��eny v modifikacích V  

 vyšší u modifikace KE�.  

ené hodnoty odpovídaly hodnotám, které byly uvedeny v literatu�e. 

�dách bílých rybíz�

ského Holovousy s.r.o

í shodnosti výsledk� koncentrací

z Výzkumného a šlechtitelského 

tabelovanou hodnotou 

ypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné 

Viktorie

KE�

V
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Odr�da u Hypotéza 

Primus 1,077 výsledky jsou shodné 

Viktorie 1,890 výsledky jsou shodné 

Lordovým testem pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %) byla vypo�ítána 

shodnost výsledk� (tabulka 48). Výsledky mezi KE� a V jsou shodné u odr�d Jantar, 

Primus a Viktorie. U odr�d Blanka, Olin a Orion shoda prokázána nebyla. Z výsledk�

testu shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny m�l zásadní vliv na obsah 

vitaminu C v plodech bílých rybíz�. 

4.4.1.2 Stanovení vitaminu C u odr�d bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka

   

Tabulka 49: Nam��ené plochy pík� a pr�m�rné koncentrace vitaminu C v bílých 

odr�dách rybízu od p�stitele Vondrá�ka p�epo�tena na 100 g ovoce

Odr�dy Pr�m�rná koncentrace vitaminu C  

[mg·100g-1] 

Blanka KE	 35,4 ± 2,7 

Blanka V 34,1 ± 5,6 

Olin KE	 21,7 ± 4,1 

Olin V 25,0 ± 0,5 

Primus KE	 19,5 ± 6,7 

Primus V 37,9 ± 6,5 

Viktorie KE	 12,9 ± 4,2 

Viktorie V 15,4 ± 9,0 

V bílých rybízech od p�stitele Vondrá�ka nebyly koncentrace vitaminu C 

(tabulka 49) tak vysoké, jako v plodech bílého rybízu z Výzkumného a šlechtitelského 

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. Nejvyšší koncentrace byla stanovena u odr�dy 

Primus V 37,9 mg·100g-1 a také u odr�dy Blanka – Blanka KE� 35,4 mg·100g-1 Blanka 

V 34,1 mg·100g-1. Nejnižší koncentrace Vitaminu C byla v odr�d� Viktorie.  

Ve Viktorii KE� bylo nam��eno pouhých 12,9 mg·100g-1.V odr�dách Olin, Primus a 

Viktorie byla vyšší koncentrace nam��ena u modifikace V (graf 26). U odr�dy Blanka 

byla koncentrace nepatrn� vyšší u KE�. 
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Graf 26: Srovnání obsah
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ené koncentrace vitaminu C odpovídaly koncentrací

e, pouze u odr�dy Viktorie KE� byla koncentrace nižší. 

Srovnání obsah� vitaminu C mezi KE� a V v odr�dách bílých rybíz

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

� a V u odr�d bílých rybíz� p�stitele Vondrá�

tabelovanou hodnotou (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

0,475 výsledky jsou shodné

1,396 výsledky jsou shodné

4,187 výsledky nejsou shodné

0,461 výsledky jsou shodné

Byl proveden prost�ednictvím Lordova testu test na shodnost výsledk

� = 0,01 (99 %) mezi KE� a V (tabulka 50). Shodnost výsledk

�d Blanka, Olin a Viktorie. U odr�dy Primus výsledky KE

výsledk� testu shodnosti nelze jednozna�n� ur�it, zdali tvar rostliny 

zásadní vliv na obsah vitaminu C v plodech bílých rybíz�. 

Blanka Olin Primus Viktorie

itaminu C odpovídaly koncentracím uvedeným 

ých rybíz� p�stitele 

í shodnosti výsledk� koncentrací

stitele Vondrá�ka a porovnání 

potéza

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

ednictvím Lordova testu test na shodnost výsledk� pro 

 a V (tabulka 50). Shodnost výsledk�

dy Primus výsledky KE� a V 

� �it, zdali tvar rostliny 

Viktorie

KE�

V



4.4.1.3 Porovnání obsahu vitaminu C u odr

šlechtitelského ústavu ovocná

Vondrá�ka 

  

Graf 27: Srovnání obsahu vitaminu C v

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p

Vyšší koncentrace vitaminu C byly nam

šlechtitelského ústavu ovocná

byla koncentrace nepatrn�

Tabulka 51: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnán
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Porovnání obsahu vitaminu C u odr�d bílých rybíz�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

Srovnání obsahu vitaminu C v bobulích KE� z Výzkumného a

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bílého rybízu

Vyšší koncentrace vitaminu C byly nam��eny u plod� KE�

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. (graf 27). Pouze u odr

byla koncentrace nepatrn� vyšší u plod� od p�stitele Vondrá�ka.

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk

� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�

ele Vondrá�ka v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008) 

u Hypotéza

0,576 výsledky jsou shodné

2,411 výsledky jsou shodné

3,499 výsledky nejsou shodné

2,042 výsledky jsou shodné

Pro srovnání koncentrací mezi bobulemi KE� odr�

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p

Blanka Olin Primus Viktorie

z Výzkumného a 

ského Holovousy s.r.o. a od p�stitele 

 z Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílého rybízu

� KE� z Výzkumného a 

(graf 27). Pouze u odr�dy Blanka 

í shodnosti výsledk� koncentrací

 z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy 

ypotéza

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

� odr�d bílého rybízu 

ského Holovousy s.r.o. a p�stitele 

Holovousy

Vondrá�ek



Vondrá�ka byl vypo�ítán test shodnosti 

Shodnost byla prokázána u odr

Lordova testu nelze jednozna

zásadní vliv na obsah vitaminu C

Graf 28: Srovnání obsahu vitaminu C v

ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p

U modifikace V

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná

od p�stitele Vondrá�ka (graf 28)

Tabulka 52: Výpo�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsl

vitaminu C u V z Výzkumného a šlechtitelského ústav

a p�stitele Vondrá�ka v odr

Odr�dy 

Blanka 

Olin 

Primus 

Viktorie 
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�ítán test shodnosti pro hladinu významnosti 

Shodnost byla prokázána u odr�d Blanka, Olin a Viktorie (tabulka 51).

Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo stanovišt�, kde byl rybíz vyp

vitaminu C. 

Srovnání obsahu vitaminu C v bobulích V z Výzkumného a šlechtitelského 

�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele Vondrá�ka v odr�dách bíl

U modifikace V byly u všech �ty�ech odr�d vyšší koncentrace v

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o.

(graf 28). 

�et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsl

vitaminu C u V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

v odr�dách bílých rybíz� (ukrit. = 3,008)

u Hypotéza

3,895 výsledky nejsou shodné

7,473 výsledky nejsou shodné

0,910 výsledky jsou shodné

2,480 výsledky jsou shodné

pro hladinu významnosti � = 0,01 (99 %). 

(tabulka 51). Z výsledk�

�, kde byl rybíz vyp�stován, 

Výzkumného a šlechtitelského 

�dách bílých rybíz�

d vyšší koncentrace v bobulích 

ského Holovousy s.r.o. než v bobulích 

et Lordova testu (u) pro porovnání shodnosti výsledk� koncentrací 

�ského Holovousy s.r.o. 

ypotéza

výsledky nejsou shodné

výsledky nejsou shodné

výsledky jsou shodné

výsledky jsou shodné
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Shodnost výsledk� vypo�tena Lordovým testem pro hladinu významnosti  

� = 0,01 (99 %) mezi koncentracemi (tabulka 52) modifikace V byla prokázána u odr�d 

Primus a Viktorie. Shoda mezi koncentracemi modifikace V u odr�d Blanka a Olin 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a p�stitele 

Vondrá�ka nebyla. Z výsledk� Lordova testu nelze jednozna�n� ur�it, zdali m�lo 

stanovišt�, kde byl rybíz vyp�stován, zásadní vliv na obsah vitaminu C. 

4.5 Stanovení antioxida�ní aktivity metodou DPPH 

Antioxida�ní aktivita v odr�dách bílých, �ervených a �erných rybíz� byla 

stanovena podle metody uvedené v kapitole 3.5.  

4.5.1 Stanovení antioxida�ní aktivity u odr�d bílých rybíz�

Celkem bylo analyzováno 6 odr�d bílých rybíz�. Pro výpo�et zhášecí aktivity 

byla vybrána pr�m�rná hodnota absorbance všech t�í m��ení, nam��ená v �ase 80 s. 

Tabulka 53: Výsledné hodnoty zhášecí aktivity extrakt� bílých odr�d rybíz�

Odr�da Pr�m�rná absorbance A 

(v �ase 80 s) 

Zhášecí aktivita [80%] 

Blanka 0,283 47,2 

Jantar 0,183 65,9 

Olin 0,271 49,4 

Orion 0,342 36,2 

Primus 0,282 47,4 

Viktorie 0,314 41,4 

Nejvyšší zhášecí aktivita u bílého rybízu byla nam��ena u odr�dy Jantar, která  

v �ase 80 s eliminuje 65,9 % radikálu. U odr�dy Jantar byl zárove	 nam��en i nejvyšší 

obsah antioxida�ního vitaminu C, polyfenol� a antokyan�. Nejnižší hodnoty zhašení 

aktivity byly nam��eny u odr�d Orion 36,2 % a Viktorie 41,4 % (tabulka 53), u kterých 

bylo stanoveno i nižší množství vitaminu C, polyfenol� a antokyan�.  

Pokles absorbancí v pr�b�hu m��ení, kdy došlo k reakci mezi vzorkem a 

radikálem DPPH byl zaznamenán do grafu 29. 



119 

Graf 29: Pokles absorbancí vzork� bílých rybíz� v závislosti na �ase 

4.5.2 Stanovení antioxida�ní aktivity u odr�d �ervených rybíz�

Celkem bylo analyzováno 11 odr�d �ervených rybíz�. Pro výpo�et zhášecí 

aktivity byla vybrána pr�m�rná hodnota absorbance všech t�í m��ení, nam��ená v �ase 

80 s. 

Tabulka 54: Výsledné hodnoty zhášecí aktivity extrakt� �ervených odr�d rybíz�

Odr�da Pr�m�rná absorbance A 

(v �ase 80 s) 

Zhášecí aktivita [80%] 

Detvan 0,285 50,7 

Jesan 0,213 60,7 

Junnifer 0,245 57,6 

J.V.Tets 0,143 75,3 

Losan 0,248 54,2 

NŠLS 11/6 0,256 42,6 

Ronda 0,195 64,0 

Rovada 0,311 55,7 

Rubigo 0,272 49,8 

Stansa 0,285 50,7 

Tatran 0,218 59,8 
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Hodnoty zhášecí aktivity se u �ervených rybíz� pohybovaly od 42,6 %  

u odr�dy NŠLS 11/6 až k 75,6 u odr�dy J.V.Tets (tabulka 54), což koresponduje  

i s obsah polyfenol� a antokyan� nam��ených u t�chto odr�d. Pokles absorbancí 

zp�sobený reakcí vzorku s radikálem DPPH byl kv�li p�ehlednosti zaznamenány  

do dvou graf� (graf 30 a graf 31).   

Graf 30: Pokles absorbancí vzork� �ervených rybíz� v závislosti na �ase 

Graf 31: Pokles absorbancí vzork� �ervených rybíz� v závislosti na �ase 
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4.5.3 Stanovení antioxida�ní aktivity u odr�d �erných rybíz�

Celkem bylo analyzováno 10 odr�d �erných rybíz�. Pro výpo�et zhášecí aktivity 

byla vybrána pr�m�rná hodnota absorbance všech t�í m��ení, nam��ená v �ase 80 s. 

Tabulka 55: Výsledné hodnoty zhášecí aktivity extrakt� �erných odr�d rybíz�

Odr�da Pr�m�rná absorbance A 

(v �ase 80 s) 

Zhášecí aktivita [80%] 

Ben Conan 0,200 65,4 

Ben Gairn 0,216 62,6 

Ben Hope 0,212 70,6 

Ceres  0,220 62,4 

Demon 0,192 66,8 

Fokus 0,211 63,9 

Lota 0,226 61,4 

Moravia 0,223 61,4 

Ometa  0,178 69,2 

Ruben 0,172 63,8 

U �erných rybíz� byla stanovena nejvyšší zhášecí aktivita u odr�dy Ben Hope 

70,6 % a nejnižší u odr�dy Lota a Moravia 61,4 % (tabulka 55). Stanovená zhášecí 

aktivita zhruba odpovídala i množství polyfenol� a antokyan�, které byly v odr�dách 

�erného rybízu nam��eny. 

Hodnoty poklesu absorbancí �erných rybíz� v závislosti na �ase byly 

zaznamenány do graf� 32 a 33.   
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Graf 32: Pokles absorbancí vzork� �erných rybíz� v závislosti na �ase

Graf 33: Pokles absorbancí vzork� �erných rybíz� v závislosti na �ase 
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5 ZÁV
R 

Tato diplomová práce je sou�ástí projektu QI111A141 Ministerstva zem�d�lství. 

Název projektu je Výzkum nových technologií v p�stování angreštu a rybízu se 

zam��ením na kvalitu a využití plod�. 

Teoretická �ást diplomové práce se zabývá popisem rostliny rodu Ribes, 

podmínkami p�stování, šk�dci, kte�í ke�e napadají, obsahem nutri�n� významných látek 

a využitím plod� v potraviná�ství. V dalších kapitolách teoretické �ásti jsou 

charakterizovány fenolické látky, vitamin C a antioxida�ní aktivita, dále také jejich 

nutri�ní vlastnosti a zp�soby stanovení. 

Experimentální �ást je v�nována stanovení polyfenol� spektrofotometricky 

pomocí Folin – Ciocaltauova �inidla, stanovení antokyanových barviv  

pH – diferenciální metodou, stanovení vitaminu C prost�ednictvím HPLC a stanovení 

antioxida�ní aktivity metodou DPPH.   

 Cílem práce bylo stanovení vybraných nutri�n� významných látek v bobulích  

6 bílých, 12 �ervených a 13 �erných odr�dách rybíz�. Každá odr�da byla dodána  

ze 2 stanoviš
, z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a  

od p�stitele Vondrá�ka, ve 2 tvarových modifikacích KE� a V. Stanovené nutri�ní 

hodnoty mezi KE� a V byly mezi sebou porovnány a bylo zhodnoceno, zdali má tvar 

rostliny zásadní vliv na obsah jednotlivých nutri�n� významných látek. Porovnání bylo 

provedeno také mezi dodavateli jednotlivých odr�d rybíz�, Výzkumný a šlechtitelský 

ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o. a p�stitel Vondrá�ek, a ur�eno, zdali má stanovišt�, 

kde byl rybíz vyp�stován, vliv na obsah jednotlivých látek. 

  

 Nejprve bylo provedeno stanovení polyfenol� v odr�dách bílých, �ervených a 

�erných rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. a 

od p�stitele Vondrá�ka. Nejchudší na obsah polyfenol� byly bílé rybízy a naopak 

nejbohatší �erné rybízy. Z plod� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. bylo stanoveno nejvyšší množství polyfenol� z odr�d bílých rybíz�

u odr�dy Jantar V 151,1 mg·100 g-1, z odr�d �ervených rybíz� u Jesan V 

212,5 mg·100 g-1 a z �erných rybíz� u odr�dy Ometa KE� 327,5 mg·100 g-1. Nejnižší 

množství polyfenol� bylo nam��eno z bílých rybíz� u odr�dy Viktorie KE�  

58,2 mg·100 g-1, z �ervených rybíz� Losan V 90,3 mg·100 g-1 a z �erných rybíz� �erný 

Neguš KE� 59,8 mg·100 g-1. Nejvyšší obsah polyfenol� v plodech od p�stitele 
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Vondrá�ka byl z bílých odr�d v Olin KE� 92,1 mg·100 g-1 a Primus KE�  

89,4 mg·100 g-1, z �ervených rybíz� v Rubigo V 216,8 mg·100 g-1 a z �erných rybíz�

v Ben Lomond 295,2 mg·100 g-1. A naopak nejchudší na obsah polyfenol� byly 

v rybízech bílých Viktorie V 27,1 mg·100 g-1, �ervených Rovada KE�  

107,1 mg·100 g-1 a �erných Ruben V, kde je obsah ješt� nižší než u Rovady, a to  

72,8 mg·100 g-1. 

 Dále byl stanoven obsah antokyanových barviv v jednotlivých odr�dách rybíz�. 

U plod� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. byl 

nam��en nejvyšší obsah antokyan� u bílých rybíz� v odr�d� Jantar KE�  

0,79 mg·100 g-1, u �ervených rybíz� v odr�d� Kozolupský raný KE� 44,8 mg·100 g-1 a 

u �erných rybíz� Ometa KE� 200,7 mg·100 g-1. Nejnižší obsah antokyan� byl u bílých 

rybíz� v odr�d� Primus KE� i V, kde byla hodnota shodná 0,02 mg·100 g-1,  

u �ervených rybíz� v odr�d� NŠLS 11/6 KE� 10,2 mg·100 g-1 a u �erných rybíz�

v odr�d� �erný Neguš KE� 42,6 mg·100 g-1. Z plod� od p�stitele Vondrá�ka bylo 

nejvyšší množství antokyan� u bílých rybíz� v odr�d� Primus V 0,42 mg·100 g-1,  

u �ervených rybíz� v odr�d� J.V.Tets KE� 31,1 mg·100 g-1 a u �erných rybíz� v odr�d�

Ben Lomond KE� 196,3 mg·100 g-1.  

 Stanovení obsahu vitaminu C metodou HPLC bylo provedeno u všech odr�d 

bílých rybíz�. Nejvyšší obsah z plod� Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. byl prokázán u odr�dy Jantar KE� 49,8 mg·100 g-1 a 

Jantar V 49,0 mg·100 g-1 a nejnižší obsah u odr�d Orion 17,7 mg·100 g-1 a Viktorie 

KE� 20,9 mg·100 g-1. U plod� od p�stitele Vondrá�ka byl nejvyšší obsah vitaminu C 

stanoven u odr�dy Primus V 37,9 mg·100 g-1 a nejnižší u Viktorie KE�  

12,9 mg·100 g-1. 

 Na záv�r byla stanovena antioxida�ní aktivita v �ase 80 s u jednotlivých odr�d 

rybíz�. U bílých rybíz� byla nejvyšší zhášecí aktivita u odr�dy Jantar 65,9 %, což 

koresponduje i s vysokým obsahem nam��ených polyfenol�, antokyan� a vitaminu C.  

U odr�d Orion a Viktorie byly obsahy polyfenol�, antokyan� a vitaminu C nízké, proto 

byla i hodnota zhášecí aktivity nízká – Orion 36,2 % a Viktorie 41,4 %. U �ervených 

rybíz� byla nejvyšší zhášecí aktivita stanovena u odr�dy J.V.Tets 75,6 %, u které byly 

obsahy stanovovaných nutri�n� významných látek vysoké, naopak nejnižší zhášecí 

aktivita byla u odr�dy NŠLS 11/6 42,6 %, u níž byly obsahy nutri�n� významných látek 

oproti jiným odr�dám �erveného rybízu nízké. U �erných rybíz� byly stanoveny 

pom�rn� vysoké hodnoty polyfenol� a antokyan� u odr�dy Ben Hope, proto je i zhášecí 
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aktivita vysoká 70,6 % a nejnižší hodnoty byly stanovené u odr�d Lota a Morávia, 

zhášecí aktivita u nich �inila 61,4 %.   

Odr�da Primus z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. obsahovala oproti plod�m této odr�dy od p�stitele Vondrá�ka velmi 

malý obsah antokyan�, to mohlo být zp�sobeno stanovišt�m, kde byl rybíz p�stován 

nebo zralostí plod�. V plodech KE� a V z Výzkumného a šlechtitelského ústavu 

ovocná�ského Holovousy s.r.o. byl obsah antokyan� pouhých 0,02 mg·100 g-1 a 

v plodech od p�stitele Vondrá�ka v KE� 0,42 mg·100 g-1 a V 0,31 mg·100 g-1. Rozdíl 

obsahu antokyan� mezi dodavateli �iní 94 %. Primus od p�stitele Vondrá�ka obsahoval 

i velké množství polyfenol� a vitaminu C.  

 Z výsledk� jednotlivých nutri�ních hodnot nelze s p�esností stanovit, zdali má 

tvar rostliny nebo stanovišt� zásadní vliv na obsah jednotlivých složek. V n�kolika málo 

p�ípadech bylo stanoveno, že obsah nutri�ních látek je v modifikacích KE� a V shodný, 

ale v ostatních p�ípadech se lišily. Stejn� tomu bylo i p�i porovnání jednotlivých 

stanoviš
, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná�ský Holovousy s.r.o. a  

p�stitel Vondrá�ek, kde byly obsahy ve velké v�tšin� neshodné. Vyšší obsahy 

jednotlivých nutri�ních hodnot vycházely vyšší p�evážn� u plod� z Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocná�ského Holovousy s.r.o. 

 Nam��ené hodnoty jednotlivých nutri�ních látek byly odlišné i od hodnot 

z literatury. To mohlo být zp�sobeno již zmi	ovaným stanovišt�m, protože rybízy, 

popsané v literatu�e, byly p�stovány mimo �eskou republiku, tedy zásadní roli mohly 

hrát odlišné klimatické podmínky, dále také záleželo na typu odr�dy �i stupni zralosti 

plod�. 

 Do budoucích let by se m�la v�novat v�tší pozornost tomu, aby plody byly 

sbírány v plné zralosti, aby nedocházelo ke komplikacím a zkreslování výsledk�  

p�i m��ení.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAPH 2,2'-azobis(isobutyrimidamid)-dihydroxhloride 

ABTS 2,2'-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothianizol-6-sulfonát) 

APCI atmospheric pressure chemical ionization 

CCC countercurrent chromatography 

CE capillar electrophoresis 

CEC capillary electrochromatography 

CGE capillary gel electrophoresis 

CZE capillary zone electrophoresis 

CITP capillary isotachophoresis 

CUPRAC copper reduction assay 

DAD diode array detektor 

DCIP 2,6-dichlorophenolindofenol 

DNA deoryribonucleic acid 

DNPH 2,4-dinitrophenylhydrazine 

DPPH 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

EDTA etyllenediaminetetraaacetic acid 

EPR elektron paramagnetic resonance 

ESI electrospray ionization 

FAB fast atom bombardment 

FCM Folin-Ciocalteu metod 

FRAP ferric reducting antioxidant potential 

HILIC hydrophilic interaction liquid chromatography

HPLC high performance (pressure) liquid chromatogramy 

HSCCC high speed countercurrent chromatography  

LDL low density lipoprotein 

LIF laser induced fluorescence 

MALDI micellar electrokinetic chromatogramy 

MEKC micellar electrokinetic chromatography 

MS mass spectrometry 

NMR nuclear magnetic resonance 

ODS octadecyl silica gel 

ORAC oxygen radiál absorbance capacity 
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PC paper chromatography 

PS/DVB poly(styrene-divinylbenzene) 

RPC reserved phase chromatography 

TCL thin layer chromatogramy 

TEAC trolox equival entantioxidant capacity 

TOF time of flight 

TROLOX 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 

UV ultraviolet radiation 

VIS visible radiation 
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9 P	ÍLOHY 

P�íloha 1: Kalibra�ní závislost pro stanovení polyfenol� m��ená p�i 750 nm 

P�íloha 2: Hodnoty kalibra�ní závislosti pro stanovení polyfenol�

Koncentrace [mg·l-1] A1 A2 A3 Pr�m�rná A 

12,500 0,064 0,064 0,060 0,063 

25,000 0,118 0,114 0,115 0,116 

50,000 0,196 0,199 0,197 0,197 

100,000 0,396 0,396 0,399 0,397 

200,000 0,763 0,777 0,795 0,778 

P�íloha 3: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Blanka – KE	 1,329 0,544 0,314 0,884 61,533 ± 3,998 

Blanka – V 1,057 0,432 0,249 0,713 60,537 ± 3,178 

Jantar – KE	 1,825 0,782 0,451 0,680 114,916 ± 5,488 

Jantar – V 1,183 0,494 0,285 0,327 151,104 ± 3,559 

Olin – KE	 1,611 0,693 0,400 0,676 102,513 ± 4,846 

Olin – V 0,814 0,358 0,207 0,292 122,444 ± 2,447 

Orion – KE	 1,094 0,447 0,258 0,340 131,308 ± 3,291 

Orion – V 1,359 0,557 0,321 0,483 115,273 ± 4,088 
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Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Primus – KE	 1,203 0,501 0,289 0,533 93,994 ± 3,619 

Primus – V 1,389 0,601 0,347 0,610 98,558 ± 4,177 

Viktorie – KE	 1,926 0,788 0,455 1,331 58,226 ± 5,792 

Viktorie - V 2,061 0,855 0,494 1,391 61,446 ± 6,198 

P�íloha 4: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Blanka – KE	 1,489 0,617 0,356 0,939 65,680 ± 4,478 

Blanka – V 0,988 0,427 0,246 0,680 62,773 ± 2,970 

Olin - KE	 1,694 0,696 0,402 0,756 92,136 ± 5,059 

Olin - V 1,026 0,420 0,243 0,485 86,728 ± 3,086 

Primus - KE	 1,307 0,538 0,311 0,602 89,433 ± 3,931 

Primus - V 1,382 0,580 0,335 0,703 82,559 ± 4,157 

Viktorie - KE	 0,946 0,421 0,243 1,327 31,726 ± 2,845 

Viktorie - V 1,906 0,780 0,450 2,881 27,064 ± 5,732 

P�íloha 5: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �ervených rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Detvan - KE	 1,211 0,519 0,300 0,372 139,653 ± 3,643 

Detvan - V 1,307 0,579 0,334 0,372 155,518 ± 3,932 

Jesan - KE	 1,761 0,722 0,417 0,612 117,925 ± 5,298 

Jesan - V 2,108 0,881 0,508 0,414 212,478 ± 6,340 

Junnifer – KE	 1,692 0,691 0,399 0,423 163,492 ± 5,090 

Junnifer - V 1,851 0,831 0,480 0,499 166,487 ± 5,567 

J.V.Tets – KE	 1,811 0,757 0,437 0,410 184,547 ± 5,448 

J.V.Tets - V 1,380 0,606 0,350 0,376 161,279 ± 4,152 

Kozolupský raný - KE	 1,612 0,673 0,388 0,433 155,270 ± 4,850 

Kozolupský raný - V 1,628 0,673 0,418 0,455 159,396 ± 4,898 

Losan - KE	 0,438 0,186 0,108 0,132 141,271 ± 1,318 

Losan -V 1,725 0,726 0,419 0,805 90,261 ± 5,188 

NŠLS 11/6 – KE	 1,902 0,778 0,449 0,524 148,567 ± 5,722 
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Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

NŠLS 11/6 – V 1,376 0,582 0,336 0,359 161,953 ± 4,138 

Rovada - KE	 1,304 0,597 0,345 0,401 148,762 ± 3,923 

Rovada - V 1,997 0,865 0,499 0,546 158,481 ± 6,008 

Rubigo- KE	 0,618 0,261 0,150 0,180 144,892 ± 1,858 

Rubigo - V 1,154 0,481 0,278 0,267 180,188 ± 3,471 

Stansa - KE	 1,226 0,515 0,297 0,277 186,152 ± 3,688 

Stansa - V 2,174 0,898 0,518 0,455 197,252 ± 6,540 

Tatran - KE	 2,064 0,892 0,515 0,539 165,425 ± 6,208 

Tatran -V 1,378 0,598 0,345 0,466 128,298 ± 4,144 

P�íloha 6: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Jesan - KE	 2,189 0,895 0,517 0,642 139,294 ± 6,585 

Jesan - V 1,232 0,503 0,290 0,282 178,345 ± 3,705 

Junnifer – KE	 1,421 0,595 0,344 0,501 118,737 ± 4,274 

Junnifer - V 1,087 0,461 0,266 0,350 131,627 ± 3,270 

J.V.Tets – KE	 2,009 0,840 0,485 0,517 162,350 ± 6,043 

J.V.Tets - V 1,735 0,719 0,415 0,436 165,135 ± 5,219 

Kozolupský raný - 

KE	

1,957 0,815 0,471 0,612 133,133 ± 5,888 

Kozolupský raný - V 1,745 0,736 0,425 0,425 173,300 ± 5,248 

NŠLS 11/6 – KE	 1,804 0,743 0,429 0,666 111,583 ± 5,427 

NŠLS 11/6 – V 1,393 0,571 0,330 0,457 124,895 ± 4,190 

Ronda - KE	 1,592 0,677 0,391 0,632 107,095 ± 4,788 

Ronda – V 1,362 0,563 0,325 0,346 162,746 ± 4,098 

Rovada - KE	 1,386 0,566 0,327 0,396 143,000 ± 4,170 

Rubigo- KE	 1,972 0,849 0,490 0,636 133,472 ± 5,933 

Rubigo - V 1,735 0,754 0,435 0,348 216,775 ± 5,220 

Stansa - V 1,199 0,516 0,298 0,294 175,738 ± 3,606 

Tatran - KE	 2,281 0,931 0,538 0,554 168,270 ± 6,862 

Tatran -V 2,175 0,901 0,520 0,664 135,659 ± 6,543 
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P�íloha 7: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �erných rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01) 

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Ben Conan – KE	 1,427 0,607 0,350 0,259 234,092 ± 4,294 

Ben Conan - V 1,226 0,508 0,293 0,318 159,754 ± 3,689 

Ben Gaim – KE	 1,448 0,592 0,342 0,257 230,535 ± 4,357 

Ben Gaim – V 0,773 0,316 0,183 0,121 262,316 ± 2,327 

Ben Hope – KE	 1,878 0,833 0,481 0,494 168,698 ± 5,649 

Ben Hope – V 0,760 0,324 0,187 0,106 305,410 ± 2,285 

Ben Lomond – KE	 1,520 0,622 0,359 0,222 280,589 ± 4,572 

Ben Lomond – V 1,712 0,722 0,417 0,253 285,394 ± 5,150 

Ceres – KE	 0,811 0,332 0,192 0,152 218,463 ± 2,438 

Ceres – V 1,574 0,668 0,386 0,339 197,078 ± 4,735 

�erný Neguš – KE	 0,884 0,387 0,224 0,648 59,804 ± 2,660 

�erný Neguš – V 1,317 0,582 0,336 0,490 118,661 ± 3,962 

Démon – KE	 1,612 0,663 0,383 0,246 155,409 ± 4,691 

Démon - V 1,559 0,649 0,375 0,419 269,962 ± 4,848 

Fokus - KE	 1,052 0,449 0,259 0,264 169,846 ± 3,165 

Fokus - V 1,115 0,459 0,265 0,175 262,361 ± 3,353 

Lota – KE	 2,141 0,875 0,505 0,480 183,196 ± 6,440 

Lota – V 0,618 0,253 0,146 0,143 177,047 ± 1,860 

Morávia – KE	 1,930 0,854 0,493 0,342 249,391 ± 5,805 

Morávia - V  1,619 0,691 0,399 0,337 204,655 ± 4,871 

Ometa – KE	 1,151 0,480 0,277 0,146 327,473 ± 3,461 

Ometa – V 1,280 0,523 0,302 0,196 266,722 ± 3,851 

Ruben – KE	 1,178 0,482 0,278 0,284 169,638 ± 3,545 

Ruben – V 1,395 0,588 0,340 0,315 186,609 ± 4,198 

Triton – KE	 1,510 0,674 0,389 0,518 130,090 ± 4,542 

Triton - V 1,105 0,459 0,265 0,217 211,652 ± 3,324 
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P�íloha 8: Statistické zpracování výsledk� koncentrací polyfenol� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �erných rybíz� od p�stitele Vondrá�ka (n = 3, � = 0,01) 

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Ben Conan – KE	 1,524 0,701 0,405 0,721 97,178 ± 4,294 

Ben Conan - V 1,562 0,677 0,391 0,307 220,667 ± 3,689 

Ben Gaim – KE	 0,528 0,220 0,127 0,149 148,183 ± 1,587 

Ben Gaim – V 2,266 0,981 0,566 0,684 143,464 ± 6,816 

Ben Hope – KE	 2,288 0,943 0,544 0,518 182,219 ± 6,882 

Ben Hope – V 1,222 0,519 0,299 0,297 174,611 ± 3,675 

Ben Lomond – KE	 1,887 0,780 0,450 0,264 295,172 ± 5,675 

Ben Lomond – V 1,878 0,771 0,445 0,270 286,003 ± 5,648 

Ceres – KE	 1,964 0,825 0,476 0,578 142,627 ± 5,907 

Ceres – V 0,448 0,188 0,109 0,122 153,812 ± 1,346 

Démon – KE	 1,244 0,512 0,296 0,341 150,153 ± 3,743 

Démon - V 1,942 0,826 0,477 0,291 283,572 ± 5,843 

Fokus - KE	 1,140 0,499 0,288 0,619 80,518 ± 3,429 

Fokus - V 0,922 0,377 0,217 0,266 141,770 ± 2,772 

Lota – KE	 0,946 0,391 0,226 0,260 150,449 ± 2,845 

Lota – V 2,177 0,892 0,515 0,735 121,371 ± 6,548 

Morávia – KE	 1,483 0,624 0,361 0,397 157,393 ± 4,461 

Morávia - V  0,684 0,290 0,167 0,128 226,458 ± 2,056 

Ometa – KE	 1,226 0,507 0,293 0,210 241,449 ± 3,688 

Ometa – V 1,629 0,710 0,410 0,244 290,998 ± 4,899 

Ruben – KE	 1,730 0,707 0,408 0,289 181,641 ± 5,203 

Ruben – V 1,771 0,726 0,419 0,997 72,805 ± 5,327 

Triton – KE	 1,344 0,550 0,317 0,325 168,360 ± 4,041 

Triton - V 0,378 0,160 0,092 0,130 122,915 ± 1,136 



142 

P�íloha 9: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01) 

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Blanka – KE	 0,003 0,001 0,001 0,433 0,288 ± 0,009 

Blanka – V 0,003 0,001 0,001 0,443 0,281 ± 0,009 

Jantar – KE	 0,015 0,006 0,004 2,212 0,791 ± 0,045 

Jantar – V 0,005 0,006 0,001 0,288 0,715 ± 0,015 

Olin - KE	 0,004 0,002 0,001 4,492 0,034 ± 0,011 

Olin - V 0,009 0,004 0,002 2,081 0,185 ± 0,027 

Orion - KE	 0,005 0,002 0,001 8,488 0,024 ± 0,015 

Orion - V 0,009 0,004 0,002 2,832 0,132 ± 0,026 

Primus - KE	 0,000 0,000 0,000 0,968 0,018 ± 0,001 

Primus - V 0,000 0,000 0,000 0,711 0,018 ± 0,001 

Viktorie - KE	 0,005 0,002 0,001 0,416 0,487 ± 0,015 

Viktorie - V 0,006 0,002 0,001 1,174 0,209 ± 0,018 

P�íloha 10: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách bých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Blanka – KE	 0,003 0,001 0,001 0,788 0,158 ± 0,009 

Blanka – V 0,003 0,001 0,001 0,548 0,228 ± 0,009 

Olin - KE	 0,003 0,001 0,001 1,445 0,086 ± 0,009 

Olin - V 0,009 0,004 0,002 2,576 0,141 ± 0,026 

Primus - KE	 0,004 0,002 0,001 0,408 0,417 ± 0,012 

Primus - V 0,004 0,002 0,001 0,545 0,312 ± 0,012 

Viktorie - KE	 0,003 0,001 0,001 2,163 0,069 ± 0,010 

Viktorie - V 0,003 0,001 0,001 0,913 0,123 ± 0,008 
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P�íloha 11: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �ervených rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01) 

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Detvan - KE	 0,473 0,193 0,112 0,637 30,335 ± 1,423 

Detvan - V 0,422 0,174 0,101 0,656 26,538 ± 1,269 

Jesan - KE	 0,858 0,359 0,207 0,998 36,000 ± 2,581 

Jesan - V 0,384 0,164 0,095 0,526 31,266 ± 1,154 

Junnifer – KE	 0,377 0,158 0,091 0,474 33,301 ± 1,133 

Junnifer - V 0,720 0,298 0,172 0,954 31,225 ± 2,164 

J.V.Tets – KE	 1,490 0,614 0,355 0,894 36,563 ± 4,481 

J.V.Tets - V 0,678 0,294 0,170 0,894 32,839 ± 2,039 

Kozolupský raný - 

KE	

1,033 0,431 0,249 0,964 44,759 ± 3,375 

Kozolupský raný - V 1,122 0,525 0,303 1,195 43,886 ± 3,109 

Losan - KE	 0,281 0,115 0,066 0,330 34,858 ± 0,846 

Losan -V 0,778 0,321 0,186 0,931 34,499 ± 2,341 

NŠLS 11/6 – KE	 0,367 0,154 0,089 1,505 10,210 ± 01,105 

NŠLS 11/6 – V 0,445 0,182 0,105 1,053 17,289 ± 1,337 

Rovada - KE	 0,377 0,155 0,090 0,540 28,763 ± 1,135 

Rovada - V 0,579 0,244 0,141 0,948 25,769 ± 1,741 

Rubigo - KE	 0,366 0,160 0,092 0,503 31,714 ± 1,102 

Rubigo - V 0,423 0,173 0,100 0,447 38,670 ± 1,273 

Stansa - KE	 0,423 0,174 0,100 0,481 36,215 ± 1,274 

Stansa - V 0,575 0,240 0,139 0,619 38,782 ± 1,730 

Tatran - KE	 0,604 0,250 0,144 1,205 20,731 ± 1,818 

Tatran -V 0,803 0,336 0,194 1,354 24,802 ± 2,414 

P�íloha 12: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �ervených rybíz� od p�stitele Vondrá�ka. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Jesan - KE	 0,490 0,205 0,118 1,095 18,744 ±1,473 

Jesan - V 0,151 0,062 0,036 0,259 23,922 ± 1,473 

Junnifer – KE	 0,475 0,197 0,114 0,892 22,110 ± 1,429 

Junnifer - V 0,573 0,241 0,139 1,015 23,750 ± 1,725 
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Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

J.V.Tets – KE	 0,752 0,307 0,177 0,988 31,092 ± 2,262 

J.V.Tets - V 1,027 0,422 0,243 1,540  27,368 ± 3,089 

Kozolupský raný - 

KE	

0,632 0,259 0,150 0,976 26,555 ± 1,902 

Kozolupský raný - V 1,070 0,453 0,262 1,752 25,858 ± 3,219 

NŠLS 11/6 – KE	 0,512 0,223 0,129 0,922 24,233 ± 1,540 

NŠLS 11/6 – V 0,591 0,243 0,140 1,879 12,952 ± 1,778 

Ronda - KE	 0,558 0,232 0,134 0,966 24,009 ± 1,678 

Ronda – V 0,868 0,354 0,205 1,563 22,673 ± 2,611 

Rovada - KE	 0,363 0,148 0,086 0,595 24,918 ± 1,092 

Rubigo- KE	 0,220 0,102 0,059 0,358 28,619 ± 0,663 

Rubigo - V 0,463 0,189 0,109 0,657 28,772 ± 1,391 

Stansa - V 0,569 0,232 0,134 0,828 28,066 ± 1,712 

Tatran - KE	 0,805 0,329 0,190 1,579 20,853 ± 2,423 

Tatran -V 0,647 0,279 0,161 1,576 17,717 ± 1,946 

P�íloha 13: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �erných rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Ben Conan – KE	 2,313 0,946 0,546 1,304 73,230 ± 6,956 

Ben Conan - V 0,782 0,351 0,202 0,293 119,543 ± 2,353 

Ben Gaim – KE	 0,915 0,281 0,220 0,240 158,659 ± 2,751 

Ben Gaim – V 1,819 0,755 0,436 0,443 170,332 ± 5,471 

Ben Hope – KE	 1,493 0,614 0,354 0,324 179,324 ± 5,891 

Ben Hope – V 1,959 0,800 0,462 0,446 189,378 ± 4,492 

Ben Lomond – KE	 1,914 0,788 0,455 0,537 146,663 ± 5,756 

Ben Lomond – V 2,336 0,981 0,567 0,868 113,080 ± 7,025 

Ceres – KE	 2,592 1,058 0,611 0,662 159,937 ± 7,798 

Ceres – V 2,134 0,925 0,534 0,544 170,002 ± 6,419 

�erný Neguš – KE	 1,374 0,569 0,328 1,336 42,591 ± 4,132 

�erný Neguš – V 2,474 1,030 0,595 1,240 83,049 ± 7,441 

Démon – KE	 2,608 1,093 0,631 0,887 123,167 ± 7,844 

Démon - V 2,107 0,927 0,535 0,710 130,498 ± 6,338 

Fokus - KE	 1,590 0,715 0,413 0,562 127,340 ± 4,784 
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Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Fokus - V 2,685 0,105 0,638 0,803 137,691 ± 8,076 

Lota – KE	 1,125 0,459 0,265 0,377 121,971 ± 3,384 

Lota – V 2,208 0,902 0,521 0,797 113,166 ± 6,640 

Morávia – KE	 1,899 0,780 0,451 0,663 117,652 ± 5,711 

Morávia - V  1,790 0,745 0,430 0,695 107,243 ± 5,383 

Ometa – KE	 2,680 1,103 0,637 0,550 200,704 ± 8,063 

Ometa – V 2,380 0,989 0,571 0,663 149,122 ± 7,159 

Ruben – KE	 1,432 0,649 0,375 0,512 126,848 ± 4,307 

Ruben – V 1,884 0,789 0,455 0,656 120,270 ± 5,669 

Triton – KE	 2,194 0,919 0,531 0,727 126,501 ± 6,598 

Triton - V 2,083 0,921 0,531 0,790 116,451 ± 6,267 

P�íloha 14: Statistické zpracování výsledk� koncentrací antokyan� [mg·100 g-1] 

v odr�dách �erných rybízu od p�stitele Vondrá�ka (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Ben Conan – KE	 1,729 0,711 0,410 1,175 60,489± 5,199 

Ben Conan - V 1,426 0,593 0,343 0,895 66,284 ± 4,288 

Ben Gaim – KE	 1,989 0,814 0,470 1,161 70,106 ± 5,984 

Ben Gaim – V 1,611 0,658 0,380 1,011 65,056 ± 4,845 

Ben Hope – KE	 1,565 0,663 0,383 0,554 119,611 ± 4,708 

Ben Hope – V 2,906 1,195 0,690 1,432 83,490 ± 8,741 

Ben Lomond – KE	 2,002 0,849 0,490 0,432 196,300 ± 6,021 

Ben Lomond – V 2,939 1,248 0,721 0,698 178,857 ± 8,839 

Ceres – KE	 2,387 1,001 0,578 1,168 85,715 ± 7,180 

Ceres – V 1,668 0,688 0,397 0,728 94,524 ± 5,016 

Démon – KE	 2,732 1,117 0,645 1,042 107,183 ± 8,218 

Démon - V 2,126 0,874 0,504 0,765 114,254 ± 6,395 

Fokus - KE	 1,022 0,451 0,261 0,534 84,612 ± 3,076 

Fokus - V 2,526 1,070 0,618 1,312 81,561 ± 7,599 

Lota – KE	 2,067 0,856 0,494 0,878 109,766 ± 6,218 

Lota – V 0,708 0,298 0,172 0,272 97,430 ± 2,128 

Morávia – KE	 2,063 0,859 0,496 0,966 88,915 ± 6,206 

Morávia - V  2,226 0,918 0,530 1,011 90,805 ± 6,696 

Ometa – KE	 1,937 0,863 0,498 0,527 163,642 ± 5,826 

Ometa – V 2,670 1,122 0,648 1,174 95,560 ± 8,031 
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Odr�da R S sx�  sr [%] IS 

Ruben – KE	 2,378 0,971 0,561 0,911 106,588 ± 7,152 

Ruben – V 2,606 1,079 0,623 1,466 73,571 ± 7,838 

Triton – KE	 2,166 0,889 0,513 0,923 96,328 ± 6,514 

Triton - V 1,673 0,702 0,405 0,932 75,238 ± 5,033 

P�íloha 15: Kalibra�ní k�ivka pro stanovení vitaminu C 

P�íloha 16: Hodnoty kalibra�ní k�ivky pro stanovení vitaminu C 

Koncentrace 

[mg·l-1] 

Plocha píku  

1. m��ení 

Plocha píku  

2. m��ení 

Plocha píku  

3. m��ení 

Pr�m�r plochy 

píku 

1 83865 74158 72788 76937 

10 608490 650550 617161 625400 

40 2450137 2490950 2495120 2478736 

P�íloha 17: Statistické zpracování výsledk� koncentrací vitaminu C [mg·100 g-1] 

v odr�dách bílých rybíz� z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského 

Holovousy s.r.o. (n = 3, � = 0,01)

Odr�da R s sx�  sr [%] IS 

Blanka KE	 0,936 0,389 0,225 1,134 34,342 ± 2,816 

Blanka V 1,598 0,736 0,425 1,546 47,597 ± 4,806 

Jantar KE	 0,316 0,137 0,079 0,275 49,809 ± 0,950 

Jantar V 0,488 0,228 0,132 0,466 48,965 ± 1,469 
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Odr�da R s sx�  sr [%] IS 

Olin KE	 1,374 0,569 0,329 1,886 30,201 ± 4,133 

Olin V 2,789 1,247 0,720 2,656 46,957 ± 8,389 

Orion KE	 1,037 0,428 0,247 2,420 17,675 ± 3,120 

Orion V 0,912 0,390 0,225 1,429 27,293 ± 2,743 

Primus KE	 2,623 1,166 0,673 3,200 36,442 ± 7,890 

Primus V 3,324 1,396 0,806 3,259 42,845 ± 9,999 

Viktorie KE	 1,391 0,603 0,348 2,886 20,890 ± 4,183 

Viktorie V 1,180 0,525 0,303 2,037 25,748 ± 3,548 

  
P�íloha 18: Statistické zpracování výsledk� koncentrací vitaminu C [mg·100 g-1] 

v odr�dách bílých rybíz� od p�stitele Vondrá�ka (n = 3, � = 0,01)

Odr�dy R s sx�  sr [%] IS 

Blanka KE	 0,894 0,384 0,222 1,085 35,396 ± 2,689 

Blanka V 1,872 0,768 0,444 2,255 34,083 ± 5,631 

Olin KE	 2,174 0,897 0,518 4,145 21,649 ± 4,133 

Olin V 0,161 0,0713 0,041 0,286 24,909 ± 0,485 

Primus KE	 2,223 0,957 0,553 4,912 19,485 ± 6,686 

Primus V 2,163 0,891 0,515 2,355 37,851 ± 6,507 

Viktorie KE	 2,532 1,035 0,598 2,804 12,878 ± 4,183 

Viktorie V 2,985 1,227 0,708 7,959 15,419 ± 8,978 


