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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů 

nečokoládových cukrovinek.  

V teoretické části je popsána technologie výroby nečokoládových cukrovinek, včetně 

surovin potřebných k jejich výrobě. Dále jsou zde zmíněny základy senzorické analýzy spolu 

s charakteristikou průběhu senzorického hodnocení a vybraných senzorických metod. 

Experimentální část se zabývá vlastním senzorickým hodnocením, při kterém byly 

aplikovány vybrané senzorické metody na vzorky želé cukrovinek. K hodnocení byly vybrány 

čtyři barvy/příchutě (jahoda, pomeranč, citron, jablko) od pěti různých výrobců, celkem 

20 vzorků. Cílem bylo posoudit rozdíly v senzorické kvalitě vzorků stejného typu od různých 

výrobců. Hodnocení se zúčastnili neškolení hodnotitelé z řad studentů FCH VUT. Mezi 

vzorky byly nalezeny významné rozdíly, k pozitivnímu hodnocení nejvíce přispíval pěkný 

lesklý vzhled a příjemná charakteristická chuť, k negativnímu naopak tuhá konzistence, 

nevýrazná chuť a vůně a příp. přítomnost pachuti. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the sensory evaluation of selected types of non-chocolate 

sweets. 

In the theoretical part the production technology of non-chocolate sweets is described, 

including raw materials needed. Furthermore, basics of sensory analysis with characteristics 

of sensory evaluation and selected sensory methods are mentioned. 

The experimental part deals with the sensory evaluation itself; the selected sensory 

methods were applied on samples of gummy sweets. Four colours/flavours (strawberry, 

orange, lemon, apple) from five producers were chosen for evaluation, together 20 samples. 

The aim was to assess the differences in sensory quality of samples of the same type from 

different producers. Untrained assessors, from Faculty of Chemistry BUT, were invited for 

sensory evaluations. Significant differences were found among the samples, glossy 

appearance and pleasant characteristic taste contributed to the positive evaluation, on the 

contrary the rigid texture, bland taste and odour and possible off-flavour contributed to the 

negative evaluation. 
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1 ÚVOD 

Cukrovinky jsou potraviny sladké chuti konzumované dětmi i dospělými. Z výživového 

hlediska jsou téměř výhradně zdrojem sacharidů a tedy energie. Cukrovinky jsou lukrativním 

a stále stoupajícím trhem v Evropě. Celosvětově má spotřeba cukrovinek stále stoupající 

tendenci. To souvisí s příjemnými pocity, které vyvolává sladká chuť a potřebou lidí tyto 

příjemné prožitky vnímat [1, 2]. 

Historický vývoj cukrovinek sahá až do starověku, kdy národy Orientu pojídali sušené 

sladké ovoce a různé medové koláčky. Ke konci středověku se díky námořním plavbám 

přeneslo pěstování cukrové třtiny z Indie do Ameriky a cukr se rozšířil po celém kulturním 

světě. S rozšířenou výrobou cukru byla spojena i vynalézavost ve výrobě nečokoládových 

cukrovinek [1]. 

Cukr na jedné straně činí potraviny atraktivnější a chutnější, zatímco na druhé straně, 

zvláště při jeho vysoké spotřebě, je s jeho konzumací spojován vznik nejrůznějších onemoc-

nění. Častá konzumace cukrovinek vede ke zvýšené tvorbě zubního kazu, obezitě, 

hyperglykémii, a také v neposlední řadě zvyšuje příjem přídatných látek, zejména syntetic-

kých barviv [2, 3]. 

Průmyslová výroba cukrovinek se v českých zemích začala rozvíjet v polovině 19. století. 

Mezi výrobce nečokoládových cukrovinek v České republice patří například závod Sfinx 

Holešov, Mocca Liberec nebo Zora Olomouc [1]. 

Cílem této práce je senzoricky zhodnotit rozdíly mezi vybranými vzorky nečokoládových 

cukrovinek. Jako modelové vzorky byly vybrány želé cukrovinky ve tvaru medvídků 

od různých výrobců.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika nečokoládových cukrovinek 

Nečokoládové cukrovinky obsahují méně než 5 % kakaových součástí a lze je rozdělit 

do dvou skupin [4]. První skupinou jsou cukrovinky s nevykrystalizovanou (amorfní) 

sacharosou, mezi které patří zejména kandyty (roksy, dropsy a furé), dále želé a karamely 

typu toffee. Druhá skupina představuje cukrovinky s vykrystalizovanou sacharosou, jejíž 

představiteli jsou fondán, marcipán a komprimáty [1, 3]. 

Prováděcím legislativním předpisem pro cukrovinky je vyhláška 76/2003 Sb. Členění 

nečokoládových cukrovinek na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 4 této vyhlášky 

(viz Tabulka 1) [5]. 

Tabulka 1: Členění nečokoládových cukrovinek [5] 

Druh Skupina Podskupina 

Nečokoládové 

cukrovinky 

karamely tukové s jádrovinami, s ovocnou příchutí, 

mléčné, kakaové nebo kávové podle druhu 

vložky (cukrová, želé, jádroviny, sušené 

ovoce nebo proslazené, marcipán a další) 

dražé 

želé 

rahat 

chalva 

turecký med 

lékořicové cukrovinky 

pěnové cukrovinky 

(marshmallow) 

komprimáty  

žvýkačky balonkové (bubble gum) 

plátkové 

dražované 

dropsy  

roksy  

furé s tukovou náplní 

s cukernou (sirupovou) náplní 

marcipán  

fondánové cukrovinky  

2.2 Suroviny pro výrobu nečokoládových cukrovinek 

Základními surovinami pro výrobu cukrovinek jsou sacharosa, škrobový sirup a voda. 

K dalším surovinám patří mléko (převážně sušené), ztužené tuky, kakaové máslo, emulgátory 

(lecitin), rosolotvorné látky, rostlinné gumy, aromata, barviva, kyseliny, vosky, jádroviny, 

ovoce a další [4]. 
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2.2.1 Cukerné suroviny 

2.2.1.1 Přírodní sladila a jejich náhrady 

Hlavní surovinou, která se v technologii cukrovinek používá, je sacharosa (tj. cukr). 

V příloze č. 2 vyhlášky 76/2003 Sb. jsou uvedeny fyzikální a chemické požadavky na jakost 

této suroviny. V cukrovinkářské technologii se používá převážně cukr extra bílý a cukr bílý 

s polarimetrickou čistotou více než 99,7 % [1, 5].  

Do skupiny přírodních sladidel patří spolu se sacharosou také glukosa, fruktosa a laktosa. 

Tato sladidla se však při výrobě cukrovinek používají jen výjimečně nebo se nepoužívají 

vůbec [1]. Nicméně, tyto sladké látky se řadí mezi sladidla výživová a jejich nadměrný příjem 

je spojován s obezitou a řadou dalších chorob [6]. 

Zdravotní, výživové i ekonomické aspekty vedly k zavádění látek nahrazujících přírodní 

sladidla [6]. 

 

Podle původu lze náhradní sladila rozdělit na [5]: 

 přírodní (thaumatin) 

 syntetická identická s přírodními (cukerné alkoholy) 

 syntetická (acesulfam K, sacharin, aspartam) 

 

Náhrada sacharosy vede zejména k výrobě cukrovinek vhodných pro diabetiky, dále 

cukrovinek se sníženou energetickou hodnotou (tzv. light) a také cukrovinek, které 

nezpůsobují kazivost zubů [7]. Na tomto místě je zajímavé zmínit práci Jaany Gold [8], která 

zkoumá vliv konzumace želatinových medvídků slazených xylitolem na tvorbu zubního kazu 

u dětí. Preventivní vliv xylitolu se nepodařilo prokázat. 

V nečokoládových cukrovinkách je sacharosa nejčastěji nahrazována cukernými alkoholy 

(polyoly) [9]. Cukerné alkoholy však mají ve srovnání se sacharosou většinou nižší sladivost, 

a proto se používají v kombinaci s dalšími náhradními sladidly s vyšší sladivostí, např. 

aspartam, acesulfam K a sacharin [1].  

 

Přehled cukerných alkoholů: 

 Xylitol má nejvyšší sladivost z cukerných alkoholů a sladivostí je srovnatelný 

se sacharosou [10]. Má vysoké rozpouštěcí teplo a při rozpouštění v ústech vytváří 

příjemný chladivý efekt. Chladivý efekt je asi o 40 % větší než u sorbitolu. Používá se 

pro výrobu žvýkaček, zdravotních cukrovinek, žvýkacích bonbonů, želé cukrovinek, 

toffee i fondánů [9, 10].  

 Sorbitol má oproti sacharose nižší sladivost a vyšší rozpouštěcí teplo (asi 

60% sladivost). Je vhodný pro diabetiky, protože po požití nezvyšuje hladinu glukosy 

v krvi. Využití nachází ve žvýkačkách a zdravotních cukrovinkách [1, 10]. 

 Maltitol je z cukerných alkoholů vlastnostmi nejpodobnější sacharose. Má 

90% sladivost sacharosy a není třeba ho kombinovat se syntetickými sladidly. Nepod-

léhá Maillardově reakci a je relativně stabilní k vysokým teplotám. Má nízkou 

hygroskopicitu a je vhodný pro diabetiky. Převážně se používá pro výrobu kandytů [1, 

10]. 



10 

 

 Isomalt se často používá v kombinaci s jinými sladidly a výhodou je, že maskuje 

hořkou pachuť některých sladidel. Jeho sladivost je oproti sacharose asi 45%. Má 

nízkou hygroskopicitu a používá se zejména pro výrobu tvrdých bonbonů (kandytů) 

[10, 11]. 

 

Přehled syntetických sladidel: 

 Aspartam je asi 180-200krát sladší než sacharosa. Používá se v kombinaci 

s acesulfamem K nebo sacharinem. Tím se nejen zvyšuje sladivost směsi, ale aspartam 

maskuje nahořklou a kovovou chuť acesulfamu K a sacharinu. Jeho stabilita klesá se 

zvyšující se teplotou. Protože obsahuje aminokyselinu fenylalanin, musí být 

na etiketách obsahující toto náhradní sladidlo upozornění pro nemocné fenyketonurií 

[10, 11]. 

 Acesulfam K je přibližně 200krát sladší než sacharosa. V produktech s nižším pH je 

dostatečně stabilní a během skladování nedochází ke změně sladivosti [10]. Je slabě 

nahořklý a rozkládá se při teplotách vyšších než 235 °C [12]. 

 Sacharin je asi 500krát sladší než sacharosa, nemá výživovou hodnotu a trávicím 

traktem prochází nezměněný [11]. Vzhledem k jeho nahořklé a kovové chuti je běžně 

používán s jinými sladidly [10].  

2.2.1.2 Škrobový sirup 

Další ze základních cukrovinkářských surovin je škrobový sirup. Vyrábí se kyselou, 

enzymovou nebo kombinovanou hydrolýzou kukuřičného nebo bramborového škrobu [13]. 

Produkt, který vzniká enzymovou hydrolýzou, má vysoký obsah maltosy, a je proto nazýván 

maltosový sirup, kyselou hydrolýzou vzniká škrobový sirup [1]. 

Důležitou vlastností pro rozdělení škrobových sirupů je stupeň hydrolýzy, neboli stupeň 

zcukření, který se označuje DE (Dextrose Ekvivalent) [1, 4]. Dextrosový ekvivalent je 

označení pro obsah redukujících látek, vyjádřený jako glukosa. S hodnotou DE souvisí 

viskozita, hygroskopicita a sladivost škrobového sirupu [13]. Hodnota DE se u škrobových 

sirupů pohybuje v rozmezí 38-42 %. U maltosových sirupů nemá hodnota DE prakticky 

význam a bývá charakterizována obsahem jednotlivých cukrů stanovených kapalinovou 

chromatografií. Při výrobě nečokoládových cukrovinek se uplatňují také maltitolové sirupy 

(redukované produkty hydrolýzy škrobu) [1]. 

Škrobový sirup sehrává v technologii nečokoládových cukrovinek několik důležitých 

úloh. Má schopnost vázat různé látky a činit tím hmoty vláčnými, málo vysychavými, 

trvanlivějšími a způsobilejšími delší dobu ke konzumaci. Bez přídavku škrobového sirupu by 

výrobky ztvrdly a nebyly by poživatelné. Dále má schopnost zabraňovat rekrystalizaci 

sacharosy v cukerných hmotách. Umožňuje také zahustit některé roztoky na potřebnou 

hustotu bez zvýšení jejich sladkosti. Tzv. varný poměr (tj. poměr škrobový sirup : sacharosa) 

rozhoduje o výsledném charakteru nečokoládové cukrovinky, zejména o její konzistenci, tedy 

jestli bude hmota měkčí a tvarovatelná, anebo tvrdší a více křehká. V případě vysokého 

obsahu škrobového sirupu jsou hmoty silně hygroskopické, vysoce viskózní a hůře 

tvarovatelné. V případě nízkého obsahu škrobového sirupu snadněji dochází k tzv. omírání, 

což je jev, kdy v povrchových vrstvách cukrovinky dochází k rekrystalizaci sacharosy, 
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projevující se vznikem drobných bílých krystalků v původně amorfní hmotě a jejím 

zakalením. Omírání je považováno za vadu vzhledu výrobků [14]. 

2.2.2 Rosolotvorné látky 

Rosolotvorné látky jsou hydrofilní látky organického původu, jež silně poutají vodu a 

za daných podmínek vytvářejí reversibilní gely (rosoly) [11, 13]. Vzniku gelu nejprve 

předchází hydratace rosolotvorné (gelotvorné) látky a její bobtnání. Následuje rozpuštění 

nabobtnalé hmoty, zpravidla zahřátím, za vzniku viskózní kapaliny nazývané sol. Ochlazením 

solu pak vzniká polotuhý a průhledný gel [11]. Nejčastěji se používají při výrobě želé. 

Z rosolotvorných surovin se jedná především o agar, pektin, algináty, želatinu, případně 

modifikované škroby [1, 11]. 

2.2.2.1 Agar 

Agar je polysacharid, který je součástí buněčných stěn červených mořských řas. Je 

dodáván ve formě prášku nebo pásků. Ve studené vodě je nerozpustný a v horké vodě vytváří 

koloidní roztok, který tuhne v pevný gel při teplotě 30 až 40 °C [1, 13]. Jeho gelotvorná 

účinnost klesá v teplých roztocích v přítomnosti kyselin a kyselých látek [11]. Proto kyseliny, 

které se přidávají k ochucování hmot, musí být přidávány při teplotách nižších než 60 °C [1]. 

2.2.2.2 Pektiny 

Pektiny mají rovněž charakter polysacharidů. Rosolovací schopnost pektinu je ovlivněna 

především stupněm esterifikace karboxylových skupin. V tomto smyslu rozlišujeme pektiny 

vysokoesterifikované (HM) se stupněm esterifikace více než 50 % a pektiny nízkoesterifiko-

vané (LM) se stupněm esterifikace méně než 50 % [1, 11, 13].  

Vysokoesterifikované pektiny vytvářejí reverzibilní gely v přítomnosti cukru při pH 3,0-

3,5 [1, 13].  

Nízkoesterifikované pektiny vytvářejí ireverzibilní gely v přítomnosti vápenatých iontů 

nebo v přítomnosti jiných kovů alkalických zemin. Gely vznikají v mnohem širším rozmezí 

pH (2,6-6,8), neboť k jejich vzniku není zapotřebí potlačení disociace molekul karboxylových 

skupin. Stejně tak není potřeba dehydratace cukrem a gely vznikají i v jeho nepřítomnosti [1, 

13]. 

Rosolotvorná mohutnost se vyjadřuje ve stupních označovaných symbolem °SAG. Jedná 

se o hmotnost cukru (g), která v přítomnosti pektinu o hmotnosti 1 g vytvoří za standardních 

podmínek standardní gel. Kvalitní pektiny mají hodnotu nad 150 °SAG [1, 11]. 

V technologii jsou používány na přípravu želé cukrovinek a jako vložky při výrobě 

ovocného dražé [11]. 

2.2.2.3 Želatina 

Želatina je bílkovina získaná ze živočišných tkání, která je schopna tvořit gely. Jedná se 

o částečně hydrolyzovaný kolagen získaný z kravských a vepřových kůží nebo z kravských 

kostí. Jako bílkovina je citlivá na vyšší teplotu, delším zahříváním a máčením ztrácí svoji 

želírující schopnost. Želatina bobtná ve studené vodě, rozpouští se za horka a chladnutím 

vytváří gel, který při opětovném zahřívání taje (je termoreverzibilní). Želatinové gely jsou 
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mnohem tužší než gely pektinové a agarové. Želatina se používá nejen k výrobě želé 

cukrovinek, ale také jako pěnotvorné činidlo nebo látka zabraňující krystalizaci [1, 11, 13]. 

2.2.3 Rostlinné gumy 

Rostlinné gumy jsou látky, které jsou vytvářeny různými částmi některých rostlin, z nichž 

po poranění nebo naříznutí vytékají jako lepkavá viskózní tekutina. Po uschnutí na vzduchu se 

vytváří tvrdá, křehká, průhledná a lesklá hmota [13]. 

Arabská guma je zaschlá míza tropických keřů kapinie, obsahující rostlinné gumy na bázi 

polysacharidu. Používá se jako stabilizátor pěn, spojovací látka v pastách a pomocný prostře-

dek při dražování [1, 11]. 

Mezi gumy používané k výrobě žvýkaček patří například yelutong a chicle-gum [1, 13]. 

2.2.4 Aromata 

Aromata slouží ke zlepšení vůně, případně chuti cukrovinky. Z hlediska původu v nich 

obsažených aromatických látek je dělíme na přírodní, přírodní uměle zesílená a umělá [1]. 

Velmi důležitý je výběr správného typu a formy aromatu pro daný výrobek. Produkty 

obsahující 10 % a více tuku se s výhodou aromatizují olejovými tekutými aromaty nebo tuko-

vými pastami, které se rozpustí v tukové složce výrobku. Tuk do značné míry účinkuje jako 

stabilizátor aromat, proto i krátkodobé zahřátí na teplotu kolem 100 °C nevede k jejich 

velkým ztrátám [1]. 

Výrobky s převažujícím obsahem vody ochucované za tepla se aromatizují, jestliže teplota 

při a po aromatizaci nepřesahuje 100 °C, vodorozpustnými aromaty, kde jako ředidlo je 

použit triacetin. Pokud se po aromatizaci odpařuje ještě hodně vody, je třeba dávku aromat 

zvýšit [1]. 

2.2.5 Barviva 

Barviva jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, 

nebo jí obnovují po příslušném technologickém procesu, kdy došlo k jejímu zeslabení nebo 

poškození. Patří sem látky s označením E 100 – E 182 [6]. 

Stejně jako ostatní přídatné látky musí být i potravinářská barviva zdravotně nezávadná a 

povolená příslušnými zdravotními orgány toho státu, v němž se cukrovinka konzumuje [1]. 

V poslední době se vedou diskuse o závadnosti či nezávadnosti použití syntetických bar-

viv. Největší význam se přičítá vlivu směsí určitých potravinářských barviv na hyperaktivitu a 

zvyšování nadváhy u dětí. Do seznamu nejpodezřelejších barviv, která mohou mít negativní 

vliv na lidské zdraví, se řadí tartrazin (E 102), chinolinová žluť (E 104), žluť SY (E 110), azo-

rubín (E 122), ponceau 4R (E 124), červeň allura AC (E 129). Všechna tato barviva se 

nejčastěji nacházejí právě v cukrovinkách a bonbonech [6]. 

2.2.6 Vosky a laky 

Vosky se používají především jako základní složky leštidel při výrobě dražé a také jako 

mazadla při výrobě komprimátů. Z živočišných vosků se používá včelí vosk a z rostlinných 

vosk karnaubský [13]. 
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Laky se používají jako ochranná vrstva pro dražé. Používají se výhradně ethanolové 

roztoky, v nichž jsou rozpuštěny vosky sandarak, benzoe nebo šelak [1]. 

2.2.7 Kyseliny 

Při výrobě ovocných cukrovinek se používají kyselina citronová, mléčná, případně jejich 

soli. Obecně se při výrobě nečokoládových cukrovinek používají také kyselina vinná a 

kyselina maleinová. Slouží jako okyselovadla k vyvážení poměru sladké a kyselé chuti a vůně 

[1, 6]. 

2.2.8 Jádroviny 

Jádroviny jsou plody různých druhů stromů, keřů, případně jiných rostlin, jejichž plody 

jsou semena označovaná jako jádra. Mohou být použity jako základní suroviny při výrobě 

některých cukrovinkářských hmot jako jsou nugát a marcipán. Jedná se například o lískové 

oříšky, mandle, vlašské ořechy nebo arašídy [1, 11]. 

2.2.9 Ovocné produkty 

Ovocné dřeně a sirupy jsou důležitou surovinou při výrobě různých náplní a při výrobě 

ovocného želé [11]. 

2.3 Fyzikální a chemické vlastnosti nečokoládových cukrovinek 

Kvalita a senzorické vlastnosti nečokoládových cukrovinek jsou ovlivňovány řadou 

fyzikálně-chemických faktorů a dějů, které během technologického procesu probíhají. Jedná 

se především [1]: 

 suroviny, především sacharosa a škrobový nebo maltosový sirup 

 vlastnosti cukerných roztoků při odpařování 

 chemické reakce probíhající při odpařování 

 krystalizace sacharosy 

 hygroskopicita jednotlivých surovin a hotových výrobků 

 sladivost jednotlivých surovin 

 

Obsah sušiny ovlivňuje kvalitu a texturní vlastnosti nečokoládových cukrovinek. Vlivem 

nízkého obsahu sušiny (vyššího obsahu vody) se u cukrovinek může objevit sklon ke zvýšené 

lepivosti, což může způsobit slepování jednotlivých bonbonů a jejich znehodnocení. Zároveň 

se zvyšuje tendence k omírání [14]. 

Hygroskopicita je ovlivňována obsahem redukujících látek (zdrojem je invertní cukr, příp. 

škrobový sirup). Čím vyšší je jejich obsah, tím vyšší je i hygroskopicita. Protože redukující 

látky jsou současně velmi důležitou antikrystalizační složkou, lze jejich obsah snížit pouze 

omezeně. Problémem u kandytové hmoty tedy je, že zvyšování obsahu redukujících látek 

vede k silnému vlhnutí (lepivosti) a naopak při jejich snižování hrozí nebezpečí omírání. 

Naopak fondán má sklon k vysychání, tzv. křídovatění [1, 3]. 

Důležitou roli hraje také viskozita, kdy škrobový sirup svou vysokou viskozitou působí 

jako antikrystalizátor a tato vlastnost se opět využívá při výrobě kandytů [1]. 
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K dalším fyzikálním faktorům patří i teplota a doba sušení. Podmínky sušení závisí nejen 

na složení cukrovinek, ale také na druhu a velikosti. U želé cukrovinek je sušením 

ovlivňována stabilita a texturní vlastnosti. Obecně dochází s poklesem vlhkosti ke změně 

textury z měkké na tvrdou. Sušením se zvyšuje podíl pevných látek a tím i tvrdost [15]. 

Z chemických reakcí a dějů probíhajících při výrobě cukrovinek je to zejména inverze, 

karamelizace a Maillardova reakce, kterým podléhají přítomné sacharidy při odpařování 

cukerných roztoků [7]. 

V příloze č. 5 vyhlášky 76/2003 Sb. jsou uvedeny fyzikální a chemické požadavky 

na jakost cukrovinek, především je stanovena maximální vlhkost (v % hm.) pro jednotlivé 

druhy. U výrobků balených do sáčků se také kontroluje podíl drobné tříště (dle legislativy 

nejvýše 2 % hm. u dropsů a furé, 5 % hm. u komprimátů) [5]. 

2.4 Technologie výroby nečokoládových cukrovinek 

Základem výroby obou skupin cukrovinek je příprava roztoku nebo suspenze sacharosy a 

škrobového sirupu. Roztoky obsahující sacharosu a škrobový (případně maltosový) sirup, jsou 

označovány jako cukrosirupové roztoky. 

2.4.1 Nečokoládové cukrovinky s nevykrystalizovanou sacharosou 

Cukrovinky obsahující nevykrystalizované cukry se vyznačují vysokým obsahem cukrů a 

v případě kandytů relativně nízkým obsahem vody. Do této skupiny patří kandyty, karamely, 

želé a gumovité cukrovinky [4]. 

2.4.1.1 Kandyty 

Kandyty jsou nečokoládové cukrovinky tvrdé konzistence, sklovitého vzhledu, různých 

tvarů, barvy a chuti, které jsou vyrobeny z amorfní kandytové hmoty. Typickým představite-

lem jsou dropsy, roksy a furé [1, 3]. 

 

Technologický postup [1]: 

 příprava cukrosirupového (kandytového) roztoku 

 rozpouštění a odpařování 

 chlazení kandytové hmoty, barvení a ochucování 

 uvolňování z forem 

 balení 

 

Příprava kandytového roztoku 

Nejdříve je připraven roztok nebo suspenze sacharosy a škrobového (případně maltoso-

vého) sirupu ve vodě. Roztok je zahříván a je důležité, aby se cukr dokonale rozpustil a tím se 

zamezilo nežádoucí krystalizaci. Poměr hmotností, ve kterém se smíchává škrobový sirup a 

sacharosa, je nazýván varný poměr a u výroby kandytů je 1:1 až 0,4:1 [16]. 

 

Odpařování 

Poté probíhá odpařování vody z cukrosirupového (kandytového) roztoku. Kandytová 

hmota je tedy amorfní cukerná hmota, která vzniká odpařením vody z kandytového roztoku. 

Maximální obsah vody v kandytové hmotě je 3 % [1]. 
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Při odpařování cukerných roztoků se stoupajícím obsahem sušiny stoupá bod varu 

roztoků. Konečný bod varu se označuje jako stupeň sváření. Tato teplota závisí na složení 

kandytového roztoku, na konečném obsahu vody, na druhu varného zařízení a také na tlaku. 

Protože je kandytový roztok odpařován až na obsah sušiny 97 %, dosahuje bod varu 

za atmosférického tlaku teploty 150 °C. Přítomné sacharidy při této teplotě podléhají reakcím, 

které způsobují zabarvování hmoty a karamelizaci. Může docházet i k Maillardově reakci. Je 

proto důležité, aby odpařování kandytové hmoty při teplotách vyšších než 120 °C bylo co 

nejkratší. Proto se odpařování kandytového roztoku obvykle provádí ve dvou stupních. 

Nejdříve probíhá odpařování za normálního tlaku do 130 °C a poté bez dalšího ohřevu 

pokračuje odpařování za sníženého tlaku. Snížením tlaku bod varu klesá a tím je tepelné 

zatížení hmoty menší [1, 4, 16]. 

 

Chlazení a barvení 

Po dosažení optimální hodnoty sušiny, je nutné kandytovou hmotu ochladit, aby se 

zabránilo inverzi sacharosy. Během chlazení se přidávají kyseliny, aromata a barviva [4]. 

Ochlazená kandytová hmota je buď tvarována do nekonečného provazce, ze kterého jsou 

raženy jednotlivé cukrovinky, anebo je hmota nalévána do teflonových forem [16]. 

Důležitou úlohu zde plní škrobový sirup, který zvyšuje celkovou sušinu roztoku a svou 

vysokou viskozitou působí jako antikrystalizátor. Proto je kandytová hmota v okamžiku 

zahuštění na velmi nízký obsah vody a při ochlazování natolik viskózní, že molekuly 

sacharosy nejsou schopny pohybu a nemohou tedy zaujmout své místo v krystalické mřížce. 

Hmota tuhne v nekrystalickém sklovitém stavu. Dále také jako velmi málo sladivá látka 

otupuje sladkou chuť sacharosy a dává lépe vyniknout ostatním chuťovým složkám [1, 4]. 

Výroba kandytů končí chlazením výrobků a balením [16]. 

2.4.1.2 Karamely 

Karamely jsou nečokoládové cukrovinky plastické konzistence a matného vzhledu. 

Kromě sacharosy a škrobového sirupu obsahují ještě jádroviny, kondenzované mléko, máslo 

nebo ztužený tuk [1, 3]. 

Vyznačují se vyšším obsahem vody (4-7 %) a nižším stupněm sváření. Získávají se 

odpařováním cukrosirupového roztoku za atmosférického tlaku v rozmezí teplot 127-156 °C. 

Aby byl udržen nekrystalický stav, je nutný přídavek většího množství škrobového sirupu, 

varný poměr je proto až 100:100 [1]. 

Důležitou složkou karamelové hmoty je tuk, který jí dodává vláčnost a současně i pevnost. 

Většinou se používá ztužený tuk o bodu tání pod teplotou lidského těla (30-34 °C). Tuk je 

v karamelové hmotě emulgován. Pokud je obsah kondenzovaného mléka příliš malý, je třeba 

k zajištění stability této emulze přidat vhodný emulgátor (lecitin, glycerolmonostearát) [13]. 

Z chuťových látek se přidává vanillin, káva, kakaový prášek, sladové nebo ovocné 

výtažky, kyseliny aj. [1]. 

Vyrobená karamelová hmota se tvaruje vytahováním do provazce potřebného průřezu, 

ze kterého jsou potom tvořeny jednotlivé cukrovinky [13]. 

 

Druhy karamel: 

 toffee 

 butter scotch 
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 fudge 

 frapé 

 hopjes 

 mintips 

2.4.1.3 Želé 

Želé jsou cukrovinky konzistence tuhého gelu, vyráběné ze sacharosy, škrobového sirupu 

a želírujících látek. Z hlediska typu želírující látky rozlišujeme dva druhy želé. Prvním je želé 

ovocné, ve kterém jsou použity jako přírodní želírující látky ovocné dřeně a šťávy. Druhým 

typem je želé s ovocnou příchutí. Toto označení platí pro všechna ostatní želé a k jeho výrobě 

jsou použity želírující látky nejrůznější povahy (agar, želatina, pektin, nativní i modifikovaný 

škrob). Množství želírujícího prostředku závisí na želírující schopnosti látky a její chemické 

stabilitě. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k její hydrolýze [1, 16]. 

 

Agarové želé 

V první fázi výroby je nejdříve nutné převést práškovitý nebo vláknitý agar do roztoku. 

Agar se máčí v dostatečném množství čisté vody, dochází k jeho rozpouštění a vzniká 

homogenní koloidní roztok. Agar se rozpouští při teplotách 85 až 90 °C [13]. 

V dalším kroku je přidána sacharosa a roztok je svařen na teplotu 105 až 107 °C. Poté je 

přidán škrobový sirup a roztok je ochlazen na teplotu 60 °C. Po ochlazení je možné přidat 

kyselinu, barvivo a aromatické látky [13]. 

Nakonec je hmota formována litím do škrobových forem [13]. 

 

Škrobové želé 

Technologický postup spočívá v přípravě suspenze sacharosy, škrobového sirupu a škrobu 

ve vodě. Zahříváním škrobová zrna absorbují vodu a bobtnají. Následuje rozpad škrobového 

zrna, vznik roztoku a během ochlazování dochází k tvorbě prostorové sítě gelu. Vyrobené želé 

se nalévá do škrobových forem [1]. 

Škrobové želé může být vyrobeno ze škrobů: modifikovaných, řídce vařivých, 

odtučněného kukuřičného nebo pšeničného škrobu nebo ze škrobů s vysokým obsahem 

amylosy. Mícháním různých škrobů se dají ovlivnit vlastnosti škrobového želé [1]. 

 

Želatinové želé 

V první fázi výroby se připraví cukerný roztok ze sacharosy a škrobového sirupu 

v poměru 2:1 až 1:1. V závislosti na jeho složení se cukerný roztok odpaří na teplotu bodu 

varu 113-121 °C [1]. 

Dále se připraví roztok želatiny rozpuštěním v teplé vodě 54 až 60 °C za neustálého 

pozvolného míchání [1]. 

Třetím krokem je smíchání želatinového roztoku s cukerným roztokem. Cukerný roztok 

ochlazený na teplotu 100 °C je nutné přilévat do roztoku želatiny pozvolna, tak aby nedošlo 

k prudkému zvýšení teploty želatinového roztoku. K odpaření vzniklého roztoku se používají 

vakuové odparky [1]. 

Izoelektrický bod želatiny odpovídá pH 4,8. V této oblasti je želírující schopnost nejnižší 

a gely se kalí; optimální oblast pro tvorbu želatinových gelů leží v rozmezí pH 3,8-4,0. 
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K okyselení se nejčastěji používá kyselina citronová. Litím do škrobových forem se získávají 

různé tvary cukrovinek [13]. 

 

Pektinové želé 

K výrobě pektinového želé se používá práškový pektin, který má upravenou želírující 

schopnost smícháním se sacharosou na hodnotu 150 °SAG. Před rozpuštěním ve vodě je 

nutné práškový pektin smíchat se sacharosou. Sacharosy v roztoku nesmí být více jak 20 %, 

protože v koncentrovaných roztocích se pektin špatně rozpouští. Po dokonalém rozpuštění se 

za varu přidává škrobový sirup a část celkového množství kyseliny. Po krátkém povaření se 

přidá zbývající sacharosa a roztok je odpařen tak, aby výsledná hmota měla 

75 až 79 % sušiny. Nakonec je po částečném ochlazení přidáno zbývající množství kyseliny a 

hmota je nalévána do škrobových forem [1, 13]. 

2.4.1.4 Gumovité cukrovinky 

Gumovité cukrovinky se vyrábí ze sacharosy, škrobového sirupu a látek, které dávají 

cukrovinkám typickou gumovitou konzistenci, především želatiny nebo arabské gumy [13]. 

Stupeň sváření i poměr, v jakém se cukerný roztok smíchává s roztokem gumy, závisí na 

druhu gumovité cukrovinky, zejména zda se jedná o cukrovinku měkkou nebo tvrdou. Obecně 

je stupeň sváření vyšší (121-136 °C) než při výrobě želé [13]. 

Obarvená a ochucená hmota se nalévá do škrobových forem. Během tuhnutí se 

cukrovinky nechávají v sušícím prostoru. Doba závisí na požadované konzistenci cukrovinky. 

Tvrdé gumovité cukrovinky se ponechávají v sušárně i několik dní, zatímco měkké je možné 

vyjmout již následující den po naplnění. Cukrovinky se obalují jemným krystalovým cukrem, 

leští olejem apod. [13]. 

Mezi gumovité cukrovinky patří žvýkací guma, při jejíž výrobě se používá jako základní 

surovina báze, která udílí výrobku žvýkací charakter. Dříve se používaly výhradně přírodní 

suroviny, jako chicle gum nebo yelutong, ale byly nahrazeny syntetickými. Používá se 

polyvinylester, polyisobutylen a polyvinylacetát. Jakost hotové žvýkačky závisí na použité 

bázi, která kromě uvedených surovin obsahuje glycerol jako stabilizátor, arabskou gumu nebo 

methylcelulosu jako zahušťovadlo, emulgátor lecitin a antioxidanty [1, 13]. 

Při výrobě žvýkací gumy se téměř vždy vychází ze silně svařeného roztoku sacharosy a 

škrobového sirupu, který se smíchává v těžkých hnětacích strojích s roztavenou bází. 

Nejpoužívanějšími lipofilními aromatickými látkami, které se vmíchávají do hmoty, jsou 

éterické oleje peprmintový, pomerančový nebo citronový [13]. 

2.4.2 Nečokoládové cukrovinky s vykrystalizovanou sacharosou 

Mezi cukrovinky obsahující vykrystalizované cukry patří zejména fondán, komprimáty a 

marcipán [3]. 

2.4.2.1 Fondán 

Fondány a fondánové krémy jsou typickým představitelem nečokoládových krystalických 

cukrovinek. Fondánové cukrovinky mají různé tvary, mohou sloužit jako vložky 

čokoládových bonbonů nebo fondán může být náplní plněných čokolád [3, 4]. 
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Základními surovinami jsou opět sacharosa, škrobový sirup a voda, ale v jiném poměru 

než u kandytové hmoty. Typický fondán obsahuje 50 až 60 % krystalické fáze a 40 až 50 % 

kapalné fáze. Krystalická fáze je tvořena pouze sacharosou a kapalná fáze je přesycený roztok 

cukrů [1]. 

Varný poměr sacharosy a škrobového sirupu se pohybuje v rozmezí 100:15 až 100:20. 

Škrobový sirup ovlivňuje jednak obsah kapalné fáze ve fondánu, ale také viskozitu 

fondánového roztoku a výrazně působí na konzistenci fondánu. Stupeň sváření se pohybuje 

za atmosférického tlaku v rozmezí 115 až 120 °C [1]. 

Fondánový roztok se po částečném ochlazení převede rušenou krystalizací 

(tabulírováním) na krystalickou fondánovou hmotu. Velikost krystalů sacharosy kvalitního 

fondánu se pohybuje v rozmezí 5 až 20 μm [1].  

Hotová fondánová hmota se nalévá do škrobových forem, po vyklopení z forem a 

odprášení škrobového pudru se povrch fondánu upravuje. Povrchová úprava fondánu se 

provádí tzv. mokrým kandýrováním a spočívá v tom, že se vložky ponoří do přesyceného 

roztoku sacharosy (tzv. kandysu) a na jejich povrchu se nechá vykrystalizovat tenká vrstva 

sacharosy. Kompaktní vrstva drobných krystalků sacharosy zamezuje vysychání a tvrdnutí 

fondánových cukrovinek [1, 4]. 

2.4.2.2 Komprimáty 

Komprimáty se vyrábějí postupným lisováním směsi cukrů, ochucujících látek a látek, 

které zabraňují ulpívání na lisovacím zařízení [3]. 

Hlavní surovinou při výrobě je převážně sacharosa. Nejdříve se provádí granulace, kdy se 

cukr smíchává s látkami, které zvyšují pojivost směsi (škrobový sirup, roztok želatiny, 

arabské gumy nebo pektinu), zabraňují lepení směsi na razidla lisů (kakaové máslo, stearan 

hlinitý) a zvyšují sypkost směsi. Po smíchání se provádí vlastní granulace na sítovém 

vibračním žlabu a získá se sypká hmota s částicemi v určitém rozmezí velikosti [1]. 

Konečný výrobek nesmí obsahovat více než 0,5 % vody. Přebytečná voda se odstraňuje 

sušením ve fluidních sušárnách. Sušená hmota se pak aromatizuje, okyseluje a na rotačních 

lisech lisuje do tablet [1]. 

2.4.2.3 Marcipán 

Marcipán je směs mletých blanšírovaných mandlí a cukru v poměru 1:1 [3].  

Výroba marcipánové hmoty spočívá nejdříve v máčení mandlí ve vodě teplé 60 °C, tak 

aby došlo k oddělení slupek. Poté se oloupané mandle nahrubo rozdrtí a smíchají se s určitým 

podílem cukru. Hmota se zjemňuje válcováním na válcích s drsným povrchem. Tím, že 

mandlové částice zůstávají větší než cukerné, se docílí toho, že převažuje mandlová chuť [1]. 

Marcipánová hmota je pak zahřívána na teplotu 85 až 92 °C v restovacích kotlích, kde se 

zbavuje přebytečné vlhkosti. Požadované konzistence marcipánové hmoty se dosáhne 

odpařením 5 až 6 % vody [1]. 

Nakonec se marcipánová hmota smíchává s práškovým cukrem, škrobovým sirupem nebo 

fondánem v hnětacích strojích, přidávají se barviva, aromatické látky, konzervační činidla a 

různým způsobem se tvaruje [13]. 
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2.5 Senzorická analýza 

Vzhledem k zaměření experimentální části této práce bude v následujících kapitolách 

popsán princip, podmínky a provedení senzorické analýzy s hlavním zaměřením na metody 

aplikované v této práci.  

Senzorická analýza je metoda, při níž se hodnotí potraviny komplexně s použitím lidských 

smyslů. Při senzorickém hodnocení se nejčastěji využívá chuťový, čichový a zrakový smysl. 

Jedná se o multidisciplinární vědu, jež spojuje celou řadu vědeckých oborů, zejména 

psychologii, sociologii a fyziologii, v menším rozsahu pak i chemii a biochemii aj. Analýza 

musí probíhat za takových podmínek, aby se při hodnocení dosáhlo objektivních, přesných a 

opakovatelných výsledků [17, 18]. 

Princip spočívá v tom, že senzoricky aktivní látky působící na smyslové receptory (čidla) 

způsobí jejich podráždění, které se přenáší nervovými drahami do centrální nervové soustavy. 

V centrální nervové soustavě dochází ke zpracování vzruchu a vznikají počitky. Počitky jsou 

pak dále zpracovávány na vjem, který se skládá z dosavadních zkušeností a pocitů 

hodnotitele. Na tomto základě pak hodnotící osoba vyslovuje svůj posudek [19]. 

Z hlediska spotřebitele, a zvláště to platí v případě pochutin, tak jak jsou hodnoceny 

v rámci této práce, je nejvýznamnější senzorická vlastnost označovaná „flavour“. Flavour je 

komplexní chuťový vjem vnímaný kombinací tří smyslů. Jedná se o chuťové receptory z ústní 

dutiny, čichové receptory z nosní dutiny a hmatové receptory z ústní dutiny (trigeminální 

počitky).  Trigeminální počitky jsou vnímány jako pálivá, chladivá, palčivá nebo svíravá chuť 

působící bolestivý vjem na jazyku. Obecně mezi hmatové smysly patří smysl kinestetický, 

taktilní, smysl pro bolest a tepelný smysl (chlad a teplo) [20]. 

Kinestetický a taktilní smysl se uplatňují při hodnocení texturních vlastností. Tvrdost, 

elasticita a žvýkatelnost vzorku je vnímána kinestetickým smyslem, zatímco tvar a charakter 

povrchu (hladkost, drsnost) smyslem taktilním [18]. 

Vztah mezi jednotlivými smysly a senzorickými vlastnostmi je znázorněn na obr. 1. 

 

 
Obr. 1: Schéma znázorňující vztah mezi smysly a senzorickými vlastnostmi [20] 

2.5.1 Podmínky pro senzorické hodnocení 

Pro získání objektivních a vzájemně srovnatelných výsledků je třeba zajistit vhodné 

podmínky pro senzorické hodnocení. Tyto podmínky jsou určeny mezinárodními normami 
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s cílem co nejvíce odstranit rušivé vlivy a zlepšit přesnost stanovení. Definují vybavení 

místnosti, způsob přípravy a předkládání vzorků, dále výběr a zkoušení hodnotitelů i postup 

při jednotlivých metodách senzorické analýzy [17]. 

Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště uvádí norma ČSN EN ISO 8589 

[21]. Tabulka 2 uvádí optimální podmínky pro senzorické hodnocení. Nejlépe se těchto 

podmínek dosáhne v senzorické laboratoři, kde hodnocení probíhá v oddělených kójích [18]. 

Tabulka 2: Optimální podmínky pro senzorickou analýzu [18] 

Optimalizovaný faktor Optimální podmínky 

Hladina zvuku kolem 40 dB, izolace dveří a oken 

Teplota 21-23 °C, nejlépe klimatizace 

Vlhkost vzduchu 40-70 %, v zimě vlhčení 

Pohyb vzduchu poznatelný jen o přestávkách, jinak klid 

Pachy ochrana před pachy ventilací, pachovými 

filtry a nátěry neabsorbujícími pachy 

Zrakové vjemy světle šedá nebo bílá barva, bez výzdoby 

Kontakt s lidmi příhrady mezi hodnotiteli, kóje 

2.5.2 Příprava a předkládání vzorků 

Příprava vzorků probíhá v místnosti oddělené od místnosti určené k hodnocení. Nejlépe se 

osvědčila okénka spojující přípravnu s hodnotitelskými kójemi [19]. 

Předkládané vzorky musejí být zdravotně nezávadné a podávané v dostatečném množství. 

Teplota vzorku musí odpovídat běžným konzumním zvyklostem (horká káva), popřípadě 

teplotě, při níž se nejnápadněji projevují vady a rozdíly jakosti. Dále je důležitá anonymita 

vzorků, aby nebyl hodnotitel ovlivňován. Vzorky jsou označovány kódy a podávány 

v náhodném pořadí [18]. 

2.5.3 Hodnotitelé 

Osoby vykonávající senzorické hodnocení se nazývají hodnotitelé nebo posuzovatelé. 

V minulosti závisela produkce kvalitních potravin na senzorické citlivosti jediného odborníka, 

který měl na starosti výrobu nebo rozhodoval o změnách v procesech výroby tak, aby měl 

výrobek požadované vlastnosti. Moderní senzorická analýza nahradila tyto jednotlivé autority 

skupinou hodnotitelů (panelem) [22].  

Podle kvalifikační úrovně se hodnotitelé dělí na neškolené, krátce školené, školené a 

experty. Vždy je důležitý správný výběr hodnotitelů, ne vždy platí, že experti jsou nejlepší. 

Například pro preferenční zkoušky jsou vhodnější hodnotitelé bez odborných znalostí, protože 

se jejich odpověď nejvíce blíží běžným spotřebitelům [17]. 

Největší citlivost smyslů, a tedy předpoklady k senzorickému hodnocení, je v mládí, ale 

hodnotitelům chybí zkušenosti a schopnost vyjadřování. Nejvyšší schopnost bývá mezi 18-

40 lety. Avšak hodnotit mohou i starší (nejméně do 60 let), u nichž je klesající citlivost 

kompenzována zkušenostmi [19]. 

Vybrané osoby musí pojít řadou zkoušek, kterými se prokáže jejich fyzická i psychická 

způsobilost k posuzování. Po získání kvalifikace se však dosažená úroveň musí udržovat 

pravidelným školením [19, 23]. Metody pro výběr a školení hodnotitelů jsou uvedeny 

v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Metody vhodné pro výběr a školení hodnotitelů [18] 

Úkol Metoda 

Zjištění poruch čichového, chuťového 

a zrakového vnímání 

rozpoznávání 4-7 základních chutí 

rozpoznávání 10-12 vůní 

rozpoznávání podobných barevných tónů 

Zjištění citlivosti receptorů stanovení dolního podnětového prahu vybraných 

základních chutí a vůní 

stanovení velikosti rozdílového prahu několika 

základních chutí a vůní 

Zkoušení paměti seřazení několika vzorků pořadovou zkouškou podle 

zvoleného znaku 

Zkoušení soustředění pozornosti zjišťování opakovatelnosti při stanovení rozdílů 

mezi vzorky různými metodami 

Schopnost všímat si detailů stanovení senzorického profilu chuti a vůně 

Schopnost vyjadřovací volný slovní popis vůně nebo aroma výrobku 

2.5.4 Vlastní senzorické hodnocení 

Hodnotitelé jsou těsně před předložením vzorků instruováni o svém úkolu a o použité 

metodě a jsou jim rozdány protokolové formuláře s pokyny. Vzorky se podávají k hodnocení 

s dostatečnými přestávkami, podávají se ve stejných nádobách, teplota a množství musejí být 

stejné. U kapalných vzorků je optimální množství 15 až 20 ml, u tuhých 20 až 30 g [19, 24]. 

 Mezi degustacemi dvou po sobě následujících vzorků je třeba počkat min. 1 minutu 

po spolknutí předchozího vzorku, tak aby se zregenerovala schopnost chuťových receptorů. 

Pokud se hodnotí několik vzorků nebo chuť doznívá delší dobu, je vhodné mezi jednotlivými 

vzorky použít chuťový neutralizátor. Podle zkoumaného vzorku je to nejčastěji voda, slabý 

hořký čaj, bílý chléb nebo pečivo, ale také sýr, mléko, vodka a další [17, 19]. 

2.5.5 Metody senzorické analýzy 

Výběr metody je pro senzorické hodnocení důležitý a závisí do značné míry na charakteru 

úkolu, počtu a kvalitě hodnotitelů, také na čase, který je možný analýze věnovat i na množství 

vzorku [18]. 

Senzorické metody lze klasifikovat do tří skupin: afektivní, diskriminační a deskriptivní 

metody. Afektivní (pocitové) zkoušky jsou založené na oblibě a celkové přijatelnosti 

produktu. Hodnocení se provádí prostřednictvím neškolených spotřebitelů. Tato zkouška 

může pomoci s vývojem potravinářských produktů. Aby se zlepšila statistická významnost 

testu, je vhodné mít k dispozici větší množství spotřebitelů (>50) [25, 26]. 

Druhou skupinou metod jsou zkoušky diskriminační (rozdílové, rozlišovací). Účelem této 

zkoušky je zjistit, zda je mezi vzorky vnímán rozdíl. Rozdílových zkoušek se účastní obvykle 

25-40 hodnotitelů [22, 27].  

 

Mezi rozdílové zkoušky například patří: 

 párová porovnávací zkouška (ČSN EN ISO 5495) – hodnotitel obdrží dva vzorky a má 

určit, který je např. lepší, kterému by dal přednost [28] 
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 trojúhelníková zkouška (ČSN EN ISO 4120) – hodnotitel obdrží trojici vzorků, z nichž 

dva jsou shodné a třetí rozdílný a jeho úkolem je rozhodnout, které jsou stejné a který 

je odlišný [29] 

 zkouška duo-trio (ČSN EN ISO 10399) – předkládány jsou tři vzorky, z nichž první je 

standard; hodnotitel srovnává oba neznámé vzorky se standardem a má určit, který 

z těchto neznámých vzorků je shodný se standardem [30] 

Deskriptivní (popisné) zkoušky jsou nejsofistikovanější metody senzorické analýzy. 

Zahrnují kvalitativní i kvantitativní popis senzorických znaků potravinářských produktů.  

Kvalitativní vlastnosti produktu jako aroma, vzhled, flavour, textura i pachuť jsou školení 

hodnotitelé schopni kvantifikovat popisem produktu. Hodnotící panel by měl být složen z 10-

12 vyškolených hodnotitelů [22, 26]. 

Tabulka 4 shrnuje přehled metod senzorické analýzy. Dále jsou podrobněji popsány 

metody použité v experimentální části této práce. 

Tabulka 4: Přehled nejběžnějších metod laboratorní senzorické analýzy [19] 

Úkol Vhodné metody 

Stanovení existence rozdílů mezi 

vzorky 

rozdílové zkoušky: párová, duo-trio, trojúhelnková, 

tetrádová, dva-z-pěti, čtyři-z-deseti; 

jednostimulová, dvoustimulová zkouška 

Stanovení velikosti rozdílu rozdílové zkoušky 

stupnicové metody 

Stanovení preferencí rozdílové zkoušky 

stupnicové metody 

Srovnání několika vzorků pořadové zkoušky (preferenční nebo intenzitní) 

Stanovení absolutní přijatelnosti a 

intenzity 

stupnicové metody, zřeďovací metody, srovnání se 

stupnicí 

Stanovení charakteru vjemu metody senzorického profilu, 

metody volného popisu 

srovnání se sadou standardů 

2.5.5.1 Stupnicové metody 

Hodnocení vzorků potravin s použitím stupnic patří k nejrozšířenějším metodám 

senzorické analýzy, protože jimi lze lépe kvantitativně vyjádřit jakostní rozdíly mezi vzorky. 

Celková jakost nebo některý dílčí ukazatel se posoudí podle určité stupnice. Rozlišují se dva 

typy stupnic [31]: 

 intenzitní – slouží k posouzení intenzity určité vlastnosti 

 hedonické – slouží k posouzení stupně příjemnosti, přijatelnosti, libosti 

 

Nejrozšířenější jsou čtyři typy stupnic [17, 31]: 

 kategorové – slouží k zařazení vzorku do určité skupiny 

 ordinální (pořadové) – stupně jsou seřazené do určitého postupu a lze tedy říci, který 

vzorek má větší stupeň určité vlastnosti a který menší. Avšak nepodává se žádná 

informace o velikosti rozdílů mezi sousedními vzorky. Nejčastější je stupnice, kdy je 
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každý stupeň definován slovním popisem. Stupnice mívají lichý počet stupňů (5, 7, 9) 

podle kvality hodnotitelů. 

 intervalové – používají se velmi zřídka, rozdíly mezi stupni jsou stejné 

 poměrové – jsou založené na srovnání se standardem 

2.5.5.2 Senzorický profil 

Jemné rozdíly v charakteru chuti, vůně, ale i ostatních senzorických vlastností, se často 

posuzují profilovými metodami. Hodnotitel si celkový vjem chuti, vůně aj. rozdělí na dílčí 

vjemy (deskriptory) a určuje jejich intenzitu nejčastěji s použitím bodové nebo grafické 

stupnice. Profilová metoda je velmi citlivá, ale vyžaduje hodnotitele s většími zkušenostmi. 

Zkušených hodnotitelů stačí 3-5, nezkušených 10-40 [17, 23]. 

 

 Popisné metody 

Jsou založeny na vyjádření vjemu volným slovným popisem a hodnotitel má naprostou 

volnost, aby vyjádřil svůj názor [17]. 

 

 Metody hodnocení časového vývoje 

Jedná se o speciální metodu deskriptivní analýzy, při které je sledován senzorický vjem, 

jak se mění v průběhu času. Primárně bylo toto hodnocení rozvinuto za účelem studia 

přetrvávající chuti, jako je sladkost, hořkost a trpkost [27].  

2.6 Oblasti výzkumu v problematice želé cukrovinek 

Publikací zaměřených na problematiku želé cukrovinek je poměrně málo. Zabývají se buď 

zkoumáním kombinací různých ztužujících komponent (želatina, pektin, škrob), příp. 

náhradou želatiny jinými ztužovadly pokud možno přírodního původu (arabská guma, -

karagenan, gellan aj.) a jejich vlivem na texturní vlastnosti produktu měřené texturní 

profilovou analýzou 15, 32 a senzorickou analýzou 32, 33, 34, 35, 36, příp. hodnocením 

mikrostruktury produktů pomocí elektronové mikroskopie 32, 33. 

Autoři ve svých studiích potvrzují, že želírující látky ovlivňují nejen tvorbu gelu a s tím 

spojené texturní vlastnosti, ale také se podílejí na uvolňování aroma z cukrovinek. Kromě 

želírujících látek působí na konečnou kvalitu cukrovinek také obsah cukrů. 

V cukrovinkářském průmyslu je želatina nejvíce využívanou ztužující látkou. Samotné 

želatinové gely jsou pružné a mají vhodnou pevnost; zejména konkurence na trhu však vede 

firmy ke snaze vyrobit cukrovinky s použitím různých kombinací želírujících látek a 

dosáhnout tím lepších vlastností a obliby u spotřebitelů [15, 32]. Přídavek škrobu 

do želatinových gelů zvyšuje pevnost gelu a cukrovinky jsou tuhé a pevné, současně je 

pozorována nižší rychlost uvolňování aromatických látek. Naopak cukrovinky vyrobené 

kombinací želatiny a pektinu jsou méně tuhé, křehčí, náchylné k rozlomení na menší částečky 

a mají také vyšší rozpustnost než čisté želatinové gely [33]. U těchto cukrovinek je 

pozorována i vysoká rychlost uvolňování aroma. To potvrzuje i skutečnost, že při 

senzorickém hodnocení hodnotitelé vnímali vyšší intenzitu aroma pouze u cukrovinek 

obsahující pektin [15, 37]. 
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Někteří autoři se zabývají aplikací náhradních sladidel (maltitol, xylitol, fruktosa, 

isomaltulosa) a jejich vlivem na senzorickou přijatelnost produktu 2, 32. Nadměrná spotřeba 

cukrovinek je spojována s vysokým výskytem obezity, zubního kazu a hyperglykémie. 

Tradiční želé cukrovinky obsahují vysoké množství sacharosy a glukosového sirupu. Jejich 

náhrada je zkoumána zejména za účelem výroby „zdravějších“ cukrovinek [2]. 

Další práce sledují vliv přídavku přírodních barviv nebo aromat, většinou ve formě 

ovocných extraktů, na barvu 34, aroma  37, 38 , příp. antioxidační vlastnosti produktu 34, 

36. Pro měření aroma cukrovinek se nejčastěji používá senzorická analýza, plynová 

chromatografie s hmotnostní detekcí a příp. elektronický nos. 

2.7 Statistické zpracování výsledků 

Statistika je obor aplikované matematiky zabývající se sběrem a třídění dat [27]. 

Výsledky senzorického hodnocení byly statisticky zpracovány Kruskall-Wallisovým testem a 

následně Nemenyiho vícenásobným párovým porovnáním. Kruskal-Wallisův test se používá 

pro srovnání senzorického znaku u více výrobků. Testovaná hypotéza předpokládá, že mezi 

R výrobky není rozdíl v úrovni sledovaného senzorického znaku. Hypotézu zamítneme, 

pakliže na hladině významnosti α = 0,05 platí: [39] 

 12
1   RQKW   

QKW … testové kritérium Kruskal-Wallisova testu  

 12

1  R  …  %1100   kvantil Pearsonova rozdělení s  1R  stupni volnosti 

 V našem případě pro 5 testovaných vzorků cukrovinek platí  
2

95,0 (4) = 9,49 [39]. 

 

Pro zkoumání vztahů a závislostí mezi jednotlivými senzorickými znaky byla v této práci 

použita Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis - PCA). PCA je 

vícerozměrná statistická metoda, pomocí níž lze zredukovat počet původních dat, a přesto 

umožňuje vysvětlit variabilitu a závislost původních proměnných. Cílem PCA je transformace 

dat z původních znaků či proměnných xj, j=1, … m, do menšího počtu latentních (skrytých) 

proměnných yj. Nové proměnné mají vhodnější vlastnosti, je jich výrazně méně, vystihují 

téměř celou proměnlivost znaků a jsou vzájemně nekorelované. Tyto latentní proměnné se 

nazývají hlavní komponenty (PC).  

Výsledky PCA se většinou vyjadřují graficky. V tzv. grafu komponentních vah porovná-

váme vzdálenosti mezi znaky (tj. vlastnostmi). Krátká vzdálenost mezi dvěma znaky znamená 

silnou korelaci. Rozptylový diagram komponentního skóre zobrazuje jednotlivé objekty 

(tj. vzorky). Vzorky umístěné blízko sebe jsou si podobné, vzorky vzdálené jsou odlišné [40]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Pracovní pomůcky 

K senzorické analýze byly použity plastové kelímky, tácky a sklenice. 

3.2 Analyzované vzorky 

Vzorky nečokoládových cukrovinek byly zakoupeny v obchodní síti Tesco a Albert. 

Jednalo se o želé s ovocnými příchutěmi ve tvaru medvídků od pěti různých výrobců. Byly 

vybrány čtyři druhy barev (příchutí): červená (jahoda), žlutá (citron), zelená (jablko) a 

oranžová (pomeranč). Pro zachování anonymity jsou vzorky zakódovány. Více informací 

o vzorcích uvádí tabulka 5. 

Tabulka 5: Složení vzorků (uvedené na obale výrobku) 

Vzorek Složení 

A01 

glukosový sirup, cukr, želatina, jablečná šťáva z koncentrátu 5 %, kyseliny 

(kyselina vinná, jablečná, citronová), koncentrát šťávy z černé mrkve, extrakt 

ze spiruliny, aromata (jahoda, jablko, pomeranč, citron), leštící směs 

(rostlinné tuky: palmojádrový, kokosový; leštící látka: karnaubský vosk), 

regulátor kyselosti (askorban sodný), barviva (paprikový extrakt, karoteny, 

kurkumin) 

A02 

glukosový sirup, cukr, jedlá želatina, dextróza, ovocná šťáva z koncentrátu 

(jablko, jahoda, malina, pomeranč, citron, ananas), kyselina (kyselina 

citronová), ovocné a rostlinné koncentráty (světlice barvířská, řasa spirulina, 

jablko, černý bez, pomeranč, černý rybíz, kiwi, citron, aronie, mango, 

mučenka, hroznové víno), aroma, extrakt z černého bezu, leštící látky (včelí 

vosk bílý a žlutý, karnaubský vosk) 

A03 

glukosový sirup, želatina, voda, kyselina (kyselina citronová), lešticí směs 

(rostlinný olej kokosový), leštící látka (karnaubský vosk), aromata, barviva 

(karmíny, kurkumin, měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, 

paprikový extrakt), koncentrát (ibišek, mrkev), rostlinný olej (bambucké 

máslo) 

A04 

glukosový sirup, cukr, želatina, kyseliny (kyselina citronová a mléčná), 

barviva (černý bez, hrozny, černý rybíz, mrkev, paprika, kurkuma, kopřiva, 

špenát), aroma, rostlinný olej (palmový), leštící látka (včelí vosk bílý a žlutý, 

karnaubský vosk) 

A05 

glukosový sirup, cukr, pitná voda, vepřová želatina, regulátor kyselosti 

(kyselina citronová), zvlhčující látka (sorbitol), koncentrovaná hroznová 

šťáva (1,2 %), aromata, leštící směs (kokosový olej, leštící látka: karnaubský 

vosk), extrakt ze světlice barvířské, koncentrát řasy spirulina, koncentrát 

z černé mrkve, bezinkový koncentrát 

3.2.1 Uchovávání a příprava vzorků 

Vzorky byly uchovávány v zakoupených obalech. Těsně před hodnocením byly jednotlivé 

cukrovinky podle barev rozděleny do plastových kelímků. Připraveny byly čtyři druhy barev 
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želatinových medvídků, a to červená, oranžová, zelená a žlutá. Každý hodnotitel hodnotil 

pouze jednu barvu. Jako chuťový neutralizátor byla podávána voda. Vzorky připravené 

k senzorické analýze jsou zobrazeny na obr. 2. 

 

 
Obr. 2: Vzorky připravené k senzorické analýze 

3.3 Senzorické hodnocení 

Hodnocení proběhlo celkem pětkrát, a to ve dnech 19. 10. 2016, 24. 10. 2016, 

25. 10. 2016, 26. 10. 2016 a 2. 11. 2016 v době od 13:00 do 16:00 hodin. 

Senzorického hodnocení se zúčastnilo 12 hodnotitelů pro každou barvu, většina z nich 

hodnotila opakovaně. Ze všech hodnotitelů pouze dva byli muži, zbytek ženy. Všichni 

hodnotitelé byli studenty různých ročníků Fakulty chemické VUT v Brně. Hodnotitelé byli 

bez speciálního zaškolení a jejich názory odpovídají hodnocení běžných spotřebitelů. Všichni 

hodnotitelé označili svůj zdravotní stav za dobrý, tři z nich byli kuřáci. 

Těsně před hodnocením byli hodnotitelé instruováni, jak formuláře vyplňovat. 

3.3.1 Metody využité při senzorickém hodnocení 

Senzorická analýza se skládala z hodnocení s použitím stupnic, dále popisných zkoušek, 

senzorického profilu a hodnocení časového vývoje. Také byla hodnocena celková přijatelnost 

vzorku. 
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Pro hodnocení vůně a chuti (flavouru) hodnotitelé používali sedmibodovou kategorovou 

ordinální stupnici hedonického (1 nepřijatelná → 7 vynikající) i intenzitního (1 neznatelná → 

7 velmi silná) typu. Intenzita barvy byla hodnocena podle pětibodové stupnice (1 velmi málo 

intenzivní  5 velmi intenzivní), příjemnost barvy v rozsahu (1 nepřijatelná  7 vynikající). 

Dalším úkolem bylo každou z těchto vlastností ohodnotit slovním popisem.  

Textura byla hodnocena pomocí pětibodové stupnice (1 příliš měkká  5 příliš tvrdá). 

Z hlediska textury měli hodnotitelé označit vzorek, který se jim zdál nejlepší a nejhorší. 

U profilového testu byly vybrány deskriptory chutí (sladká, kyselá, jiná) a cílem bylo 

označit jejich intenzitu na sedmibodové stupnici (1 neznatelná → 7 velmi silná). Kromě toho 

bylo v kategorii „jiná“ možné uvést jakou jinou chuť pociťují, ať už to byla chuť příjemná či 

nepříjemná. 

Při hodnocení časového vývoje bylo úkolem hodnotitelů popsat doznívání intenzity chuti 

30 s po polknutí (1 neznatelná → 7 velmi silná). 

Jako poslední hodnotitelé hodnotili celkovou přijatelnost vzorku. Nejdříve vzorek 

hodnotili výběrem ze sedmibodové stupnice (1 nepřijatelná → 7 vynikající), svoji volbu měli 

odůvodnit také slovním popisem. V úvahu měli být brány všechny výše zmíněné vlastnosti, 

s důrazem především na chuť a vůni. 

Formulář pro senzorické hodnocení je uveden v příloze 1. 

3.4 Statistické zpracování 

Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel 2010 a pomocí 

statistického softwaru Statistica, v. 12. Výsledky byly statisticky zpracovány Kruskall-

Wallisovým testem a následně Nemenyiho vícenásobným párovým porovnáním [39, 40] a 

jsou vyjádřeny graficky jako medián hodnocení všech hodnotitelů (počet hodnotitelů n = 12). 

 Pro zkoumání korelací mezi senzorickými znaky byla použita metoda PCA. Veškeré 

statistické testování bylo provedeno na hladině významnosti α = 0,05. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Tato práce je pilotní částí studie, která se bude zabývat studiem senzorické kvality 

nečokoládových cukrovinek se zaměřením především na flavour a s ním související obsah 

aromaticky aktivních látek. 

Podstatou této práce je senzorické hodnocení vybraných druhů nečokoládových 

cukrovinek; jako modelové vzorky byly vybrány cukrovinky typu želé (želatinoví medvídci), 

u nás velmi oblíbené. Želé cukrovinky jsou podle legislativy definovány jako „cukrovinky s 

konzistencí gelu, vzniklou přídavkem želírujících látek, zejména pektinu, agaru, škrobu nebo 

želatiny“ [5]. 

Na trhu je dostupný široký sortiment produktů od tuzemských i zahraničních výrobců, 

různých tvarů, např. ovoce, zvířátka, srdíčka, pendreky aj., většinou ovocných příchutí, 

kyselé, sladké, pěnové, obalené v cukru, s náplní aj. K jejich oblibě přispívá i všeobecně 

rozšířený názor, že kolagen obsažený v želatině má pozitivní vliv na klouby a pleť, navíc 

neobsahují tuk. Nicméně vzhledem k vysokému obsahu cukru je nelze považovat za „zdravé“ 

nutričně hodnotné potraviny, jsou to především pochutiny představující významný zdroj 

energie. Jejich kvalita tkví hlavně v senzorické atraktivitě, proto se také při jejich výrobě 

používá široké spektrum různých aditivních látek, jak již bylo zmíněno např. i některých 

kontroverzních barviv. Z tohoto důvodu se dnes na trhu objevují nové druhy deklarující 

použití pouze přírodních barviv, popř. aroma, což však může mít negativní vliv na jejich 

senzorickou kvalitu, především chuť a vůni. 

V ČR se uvádí spotřeba želé cukrovinek cca 1,5 kg na osobu/rok [1], z dostupných 

produktů jsou asi nejoblíbenější želatinoví medvídci. Konzervativní český spotřebitel dává 

většinou přednost jedné oblíbené značce, výrobci nebo chuti. 

Pro senzorické hodnocení v rámci této práce byly vybrány čtyři druhy barev (příchutí) 

želatinových medvídků od pěti výrobců: červená (jahoda), žlutá (citron), zelená (jablko) a 

oranžová (pomeranč); hlavním cílem bylo posoudit rozdíly v senzorické kvalitě vzorků 

stejného typu od různých výrobců. Vybrané příchutě se nacházely u všech výrobců a 

zastupovaly nejvýznamnější dobře rozpoznatelné ovocné chutě. Celkem bylo hodnoceno 

20 vzorků. 

Hodnotitelé byli před ochutnáváním dotázáni na jejich stanovisko k želatinovým 

bonbonům. Ze všech dotázaných pouze 7 hodnotitelů želatinové bonbony nemá příliš rádo, 

všichni ostatní je mají velmi rádi. Žádný neuvedl, že želatinové bonbony nemá vůbec rád. 

V následujících kapitolách jsou přehledně uvedeny výsledky hodnocení všech 

senzorických vlastností. Výsledky jsou prezentovány formou grafů, rozdíly mezi vzorky byly 

potvrzeny statistickým testováním Kruskall-Wallisovým testem na hladině významnosti 

α = 0,05. 

4.1 Hodnocení vzhledu a barvy 

Všechny hodnocené vzorky jsou přehledně uvedeny na obr. 3. Je zde dobře patrné, že 

vzorky od jednotlivých výrobců se liší nejen intenzitou barvy, ale také celkovým vzhledem. 

Samostatné hodnocení vzhledu nebylo zahrnuto do formuláře, hodnotitelé měli za úkol ho 

brát v úvahu při hodnocení celkové přijatelnosti; na obr. 3 lze vidět rozdíly mezi vzorky 

ve velikosti, tvaru, vypracování detailů apod., což může výrazně přispět k hodnocení 

přijatelnosti.  
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Jako nejlepší z hlediska vzhledu lze označit vzorek A01. Vzorky jsou největší, mají lesklý 

povrch a velmi pěkně vytvarované detaily; podobně vzorky A05, které jsou o něco menší, 

matnější, ale také pěkně tvarované. Nejhorší vzhled má vzorek A03, vzorky jsou malé, matné 

až zakalené, bez vypracovaných detailů.  

Barva hraje při hodnocení cukrovinek významnou roli, musí být v souladu s očekáváním 

konzumenta, resp. v souladu s použitou chutí/vůní. Spotřebitel očekává, že červený medvídek 

bude mít chuť jahodovou, žlutý citronovou apod. Barva byla posuzována z hlediska intenzity 

a příjemnosti, přičemž sytější (intenzivnější) barva bývá hodnocena lépe. Součástí hodnocení 

byl také vlastní popis barvy. 

Pro přehlednost jsou v následujících podkapitolách uvedeny samostatně výsledky 

hodnocení vzorků jednotlivých barev. V grafech 1-4 jsou dobře patrné rozdíly při srovnání 

intenzity/příjemnosti barvy, pro upřesnění je vždy uveden bližší popis v tabulkách 6-9. 

Grafické znázornění příjemnosti barvy pro všechny barvy je uvedeno v grafu 5. 

 
Obr. 3: Ukázka všech hodnocených vzorků 

 

vzorek A01 

vzorek A02 

vzorek A03 

vzorek A05 

vzorek A04 
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 Červená 

Tabulka 6: Popis červené barvy želatinových medvídků 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 červená červená červená červená červená 

2 červená oranžová růžová růžová červená 

3 červená 
tmavě 

oranžová 
červená 

červená až 

tmavě fialová 
červená 

4 červená oranžová červená 
červeno 

fialová 

červeno 

fialová 

5 červená oranžová růžová matná tmavě růžová červená 

6 
výrazně 

červená 

matně 

červená 

matně 

červená 

červeno 

vínová 

červeno 

vínová 

7 sytě červená 
oranžovo 

červená 

růžovo 

červená 

růžovo 

červená 

růžovo 

červená 

8 
sytě tmavě 

červená 

slabě červená 

až oranžová 

červeno 

růžová 
červená sytě červená 

9 červená 
oranžovo 

červená 
červená červená červená 

10 červená 
červeno 

oranžová 

červeno 

purpurová 

červeno 

bordová 

červeno 

bordová 

11 jasně červená spíš oranžová 
matně 

červená 

růžovo 

červená 

tmavě 

červená až 

lehce vínová 

12 červená 
cihlově 

červená 
červená 

červeno 

růžová 

tmavě 

červená 

 
Graf 1: Srovnání intenzity a příjemnosti červené barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro intenzitu 

barvy: 1 neznatelná → 5 velmi intenzivní. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 1 nepřijatelná → 

7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 
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Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší/nejpříjemnější červenou 

barvu měl vzorek A01; barva byla označena jako vynikající, zároveň byla nejvíce intenzívní. 

Hodnotitelé ji popsali jako jasně, výrazně červenou. 

Naopak nejhorší červenou barvu měl vzorek A02, hodnocenou jen jako dobrá; což bylo 

pravděpodobně způsobeno tím, že vzorky mají barvu málo intenzivní, spíše cihlově červenou 

až oranžovou.  

 

 Oranžová 

Tabulka 7: Popis oranžové barvy želatinových medvídků 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 oranžová oranžová oranžová oranžová oranžová 

2 oranžová oranžová oranžová světle oranžová oranžová 

3 oranžová oranžová oranžová oranžová oranžová 

4 jasně oranžová 
oranžovo 

hnědá 
oranžová spíše žlutá 

tmavě 

oranžová 

5 pomerančová 

světle 

oranžová, 

kousky žluté 

sytě oranžová bledě oranžová oranžová 

6 oranžová oranžová oranžová oranžová oranžová 

7 tmavě oranžová 
světle 

oranžová 
výrazná nevýrazná 

středně 

výrazná 

8 zářivě oranžová 
vybledlá 

oranžová 
sytě oranžová 

vybledlá 

oranžová 

vybledlá 

oranžová 

9 
výrazná 

pomerančová 

oranžová 

přírodní 

oranžová 

výrazná 
broskvová 

tmavší 

broskvová 

10 žluto oranžová nahnědlá sytě oranžová světle žlutá 
oranžovo 

hnědá 

11 oranžová oranžová sytě oranžová slabě oranžová oranžová 

12 oranžová oranžová oranžová oranžová oranžová 
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Graf 2: Srovnání intenzity a příjemnosti oranžové barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu barvy: 1 neznatelná → 5 velmi intenzivní. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu.  

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší oranžovou barvu měl 

vzorek A01 (výborná), popisovaná jako jasně, výrazně oranžová; naopak nejhorší vzorek A04 

(méně dobrá), barva byla málo intenzívní, popisovaná jako slabá, světlá, nevýrazná. 

 

 Zelená 

Tabulka 8: Popis zelené barvy želatinových medvídků 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 limetková brčálová světle zelená zelená zelená 

2 zelenožlutá tmavě zelená světle zelená zelená zelená 

3 žlutozelená sytě zelená sytě zelená žlutozelená žlutozelená 

4 světle zelená tmavě zelená tmavě zelená vybledlá středně zelená 

5 jasně zelená tmavě zelená 
trávově 

zelená 

matná světle 

zelená 
světle zelená 

6 žlutozelená 
brčálově 

zelená 
světle zelená světle zelená světle zelená 

7 žlutozelená zelená zelená zelená žlutozelená 

8 světle zelená tmavě zelená matně zelená zelenkavá světle zelená 

9 zelená zelená zelená zelená zelená 

10 světle zelenkavá tmavě zelená 
střední odstín 

zelené 

jemně 

nazelenalá 
světle zelená 

11 nažloutlá tmavá matná světlá světlá 

12 světle zelená tmavě zelená středně zelená středně zelená světle zelená 
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Graf 3: Srovnání intenzity a příjemnosti zelené barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro intenzitu 

barvy: 1 neznatelná → 5 velmi intenzivní. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 1 nepřijatelná → 

7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší zelenou barvu měly 

překvapivě vzorky A02 a A03 (výborná), vzorek A02 byl navíc nejvíce intenzívní; barva byla 

popsána jako sytě, tmavě zelená. Ostatní vzorky mají barvu výrazně světlejší, jako nejhorší 

byl hodnocen vzorek A04 (dobrá), jeho barva byla popsána jako světlá, vybledlá. 

 

 Žlutá 

Tabulka 9: Popis žluté barvy želatinových medvídků 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 sytě žlutá sytě žlutá žlutá žlutá žlutá 

2 žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

3 
tmavě žlutá, 

lesklá 
žlutá matná žlutá matná žlutá lesklá žlutá matná 

4 žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

5 žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

6 silně žlutá žlutá světle žlutá intenzivně žlutá 
nevýrazná 

žlutá 

7 žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

8 žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

9 tmavě žlutá žlutá světle žlutá průsvitně žlutá žlutá 

10 tmavě žlutá žlutá žlutá citronově žlutá žlutá 

11 zářivá, sytá matná, zářivá žlutá nepřirozená kanárková 

12 žlutá žlutá matně žlutá světle žlutá matně žlutá 
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Graf 4: Srovnání intenzity a příjemnosti žluté barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro intenzitu 

barvy: 1 neznatelná → 5 velmi intenzivní. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 1 nepřijatelná → 

7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu.  

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší žlutou barvu měl opět 

vzorek A01 (výborná), zároveň nejvíce intenzívní (sytě, tmavě žlutá). Naopak nejhorší byly 

vzorky A03 a A05 (dobrá), barva byla zároveň nejméně intenzívní popisovaná jako matná, 

nevýrazná, světlá. 

 
Graf 5: Srovnání příjemnosti barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná 

→ 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

V grafu 5 je uvedeno srovnání hodnocení všech čtyř barev/příchutí. Jako nejlepší, 

v souladu s hodnocením vzhledu, lze uvést vzorek A01, který byl, s výjimkou zelené barvy, 

hodnocen nejlépe. Výběr nejhoršího vzorku není jednoznačný, liší se u jednotlivých barev. 

Pravděpodobně to souvisí s tím, jaký typ barviva daný výrobce používá. Pokud budeme brát 

v úvahu všechna hodnocení, za nejhorší lze považovat vzorky A03 a A04.   
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4.2 Hodnocení textury (konzistence) 

Texturu ovlivňuje skladba surovin (varný poměr škrobový sirup : sacharosa) a také 

konečný obsah sušiny výrobku 14. 

Také textura je v případě želé cukrovinek poměrně významný ukazatel senzorické 

kvality/příjemnosti. Spotřebitel očekává pružnou, gumovitou, žvýkatelnou konzistenci, nesmí 

být příliš měkká, ale ani příliš tuhá. Proto byla pro hodnocení textury použita odlišná - 

dvojpolární (neutrální bod je uprostřed) stupnice v rozsahu textury příliš měkká až příliš 

tvrdá/tuhá. Konzistence (textura) byla hodnocena zmáčknutím mezi prsty, v ústech 

při ukousnutí a žvýkání. 

Vzhledem k tomu, že některým spotřebitelům může více vyhovovat textura měkčí a jiným 

naopak tužší, je složitější posuzovat vzorky hédonicky a hodnotitelé tedy měli jednoduše 

vybrat vzorek podle nich nejlepší/nejhorší.    

 

Výsledky hodnocení konzistence podle stupnice (měkkost resp. tuhost vzorků) jsou 

uvedeny v grafu 6. Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05), výsledky jsou 

podle očekávání prakticky totožné u všech barev. Nejměkčí konzistenci měly vzorky A01 

(měkká), naopak nejtužší vzorky A02 (příliš tuhá). Vzorky A03 a A05 mají tuhost střední, 

kterou lze považovat za optimální. 

 

 
Graf 6: Srovnání konzistence všech barev vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro konzistenci: 1 příliš 

měkká → 5 příliš tvrdá. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Výsledky hédonického hodnocení jsou opět uspořádány v následujících podkapitolách 

podle barev. Nejlepší a nejhorší vzorky byly vyhodnoceny prostřednictvím absolutní a 

relativní četnosti (viz tabulky 10-17) a znázorněny pomocí sloupcových grafů (viz grafy 7-

10). Zajímavé je, že v případě červených vzorků se označení nejlepšího vzorku (A03) liší; 

ostatní barvy byly v souladu s očekáváním hodnoceny totožně, hodnotitelé/spotřebitelé dávají 

přednost měkčí konzistenci, vzorky nejměkčí byly označeny jako nejlepší (A01), vzorky 

nejtužší jako nejhorší (A02).  

Nicméně vzorky A01 byly také často označeny naopak jako nejhorší, což potvrzuje výše 

zmíněný předpoklad, že někteří spotřebitelé upřednostňují měkkou konzistenci, která naopak 
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některým spotřebitelům velmi nevyhovuje. Příliš měkká konzistence je považována za vadu 

15.  

Vzorky A03, A04 a A05 byly sice označovány jako nejlepší méně často, ale nebyly 

označovány jako nejhorší (vzorek A05 ani jednou), střední optimální tuhost tak 

pravděpodobně bude vyhovovat většině spotřebitelů. Příliš tuhá konzistence (A02) však 

jednoznačně spotřebitelům nevyhovuje. 

 

 Červená 

Tabulka 10: Absolutní a relativní četnost pro nejlepší vzorek červené barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 3 2 5 0 2 

φ 0,25 0,17 0,42 0,00 0,17 

 

Tabulka 11: Absolutní a relativní četnost pro nejhorší vzorek červené barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 3 7 2 0 0 

φ 0,25 0,58 0,17 0,00 0,00 

 

 
Graf 7: Graf četnosti pro nejlepší a nejhorší vzorek červené barvy  

 

 Oranžová 

Tabulka 12: Absolutní a relativní četnost pro nejlepší vzorek oranžové barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 5 0 2 3 2 

φ 0,42 0,00 0,17 0,25 0,17 
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Tabulka 13: Absolutní a relativní četnost pro nejhorší vzorek oranžové barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 4 7 0 1 0 

φ 0,33 0,58 0,00 0,08 0,00 

 

 
Graf 8: Graf četnosti pro nejlepší a nejhorší vzorek oranžové barvy 

 

 Zelená 

Tabulka 14: Absolutní a relativní četnost pro nejlepší vzorek zelené barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 6 1 3 0 2 

φ 0,43 0,07 0,21 0,00 0,14 

 

Tabulka 15: Absolutní a relativní četnost pro nejhorší vzorek zelené barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 3 6 1 2 0 

φ 0,21 0,43 0,07 0,14 0,00 
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Graf 9: Graf četnosti pro nejlepší a nejhorší vzorek zelené barvy 

 

 Žlutá 

Tabulka 16: Absolutní a relativní četnost pro nejlepší vzorek žluté barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 5 1 3 3 0 

φ 0,42 0,08 0,25 0,25 0,00 

 

Tabulka 17: Absolutní a relativní četnost pro nejhorší vzorek žluté barvy (n = 12) 

 A01 A02 A03 A04 A05 

f 4 7 1 0 0 

φ 0,33 0,58 0,08 0,00 0,00 

 

 
Graf 10: Graf četnosti pro nejlepší a nejhorší vzorek žluté barvy 
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4.3 Hodnocení vůně 

Celkem byly hodnoceny 4 vybrané ovocné příchutě, podle popisu uvedeného na obalech 

jahoda (červená), citron (žlutá), jablko (zelená) a pomeranč (oranžová). Jak již bylo zmíněno, 

chuť i vůně musí být v souladu s barvou, nesoulad může ovlivňovat hodnotitele natolik, že se 

zhoršuje hodnocení příjemnosti. Zajímalo nás také, zda hodnotitelé budou schopni rozpoznat 

konkrétní příchuť. 

Při hodnocení této senzorické vlastnosti hodnotitelé nejdříve popisovali vnímanou vůni a 

dále podle stupnice hodnotili její intenzitu a příjemnost. Pro přehlednost jsou výsledky opět 

uspořádány v jednotlivých podkapitolách podle barev. V grafech 11-14 jsou dobře patrné 

rozdíly při srovnání intenzity/příjemnosti vůně, pro upřesnění je vždy uveden bližší popis 

v tabulkách 18-21. 

 

 Červená 

Tabulka 18: Popis vnímané vůně vzorků červené barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 sladká, ovocná kyselejší sladká květinová květinová 

2 jahodová medová malinová malinová ovocná 

3 jahoda, citron 
pomeranč, 

nádech plastu 
pomeranč ovocná ovocná 

4 ovocná jahoda žádná vůně jahoda umělá vůně žádná vůně 

5 jahodová pomerančová jahodová jahodová jahodová 

6 sladká, ovocná 
sladká, 

ovocná 

sladká, 

ovocná 
ovocná, sladká 

sladká, 

kořeněná 

7 ovocná, svěží ovocná ovocná, ostrá ovocná ovocná 

8 méně příjemná cizí pach 

velmi 

příjemná 

jahodová 

příjemná ovocná 
méně 

příjemná 

9 malinová 
sladko-

ovocná 
malinová malinová malinová 

10 
sladkokyselá, 

jemně jahodová 

sladká, 

ovocná, 

karamelová 

sladká, 

ovocná 
sladká, ovocná 

sladká, 

ovocná, umělá 

11 
nasládlá bez 

pachuti 

mírně 

nasládlá 

ne moc 

sladká, spíš 

kyselá 

nevýrazná 
kyselá, trochu 

pachuť 

12 ovocná nijaká ovocná sladká ovocná 
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Graf 11: Srovnání intenzity a příjemnosti vůně červené barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Bez ohledu na výrobce, jen několik málo hodnotitelů rozpoznalo vůni jahody, většinou 

popisovali vůni jako ovocnou, sladkou příp. kyselou, nebo malinovou. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Jako nejpříjemnější a zároveň 

poměrně intenzívní byla hodnocena vůně vzorku A01 (výborná, silnější); nejméně příjemná i 

málo intenzivní vůně vzorku A02 (slabá, méně dobrá), hodnotitelé zde uváděli cizí pach, s 

nádechem plastu. 

 

 Oranžová 

Tabulka 19: Popis vnímané vůně vzorků oranžové barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 
pomerančovo 

ovocná 
pomerančová 

pomeranč-

citrus 
ovocná, citrus umělá 

2 
sladká, 

pomerančová 

sladká, 

pomerančová 
sladká, citrusy vosková svíčka 

sladká, 

kořeněná 

3 pomerančová vůně po čaji pomerančová pomerančová vůně po čaji 

4 

pomerančovo 

ovocná až kyselá, 

hodně citrusová 

cukrová vata umělá 
ovocná, 

meruňky 

sušené ovoce 

- meruňky 

5 pomeranč 
trochu 

pomeranč 

pomerančová 

umělá šťáva 

trochu meruňka 

v pomeranči 

pomeranč, 

trochu jahody 

6 pomeranč pomeranč pomeranč pomeranč pomeranč 

7 pomeranč 
výrazný 

pomeranč 

hodně 

výrazný 

příjemný 

pomeranč 

intenzivní 

pomeranč 

8 pomerančový jar ovocný čaj 
pomerančová 

svíčka 
ovocný čaj sypaný čaj 
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Tabulka 19: Popis vnímané vůně vzorků oranžové barvy - pokračování 

9 
pomerančová, 

svěží 

pomerančová 

umělá 

pomeranč 

čerstvý 
pomeranč svěží pomeranč 

10 citrus - ovocná 
zatuchlá, 

ovocná 
ovocná - sušená sláma 

11 pomerančová medová 
pomerančovo-

medová 
meruňková meruňková 

12 pomerančová pomerančová pomerančová pomerančová pomerančová 

 

 
Graf 12: Srovnání intenzity a příjemnosti vůně oranžové barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Většina hodnotitelů správně rozpoznala vůni pomeranče. Mezi vzorky byly nalezeny 

významné rozdíly (P0,05). Nejpříjemnější vůni měly vzorky A01 a A03 (velmi dobrá), 

vzorek A03 navíc dosti silné intenzity; dva hodnotitelé však popsali jeho vůni jako umělou. 

Vzorky A02, A04 a A05 byly hodnoceny obdobně (vůně dobrá), vzorek A04 s nejnižší 

intenzitou (střední). U vzorků A04 a A05 někteří hodnotitelé cítili vůni meruňky. 

 

 Zelená 

Tabulka 20: Popis vnímané vůně vzorků zelené barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 ovocná, svěží méně ovocná kyselá ovocná kyselejší 

2 zelené jablko - - - citronová 

3 - - - - - 

4 - charakteristická ovocná slabě znatelná jablečná 

5 výrazně jablečná 
málo znatelně 

jablečná 

velmi kyselo-

jablečná 
sladce jablečná 

kysele 

jablečná 
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Tabulka 20: Popis vnímané vůně vzorků zelené barvy - pokračování 

6 citron, kyselá jablko citron, kyselá 
sladkokyselá 

jablko 
kyselá 

7 citron, limeta jablko, med citron, jablko citron, limeta jablko, limeta 

8 jablečný jar 

cukrovinka bez 

ovocného 

nádechu 

jablečný sirup žvýkačka ovocný čaj 

9 jablečná, kyselá jablečná + plast 
sladká, 

jablečná 
sladká sladká 

10 

sladká, ovocná, 

svěží citrus, 

jablko 

sladká, medová 
sladká 

citrusová 
sladká ovocná 

sladká, 

jablečná 

11 umělá nic ovocná jemná 
ovocná, 

kyselá 

12 kyselá, ovocná ovocná, umělá 
ovocná, 

kyselá 
ovocná, umělá 

ovocná, 

kyselá 

 
Graf 13: Srovnání intenzity a příjemnosti vůně zelené barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Opět bez ohledu na výrobce ne všichni hodnotitelé správně rozpoznali jablko. Často 

uváděli vůni ovocnou, citrusovou, sladkou nebo kyselou. Mezi vzorky byly nalezeny 

významné rozdíly (P0,05). Nejlepší vůni měly vzorky A03 a A05 (velmi dobrá), A03 silnější 

intenzity. 

Naopak nejhorší vzorky A01 a A02 (méně dobrá); vzorek A02 měl málo výraznou vůni, 

mírně umělou s nádechem plastu, vzorek A01 vůni silnější intenzity ale nepříliš příjemnou, 

jeden hodnotitel ji označil jako umělou. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A01 A02 A03 A04 A05

m
e
d
iá
n

 

intenzita vůně příjemnost vůně



 43 

 Žlutá 

Tabulka 21: Popis vnímané vůně vzorků žluté barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 ananasová ananasová citronová citronová ananasová 

2 citronová citrusová ananasová ovocná ovocná 

3 
citronovo-

pomerančová 

uměle 

citronová 
citronová uměle citronová 

citronovo-

pomerančová 

4 
sladká, ovocná, 

LIPO 
žádná vůně ovocná LIPO, ovocná ovocná 

5 citronová nic citronová citronová sladká 

6 silně citronová 
slabá 

citronová 

trochu 

limetková 

příjemně 

citronová 
skoro nevoní 

7 ovocná ovocná ovocná ovocná ovocná 

8 sladká, citron sladkokyselá nepříjemná nevýrazná sladká 

9 citron strom do auta jemný citron medvídková citronový jar 

10 medvídková 
osvěžovač 

WC 
ovoce, umělá jar 

kys. 

askorbová 

11 ovocná medová LIPO citronová - 

12 
svěží, ovocná, 

citrus 

sladká, 

ovocná 

sladká, 

multivitamin 
sladká, ovocná 

sladká, 

citrusová 

 
Graf 14: Srovnání intenzity a příjemnosti vůně žluté barvy vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Také v případě žlutých medvídků někteří hodnotitelé správně rozpoznali citron, někteří 

naopak uváděli vůni obecně ovocnou, sladkou, příp. ananasovou. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší vůni měl vzorek A01 

(výborná), nejhorší vzorky A02, A04 a A05 (dobrá), hodnotitelům připadala slabá, nevýrazná, 

často umělá. 
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Graf 15: Srovnání příjemnosti vůně všech barev vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro příjemnost: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

V grafu 15 je uvedeno srovnání hodnocení všech čtyř barev/příchutí. Příjemnost a 

intenzita vůně pravděpodobně souvisí s tím, jaké typy aromat daný výrobce používá. 

Za celkově nejlepší z hlediska vůně lze považovat vzorky A01, které byly hodnoceny nejlépe 

u tří sledovaných barev/příchutí. Pouze u zelených vzorků (jablko) byla vůně, podobně jako i 

barva, hodnocena hůře. To potvrzuje fakt, že negativní hodnocení barvy může ovlivnit i 

příjemnost ostatních senzorických vlastností 22.  

Naopak vůně vzorků A02 byla hodnocena špatně u všech barev/příchutí.  

4.4 Hodnocení chuti (flavouru) 

Chuť (flavour), jako komplexní pocit v ústech při konzumaci, byla hodnocena podobně 

jako vůně popisem vnímané chuti a označením intenzity a příjemnosti podle stupnice.  Opět 

nás zajímalo, zda jsou hodnotitelé schopni rozpoznat konkrétní příchuť. 

Pro přehlednost jsou výsledky opět uspořádány v jednotlivých podkapitolách podle barev. 

V grafech 16-19 jsou dobře patrné rozdíly při srovnání intenzity/příjemnosti chuti, 

pro upřesnění je vždy uveden bližší popis v tabulkách 22-25. 

 

 Červená 

Tabulka 22: Popis chuti vzorků červené barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí 

Hodnotitel 

Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

popis chuti 

chuť po 30 s 

1 
sladší sladká sladká sladká kyselá 

ovocná, sladká sladká sladká kyselá sladká 

2 ovocná, kyselá 

ovocná, 

sladká, trochu 

umělá 

ovocná, 

kyselá 

ovocná, sladká, 

trochu umělá 

ovocná, 

kyselá 
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Tabulka 22: Popis chuti vzorků červené barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí - 

pokračování 

 kyselá kyselá kyselá kyselá kyselá 

3 
jahodová 

s příchutí 

plastu 
ovocná jahodová višňová 

sladká umělá ovocná kyselá sladkokyselá 

4 
ovocná umělá nepříjemná ovocná umělá 

ovocná, kyselá sladká nic kyselá umělá 

5 
jahodová pomerančová jahodová jahodová lesní ovoce 

žádná žádná jahodová žádná ovocná 

6 

sladká, jahodová 
sladká, 

medová 
sladká sladká 

sladká, 

kyselkavá, 

třešňová 

nasládlá nasládlá 
nasládlá 

pachuť 
nasládlá 

sladká, 

třešňové 

aroma 

7 

kyselo sladká, 

ovocná 
sladká 

jinak sladká, 

nevýrazná 
sladká, umělá 

sladko-kyselá 

trpčí 

trpčí trpčí, sladká trpká, hořká sladko-hořká sladká 

8 

sladko kyselá cizí chuť 
příjemná 

vyhovující 
mírná cizí chuť 

sladká, 

ovocná 

s pocitem 

mírně cizí 

chuti 

sladko kyselá 

chuť 

pocit 

přítomnosti 

cizí chuti 

příjemná 

sladká chuť 

pocit 

přítomnosti cizí 

chuti 

pocit mírné 

cizí chuti 

9 

malinová ovocná malinová malinová malinová 

sladká sladká sladká sladká 
sladká až 

trochu kyselá 

10 

sladkokyselá, 

mírně jahodová 

sladká, 

ovocná 
umělá ovocná, umělá 

ovocná, 

sladkokyselá 

ovocná, sladká 
sladká, 

ovocná 

sladkokyselá, 

se zvláštní 

umělou 

pachutí 

sladkokyselá 
ovocná, 

sladká 

11 

mírně kyselá bez chuti sladko kyselá kyselá silně kyselá 

mírně kyselá 
nevýrazná, 

spíš pachuť 
kyselá sladko-kyselá 

sladká, trochu 

kyselá 

12 

sladko kyselá, 

ovocná 

kyselá až 

hořká 

sladká, 

ovocná 
sladko kyselá 

ovocná, plná, 

sladko kyselá 

sladká 
pachuť 

nahořklá 
nasládlá nasládlá 

ovocná, 

sladko kyselá 
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Graf 16: Srovnání intenzity a příjemnosti chuti vzorků červené barvy (jahoda) A01-A05. Použitá 

stupnice pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost chuti: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Podobně jako v případě vůně, jen málo hodnotitelů dokázalo identifikovat chuť jahody. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší a zároveň 

nejintenzivnější chuť měl vzorek A05 (výborná, dosti silná), nicméně žádný hodnotitel 

nepopsal jeho chuť jako jahodovou. Objevuje se zde třešeň, višeň nebo malina, nebo obecně 

ovocná, sladká příp. kyselá. Dva hodnotitelé cítili mírně cizí resp. umělou pachuť. Mírně 

horší chuť měl vzorek A01, nižší intenzity (silnější) ale někteří hodnotitelé zde rozpoznali 

jahodu. 

Naopak nejhorší chuť měl vzorek A02 (méně dobrá, slabá), popisovanou nejčastěji jako 

ovocná, sladká až nahořklá, s cizí, umělou pachutí po plastu. 

 

 Oranžová 

Tabulka 23: Popis chuti vzorků oranžové barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí 

Hodnotitel 

Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

popis chuti 

chuť po 30 s 

1 

- 
příjemná, 

pomerančová 
- - 

umělá, sladká, 

kyselá 

pomerančovo-

ovocná 
pomerančová pomerančová pomerančová 

sladká, 

citrusová, 

trpká 

2 
ovocná, sladká 

kyselkavá, 

ovocná 

citrusová, 

sladká 
sladká sladkokyselá 

sladká lehce nasládlá sladká sladká, ovocná sladkokyselá 

3 
pomerančová čajová mandarinková pomerančová pomerančová 

kyselá sladká sladká kyselá sladká 
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Tabulka 23: Popis chuti vzorků oranžové barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí - 

pokračování 

4 

kyselá přijatelná prázdná ovocná, sladká vyhovující 

kyselá 
vyčichlá 

sladká chuť 
sladká citrusová  sladkokyselá 

5 

pomeranč - 

cítím uměle 

trochu 

pomeranče 

pomeranč, 

meruňky 

pomeranč, 

jahody 

pomerančová, 

silnější 
slabší chuť 

slabá 

intenzita, ale 

vydrží v 

ústech 

příjemná chuť 

v ústech, lepší 

než u 3, 

pomeranč 

příjemná chuť 

v ústech 

6 
pomeranč 

pomeranč, 

nahořklá 

pomeranč, 

nahořklá 

pomeranč, 

nahořklá 
pomeranč 

nahořklo-kyselá sladko-hořká hořko-kyselá nakyslá nakyslá 

7 

kyselá, pomeranč 
nekyselý 

pomeranč 
divný neutrální kyselkavá 

výborné 
dobré, ale 

trošku mdlé 
mdlé a umělé docela dobrý 

trochu 

umělejší 

8 

umělá ovocná 
ovocná, 

nakyslá 
pomeranč 

ovocná, 

kyselá 

chuť zůstává 

stejná, postupně 

slábne s časem, 

kyselá 

bez chuti 
sladká, 

ovocná 
sladká 

kyselá, 

ovocná 

9 

kyselá, 

pomerančová 
sladká, umělá sladká, umělá 

sladkokyselá, 

umělá 
kyselá, svěží 

mírně hořká, 

sladká 

sladká, mírně 

hořká 

sladká, mírně 

hořká 
hořká, sladká hořká, sladká 

10 

kyselá sladší ovocná, sladší kyselá sladká 

spíše kyselejší 

chuť, hodně 

citronová 

sladká sytě sladká kyselejší sladká 

11 

intenzivně 

pomerančová 

slabě 

pomerančová 

umělá 

pomerančová 

nepříjemná 

pomerančová 

nepříjemná 

pomerančová 

příjemná 

pomerančová 
pomerančová 

pomerančová, 

mírně 

nahořklá 

slabě 

pomerančová 

nepříjemná s 

pachutí 

12 
mírně kyselá málo kyselá pomerančová trpká kyselá 

kyselá nevýrazná pomerančová hořká hořká 
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Graf 17: Srovnání intenzity a příjemnosti chuti vzorků oranžové barvy (pomeranč) A01-A05. Použitá 

stupnice pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Většina hodnotitelů správně rozpoznala chuť pomeranče. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší chuť měl vzorek A01 

(výborná chuť), silnější intenzity. Hodnotitelé vnímali kromě pomeranče zejména chuť 

kyselou. Jeden hodnotitel cítil chuť umělou. 

Nejhorší chuť měl vzorek A04 (méně dobrá). Kromě chuti sladké, kyselé a ovocné, zde 

byla popisována i chuť trpká, hořká nebo umělá.  

 

 Zelená 

Tabulka 24: Popis chuti vzorků zelené barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí 

Hodnotitel 

Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

popis chuti 

chuť po 30 s 

1 

kyselejší sladká sladká 
kyselejší s 

přípachem 
kyselejší 

nahořklá nahořklá natrpklá natrpklá 
přijatelná, 

netrpká 

2 

kyselá 
hořká, 

příjemná 

kyselá, 

nepříjemná 
- 

mýdlová, 

sladkokyselá 

lehce kyselá – 

velice příjemná 

svíravá, ale 

jasné aroma a 

chuť zeleného 

jablka 

nepříjemná, 

svědí jazyk, 

divně hořká 

sladká trpká 

3 

- - - - - 

příjemná, mírně 

nakyslá, silné 

doznívání 

nijak výrazná, 

ani vcelku 

nijak 

příjemná 

vcelku umělá 

chuť, ne moc 

příjemná 

příjemné 

doznívání, 

mírně nasládlé 

méně výrazná 

chuť, téměř 

mizivě 

doznívá 
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Tabulka 24: Popis chuti vzorků zelené barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí - 

pokračování 

4 

kyselá sladká sladkokyselá cizí příchuť sladkokyselá 

kyselá sladká 
převažující 

kyselá chuť 
cizí příchuť 

sladkokyselá 

chuť – sladká 

převažuje 

5 

sladko-kyselá 

jablečná 
jablečná 

sladko 

jablečná 
uměle jablečná 

výrazné 

aroma jablka 

příjemná jablečná 

dochuť 

téměř 

neznatelná 

sladko-kyselý 

pocit, 

příjemná 

ovocná 

dochuť 

lehce nahořklá 
ovocná, 

příjemná 

6 
sladkokyselá sladká, jablko 

ovocná, 

šťavnatá 
umělá kyselá, jablko 

kyselá - kyselkavá kyselá kyselá 

7 
jablko, kyselá jablko, sladká citron med jablko, limeta 

jablko jablko citron, jablko med jablko 

8 

mýdlová, 

jablečná 

ovocná, 

sladká 

mdlá, hrubý 

pocit v ústech, 

částečky 

ovocná, rybí 
ovocná, 

kyselá 

žádná chuť ani 

nepříjemný pocit 
umělá kyselá 

nepříjemná 

pachuť 
kyselá 

9 

jablečná jablko + plast sladká sladká jablečná 

kyselá kyselá + plast sladkokyselá sladká 
jablečná, 

nakyslá 

10 

sladkokyselá, 

citrus, jablko 
sladká, jablko 

sladká, 

ovocná 
mdlá, nevýrazná 

sladkokyselá, 

jablko 

- sladká pachuť - 
mdlá pachuť, 

umělé aroma 
- 

11 

jablečná, kyselá šťavnatá nic slabá sladkost 

ovocná, 

šťavnatá, po 

polknutí tam 

„něco“ je 

kyselá 
pocit 

přeslazení, čaj 

sladká 

s ovocnou 

příchutí 

na jazyku pocit, 

jako když si 

dám hodně 

medu a v závěsu 

je jarová 

bublina 

kovová nebo 

jako jar 

12 

citrusová, spíš 

kyselá 

ovocná, 

sladko-kyselá 

zvláštní 

umělá, sladká 

ovocná, sladko-

kyselá 

ovocná, 

kyselejší, 

zelené jablko 

ovocná, sladká ovocná sladká ovocná 
kyselá, 

ovocná 
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Graf 18: Srovnání intenzity a příjemnosti chuti vzorků zelené barvy (jablko)A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu vůně: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Podobně jako u vůně, ne všichni hodnotitelé poznali chuť jablka, často je označována jako 

kyselá a sladká. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší chuť měly vzorky A01 a 

A05 (velmi dobrá), vzorek A05 navíc dosti silné intenzity. Chuť obou vzorků byla ve většině 

případů označena jako kyselá, stejně tak se u obou vzorků vyskytla i mýdlová chuť. 

Stejně jako u příchutě pomeranče (oranžová barva) měl nejhorší chuť vzorek A04 (méně 

dobrá). Někteří hodnotitelé popisovali chuť jako mdlou, umělou a dokonce rybí. 

 

 Žlutá 

Tabulka 25: Popis chuti vzorků žluté barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí 

Hodnotitel 

Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

popis chuti 

chuť po 30 s 

1 

sladká, citron, 

ovocná, 

sladkokyselá 

želatinová, 

citronová, 

nevýrazná 

sladká, 

ovocná, 

citronová 

příjemná 

ovocná, 

citronová 

ovocná, 

citronová, 

kyselá 

hořko-sladká 
nevýrazná, 

spíš horší 
sladká 

příjemně 

sladko-kyselá 

sladká 

příjemná 

2 

citronová citrus. ovoce 
ananas + 

citron 

jablko + citron, 

divná ovocná 
směs ovoce 

citronová nebo 

citron + citronová 

tráva, zůstává 

dost dlouho 

nedoznívá 

téměř nic 

zůstává chuť 

citronové 

kůry, střední 

intenzita 

chuť nezůstává 
zůstává 

nakyslá chuť 

3 
citronová citronová 

citronovo-

pomerančová 
citronová 

citronovo-

pomerančová 

svíravá sladká svíravá - sladká 
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Tabulka 25: Popis chuti vzorků žluté barvy vnímané během konzumace a 30 s po polknutí - 

pokračování 

4 
citronová - - citron + med travina 

kyselkavá žádná žádná nasládlá totální pachuť 

5 
kyselá sladká ovocná sladká kyselo sladká 

citronová kyselá ovocná nahořklá sladká 

6 

sladká, citronová gumová 
umělá 

citronová 
lehce citronová 

silně cítit 

aroma látky 

trochu nakyslá 

chuť 

jemně sladká 

chuť 
umělá příchuť 

jemná příchuť 

ovoce 

příjemně 

nakyslá 

7 

ovocná - 
ovocná, 

nádech bylin 
citronová 

květinová, 

ovocná 

ovocná - - umělina 

velmi 

příjemný 

pocit, květový 

aftertaste 

8 

kyselá, příjemná sladká 
sladká, není 

dobrá 
sladká sladkokyselá 

žádná chuť sladká jarová chuť žádná 
povlak na 

jazyku a patře 

9 

sladko kyselé 

žížalky 

nevýrazná 

příjemná 

nepřirozená 

citronová 
umělá, prášková 

nepříjemná 

kyselá 

pachuť kyselosti sladká 
stejná jako při 

konzumaci 
sladká kyselá 

10 
sladko kyselá sladká sladká nepříjemná 

svěží 

citronová 

kyselá kyselá sladká sladká kyselá 

11 

kyselá, citron sladká broskvová medová kyselá 

medová chuť 
medová, 

slaďoučká 
broskvová sladká citronová 

12 

sladkokyselá, 

citron 
mdlá, sladká 

sladká, 

broskev, 

nektarinka 

(tang) 

sladká, 

nevýrazná 

kyselo sladká, 

citrusová 

citronová mdlá pachuť 
nevýrazná, 

mdlá 

mdlá, 

nevýrazná, 

pachuť 

citrusová 
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Graf 19: Srovnání intenzity a příjemnosti chuti vzorků žluté barvy (citron) A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Použitá stupnice pro příjemnost barvy: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

U vzorků žluté barvy hodnotitelé kromě citronu popisovali pomeranč, broskev, ananas i 

jablko. 

Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly (P0,05). Nejlepší chuť měly vzorky A01 a 

A05 (velmi dobrá, dosti silné intenzity). U vzorku A01 hodnotitelé vnímali chuť kyselou, 

sladkou a ovocnou; u vzorku A05 se kromě těchto chutí objevila i květinová a nepříjemně 

kyselá. 

Naopak nejhorší chuť měl vzorek A02 (méně dobrá), nejčastěji popisovaný jako sladká. 

 

 
Graf 20: Srovnání příjemnosti chuti (flavouru) všech barev vzorků A01-A05. Použitá stupnice 

pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

V grafu 20 je uvedeno srovnání hodnocení všech čtyř barev/příchutí. Celkové výsledky 

hodnocení chuti (flavouru) jsou podle očekávání v souladu s hodnocením vůně. Jako nejlepší 

0

1

2

3

4

5

6

7

A01 A02 A03 A04 A05

m
e
d
iá
n

 

intenzita chuti příjemnost chuti

0

1

2

3

4

5

6

7

A01 A02 A03 A04 A05

m
e
d
iá
n

 

červená oranžová zelená žlutá



 53 

z hlediska chuti lze označit vzorky A01, u nichž byly všechny příchutě nejlépe hodnocené, 

naopak nejhorší vzorky A02 a A04, u nichž byly všechny příchutě hodnoceny špatně. 

Příjemnost a intenzita chuti pravděpodobně opět souvisí s tím, jaké typy aromat daný výrobce 

používá. 

4.5 Hodnocení časového doznívání intenzity chuti 

Pro získání komplexního popisu flavouru vzorků bylo na závěr hodnoceno také časové 

doznívání chuti. Cílem bylo zjistit, zda vzorky nezanechávají déletrvající pachuť v ústech.  

Hodnotitelé měli za úkol hodnotit chuť jednak během konzumace (viz kapitola 4.4), ale 

také 30 s po polknutí. Zde měli popsat, zda a jakou chuť cítí, příp. označit její intenzitu na 

stupnici. Výsledky jsou uvedeny v grafech 21-24. Jak je patrné z jednotlivých grafů, intenzita 

se podle očekávání ve většině případů významně (P0,05) snížila. Popis chutí 

30 s po polknutí je součástí kapitoly 4.4 a je uveden spolu s popisem chuti během konzumace 

v tabulkách 22-25. 

 

 Červená 

 
Graf 21: Srovnání intenzity chuti během konzumace a 30 s po polknutí (červená barva – jahoda). 

Použitá stupnice pro intenzitu: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou 

mediánu. 

Intenzita chuti vzorků červené barvy 30 s po polknutí se pohybovala od velmi slabé 

po střední. Popis se většinou nelišil od chuti vnímané během konzumace. U vzorku A02, kde 

byla intenzita velmi slabá, hodnotitelé i po polknutí vnímali pachuť v ústech (umělá, trpká, 

cizí chuť). 
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 Oranžová 

 
Graf 22: Srovnání intenzity chuti během konzumace a 30 s po polknutí (oranžová barva – pomeranč). 

Použitá stupnice pro intenzitu: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou 

mediánu. 

Intenzita pomerančové příchutě se pohybovala od slabé po střední. Největší pokles 

intenzity lze pozorovat u vzorků A01 a A03. Popis byl opět často podobný jako během 

konzumace. U vzorku A01 byla doznívající chuť popisována jako mírně hořká, kyselejší i 

příjemně pomerančová; zatímco vzorek A03 zanechal i nepříjemnou pachuť, trpčí, nakyslou a 

umělou. 

 

 Zelená 

 
Graf 23: Srovnání intenzity chuti během konzumace a 30 s po polknutí (zelená barva – jablko). 

Použitá stupnice pro intenzitu: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou 

mediánu. 
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Intenzita příchuti jablka (velmi slabá až střední) poklesla u vzorků A03 a A05 z dosti silné 

na slabou. Popis se většinou nelišil od chuti vnímané během konzumace, u vzorku A03 jeden 

hodnotitel jako doznívající chuť cítil spolu s jablkem i citron. Ostatní vnímali spíše chuť 

natrpklou, umělou, sladkou příp. kyselou. U vzorku A05 kromě nepříjemných pachutí 

kovové, jarové a trpké, byla také sladká a kyselá. Dva hodnotitelé označili chuť jablka. 

 

 Žlutá 

 
Graf 24: Srovnání intenzity chuti během konzumace a 30 s po polknutí (žlutá barva – citron). Použitá 

stupnice pro intenzitu: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Intenzita citronové příchuti 30 s po polknutí byla opět velmi slabá až střední. Největší 

pokles intenzity (z dosti silné na slabou) byl u vzorků A01 a A05. Také zde hodnotitelé 

popisovali doznívající chuť většinou podobně, jako během konzumace. U vzorku A01 byla 

vnímána jako citronová, ovocná i medová; z nepříjemných kyselejší, hořká. I u vzorku A05 

byla popsána chuť citronová a citrusová. Jeden hodnotitel ji označil za totální pachuť. 

4.6 Srovnání jednotlivých barev/příchutí 

V následujících grafech 25-28 jsou znázorněny rozdíly příjemnosti barvy, vůně a chuti 

jednotlivých barev/příchutí v rámci každého vzorku. 

Pokud bychom srovnali jednotlivé barvy/příchutě, nelze jednoznačně určit, kterou barvu 

hodnotitelé preferují. Z uvedených výsledků lze vidět, že jako nejlepší byla hodnocena barva 

červená/jahodová příchuť, a to u vzorků A01, A04 a A05. U vzorků A02 a A03 byla nejlepší 

barva zelená/jablečná přichuť. Žlutá barva/citronová příchuť byla hodnocena u vzorku A04 

stejně (nejlepší) jako barva červená. 

Naopak nejhorší příchuť byla u každého vzorku jiná; jahodová příchuť u vzorku A02, 

pomerančová příchuť u vzorku A04 a jablečná příchuť u vzorku A01. Pouze citronová 

příchuť byla nejhorší u dvou vzorků (A03 a A05). 
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 Vzorek A01 

 
Graf 25: Srovnání příjemnosti barvy, vůně a chuti jednotlivých barev/příchutí vzorku A01. Použitá 

stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

 

 

 Vzorek A02 

 
Graf 26: Srovnání příjemnosti barvy, vůně a chuti jednotlivých barev/příchutí vzorku A02. Použitá 

stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 
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 Vzorek A03 

 

 
Graf 27: Srovnání příjemnosti barvy, vůně a chuti jednotlivých barev/příchutí vzorku A03. Použitá 

stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

 

 Vzorek A04 

 
Graf 28: Srovnání příjemnosti barvy, vůně a chuti jednotlivých barev/příchutí vzorku A04. Použitá 

stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 
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 Vzorek A05 

 

 
Graf 29: Srovnání příjemnosti barvy, vůně a chuti jednotlivých barev/příchutí vzorku A05. Použitá 

stupnice pro příjemnost: 1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

4.7 Profilový test vybraných chutí 

K celkovému flavouru vzorků samozřejmě nejvíce přispívá základní charakteristická 

příchuť (jahoda, pomeranč, jablko, citron) (viz kapitola 4.4). Někteří spotřebitelé preferují 

chuť sladší, někteří více kyselou nebo sladkokyselou. Proto měli hodnotitelé posoudit, která 

z vybraných chutí (sladká, kyselá) více přispívá k celkovému flavouru jednotlivých 

želatinových bonbónů. 

V kategorii „jiná“ (příjemná, nepříjemná) chuť měli hodnotitelé uvést jakýkoliv další 

deskriptor, který jim připadá u daného vzorku výrazný. Chuť „jinou příjemnou“ hodnotitelé 

většinou ztotožnili s chutí charakteristickou, ale v některých případech detekovali „jinou“ 

chuť, kterou vnímali jako nepříjemnou, její popis se v zásadě shodoval s tabulkami 22-25 

v kapitole 4.4.  

Mezi vzorky byly nalezeny rozdíly, většinou však nebyly statisticky významné (P0,05). 

Výsledky jsou prezentovány formou hvězdicových grafů (grafy 30-33). 

 

 Červená 

Z grafu 30 je patrné, že nejsladší byl vzorek A04, nejkyselejší vzorek A05. U vzorků byla 

též detekována jiná nepříjemná chuť, popisovaná jako umělá a hořká, nejvyšší intenzity 

u vzorku A05. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

příjemnost barvy příjemnost vůně příjemnost chuti

m
e
d
iá
n

 

vzorek A05 - červená vzorek A05 - oranžová

vzorek A05 - zelená vzorek A05 - žlutá



 59 

 
Graf 30: Profilový test vybraných deskriptorů chuti vzorků červené barvy A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

 Oranžová 

Z grafu 31 vyplývá, že nejsladší byly vzorky A03 a A05, nejkyselejší vzorek A01. Opět 

byla detekována jiná nepříjemná chuť popisovaná jako hořká, umělá a trpká, u vzorku A02 

v nejvyšší intenzitě. 

 
Graf 31: Profilový test vybraných deskriptorů chuti vzorků oranžové barvy A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 
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 Zelená 

Z grafu 32 vyplývá, že nejsladší byly opět vzorky A03 a A05, nejkyselejší opět vzorek 

A01. Také zde byla detekována jiná nepříjemná chuť popisovaná jako umělá, chemická nebo 

rybí, u vzorku A01 v nejvyšší intenzitě. 

 
Graf 32: Profilový test vybraných deskriptorů chuti vzorků zelené barvy A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

 

 Žlutá 

Z grafu 33 vyplývá, že sladkost vzorků byla velmi podobná, nejsladší byly vzorky A03, 

A04 a A05, nejkyselejší opět vzorek A01. Z nepříjemných chutí byla pociťována chuť 

nahořklá, chemická, někteří hodnotitelé dokonce zaregistrovali chuť po plísni a jaru, 

v nejvyšší intenzitě u vzorku A03. 
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Graf 33: Profilový test vybraných deskriptorů chuti vzorků žluté barvy A01-A05. Použitá stupnice 

pro intenzitu chuti: 1 neznatelná → 7 velmi silná. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

4.8 Celková přijatelnost vzorků 

Na závěr měli hodnotitelé zhodnotit celkovou přijatelnost jednotlivých vzorků v rozsahu 

nepřijatelný  vynikající, přičemž měli brát v úvahu všechny výše zmíněné senzorické 

vlastnosti, s důrazem především na chuť a vůni. Zároveň měli připojit popis odůvodňující 

jejich rozhodnutí (viz tabulky 26-29).  

 
Graf 34: Srovnání celkové přijatelnosti všech barev vzorků A01-A05. Použitá stupnice pro příjemnost: 

1 nepřijatelná → 7 vynikající. Výsledky jsou prezentovány formou mediánu. 

Jak je patrné z grafu 34 výsledky potvrzují již dříve získané závěry.  

Pokud budeme brát v úvahu všechny hodnocené příchutě, jako nejlépe přijatelné lze 

označit vzorky A01; příchutě jahoda a citron byly hodnoceny jako velmi dobré, pomeranč a 
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jablko dokonce jako výborné. U těchto vzorků hodnotitelé oceňovali především pěkný lesklý 

vzhled a příjemnou charakteristickou, spíše nakyslejší chuť.  

Naopak jako nejméně přijatelné vzorky A02 a A04. U vzorků A02 byly příchutě 

pomeranč a citron hodnoceny jako méně dobré, jahoda dokonce jako nevyhovující (především 

kvůli necharakteristické barvě), pouze příchuť jablko byla velmi dobrá. U těchto vzorků byla 

nejvíce vytýkána příliš tuhá konzistence a nevýrazná chuť i vůně.  

U vzorků A04 byly příchutě pomeranč a jablko hodnoceny jako méně dobré, jahoda a 

citron jako dobré. Vzorkům byla nejvíce vytýkána nevýrazná vůně a chuť, v některých 

případech i barva.  

 

 Červená 

Tabulka 26: Popis celkové přijatelnosti vzorků červené barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 

vyvážená chuť 

sladké a kyselé, 

příjemné aroma 

slabá chuť a 

tuhá 

konzistence 

intenzivní 

sladká chuť a 

příjemné 

doznívání 

chuti 

nepříliš 

intenzivní chuť 

a slabá vůně 

dobrá 

konzistence, 

silné aroma a 

kyselejší chuť 

2 příliš kyselý 

nevyhovující 

vůně, umělá 

pachuť 

vyvážená 

chuť slabé a 

sladké 

umělá pachuť 

velmi 

chuťově 

příjemný, ale 

trochu 

kyselejší 

3 

chutný, dobrá 

barva i 

konzistence 

tuhý, pachuť 

plastu 

chutný, dobrá 

barva i 

konzistence 

chutný, dobrá 

barva, tužší 

konzistence 

chutný, dobrá 

barva i 

konzistence 

4 

ovocná chuť, 

příjemná 

konzistence, 

výborná barva 

lesklost 

příliš tvrdá, 

oranžová 

barva, chuť 

nevyhovuje 

špatná 

konzistence, 

matná barva, 

zvláštní 

příchuť 

příjemná 

ovocná chuť, 

dobrá 

konzistence 

umělá chuť, 

špatná 

konzistence 

5 
barva, chuť 

výborná 

vůně málo 

intenzivní 

vůně po 

jahodě, ale 

chuťově se to 

moc 

nepodobá 

vůně málo 

intenzivní, chuť 

dobrá 

chuť je 

příjemná a 

trvající 

6 

vynikající sladká 

výrazná chuť, 

měkká 

konzistence, 

jahodové aroma 

mdlá chuť, 

nevýrazná 

příjemně 

sladká chuť, 

sladká, méně 

intenzivní 

výrazné 

aroma, sladká 

chuť, 

intenzivní 

chuť 

7 
sladká, ovocná, 

kyselejší 

umělejší, ale 

specifičtější 
mdlá 

kyselejší, 

ovocnější 

více kyselá, 

umělá 
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Tabulka 26: Popis celkové přijatelnosti vzorků červené barvy - pokračování  

8 

velmi měkká 

konzistence, 

velmi příjemná 

barva, dobrá chuť 

i vůně 

nejvíce 

přítomen cizí 

pach i chuť 

méně 

intenzivní 

barva, ale 

nejlepší chuť i 

vůně 

méně příjemná 

chuť kvůli 

pocitu cizí 

chuti, ale jinak 

příjemná vůně i 

barva 

velmi 

intenzivní a 

příjemná 

barva, ale 

méně 

příjemná vůně 

a chuť 

9 
výrazná chuť i 

vůně, příjemná 

nevýrazná 

chuť i vůně, 

tužší 

konzistence 

super chuť i 

vůně, 

příjemná, 

výrazně 

malinová 

chuť 

výrazná chuť i 

vůně 

výrazná chuť, 

vůně, do 

kyselkava 

10 
chuťově výborný, 

ale dost měkký 

příjemně 

sladká, ovocná 

chuť, ideální 

textura 

textura dost 

měkká, chuť 

výrazná, ale 

ne velmi 

příjemná 

chuť výrazná, 

ale zvláštní, 

textura výborná 

textura dobrá, 

chuť 

příjemná, 

trochu 

výrazně 

ovocná 

11 

velmi dobrá 

barva, vůně 

trochu slabší, 

chuť více kyselá 

než sladká 

špatná barva – 

spíš oranžová, 

velmi tuhá až 

tvrdá 

konzistence, 

chuť 

nevýrazná, 

mdlá 

příjemně 

sladká chuť, 

dobrá barva i 

vůně 

tužší 

konzistence, 

chuť spíše 

kyselá, barva 

dobrá, slabá 

vůně 

příjemná 

chuť, sladko-

kyselá, velmi 

dobrá 

konzistence 

12 

měkká, příjemně 

červená, dobrá 

vůně i chuť 

nepříjemná 

barva, pachuť, 

velmi tuhá 

konzistence 

příjemná chuť 

i barva, 

měkká, hezká 

vůně 

tužší, ale dobrá 

chuť i vůně, bez 

pachutí 

intenzivní 

ovocná vůně i 

chuť, 

příjemně 

sladká i 

kyselá, dobrá 

barva i 

konzistence 
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 Oranžová 

Tabulka 27: Popis celkové přijatelnosti vzorků oranžové barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 

příjemná, 

pomerančová 

chuť, vyvážená, 

stejně tak vůně 

- - zvláštní pachuť 

chuť 

nepřirozená, 

málo ovocná, 

výrazně 

sladkokyselá, 

doznívající 

pachuť 

trpkokyslá, 

mírně sladká 

2 

jemná a přitom 

intenzivní vůně a 

chuť 

chuť výborná, 

ale strašně 

tuhá 

konzistence 

chuť citrusů 

mdlá chuť, 

pachuť voskové 

svíčky 

ovocná 

příjemná chuť 

3 příliš měkký 

špatně se 

kouše, zvláštní 

chuť 

velmi dobrá 

chuť, 

příjemně se 

žvýká 

málo výrazná 

mdlá chuť 

velmi dobrá 

chuť, 

příjemně se 

žvýká 

4 
příliš intenzivní 

vůně 

horší průměr, 

tuhý, tvrdý, 

vůně i chuť 

slabá 

dobrá 

konzistence, 

vůně i chuť v 

normě 

horší chuť a 

nevýrazná vůně, 

spíše žádná 

hodně kyselý 

5 

sytá barva, 

intenzivní chuť, 

kyselé, měkké 

tuhé, barva ok, 

chuť mdlá 

barva 

syntetická, 

dobrá 

konzistence, 

chuť umělá 

výborná barva, 

chuť, 

konzistence 

akorát, chutnalo 

mi 

dobrá sytá 

barva 

(akorát), na 

mě více 

sladká, 

příjemná chuť 

6 

chutný, dobrá 

barva, 

konzistence 

tvrdý, méně 

chutný, 

nahořklý 

dobrá barva, 

konzistence, 

nahořklý 

tuhý, chutný 

chutný, dobrá 

barva, 

konzistence 

7 

chuť vyvážená, 

konzistence 

vynikající 

textura špatná docela umělé dobré, tužší 
zvláštní 

konzistence 

8 

chuť ovocná, 

vůně až moc 

umělá 

horší chuť po 

5 sekundách 

velmi 

intenzivní 

ovocná chuť 

velmi dobrá 

ovocná chuť a 

vůně 

intenzivní 

vůně 

pomeranče 

9 

kyselá, svěží, 

ovocná (až moc 

kyselé) 

ne tak výrazná, 

slabší (méně 

intenzivní 

sladká, mdlá 

kyselejší, méně 

sladká, ne moc 

ovocná chuť 

kyselejší (až 

moc), umělá, 

hořká 
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Tabulka 27: Popis celkové přijatelnosti vzorků oranžové barvy - pokračování 

10 hodně kyselkavý 

spíše 

bezvýrazná 

chuť i vůně 

chuť 

vyhovuje, 

vůně málo 

ovocná 

chuť nic moc, 

vůně vyhovuje 

vyhovuje 

chuť, vůně 

horší 

11 

výrazná, lehce 

rozpoznatelná 

chuť 

nevýrazná 

barva, chuť 

bez pachutí 

pěkná barva, 

rozpoznatelná 

vůně 

málo intenzivní 

vůně i chuť 

nepříjemná 

chuť 

12 

intenzivní chuť, 

dobrá 

konzistence, 

příjemná vůně 

nevýrazná 

chuť a tuhá 

konzistence 

výrazné 

aroma a svěží 

chuť 

tvrdá 

konzistence 

příjemně 

kyselá chuť 

 

 Zelená 

Tabulka 28: Popis celkové přijatelnosti vzorků zelené barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 
svěží chuť i 

vůně, příjemná 
tvrdší 

měkčí, méně 

přirozená 

chuť 

přípach jiné 

chuti než 

ovocné 

sladkokyselá, 

příjemná 

2 

konzistence 

vhodná pro 

všechny věk. 

kategorie, velice 

příjemná vůně a 

po rozkousnutí 

super chuť 

oceněná chuť 

zeleného 

jablka, 

nedobrá 

konzistence 

chuť dobrá, 

velice 

výrazná, ale 

po doznění 

nepříjemná, 

hořká 

nechutná, 

smrdí 

po doznění 

hodně výrazná 

trpká chuť, 

dobrá 

konzistence 

3 

kombinace chuti, 

vůně a 

konzistence - 

TOP 

příliš tuhá 

konzistence 

chemická 

(umělá) vůně 

i pachuť 

příjemný, 

v porovnání se 

vzorkem 1 

horší 

příjemný, mírně 

nakyslý 

4 

méně příjemná 

chuť a nejméně 

příjemná vůně 

nejvíce 

připomínající 

bonbony na 

trhu 

nevíce 

připomínající 

chuť bonbonů 

na trhu 

méně příjemná 

chuť a vůně 

příjemně 

jablečná příchuť 

a vůně 

5 
šťavnatý, 

příjemně nakyslý 

tuhý, 

nevýrazný 

ovocný, 

vyvážená 

sladko-kyselá 

chuť 

pachuť 

umělých látek 

méně kyselý, 

velmi sladký, 

ovocný 

6 

přechucený, moc 

měkký, 

nepříjemná barva 

nejsou tak 

moc uměle 

sladké, tvrdá 

konzistence 

na povrchu je 

ne příliš 

chutný prášek 

moc tvrdé, 

nevýrazná 

barva, vůně i 

chuť 

asi nejlepší chuť 

 



66 

 

Tabulka 28: Popis celkové přijatelnosti vzorků zelené barvy - pokračování 

7 

dobrá silná chuť, 

dobrá 

konzistence 

nevýrazná 

chuť, strašně 

tuhé 

dobrá 

konzistence i 

chuť 

nespecifická 

chuť i vůně 

chuť dobrá, 

špatná 

konzistence 

8 
zpočátku 

mýdlová chuť 

ovocná, 

příjemná chuť 

i vůně 

příjemná 

chuť i vůně 

pachuť po 

rybách, 

nepříjemná 

pachuť 

ovocná chuť 

9 

chutný, dobrá 

barva i 

konzistence 

tvrdý, pachuť 

plastu 

dobrá barva i 

konzistence, 

moc sladký 

tužší, dobrá 

barva, bez 

příchutě – 

pouze sladký 

chutný, dobrá 

konzistence, ale 

nevýrazná barva 

10 

jemně kyselé, 

spíše sladké, 

příjemné aroma 

jablíčka 

ne moc 

sladké, tvrdá 

konzistence, 

docela mdlá 

nevýrazná 

chuť 

lehce sladké, 

dobře měkké 

mdlá chuť, 

nevýrazné 

aroma 

lehce kyselá, 

osvěžující 

sladká chuť 

11 

barva evokuje 

dost umělých 

barviv, ale 

v závěru kyselost 

příjemně 

překvapila 

mohly by být 

měkčí, ale asi 

mi chutnaly 

nejvíc 

nemám pocit, 

že bych jich 

chtěla sníst 

víc, takové 

nic neříkající 

dlouho trvá, 

než vůbec jde 

rozžvýkat, pak 

je chuť docela 

intenzivní, ale 

ne ovocná 

sladkost zůstává 

dlouho v ústech, 

ale je to dost 

intenzivní + ten 

„jar“ 

12 

vůně méně 

příjemná, chuť 

příjemná, textura 

dost měkká 

vůně méně 

příjemná, 

textura horší, 

chuť výborná 

chuť zvláštní, 

vůně méně 

příjemná, 

textura OK 

textura dobrá, 

chuť 

přijatelná, 

vůně OK 

charakteristická, 

dobře 

identifikovatelná 

ovocná jablečná 

chuť, přijatelná 

kyselost a 

textura 

 

 Žlutá 

Tabulka 29: Popis celkové přijatelnosti vzorků žluté barvy 

Hodnotitel 
Vzorky 

A01 A02 A03 A04 A05 

1 

výrazná chuť, 

aroma, příjemná 

chuť i 

konzistence 

nevýrazná 

chuť, tvrdá 

konzistence 

dobrá, 

příjemná 

chuť, 

konzistence 

všechno super 

kyselejší 

chuť, jinak 

fajn 

2 - - - - - 
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Tabulka 29: Popis celkové přijatelnosti vzorků žluté barvy - pokračování 

3 
velmi intenzivní 

kyselá chuť 

velmi tvrdý, 

absence kyselé 

chuti, umělý 

vyrovnaná 

chuť 

s umělým 

nádechem 

tvrdý, mdlá 

chuť 

vyrovnaná 

chuť 

4 

vůně i chuť šla 

dobře poznat, 

dobře se jedl 

vůně a chuť 

nevýrazná, 

tuhá textura, 

skoro nešel 

rozkousat 

chuť nešla 

poznat, vůně 

super, textura 

tužší 

příjemná sladká 

chuť i vůně 

textura, barva 

a vůně 

vynikající, 

chuť to 

pokazila 

5 

až moc měkký, 

ale příjemně 

citronový 

tvrdý, 

nevýrazný 

tropická chuť, 

měkkost 

akorát 

tvrdý, mírně 

nahořklý 

středně tvrdý, 

méně ovocný 

6 

příjemně nakyslá 

chuť, není moc 

sladká a má 

dobrou 

konzistenci 

skoro se nedá 

rozžvýkat, 

nevýrazná 

chuť 

je příliš 

měkká a jde 

hodně cítit 

aromatické 

látky 

trochu tvrdší, 

ale jemná chuť 

ideální 

konzistence, 

kyselejší 

7 
výrazná chuť, 

příliš měkký 
nevýraznost příliš sladký 

tvrdý a 

nevýrazný 

celková 

příjemnost 

8 

sladký i kyselý 

akorát, dobrá 

konzistence 

tvrdý a dost 

sladký 

nepříjemná 

konzistence, 

umělá chuť 

sladký, tvrdší 
sladkokyselý, 

v pohodě 

9 
kyselejší, příliš 

měkké 

tvrdší, ale 

chuťově 

lahodnější 

měkké, méně 

výrazná chuť 

ideální 

konzistence, 

příjemná chuť 

měkké, trochu 

trpká nedobrá 

chuť 

10 

pěkná vůně i 

chuť, dobrá 

konzistence 

dost tuhý, 

umělá vůně 

nepříjemná 

umělá vůně 

nepříjemná 

chuť i vůně 

nepříjemná 

chuť – moc 

kyselá 

11 
moc měkký a 

kyselý 

chuťově 

vyvážený, ale 

až moc tvrdý 

mohl by být 

trošku tvrdší, 

ale chuťově je 

nejlepší 

konzistence 

byla super, ale 

chtělo by to 

trochu zlepšit 

chuť 

měkký, ale 

chuť byla 

méně 

kyselejší než 

u 1 

12 

velice osvěžující 

chuť, výrazné 

citronové aroma, 

tak akorát sladké 

nevýrazná, 

mdlá chuť, 

lehce nasládlé, 

příliš tuhá 

textura 

příjemně 

sladká, 

lahodná 

ovocná chuť - 

broskvová 

sladká ovocná 

chuť 

spíše kyselá 

chuť, nádech 

citrusů 

4.9 Statistické vyhodnocení výsledků pomocí metody PCA 

Výsledky byly na závěr podrobeny statistickému testování s použitím metody PCA. Cílem 

bylo zjistit, které senzorické vlastnosti spolu korelují, jaký vzájemný vztah mají mezi sebou a 
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především které nejvíce přispívají k celkové přijatelnosti vzorků cukrovinek. Zároveň 

posoudit, zda lze od sebe odlišit jednotlivé vzorky na základě sledovaných vlastností. 

Pro statistické zpracování byly použity výsledky hodnocení všech vzorků (zdrojová 

matice dat: 20 vzorků x 10 vlastností); byly použity mediány hodnocení všech hodnotitelů 

(n=12). K interpretaci dat byly využity grafické metody (viz grafy 35 a 36). V grafech je vždy 

znázorněna projekce proměnných/vzorků do faktorové roviny PC1 x PC2 

 
Graf 35: Graf komponentních vah jednotlivých senzorických vlastností 

První dvě komponenty vysvětlují 61,8 % celkového rozptylu původních proměnných, 

první tři komponenty kumulativně vysvětlují dostatečných 74,2 % celkové variability 

systému. Pro konstrukci první hlavní komponenty se ukázaly být nejdůležitějšími parametry 

intenzita (0,64) a příjemnost (0,74) barvy, intenzita (0,68) a příjemnost (0,69) vůně, intenzita 

(0,76) a příjemnost (0,89) chuti, kyselá chuť (0,68) a celková přijatelnost vzorků (0,86). 

Z grafu 35 je patrné, že podle očekávání k celkové přijatelnosti vzorků nejvíce přispívají 

příjemnost chuti a vůně, intenzita vůně a v menší míře i chuti, a překvapivě i kyselá chuť. 

Hodnotitelé tedy pravděpodobně preferují vzorky více sladkokyselé. Barva přijatelnost 

vzorků pravděpodobně výrazněji neovlivňuje, stejně jako případná negativní pachuť, což 

může být způsobeno tím, že byla hodnotiteli vnímána velmi různě jak z hlediska kvality, tak i 

intenzity. 



 69 

Výsledky ukazují, že mezi jednotlivými vzorky existují významné rozdíly v senzorické 

kvalitě, nicméně diferenciace není jednoznačná; vzorky se nepodařilo zřetelně rozlišit ani 

podle jednotlivých barev, ani podle výrobců (viz graf 36). 

 
Graf 36: Rozptylový diagram komponentního skóre - diferenciace jednotlivých vzorků 

Vzorky s nejlepší barvou se nacházejí v horní pravé části grafu, jako nejlepší lze uvést 

vzorky A01, především červený. Vzorky vykazující jinou nepříjemnou chuť (pachuť) leží 

v levé dolní části grafu.  

Celková přijatelnost pozitivně koreluje s PC1, více přijatelné vzorky se nacházejí na pravé 

straně grafu. Výsledky jsou v souladu s předchozími zjištěními, jako nejvíce přijatelné lze 

označit vzorky A01 (všechny leží v pravé části grafu), naopak jako nejméně přijatelné vzorky 

A02 a A04 (všechny leží v levé části grafu).  

Co se týče jednotlivých barev/příchutí, nelze určit jednoznačně preferovanou, výsledky 

jsou různorodé a pravděpodobně záleží na požadavcích jednotlivých hodnotitelů, resp. 

spotřebitelů. 
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5 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením senzorické kvality želé cukrovinek běžně 

dostupných na našem trhu. Pro senzorické hodnocení byly vybrány metody pro hodnocení 

barvy, konzistence, vůně (aroma), chuti (flavouru) a celkové přijatelnosti podle stupnice, bylo 

hodnoceno časové doznívání intenzity chuti 30 s po polknutí a podle vybraných deskriptorů 

chuti také proveden profilový test. Vlastní senzorické hodnocení bylo provedeno studenty 

různých ročníků FCH VUT v Brně, a protože se jednalo o neškolené hodnotitele, jejich 

názory se blíží hodnocení běžných spotřebitelů. 

Jako modelové vzorky byly vybrány želé cukrovinky ve tvaru medvídků od pěti různých 

výrobců.  U každého výrobce byly hodnoceny čtyři barvy/příchutě (červená/jahoda, oran-

žová/pomeranč, zelená/jablko, žlutá/citron). 

Přestože se pro výrobu používají z velké části stejné suroviny, u všech výrobců byla 

použita želatina jako ztužovadlo, jejich senzorická kvalita je rozdílná. Mezi vzorky byly 

nalezeny významné rozdíly jednak mezi jednotlivými barvami/příchutěmi, ale i u jednotlivých 

výrobců. Souvisí to i s tím, že spotřebitelé upřednostňují (mají v oblibě) určitou příchuť 

(většinou jahodovou) a také tyto cukrovinky nakupují od jednoho výrobce. Nicméně výraznou 

preferenci červené barvy se v této práci nepodařilo prokázat. 

Co se týče jednotlivých výrobců lze říci, že nejlepší byly vzorky A01, a to jak z hlediska 

barvy, vůně, chuti i celkové přijatelnosti. I konzistence, přestože byla nejměkčí, byla ozna-

čena jako nejlepší. V případě doznívající chuti, oproti ostatním vzorkům, se negativní 

hodnocení vyskytlo zřídka. 

Jako nejhorší lze označit vzorky A02, i když výsledky nejsou zcela jednoznačné.  K jejich 

špatnému hodnocení přispěla především velmi tuhá konzistence, také chuť a vůně byla 

hodnocena negativně u všech barev/příchutí. 

Nabídka želé cukrovinek na českém trhu je skutečně obrovská, a jak vyplývá i z tohoto 

jednoduchého experimentu, jejich kvalita může být velmi rozdílná. Proto budou na tuto práci 

navazovat další experimenty zkoumající další obdobné vzorky se zaměřením na použití jiných 

ztužovadel, barviv, popř. aromat, s cílem zjistit jakým způsobem mohou ovlivňovat 

senzorickou kvalitu výrobků. Senzorické hodnocení bude doplněno instrumentálním stanove-

ním přítomných aromatických látek 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DE  Dextosový ekvivalent, stupeň zcukření (Dextrose ekvivalent) 

PCA Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis) 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 

Dotazník pro senzorické hodnocení nečokoládových cukrovinek 

Vážení hodnotitelé, 

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky želatinových bonbónů.   

 

Hodnotitel: 

Datum: 

Čas: 

Zdravotní stav:   kuřák/nekuřák                   muž/žena 

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? 

- želatinové bonbóny mám velmi rád/a 

- želatinové bonbóny nemám příliš rád/a 

- želatinové bonbóny nemám vůbec rád/a 

 

Zhodnoťte předložené vzorky v následujících znacích, použijte uvedené stupnice, svá 

hodnocení zapište do příslušné tabulky. 

 

1. Barva 

 

Kód vzorku Barva Intenzita barvy Příjemnost barvy 

A01    

A02    

A03    

A04    

A05    

 

Intenzita barvy: 

1. Velmi málo intenzivní 

2. Málo intenzivní 

3. Středně intenzivní 

4. Intenzivní 

5. Velmi intenzivní 

 

Příjemnost barvy: 

1. Nepřijatelná – nehomogenní, výrazně netypická, cizí odstín, barevné skvrny, příp. jiné 

výrazné vady 

2. Nevyhovující   

3. Méně dobrá  

4. Dobrá - mírné odchylky od deklarované barvy (stupeň 7),  méně výrazná 

5. Velmi dobrá   



76 

 

6. Výborná   

7. Vynikající – atraktivní, výrazná, sytá 

 

2. Konzistence (textura) 

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

 

Kód vzorku Konzistence 
Označte nejlepší 

vzorek 

Označte nejhorší  

vzorek 

A01    

A02    

A03    

A04    

A05    

 

1. Příliš měkká 

2. Měkká 

3. Střední 

4. Tvrdá 

5. Příliš tvrdá (tuhá) 

 

3. Vůně (aroma) 

 

Kód vzorku Popis vůně Intenzita vůně Příjemnost vůně 

A01    

A02    

A03    

A04    

A05    

 

Intenzita vůně: 

1. Neznatelná 

2. Velmi slabá 

3. Slabá 

4. Střední 

5. Silnější 

6. Dosti silná 

7. Velmi silná 

 

Příjemnost vůně: 

1. Nepřijatelná – nepříjemná, netypická, výrazně negativní přípach 

2. Nevyhovující – nevýrazná, prázdná, neutrální 

3. Méně dobrá 
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4. Dobrá - mírné odchylky od stupně „Vynikající“ , méně výrazná 

5. Velmi dobrá  

6. Výborná         

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

 

4. Chuť (flavour = komplexní pocit v ústech při konzumaci) 

 

Kód vzorku Popis chuti Intenzita chuti Příjemnost chuti 

A01    

A02    

A03    

A04    

A05    

 

Intenzita chuti: 

1. Neznatelná 

2. Velmi slabá 

3. Slabá 

4. Střední 

5. Silnější 

6. Dosti silná 

7. Velmi silná 

 

Příjemnost chuti: 

1. Nepřijatelná – nepříjemná, netypická, výrazně negativní pachuť 

2. Nevyhovující – nevýrazná, prázdná, neutrální 

3. Méně dobrá 

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

5. Velmi dobrá 

6. Výborná 

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

 

5. Profilový test vybraných chutí 

Posuďte, do jaké míry uvedené dílčí chutě vytvářejí celkový dojem chuti.  

Použijte stupnici: 

 

1. Neznatelná 

2. Velmi slabá 

3. Slabá 

4. Střední  

5. Silnější 

6. Dosti silná 

7. Velmi silná 
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Kód vzorku:  A01 

Sladká     1 2 3 4 5 6 7 

Kyselá     1 2 3 4 5 6 7 

Jiná (uveďte jaká)       1 2 3 4 5 6 7 

 

Popište doznívání intenzity chuti (30 sekund po polknutí)   

popis chuti   ……………………………………………….. 

intenzita  1 2 3 4 5 6 7 

 

Kód vzorku:  A02 

Sladká     1 2 3 4 5 6 7 

Kyselá     1 2 3 4 5 6 7 

Jiná (uveďte jaká)       1 2 3 4 5 6 7 

 

Popište doznívání intenzity chuti (30 sekund po polknutí)   

popis chuti   ……………………………………………….. 

intenzita  1 2 3 4 5 6 7 

 

Kód vzorku:  A03 

Sladká     1 2 3 4 5 6 7 

Kyselá     1 2 3 4 5 6 7 

Jiná (uveďte jaká)       1 2 3 4 5 6 7 

 

Popište doznívání intenzity chuti (30 sekund po polknutí)   

popis chuti   ……………………………………………….. 

intenzita  1 2 3 4 5 6 7 

 

Kód vzorku:  A04 

Sladká     1 2 3 4 5 6 7 

Kyselá     1 2 3 4 5 6 7 

Jiná (uveďte jaká)       1 2 3 4 5 6 7 

 

Popište doznívání intenzity chuti (30 sekund po polknutí)   

popis chuti   ……………………………………………….. 

intenzita  1 2 3 4 5 6 7 

 

Kód vzorku:  A05 

Sladká     1 2 3 4 5 6 7 

Kyselá     1 2 3 4 5 6 7 

Jiná (uveďte jaká)       1 2 3 4 5 6 7 

 

Popište doznívání intenzity chuti (30 sekund po polknutí)   

popis chuti   ……………………………………………….. 

intenzita  1 2 3 4 5 6 7 
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6. Hodnocení celkové přijatelnosti vzorku 

Celkově byste vzorek hodnotili jako: (berte v úvahu všechny výše zmíněné vlastnosti, s 

důrazem především na chuť a vůni) 

 

1. Nepřijatelný 

2. Nevyhovující   

3. Méně dobrý  

4. Dobrý 

5. Velmi dobrý   

6. Výborný   

7. Vynikající  

 

Kód 

vzorku 

Celková 

přijatelnost  
Proč ? 

A01   

A02   

A03   

A04   

A05   

 

Děkujeme za svědomité vyplnění formuláře!! Případné připomínky k hodnocení nebo 

vzorkům prosím napište zde: 

 


