
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

SENZORICKÉ HODNOCENÍ NÁPOJŮ S PŘÍDAVKEM
EXTRAKTŮ LÉČIVÝCH ROSTLIN
SENSORY EVALUATION OF DRINKS ENRICHED WITH EXTRACTS OF HERBS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Kristýna Scholzová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Eva Vítová, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1221/2017
 

Ústav: Ústav chemie potravin a biotechnologií
 

Studentka: Bc. Kristýna Scholzová
 

Studijní program: Chemie a technologie potravin
 

Studijní obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 

Vedoucí práce: Ing. Eva Vítová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název diplomové práce:
Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin

Zadání diplomové práce:

1. Zpracujte literární přehled dané problematiky:
• vybrané druhy léčivých rostlin – charakteristika, složení, vlastnosti
• senzorická analýza – princip, provedení
• možnosti senzorického hodnocení alkoholických a nealkoholických nápojů – přehled aplikací
2. Pomocí vhodných senzorických metod zhodnoťte senzorickou kvalitu nápojů obohacených extrakty
léčivých rostlin
3. Porovnejte senzorickou kvalitu vzorků, diskutujte rozdíly mezi vzorky

Termín odevzdání diplomové práce: 7.5.2018

Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       

 
Bc. Kristýna Scholzová

student(ka)  
Ing. Eva Vítová, Ph.D.

vedoucí práce  
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 
 

ABSTRAKT 

Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto 
součást vývoje nového potravinářského produktu.  
 Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, 
potravinářských aplikací a aromatických látek použitých léčivých rostlin (máty peprné, šalvěje 
lékařské, třezalky tečkované a meduňky lékařské). Dále jsou teoreticky zpracovány metody, 
podmínky a průběh senzorické analýzy, statistické metody pro zpracování výsledků analýzy, 
a součástí rešerše jsou také technologie a postupy, využívané při výrobě bylinných sirupů 
a nápojů. 
 Experimentální část se zabývá samotným senzorickým hodnocením několika variant nově 
vytvořených receptur jednodruhových a dvoudruhových bylinných nealkoholických nápojů. 
Senzorická komise byla složena ze 40 studentů magisterského a doktorského studia FCH 
VUT v Brně. Obsahem jsou čtyři navazující experimenty, z nichž každý představuje jedno 
sezení posuzovatelů a zahrnuje několik senzorických zkoušek, podložených příslušnými 
odpovědními formuláři. Senzorické zkoušky byly uspořádány dle platných znění ČSN, byly 
použity metody pořadové, popisné a párové porovnávací zkoušky, dále také hodnocení 
pomocí stupnic a metody senzorického profilu. Výsledky byly statisticky zpracovány 
Friedmanovým a Kruskal-Wallisovým testem, nejdůležitější výstupy byly také zpracovány 
metodou PCA a faktorovou analýzou.  
 Úroveň schopností a zkušeností hodnotitelů odpovídá spotřebitelskému hodnocení. 
Součástí výsledků jsou senzorické charakteristiky všech hodnocených nápojů. Jednodruhové 
nápoje byly hodnoceny lépe než nápoje dvoudruhové, přírodní varianty byly preferovány 
před variantami barvenými aroniovým koncentrátem. Nejlepší uplatnění na trhu by měly 
pravděpodobně nápoj mátový a šalvějovo-mátový, z výsledků spotřebitelského dotazníku je 
však patrné, že pro praktické využití jsou nadějné všechny vzorky. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with sensory evaluation of herbal non-alcoholic beverages, being 
a part of a new product development. 
 The theoretical part provides information concerning  chemical composition, health effects, 
food applications and aroma compounds of the herbs of interest (peppermint (Mentha 
piperita), sage (Salvia officinalis), St. John’s wort (Hypericum perforatum) and lemon balm 
(Melissa officinalis). Another topic is a description of sensory methods, requirements and 
arrangement of the analysis, statistical methods, and also technological processes leading to 
herbal syrups and beverages production. 
 The practical part comprises sensory analysis of a few, newly designed,  formulas of one-
component and two-component alcohol free herbal beverages. The sensory panel consisted 
of 40 students of master's and also doctoral study programme at Faculty of chemistry, 
University of Technology Brno. Four subsequent experiments are introduced, each of them 
consisting of a few sensory tests and including corresponding sensory forms attached. The 
sensory tests arrangement was based on currently valid Czech Technical Standards, using 
a ranking, descriptive, paired comparison, sensory profile testing and scaling methods. For 
the purpose of statistical evaluation, Friedman, Kruskal-Wallis, PCA and Faktor analysis 
were used. 
 Level of abilities and sensory experience of panelists were found comparable to consumer 
testing. The results include sensory characteristics of all of the beverages tested. In general, 
the one-component beverages were preferred to the two-component beverages and the 
additive colouring with aronia concentrate wasn´t  found any benefitial, from the sensory 
point of view. The consumer questionnaire proved all of the samples to be very promising, 
but based on the sensory results, we would  consider  the mint and the sage-mint beverages 
being the most potentialy applicable samples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS 

beverages, herbs, sensory analysis, flavour   
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1 ÚVOD 

Byliny byly od pradávna využívány v mnoha různých odvětvích, například v medicíně, 
kosmetickém nebo potravinářském průmyslu, jako ochucovadla, barvící látky, vůně, složky 
repelentů, tabáku, nebo nápojů. Již od pravěku byly léčivé rostliny základem téměř všech 
léčebných postupů, než byly v 19. století vyvinuty syntetické léky. [1] 
 Konzervační efekt mnohých rostlinných druhů a bylin dal nejprve vzniknout myšlence 
o přítomnosti antioxidačních a antimikrobiálních složek. V poslední době se pak znatelně 
zvýšil zájem o přirozeně se vyskytující antioxidanty pro použití v potravinách nebo medicíně, 
jakožto náhražek syntetických antioxidantů, které jsou často zakazovány kvůli své 
karcinogenitě. 
 Velké množství léčivých rostlin vykazuje vysoký obsah antioxidantů, jako jsou polyfenoly, 
které mohou hrát podstatnou roli v zachycování a blokaci volných radikálů, mohou 
stabilizovat singletové a tripletové stavy kyslíku nebo rozkládat peroxidy. Mezi další redoxně 
aktivní sekundární metabolity rostlin se řadí i kyselina askorbová, karotenoidy, glutathion, 
tokoferoly, tokotrienoly a některé enzymy, například katalasa, glutathion peroxidasa 
a superoxid dismutasa, které mohou bránit vzniku radikálové reakce. Množství těchto 
fytochemikálií vykazuje výjimečnou antioxidační kapacitu, která je asociována s nižším 
výskytem úmrtí ve spojení s některými lidskými chorobami, byly prokázány protirakovinné, 
protizánětlivé a antivirové účinky, působení proti ateroskleróze a další. [1] [2] [3] 
 Nejen díky svým antioxidačním účinkům a obsahu vitamínů, ale i svým profilem 
minerálních a stopových prvků jsou léčivé rostliny zajímavé pro potravinářský průmysl. 
Kromě několika toxických kovových prvků (Cd, Pb, Al, Hg, Cr) které jsou v rostlinných 
materiálech sledovány a hlídány, se studie zaměřují také na obsah dalších minerálů 
a mikroprvků (Ca, Cu, Fe, Mg Mn, Zn, Na, Se aj.). [4] 
 V neposlední řadě jsou to aromatické látky, díky kterým se byliny a bylinné výtažky těší 
velké oblibě nejen v potravinářství. Většinou je to právě obsah těkavých, neboli aromaticky 
aktivních látek (AAL), který zapříčiňuje biologickou aktivitu léčivých rostlin, a proto se 
studiem AAL léčivých rostlin zabývá také průmysl kosmetický a farmaceutický. [5] [6] 
 Na poli potravinářství se vyvíjejí a studují nejen výrobky z bylin jakožto hlavní složky, ale 
také potraviny fortifikované bylinnými extrakty, například polévky, jogurty, omáčky, majonézy, 
nakládaná zelenina, sýry, uzeniny, pečivo nebo sušenky. [7] Mezi bylinné nápoje patří 
nejčastěji čaje, dále jsou to ochucené minerální vody, limonády a alkoholické nápoje. 
S ohledem na konkrétní aplikaci je nutné volit způsob získávání extraktu. Například při 
výrobě alkoholických bylinných likérů není problém použít silný lihový extrakt, ale při výrobě 
nealkoholických nápojů je nutno brát v potaz legislativní požadavky ohledně obsahu alkoholu 
v těchto nápojích. [8] Způsob extrakce také ovlivňuje stupeň zachování nebo přeměny 
původních složek (aromat, antioxidantů, vitamínů) rostlinného materiálu, a proto se některé 
studie zabývají stanovením těchto komponent v bylinných nápojích, případně vývojem 
nápojů s kontrolovaným množstvím antioxidantů a podobně. [9] [10] 
 S analýzou bioaktivních složek bylin se tedy neoddělitelně pojí analýza senzorická, která 
hraje velkou roli zvláště při vývoji nových produktů. [11] [12] Tato práce se zabývá na 
teoretické úrovni vybranými léčivými rostlinami (máta peprná, šalvěj lékařská, třezalka 
tečkovaná, meduňka lékařská), jejich aplikacemi, složením a obsahem AAL, dále pak 
technologií výroby bylinných extraktů a sirupů, a také senzorickou analýzou s jejími 
metodami a postupy. Experimentální část tvoří senzorické hodnocení vlastních bylinných 
nápojů a sirupových koncentrátů. 
  
  



9 
 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vybrané léčivé rostliny 

Následující kapitoly se zabývají využitím a chemickým složením (se zaměřením na AAL) čtyř 
druhů bylin, jejichž extrakty byly využity k výrobě nápojových koncentrátů, analyzovaných 
v rámci experimentální části senzorickými metodami.  

2.1.1 Máta peprná 

Máta peprná (Mentha piperita) je trvalka se zelenými kopinatými listy, ochlupenou lodyhou, 
fialkovými květy a vysokou odolností vůči mrazu, která, v závislosti na podmínkách, dorůstá 
výšky až 90 cm. Původně pochází z Evropy, v současnosti je však rozšířena v oblastech 
s mírným podnebím po celém světě. [13] [14] 
 Pro medicínské využití jsou sbírány především listy, někdy také nať (sbírá se před 
nástupem kvetení), které nejsou poškozeny pesticidy a insekticidy. Po usušení při teplotách 
pod 40 °C jsou rostliny skladovány nejlépe v papírových pytlích, plastové nádoby nejsou 
vhodné, protože absorbují esenciální oleje, které patří mezi nejvíce používané vonné látky 
vůbec. Součástí tohoto oleje jsou tzv. peprmintové silice, které se tvoří až 4 % složení listů, 
a průmyslově je lze získat destilací s vodní parou a následnou rektifikací. [13] [14] [15] [16] 

2.1.1.1 Chemické složení a účinky 

Vlivem odrůdy, zralosti i podmínek pěstování a zpracování se složení máty peprné různí. [17] 
Třemi nejvíce zastoupenými složkami jsou sacharidy (70,5 %), proteiny (14,7 %) a uronové 
kyseliny (9%). Nepolární frakce obsahuje zejména kyselinu palmitovou, linolovou 
a linolenovou. Pokud nedojde ke ztrátám vlivem nešetrného zpracování, obsahují listy máty 
také vitaminy a provitaminy (karotenoidy, α- a γ-tokoferoly, vitamin C, dále chlorofyly, 
fenolické sloučeniny, třísloviny, hořčiny, fytosteroly, antrachinony a betain. [18] Z obsažených 
fenolických kyselin jsou to kyselin kávová, rozmarýnová, protokatechová, gallová, vanilová, 
syringová, ferulová, chlorogenová, sinapová, p-hydroxybenzoová, skořicová a o-kumarová. 
Z flavonoidů jsou zastoupeny luteolin, isorhoifolin, linarin, pebrellin, herperidin, naringin, 
narirutin, rutin, katechin, epikatechin a kvercetin. Majoritní složkou esenciálního oleje je 
mentol, dále jsou zastoupeny: limonen, cineol, menthon, menthofuran, isomenthon, methyl 
acetát, isopulegol, pulegon a karvon. [19] [20] 
 Co se týká minerálů, hlavní makroprvky obsažené v mátě jsou Ca, Mg, Na, K a P, 
z mikroprvků jsou to Cu, Fe, Mn, Zn, Al, B, Ba, Ni a ve stopových množstvích byly zjištěny 
obsahy Cr, I, Cd, Ag a Se. [21] [22] 
 Máta peprná se vyznačuje významným stimulačním, antimikrobiálním, antivirovým, 
antioxidačním a protinádorovým působením. Také je využívána pro své anestetické 
a antiseptické účinky, je známým pomocníkem při potížích s trávením, nadýmáním, vředy či 
průjmem, podporuje vykašlávání, pomáhá při zánětlivých onemocněních, nevolnostech, 
zvracení a křečových stavech. Většina těchto účinků vzniká zásluhou zmiňovaného 
esenciálního oleje a obsažených silic. [13] [14] [23] [24] 

2.1.1.2 Potravinářské aplikace 

Při výrobě potravinářských výrobků se používají listy čerstvé, sušené, případně esenciální 
olej z nich extrahovaný, jiné extrakty nebo jeho jednotlivé komponenty či deriváty. Mátové 
extrakty se v potravinářství používají k ochucení a aromatizaci cukrovinek, čokolády, 
bonbonů, žvýkaček a alkoholických i nealkoholických nápojů. [25] Z listů a stonků se 
připravuje čaj, máta se dále přidává do nápojů, jehněčího masa, zeleniny, omáček, salátů, 
pečiva, moučníků, želé, sirupů a zmrzliny. Používá se k výrobě alkoholického nápoje 
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zvaného "Peprmintka", "Zelená" a je důležitou ingrediencí čaje Touareg. Mentol se aplikuje 
při výrobě pastilek. Mátový olej lze použít k potlačení kvasinek, které kontaminují potraviny 
[18]. Sirupy z máty peprné byly využity jako ochucovadla kysaných mléčných nápojů [26] 
Extrakty z máty peprné byly aplikovány při výrobě nových limetkových nápojů [27], nebo pro 
zvýšení stability slunečnicového oleje během skladování [28]. 

2.1.1.3 Aromaticky aktivní látky máty 

Pro rostliny rodu Mentha je charakteristická tvorba monoterpenů (C10) a jejich derivátů [24]. 
Obdobně jako fyziologické účinky máty, také aromatické vlastnosti mátových produktů jsou 
ve velké většině zapříčiněny přítomností mátové silice, která je tvořena dvěma základními 
složkami – mentholem (30 – 60 %) a menthonem (14 – 32 %) (Obrázek 1). Menthol se 
v mátovém oleji vyskytuje převážně ve formě alkoholu, v menší míře může být také vázán ve 
formě menthylacetátu nebo esterů kyseliny valerové. Charakter esenciálního oleje máty 
peprné je tedy dán zejména přítomností mentholu a menthylacetátu, které jsou nositeli 
pronikavé, příjemné, osvěžující vůně a chladivých (ve vysokých koncentracích až pálivých) 
účinků, a dále přítomností ketonů menthonu, menthofuranonu a pulgeonu, které jsou 
zodpovědné za méně příjemná aromata a nejsou v mátové esenci žádoucí, jejich obsah a 
přijatelný denní příjem jsou limitovány. [13] [23] [29] [30]. Pulgeon byl navíc také shledán 
hepatotoxickým, ve větší míře se vyskytuje v mladých listech máty, při dozrávání se 
metabolizuje na menthol. [31] 
 

 

 
Mátová silice dále obsahuje jiné menthylestery, isomenthon (2 – 10 %), 1,8-cineol (5 –
 14 %), limonen (1 – 7 %) a neomenthol (2,5 – 3,5 %) [30]. Dále také α- a β-pinen, 
acetaldehyd, amyl alkohol, fellandren [14] [23] [31] [32], pipetion, β-myrcen, p-cymen a β-
karyofylen [23] [29], v menším množství jasmon (zvyšuje kvalitu oleje), karvon, sabinen, 
terpinolen, ocimen, γ-terpinen, α- a β-thujon fenchen, citronellol, α-kadinen, α-amorfen, β-
copaen a verbenon. [29] [31] [32]. 
 Vzhledem k hydrofobicitě esenciálních olejů je obsah mentholu, menthonu i jejich derivátů 
v mátovém čaji pouze nepatrný. U jiných produktů (např. alkoholických tinktur), kde dochází 
ke kvantitativní extrakci mátové esence, je nutno dodržovat předepsané limity potenciálně 
nebezpečných složek. [13] 

2.1.2 Meduňka lékařská 

Meduňka lékařská (Melissa officinalis) je vytrvalá rostlina s původem v jižní Evropě, Malé Asii 
a jižních částech severní Ameriky, která se dnes přirozeně vyskytuje ve všech 
středomořských oblastech světa a pěstuje se po celé Evropě. [33] Meduňka dorůstá délky až 

   Obrázek 1 – Chemický vzorec mentholu a menthonu 
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1 metr, vyznačuje se charakteristickým citrónovým nádechem, příjemně štiplavou chutí, 
a kromě potravinářství se používá v kosmetice, parfumerství, medicíně, farmacii, nebo 
dokonce jako lákadlo pro včely, či jako přírodní insekticid. [34] [35] Pro všechna tato odvětví 
jsou nejdůležitější částí rostliny její listy a jiné nadzemní části, které se sbírají před nástupem 
kvetení. Čerstvá rostlina obsahuje asi 0,1 % esenciálního oleje, který však bohužel snadno 
vyprchává a díky jeho nízkému obsahu je produkce a cena meduňkového oleje velmi 
vysoká. [36] Výtažek také obsahuje okolo 5 % taninů a další hořké látky. Obecně jsou účinky 
meduňky popsány jako zklidňující, ale skutečné spektrum použití extraktů z meduňky je 
velmi široké a dále se rozrůstá. [15] [34] 

2.1.2.1 Chemické složení a účinky 

Listy meduňky obsahují flavonoidy (kvercitrin, rhamnocitin, luteolin), fenolické kyseliny, 
monoterpenoické aldehydy, monoterpenické glykosidy, triterpeny (ursolová a oleanová 
kyselina), seskviterpeny, chlorofyly, karotenoidy, vitamin C, saponiny, reziny, taniny, 
esenciální oleje a minerální látky [37] [38] [39]. Extrakty meduňky obsahují hydroxyskořicové 
kyseliny a flavonoidy: gallovou, chlorogenovou, metrilovou, kávovou, m-kumarovou, 
rozmarýnovou kyselinu, p-kumarovou, protokatechovou kyselinu, erio-dictyol-7-O-glukosid, 
naringin, hesperidin, naringenin, apigenin a hesperetin [37] [38]. Nejúčinnějšími 
antioxidačními složkami v esenciálním oleji jsou monoterpenické aldehydy a ketony (neral, 
geranial, citronellal, geranyl acetát, isomenthon a menthon) a mono- a seskviterpeny (β-
karyofylen, β-karyofylen oxid), fenolické kyseliny a flavonoidy. Z minerálních látek obsahují 
čerstvé a sušené listy meduňky Al, Ca, Na, P, S, v menším množství také Ag, B, Ba, Bi, Cd, 
Co, Mn, Ni, Pb, Sr, Tl, V a Zn. As a Se nebyly v sušených listech detekovány [40] [41]. 
 Vnitřně se meduňka užívá nejčastěji ve formě výluhů nebo tinktur proti podráždění, 
nervozitě, nespavosti, trávicím poruchám nebo vysokému krevnímu tlaku, od starověku byly 
meduňce přisuzovány také účinky proti horečce, bolesti zubů nebo hlavy. [15] [36] Meduňka 
se pro své zklidňující účinky také používá jako mírné sedativum, studie prokázaly značný 
uklidňující efekt ve skupině jedinců po aplikaci stresového faktoru, dokonce byla pozorována 
zvýšená schopnost matematického myšlení. [42] Meduňka je dále známá pro své 
protirakovinné, antibakteriální, antioxidační a antihistaminické účinky, používá se k léčbě 
neurotických křečí, Alzheimerovy choroby, stimuluje imunitní systém a zlepšuje paměť. [33] 
[43] Další studie prokázaly pozitivní modulaci nálad a zlepšení kognitivních funkcí [42] [44] 
Dalším účinkem, studovaným v rámci medicíny, je anti-diabetický efekt meduňkového oleje, 
který, dle studie, efektivně působil na enzymy regulující metabolismus glukózy a lipidů u 
myší s diabetes mellitus II. [45] Externě lze meduňku využít k přípravě koupelí nebo 
antirevmatických mastí, přílišný kontakt s těmito rostlinami může však vyvolat kontaktní 
dermatitidy (pálení, svědění, brnění, vyrážky). [15] Některé z těchto účinků (antivirové, 
antioxidační) jsou přisuzovány fenolickým sloučeninám, zejména kyselině rozmarýnové, 
tanninům a flavonoidům. [34] [46] 

2.1.2.2 Potravinářské aplikace 

Pro potravinářské výrobky se používají čerstvé, sušené listy, extrakty nebo esenciální olej 
extrahovaný z listů meduňky. Čerstvé výtažky se používají k ochucování masa, ryb a salátů, 
meduňka je také nezbytnou ingrediencí speciálních likérů, jako je např. Chartreuse. [15] 
Esenciální olej a extrakty meduňky lékařské jsou ingrediencí, používanou ke stabilizaci, 
konzervaci a prodloužení trvanlivosti nápojů a potravin (pečiva, sýrů), kde se využijí dříve 
zmiňované antioxidační účinky [47] [48] [49] [50]. Dále se využívá jako hlavní ingredience 
čajů, koření, nealkoholických a alkoholických nápojů, koláčů, desertů a jogurtů [51]. Extrakt 
rozmarýnu a meduňky lékařské řady Origanox, které uvedl na trh Izraelský podnik Rad 
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Natural Technologies, se používá ke konzervaci cukrovinek a jemného pečiva [52]. Sirupy 
a extrakty z meduňky byly také úspěšně aplikovány do kysaných mléčných nápojů [26]. 

2.1.2.3 Aromaticky aktivní látky meduňky 

Těkavé (aromaticky aktivní) látky jsou opět obsaženy zejména v esenciálním oleji, nejvyšší 
podíl zaujímají monoterpeny a seskviterpeny. Základními komponentami esenciálního oleje 
meduňky jsou citronellal a citronellol, které mají silně citrónovou vůni, dále geraniol, který je 
hlavní složkou růžových olejů a linalool, který najdeme například v levanduli a některých 
druzích ovoce. Dále jsou obsaženy α-pinen, β-pinen, borneol, neral (citral b), geranial (citral 
a), δ-3-karen, okten-3-ol a spathulenol, z obsažených seskviterpenů jsou to zejména 
karyofyleny a jejich deriváty. [34] [36] [53] Některé studie, oproti jiným, objevily také vysoký 
obsah trans-karveolu, což je přírodní monoterpenoidní alkohol a používá se jako aromatická 
látka v kosmetice a také jako ochucovadlo v potravinářství. Chemické vzorce hlavních 
aromatických komponent meduňkové silice uvádí Obrázek 2. Tyto značné rozdíly ve složení 
meduňkového oleje jsou připisovány zejména externím podmínkám pěstování (lokalita), 
vývojovému stádiu rostliny a genetické variabilitě. [36] [54] Vědecké práce se zabývají také 
vlivem zpracování těchto rostlin na obsah esenciálního oleje, přičemž bylo zjištěno značné 
snížení množství tohoto oleje v sušených bylinách, oproti rostlinám čerstvým. [54] Z toho 
dále vyplývají také odlišnosti v obsahu aromatických látek oblíbeného meduňkového čaje, do 
kterého přechází pouze okolo 30 % esenciálního oleje a poměry obsažených látek se tak 
zásadně mění, v meduňkovém výluhu se oproti původnímu složení oleje nachází vysoké 
procento aldehydů citralového typu a polyfenolů. [55] 
 
 

 
Obrázek 2 – Hlavní aromatické komponenty meduňkové silice 
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2.1.3 Šalvěj lékařská 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) je víceletá rostlina tvořící větvené polokeře a dorůstající 
výšky 0,8 m, která má původ ve středozemních oblastech Evropy, dnes již zdomácněla ve 
všech oblastech mírného pásu. Kromě potravinářského průmyslu nachází šalvěj uplatnění 
také v kosmetickém, farmaceutickém a parfumérském průmyslu. Aktivní složky šalvěje jsou 
opět koncentrovány v listech, které jsou oválného podlouhlého tvaru, šedozelené až stříbřité 
barvy a jsou charakteristické zvrásněným povrchem s chloupky. Šalvěj kvete fialově nebo 
bíle a plodí protáhlé hnědé tvrdky, ale pro průmyslové účely se využívají především opatrně 
sušené listy a natě nekvetoucích stádií. Rostliny šalvěje jsou silně aromatické a esenciální 
olej, obsažený ve všech nadzemních částech rostliny, může tvořit přes 2,5 %, přičemž 
obsahuje přes 50 komponent, jejichž poměry se velmi liší v závislosti na geografii, použité 
rostlinné části a načasování sběru rostlin. Rostliny pěstované v teplejším podnebí dosahují 
vyšších výtěžků šalvějového oleje. [15] [56] [57] [58] [59] 

2.1.3.1 Chemické složení a účinky 

Nadzemní části šalvěje lékařské obsahují řadu fytochemikálií, jako jsou sacharidy, proteiny, 
mastné kyseliny, deriváty glykosidů (např. glykosidy flavonoidů, saponiny), alkaloidy, 
fenolické sloučeniny (kumariny, flavonoidy, třísloviny), vitaminy, éterické oleje, steroidy, 
terpeny (mono až seskviterpeny), hořčiny, pryskyřice a vosky. [60] Co se týká sacharidů 
a sacharidických derivátů, nejhojněji se v šalvěji vyskytuje arabinosa, galaktosa, glukosa, 
mannosa, xylosa, uronové kyseliny a rhamnosa [57]. V listech byl nalezen vysoký obsah 
všech typů mastných kyselin, z nichž nejvíce byla zastoupena α-linolenová, linolová, 
palmitová a gadoleová kyselina [61]. Hlavními biologickými složkami esenciálního oleje 
šalvěje jsou monoterpeny (R-, β-thujon, kafr, 1,8-cineol, cineon a borneol), seskviterpeny (R-
humulen a β-karyofylen) a v listech jsou nejvíce zastoupeny di a triterpeny. [62] Z fenolických 
látek jsou v šalvěji lékařské obsaženy fenolické kyseliny, flavonoidy a třísloviny, konkrétně 
kyselina kávová, chlorogenová, rozmarýnová, ferulová, karnosová, salvianová, ursolová, 
ellagová, epikatechin, epikatechin gallát, methyl karnosát, kvercetin, karnosol, rosmanol, 
rosmadial, epirosmanol, rutin a luteolin, 6-methoxygenkwannin, genkwanin, hispidulin a 
salviginin. [57] [63] Šalvěj také obsahuje vitaminy A, B1, B2, B3 a C [64]. V sušených listech 
byly zjištěny obsahy následujících minerálních látek: Ca, K, Mg, Na a P, v nižším množství 
také Al, Ni, B, Ba, Cu, Fe, Mn, Sr, Zn, Co a Cr [41] [65]. V čerstvých květech šalvěje lékařské 
byly kvantifikovány minerály Ca, K, Na, P, Mg, Fe, B, Zn, Cu a Cr. [66] 
 Bylo prokázáno, že šalvěj inhibuje růst bakterií a plísní, pomáhá proti nadměrnému pocení, 
má mírně močopudné, protizánětlivé a hojivé vlastnosti. Antimikrobiální účinky šalvěje závisí 
především na chemickém složení esenciálního oleje (obzvláště terpenů) a tříslovin. [15] [57] 
Dalšími oblastmi medicínského využití je tišení kašle a boj s nachlazením (kloktadlo při 
zánětu hrtanu a při angíně), mírnění doprovodných symptomů menopauzy, ale také přírodní 
léčba menstruačních nepravidelností, zánětů dásní, údajně také pomáhá ke zlepšení paměti 
nebo inhibuje některé negativní kožní projevy. Další prokázané účinky jsou antivirové, 
antioxidační a protirakovinné, cytotoxické, antimutagenní, působí proti bolesti, demenci 
a zvýšeným hladinám cukru a tuku v krvi. Díky těmto vlastnostem je šalvěj nadějnou přírodní 
podpůrnou terapií při diabetu a obezitě, depresích, Alzheimerově chorobě, lupusu, rakovině, 
či srdečních onemocněních. [56] [57] [60] [67] 
 Nadměrné nebo dlouhodobé užívání silných extraktů šalvěje však může způsobit také 
nežádoucí účinky, jako jsou zvracení, závratě, alergické reakce, tachykardie, návaly horka, 
nebo dokonce halucinace, záchvaty a demenci. Silné nežádoucí účinky jsou zejména 
dopadem přítomnosti neurotoxických thujonů, jejichž obsah je proto v aromatizujících 
produktech limitován. Thujon, kafr a další terpenové ketony mohou toxicky působit také na 
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plod a novorozence, proto se nedoporučuje konzumovat šalvěj v průběhu těhotenství 
a kojení. [57] [60] 

2.1.3.2 Potravinářské aplikace 

Nejběžnějším potravinářským využitím šalvěje jsou bylinné čaje, které jsou výrobcem často 
označeny jako podpůrný prostředek při kašli, bolestech v krku a zánětech hrtanu i ústní 
dutiny. Čerstvé květy lze také použít pro dodání lehce ostré chuti do salátů, sýrů nebo 
ovocných pokrmů. [34] Šalvěj lékařská se dále používá k aromatizaci a ochucování například 
masových a rybích pokrmů, vzhledem ke svému antimikrobiálnímu působení také jako 
přírodní konzervační činidlo. Může být přidávána do potravin za předpokladu, že koncentrace 
thujonů v konečném produktu nepřesahuje 0,5 mg/kg [57] [68]. Esenciální olej z šalvěje se 
přidává do masa, klobás, omáček, kuřecích náplní, ryb, polévek a konzerv, může být také 
přidáván do paštik a fermentovaných salámů jako antioxidant [69]. Ze studie, která se 
zabývala vlivem esenciálního oleje šalvěje na zvýšení doby trvanlivosti pekárenských 
výrobků, vyplývá, že přídavek významně snížil peroxidové číslo v porovnání s výrobky bez 
přídavku, což potvrzuje antioxidační aktivitu šalvějové esence [58]. Hydrolyzát ze šalvěje 
lékařské lze využít k výrobě nápojů s přírodními antibiotickými účinky při zažívacích potížích 
[70]. Extrakty šalvěje byly v rámci další studie také použity k prodloužení trvanlivosti másla 
a olejů [71].  

2.1.3.3 Aromaticky aktivní látky šalvěje 

Chuť šalvěje se rozvíjí od hořké thujonové přes lehce štiplavé, pronikavé eukalyptové aroma 
kafru až po trpký příspěvek taninů. Největší podíl šalvějové silice tvoří monoterpeny (až 86 
%), a to zejména oxidované. [34] [58]. Obsah chemických látek se velmi liší, a to nejen na 
základě geografického původu a podmínek pěstování, ale záleží také na podmínkách sušení 
a na použité rostlinné části. Například ve stonku bylo zjištěno nejvyšší zastoupení linaloolu, 
v květech α- a β-pinen a 1,8-cineol a v listech se nacházejí bornylacetát, kafr, kamfen, 
humulen, limonen a thujon [59] [60]. Je zajímavé, že oleje z květů a z listů se lišily v obsahu 
monoterpenů a seskviterpenů, zatímco obsah diterpenu manoolu byl podobný v silicích 
z obou částí [59]. Další majoritní složky oleje jsou borneol, p-cymen, α-humulen, β-karyofylen 
a β-elemen, v mnohem menší míře jsou pak zastoupeny α-thujen, myrcen, γ-terpinen, 
limonen, terpinen-4-ol, α-terpinyl acetát, α-terpineol a karyofylen oxid [72]. Ze jmenovaných 
látek jsou to především α- a β-pinen, terpinolen a α- a β-thujon, které tvoří charakteristické 
šalvějové aroma. Látky jako kamfen, α-fenchol, kafr, borneol a α-fenchylacetát, dodávají silici 
kafrový nádech, limonen a 1,8-cineol citrusovou svěžest a pineny voní po terpentýnu. [34] 
[73]. Kvalitní esenciální oleje se vyznačují obsahem přes 50 % α- a β-thujonu a méně než 20 
% kafru [59]. Esenciální olej z šalvěje lékařské lze odlišit od jiných druhů šalvěje právě dle 
obsahu α-thujonu, β-thujonu a kafru [57]. 
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2.1.4 Třezalka tečkovaná 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum, tradičně svatojánské kvítí) je vytrvalá rostlina, jíž 
se dobře daří v teplejších oblastech Evropy a východní Asie, a která dorůstá výšky až 1 metr. 
[14] [15] [74] Přívlastek perforatum je výsledkem popisu vzhledu listů, které jsou pokryty 
průsvitnými sekrečními žlázkami, připomínajícími malé otvory. Rostlina kvete žlutými až 
žluto-oranžovými květy a plodí tobolky, obsahující hnědá semínka. [75] [76] Okraje květů 
jsou často posety černými tečkami, které působí až červené zbarvení a vizualizují přítomný 
hypericin, který je vysoce fotoreaktivním derivátem anthrachinonu a je příčinou řady 
nežádoucích účinků. [77] Jako jediná ze čtyř bylin, kterými se tato práce zabývá, je sklízena 
ve stádiu květu, které jsou bohaté na různorodé biologicky aktivní látky. Kromě květů se 
sbírají také natě, součástí rostlinného materiálu k průmyslovému zpracování by však neměla 
být semínka. Také třezalka produkuje esenciální olej ve výtěžku kolem 1 %, olej je žluté 
barvy a je nutné jej chránit před světelným zářením. [15] [75] 

2.1.4.1 Chemické složení a účinky 

Květy třezalky obsahují především barevné (červené a žluté) pigmenty, glykosidy, vitaminy, 
asi 10% taninů a okolo 1 % esenciálního oleje. [15] Podrobněji mezi aktivní chemické složky 
třezalky patří naftodiantrony (hypericin, pseudohypericin, isohypericin, protohypericin, 
protopseudohypericin), floroglucinoly (hyperforin, hyperfirin a jeho deriváty), flavonoidy, 
xanthony, třísloviny, těkavé látky (např. α-pinen, β-pinen, limonen, α-terpineol, geraniol a (E)-
β-ocimen), oligomerní prokyanidiny, dále antrachinonové deriváty, karotenoidy, 
aminokyseliny, mastné kyseliny, z vitaminů k. askorbová a tokoferoly, cholin, pektin, kumarin, 
sacharidy, organické kyseliny, minerální látky a alkoholy s dlouhým řetězcem [78] [79] [80] 
[81]. Hlavními biologicky aktivními komponentami jsou hypericin, pseudohypericin, rutin, 
kvercetin a hyperforin. [76] [78] Z flavonoidů se, kromě rutinu, vyskytuje hlavně hyperosid, 
isokvercitrin, kvercitrin, kvercetin, amentoflavon, luteolin, kemferol, biapigenin 
a epigallokatechin gallát, a z fenolických kyselin hlavně kyselina chlorogenová, 
neochlorogenová, kryptochlorogenová, kávová, ferulová, p-hydroxybenzoová, vanilová, 

Obrázek 3 – Vybrané komponenty šalvějové silice (upraveno dle [159]) 
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rozmarýnová a p-kumarová [82] [83]. Co se týká minerálního složení, mezi nejvíce 
zastoupené prvky patří Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Sr, a Zn. Toxické prvky, stanovené v třezalce 
a třezalkovém čaji, jsou Pb, Cd, Al, Ni, As, Sb a Ba [41] [84] [85]. 
 Hypericin, jakožto nejdůležitější složka rostliny, se vyznačuje antibakteriálními, 
antivirovými a protizánětlivými účinky, spolu s hyperforinem bývá součástí antidepresiv. [76] 
Vlivem předávkování byly však také zaznamenány otravy, fotosenzibilizace a poškození 
jater. [15] Diskutovanou kontraindikací hypericinu je, kromě dalších léčiv, užívání hormonální 
antikoncepce, ne všechny studie se však v tomto tématu jednoznačně shodují. [86] Třezalka 
je prokazatelně toxická pro hospodářská zvířata. Další obecné účinky třezalky na lidský 
organismus jsou antirevmatické a analgetické, dále lze třezalku využít při léčbě kožních 
vyrážek a popálen, žaludečních vředů, malárie, diabetu, hemeroidů, zažívacích obtíží, nebo 
dokonce rakoviny. [74] [76] [78] [87] Pro tyto a další účely se ve většině případů nepoužívá 
samostatný třezalkový olej, jelikož hlavní biologicky aktivní komponenty nejsou primárně 
obsaženy v něm, jako to bylo u předchozích léčivých rostlin. [88] 
 
  

 

 

2.1.4.2 Potravinářské aplikace 

Třezalka tečkovaná a její preparáty nalezly uplatnění jako doplňky stravy ve formě tablet, 
kapslí, čajů, tinktur a extraktů [40, 113]. Využívá se jako barvivo a ochucovadlo, jde například 
o různé nálevy, alkoholické tinktury a extrakty, které se používají k ochucení a aromatizaci 
při výrobě hořkých toniků a likérů [40] Příloha II směrnice 88/388/EEC (EEC – Evropské 
hospodářské společenství (European economic community)) z roku 1988 o látkách určených 
k aromatizaci uvádí limitní hodnoty pro hypericin v potravinách a nápojích, které byly 
ochuceny aromatizujícími látkami. Tyto hodnoty byly stanoveny na 0,1 mg/kg, výjimka 
10 mg/kg pak platí pro alkoholické nápoje a limit 1 mg/kg pro cukrovinky. [115] Tato 
směrnice již pozbyla platnosti a byla v roce 2008 nahrazena nařízením EEC č. 1334/2008 
s dodatky č. 1601/91, č. 2232/96, č. 110/2008 a směrnicí 2000/13/EC, kde již nejsou 
zmíněné limity uvedeny, toto nařízení však umožňuje použití ochucovadel a aromatických 
ingrediencí získaných z třezalky tečkované pouze pro produkci alkoholických nápojů. 
 

2.1.4.3 Aromaticky aktivní látky třezalky 

Třezalka (její silice) voní jen mírně a má těžkou, často nepříjemnou nahořklou chuť. [15] [89] 
Složení třezalkového oleje je opět velice variabilní v závislosti na lokalitě pěstování, termínu 

Obrázek 4 – Vzorec hypericinu (vlevo) a hyperforinu (vpravo) 



17 
 

sklizně, klimatických podmínkách, parametrech sušení, extrakčních metodách, a také na 
použité rostlinné části. Jedna ze studií například uvádí, že třezalkový olej, obsažený 
v květech, obsahuje dvakrát více monoterpenů než seskviterpenů, zatímco u silice listů, 
stonků a kořenů je tomu naopak [75] [87] [90] [91]. Jiný zdroj uvádí, že koncentrace β-
karyofylenu a karyofylen oxidu je větší v silici z listů než z květů, zatímco v květech převažují 
dodekanol, spathulenol, viridiflorol a tetradekanol [92]. Jako další zdroj odlišností byl shledán 
i původ rostlin, pěstovaných ve stejné lokalitě, kdy se množství i samotná přítomnost AAL liší 
mezi divokými a účelně pěstovanými rostlinami. [93] Vzhledem k velké míře variability se 
tedy informační zdroje neshodují ve výsledcích analýz. Bez ohledu na množství 
a analyzovanou část rostliny však lze ve výčtu základních aromatických složek třezalky uvést 
germakren D, 2-methyloktan, β-karyofylen, karyofylen oxid, spathulenol a α-pinen, β-pinen, 
α-selinen, β-selinen, myristicin, terpinolen, δ-kadinen, dodekanol, viridiflorol a tetradekanol. 
[76] [78] [92] [90] 
 

 

2.2 Technologie a trh bylinných nápojů 

Na trhu je dnes celá řada sirupů a koncentrátů na bázi ovocných, ovocno-zeleninových šťáv, 
ochucených sladkých vod nebo minerálních vod s příchutí bylin. Tyto jsou vyrobeny 
z aromat, získaných extrakcí do rozpouštědel, nebo destilací éterických olejů, případně se 
pro zvýraznění chuti používají syntetická a tzv. přírodně identická aromata. [94] Léčivé 
a aromatické extrakty z bylin pro účely ochucení sirupů a minerálních vod se získávají 
extrakcí do vody nebo alkoholu. [95] [96] Pro použití ve farmacii se účinné látky z rostlin 
získají destilací éterických olejů vodní parou. [97] Mezi produkty na trhu těchto výrobků patří 
například nápoje z hroznového moštu s přídavkem aromat černého bezu [98], bezový sirup 
[99] nebo kombinované extrakty z ovsa, lípy, meduňky a další variace, určené k přípravě 
nebo vylepšení nápojů a pokrmů [100]. Nápoje, které jsou vyrobeny z cukerného roztoku 
a dochucené bylinnými extrakty, jsou často málo barevné, proto se k dobarvení používají 
syntetická barviva, případně přírodní barviva na bázi anthokyanů. Tato přírodní barviva jsou 
bohužel v teple a světle nepříliš stabilní, vhodné je pak současné využití extraktů z čeledi 

Obrázek 5 – Vybrané komponenty třezalkové silice (upraveno dle [159]) 
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hluchavkovité (např. meduňky, šalvěje, nebo máty). [101] Při použití anthokyanů za účelem 
barvení potravin je nutné brát v potaz pH výrobku [102] [103]. 

2.2.1 Využití plodů aronie v technologii nápojů 

Potravinářská barviva jsou důležitou skupinou potravinářských aditiv. Barva potravin je 
důležitým kritériem ze senzorického hlediska, protože zlepšuje atraktivnost výrobku, a tím i 
fyziologickou odezvu a zájem konzumenta. [104] Četné studie se zabývají významným 
vlivem barvy potravin na jejich atraktivitu a vnímání flavouru. [105] [106] [107] V posledních 
letech se předmět vývoje potravin posunul od zkoumání potenciálních negativních efektů 
syntetických barviv k využití potenciálu barviv přírodních. [108] Aronie černoplodá (Aronia 
melanocarpa) je keř s červeno-fialovými bobulovitými plody, jejichž využití např. při výrobě 
nápojů, džemů nebo vín je dnes velmi rozšířené, nejen z hlediska barevnosti, ale zejména 
díky blahodárnému složení bobulí aronie. 
 V souvislosti se zdravotními benefity aronie byly potvrzeny zejména antioxidační, 
antimutagenní, protirakovinné, protizánětlivé a antibakteriální účinky, dále také protektivní 
účinky na játra, srdce a kardiovaskulární systém. [109] Tyto a další pozitivní vlastnosti jsou 
důsledkem chemického složení plodů, které zahrnuje zejména flavonoidy (vč. 
červenomodrých anthokyanů), taniny, fenolové kyseliny a lignany. [110] Jmenované skupiny 
látek jsou bohužel také nositeli charakteristické nakyslé až trpké nepříjemné chuti 
a mandlově hořké vůně (amygdalin, kyanogenní glykosidy), která je velkým senzorickým 
nedostatkem výrobků z aronie, a její využití je tak do značné míry omezené. [111] 
Z nutričního hlediska jsou však potraviny s obsahem aronie stále žádoucí, a proto se 
současné výzkumy zaměřují například na maskování nebo vylepšování senzorických 
vlastností nápojů s podílem aronie [112], nebo také na synergii antioxidačního efektu 
kombinovaných nápojů z aronie a bylinných výtažků [113]. 
 

2.3 Senzorická analýza 

Následující kapitoly pojednávají o principu, postupech a provedení senzorické analýzy, 
převážně se zaměřením na metody aplikované v praktické části práce. Součástí je také 
shrnutí současného stavu problematiky, řešené v rámci experimentální části. 
 Senzorická analýza je definována jako vědecká metoda k vyvolání, měření, analýze 
a interpretaci těch reakcí na produkty, které jsou vnímány smyslem zrakovým, hmatovým, 
chuťovým, čichovým a sluchovým. [114] Jakožto multidisciplinární věda spojuje obory, jako 
jsou psychologie, sociologie, biologie, fyziologie nebo chemie. Základní snahou je vytvářet 
takové podmínky analýzy, aby výsledky byly co nejvíce exaktní, objektivní 
a reprodukovatelné. [115] [116] Senzorická analýza je často využívána uvnitř velkých 
společností, kde je jejím prostřednictvím dosahováno různorodých cílů, jako je vývoj nových 
nebo vylepšení stávajících produktů, kontrola kvality, zlepšení stability skladování, nebo 
monitoring hospodářské soutěže. [114] 
 Základním fyziologickým principem je působení senzoricky aktivních látek na smyslové 
receptory, jejichž podráždění je reflektováno centrální nervovou soustavou, kde po 
zpracování nervového vzruchu vznikají počitky. Počitky se vlivem osobních zkušeností 
a emocí hodnotitele stávají komplexnějšími a vzniká tak vjem, na základě kterého hodnotitel 
posoudí předložený objekt. [117] 
 V případě hodnocení potravin (včetně sirupů analyzovaných v této práci) je nejzásadnější 
posuzovanou vlastností flavour, který představuje komplexní vjem chuťových, čichových 
a hmatových receptorů (tzv. trigeminální počitky), jejichž dráhy jsou aktivovány podrážděním 
všech tří typů čidel v dutině ústní. Trigeminální počitky souvisí s chladivou, svíravou (trpkou) 
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nebo palčivou chutí, které působí na jazyku bolestivý vjem. Dalšími senzorickými vlastnostmi 
potravin jsou sladká, kyselá, slaná, hořká, alkalická a štiplavá chuť. Chuť a vůně mohou být 
také ovlivněny taktilními, tepelnými nebo kinestetickými vjemy, které zahrnují vliv textury. 
[115] [118] Vztahy mezi jednotlivými smysly a senzorickými vlastnostmi znázorňuje Obrázek 
6. 
 
 

2.3.1 Podmínky hodnocení a příprava vzorků 

Pro senzorickou analýzu je především nutné zajistit takové podmínky, aby bylo co nejvíce 
zamezeno rušivým vlivům, které by mohly ohrozit objektivitu a reprodukovatelnost výsledků. 
Všeobecné pokyny a zásady pro senzorickou analýzu jsou proto dány normou ČSN ISO 
6658 [119], která se přehledně zabývá výběrem metod, způsobem přípravy a předkládání 
vzorků, jejich hodnocením, výběrem posuzovatelů i vybavením místnosti. Přesné uspořádání 
senzorického pracoviště dále reguluje ČSN EN ISO 8589 [120], která také uvádí veškeré 
podmínky hodnocení, které by mělo senzorické pracoviště zajišťovat (Tabulka 1). 

Tabulka 1 – Optimální podmínky pro senzorickou analýzu [115] 

Optimalizovaný faktor Optimální podmínky pro hodnocení 

Hladina zvuku Optimum 30 - 40 dB, izolace dveří a oken 

Teplota 18 - 23 °C, nejlépe klimatizace 

Vlhkost vzduchu 40 - 85 %, 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 Není dovolen, pouze při skupinovém hodnocení a diskusi, 
oddělené zkušební kóje 

Obrázek 6 – Schématické znázornění vztahů mezi smysly a senzorickými vlastnostmi [118] 



20 
 

Je nutné, aby předkládané vzorky byly zdravotně nezávadné, podávané v dostatečném 
množství, a při teplotách odpovídajících obvyklým konzumním zvyklostem (studená 
zmrzlina), případně při teplotách, při nichž se nejzřetelněji projevují vady a rozdíly jakosti. 
Posuzovatelé by neměli znát původ, značku ani jiné informace o vzorku, které by mohly 
jejich hodnocení ovlivnit, proto se vzorky označují kódy a měly by být podávány v náhodném 
pořadí. [121] Příprava vzorků probíhá v místnosti, která je oddělená od místnosti, ve které 
probíhá hodnocení. Podávání vzorků bývá úspěšně realizováno např. pomocí okének, které 
tyto dvě místnosti spojují. [117] 

2.3.2 Komise hodnotitelů 

Kvalita hodnocení velmi úzce závisí na kvalitě skupiny posuzovatelů (senzorickém panelu). 
V první řadě by hodnotitelé (panelisté) měli být dostupní, když je jich zapotřebí, a zavázáni 
ke spolupráci. Kromě zájmu a připravenosti je také důležitá zdravotní stránka a osobní 
návyky hodnotitelů, jelikož některé produkty mohou obsahovat např. alergeny. Posuzovatelé 
by neměli trpět žádnými chronickými nemocemi, neměli by např. trpět barvoslepostí a není 
také doporučováno, aby se hodnocení účastnily těhotné ženy, jejichž vnímání je často 
značně zkreslené. Součástí hygieny hodnotitelů by neměly být parfémované produkty, 
hodnotitelé by dále neměli kouřit nebo jíst ostrá (příp. silně aromatická) jídla před samotnou 
analýzou, protože tak ohrožují výsledky vlastní i hodnocení ostatních v blízkém okolí. [122] 
[123] 
 Dalšími požadavky na hodnotitele jsou schopnost spolupráce ve skupině a také věk. 
Nejlepší předpoklady k senzorickému hodnocení mají osoby mezi 18 – 40 lety, jejichž smysly 
jsou nejvíce citlivé. Někteří mladší hodnotitelé však mohou mít tendenci zatajovat vlastní 
názor a přejímat stanovisko od starších členů, jejichž snižující se smyslové vnímání se 
kompenzuje zkušenostmi. Někdy jsou však přílišné zkušenosti (školení experti) nežádoucí, 
protože odborné znalosti mohou značně zkreslovat výsledky v případě snahy o přiblížení 
se hodnocení běžných spotřebitelů. [122] [124] 
Byly zavedeny metody pro výběr hodnotitelů a také pro jejich školení (Tabulka 2). Na 
základě schopností, zkušeností a odborných znalostí se pak hodnotitelé rozdělují na experty, 
školené hodnotitele a běžné spotřebitele. Dosažená úroveň kvalifikace se musí dalším 
pravidelným školením udržovat a kontrolovat. [125] 

Tabulka 2 – Metody pro výběr a školení hodnotitelů [121] 

Úkol Metoda 

Zjištění poruch čichového, chuťového a 
zrakového vnímání 

Rozpoznávání 4 – 7 základních chutí 
Rozpoznávání 10 – 12 vůní 
Rozlišování podobných barevných tónů 

Zjištění citlivosti receptorů 

Stanovení dolního podnětového prahu základních 
chutí a vůní 
Stanovení velikosti rozdílového prahu základních 
chutí a vůní 

Zkoušení paměti 
Seřazení vzorků pořadovou zkouškou dle 
zvoleného znaku 

Zkoušení soustředění pozornosti 
Zjišťování opakovatelnosti při stanovení rozdílů 
mezi vzorky různými metodami 

Schopnost registrovat detaily Stanovení senzorického profilu chuti a vůně 

Schopnost vyjadřování Volný slovní popis vůně nebo aroma výrobku 
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2.3.3 Průběh senzorického hodnocení 

Předkládání vzorků předchází krátká instruktáž hodnotitelů o úkolech a příslušných 
metodách, základní pokyny jsou také obsaženy v předložených formulářích. Doporučovaná 
denní doba pro hodnocení je 9 – 11 a 14 – 16 hodin, samotné hodnocení by nemělo trvat 
déle než 3 hodiny s 20 - 30 minutovými přestávkami. [126] 
 Počet vzorků závisí na obtížnosti úkolů. Například hodnocení barvy (lze 20 – 30 vzorků) 
není zdaleka tolik zatíženo dozníváním vjemu, jako zkoušky degustační, kdy je nutno mezi 
jednotlivými vzorky zařadit krátkou (1 min) přestávku a chuťový neutralizátor v podobě vody, 
bílého pečiva, slabého čaje apod. Optimální množství vzorků je 15 – 20 ml pro kapalné a 20 
– 30 g pro tuhé vzorky. Kromě stejného množství je vhodné podávat vzorky ve stejných 
nádobách a za stejné teploty. [121] [127] [128] 

2.3.4 Metody senzorické analýzy 

Základní snahou jakékoliv senzorické analýzy je, aby zvolená metoda odpovídala záměru 
testování, tedy aby byla schopna odpovědět na klíčové otázky, jako jsou např. rozdíly mezi 
vzorky, jejich původ a přijatelnost. Nedílnou součástí tohoto prvního kroku je také správný 
výběr komise a statistických metod. 
 Existují dva základní typy senzorických testů, které se dále dělí. Objektivní, neboli 
analytické zkoušky, zahrnují diskriminační (rozdílové) a deskriptiv   ní (popisné) metody, jsou 
realizovány prostřednictvím školených posuzovatelů, a mají za cíl poskytovat objektivní 
informace o vlastnostech produktu. Subjektivní, nebo také afektivní (hedonické, 
spotřebitelské, pocitové) zkoušky, se soustřeďují na přijatelnost a preference většinou 
neškolených hodnotitelů. [123] [129] Další možné dělení je na zkoušky rozdílové, popisné 
a zkoušky používající stupnice, které nemusejí nutně být konzumentskými zkouškami. [115] 
Různé zdroje však uvádějí odlišné dělení metod a kategorií testování, takže klasifikace 
senzorických zkoušek není jednotná. Jak již bylo zmíněno, metody jsou voleny na základě 
účelu hodnocení. Nejběžnější úkoly senzorické analýzy a příslušné vhodné metody uvádí 
Tabulka 3.  

Tabulka 3 – Přehled nejběžnějších metod laboratorní senzorické analýzy [117] 

Úkol Vhodné metody 

Stanovení existence rozdílů mezi vzorky 
Rozdílové zkoušky: párová, duo-trio, trojúhelníková, 
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, 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 
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2.3.4.1 Rozdílové zkoušky 

Rozdílové zkoušky jsou rychlé a velmi užitečné v případech, kdy je potřeba zhodnotit 
podobnost vzorků. Analýza výsledků je velmi snadná, postačuje rozhodnout o statistické 
signifikanci rozdílů. Mezi nejpoužívanější zkoušky z této z této kategorie patří: 

• Párová porovnávací zkouška 
• Zkouška duo-trio 
• Trojúhelníková zkouška 
• Zkouška „A-ne A“ (tzv. jednostimulová) 
• Zkouška dva-z-pěti 

V rámci této práce (kap. 4.5.2) byla použita párová porovnávací zkouška (ČSN EN ISO 5495 
[130]), která se týká vždy dvou vzorků a používá se pro určení rozdílu mezi nimi, velikost 
rozdílu nelze tímto testem zjistit. Variantou, díky níž lze určit také směr rozdílu, je tzv. 2-AFC 
(Two-Alternative Forced-Choice), kdy zadavatel předem zná senzorickou vlastnost, kterou se 
vzorky odlišují. Tato zkouška patří mezi metody nucené volby, kdy posuzovatel musí označit 
jeden ze vzorků, i kdyby nepoznal žádný rozdíl. [115] [123] 
 Mezi rozdílové zkoušky se někdy řadí také pořadová zkouška (ČSN ISO 8587 [131]), která 
byla rovněž použita v rámci experimentální části této práce (kap.4.3.1) Některé zdroje také 
zařazují pořadovou zkoušku jako samostatnou metodu, nebo jako jednu z kategorií 
stupnicových metod, případně tzv. preferenčních testů. [115] [123] [124] Cílem této zkoušky 
je uspořádání série zkoušených vzorků do pořadí, a to na základě intenzit/příjemnosti jedné 
vlastnosti (deskriptoru), několika deskriptorů nebo celkového dojmu. Touto metodou nelze 
určit stupeň rozdílů mezi vzorky. [115] 

2.3.4.2 Deskriptivní zkoušky 

Popisné metody jsou považovány za jeden z nejúčinnějších a nejsofistikovanějších nástrojů 
senzorické analýzy. Obecně lze za přítomnosti školených panelistů dosáhnout 
kvantitativního popisu kvalitativních znaků, jako jsou konkrétní aroma, vzhled, flavour, textura 
i pachuť.  
 Existuje velká škála rozdílných druhů zkoušek, které spadají do této kategorie. Mezi 
nejběžnější patří zkoušky profilové, hodnocení časového vývoje a metody volného popisu, 
novějšími variantami jsou pak metody senzorických spekter nebo kvantitativní deskriptivní 
analýza. [123] [124] [128] [132] Analýza deskriptivními metodami je stále široce používaná ( 
[133] [134] [135] [136]) a jsou vyvíjeny moderní, efektivnější (rychlejší) přístupy, jak 
dosáhnout kýžených výsledků [137] [138]. 
 Metoda senzorického profilu byla využita i v této práci (kap. 4.3.3) (ČSN EN ISO 13299 
[139]). Slouží k analýze nepatrných rozdílů v charakteru chuti, vůně i dalších senzorických 
vlastností, jejichž seznam spolu s hodnotami intenzity vytvářejí tzv. senzorický profil. 
Posuzované senzorické vlastnosti jsou nazývány deskriptory, a mohou být předem zadány, 
nebo zvoleny senzorickým panelem, případně vybrány individuálně každým z hodnotitelů 
(senzorický profil volného výběru – Free Choice Profiling). Běžným přístupem je využití tzv. 
intenzitní stupnice (např. od nejméně intenzivní po nejvíce intenzivní), kde stupni odpovídá 
slovní vyjádření intenzity. [121] [124] 

2.3.4.3 Stupnicové metody 

Stupnicové metody mohou být vyděleny jako zvláštní kategorie metod, případně jako 
nezbytná komponenta některých zkoušek. Odpovědní stupnice slouží v senzorické analýze 
jako nástroj k zachycení reakce posuzovatele e převedení této reakce na číselnou hodnotu. 
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S použitím stupnic lze tedy kvantitativně vyjádřit rozdíly mezi vzorky. K posouzení intenzity 
určité vlastnosti slouží stupnice intenzitní (Experimentální část – kap. 4.3.3), zatímco 
k posouzení stupně příjemnosti nebo přijatelnosti se používají stupnice hedonické 
(Experimentální část - kap. 4.3.2) . [114] [140] Příklady uvádí tabulky 4 a 5. 
 

     Tabulka 4 – Příklad intenzitní stupnice [115] 

1. Naprosto nesladký vzorek 

2. Velmi málo sladký 

3. Dosti málo sladký 

4. Středně, zřetelně sladký 

5. Dosti sladký 

6. Velmi sladký 

7. Nesmírně sladký 
 

     Tabulka 5 – Příklad hedonické stupnice [115] 

1. Vynikající vzorek 

2. Velmi dobrý 

3. Dosti dobrý 

4. Uspokojivý 

5. Ještě přijatelný 

6. Špatný, již nepřijatelný 

7. Velmi špatný, odporný 
 

 
Odpovědní stupnice se dále rozdělují na 4 nejběžnější typy [121] [140]: 

• Nominální (kategorové) – Vzorek je zařazen do skupiny (kategorie), neexistuje však 
pořadí jednotlivých stupňů 

• Ordinální – Vzorky jsou seřazeny dle hodnot jednotlivých stupňů, ale rozdíly mezi 
dvěma stupni nemusejí nutně odpovídat rozdílu mezi vnímanými intenzitami, 
tzn. intervaly nejsou stejné. 

• Intervalové – Rozdíly mezi jednotlivými stupni jsou stejné, lze matematicky 
zpracovávat 

• Poměrové – Založeny na srovnání se standardem 

2.3.5 Senzorická analýza bylinných potravinářských výrobků 

Co se týká nápojů, poměrně dobře je doloženo senzorické hodnocení především čajů 
z léčivých rostlin [141] [142] [143] [144] [145], avšak studií, které by zpracovávaly téma 
hodnocení nealkoholických nápojů s přídavkem bylin, není mnoho. Tomuto tématu se 
věnovali např. Ozcelik a kol. [146] nebo Yerenova a kol. [47], jiné práce se zabývaly 
senzorickým hodnocením bylinných likérů (Karabegović a kol. [147]) nebo piv s přídavkem 
bylinných extraktů (Leskošek-Čukalović a kol. [148]). 
 Lze nalézt i aplikace do jiných potravinářských produktů, další novější práce se věnují 
např. senzorické analýze pekařských výrobků, jako je chleba s přídavkem bylinného extraktu 
(Šimurina a kol. [149]), nebo sušenky obohacené o bylinné extrakty (Pestorić a kol. [150] 
[151], Tkachenko a Pakhomova [152]), případně koláče s přídavkem bylin (Pertuzatti a kol. 
[153]) 

2.3.6 Statistické zpracování výsledků 

Existuje několik způsobů statistického zpracování pro senzorickou analýzu. Výsledky všech 
pořadových i stupnicových zkoušek byly zpracovány Friedmanovým a Kruskal-Wallisovým 
testem, výsledky analýzy jednodruhových nápojů a sirupů (experiment 2) byly navíc 
podrobeny statistickým metodám PCA a faktorové analýze. 

2.3.6.1 Friedmanův test 

Friedmanův test (Friedmanova ANOVA) se řadí mezi neparametrické testy, určené pro více 
než dva závislé výběry, a byl v rámci statistického hodnocení využit při analýze výsledků 
pořadových zkoušek. Tento test spočívá v tom, že hodnotitelé posuzují rozdílnost R vzorků 



24 
 

)1(3)
2

....
2
3

2
2

2
1

(
)1(

12
+⋅⋅−++⋅

+⋅⋅
= nJ

n
RRRR

nnJ
F

prostřednictvím stanoveného pořadí od 1 do R, tedy každému vzorku udělí podle pořadí 
jedno z čísel od 1 po R. Po uspořádání do přehledné tabulky jsou získány součty pořadí. 
Testovaná hypotéza nepředpokládá významné rozdíly ve sledovaném senzorickém znaku, 
alternativní hypotéza připouští existenci minimálně jednoho vzorku, který se odlišuje od 
jiných. Friedmanův test tedy posoudí, zda jsou případné rozdíly součtů pořadí významné. 
Hodnota F ve funkci testového kritéria se vypočte dle vzorce: 
 

 (1) 
 

 
kde n…počet vzorků, J…počet hodnocení, R1 – Rn… příslušné součty pořadí  
 
 Pokud je výsledná hodnota F vyšší než kritická hodnota 2χ , znamená to průkazné rozdíly 
v souboru. Hodnota 2χ  závisí na počtu hodnotitelů a počtu vzorků, a je k dohledání ve 
statistických tabulkách. Pro zjištění rozdílů mezi konkrétními vzorky se testuje splnění kritéria  

 
(2) 

 
 

kde k = 1,96 pro hladinu pravděpodobnosti α = 0,05. 
Výsledná hodnota určuje rozdíl, který musí být v součtu pořadí, aby se vzorky významně 
odlišovaly. 

2.3.6.2 Kruskal-Wallisův test 

 Kruskal-Wallisův test, podobně jako test Friedmanův, slouží k testování hypotézy o shodě 
mediánů více než dvou souborů. Na rozdíl od Friedmanova testu se zde však porovnávají 
výběry nezávislé a tento typ testu byl použit pro hodnocení výsledků profilových 
a stupnicových testů. Testové kritérium Kruskal-Wallisova testu je definováno jako 

 
(3) 

 
 

N … počet hodnocení, nr … počet hodnocení v dané kategorii (pro naše experimenty vždy 
stejné číslo n) R … počet výrobků, Tr … součet pořadí vybrané kategorie 
 
Hypotézu zamítneme, pokud na hladině významnosti α = 0,05 platí 

(4) 
 

  
kde )1(

2

1 −− Rαχ  představuje kvantil Pearsonova rozdělení s (R-1) stupni volnosti. [117] [154] 
 
Pro identifikaci dvojic, které se od sebe liší, slouží Némenyiho metoda vícenásobného 
párového porovnávání nezávislých výběrů. Rozdíl mezi i-tým a j-tým výrobkem je na hladině 
α = 0,05 významný, platí li: 

 
      (5) 

 
Ti resp. Tj jsou součty pořadí jednotek příslušející i-tému resp. j-tému výrobku 
R ... počet výrobků zahrnutý v původním Kruskal-Wallisově testu 
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Q1-α(R,nr) ... tabelovaná kritická hodnota 

2.3.6.3 PCA a faktorová analýza 

Metoda hlavních komponent (PCA − Principal Component Analysis) se využívá při analýze 
skrytých vztahů mezi proměnnými. Tyto vztahy jsou analyzovány transformací velkého počtu 
exprerimentálně zjištěných, potenciálně korelujících parametrů na menší počet vzájemně 
nekorelujících, tzv. hlavních komponent lineární kombinací parametrů. Hlavní komponenty 
jsou konstruovány tak, že první komponenta popisuje maximum variability studovaného 
systému a každá další komponenta maximum zbývající variability. Z analýzy získaných 
statistických údajů je možné posoudit, které experimentální charakteristiky jakou měrou 
přispívají k popisu variability celého systému, tj. nejlépe vystihují vlastnosti celého souboru 
dat [155]. 
 Faktorová analýza poskytuje informace o vzájemné korelaci parametrů. Pomocí faktorové 
analýzy (nejčastěji se využívá ortogonální rotace Varimax) lze posoudit schopnost 
jednotlivých proměnných vzájemně korelovat, což je důležité z hlediska následného využití 
takové proměnné pro účely diferenciace (odlišení) vzorků. Rotace Varimax je pravoúhlá 
rotace realizovaná tak, aby byla maximalizována variance druhých mocnin všech hodnot 
proměnných (parametrů) pro všechny vzorky. Díky tomuto postupu lze popsat každou 
proměnnou (sledovanou experimentální charakteristiku) jediným vektorem. Vektory jsou 
navzájem pravoúhlé, tj. není mezi nimi žádná korelace. [156] [157]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Pracovní pomůcky a chemikálie 

Pro přípravu vzorků k senzorické analýze byly použity automatické pipety, plastové kelímky o 
objemu 50 ml a tácky, vzorky byly ředěny pitnou vodou. 

3.2 Analyzované vzorky 

V rámci této práce byly analyzovány nealkoholické nápoje s přídavkem extraktů vybraných 
léčivých rostlin.  Byliny k přípravě extraktů byly poskytnuty slovenskou firmou Calendula, 
a.s., která se zabývá zpracováním léčivých rostlin a využitím bylinných extraktů při výrobě 
doplňků stravy a kosmetických přípravků. Zde byly rostliny nařezány na velikost 1 – 3 cm 
a šetrným způsobem vysušeny v průmyslových sušárnách do 30 °C. Takto připravené byliny 
byly poté výchozí surovinou pro výrobu extraktů. (Obrázek 7) 
 
 

Obrázek 7 – Sušené byliny pro přípravu extraktů 

 
 Pro přípravu extraktů byly zvoleny máta peprná, třezalka tečkovaná, šalvěj lékařská 
a meduňka lékařská. V prostorách biocentra v Modré proběhla macerace za studena 
v poměru 1:10 s použitím 25 % potravinářského lihu. (Obrázek 7) V průběhu macerace byly 
v pravidelných časových intervalech odebírány vzorky pro testování kolorimetrických 
parametrů a výtěžku antioxidační aktivity. (Obrázek 9) Na základě těchto zkoušek byla doba 
macerace optimalizována na 8 hodin a poté byl macerát zfiltrován přes tkaninu do demižonů 
o objemu 10 litrů.  
 Dále byl připraven sirupový základ, který je roztokem sacharózy o koncentraci 65 % 
s přídavkem 2 g/l potravinářské kyseliny mléčné. Tento základ byl poté smíchán s lihovými 
extrakty tak, aby výsledný nápoj po desetinásobném zředění vodou neobsahoval více než 
0,5% alkoholu, což je dle vyhlášky 335/1997 Sb. hranice pro nealkoholické nápoje. 

Máta peprná 

Šalvěj lékařská Meduňka lékařská 

Třezalka tečkovaná 
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Obrázek 8 – Macerace bylin ve 25 % potravinářském lihu 

 
 

Obrázek 9 – Sledování průběhu macerace 
  
Součástí experimentu č. 4 (kap. 4.5) bylo barvení nápojů koncentrátem z aronie. Aroniový 
koncentrát byl k tomuto účelu poskytnut VÚP v Bratislavě a byl připraven extrakcí výlisků 
z výroby aroniové šťávy do 50 % roztoku potravinářského ethanolu a následným zahuštěním 
pomocí jednostupňové vakuové odparky na cca 80 % sušiny při teplotě 45 °C. 
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3.3 Použité senzorické metody 

V rámci senzorické analýzy byly použity metody vycházející z platných ČSN: 
 

- Pořadová zkouška ČSN ISO 8587 [131] 
- senzorický profil ČSN EN ISO 13299 [139] 
- hodnocení s použitím stupnic ČSN ISO 4121 [158] 
- párová porovnávací zkouška ČSN EN ISO 5495 [130] 

Součástí byly také zkoušky popisné. Uspořádání senzorického pracoviště podléhá pravidlům 
ČSN EN ISO 8589. Celkem proběhly čtyři bloky senzorického hodnocení. Členové 
senzorické komise byli vybráni z řad studentů FCH VUT v Brně, každého bloku se účastnilo 
40 hodnotitelů.   
 Účelem prvního experimentu byl výběr optimální koncentrace nápojů pro jednotlivé 
příchutě. Sirupové koncentráty byly k tomuto účelu připraveny ve třech různých poměrech 
extrakt : sirupový základ pro každou ze čtyř bylinných příchutí, celkem tedy 12 vzorků. 
(Obrázek 10) Hodnotitelům byly tyto vzorky předloženy po desetinásobném naředění pitnou 
vodou, tedy ve formě hotového nápoje. Úkolem bylo přidělit jednotlivým koncentracím pořadí 
dle chutnosti/celkové přijatelnosti od nejlepšího vzorku po nejhorší (1 � 3) a pokusit se 
identifikovat příchuť nápoje. V rámci této analýzy bylo také zhodnoceno složení komise 
a dosavadní vztah hodnotitelů k nealkoholickým bylinným nápojům. Příslušný formulář uvádí 
Příloha 1. 
 

 
 Nápoje s nejlépe hodnocenými koncentracemi byly v rámci experimentu č. 2 podrobněji 
analyzovány. Po seřazení od nejlepšího vzorku po nejhorší (1 � 4) dle chutnosti/celkové 

Obrázek 10 – Sirupové koncentráty s různým zastoupením bylinného extraktu 
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přijatelnosti byly vzorky nápojů podrobeny hodnocení vzhledu a barvy, vůně, chuti a celkové 
přijatelnosti, a to za použití sedmibodové kategorové ordinální stupnice hedonického typu 
(1 nepřijatelná → 7 vynikající). Následovala profilová zkouška chuti nápojů s použitím 
sedmibodové intenzitní stupnice (1 neznatelná → 7 velmi silná), kde byly posuzovány 
deskriptory sladká, kyselá, bylinná a trpká chuť. Stejné typy testů byly použity pro hodnocení 
samotných sirupových koncentrátů, kdy byla navíc hodnocena textura, profilovým testem 
i vůně vzorků a do hodnocení byly zahrnuty i deskriptory lihová chuť/vůně. Formulář 
vypracovaný pro druhý experiment je k nahlédnutí v Příloze 2. 
 Pro účely třetího experimentu byly vytvořeny směsné dvoudruhové příchutě, konkrétně 
sirup šalvějovo-mátový, šalvějovo-meduňkový a šalvějovo-třezalkový. Mísením tří různých 
poměrů šalvěje a druhé bylinné složky byly vytvořeny tři receptury pro každou příchuť, 
celkem tedy 9 vzorků. Desetinásobným ředěním vodou byly opět připraveny bylinné nápoje. 
Každá ze tří příchuťových řad byla následně podrobena pořadovému tesu (1 nejlepší � 3 
nejhorší) dle chutnosti/celkové přijatelnosti a testu senzorického profilu, kde byly dle 
intenzitní stupnice (1 neznatelná → 7 velmi silná) hodnoceny deskriptory sladká, kyselá, 
šalvějová nebo jiná chuť. Formulář určený pro třetí experiment se nachází v Příloze 3. 
 Ve čtvrté fázi senzorické analýzy byly pořadovým testem seřazeny od nejlepší po nejhorší 
(1 � 3) tři uvedené dvoudruhové příchutě, přičemž byla vždy použita právě ta koncentrace, 
která byla předchozím pořadovým testem ve třetím experimentu vybrána jako nejlepší. 
Následně byl párovým porovnávacím testem na základě barvy i chuti srovnán vždy tento 
nápoj s odpovídající variantou, připravenou přídavkem aroniového koncentrátu. (Obrázek 11) 
Závěrem analýzy byl hodnotitelům předložen krátký spotřebitelský dotazník, který je rovněž 
součástí formuláře v Příloze 4. 
 
 

Obrázek 11 – Hodnocení varianty barvené aroniovým koncentrátem 
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3.4 Statistické metody 

Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel 2010 a statistická 
významnost výsledků byla vyhodnocena Friedmanovým (pořadové) a Kruskal-Wallisovým 
(profilové a stupnicové zkoušky) testem. Výsledky párové porovnávací zkoušky byly 
zpracovány pomocí statistické tabulky dle ČSN EN ISO 5495. Experimenty 1 a 2 (analýza 
jednodruhových nápojů a sirupů) byly dále zpracovány pomocí softwaru XLSTAT, kdy byly 
metodou PCA a metodou faktorové analýzy graficky vyjádřeny rozdíly mezi vzorky 
a vzájemná korelační schopnost senzorických parametrů. Veškeré statistické testování bylo 
provedeno na hladině významnosti α = 0,05. Princip použitých statistických metod byl 
popsán v kap. 2.3.6 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Tato práce představuje praktickou aplikaci bylinných extraktů na poli potravinářského 
průmyslu. Jde o přípravnou fázi testování sirupů s ethanolovým základem pro Biocentrum 
Modra, za účelem obohacení slovenského trhu. Kolektiv vědců z VÚP Bratislava má na 
kontě již přes 20 patentů, které se týkají například výroby špaldových a ovocných nápojů 
a šťáv, glukanového nebo bylinného piva, přírodních potravinářských barvících koncentrátů 
z hroznů, bezu nebo rybízu, nebo dokonce rafinace ropných olejů. Patenty, které jsou 
nejblíže příbuznými předchůdci této práce, se zabývají výrobou sirupů, dochucených 
fermentovanými bylinnými maceráty [94] a výrobou koncentrátu anthokyanových barviv 
z výlisků plodů aronie černoplodé [104]. 
 Tato kapitola zahrnuje celkem 4 experimenty, jejichž cílem je senzorické testování 
a optimalizace nové receptury bylinných nápojů. Diskuse představuje praktickou interpretaci 
senzorických dat na podkladě statisticky zpracovaných výsledků. Vzhledem k potenciálnímu 
uvedení vyvinutých výrobků na trh a za účelem ochrany receptury nejsou některé parametry 
v následujících kapitolách přesně specifikovány. 

4.1 Uspořádání senzorické analýzy 

Senzorické hodnocení proběhlo v rámci čtyř experimentů, kdy každý experiment navazoval 
na výsledky experimentu předchozího. Pro každý z experimentů byly vyhrazeny dva dny, 
a to z důvodu velkého množství vzorků. Hodnotitelé byli vybráni z řad studentů fakulty 
chemické, kteří úspěšně absolvovali seminář senzorické analýzy a také úspěšně absolvovali 
základní senzorické zkoušky podle požadavků příslušných norem. Hodnotitelům bylo 
předkládáno maximálně 12 vzorků denně, jinak by mohlo docházet k únavě a přetížení 
smyslů. Vzorky byly vždy označeny dvou až třímístnými kódy, aby původ a složení vzorků 
zůstaly hodnotitelům neznámé, a aby tak ovlivněním hodnotitelů nebyla do hodnocení 
zanesena chyba. Jako neutralizátor chuti byla podávána pitná voda.  

4.2 První experiment 

Cílem prvního experimentu byl výběr optimální koncentrace bylinného extraktu v sirupovém 
základu, zároveň byla posuzována kvalita a složení hodnotitelské komise. 

4.2.1 Složení komise hodnotitelů 

Analýzy se celkem účastnilo 40 hodnotitelů, přičemž 50% z nich tvořili studenti doktorského 
a druhou polovinu studenti magisterského studia. Původním předpokladem byly, vzhledem 
k rozdílným zkušenostem se senzorickým hodnocením, významné rozdíly v hodnocení mezi 
těmito dvěma skupinami, tato hypotéza se však nepotvrdila. Hodnocení je velmi individuální, 
a proto byly výsledky všech 40 hodnotitelů zpracovávány souhrnně. Podrobnější složení 
komise a předchozí zkušenosti jejích členů s nealkoholickými bylinnými nápoji jsou 
v absolutních číslech zpracovány v Grafech 1 a 2. 
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Graf 1 – Složení komise hodnotitelů 
 

 

Graf 2 – Předchozí zkušenost hodnotitelů s nealkoholickými bylinnými nápoji 

4.2.2 Výběr vhodných poměrů a popisná zkouška jednodruhových nápojů 

Cílem pořadového testu bylo vybrat nejvhodnější, tj. nejchutnější koncentraci bylinného 
extraktu v sirupovém základu pro každou z příchutí (máta, šalvěj, třezalka, meduňka). 
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Graf 3 – Výběr nejlepšÍ/nejchutnější koncentrace pořadovým testem 
  Pořadí bylo stanoveno od nejlepší po nejhorší (1 � 3), a tedy nejnižší hodnota na ose 
součtu pořadí vždy odpovídá zvolené optimální koncentraci. Poměry 1 – 3 jsou v pořadí od 
nejvyšší koncentrace po nejvyšší zředění extraktu. Přestože na hladině statistické 
významnosti α = 0,05 nebyl mezi vzorky nalezen významný rozdíl, na základě grafického 
vyjádření (Graf 3) můžeme říci, že pro mátový a šalvějový nápoj byly jako nejchutnější 
zvoleny střední koncentrace, pro třezalku nejsilnější a pro meduňku nejvíce zředěná 
varianta. 
 Nepovinnou součástí hodnocení byl pokus o identifikaci příchuti nápoje. (Tabulka 6) 
Popisná zkouška měla za cíl odhalit, zda je bylinná příchuť natolik intenzivní, že ji běžný 
spotřebitel dokáže rozpoznat, případně také odhalit možné nedostatky/vady výrobku, 
a v neposlední řadě posoudit zkušenosti a odbornou znalost hodnotitelské komise.  
Na základě velmi různorodých odpovědí, kde pouze 2 hodnotitelé poznali mátu 
a 7 hodnotitelů šalvěj (Tabulka 6), lze usuzovat, že použité koncentrace nejsou dostatečně 
výrazné, aby je běžný spotřebitel dokázal identifikovat. Někteří hodnotitelé navrhovali 
zvýšení podílu bylinné složky, aby bylo docíleno intenzivnějšího flavouru. Vzhledem 
k požadavkům vyhlášky 335/1997 Sb. o nealkoholických nápojích a koncentrátech k přípravě 
nealkoholických nápojů, která limituje obsah ethanolu v nealkoholických nápojích na 0,5 % 
obj., však tuto variantu nebylo možné použít. Navýšením celkového poměru ethanolového 
bylinného extraktu by došlo k překročení této limitní koncentrace.  
Výsledky pokusu o identifikaci bylin zároveň poukazují na malou zkušenost hodnotitelů 
s daným typem vzorků a obecně se senzorickou analýzou. Popis příchuti nápojů odrážel 
spíše invenci hodnotitelů a podstatu výrobků, se kterými běžně přicházejí do styku. 
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Charakter analýzy je tedy třeba považovat za spotřebitelské hodnocení, což je ale pro naše 
účely zcela dostačující, dokonce žádoucí.  
Díky popisné zkoušce byly také odhaleny některé senzorické vady výrobků, jako je hnilobná 
nebo trpká chuť, které byly detekovány u meduňkového nápoje.  

Tabulka 6 – Popisná zkouška (identifikace příchuti nápoje) 

Hodnotitel Máta Meduňka Šalvěj Třezalka 

1 máta - limetka lípa 

2 černý bez hnojová citron heřmánek 

3 jitrocel máta s citronem šalvěj černý bez 

4 jitrocel seno mateřídouška - 

5 kyselá pampeliška - - 

6 šalvěj umělá meduňka šalvěj 

7 pampeliška svíravá šalvěj - 

8 pastilky do krku šípek černý bez pampeliška 

9 meduňka kaktus máta - 

10 máta opuncie mateřídouška - 

11 černý bez citrus heřmánek meduňka 

12 pampeliška kaktus pampeliška kopřiva 

13 - liči šalvěj lípa 

14 - černý bez šalvěj lípa 

15 černý bez šalvěj meduňka citron 

16 šalvěj šalvěj meduňka citron 

17 jitrocel - - - 

18 sladkokyselá šalvěj mateřídouška meduňka 

19 - - - - 

20 černý bez černý bez mateřídouška jitrocel 

21 kopřiva - černý bez lípa 

22 jitrocel černý bez - - 

23 meduňka švestka jitrocel - 

24 lípa hnojová jitrocel meduňka 

25 meduňka - - pampeliška 

26 lípa anýz - pampeliška 

27 heřmánek trpká jitrocel máta 

28 meduňka trpká meduňka máta 

29 mateřídouška lípa - máta 

30 - hnilobná šalvěj - 

31 jitrocel brusinka rozmarýn - 

32 černý bez černý bez mateřídouška meduňka 

33 lípa vřes meduňka meduňka 

34 lípa jitrocel meduňka - 

35 meduňka broskev jalovec máta 

36 - - - - 

37 jitrocel černý čaj šalvěj - 

38 černý bez mateřídouška meduňka - 

39 jitrocel mateřídouška pelyněk pampeliška 

40 černý bez citrus šalvěj - 
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4.3 Druhý experiment 

Cílem tohoto experimentu bylo vybrat nejlepší/nejchutnější bylinnou variantu sirupu/nápoje. 
Za účelem podrobnější analýzy vzorků byly nápoje nejprve hodnoceny pořadovým testem, 
následně byly nápoje i sirupy (koncentráty) hodnoceny pomocí stupnice a profilového testu. 
Pro lepší posouzení rozdílů mezi vzorky byly tyto výsledky podrobeny, kromě standardního 
statistického zpracování výsledků Friedmanovým a Kruskal-Wallisovým testem, také 
statistickému testování s použitím metody PCA. 

4.3.1 Pořadová zkouška jednodruhových nápojů 

Pro porovnání jednotlivých příchutí mezi sebou z hlediska chutnosti/celkové přijatelnosti byly 
ve druhém kole analýzy použity nápoje s optimální koncentrací vybranou v kole prvním 
(kap. 4.2.2). 
 
 

Graf 4 – Srovnání příchutí pořadovým testem 

 
       Tabulka 7 – Statistické zpracování výsledků pořadové zkoušky jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta         

Šalvěj S 
   

Třezalka R S 
  

Meduňka S S S 
 

 
S – stejný, R – rozdílný 
 
Z grafického vyjádření (Graf 4) a na základě statistického zpracování (Tabulka 7), kde byl 
shledán statisticky významný rozdíl (P < 0,05) mezi vzorky mátového a třezalkového nápoje, 
lze mátový nápoj označit za nejvíce chutný, třezalkový byl naopak označen za nejméně 
přijatelný. 
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4.3.2 Hodnocení jednodruhových nápojů a sirupů pomocí hedonické stupnice 

S použitím hedonické stupnice (Tabulka 8) byly analyzovány jak nápoje, tak i sirupy. 
U sirupů byla kromě vzhledu, vůně, chuti a celkové přijatelnosti brána v potaz také textura, 
která může výrazným způsobem ovlivnit přijatelnost vzorku a měla by být ideálně 
viskóznější, tzv. medovitá. 
Výsledky jsou vyjádřeny graficky (Grafy 5 a 6), statistické zpracování hodnocení jednotlivých 
parametrů je shrnuto v tabulkách 9 – 16 (R značí statisticky významný rozdíl (P < 0,05) mezi 
vzorky).  
 

Tabulka 8 – Hedonická stupnice 

1 nepřijatelná 

2 nevyhovující 

3 méně dobrá 

4 dobrá 

5 velmi dobrá 

6 výborná 

7 vynikající 

 

 

  Tabulka 9 – Statistické zpracování výsledků hodnocení vzhledu a barvy jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj R 
   

Třezalka S S 
  

Meduňka R S R 
 

 
            
 

Graf 5 – Hodnocení jednodruhových nápojů s využitím hedonické stupnice 
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 Tabulka 10 – Statistické zpracování výsledků hodnocení vůně jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta         

Šalvěj R       

Třezalka R S     

Meduňka R S S   

   
 Tabulka 11 – Statistické zpracování výsledků hodnocení chuti jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta         

Šalvěj R       

Třezalka R R     

Meduňka R S R   

 
 Tabulka 12 – Statistické zpracování výsledků hodnocení celkové přijatelnosti jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta         

Šalvěj R       

Třezalka R S     

Meduňka R S S   

 
 
 

 
 
 

 

Obrázek 12 – Uspořádání druhého experimentu 
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Obrázek 12 ilustruje, že dva ze vzorků, konkrétně máta a třezalka, byly výrazně tmavší než 
dva zbylé, což ovlivnilo hodnocení vzhledu. Z Grafů 5 a 6 je patrné, že hodnotitelé preferovali 
tmavší barvu vzorků, máta a třezalka byly hodnoceny nejlépe (P < 0,05). Ve všech ostatních 
parametrech byl třezalkový nápoj hodnocen podstatně hůře, pouze jako dobrý. Jako nejhorší 
lze jednoznačně označit nápoj meduňkový, který byl hodnocen nejhůře prakticky ve všech 
parametrech. Naopak jako nejlepší byl hodnocen nápoj mátový, výborný z hlediska vzhledu, 
chuti, vůně i celkové přijatelnosti (P < 0,05). Výsledky jsou tedy v souladu s předchozím 
pořadovým testem. 

 

 

  Tabulka 13 - Statistické zpracování výsledků hodnocení vzhledu a barvy jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj S 
   

Třezalka S S 
  

Meduňka R R R 
 

 

  Tabulka 14 - Statistické zpracování výsledků hodnocení vůně jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj R     
 

Třezalka R S   
 

Meduňka R R R 
 

 

Graf 6 – Hodnocení jednodruhových sirupů s využitím hedonické stupnice 



39 
 

Tabulka 15 - Statistické zpracování výsledků hodnocení chuti jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj S     
 

Třezalka S S   
 

Meduňka R R S 
 

     
Tabulka 16 - Statistické zpracování výsledků hodnocení celkové přijatelnosti jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj S     
 

Třezalka S S   
 

Meduňka R R R 
 

 
Co se týče sirupů, vzhledem k tomu že vycházejí ze stejného sirupového základu, jejich 
textura se podle očekávání neliší, u všech byla hodnocena jako výborná. 
V ostatních senzorických vlastnostech však byly patrné rozdíly (P < 0,05). Jako nejhorší lze 
opět označit sirup meduňkový, který vykazoval nedostatky v oblasti vzhledu, chuti, vůně 
i celkové přijatelnosti (Graf 6). Hlavní roli zde zřejmě hrají, kromě světlé barvy vzorku, výše 
zmíněné pachuti, identifikované popisnou zkouškou (Tabulka 6) 
 Výsledky jsou tedy v souladu s předchozí zkouškou pořadovou, za nejlepší vzorek lze opět 
označit sirup s mátovou příchutí, který byl hodnocen jako výborný prakticky ve všech 
kategoriích. 

4.3.3 Profilové testy chuti a vůně jednodruhových nápojů 

Chuť nápojů i sirupů, a v případě sirupů i vůně, byla nakonec detailně testována profilovou 
zkouškou s využitím předdefinovaných deskriptorů a možností zařazení deskriptorů 
vlastních. (viz formulář v příloze 2) Pro účely profilové zkoušky byla vytvořena intenzitní 
stupnice (Tabulka 17), kde nejnižší stupeň odpovídá nejhoršímu hodnocení. Výsledky jsou 
prezentovány formou paprskových grafů (Grafy 7 - 9), statistické zpracování hodnocení 
jednotlivých parametrů je shrnuto v tabulkách 18 – 20 (R značí statisticky významný rozdíl 
P < 0,05 mezi vzorky). 
 

Tabulka 17 – Intenzitní stupnice 

1 Neznatelná 
2 Velmi slabá 
3 Slabá 
4 Střední 
5 Silnější 
6 Dosti silná 
7 Velmi silná 

 
Z výsledků profilové analýzy chuti nápojů vyplývá, že mátový nápoj měl nejvýraznější 
(P < 0,05) bylinnou chuť, naopak třezalkový a meduňkový nápoj byly častěji považovány za 
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Graf 7 – Profilový test chuti nápojů 

Graf 8 – Profilový test chuti sirupů 

trpké a s méně výraznou bylinnou příchutí. V rámci jiných identifikovaných příchutí byly 
u těchto dvou vzorků opět popisovány hořká, svíravá nebo lehce zkvašená chuť s nádechem 
po seně, i když v malé intenzitě. Tyto odchylky sice nejsou dle statistických výpočtů 
významné (P > 0,05), nicméně mohou ovlivnit celkovou přijatelnost vzorků. 
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   Tabulka 18 – Statistické zpracování výsledků hodnocení bylinné chuti jednodruhových nápojů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj S 
   

Třezalka R S 
  

Meduňka R S S 
 

 
  Tabulka 19 - Statistické zpracování výsledků hodnocení bylinné chuti jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj S 
   

Třezalka R R 
  

Meduňka R R S 
 

 
 

   
   Tabulka 20 - Statistické zpracování výsledků hodnocení bylinné vůně jednodruhových sirupů 

Vzorek Máta Šalvěj Třezalka Meduňka 

Máta 
    

Šalvěj R 
   

Třezalka R S 
  

Meduňka R S S 
 

Graf 9 – Profilový test vůně sirupů 
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Hodnocení chuti sirupů se velmi úzce shoduje s hodnocením nápojů, pouze z hlediska 
bylinné chuti je v tomto případě významně výraznější bylinná chuť jak u mátového, tak 
i šalvějového sirupu. (Graf 8) Graf 9 zobrazuje výsledky hodnocení vůně sirupů. Mátový sirup 
se i v této kategorii významně odlišoval svou výraznou bylinnou vůní od ostatních vzorků 
(P < 0,05), u sirupu šalvějového byla zaznamenána nejnižší, zanedbatelná intenzita cizích 
přípachů. Lihová chuť a vůně byly detekovány v minimální intenzitě. Ethanol jako extrakční 
činidlo tedy nemá výrazný vliv na chuť ani vůni sirupů, pokud nebereme v úvahu jeho 
specifické extrakční schopnosti vzhledem ke komponentám bylinného materiálu. 

4.3.4 Statistické vyhodnocení metodou PCA 

Výsledky experimentu č. 2 byly na závěr podrobeny statistickému testování metodou PCA. 
Cílem bylo lépe posoudit rozdíly mezi vzorky, pokusit se určit které vlastnosti nejvíce 
přispívají k celkové senzorické kvalitě vzorků a zároveň které z nich nejlépe vystihují rozdíly 
mezi vzorky. Pro zpracování byly použity všechny výše zmíněné vlastnosti hodnocené 
pomocí stupnicového a profilového testu. 

4.3.4.1 Hodnocení jednodruhových nápojů metodou PCA 

Výsledky PCA analýzy nápojů za použití 9 senzorických deskriptorů pro konstrukci 
komponent jsou znázorněny v Grafu 10, komponentní váhy jednotlivých senzorických 
vlastností vykresluje Graf 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 10 – Diferenciace vzorků nápojů metodou PCA 
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 Z Grafu 10 je zjevné, že nápoje jsou zřetelně diferencovány dle druhu nápoje. Z PCA 
analýzy vyplývá, že první komponenta uspokojivě vysvětluje 70% celkové variability, přičemž 
první 3 komponenty kumulativně představují 100% celkové variability systému. Dle analýzy 
vlastních vektorů se pro konstrukci první hlavní komponenty ukázaly být nejdůležitější 
parametry bylinná příchuť (0,39), celková přijatelnost (0,38) a chuť (0,37), pro druhou 
komponentu vzhled (0,60) a pro třetí komponentu vůně (0,60).  
 Z překrytí grafu faktorových skóre (Graf 11) je zřejmé, že k celkové přijatelnosti nápojů 
nejvíce přispívají vůně a bylinná příchuť, v menší míře chuť. Naopak negativně je 
ovlivňována, podle očekávání, kyselou, trpkou a příp. jinou chutí. Celková přijatelnost, 
kyselá, trpká a sladká chuť jsou nejdůležitější deskriptory pro odlišení druhů nápojů. Dále je 
patrné, že třezalkový nápoj byl nejvíce trpký, meduňkový nejvíce kyselý, šalvějový sladký 
s příjemnou chutí a mátový více bylinný a celkově nejpřijatelnější. 
. 

4.3.4.2 Hodnocení jednodruhových sirupů metodou PCA 

Výsledky PCA analýzy sirupů za použití 13 senzorických deskriptorů pro konstrukci 
komponent jsou znázorněny v Grafu 12, komponentní váhy jednotlivých senzorických 
vlastností vykresluje Graf 13. 

Graf 11 – Diagram faktorových skóre (nápoje) 
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Také sirupy byly zřetelně rozlišeny do 4 skupin dle druhu (Graf 12), jsou tedy mezi nimi 
významné rozdíly v senzorické kvalitě. Z PCA analýzy vyplývá, že první komponenta 
uspokojivě vysvětluje 54% celkové variability, přičemž první 3 komponenty kumulativně 
představují 100% celkové variability systému. Pro konstrukci první hlavní komponenty se 

Graf 12 – Diferenciace vzorků sirupů metodou PCA 

Graf 13 – Diagram faktorových skóre (sirupy) 
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ukázaly být nejdůležitější parametry vůně (0,35), chuť (0,37) a jiná chuť (-0,35), pro druhou 
komponentu lihová vůně (0,45) a sladká chuť (-0,45) a pro třetí komponentu jiná vůně (0,55).  
 Na celkové přijatelnosti sirupů se nejvíce podílí vůně, chuť, vzhled a překvapivě i lihová 
chuť, naopak negativně pravděpodobně přispívají eventuálně identifikovaná jiná chuť a/nebo 
vůně. Z překrytí grafu faktorových skóre (Graf 13) je zřejmé, bylinná, kyselá, lihová chuť 
a jiná vůně jsou nejdůležitější deskriptory pro odlišení druhů sirupů.  
 Stejně jako v případě nápojů výsledky PCA analýzy shrnují a potvrzují výše uvedená 
zjištění: třezalkový sirup byl kyselejší, meduňkový měl nedokonalosti v chuti a vůni, šalvějový 
vykazoval více lihovou chuť, ale byl vzhledově a celkově přijatelnější, a mátový byl nejvíce 
bylinný.  

4.4 Třetí experiment 

Cílem třetího experimentu bylo vybrat nejvhodnější poměr dvou bylinných složek pro 
přípravu dvoudruhového nápoje tak, aby byl nejvíce chutný/přijatelný pro spotřebitele.  
 Pro účely třetího kola byly připraveny tři varianty dvoudruhových nápojů, a to konkrétně 
kombinace šalvěje a máty, šalvěje a meduňky a šalvěje s třezalkou. Každá z variant byla 
dále připravena ve třech různých poměrových kombinacích příslušných dvou bylinných 
extraktů, tj. celkem 9 vzorků. Vzorky byly hodnoceny opět pomocí pořadové zkoušky 
a profilového testu, součástí byla také popisná zkouška jiných vnímaných chutí. Formulář 
předkládaný v rámci třetího experimentu se nachází v příloze 3. 

4.4.1 Pořadová zkouška dvoudruhových nápojů 

Pořadovým testem byly mezi sebou porovnány z hlediska chutnosti/celkové přijatelnosti vždy 
tři poměry bylinných složek pro každou ze tří variant dvoudruhového nápoje. 
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V grafech jsou vzorky seřazeny vždy od nejvyššího podílu šalvějového extraktu po nejnižší. 
Z výsledků pořadového testu byla pro šalvějovo-mátový nápoj zvolena varianta s nejvíce 
vyrovnaným zastoupením šalvěj : máta, pro šalvějovo-meduňkový a šalvějovo-třezalkový 
nápoj byly naopak vybrány poměry s nejvyšším navrženým podílem šalvějové složky. 
Rozdíly součtů pořadí však nebyly shledány statisticky významnými (P > 0,05) 

4.4.2 Profilová zkouška chuti dvoudruhových nápojů 

Optimální, tj. nejchutnější poměry pro každou variantu, vybrané pořadovým testem, byly dále 
podrobeny profilové zkoušce s využitím intenzitní stupnice, která již byla uvedena 
v Tabulce 17. 

Graf 14 – Pořadová zkouška dvoudruhových nápojů 
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Mezi posuzovanými deskriptory nebyly nalezeny významné rozdíly (P > 0,05). Tři hlavní 
parametry (sladká, kyselá a šalvějová chuť) byly ve zkoumaných vzorcích velmi vyvážené.  
S ohledem na případnou jinou vnímanou chuť se nápoje výrazně neliší, naopak všechny 
vykazovaly totožné cizí příchuti (off-flavour), které byly hodnoceny velmi podobně i co se 
týká intenzity. Tyto zaznamenané pachuti byly podrobněji charakterizovány popisnou 
zkouškou (kap. 4.4.3) 

4.4.3 Popisná zkouška dvoudruhových nápojů 

Tabulka 21 zpracovává popis „jiné“ chuti u dvoudruhových nápojů, vybraných v kap. 4.4.1. 
  

Graf 15 – Profilová zkouška chuti dvoudruhových nápojů 
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Tabulka 21 – Popisná zkouška dvoudruhových nápojů 

Hodnotitel Šalvěj - máta Šalvěj - třezalka Šalvěj - meduňka 

1 - - trpká, meduňková 

2 - med, třezalka - 

3 - - meduňka 

4 - - meduňka 

5 hořká - hořká, trpká 

6 trpká třezalka, trpká hořká, trpká, meduňková 

7 - hořká   

8 trpká svíravá, trpká trpká, meduňková 

9 - - - 

10 trpká trpká trpká 

11 lípa, bez kopřiva heřmánek 

12 máta - hořká 

13 - - - 

14 hořká   hořká 

15 mátová třezalka meduňka 

16 mátová - - 

17 - - - 

18 - - - 

19 - - - 

20 trpká trpká trpká, meduňková 

21 - - - 

22 mátová, meduňka trpká, mátová trpká, meduňková 

23 - - meduňka 

24 - - - 

25 umělá - - 

26 - - - 

27 máta - - 

28 ovocná, citron citron - 

29 trpká, mátová hořká - 

30 - - meduňková, siláž 

31 mátová třezalka meduňka 

32 - - - 

33 - - - 

34 - - - 

35 - - - 

36 - - - 

37 - - trpká, meduňková 

38 máta třezalka meduňka 

39 - třezalka meduňka 

40 mátová - - 
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Výsledky identifikace „jiné“ chuti poukázaly na hořkost, trpkost, příp. svíravost všech vzorků. 
Tyto vlastnosti s sebou tedy pravděpodobně přináší šalvějová složka, která byla součástí 
každého ze zkoumaných dvoudruhových nápojů. Trpké/hořké látky, obsažené v šalvěji, byly 
již diskutovány v kap. 2.1.3.3. Srovnáním s profilovým a popisným hodnocením 
jednodruhových nápojů (experimenty 1 a 2) jsme dospěli k závěru, že jednodruhové nápoje 
byly celkově hodnoceny lépe a vykazovaly méně off-flavourů, než nápoje dvoudruhové. Pro 
účely průmyslové výroby bychom proto doporučili klást důraz především na nápoje 
jednodruhové. 

4.5 Čtvrtý experiment 

Cílem posledního experimentu bylo vybrat nejlepší příchuť z navržených dvoudruhových 
nápojů.  Dále byly přídavkem aroniového koncentrátu vytvořeny varianty těchto tří vzorků a 
každý pár (s/bez aroniového koncentrátu) byl podroben srovnání párovou porovnávací 
zkouškou. Takto byly vzorky porovnány na základě barvy a chuti, abychom zjistili, zda 
a jakým způsobem bude ovlivněna chuť a přijatelnost vzorků. Závěrem experimentu bylo 
hodnotitelům položeno několik základních spotřebitelských dotazů ohledně osobních 
preferencí a praktického uvedení výrobku na trh (viz formulář v příloze 4). 

4.5.1 Pořadová zkouška dvoudruhových nápojů 

Nápoje o složení, které bylo v předchozím experimentu pořadovým testem vyhodnoceno 
jako nejchutnější pro každý druh nápoje, byly dále srovnány mezi sebou obdobným 
pořadovým testem. 
 
 

 

Z hlediska chutnosti/celkové přijatelnosti byl podle očekávání vybrán šalvějovo-mátový nápoj 
jako nejlepší (P < 0,05) a šalvějovo-třezalkový jako nejméně přijatelný. 
 

       Tabulka 22 - Statistické zpracování výsledků pořadového testu dvoudruhových nápojů 
Vzorek šalvěj-máta šalvěj-meduňka šalvěj-třezalka 

šalvěj-máta 
   

šalvej-meduňka R 
  

šalvěj-třezalka R S 
 

 

Graf 16 – Pořadový test dvoudruhových nápojů 
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4.5.2 Párová porovnávací zkouška barvených dvoudruhových nápojů 

Vzhledem k četným výzkumům v oblasti vlivu barvy potravin na jejich atraktivitu a vnímání 
flavouru byl zařazen test vzorků s obsahem aroniového koncentrátu. Koncentrát z aronie 
ovlivnil jednak vzhled (obarvené vzorky získaly růžový nádech – viz Obrázek 11), a také chuť 
nápojů. Aspekty spojené s využitím aronie při výrobě nápojů byly diskutovány v kap. 2.2.1. 
Párovou porovnávací zkouškou byly vždy srovnány barvená (s přídavkem aroniového 
koncentrátu) a nebarvená varianta dvoudruhového nápoje z hlediska přijatelnosti chuti 
a barvy.  Obsah aroniového koncentrátu byl stejný pro všechny vzorky. 
 

Tabulka 23 – Párová zkouška chuti 

 

bez aronie s aronií 

šalvěj-meduňka 22 18 

šalvěj-máta 29 11 

šalvěj-třezalka 26 14 
 

Tabulka 24 – Párová zkouška barvy 

  bez aronie s aronií 

šalvěj-meduňka 30 10 

šalvěj-máta 32 8 

šalvěj-třezalka 22 18 
 

 
V tabulkách 23 a 24 je pro každý posuzovaný pár vzorků zaznamenán počet hodnotitelů, 
kteří preferují příslušnou variantu. Norma ČSN EN ISO 5495 [130] uvádí minimální potřebný 
počet správných výsledků resp. preferenčních hlasů, aby výsledek mohl být při dané 
statistické pravděpodobnosti označen za významný. (Tabulka 25) Pro 40 hodnotitelů 
a P = 95 % jsou tedy statisticky významné výsledky s 26 ≤ odpověďmi. 
 

Tabulka 25 – Tabulka spolehlivosti párové porovnávací zkoušky [130] 

  Potřebný počet odpovědí pro jeden ze vzorků při pravděpodobnbosti 

Celkový počet výsledků 95% 99% 99,9% 

10 9 10 10 

20 15 16 18 

30 20 22 24 

40 26 28 31 

50 32 34 37 

60 37 40 43 

70 43 46 49 

80 48 51 55 

90 54 57 61 

100 59 63 66 
 

 
V hodnocení chuti šalvějovo-meduňkového a barvy šalvějovo-třezalkového nápoje sice nebyl 
nalezen statisticky významný rozdíl mezi obarvenou/neobarvenou variantou (Tabulky 23 
a 24), celkově však lze konstatovat, že hodnotitelé preferovali variantu bez přídavku 
aroniového koncentrátu, a to co se týká vzhledu i chuti nápoje. Hodnotitelé pravděpodobně 
po předchozích analýzách již považovali růžovou barvu u bylinných nápojů za nepřirozenou 
a zbytečnou, koncentrát z aronie navíc, dle očekávání, vnáší do nápojů trpčí chuť. V rámci 
následujícího dotazníku (Tabulka 26) jsme se však setkali také s názorem, že preference 
v rámci této párové zkoušky by se mohly změnit, pokud by hodnotitelé brali do úvahy nutriční 
benefity přídavku aroniové složky. 
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4.5.3 Spotřebitelský dotazník 

V rámci závěrečného zhodnocení byli členové komise dotázáni, zda by si byli ochotni 
některé z analyzovaných nápojů, resp. nápojových koncentrátů, koupit, jakou by pro uvedení 
na trh navrhovali cenu, nebo také jestli mají návrh na případné vylepšení produktu dle 
osobních preferencí. Výsledky shrnuje Tabulka 26. 
Z výsledků je patrné, že všechny vzorky jsou nadějné pro praktické využití, požadavky 
spotřebitelů se však liší, např. někteří preferují sladší, jiní naopak kyselejší chuť. Jak již bylo 
zmíněno, nejlepší uplatnění na trhu by měl pravděpodobně nápoj mátový a šalvějovo-
mátový.  
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Tabulka 26 – Spotřebitelský dotazník 
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5 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením bylinných nápojů, jakožto 
součástí vývoje nového potravinářského produktu. Vzorky nápojových koncentrátů pro 
analýzu byly vyrobeny ve spolupráci s Biocentrem Modra, jedná se o čtyři druhy 
alkoholických bylinných macerátů (máta peprná, šalvěj lékařská, třezalka tečkovaná, 
meduňka lékařská), smíchané se sirupovým základem na bázi sacharózového roztoku. 
 Pro účely senzorické analýzy byla vybrána komise hodnotitelů, složená ze 40 studentů 
magisterského a doktorského studia FCH VUT v Brně. Byly provedeny čtyři navazující 
experimenty, z nichž každý představuje jedno sezení posuzovatelů a zahrnuje několik 
senzorických zkoušek. Úroveň schopností a zkušeností hodnotitelů byla senzorickým testem 
stanovena jako odpovídající spotřebitelskému hodnocení, což bylo v souladu se vstupními 
požadavky. Senzorické zkoušky byly uspořádány dle platných znění ČSN, byly použity 
metody pořadové, popisné a párové porovnávací zkoušky, dále také hodnocení pomocí 
stupnic a metody senzorického profilu. Výsledky byly statisticky zpracovány Friedmanovým a 
Kruskal-Wallisovým testem, nejdůležitější výstupy byly také zpracovány metodou PCA a 
faktorovou analýzou. 
 V rámci testování jednodruhových sirupů a nápojů byly stanoveny optimální koncentrace 
bylinných extraktů v sirupovém základu, pro mátový a šalvějový nápoj byly jako nejchutnější 
zvoleny střední koncentrace ze tří testovaných, pro třezalku nejsilnější a pro meduňku 
nejvíce zředěná varianta. Seřazením těchto vzorků dle chutnosti/celkové přijatelnosti byl 
mátový nápoj označen za nejvíce chutný, třezalkový byl naopak označen za nejméně 
přijatelný. Díky popisné zkoušce byly také odhaleny některé senzorické vady výrobků, jako je 
hnilobná nebo trpká chuť, které byly detekovány u meduňkového nápoje. Z hlediska barvy 
byly potvrzeny preference tmavších vzorků (máta, třezalka), ve všech ostatních parametrech 
byl však třezalkový nápoj hodnocen podstatně hůře, jeho chuť byla často označována za 
svíravou nebo trpkou, a vůně za ne příliš intenzivně bylinnou. Jako nejhorší lze jednoznačně 
označit nápoj meduňkový, který vykazoval nedostatky v oblasti vzhledu, chuti, vůně i celkové 
přijatelnosti, byl hodnocen jako příliš světlý, nahořklý, trpký, zkvašený nebo s nádechem 
sena popř. hnoje.  Naopak jako nejlepší byl ve všech parametrech hodnocen nápoj mátový, 
který nevykazoval žádný off-flavour, naopak jeho vůně i chuť jsou intenzivně bylinné 
a příjemné. Šalvějový nápoj byl také hodnocen velmi kladně, vykazoval sladkou a příjemnou 
chuť, pouze bylinná příchuť nebyla tolik intenzivní a vzorek byl světlejší. Lihová chuť a vůně 
byly detekovány pro všechny vzorky v minimální intenzitě, rozdíly rovněž nebyly nalezeny 
v rámci hodnocení textury sirupů. 
 Pro dvoudruhové nápoje byly senzorickou zkouškou vybrány nejvhodnější poměry 
bylinných složek - pro šalvějovo-mátový nápoj byla ze tří možností zvolena varianta s nejvíce 
vyrovnaným zastoupením šalvěj : máta, pro šalvějovo-meduňkový a šalvějovo-třezalkový 
nápoj byly naopak vybrány poměry s nejvyšším navrženým podílem šalvějové složky. 
Šalvějovo-mátový nápoj byl, dle očekávání, hodnocen nejlépe, zatímco šalvějovo-třezalkový 
byl preferován nejméně. Ze srovnání profilových a popisných zkoušek jednodruhových 
a dvoudruhových nápojů lze vyvodit, že jednodruhové nápoje byly celkově hodnoceny lépe 
a vykazovaly méně off-flavourů, než nápoje dvoudruhové. Pro účely průmyslové výroby lze 
tedy doporučit spíše nápoje jednodruhové. Nápoje s obsahem třezalkového extraktu nebyly 
hodnotiteli preferovány, jejich uvedení na trh by s sebou navíc neslo těžkosti vzhledem 
k obsahu hypericinu, jehož obsah v potravinách je legislativou limitován. 
 Ze srovnání dvoudruhových nápojů a jejich variant barvených aroniovým koncentrátem lze 
konstatovat, že hodnotitelé preferovali variantu bez přídavku aroniového koncentrátu, a to co 
se týká vzhledu i chuti nápoje. Hodnotitelé pravděpodobně po předchozích analýzách již 
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považovali růžovou barvu u bylinných nápojů za nepřirozenou a zbytečnou, koncentrát 
z aronie navíc, dle očekávání, vnáší do nápojů trpčí chuť. 
 Z výsledků spotřebitelského dotazníku je patrné, že všechny vzorky jsou nadějné pro 
praktické využití, požadavky spotřebitelů se však liší, např. někteří preferují sladší, jiní 
naopak kyselejší chuť. Jak již bylo zmíněno, nejlepší uplatnění na trhu by měl 
pravděpodobně nápoj mátový a šalvějovo-mátový. 
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8 POUŽITÉ ZKRATKY 

AAL – Aromaticky aktivní látky 
EEC – European Economic Community (Evropské hospodářské společenství) 
PCA – Principal Component Analysis (Analýza hlavních komponent)  
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
DOTAZNÍK PRO SENZORICKOU ANALÝZU 

bylinných nealkoholických nápojů 
část první 

Vážení hodnotitelé, 
zhodnoťte, prosím, předložené vzorky bylinných nápojů. 
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme dobrou chuť. 
 
Hodnotitel: Datum: Čas: 
 
Kouříte? 
 
1. Znáte/konzumujete bylinné nealkoholické nápoje ?    ano/ne 
Jaké ? ………………………………. 
 
2. Pokud ano, vaše stanovisko před ochutnáváním?  

a) bylinné nápoje mám velmi rád/a 
b) bylinné nápoje nemám příliš rád/a 
c) bylinné nápoje nemám vůbec rád/a 

3. Pořadový test 
Seřaďte vzorky od nejchutnějšího k nejméně přijatelnému. Zkuste poznat bylinnou příchuť 
předložených nápojů. 
 
Řada A 

Pořadí číslo Kód vzorku Poznámka 
1.  nejlepší 
2.   
3.  nejhorší 

 
Identifikace příchutě 
 
 
 
 
 
Mezi sousedními vzorky jsou rozdíly:        
 velké 
  střední 
  malé 
  nepatrné 
  téměř žádné 
Mezi prvním a posledním vzorkem je rozdíl:    
   velmi nápadný 
  dosti zřetelný 
  střední 
  malý 
  velmi malý 
  nepatrný 
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Příloha č. 2 
DOTAZNÍK PRO SENZORICKOU ANALÝZU 

bylinných nealkoholických nápojů 
část druhá 

 
Vážení hodnotitelé, 
zhodnoťte, prosím, předložené vzorky bylinných sirupů a nápojů. 
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme dobrou chuť. 
 
Hodnotitel: žena/muž Datum: Čas: 
 
Kouříte? ano/ne 
 
1. Pořadový test (bylinné nápoje) 
Seřaďte vzorky bylinných nápojů podle chutnosti/celkové přijatelnosti od nejchutnějšího po 
nejméně chutný.  
 

Pořadí číslo Kód vzorku Poznámka 
1.  nejlepší 
2.   
3.   
4.  nejhorší 

 
 
 
2. Hodnocení podle stupnice (bylinné nápoje) 
Zhodnoťte předložené vzorky bylinných nápojů v následujících znacích (vzhled a barva, 
vůně, chuť, celková přijatelnost). Své hodnocení zapište do přiložené tabulky. 
 
 

Kód vzorku Vzhled a barva Vůně Chuť (flavour) Celková přijatelnost 

X47     

Z81     

W65     

Y39     

 
 
Použijte hedonickou stupnici: 
1 – nepřijatelná 
2 – nevyhovující 
3 – méně dobrá 
4 – dobrá  
5 – velmi dobrá 
6 – výborná 
7 – vynikající 
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Definice stupně vynikající: 
 
Vzhled a barva -  zcela čirý, jiskrný, barva světle žlutá, jemná, charakteristická pro bylinný 
nápoj 
 
Vůně - příjemná, bylinná 
 
Chuť (flavour) - příjemná, bylinná, sladkokyselá, aromatická, osvěžující  
 
Celková přijatelnost -  berte v úvahu všechny zmíněné senzorické vlastnosti s hlavním 
důrazem na chuť 
 
 
3. Profilový test (bylinné nápoje) 
Pokuste se vyjádřit intenzitu vybraných deskriptorů chuti bylinných nápojů, posuďte, do 
jaké míry uvedené dílčí charakteristické chutě vytvářejí celkový dojem chuti. Pokuste se 
identifikovat bylinnou příchuť. 
V kategorii „jiná“ uveďte jakoukoli další chuť, která Vám připadá výrazná v daném vzorku 
(pokud vnímáte, pokuste se popsat jaká). 
 
Použijte intenzitní stupnici 
1. Neznatelná 
2. Velmi slabá 
3. Slabá 
4. Střední 
5. Silnější 
6. Dosti silná 
7. Velmi silná 
 
 
Kód vzorku X 4 7       
  
Sladká 1 2 3 4 5 6 7  
 
Kyselá 1 2 3 4 5 6 7 
 
Bylinná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5  6 7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  
Trpká 1 2 3 4 5 6 7 
 
Jiná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5   6 7   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
  
 
4. Hodnocení podle stupnice (bylinné sirupy) 
Zhodnoťte předložené vzorky bylinných sirupů v následujících znacích (vzhled a barva, 
vůně, chuť, textura, celková přijatelnost). Své hodnocení zapište do přiložené tabulky. 
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Kód vzorku Vzhled a barva Vůně Chuť 
(flavour) 

Textura Celková 
přijatelnost 

M12      

O98      

P49      

N56      

 
 
 
Použijte hedonickou stupnici: 
1 – nepřijatelná 
2 – nevyhovující 
3 – méně dobrá 
4 – dobrá  
5 – velmi dobrá 
6 – výborná 
7 – vynikající 
 
 
Definice stupně vynikající: 
 
Vzhled a barva -  zcela čirý, tekutý, barva hnědá/žlutá/medová (dle typu) 
 
Vůně - příjemná, výrazně bylinná 
 
Chuť (flavour) - příjemná, výrazně bylinná, aromatická, sladká, kyselkavá  
 
Textura - medovitá konzistence s jemnými bublinkami, téměř tekutá, jemná homogenní 
struktura 
 
Celková přijatelnost -  berte v úvahu všechny zmíněné senzorické vlastnosti s hlavním 
důrazem na chuť 
 
 
5. Profilový test (bylinné sirupy) 
Pokuste se vyjádřit intenzitu vybraných deskriptorů vůně bylinných sirupů, posuďte, do 
jaké míry uvedené dílčí charakteristické vůně vytvářejí celkový dojem vůně.  
V kategorii „jiná“ uveďte jakoukoli další vůni, která Vám připadá výrazná v daném vzorku 
(pokud vnímáte, pokuste se popsat jaká). 
 
Použijte intenzitní stupnici 
1. Neznatelná 
2. Velmi slabá 
3. Slabá 
4. Střední 
5. Silnější 
6. Dosti silná 
7. Velmi silná 
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Kód vzorku M 1 2       
  
Bylinná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5  6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Lihová 1 2 3 4 5 6 7 
 
Jiná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5  6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
6. Profilový test (bylinné sirupy) 
Pokuste se vyjádřit intenzitu vybraných deskriptorů chuti bylinných sirupů, posuďte, do 
jaké míry uvedené dílčí charakteristické chutě vytvářejí celkový dojem chuti. Pokuste se 
identifikovat bylinnou příchuť. 
V kategorii „jiná“ uveďte jakoukoli další chuť, která Vám připadá výrazná v daném vzorku 
(pokud vnímáte, pokuste se popsat jaká). 
 
Použijte intenzitní stupnici 
1. Neznatelná 
2. Velmi slabá 
3. Slabá 
4. Střední 
5. Silnější 
6. Dosti silná 
7. Velmi silná 
 
 
Kód vzorku M 1 2       
  
Sladká 1 2 3 4 5 6 7  
 
Kyselá 1 2 3 4 5 6 7 
Bylinná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5  6 7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Lihová (alkoholová) 1 2 3 4 5 6 7 
 
Jiná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5   6 7   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Příloha č. 3 
DOTAZNÍK PRO SENZORICKOU ANALÝZU 

bylinných nealkoholických nápojů 
část třetí 

 
Vážení hodnotitelé, 
zhodnoťte, prosím, předložené vzorky bylinných nápojů. 
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme dobrou chuť. 
 
Hodnotitel:  Datum: Čas: 
 
1. Pořadový test šalvějovo-mátový nápoj 

Seřaďte vzorky bylinných nápojů podle chutnosti/celkové přijatelnosti od nejchutnějšího po 
nejméně chutný.  
 

Pořadí číslo Kód vzorku Poznámka 
1.  nejlepší 
2.   
3.  nejhorší 

 
2. Profilový test šalvějovo-mátový nápoj 
Pokuste se vyjádřit intenzitu vybraných deskriptorů chuti bylinných nápojů, posuďte, do 
jaké míry uvedené dílčí charakteristické chutě vytvářejí celkový dojem chuti.  
V kategorii „jiná“ uveďte jakoukoli další chuť, která Vám připadá výrazná v daném vzorku 
(pokud vnímáte, pokuste se popsat jaká). 
 
Použijte intenzitní stupnici 
1. Neznatelná 
2. Velmi slabá 
3. Slabá 
4. Střední 
5. Silnější 
6. Dosti silná 
7. Velmi silná 
 
 
Kód vzorku S 0 8       
  
Sladká 1 2 3 4 5 6 7  
 
Kyselá 1 2 3 4 5 6 7 
 
Šalvějová 1 2 3 4 5  6 7   
 
Jiná (uveďte jaká) 1 2 3 4 5   6 7   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Příloha č. 4 
DOTAZNÍK PRO SENZORICKOU ANALÝZU 

bylinných nealkoholických nápojů 
část čtvrtá 

Vážení hodnotitelé, 
zhodnoťte, prosím, předložené vzorky bylinných nápojů. 
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme dobrou chuť. 
 
Hodnotitel:  Datum: Čas: 
 
 
3. Pořadový test dvou-druhových bylinných nápojů 
Seřaďte vzorky bylinných nápojů podle chutnosti/celkové přijatelnosti od nejchutnějšího po 
nejméně chutný.  
 

Pořadí číslo Kód vzorku Poznámka 
1.  nejlepší 
2.   
3.  nejhorší 

 
 
4. Párový porovnávací test dvou-druhových bylinných nápojů podle barvy 
Vyberte (podtrhněte/označte) z předložených dvojic bylinných nápojů vždy ten, který Vám 
připadá barevně lepší/přijatelnější.  
 
 

Řada E 63 18 
Řada F 33 76 
Řada G 58 90 

 
 
5. Párový porovnávací test dvou-druhových bylinných nápojů podle chuti 
Vyberte (podtrhněte/označte) z předložených dvojic bylinných nápojů vždy ten, který Vám 
připadá chuťově lepší/přijatelnější.  
 
 

Řada E 63 18 
Řada F 33 76 
Řada G 58 90 

 
- Byli byste ochotni si koupit některý z jedno-druhových nebo dvou-druhových sirupů, 

které jste testovali? 
- Pokud ano, za jakou cenu za 500 ml sirupu? 
- Pokud ano, který ze dvou-druhových sirupů byste zakoupili? 

Šalvějovo-mátový 
Šalvějovo-třezalkový 
Šalvějovo-meduňkový 

- Pokud ne tak proč? 
- Případně navrhněte další vylepšení:  


