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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá senzorickým hodnocením kozího mléka. Jsou sledovány rozdíly 
v senzorických vlastnostech u vzorků kozího a kravského mléka.  

 V teoretické části je kozí mléko charakterizováno, popsáno jeho složení, fyzikálně-
chemické a senzorické vlastnosti. Dále jsou popsány metody senzorického hodnocení. 
V experimentální části byly senzoricky ohodnoceny 3 vzorky, dva vzorky kozího a jeden 
vzorek mléka kravského, hodnotiteli bez speciálního školení, tedy běžnými konzumenty.  

 Sledovanými vlastnostmi, hodnocenými pomocí sedmibodových stupnic, byly vzhled, 
barva, konzistence, vůně, chuť, případná pachuť a celková přijatelnost.  

 Výsledky byly zpracovány graficky a statisticky. Jako nejlepší byl hodnocen vzorek mléka 
kravského; přijatelnost kozího mléka negativně ovlivňovala nahořklá chuť s kozí pachutí. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the sensory evaluation of goat milk. The differences in the 
sensory properties of goat and cow milk samples were followed. 

 In the theoretical part goat milk is characterized, its composition, physical and chemical 
properties as well as its sensory properties are described. After that the methods of sensory 
evaluation are described. In the experimental part three samples were subjected to sensory 
evaluation, two samples of goat milk and one sample of cow milk, by the untrained assessors, 
which means common consumers.  

 The observed properties, evaluated using a seven-point scale, were appearance, colour, 
texture, odour, flavour, off-flavour and the overall acceptability of samples. 

 The results were graphically and statistically processed. The sample of cow milk was 
evaluated as the best; the acceptability of goat milk was negatively influenced by bitterish 
taste with the goat off-flavour. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

kozí mléko, chutnost, senzorická analýza 

 

KEYWORDS  

goat milk, palatability, sensory analysis   
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1 ÚVOD 

Mléko neodmyslitelně patří do jídelníčku lidí již velmi dlouhou dobu. Kojenci jsou zcela 
odkázáni na mateřské mléko. Lidé pokračují v konzumaci mléka od různých hospodářských 
zvířat po celý svůj život. Mléko je zdrojem všech esenciálních minerálních látek a vitamínů.  

 Kvalita mléka závisí především na kondici a krmné dávce hospodářských zvířat. Složení 
mléka, především obsah a složení mléčného tuku, se během roku mění s ohledem na 
různorodost potravy a reprodukční cyklus dojnic. Následná hygiena zpracování a uchovávání 
mléka je rovněž velmi důležitá. 

 Obecně je nejvyšší produkce mléka kravského. Následkem toho je, že běžní konzumenti 
jsou zvyklí na tento druh mléka, převážně na jeho chuť. Ostatní druhy mléka jsou proto pro 
běžné spotřebitele chuťově nezvyklé. Především kozí mléko je společností méně oblíbené. 

 V chovu dojných koz je nejdůležitější welfare1 dojnic. Užitkový a zájmový chov se od 
sebe výrazně liší. Rozdíly jsou nejen v počtu chovaných zvířat, ale především v péči o 
jednotlivá zvířata. Na kvalitě kozího mléka se odráží nejen množství a složení krmné dávky, 
ale rovněž čistota prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Nedostatky chovu se mohou 
odrazit v chuti mléka, resp. jeho případné pachuti. 

 Cílem této bakalářské práce je zpracovat literární rešerši o kozím mléce, jeho 
charakterizaci, složení, vlastnostech a senzorické kvalitě. V experimentální části budou 
senzoricky hodnoceny vzorky kozího a kravského mléka a porovnána jejich senzorická 
kvalita. Hodnocené vlastnosti budou: vzhled, barva, konzistence, vůně, chuť, případná pachuť 
a celková přijatelnost vzorků.  

  

                                                 
1 podmínky, ve kterých jsou zvířata chována 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Produkce kozího mléka 
I přesto, že v Evropě je největší produkce mléka kravského, produkce kozího mléka ve světě 
stále roste. V roce 2000 bylo vyprodukováno téměř 13 mil. tun kozího mléka a do roku 2012 
tato hodnota vzrostla o 39,21 % na necelých 18 mil. tun. Mezi lety 2000 – 2012 v Evropě 
produkce kozího mléka klesla, celkově o 4,75 %. V roce 2012 podíl množství 
vyprodukovaného kozího mléka v Evropě vůči celosvětové produkci byl 25 % a průměrná 
spotřeba kozího mléka činila 3,62 kg na obyvatele za rok. Nejvíce vyprodukovaného kozího 
mléka v roce 2012 bylo v Asii (58,35 % z celosvětové produkce), naopak nejméně v Oceánii. 
Největší spotřeba kozího mléka, a to 4,02 kg / obyv. / rok, byla v roce 2012 v Asii a naopak 
nejmenší v Oceánii, následované Amerikou, jak je vidět v tabulce 1. [1] 

Tabulka 1: Produkce kozího mléka v letech 1990 – 2012 [1, 2] 

 
Produkce mléka [1000 tun] Změna [%]  Podíl [%]  Mléko / obyv. 

kg / rok 
1990 2000 2006 2012 2000 - 2012 2012 2012 

Asie 5 486 6 949 7 821 10 410 +49,81 58,35 2,44 
Afrika 2 056 2 777 3 129 4 308 +55,13 24,14 4,02 
Oceánie 0,025 0,028 - 0,048 +71,43 0,000 02 0,001 3 
Evropa 2 162 2 588 

2 479 
2 537 -1,98 14,20 3,43 

EU (28) 1 725 1 983 1 928 -2,77 10,80 3,8 
Amerika  467 505 164 510 +0,87 3,31 0,62 
Světově 9 980 12 819 13 801 17 846 +39,21 100,00 2,53 
 

2.2 Složení mléka 
Mléko je produktem mléčných žláz samic savců sloužící k výživě jejich mláďat. Mléko se 
skládá z různých složek (bílkoviny, tuk, sacharidy, minerální látky, vitaminy). Mléko neplní 
pouze funkci výživovou, ale také obrannou (obsahuje imunoglobuliny, antimikrobiální látky), 
podporuje trávení (enzymy, inhibitory enzymů), zároveň obsahuje i růstové hormony. Složení 
mléka je rozdílné u každého živočišného druhu, jak je zřejmé z tabulky 2. [3] 

Tabulka 2: Obsah hlavních složek v mléce různých savců [3]  

Savec Sušina [%] Tuk [%]  Bílkoviny [%]  Laktosa [%]  Minerální látky [%]  
Člověk 12,2 3,8 1,0 7,0 0,2 
Skot 12,7 3,7 3,4 4,8 0,7 
Buvol 16,8 7,4 3,8 4,8 0,8 
Koza 12,3 4,5 2,9 4,1 0,8 
Ovce 19,3 7,4 4,5 4,8 1,0 
Prase 18,8 6,8 4,8 5,5 - 
Kůň 11,2 1,9 2,5 6,2 0,5 
Sob 33,1 16,9 11,5 2,8 - 
Potkan 32,8 18,3 11,9 2,1 1,8 
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2.2.1 Mléčné bílkoviny 
Mléčné bílkoviny jsou tvořeny složitými komplexy dusíkatých látek. Množství proteinů 
v mléce je ovlivněno řadou aspektů, jako plemenem a věkem dojnice, pořadím a stádiem 
laktace, krmením. Mléčné bílkoviny tvoří z velké části kasein2 (asi 80 %), který je v mléce 
doplněný syrovátkovými proteiny (asi 20 %). Tabulka 3 zobrazuje složení bílkovin v mléce. 
[3] 

Tabulka 3: Obsah bílkovin v mléce [3] 

Protein g / kg mléka g / 100 g proteinu 
Celkový kasein 26 78,5 
αs1-kasein 10 31 
αs2-kasein 2,6 8 
β-kasein 9,3 28 
κ-kasein 3,3 10 
γ-kasein 0,8 2,4 
Syrovátkové bílkoviny 6,3 19 
β-laktoglobulin 3,2 9,8 
α-laktalbumin 1,2 3,7 
sérový albumin 0,4 1,2 
Imunoglobuliny 0,8 2,4 
Proteiny membrán tukových kuliček 0,7 2 
 

2.2.1.1 Kasein 
Kasein je směsí asi 10 různých bílkovin. Obsahuje 4 základní druhy fosfoproteinů, které jsou 
rozpustné v roztoku vápenatých iontů. Kaseiny se při teplotách vyšších než 5 °C shlukují do 
micel (viz obrázek 1), jejichž velikost se pohybuje mezi 30 až 60 nm. Kaseinové micely jsou 
složeny ze submicel, které jsou tvořeny z přibližně 20 molekul kaseinů pomocí hydrofobních 
sil. Největší zastoupení má αs-kasein, následuje β-kasein a κ-kasein. [3, 4, 5] 

2.2.1.2 Syrovátkové bílkoviny 
Syrovátkové bílkoviny zůstávají v mléčném séru po vysrážení kaseinu. Syrovátkové 
bílkoviny mají poměrně vysoký obsah aminokyseliny cystinu. Jsou to hydrofilní koloidy 
s globulárním charakterem a jsou rozpustné při každé hodnotě pH. Mezi syrovátkové 
bílkoviny patří β-laktoglobulin, α-laktalbumin, sérový albumin, imunoglobuliny a proteoso-
pepton. [3] 

 

                                                 
2 specifická bílkovina 
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Obrázek 1: Kaseinové micely pod mikroskopem [2] 

2.2.2 Lipidy 
Tuk je v mléce rozptýlen ve formě tukových kuliček. Složení mléčného tuku je uvedeno 
v tabulce 4. Největší podíl mléčného tuku zaujímají triacylglyceroly, které obsahují velké 
množství mastných kyselin. [3, 5] 

Tabulka 4: Lipidy obsažené v mléce [2] 

Lipid Podíl z celkových lipidů [%] 
Triacylglyceroly 95-96 
Diacylglyceroly 1,3-1,6 
Monoacylglyceroly 0,02-0,04 
Glyceridy ketokyselin 0,9-1,3 
Glyceridy hydroxykyselin 0,6-0,8 
Volné mastné kyseliny 0,1-0,4 
Fosfolipidy 0,8-1 
Sfingolipidy 0,06 
Steroly 0,2-0,4 
 

 Z fosfolipidů jsou v mléce zastoupeny především fosfatidylcholin, fosfatidylethanolamin a 
sfingomyelin. Nacházejí se v membránách tukových kuliček. [3] 

 V mléce je hlavním sterolem cholesterol. V 1 g mléčného tuku se nachází asi 2,2-4,1 mg 
cholesterolu. [3] 
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2.2.3 Sacharidy 
Hlavním sacharidem obsaženým v mléce je laktosa. Jiné sacharidy, jako glukosa, galaktosa, 
fruktosa a další jsou v mléce pouze ve stopovém množství. [3] 

2.2.3.1 Laktosa 
Laktosa je redukující disacharid, který je složený z D-glukosy a D-galaktosy (viz. obrázek 2 a 
3) a může existovat jako α i β-anomer. Monosacharidy jsou spojeny β-1,4-glykosidickou 
vazbou. Systematickým názvem je β-O-D-galaktopyranosyl-(1-4)-α-D-glukopyranosa u α-
laktosy a β-O-D-galaktopyranosyl-(1-4)-β-D-glukopyranosa u β-laktosy. [3, 5] 

 

 

Obrázek 2: β-laktosa [2] 

 
 Laktosa slouží jako zdroj energie, mléku dodává typickou nasládlou chuť, ovlivňuje 
některé fyzikální vlastnosti mléka (jako bod varu a mrznutí nebo osmotický tlak), napomáhá 
absorpci vápníku, přispívá k nutriční hodnotě mléka, podílí se i na barvě a vůni mléka. Člověk 
může mít na laktosu intoleranci, pokud má nedostatek střevní β-galaktosidasy. [3] 
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Obrázek 3: α-laktosa [3] 

  

2.2.4 Enzymy 
Mléko obsahuje velké množství enzymů, tzv. nativních, které jsou tvořeny mléčnou žlázou. 
Mnoho z nich se podílí na přirozeném antimikrobiálním systému mléka. Některé jsou ovšem 
katalyzátory různých biochemických reakcí, které mohou způsobit různé senzorické vady. 
Jiné enzymy jsou používány jako indikátory pro důkaz správného tepelného ošetření mléka. 
[2, 5] 

 Enzymy dokáží indikovat zdravotní stav mléčné žlázy (např. zvýšená aktivita), indikace 
správnosti tepelného ošetření mléka, zvýšená aktivita různých enzymů zapříčiňuje rozklad 
některých složek mléka, některé enzymy jsou antibakteriální. [3] 

2.2.5 Vitaminy 
Mléko obsahuje všechny vitaminy v různých variabilních množstvích. Při zpracování mléka 
se vitaminy rozdělí. Vitaminy rozpustné v tucích zůstanou v mléčném tuku (smetaně) a 
naopak vitaminy rozpustné ve vodě zůstanou v odstředěném mléce nebo syrovátce. [2] 

2.2.5.1 Vitaminy rozpustné ve vodě 
Hydrofilní vitaminy jsou, z důvodu svých katalytických účinků, převážně koenzymy při 
metabolismu bílkovin, sacharidů, tuků a dalších látek. Přehled vitaminů rozpustných ve vodě 
je v tabulce 5. [3] 

2.2.5.2 Vitaminy rozpustné v tucích 
V mléčném tuku se nacházejí vitaminy hydrofobní. Jsou to vitaminy A, D, E a K. Hlavní 
zastoupení v mléce má vitamin A (retinol a ester retinolu). Množství vitaminů rozpustných v 
tucích je uvedeno v tabulce 6. [3] 
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Tabulka 5: Koncentrace vitaminů v mléce (vodní fáze) [2, 3] 

Vitamin Množství [μg / 100 g] Množství [mg ∙ l-1] 
thiamin (B1) 49 0,4 
riboflavin (B 2) 150 1,7 
niacin (B3) 320 1 
kyselina panthotenová (B5) 310 3,5 
pyridoxin (B 6) 27 0,6 
biotin (B7) 3,9 0,03 
kyselina listová (B9) - 0,05 
kobalamin (B12) 0,07 0,005 
kyselina askorbová (C) - 20 
 

Tabulka 6: Koncentrace vitaminů v mléce (tuková fáze) [2, 3] 

Vitamin Množství [μg / 100 g] Množství [mg ∙ l-1] 
retinol (A) 52 0,4 
kalciferol (D) 0,03 0,001 
tokoferol (E) 20-120 1 
fytochinon (K) 0,4-1,8 - 
 

2.2.6 Minerální látky 
Minerální látky jsou v mléce přítomny v různých formách, v roztoku, koloidní formě nebo 
vázány na některé organické složky mléka. Minerální látky jsou do mléka přenášeny z krve, 
proto jejich množství není stálé, mění se v závislosti na kondici, výživě a dalších aspektech a 
životních podmínkách dojnic (viz. tabulka 7). Největší zastoupení má draslík, vápník a 
kyselina fosforečná. Minerální látky se dělí na majoritní prvky (makroelementy), minoritní 
minerální prvky a stopové prvky (mikroelementy), celkem 20 prvků je esenciálních. [3, 6] 

Tabulka 7: Variabilita množství minerálních látek kozího mléka [4]  

Složka Průměrná hodnota Interval 
vápník [mmol / l] 44,53 32,0 – 62,0 
hořčík [mmol / l] 4,69 3,2 - 7,9 
sodík [mmol / l] 26,66 18,6 – 48,3 
draslík [mmol / l] 37,09 15,2 – 55,0 
poměr K / Na 1,45 0,7 – 2,6 
celkový fosfor [mmol / l] 28,64 24,2 – 33,8 
anorganický fosfor [mmol / l] 18,76 7,0 – 33,2 
poměr anorg. P / celkový P 65,77 25,3 – 98,2 
chloridy [mmol / l] 33,80 11,4 – 60,3 
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2.2.7 Aromatické látky v mléce 
Vonnými látkami v syrovém mléce nebo v mléce ošetřeném šetrnou pasterací jsou nejčastěji 
dimethylsulfid, biacetyl, 2-methylbutan-1-ol, (4Z)-hept-4-enal a (2E)-non-2-enal, nacházejí se 
v mléce v nízkých koncentracích. [7] 

 Chuť mléka, které je ošetřeno pasterací při vyšší teplotě (nad 73 °C) a chuť UHT mléka je 
ovlivněna tzv. vařivým aroma. Toto aroma zapříčiňuje sulfan a některé sirné sloučeniny, 
především dimethylsulfid, dimethyldisulfid a dimethyltrisulfid, které vznikají z proteinů 
nacházejících se v membránách tukových kuliček a z thiaminu. Důležité jsou taktéž alkan-2-
ony (methylketony), které vznikají termickou dekarboxylací β-ketokyselin (hlavně hexan-2-
on, heptan-2-on, nonan-2-on), dále γ-laktony a δ-laktony vznikající dehydratací γ-
hydroxykyselin a δ-hydroxykyselin (především δ-dekalakton, γ- a δ-dodekalakton) a rovněž 
biacetyl, hexanal, 3-methyl-butanal, (4Z)-hept-4-enal a (2E)-non-2-enal. [7] 

 Při delším zahřívání mléka na vysokou teplotu (sterilace) ovlivňují chuť mléka i produkty 
Maillardovy reakce. Jsou to maltol, isomaltol, 5-hydroxymethylfuran-2-karbalfehyd, 4-
hydroxy-2,5-dimethyl-(2H)-furan-3-on (furaneol) a 2,5-dimethylpyrazin. [7] 

 Vady aroma mléka mohou být způsobeny poutáním pachů z okolí nebo přechodem 
různých aromatických látek do mléka z krmiva. Jiné aromatické látky vznikají při chemických 
a enzymových reakcích v mléce. Problémem může být oxidace lipidů, kdy jsou některé 
produkty této reakce ve větším množství. Látky jako třeba (4Z)-hept-4-enal, okt-1-en-3-on a 
hexanal dávají mléku plné, typicky smetanové aroma, ovšem ve vysokých koncentracích 
aroma mléka negativně ovlivňují. Tzv. slunečný přípach mléka je následkem skladování 
mléka na světle a způsobují jej sirné sloučeniny vznikající z methioninu. [7] 

 Některé vady aroma mléka způsobují mikroorganismy, především psychrofilní bakterie. 
Bakterie Pseudomonas fragii produkují estery, které dávají mléku ovocné aroma. Naopak 
žluklý pach mléka je následkem lipolýzy lipázami mléka nebo lipázami přítomných bakterií a 
způsobují jej nižší mastné kyseliny (např. máselná nebo laurová). [7] 

2.2.7.1 Chuť kozího mléka 
Chuť kozího mléka je závislá na mnoha faktorech (např. plemeno dojnice, fáze laktace, roční 
období, krmení, dojivost, tučnost mléka, životní podmínky dojnice a různé látky v mléce). 
Nejčastěji bývá chuť kozího mléka popisovaná jako mléčná, kovová, zapařená nebo je cítit po 
tuku, kozách, stáji, vanilce, seně. Typickou kozí chuť dávají mléku kyselina kaprinová, 
kapronová, laurová, pelargonová, 4-ethyloktanová, 4-methyloktanová, indol a skatol, jak je 
popsáno v tabulce 8. [8, 9, 10] 

 Koncentrace aromaticky aktivních látek se mění i při změně krmné dávky. Např. při 
přidání bazalky do krmné dávky dojnic se na několik dní změní koncentrace oktan-1-olu 
(nasládlá, mýdlová chuť), undekan-1-olu (mandarinková chuť) a nonan-2-onu (chuť po 
plísňovém sýru). Koncentrace těchto látek se nejdříve zvýší a po několika dnech klesne na 
téměř počáteční hodnotu. [11, 12, 13] 
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Tabulka 8: Aromatické látky obsažené v kozím mléce [8] 

Látka Chuť / vůně 
butan-2,3-dion (biacetyl) máslová 
dimethyl disulfid zapařená, po tuku 
okt-1-en-3-on po houbách 
(E)-okt-2-enal po tuku, po trávě, umělá 
(Z)-non-4-enal po tuku, po trávě 
3-methylthiopropanal (methional) po pečených bramborách 
(E)-non-2-enal po tuku, po trávě 
(E,Z)-nona-2,6-dienal po tuku, okurková 
kyselina butanová (máselná) zapařená, sýrová 
kyselina 2-methylbutanová zapařená, sýrová 
kyselina 3-methylbutanová zapařená, sýrová 
(E,E)-nona-2,4-dienal po tuku, po trávě 
kyselina pentanová (valerová) zapařená, sýrová 
(E,E)-deka-2,4-dienal po tuku, po trávě 
kyselina hexanová (kapronová) štiplavá, po moči 
fenylethan-2-ol květinová, ovocná, nasládlá 
γ-oktalakton kokosová 
trans-4,5-epoxy-(E)-dek-2-enal kovová 
γ-nonalakton broskvová, po dřevě 
kyselina oktanová (kaprylová) po tuku, zatuchlá 
δ-nonalakton nasládlá, broskvová 
kyselina 4-methyloktanová zatuchlá, po moči, po stáji 
3-methylfenol (m-kresol) po kůži 
γ-dekalakton broskvová 
kyselina nonanová (pelargonová) po tuku, po kozách, fekální 
3-ethylfenol po tuku, po kůži 
δ-dekalakton kokosová 
3-hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanon 
(sotolon) 

kořeněná 

kyselina 4-ethyloktanová po kozách, po stáji 
2-aminoacetofenon květinová, broskvová, mýdlová 
3-propylfenon zatuchlý, po kůži 
γ-undekalakton broskvová 
kyselina dekanová (kaprinová) po tuku, po kozách, po kůži 
γ-dodekalakton mýdlová, po tuku, květinová 
γ-(Z)-6-dodekenolakton květinová 
δ-dodekalakton květinová, po kopretinách 
1-benzopyran-2-on (kumarin) po skořici, nasládlá 
1H-benzo[b]pyrrol (indol) fekální, po kozách 
kyselina dodekanová (laurová) mýdlová, po kozách, fekální 
3-methylindol (skatol) po stáji, fekální 
kyselina fenyloctová po medu 
4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd (vanilin) vanilková 
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  Během roku se chuť kozího mléka rovněž mění. V zimě má mléko chuť po senu nebo 
sýru, zatímco v létě bývá chuť ovocnější. V zimě mléko obsahuje větší obsah 
mononenasycených mastných kyselin, zatímco v létě je v mléce obsaženo více nasycených 
mastných kyselin. U pasoucích se dojnic nemá mléko na jaře tak intenzivní nežádoucí (např. 
žluklou nebo kyselou) pachuť jako na podzim, protože kvalita pastvy se během roku snižuje. 
Mléko pasoucích se koz má lepší chuť než mléko dojnic krmených výhradně senem. Ovšem 
na konci pastevního období (podzim) přikrmování senem napomáhá zlepšit chuť mléka, které 
by jinak mělo horší chuť z důvodu méně kvalitní pastvy. [8, 14] 

2.3 Vlastnosti mléka 
Mléko je z fyzikálně-chemického hlediska polydisperzní systém, který je složený 
z disperzního prostředí a v něm rozptýlených částic. Charakter mléka určují jeho chemické 
složky a jejich vzájemné působení. [15] 

Měrná hmotnost mléka 
Hmotnost mléka udává tukuprostá sušina, mléčný tuk a voda. Průměrná hmotnost mléka je 
1,032 g / cm3, tato hodnota ovšem kolísá mezi 1,028 a 1,034. Hmotnost mléka ovlivňuje 
složení mléka a množství jednotlivých složek v mléce. [15] 

Hustota mléka 
Plnotučné mléko má hustotu průměrně 1030 kg / m3, ovšem v závislosti na složení mléka, 
teplotě a dalších faktorech může hodnota kolísat mezi 1027 a 1033. [3] 

Bod mrznutí mléka 
Bod mrznutí mléka je pod 0 °C, protože jej snižují látky rozpuštěné v plazmě. Průměrná 
hodnota bodu mrznutí mléka je -0,55 °C, ovšem hodnota může kolísat mezi -0,53 a -0,57 °C. 
Tato vlastnost mléka je konstantní a využívá se jí při zjišťování porušení mléka. Teplota, při 
které mléko začíná mrznout, je závislá na krmení, laktační době, zdravotním stavem dojnice. 
Při ředění mléka vodou se bod mrznutí zvyšuje. V případě, že je mléko kyselejší, bod mrznutí 
klesá. [3, 15] 

Měrná vodivost mléka 
Mléko je v elektrickém poli slabým elektrolytem díky rozpuštění a disociaci solí, které 
způsobují vodivost mléka. Mléko bez jakýchkoli solí je prakticky elektricky nevodivé. 
Elektrický náboj mají molekuly bílkovin, jejich sloučeniny a tukové kapénky. Normální 
hodnota měrné vodivosti mléka při 20 °C je kole 0,4 S / m, hodnota vyšší než 0,6 již 
poukazuje na porušení mléka. S klesajícím obsahem laktózy v mléce, tedy zvyšováním 
obsahu solí, měrná vodivost roste. Zároveň s rostoucí kyselostí mléka jeho měrná vodivost 
roste, protože roste počet nositelů elektrického náboje (kyselinotvorné radikály). Naopak 
s vyšší vodnatostí mléka měrná vodivost klesá. [3, 15] 

Viskozita mléka 
Mléko má vyšší viskozitu než voda, způsobuje to obsah tuku ve formě tukových kuliček a 
bílkovinné makromolekuly. Hodnota viskozity mléka značně závisí na teplotě, kdy při 
zvýšení teploty viskozita klesá. [15] 
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Osmotický tlak mléka 
Osmotický tlak mléka záleží především na osmoticky aktivních složkách mléka, ovlivňuje jej 
laktóza a soli (převážně chloridy). Průměrná hodnota osmotického tlaku mléka je 0,645 MPa. 
[3] 

Povrchové napětí mléka 
Povrchové napětí mléka má nižší hodnotu než povrchové napětí vody. Je to z důvodu toho, že 
v mléce jsou obsaženy povrchově aktivní látky (bílkoviny a fosfolipidy). Průměrnou 
hodnotou povrchového napětí mléka je 0,0429 N / m. Tato hodnota se mění v závislosti na 
chemickém složení mléka, teplotě. [3] 

Optické vlastnosti mléka 
Disperze světla micelami kaseinu, fosforečnanu vápenatého a z menší části také tukovými 
kuličkami způsobuje bílé neprůhledné zbarvení mléka. V mléce se nacházejí dva pigmenty 
(karoten a riboflavin). Riboflavin je žlutozelené barvivo. Karoten je žluté barvivo, které barví 
tukovou fázi, a proto má plnotučné mléko lehce nažloutlý odstín. [15] 

Pro čistý roztok mléka je charakteristické číslo refrakce mezi 38 a 40. Zvýšení čísla refrakce 
je přímo úměrné koncentraci rozpuštěných látek v mléce. Naopak snížení čísla refrakce 
poukazuje na přílišnou vodnatost mléka. [15] 

Oxidačně-redukční potenciál 
Redoxní potenciál ovlivňují oxidační a redukční látky a enzymy, nacházející se v mléce. Je 
ovlivněný chemickým složením mléka a parciálním tlakem kyslíku v mléce. V syrovém 
mléce má redoxní potenciál hodnotu mezi 200 až 300 mV. Při tepelné úpravě mléka může 
redoxní potenciál klesnout až na hodnotu 120 mV. Toto snížení je dáno především 
metabolickou činností bakterií, které spotřebovávají kyslík a vylučují redukční zplodiny. Díky 
tomuto jevu lze určit mikrobiologická jakost mléka. Aerobní bakterie preferují vysoké 
hodnoty oxidačně-redukčního potenciálu, fakultativně aerobní snášejí pozitivní i negativní 
hodnoty a anaerobní bakterie potřebují negativní hodnotu redoxního potenciálu. [3] 

Kyselost a tlumivá schopnost mléka 
Koncentrace vodíkových iontů určuje aktuální kyselost mléka. Normální hodnota pH mléka je 
kolem 6,55 a je závislá na obsahu citrátů, fosfátů a solí kaseinu. Mléko má pufrovací 
schopnost, díky které se hodnota aktuální kyselosti po přidání malého množství kyseliny nebo 
zásady nemění. Tlumivá schopnost je dána přítomností bílkovin, fosfátů a citrátů, kdy se 
nejdříve neutralizují aminové a karboxylové skupiny a až poté se začne měnit hodnota pH. 
Titrační kyselost mléka má hodnotu kolem 7 °SH3. [3, 15] 

2.4 Mikrobiologie mléka 
Mléko je vhodným prostředím pro existenci mikroorganismů. Dusík poskytují bílkoviny, 
uhlík a energii naopak laktóza, minerální složení mléka poskytuje množství důležitých prvků. 
Mikroorganismy vyskytující se v mléce výrazně ovlivňují kvalitu a trvanlivost mléka. 
V mléce se může přirozeně vyskytovat řada bakterií, včetně patogenních, jako bakterie 
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mléčného kvašení (např. Streptococcus lactis), propionového kvašení (např. 
Propionobacterium shermanii), máselného kvašení (např. Clostridium butyricum), bakterie 
rozkládající bílkoviny a tuk (např. Bacillus subtilis). Kvasinky se uplatňují především při 
fermentacích nebo jako ochranné účinné látky (např. Saccharomyces fragilis – kefírové 
kultury). Plísně mohou způsobovat vady mléčných výrobků, nebo naopak je lze využívat při 
výrobě sýra (např. Penicillium roqueforti). [15] 

2.5 Syřitelnost mléka 
Syřitelnost mléka je schopnost vytvořit sýřeninu po přidání koagulačního prostředku4. Srážení 
mléka probíhá ve dvou krocích. V primární fázi probíhá enzymatické štěpení peptidické 
vazby v κ-kaseinu, který se rozdělí na dvě části. V sekundární fázi dochází k vysrážení všech 
frakcí kaseinu v přítomnosti vápenatých iontů a ke koagulaci. [3, 16] 

 Při srážení mléka syřidlem je doba koagulace kozího mléka mnohem kratší než u mléka 
kravského, což je dáno nižší koncentrací αs1-kaseinu. Sýřenina z kozího mléka má rovněž 
menší pevnost než sýřenina z mléka kravského a uvolňuje větší množství syrovátky. Při nižší 
teplotě je velikost micel kaseinu menší a tím klesá i jejich schopnost srážet se syřidlem a 
zůstávají v mléce v rozpustné formě. Čím větší je podíl rozpustného kaseinu, tím více 
bílkovin přechází do syrovátky a zhoršuje se tak výtěžnost. [4] 

2.6 Senzorická analýza 
Senzorická analýza je velmi důležitá při posuzování kvality a celkové přijatelnosti potravin. 
Samotné hodnocení je závislé na mnoha faktorech, objektivních a subjektivních. Objektivními 
činiteli jsou optimální podmínky při samotné analýze, jako teplota v místnosti, osvětlení, 
příprava vzorků a výběr správné metody vyhodnocení výsledků. Subjektivními činiteli jsou 
především schopnosti hodnotitelů, jejich zdravotní stav a proškolení. [17, 18] 

 V senzorické analýze se využívá všech pěti lidských smyslů, jejichž hlavní částí jsou tzv. 
receptory. Při jejich podráždění vzniká vzruch, který je nervovými drahami převeden do 
mozku a tam vyvolává počitek. Z několika počitků vzniká celkový vjem, díky němuž může 
posuzovatel zhodnotit senzorickou kvalitu potraviny. [17] 

2.6.1 Podmínky pro senzorické hodnocení 
Aby byly výsledky senzorického hodnocení spolehlivé, přesné a opakovatelné, musí 
hodnocení probíhat za standardních podmínek, hlavní z nich jsou shrnuty v tabulce 9. 
Laboratoř pro senzorické hodnocení musí splňovat určité požadavky, které určuje norma ČSN 
ISO 8589. [19, 20] 

 Zkušební prostor musí být oddělen od přípravného, musí být ovšem v bezprostřední 
blízkosti. Při vstupu do zkušebního prostoru by hodnotitelé neměli procházet přes prostor 
přípravný. Přípravný prostor musí být dostatečně větratelný a nesmí obsahovat žádné 
materiály, které přijímají cizí pachy. [18] 
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 Používané nádobí a náčiní musí být zdravotně nezávadné, bez pachů. Nejčastějším a 
nejvhodnějším materiálem nádobí je sklo, keramika nebo porcelán. Příbory by měly být 
nerezové. Všechny nádoby, v nichž jsou vzorky předkládány posuzovatelům, by měly být 
stejné. [19] 

Tabulka 9: Optimální podmínky pro senzorickou analýzu [18, 19, 21] 

Faktor Optimální podmínky pro hodnocení 
Teplota 18 °C – 23°C, bez průvanu 
Vlhkost 40 % – 80 %, ideálně 75 % 

Pachy 
žádné pachy v místnosti – čisticí prostředky, dobře čistitelné 
materiály nepřijímající pachy  

Hluk izolace dveří a oken, kolem 40dB 
Barva stěn a výzdoba bílá nebo světle šedá barva stěn, bez výzdoby 
Osvětlení jednotné, netvořící stíny, barevná teplota kolem 6 500 K 
Nezávislost hodnotitelů zkušební kóje uzavřeny zepředu a ze stran 
 

2.6.2 Hodnotitelé a hodnocení 
Hodnotitelé se dělí podle stupně jejich zaškolení na neškolené, krátce zaškolené, školené a 
experty. Nejvhodnější věk hodnotitelů je 18 – 40 let. Hodnotitelé by neměli být nachlazení, 
unavení nebo přepracovaní. Alespoň hodinu před hodnocením by posuzovatelé neměli kouřit 
ani jíst kořeněná jídla a pít alkoholické nápoje. Hodnotitelé se vždy musejí soustředit na svůj 
úkol a nemluvit s dalšími zúčastněnými. Těsně před hodnocením musejí být posuzovatelé 
vždy informováni o postupu při analýze. [18, 19] 

 Vzorky je nutné předkládat hodnotitelům tak, aby nebyli ovlivňovaní a informovaní o 
výrobci nebo složení hodnoceného výrobku. Vzorky mají být podávány upravené na teplotu, 
při které výrobek bývá běžně konzumován. Kapalné vzorky bývají podávány v množství    
15 – 20 ml, pevné vzorky v množství 20 – 30 g. K neutralizaci chuti mezi degustacemi 
jednotlivých vzorků se podává podle zkoumaného vzorku např. voda, pečivo, vodka. [19, 22] 

2.6.3 Metody senzorické analýzy 
Používá se mnoho různých testů k senzorickému hodnocení potravin. Pomocí nich se zjišťují 
rozdíly a hodnotí intenzita nebo celková přijatelnost vzorků. Vhodná metoda se vybírá na 
základě účelu, počtu a zkušeností hodnotitelů a dalších faktorů. [17, 23, 24] 

Párová zkouška (ČSN ISO 5495) 
Párová zkouška je vhodná u konzumentských zkoušek, protože nemá vysoké nároky na 
hodnotitele a je relativně jednoduchá. Hodnotitel dostane dva vzorky a má za úkol odpovědět, 
jestli poznal nějaký rozdíl mezi nimi. Je ovšem nutné, aby hodnotitel odpověděl shodně 
alespoň 7 krát, aby bylo zřejmé, že rozdíly opravdu rozeznává. [23] 

Trojúhelníková zkouška (ČSN EN ISO 4120) 
Hodnotitelům se podávají trojice vzorků, kde dva vzorky jsou stejné a jeden odlišný. 
Posuzovatelé mají za úkol poznat, které vzorky jsou stejné a který je odlišný. [25] 
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Zkouška duo-trio (ČSN ISO 10399) 
Zkouška duo-trio je jednou z nejstarších metod používaných v senzorické analýze. 
Hodnotitelé dostanou 3 vzorky, z nichž jeden je standart, a zbylé dva jsou posuzované vzorky. 
Hodnotitelé mají za úkol poznat který vzorek je shodný se standardem a který je odlišný. 
Stejně jako u párové zkoušky je nutné, aby posuzovatelé ohodnotili několik sad, aby bylo 
jasné, že rozdíly nebo shodu opravdu poznají. [23] 

Pořadová zkouška (ČSN ISO 8587) 
Pořadová zkouška se využívá v případě, kdy je potřeba zjistit, jestli jsou rozdíly mezi více 
vzorky. Hodnotitelům se podává řada vzorků v náhodném uspořádání a posuzovatelé je mají 
za úkol seřadit podle intenzity/příjemnosti zkoumané vlastnosti. [23] 

Srovnání se standardem 
Hodnotitelé obdrží jeden vzorek jako standard a další vzorek nebo vzorky, které se 
standardem porovnává a určuje, zda jsou shodné nebo rozdílné. [23] 

Metody profilové (ČSN EN ISO 13299) 
Profilovými metodami lze rozeznat drobné rozdíly v charakteru chuti a vůně vzorků. 
Hodnotitel si celkový vjem chuti nebo vůně rozdělí na jednotlivé pocity (sladká, kyselá, slaná, 
hořká, atd. chuť) a u těch následně ohodnotí jejich intenzitu pomocí bodové nebo grafické 
stupnice. Tyto metody kladou poměrně vysoké nároky na školení hodnotitelů. [23, 25] 

Metody s použitím stupnic (ČSN ISO 4121) 
Metody s použitím stupnic jsou jedny z nejčastějších metod, protože se snadno dají popsat 
rozdíly v jakosti vzorků. Existují dva typy stupnic: intenzitní a hédonické. Intenzitní stupnice 
slouží k posuzování intenzity nějaké vlastnosti (barva, chuť, vůně). Hédonické stupnice se 
využívají k posuzování stupně přijatelnosti, příjemnosti nebo nelibosti. Existují stupnice 
kategorové, bodové, grafické a bezrozměrné (poměrové). [23] 

2.7 Senzorické hodnocení mléka 
Hodnocené vzorky se posuzovatelům podávají upravené na teplotu, při které se běžně 
konzumují. [19] 

 Hodnotí se vzhled, barva, konzistence, vůně, chuť a případná pachuť vzorků mléka. [22] 

2.7.1 Hodnocení barvy a vzhledu 
Vzhled se skládá ze všech viditelných aspektů mléka. Nejvíce vzhled mléka ovlivňuje jeho 
barva, která by měla mít stejnorodou bílou nebo lehce nažloutlou barvu. Mléko by mělo být 
homogenní tekutinou bez usazenin, vloček, vyvstávání tuku nebo hrubých nečistot. [24] 

 Bílou nebo krémovou neprůhlednou barvu mléka způsobuje zejména mléčný tuk a slabě 
také kasein. Nažloutlou barvu mléka vyvolávají karotenoidy, rozpuštěné v mléčném tuku, a 
částečně také riboflavin5. [6] 

                                                 
5 vitamin B2 
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2.7.2 Hodnocení konzistence 
Konzistence (textura) mléka by měla být stejnorodá, homogenní, mírně hustší než voda. 
Mléko by nemělo být slizké, hlenovité, vodnaté, vločkovité, částečně stlučené nebo s nějakou 
jinou výraznou vadou. [24] 

 Konzistenci mléka určuje především vysoký obsah vody, laktosa a část minerálních látek 
v roztoku, bílkoviny v koloidní fázi a mléčný tuk v emulzní fázi. [6] 

2.7.3 Hodnocení vůně 
Vůně mléka by měla být typicky mléčná, čistá a výrazná, bez jiných pachů. Závadou je 
nečistý, kyselý, zatuchlý, hnilobný pach, příp. jiné výrazné cizí vůně. [24] 

 Vůni mléka mohou negativně ovlivnit cizí pachy, které se dokáží vázat na tukové kuličky. 
Z tohoto důvodu souvisí vůně mléka s jeho znečištěním, především během jeho získávání a 
uchovávání. [6] 

2.7.4 Hodnocení chuti (flavour) a pachuti (off-flavour) 
Chuť mléka by měla být hodnocena jako komplexní pocit v ústech při konzumaci. Měla by 
být typicky mléčná, čistá, příjemně nasládlá a bez jiných příchutí. Neměla by být nečistá, 
hořká, kyselá, žluklá, zatuchlá nebo s jinou výraznou pachutí. [24] 

 Sladkou chuť mléka způsobuje převážně laktosa a částečně i mléčný tuk a fosfatidy. Chuť 
mléka mohou negativně ovlivnit hlavně různé látky z krmiva. [6]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Pracovní pomůcky 
Při senzorické analýze byly použity následující pracovní pomůcky a přístroje: 
kádinky (50 ml), sklenice (400 ml), tácky, lednice. 

3.2 Vzorky mléka 
K senzorickému hodnocení byly použity dva vzorky kozího mléka a jeden vzorek mléka 
kravského. Kravské mléko bylo zakoupeno v mléčném automatu v areálu zemědělského 
družstva „Podlesí“ Čechtín dne 10. 10. 2016. Kozí mléko pocházelo od chovatelů z Okřešic a 
Třebíče – Sokolí z ranního nádoje dne 10. 10. 2016.  

3.2.1 Kódování vzorků 
Vzorky předkládané hodnotitelům byly kódovány (viz tabulka 10) čtyřmístnými čísly kvůli 
zachování anonymity a objektivnosti při hodnocení. 

Tabulka 10: Kódování vzorků 

Druh mléka Původ Kód Označení v textu 
kravské Podlesí 8702 kravské 
kozí Třebíč – Sokolí 1568 kozí S 
kozí Okřešice 3617 kozí O 
  

 

Obrázek 4: Připravené vzorky mléka před hodnocením 
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3.2.2 Uchovávání a příprava vzorků mléka 
Mléko bylo z důvodu bezpečnosti hodnotitelů ošetřeno šetrnou pasterací6, následně ihned 
ochlazeno na teplotu 6 °C a do dne hodnocení (11. 10. 2016) uchováno v litrových 
uzavřených sklenicích v chladničce při teplotě cca 6 °C. Těsně před hodnocením bylo mléko 
rozlito do označených skleněných kádinek. Každý vzorek byl hodnotitelům podáván 
v množství cca 40 ml (viz obrázek 4). Jako neutralizátor chuti byla podávána pitná voda. 

3.3 Senzorické hodnocení 
Hodnocení proběhlo ve specializované senzorické laboratoři (ČSN ISO 8589) Fakulty 
chemické VUT v Brně dne 11. 10. 2016 v době od 10:30 do 17:00 hodin.  

 Hodnotitelé nebyli předem informováni, že budou hodnotit dva druhy mléka. Pro zjištění, 
jestli hodnotitelé poznají rozdílný vzorek (kravské mléko), bylo využito trojúhelníkové 
zkoušky (ČSN EN ISO 4120). 

 Pomocí sedmibodové stupnice (ČSN ISO 4121) byl hodnocen vzhled, barva, konzistence 
(textura), vůně, chuť (flavour), pachuť (off-flavour) a celková přijatelnost jednotlivých 
vzorků. Číslo 1 na stupnici bylo označeno jako nepřijatelný, resp. neznatelný u hodnocení 
pachuti, naopak číslo 7 jako vynikající, resp. velmi silný u hodnocení pachuti. Krajní body a 
bod prostřední byly slovně popsány pro vysvětlení podle hodnocené vlastnosti. Hodnocení 
pachuti a celkové přijatelnosti bylo doplněno o popis, resp. zdůvodnění, jejich výběru. 

 K senzorickému hodnocení byl použit dotazník, který je uvedený v příloze č. 1. 

3.3.1 Hodnotitelé 
Senzorického hodnocení se zúčastnilo celkem 16 hodnotitelů, z toho 15 žen a jeden muž. 
Speciálně zaškolena nebyla většina z hodnotitelů, dá se tedy předpokládat, že výsledky 
hodnocení odpovídají názorům běžných konzumentů. Hodnotitelé byli studenti Fakulty 
chemické VUT v Brně a rodinní příslušníci.  

 Většina hodnotitelů uvedla, že je jejich zdravotní stav dobrý, čtyři byli nachlazení. Jeden 
z hodnotitelů uvedl, že je kuřák. 

 Před hodnocením byli všichni hodnotitelé seznámeni s tím, jak dotazník vyplnit. 

3.4  Statistické zpracování výsledků senzorické analýzy 
Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Excel 2010 a pomocí statistického 
softwaru Statistica, v. 12. Výsledky byly statisticky zpracovány Kruskall-Wallisovým testem 
a následně Nemenyiho vícenásobným párovým porovnáním [27] a jsou vyjádřeny graficky 
jako medián hodnocení všech hodnotitelů (počet hodnotitelů n = 16). 

 Pro zkoumání korelací mezi senzorickými znaky byla použita metoda PCA. Veškeré 
statistické testování bylo provedeno na hladině významnosti α = 0,05. 

  

                                                 
6 nejméně 72 – 74 °C po dobu 20 – 40 sekund [26] 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem této práce bylo senzorické hodnocení kozího mléka včetně popsání jeho případných 
pachutí a zjištění, jestli běžní konzumenti (hodnotitelé) rozeznají kravské mléko od kozího.  

 Použito bylo kravské mléko, které bylo zakoupeno z mléčného automatu v areálu 
zemědělského družstva. Použité kozí mléko pocházelo přímo z farem od dvou chovatelů koz. 
Z důvodu bezpečnosti hodnotitelů bylo mléko ošetřeno šetrnou pasterací.  

 Senzorické hodnocení proběhlo během jednoho dne. Hodnocení se zúčastnilo 16 
hodnotitelů (15 žen a 1 muž, viz graf 1), z toho jeden kuřák. Na začátku hodnocení byli 
hodnotitelé dotázáni na svůj postoj k pití mléka. Žádný z 16 posuzovatelů neměl výrazně 
negativní postoj k pití mléka. Dvanáct jich uvedlo, že mléko pijí velmi rádi. Čtyři dotázaní 
odpověděli, že mléko pijí, ale nemají je příliš rádi. Kozí mléko již někdy ochutnalo šest 
hodnotitelů, ostatní je nikdy nepili. 

 

Graf 1: Počty žen a mužů mezi hodnotiteli 

 Odlišný vzorek mléka (kravské) byl zjišťován pomocí trojúhelníkové zkoušky. Senzorické 
vlastnosti vzorků a celková přijatelnost se hodnotily pomocí stupnice. Vzorky byly podávány 
chlazené. 

4.1 Výsledky trojúhelníkové zkoušky 
Trojúhelníková zkouška měla za cíl zjistit, jestli hodnotitelé rozeznají kozí mléko od 
kravského. Hodnotitelům byly podávány dva vzorky kozího mléka a jeden vzorek mléka 
kravského. Hodnotitelé nebyli předem informováni o tom, že budou posuzovat dva druhy 
mléka. 

 Předem byli dotázáni, zda již někdy ochutnali kozí mléko. Šest ze zúčastněných už někdy 
kozí mléko ochutnalo, 10 nikdy (viz graf 3). 
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 Jako odlišný vzorek uvedlo kravské mléko (kód vzorku 8702) 7 respondentů (viz graf 2). 
Výsledky trojúhelníkové zkoušky byly vyhodnoceny podle tabelovaných hodnot pro výpočet 
statistické průkaznosti rozdílu. [9] Minimální počet odpovědí, kdy při celkovém počtu 
hodnotitelů 16 je možno rozdíl považovat za průkazný, je 9 (α = 0,05). Lze tedy tvrdit, že 
mezi vzorky mléka kozího a kravského není významný rozdíl, jinak řečeno 
hodnotitelé/spotřebitelé překvapivě nerozeznali kozí mléko od kravského. 

 

Graf 2: Trojúhelníková zkouška – „Který vzorek je odlišný?“ 

 

 

Graf 3: Porovnání počtu hodnotitelů, kteří již někdy ochutnali kozí mléko a kteří rozpoznali mléko 
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4.2 Výsledky hodnocení jednotlivých senzorických vlastností mléka 
Pro hodnocení jednotlivých senzorických vlastností a celkové přijatelnosti mléka bylo využito 
hodnocení podle sedmibodové hédonické stupnice a pro hodnocení pachuti byla využita 
sedmibodová intenzitní stupnice. Byl hodnocen vzhled, barva, konzistence (textura), vůně, 
chuť (flavour), pachuť (off-flavour) a celková přijatelnost jednotlivých vzorků. Jak již bylo 
zmíněno, číslo 1 na stupnici bylo označeno jako nepřijatelný, resp. neznatelný u hodnocení 
pachuti, naopak číslo 7 jako vynikající, resp. velmi silný u hodnocení pachuti. Hodnocení 
pachuti a celkové přijatelnosti bylo doplněno možností popisu, resp. zdůvodnění, jejich 
výběru. 

 Ze získaných dat byly určeny hodnoty mediánu (n = 16) pro jednotlivé vzorky u 
hodnocených vlastností. Výsledky byly statisticky zpracovány Kruskall-Wallisovým testem a 
následně Nemenyiho vícenásobným párovým porovnáním a jsou vyjádřeny graficky formou 
sloupcových grafů. 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: [27] 

( )12
1 −≥ − RQKW αχ  

QKW … testové kritérium Kruskal-Wallisova testu  

( )12
1 −− Rαχ  … ( )%1100 α−  kvantil Pearsonova rozdělení s ( )1−R  stupni volnosti 

 V našem případě pro 3 testované vzorky mléka platí  295,0χ (2) = 5,99 [27].  

4.2.1 Hodnocení vzhledu a barvy vzorků 
Vzhled zahrnuje všechny viditelné aspekty mléka. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje 
vzhled mléka, je jeho barva. Mléko by mělo být homogenní tekutinou bez usazenin, vloček, 
vyvstávání tuku nebo hrubých nečistot, mělo by mít stejnorodou bílou, příp. lehce nažloutlou 
barvu. [24] 

 Pro hodnocení vzhledu vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice hédonického 
typu. Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení nepřijatelný (výrazné vady v barvě a/nebo 
konzistenci), naopak bod 7 byl popsán jako vynikající (stejnorodá homogenní tekutina bez 
usazenin, vloček, vyvstávání tuku a hrubých nečistot). Data byla zpracována a zobrazena 
graficky (viz graf 4). 
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Graf 4: Srovnání hodnocení vzhledu jednotlivých vzorků mléka 

 

 Pro hodnocení barvy mléka byla použita stejná stupnice jako při hodnocení vzhledu. Bod 1 
byl rovněž označen jako nepřijatelný (nehomogenní, výrazně netypická, cizí odstín, barevné 
skvrny, příp. jiné výrazné vady) a bod 7 jako vynikající (bílá, příp. lehce nažloutlý odstín, 
stejnorodá). Data byla zpracována do grafické podoby (viz graf 5). 

 

Graf 5: Srovnání hodnocení barvy jednotlivých vzorků mléka 

 

 Grafy 4 a 5 zobrazují výsledky hodnocení vzhledu a barvy vzorků mléka. Je zřejmé, že 
všechny tři vzorky mléka měly výborný vzhled a vynikající barvu.  

Výsledky Kruskall-Wallisova testu potvrzují výše zmíněná zjištění; 
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vzhled: QKW = 1,28  

barva: QKW = 0,96  

QKW < 5,99 ⇒ mezi vzorky není statisticky významný rozdíl (α = 0,05) ve vzhledu ani 
v barvě.  

4.2.2 Hodnocení konzistence vzorků 
Konzistence (textura) mléka má být stejnorodá, homogenní, mírně hustší než voda. Naopak 
by mléko nemělo být slizké, hlenovité, vodnaté, vločkovité, částečně stlučené nebo s nějakou 
jinou výraznou vadou. [24] 

 Pro hodnocení vzhledu vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice hédonického 
typu. Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení nepřijatelný (mléko slizké, hlenovité, vodnaté, 
vločkovité, částečně stlučené, příp. jiné výrazné vady), naopak bod 7 byl popsán jako 
vynikající (mírně hustší než voda, stejnorodá, homogenní). Data byla zpracována a zobrazena 
graficky (viz graf 6). 

 

Graf 6: Srovnání hodnocení konzistence jednotlivých vzorků mléka 

 

 Z grafu 6 je zřejmé, že všechny tři vzorky byly hodnoceny kladně. Konzistence vzorku 
3617 (kozí O) byla hodnocena jako mírně horší; jak vyplývá ze statistického zpracování, 
rozdíl není statisticky významný. 

Výsledek Kruskall-Wallisova testu: 

QKW = 1,86  

QKW < 5,99 ⇒ mezi vzorky není statisticky významný rozdíl (α = 0,05) v konzistenci. 
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4.2.3   Hodnocení vůně vzorků 
Vůně mléka by měla být typicky mléčná, čistá, výrazná, bez jiných pachů. Naopak závadou je 
nečistý, kyselý, zatuchlý, hnilobný pach, příp. jiné výrazné cizí vůně. [24]  

 Kozí mléko obsahuje specifické mastné kyseliny - kapronová, kaprinová, které dávají 
kozímu mléku typickou vůni – pach; výraznější je tam, kde jsou kozy ustájeny společně s 
kozlem, příp. tam, kde je horší hygiena ustájení, nebo kde není mléko ihned po nadojení 
rychle zchlazeno. Kozí mléko navíc snadno přebírá pachy z okolního prostředí. Při 
dodržování hygienických podmínek chovu a ustájení koz a při ošetření kozího mléka ihned po 
nadojení je mléko získáváno bez jakéhokoliv pachu a příchuti. [28, 29] 

 Pro hodnocení vůně vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice hédonického typu. 
Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení nepřijatelný (nečistá, kyselá, zatuchlá, hnilobná, příp. 
jiné výrazné cizí pachy), naopak bod 7 byl popsán jako vynikající (typicky mléčná, čistá, 
výrazná, bez jiných pachů). Data byla zpracována a zobrazena graficky (viz graf 7). 

 

Graf 7: Srovnání hodnocení vůně jednotlivých vzorků mléka 

 Nejlépe hodnocenou vůni měl podle očekávání vzorek 8702, tedy kravské mléko. Zbylé 
dva vzorky byly hodnoceny rovněž kladně a shodně jako výborné. Jak vyplývá ze 
statistického zpracování, rozdíl oproti kravskému mléku není statisticky významný. To svědčí 
u obou chovatelů o správném chovu při dodržování zásad hygieny během ustájení zvířat i 
získávání mléka.  

Výsledek Kruskall-Wallisova testu: 

QKW = 1,11  

QKW < 5,99 ⇒ mezi vzorky není statisticky významný rozdíl (α = 0,05) ve vůni.  
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4.2.4 Hodnocení chuti a pachuti vzorků 
Chuť (flavour) mléka byla hodnocena jako komplexní pocit v ústech při konzumaci. Chuť 
mléka by měla být typicky mléčná, čistá, příjemně nasládlá a bez jiných příchutí. Naopak by 
neměla být nečistá, hořká, kyselá, žluklá, zatuchlá nebo s jinou výraznou pachutí. [24] 

 Pro hodnocení chuti vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice hédonického typu. 
Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení nepřijatelný (nečistá, hořká, kyselá, žluklá, zatuchlá, 
příp. jiné výrazné cizí pachuti), naopak bod 7 byl popsán jako vynikající (typicky mléčná, 
čistá, příjemně nasládlá, bez jiných příchutí). Data byla zpracována a zobrazena graficky (viz 
graf 8). 

 

Graf 8: Srovnání hodnocení chuti jednotlivých vzorků mléka 

 

 Pro hodnocení pachuti (off-flavouru) vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice 
intenzitního typu. Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení neznatelná, naopak bod 7 byl 
popsán jako velmi silná. Stupnice hodnocení byla doplněna tabulkou pro popis případné 
pachuti. Data byla zpracována a zobrazena graficky (viz graf 9).  

0

1

2

3

4

5

6

7

m
e
d
iá
n

vzorky

8702 1568 3617



31 
 

 

Graf 9: Srovnání hodnocení pachuti jednotlivých vzorků mléka 

 

 Chuť byla podle očekávání nejlépe hodnocena u vzorku kravského mléka (8702), jako 
vynikající. Podle výsledků statistického zpracování je rozdíl oproti vzorkům mléka kozího 
statisticky významný (viz tabulka 11). Vzorky kozího mléka byly hodnoceny hůře; nejhůře 
byla hodnocena chuť vzorku 1568 (kozí S), jako velmi dobrá, chuť vzorku 3617 (kozí O) byla 
výborná.  

 Podle očekávání u vzorku kravského mléka (8702) nebyla detekována žádná pachuť, u 
vzorků kozího mléka pachuť detekována byla; nejhůře hodnocený vzorek byl vzorek 1568 
(kozí S) se slabou pachutí, rozdíl oproti mléku kravskému je statisticky významný (viz 
tabulka 12); pachuť vzorku 3617 (kozí O) byla slabá až velmi slabá.  

 Intenzita vnímané pachuti vzorků kozího mléka však byla hodnocena velmi různě 
v závislosti na citlivosti hodnotitelů. Přesnější informace nám v tomto případě poskytne 
pohled na hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Někteří hodnotili pachuť až stupni 4 nebo 5 
(střední – silnější), v případě vzorku 1568 (kozí S) až 6 (dosti silná). Případný popis pachuti, 
tak jak jej uvedli hodnotitelé, je shrnut v tabulce 13. Vzorky kozího mléka se hodnotitelům 
zdály kyselejší, s kozí pachutí, u vzorku 1568 navíc trpké, nahořklé až žluklé. 

Výsledky Kruskall-Wallisova testu: 

chuť: QKW = 17,79  

pachuť: QKW = 8,28  

QKW > 5,99 ⇒ mezi vzorky je statisticky významný rozdíl (α = 0,05) v chuti a v pachuti. Pro 
upřesnění je v tomto případě statistické zpracování doplněno vícenásobným párovým 
porovnáním (viz tabulky 11 a 12). 
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Tabulka 11: Vícenásobné párové porovnání (chuť) 

  Kravské (8702) Kozí S (1568) 
Kozí O 
(3617) 

Kravské (8702)       

Kozí S (1568) R     

Kozí O (3617) R S   

Vzorky S - stejné, R – rozdílné (α = 0,05) 

 

Tabulka 12: Vícenásobné párové porovnání (pachuť) 

  Kravské (8702) Kozí S (1568) 
Kozí O 
(3617) 

Kravské (8702)       

Kozí S (1568) R     

Kozí O (3617) S S   

Vzorky S - stejné, R – rozdílné (α = 0,05) 

 

Tabulka 13: Popis detekované pachuti (podle jednotlivých hodnotitelů) 

Vzorek Popis pachuti 

8702 
(kravské) 

Sladký mléčný tuk. Bez výrazné chutě. Trávová. Kravská pachuť. Bez pachuti. Vodnatost. Žádná 
není. Není. 

1568 
(kozí S) 

Nahořklé. Není sladká, spíše kyselejší. Trpkost. Přímo nadojené syrové mléko. Nakyslá chuť. 
Nahořklá. Kozí pachuť. Kozina. Silnější pachuť, znatelná chuť kozího mléka. Žluklá. Slabě nakyslá. 
Jemně kyselá. 

3617 
(kozí O) 

Spíše kyselejší, nepříjemná chuť. Není. Nakyslá chuť. Kozí pachuť. Kyselá, kozina. Méně intenzivní, 
chuť kozího mléka. Hlenovitost - kyselost. Nakyslá. Slabě nakyslá. Jemně kyselá. 

 

4.3 Hodnocení celkové přijatelnosti vzorků 
Pro hodnocení celkové přijatelnosti vzorků mléka byla použita sedmibodová stupnice 
hédonického typu. Hodnotitelé měli vzít v úvahu všechny hodnocené vlastnosti mléka, 
s důrazem na chuť a vůni. Bod 1 na stupnici vyjadřoval hodnocení nepřijatelný, naopak bod 7 
byl popsán jako vynikající. Stupnice hodnocení byla doplněna tabulkou pro zdůvodnění 
hodnocení. Data byla zpracována a zobrazena graficky (viz graf 10). Poznámky hodnotitelů 
k celkové přijatelnosti vzorků mléka jsou sepsány v tabulkách 15, 16 a 17. 
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Graf 10: Hodnocení celkové přijatelnosti jednotlivých vzorků mléka 

 

Výsledek Kruskall-Wallisova testu: 

QKW = 9,02  

QKW > 5,99 ⇒ mezi vzorky je statisticky významný rozdíl (α = 0,05) v celkové přijatelnosti. 
Také v tomto případě je statistické zpracování doplněno vícenásobným párovým porovnáním 
(viz tabulka 14). 

Tabulka 14: Vícenásobné párové porovnání (celková přijatelnost) 

  Kravské (8702) Kozí S (1568) 
Kozí O 
(3617) 

Kravské (8702)       

Kozí S (1568) R     

Kozí O (3617) S S   

Vzorky S - stejné, R – rozdílné (α = 0,05) 

 

Tabulka 15: Poznámky hodnotitelů k hodnocení celkové přijatelnosti vzorku 8702 (kravské) 

Hodnotitel Poznámka 

1 - 

2 Jemná výborná chuť, podobná kravskému 

3 Chuťově podobná kravímu 

4 Dobré, ale liší se od kravského 

5 Hodnoceno vzhledem k chuti a vůni 

6 Ředěný, málo hutný 

7 Nejvíce podobné kravskému mléku, téměř bez cizích známek chuti 
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Tabulka 15 (pokračování) 

8 Plná chuť, smetanovější 

9 Zcela vyhovující kravské mléko 

10 Příjemná chuť, avšak bez vůně 

11 Ke konci v ústech určitá pachuť 

12 Mléko nemá žádnou výraznou chuť, chutná jako mléko z dostání v obchodě 

13 Lehce nasládlá a příjemná chuť 

14 Chuťově velmi dobré (podobnost kravskému mléku) 

15 Sladká chuť a příjemná vůně, super 

16 Na takové mléko jsem zvyklá 
 

Tabulka 16: Poznámky hodnotitelů k hodnocení celkové přijatelnosti vzorku 1568 (kozí S) 

Hodnotitel Poznámka 

1 - 

2 Typická chuť 

3 Typická chuť 

4 - 

5 Vzhledem k chuti a vůni 

6 Spíše chuťově výraznější než 3617, odlišná chuť od ostatních 

7 Trochu nezvyklá chuť, nakyslejší 

8 Chuť a vůně méně příjemná 

9 Sladké, bez pachuti, mírná kozina 

10 Lehká pachuť, jinak dobrá chuť 

11 - 

12 Nezvyklá chuť, jiná 

13 Aromatičtější, výraznější, odlišná chuť než u běžného mléka 

14 Výrazná pachuť, ostatní parametry velmi dobré 

15 Méně sladký vzorek, skoro kyselejší, méně chutný 

16 Nahořklá pachuť 

 

Tabulka 17: Poznámky hodnotitelů k hodnocení celkové přijatelnosti vzorku 3617 (kozí O) 

Hodnotitel Poznámka 

1 - 

2 Kyselejší 

3 Je kyselejší 

4 Nakyslá (nezvyklá) chuť 

5 Vzhledem k chuti a vůni 

6 Sjednocené chutě, vhodné ke konzumaci pro širokou veřejnost 

7 Typicky kozí off-flavour, až silný 

8 Dobrá, ale méně výrazná chuť 

9 Kyselé, mírná kozina 

10 Lehká pachuť, jinak dobrá chuť 
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Tabulka 17 (pokračování) 

11 Bez pachuti 

12 Také trochu jiná chuť, nezvyklá 

13 Obvyklá chuť mléka 

14 Ve všech parametrech vyhovující a velmi chutné 

15 Nejméně chutný, výrazná jiná chuť než předešlé až kyselejší, méně příjemná 

16 Slabý nahořklý tón 

 

 Jako nejlepší (vynikající) byl podle očekávání hodnocen vzorek kravského mléka 8702. 
Oba vzorky kozího mléka byly hodnoceny rovněž kladně (velmi dobrý až vynikající). 
Nejhůře hodnoceným vzorkem byl vzorek kozího mléka 1568 (kozí S) (významný rozdíl 
oproti kravskému). K tomu pravděpodobně přispělo jeho špatné hodnocení chuti a přítomnost 
znatelné pachuti. Jak je patrné z tabulky 17 u vzorku 3617 (kozí O) hodnotitelé také 
detekovali určitou pachuť, celkově však byla označena jako slabší než u vzorku 1568 
(kozí S). S přihlédnutím k hodnocení jednotlivých hodnotitelů lze jako nejhorší (nejméně 
přijatelný) označit vzorek kozího mléka 1568 (kozí S).  

4.4 Celkové hodnocení jednotlivých vzorků mléka 
Pro lepší přehlednost jsou všechny výsledky porovnány v grafu 11. 

 Z výsledků je patrné, že hodnotitelé nejlépe hodnotili kravské mléko, na které jsou zvyklí 
z každodenního života. Kozí mléko mělo pro hodnotitele nezvyklou chuť, jak také uvádějí při 
hodnocení celkové přijatelnosti mléka. Dalším faktorem, který hodnocení mohl ovlivnit je 
fakt, že většina (63 %) hodnotitelů nikdy kozí mléko neochutnala. Rozdíly mezi vzorky 
kozího mléka mohou být dány způsobem ustájení dojnic. Zatímco vzorek mléka 3617 (kozí 
O) je od koz chovaných výhradně pastevním způsobem, zvířata u druhého chovatele (1568, 
kozí S) jsou na noc zavírány. 

 

Graf 11: Srovnání všech hodnocených parametrů u všech tří hodnocených vzorků mléka 
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4.5 Statistické vyhodnocení výsledků pomocí metody PCA 
Výsledky byly na závěr podrobeny statistickému testování s použitím metody PCA. Analýza 
hlavních komponent (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). [30] 

 Cílem bylo zjistit, které senzorické vlastnosti spolu korelují, jaký vzájemný vztah mají 
mezi sebou a především které nejvíce přispívají k celkové přijatelnosti vzorků mléka. Zároveň 
posoudit, zda lze od sebe odlišit kravské a kozí mléko na základě sledovaných vlastností.  

  

Graf 12: Graf komponentních vah jednotlivých senzorických vlastností 

 

 Pro hodnocení vzhledu, barvy, konzistence, chuti, vůně a celkové přijatelnosti vzorků byla 
použita hedonická stupnice (1 – nepřijatelný ⇒ 7 – vynikající); příp. off-flavour byl hodnocen 
podle intenzitní stupnice (1 – neznatelný ⇒ 7 – velmi silný). Pro statistické zpracování byly 
použity výsledky měření všech tří analyzovaných vzorků (zdrojová matice dat: 3 vzorky x 7 
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vlastností); byly použity mediány hodnocení všech hodnotitelů (n=16). K interpretaci dat byly 
využity grafické metody – tzv. graf komponentních vah, který zobrazuje sledované znaky 
(tj. senzorické vlastnosti) a rozptylový diagram komponentního skóre, který zobrazuje objekty 
(tj. vzorky). V grafu č. 12 je znázorněna projekce proměnných (senzorických vlastností), 
v grafu č. 13 projekce vzorků do faktorové roviny PC1 x PC2.  

 

  

Graf 13: Rozptylový diagram komponentního skóre - diferenciace jednotlivých vzorků 

 

 Z grafů č. 12 a 13 je patrné, že první dvě komponenty vysvětlují plných 100 % celkového 
rozptylu původních proměnných. Pro konstrukci první hlavní komponenty se ukázaly být 
nejdůležitějšími parametry konzistence (0,98), vůně (0,81), chuť (0,97), pachuť (-0,99) a 
celková přijatelnost (0,97); pro konstrukci druhé hlavní komponenty vzhled (0,77). 

 K celkové přijatelnosti vzorků nejvíce přispívají (graf č. 12) konzistence a chuť, naopak 
negativně k celkové přijatelnosti přispívá podle očekávání pachuť (off-flavour). Vzhled, barva 
a vůně celkovou přijatelnost vzorků významně neovlivňují.    
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 Mezi jednotlivými vzorky existují významné rozdíly v senzorické kvalitě, vzorky jsou 
zřetelně od sebe odděleny (graf č. 13). Vzorky kozího vs. kravského mléka se dělí podél 
PC 1; mléko kozí se nachází v levé části grafu, kravské v pravé části grafu. S PC 1 silně 
korelují konzistence, vůně a chuť, tyto vlastnosti byly nejlépe hodnoceny u kravského mléka. 
Výsledky potvrzují předchozí zjištění, že z hlediska celkové přijatelnosti je nejlepší mléko 
kravské. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo senzoricky zhodnotit tři vzorky mléka, dva kozího a jeden 
kravského. Bylo použito kozí mléko od dvou chovatelů z Vysočiny, z Okřešic a Třebíče – 
Sokolí, a kravské mléko, zakoupené v mléčném automatu v areálu zemědělského družstva 
„Podlesí“ Čechtín. Vzorky mléka byly čerstvé, ošetřené pasterací.  

 Na základě literární rešerše byly vybrány vhodné metody senzorického hodnocení 
vybraných vlastností mléka. U jednotlivých vzorků byl hodnocen vzhled, barva, konzistence, 
vůně, chuť, pachuť a celková přijatelnost. Hodnocení se zúčastnilo 16 hodnotitelů bez 
speciálního zaškolení. 

 Nejlépe hodnoceným vzorkem bylo podle očekávání kravské mléko. V některých 
vlastnostech bylo kravské a kozí mléko hodnoceno stejně, konkrétně ve vzhledu a barvě. 
Naopak statisticky významný rozdíl byl zjištěn u chuti a pachuti. Menší rozdíly však byly 
zjištěny i mezi vzorky kozího mléka, konkrétně v konzistenci, chuti a pachuti. Tyto mohou 
být dány rozdílným způsobem ustájení dojnic. Nejhůře byl hodnocen vzorek kozího mléka 
chovatele z Třebíče – Sokolí, u kterého hodnotitelé zaznamenali kyselejší nahořklou chuť 
s kozí pachutí. 

 Metoda PCA potvrdila, že mezi vzorky existují významné rozdíly v senzorické kvalitě. 
Jako nejlepší byl určen vzorek mléka kravského. K celkové přijatelnosti vzorků 
pravděpodobně nejvíce přispívá konzistence a chuť. Naopak negativně celkovou přijatelnost 
podle očekávání ovlivňovala pachuť. Vzhled, barva a vůně pravděpodobně nemají na 
celkovou přijatelnost vzorků významný vliv. 

 Hodnotitelé podle očekávání posoudili kravské mléko jako nejpřijatelnější, jelikož pro ně 
kozí mléko mělo nezvyklou chuť. Obecně jsou lidé z každodenního života zvyklí spíše na 
kravské mléko, kozí mléko se na českém trhu objevuje minimálně a více než polovina 
hodnotitelů jej nikdy neochutnala. Z provedeného senzorického hodnocení vyplývá, že kozí 
mléko se při správné produkci může rovnat mléku kravskému a nabízí se zde možnost 
obohacení českého trhu. Z tohoto důvodu budou na tuto práci navazovat další experimenty 
zkoumající senzorické vlastnosti kozího mléka, příp. faktory, které je ovlivňují. Senzorické 
hodnocení bude doplněno instrumentálním stanovením přítomných aromatických látek.  
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7 SEZNAM ZKRATEK 

PCA   analýza hlavních komponent (principal component analysis) 

PC    hlavní komponenty (principal components) 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: 

DOTAZNÍK PRO SENZORICKÉ HODNOCENÍ 

KOZÍHO MLÉKA 

 

Vážení hodnotitelé, 

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky mléka. 

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme dobrou chuť. 

 

Hodnotitel: Datum: Čas: 

 

Váš zdravotní stav: 

kuřák / nekuřák 

muž / žena 

 

1. Jaké je vaše stanovisko před ochutnáváním?  
a) mléko mám velmi rád/a 
b) mléko nemám příliš rád/a, ale piji je 
c) mléko nemám vůbec rád/a, k ochutnávání se musím nutit 

 

Ochutnal/a jste už někdy kozí mléko ? 

 

…………………………………………….………. 

 

2. Trojúhelníková zkouška 
Ochutnejte postupně trojici vzorků a určete, který vzorek je odlišný od ostatních dvou. 

 

Kód odlišného vzorku  ………………… 
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3. Senzorické hodnocení podle stupnice. 
Zhodnoťte předložené vzorky v následujících znacích (vzhled, barva, vůně, chuť a 
konzistence). Své hodnocení zapište do přiložené tabulky. 
 
 
Vzhled  
(kombinace hodnocení barvy a konzistence hodnocené zrakem) 
1. Nepřijatelný – výrazné vady v barvě a/nebo konzistenci 
2. Nevyhovující 
3. Méně dobrý 
4. Dobrý - mírné odchylky od deklarovaného vzhledu (stupeň 7)     
5. Velmi dobrý 
6. Výborný  
7. Vynikající – stejnorodá homogenní tekutina bez usazenin, vloček, vyvstávání tuku a 
hrubých nečistot 
 
 
Barva 
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)     
5. Velmi dobrá  
6. Výborná  
7. Vynikající – bílá, příp. lehce nažloutlý odstín, stejnorodá 
 
 
Konzistence (textura)  
(hodnoťte zrakem, potom v ústech) 
1. Nepřijatelná – mléko slizké, hlenovité, vodnaté, vločkovité, částečně stlučené příp. jiné 
výrazné vady 
2. Nevyhovující  
3. Méně dobrá  
4. Dobrá - mírné odchylky od deklarované konzistence (stupeň 7)  
5. Velmi dobrá  
6. Výborná  
7. Vynikající – mírně hustší než voda, stejnorodá, homogenní   
 
 
Vůně 
1. Nepřijatelná – nečistá, kyselá, zatuchlá, hnilobná, příp. jiné výrazné cizí pachy  
2. Nevyhovující  
3. Méně dobrá  
4. Dobrá - mírné odchylky od deklarované vůně (stupeň 7), méně výrazná ale čistá, bez cizích 
pachů    
5. Velmi dobrá  
6. Výborná  
7. Vynikající – typicky mléčná, čistá, výrazná, bez jiných pachů 
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Chuť (flavour = komplexní pocit v ústech při konzumaci) 
1. Nepřijatelná – nečistá, hořká, kyselá, žluklá, zatuchlá, příp. jiné výrazné cizí pachuti 
2. Nevyhovující  
3. Méně dobrá   
4. Dobrá - mírné odchylky od deklarované chuti (stupeň 7), méně výrazná ale čistá, bez cizí 
pachuti   
5. Velmi dobrá   
6. Výborná   
7. Vynikající – typicky mléčná, čistá, příjemně nasládlá, bez jiných příchutí  
 
 
 
 
Tabulka pro senzorické hodnocení vzorků mléka  
 
Kód vzorku Vzhled Barva Konzistence 

(textura) 
Vůně Chuť 

(flavour) 
      

      

      

 
 
 
 
4. Pokuste se popsat a vyjádřit intenzitu případné pachuti (off-flavouru ) 
 
Použijte stupnici 
1. neznatelná 
2. velmi slabá 
3. slabá  
4. střední  
5. silnější 
6. dosti silná 
7. velmi silná 
 
 
 

Kód 
vzorku 

Intenzita   
Popis pachuti (off-flavouru) 
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5. 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 ? 

   
   
   

 
 
 
Děkujeme za svědomité vyplnění formuláře!! Případné připomínky k hodnocení nebo 
vzorkům prosím napište zde: 
 
 


