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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených 

syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. 

V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná 

problematika výroby, rozdelenia a zloženia prírodných a tavených syrov. Záver teoretickej 

časti je zameraný na stanovenie mastných kyselín, čiže na ich extrakciu a samotné stanovenie 

pomocou plynovej chromatografie. 

V experimentálnej časti bol porovnávaný obsah mastných kyselín v siedmich vzorkách 

tavených syrov na základe pôsobenia rôznych teplôt a dôb počas ich výroby. Pre extrakciu 

tuku sa použila metóda ČSN EN ISO 1735. Pre esterifikáciu bola použitá metóda 

s metanolovým roztokom hydroxidu draselného. Samotné stanovenie metylesterov mastných 

kyselín bolo realizované pomocou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačným 

detektorom. 

Na základe porovnávania so štandardmi bolo vo vzorkách identifikovaných 17 mastných 

kyselín. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with determination of fatty acids in samples of processed 

cheeses made at Tomas Bata University in Zlín. 

 In the theoretical part, lipids and fatty acids are characterized. Subsequently, the issue of 

production, distribution and composition of natural and processed cheeses is discussed. The 

conclusion of the theoretical part is focused on the assessment of fatty acids, i.e. their 

extraction and the determination by gas chromatography. 

 In the experimental part, the fatty acid content of the seven samples of processed cheese 

was compared on the basis of different temperatures and the time of their production. The 

ČSN EN ISO 1735 method was used for extraction of fat. The method with methanolic 

potassium hydroxide solution was used for esterification. The determination of fatty acid 

methyl esters alone was accomplished by gas chromatography with a flame ionization 

detector. 

 Based on the comparison with the standards, 17 fatty acids were identified in the 

samples. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

tavené syry, lipidy, mastné kyseliny, CG-FID 

KEY WORDS 

processed cheese, lipids, fatty acids, GC-FID 
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1 Úvod  

Výroba syrov má dlhú históriu, ktorá siaha až do strednej doby kamennej, čiže približne 

8000 rokov pnl. Avšak výroba syrov tavených má oveľa mladšiu históriu. Začali sa vyrábať 

v roku 1911 vo Švajčiarsku a v dnešnej dobe sú viac-menej súčasťou každodennej stravy ľudí.  

K ich výrobe sa používajú rôzne druhy prírodných syrov, ktorých kombinácia udáva 

konečnú vlastnosť výrobku. Použité môžu byť aj syry, ktoré by sa pre ich vzhľadové vady 

(trhliny či neštandardný tvar) nedostali na pulty obchodov. No medzi verejnosťou často 

prevláda predstava, že k ich výrobe sa používajú nekvalitné alebo dokonca zdravotne 

nevyhovujúce suroviny. 

 Technologická výroba tavených syrov pozostáva z niekoľkých krokov: očistenie 

a mechanické rozdrvenie surovín, prídavok taviacich solí, tavenie a balenie.  

Z nutričného hľadiska je syr výborným zdrojom živočíšnych tukov. Tieto tuky 

pochádzajú z mlieka a majú pre nás, ľudí, najvhodnejší pomer a zastúpenie určitých mastných 

kyselín a ďalších hydrofóbnych látok, ktoré sa v našom organizme podieľajú na viacerých 

funkciách, ako napríklad obranyschopnosť, zásoba energie alebo sa využívajú ako stavebný 

materiál pre biomembrány. K hlavným zástupcom mastných kyselín v mliečnom tuku patrí 

kyselina myristová, stearová, palmitová a olejová. 

Cieľom tejto práce je stanoviť a porovnať obsah mastných kyselín vo vzorkách tavených 

syrov vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne v závislosti na rôznych dobách 

a teplotách použitých pri pasterizácii mlieka a následne pri tavení syra. 

Pre extrakciu tuku z matrice vzorky bola použitá metóda ČSN EN ISO 1735, ktorá 

využíva extrakciu do nepolárnych rozpúšťadiel a pre stanovenie jednotlivých mastných 

kyselín bola použitá plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom.  
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2 Teoretická časť 

2.1 Lipidy 

Lipidy sú definované ako zlúčeniny mastných kyselín (MK), na ktoré sa esterovou 

väzbou viaže alkohol, najčastejšie glycerol. Medzi ich spoločné vlastnosti patrí hydrofóbnosť, 

rozpustnosť v nepolárnych rozpúšťadlách (napr. éter, hexan a pod.). Lipidy majú pre 

živočíchov životne dôležitý význam, keďže tvoria hlavnú energetickú zásobu, tvoria štruktúry 

membrán buniek a v neposlednom rade majú izolačnú schopnosť. V potravinách sú nositeľom 

chuti a vône [1, 2]. 

2.1.1 Rozdelenie lipidov  

Lipidy sa delia na jednoduché, zložené, komplexné lipidy a doprovodné  látky lipidov. 

Jednoduché lipidy, tiež takzvané homolipidy, sú zlúčeninami mastných kyselín a alkoholu. 

Patria sem acylglyceroly a vosky. Zložené lipidy, heterolipidy, sú taktiež zlúčeninami 

mastných kyselín a alkoholu, no k nim je kovalentne viazaná ďalšia zlúčenina, napr. zbytok  

kyseliny fosforečnej alebo sacharid. Homolipidy a heterolipidy viazané kovalentnými alebo 

fyzikálnymi väzbami sa nazývajú komplexné. Medzi doprovodné látky lipidov patria steroidy, 

lipofilné vitamíny a karotenoidy [1, 3, 4]. 

Pri kategorizovaní lipidov sa môžeme stretnúť aj s rozdelením, ktoré je založené na 

chromatografickom delení látok, na neutrálne a polárne. Medzi neutrálne lipidy patria estery 

glycerolu, steroidy a aj voľné mastné kyseliny (VMK).  K polárnym lipidom sa radia 

fosfolipidy a iné heterolipidy [1].  

2.1.1.1 Jednoduché lipidy 

Do skupiny jednoduchých lipidov patria triacylglyceroly (TAG) (ale aj mono- 

a diacylglyceroly) a vosky. Radia sa sem aj étery glycerolu, glykoly či hemiacetály vyšších 

alifatických aldehydov a iné. Ich spoločnou vlastnosťou je, že sú neutrálne a nepolárne[1, 4]. 

Acylglyceroly  

Podľa chemického delenia sú acylglyceroly zlúčeniny glycerolu, na ktorý je esterovou 

väzbou naviazaná MK. Podľa počtu naviazaných MK ich delíme na monoacylglyceroly 

s jednou viazanou MK, diacylglyceroly s dvomi MK vo väzbe a na triacylglyceroly s tromi 

viazanými MK. Tieto acylglyceroly môžu vzniknúť postupnou esterifikáciou molekuly 

glycerolu ako ukazuje Obrázok 1. TAG na ktorom sú všetky naviazané mastné kyseliny 

rovnaké sa nazýva jednoduchý, s rozdielnymi MK je to zložený TAG [1].  
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Obrázok 1. Esterifikácia glycerolu za vzniku monoacylgycerolu, diacylglycerolu a triacylglycerolu [6] 

Z potravinárskeho hľadiska patria estery glycerolu k najvýznamnejšej skupine lipidov.  

Sú hlavnými zložkami rastlinných a živočíšnych tukov, respektíve olejov. Rozdiel medzi 

tukom a olejom spočíva v ich fázovom skupenstve pri izbovej teplote. Tuky sú pri izbovej 

teplote tuhé látky, zatiaľ čo oleje sú v kvapalnom skupenstve. Toto rozdelenie však nie je 

presné, len orientačné.  Konzistencia TAG je závislá na pomere obsahu saturovaných 

mastných kyselín. Čím je obsah saturovaných MK vyšší, tým je TAG tuhší a naopak [1, 5].  

2.1.1.2 Zložené lipidy  

Zložené lipidy majú amfifilný charakter, to znamená, že obsahujú ako hydrofóbnu tak 

aj hydrofílnu zložku. Z toho vyplýva, že majú aj zložitejšiu štruktúru ako jednoduché lipidy. 

Sú tvorene alkoholom, MK a polárnou zložkou, ktorou môže byť kyselina fosforečná, 

sacharid alebo dusíkatá báza. Podľa naviazanej skupiny sa nazývajú fosfolipidy alebo 

glykolipidy.  

Fosfolipidy sú hlavnou stavebnou zložkou všetkých biomembrán. V závislosti na 

alkohole, ktorý je vo väzbe, sa delia na glycerofosfolipidy, tie obsahujú glycerol 

a sfingofosfolipidy so sfingozínom. Polárnou zložkou glykolipidov je sacharid a najčastejšie 

sú tvorené sfingozínom. Medzi glykolipidy patria cerebrozidy, sulfatidy a gangliozidy. 

Nachádzajú sa v cytoplazmatickej membráne živočíchov a podieľajú sa na obranyschopnosti 

organizmu [5, 7].  

2.1.1.3 Komplexné lipidy  

K najznámejším komplexným lipidom patria lipoproteiny. Lipoproteiny sú tvorené 

lipidom, ktorý je nekovalentnou väzbou viazaný k bielkovine – apolipoproteín. Lipidovú 

zložku tvoria triacylglyceroly, cholesterol alebo jeho estery. Taktiež obsahujú fosfolipidy, 

ktoré napomáhajú prepojiť nepolárnu zložku lipidov s polárnymi proteínmi. Sú prítomné 

v cytoplazme, cytoplazmatickej membráne, v krvnej plazme a aj vo vaječnom žĺtku. Poruchy 

ich metabolizmu, respektíve ich syntéze môžu viesť k závažným ochoreniam [1, 2]. 

2.1.1.4  Doprovodné látky lipidov 

Do tejto skupiny látok sa okrem karotenoidov, steroidov a lipofilných vitamínov radia 

aj primárne a sekundárne alkoholy, mono a diketóny ale aj vyššie uhľovodíky. Ich nízka 

polarita zapríčiňuje to, že pri izolácii lipidov tieto látky prechádzajú do lipidovej časti. 
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Významné sú najmä vitamíny, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie nášho organizmu no 

aj cholesterol, ktorý patrí medzi steroidy, je zodpovedný za tvorbu dôležitých hormónov 

v organizme. [1, 4] 

2.2 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny patria pod karboxylové kyseliny, spravidla majú dlhý alifatický 

reťazec, no niektoré môžu mať cyklický alebo aromatický charakter. V prírode sú hlavne 

v esterifikovanej forme, VMK sa vyskytujú v malom zastúpení. Ďalší spoločný znak 

mastných kyselín je párny počet atómov uhlíku. Je to spôsobene tým, že MK vznikajú 

syntézou C2 jednotiek. Toto však neplatí pre všetky MK, napr. kyselina pentadekanová má 15 

atómov C [1–4].  

2.2.1 Delenie mastných kyselín 

V potravinách sa stretávame s týmito skupinami MK [1]: 

 nasýtené MK (saturated fatty acids – SAFA) 

 nenasýtené MK s jednou dvojitou väzbou (monounsaturated fatty acids – MUFA) 

 nenasýtené MK s viacerými dvojitými väzbami (polyunsaturated fatty acids – 

PUFA) 

 nenasýtené MK s trojitými väzbami a s obsahom substituentov (kyslíkaté, sírne 

alebo dusíkaté funkčné skupiny, cyklické alebo rozvetvené štruktúry) 

2.2.1.1 Nasýtené mastné kyseliny 

Tieto MK neobsahujú dvojitú ani trojitú väzbu, dĺžka uhlíkového reťazca je od 4 do 60 

atómov. Jedná sa hlavne o tuhé látky, ich bod topenia rastie s predlžujúcim sa reťazcom. 

Medzi najrozšírenejších zástupcov týchto kyselín patria kyselina stearová a palmitová [1, 5]. 

2.2.1.2 Nenasýtené MK s jednou dvojitou väzbou 

Pri delení monoénových MK sa zohľadňuje hlavne poloha dvojitej väzby, ale aj jej 

priestorová konfigurácia. Prevažne sa jedná o konfiguráciu cis, konfigurácia trans je menej 

obvyklá.  Dvojitá väzba, ktorá sa spravidla vyskytuje medzi uhlíkmi C9 a C10, spôsobuje to, že 

tieto kyseliny sú v kvapalnom skupenstve. Významnými zástupcami tejto skupiny sú kyselina 

olejová a palmitolejová [2, 5]. 

2.2.1.3 Nenasýtené MK s viacerými dvojitými väzbami 

Polyénové kyseliny majú podobné delenie ako monoénové, rozhoduje poloha dvojitých 

väzieb a aj ich konfigurácie. Dôležitú časť tejto skupiny tvoria kyseliny typu n-3, zástupcovia 

sú napr. kyselina α-linolenová či eikosapentaenová, a typu n-6, medzi ktoré patria aj kyselina 

linolová alebo arachidonová. Toto delenie je na základe polohy dvojitej väzby 

v konfigurácii cis [2, 8]. 

Kyseliny typu n-3 a n-6, ktoré sa komerčne nazývajú omega-3 a omega-6 mastné 

kyseliny, patria taktiež k esenciálnym zlúčeninám. To znamená, že naše telo ich nedokáže 

syntetizovať a  musia byť primané v potrave. Sú veľmi dôležité pre správne fungovanie 

a vývoj organizmu. Neesenciálne kyseliny si organizmus dokáže nasyntetizovať sám [1, 2]. 
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2.3 Mliečny tuk 

V jednom litri mlieka sa priemerne nachádza od 3,5 do 4,5 % tuku. Mliečny tuk je 

v mlieku rozptýlený vo forme emulzie a to ho robí veľmi dobre vstrebateľným a stráviteľným 

oproti iným živočíšnym tukom. Krémovo bielu farbu mlieka spôsobujú okrem bielkovín 

hlavne rozptýlené tukové guličky. Ich veľkosť v čerstvom mlieku je zhruba 2 – 4 µm 

a v jednom mililitri mlieka je ich zhruba 2 – 6 miliárd [18].  

Chemické zloženie mliečneho tuku nie je stále a závisí hlavne na druhu krmiva dojnice. 

Približne 85 % tuku tvoria mastné kyseliny. Tie sa nachádzajú hlavne v esterifikovanej forme 

ako TAG a len asi 1 % vo forme VMK. V mliečnom tuku bolo objavených viac ako 140 

rôznych MK, no majoritný podiel z tohto počtu sa nachádza len v stopovom množstve do 

0,1 % z celkových MK v tuku. V mlieku sa najviac nachádza 12 MK (viď Tabuľka 1), z toho 

najmä kyselina myristová, palmitová a stearová. K ďalším látkam, ktoré sa nachádzajú 

v mliečnom tuku, patria vitamíny D, E, K a A, karotenoidné farbivá a doprovodné látky ako 

sú steroly či fosfolipidy. Mliečny tuk je zaujímavý aj tým, že má najrozmanitejšie zloženie zo 

všetkých prírodných tukov a obsah MK s kratším reťazcom je výrazne vyšší ako u iných  

prírodných tukov či olejov [17, 18].  

Tabuľka 1 Zastúpenie majoritných MK v mliečnom tuku 

Kyselina Vzorec Množstvo v % Typ 

Maslová C3H7COOH 2,2 – 5,5 SAFA 

Kaprónová C5H11COOH 1,3 – 3,3 SAFA 

Kaprylová C7H15COOH 0,5 – 1,9 SAFA 

Kaprínová C9H19COOH 0,3 – 3,0 SAFA 

Laurová C11H23COOH 2,6 – 7,7 SAFA 

Myristová C13H27COOH 9,7 – 22,6 SAFA 

Palmitová C15H31COOH 25,8 – 38,9 SAFA 

Stearová C17H35COOH 11,8 – 20,4 SAFA 

Olejová C17H33COOH 20,4 – 48,2 MUFA 

Linolová C17H31COOH 2,1 – 2,7 PUFA 

Linolénová C17H29COOH 0,7 – 1,3 PUFA 

Arachidonová C19H31COOH 0,6 – 1,2  PUFA 

 

2.4 Prírodné syry  

Syry sú koncentráty mliečnych bielkovín s obsahom tukov, vody, sacharidov, 

minerálnych látok a vitamínov. Vznik syru je podmienený fyzikálnymi a chemickými 

zmenami, ktoré sú zapríčinené pôsobením určitého druhu mikroorganizmu, ktorý mu dodáva 

jeho charakteristické vlastnosti. Hlavnou bielkovinovou zložkou syru je kazeín, ten tvorí 

štruktúru syru ktorá vzniká zrážaním pri syrení mlieka. Tvrdosť, ale aj sila chute syru, 

je ovplyvnená obsahom sušiny. Sušina je súhrn všetkých látok v syre okrem vody. Obvykle 

býva obsah sušiny v syroch 40 – 60 % hm. [9, 10].  
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2.4.1 Výroba syrov 

Základnou surovinou pre výrobu syru je kvalitné mlieko, to sa musí dobre zrážať. 

Následne sa mlieko pasterizuje, čiže ohrieva na určitú teplotu, ktorá je špecifická pre daný typ 

syru. V ďalších krokoch sa do mlieka pridáva chlorid vápenatý pre zlepšenie syriteľnosti, 

upravuje sa obsah tuku, prípadne sa mlieko baktofuguje kvôli odstráneniu nežiaducich 

mikroorganizmov, prípadne sa pridáva farbivo a nakoniec čistá kultúra. Všetky tieto kroky sú 

závislé na výslednom type syra. Vlastné zrážanie prebieha vplyvom kyseliny mliečnej, ktorá 

vzniká fermentáciou laktózy pri prekvasovaní. Takéto zrážanie sa nazýva kyslé zrážanie. 

Tento proces však nemusí prebiehať len týmto spôsobom. Druhý spôsob zrážania sa nazýva 

sladké zrážanie alebo syrenie, prebieha činnosťou enzýmov, predovšetkým chymozínu, 

enzýmu zo žalúdku teliat. V praxi sa používa syrenie buď jedným zo spôsobov, alebo sa 

kombinujú v rôznych pomeroch. Pri samotnom syrení sa využíva fyzikálno-chemický jav, pri 

ktorom sa z kazeínu vytvorí nerozpustná zrazenina parakazeinátu vápenatého, tá drží 

štruktúru syru. Takto vzniknutá zrazenina sa krája asi 20 minút pričom vzniká syrové zrno 

s veľkosťou 3 až 15 mm. Nakrájané zrno sa mieša v srvátke a následne sa perie vodou kvôli 

zníženiu obsahu laktózy, prípadne sa môže zrno dohrievať, ak sa jedná o syry s dohrievanou 

syrovinou. Ďalším úkonom pri výrobe syrov je ich formovanie. Tento proces je taktiež 

špecifický pre každý druh syru, no stále začína odstránením srvátky a následným plnením do 

foriem. Behom tejto doby nastáva prudký rozvoj baktérii mliečneho kvasenia. Po formovaní 

a prípadnom lisovaní nasleduje solenie. Soľ dodáva syru požadovanú chuť a rovnako reguluje 

rast mikroorganizmov. Nasledujúce procesy ako napr. sušenie, dozrievanie, prípadne 

ošetrovanie povrchu syra, ktoré mu dodávajú jeho výslednú chuť, vôňu a celkový vzhľad, sú 

už veľmi špecifické na základe konkrétneho druhu syra [9, 11].  

2.4.2 Rozdelenie syrov 

Syry sa rozdeľujú do viacerých skupín na základe použitej technológii pri ich výrobe, 

alebo podľa ich konečných vlastností. Hlavnými rozdeľovacími znakmi sú: obsah sušiny, 

obsah tuku v sušine, druh použitého mlieka, spôsob zrážania, spôsob dozrievania a použité 

suroviny.  

Rozdelenie podľa obsahu sušiny: 

 syry tvrdé, obsah vody maximálne 45 % 

 syry mäkké, obsah vody minimálne 45 % 

Podľa obsahu tuku v sušine (TVS): 

 vysokotučné, nad 60 % TVS 

 plnotučné, 45-60 % TVS 

 polotučné, 25-45 % TVS  

 nízkotučné, 10-25 % TVS 

 odtučnené, pod 10 % TVS 

Podľa použitého mlieka sa syry delia na: 

 kravské 
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 ovčie 

 kozie  

 iné 

Na základe zrážania mlieka sa delia na: 

 syry vzniknuté len kyslým zrážaním 

 syry vzniknuté sladkým zrážaním a následne prekvasením mikroorganizmami 

 syry vzniknuté pôsobením syridla a kyseliny mliečnej 

Podľa spôsobu dozrievania: 

 čerstvé syry – nezrejúce 

 syry, ktoré dozrievajú v celej hmote 

 syry, ktoré dozrievajú od povrchu do vnútra  

 Rozdelenie podľa použitej suroviny: 

 prírodné 

 tavené 

Tavené syry, ktorými sa zaoberá táto práca, sa vyrábajú z prírodných syrov použitím 

určitých chemických a technologických procesov [11].   

2.5 Tavené syry 

Prvý tavený syr bol vyrobený roku 1911 Walterom Gerberom vo švajčiarsku. Podľa 

definície je tavený syr vyrobený z jedného alebo viacerých druhov syrov, ktoré boli nadrvené, 

pomleté a zmiešané s taviacimi soľami pri teplote minimálne 70 °C po dobu najmenej 30 s, 

s alebo bez pridania iných zložiek. Dôvodom pre ich výrobu je hlavne predlženie trvanlivost i 

syrov prírodných,  ale aj ich výborná fyzikálna vlastnosť, ktorou je roztierateľnosť [12, 13].  

2.5.1 Výroba tavených syrov  

Hlavnou surovinou pre výrobu tavených syrov sú rôzne druhy prírodných syrov. Vo 

veľkej miere sa využívajú syry, ktoré by nemohli byť uvedené na trh. Tieto syry môžu mať 

len vzhľadové vady ako napríklad deformácia či trhliny, ktoré vznikli mechanicky 

a nepôsobia dobre na oko zákazníka. Naopak nesmú vykazovať žiadne zmyslové zmeny, 

znaky hniloby či napadnutie plesňami alebo poškodenie škodcami [14].  

Syry, z ktorých by sa kvôli ich mechanickým vadám vyrobil tavený syr, zďaleka 

nedosahujú dopyt dnešného trhu. Preto sa produkujú prírodné syry len za účelom vyrobiť 

z nich syry tavené. V našich zemepisných šírkach sú to najčastejšie syry typu Eidamská tehla, 

Eidamský blok alebo Moravský blok. Pre zvýšenie obsahu tukuprostej sušiny sa najčastejšie 

využíva tvaroh. K ďalším pridaným látkam patria aj mlieko čerstvé alebo kondenzované, 

maslo, voda, taviace soli a rôzne druhy korenín, mäsových výrobkov a zeleniny [14, 15]. 
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Výroba tavených môže prebiehať kontinuálne alebo diskontinuálne. V stredoeurópskych 

krajinách prevláda diskontinuálna výroba v taviacich kotloch a dá sa zhrnúť do nasledujúcich 

krokov: 

 príprava surovín  

Pred spracovaním sa prírodné syry musia očistiť a rozdeliť podľa typu finálneho 

produktu. 

 mechanické rozdrvenie 

Suroviny sa drvia a melú ešte pred prídavkom taviacich solí. Hlavnou úlohou 

tohto kroku je dokonalé rozomletie a homogenizácia zmesi. Prebieha na rôznych 

zariadeniach ako napr. rezačka, mlecia valcová súprava alebo tzv. kuter. 

 tavenie 

Tavenie je najdôležitejším krokom výroby taveného syru. Faktory ako sú napr. 

teplota, rýchlosť miešania alebo doba trvania ovplyvňujú kvalitu a vlastnosti 

produktu. Proces sa realizuje v tavičkách, nádobách vybavenými miešadlom, 

priamym a nepriamym ohrevom a teplotným senzorom. Zmes v nich je po 

prídavku taviacej soli ohrievaná na teplotu 80 – 95 °C, premiešavaná pri miernom 

podtlaku do vzniku homogénnej lesklej hmoty. Doba tavenia je asi 10 – 15 minút 

a celkový proces prebieha v úzkom rozmedzí pH, ktoré značne ovplyvňuje 

konečný produkt. Najčastejšie sa pH drží v oblasti od 5,3 do 6,1.  

 balenie a expedícia  

Ako náhle je syr vhodne roztavený, formuje a balí sa na automatických baličkách. 

Obal syru by mal byť nepriepustný pre svetlo, vzduch, vodu a pachy. Taktiež by 

mal byť odolný voči rastu a pôsobeniu mikroorganizmov. Najčastejšie sa 

používajú hliníkové fólie, plastové tégliky či črievka. Takto zabalené syry sa 

ochladia a následne expedujú [14].  

2.5.1.1 Taviace soli 

Kvôli udržaniu správnej konzistencie a homogenity sa pri tavení pridávajú taviace soli. 

Bez jej prídavku by sa syr pri tavení rozdelil na tri fázy: spodnú bielkovinovú, v strede by sa 

nachádzala voda a na jej povrchu oddelený tuk. Medzi jednu z hlavných úloh taviacích solí 

patrí úprava pH, taktiež pôsobia ako pufer a udržiavajú pH zmesi v rozmedzí 5,3 až 5,9. 

Ďalšou z úloh je výmena vápenatých katiónov v molekule parakazeínatu za sodné. Tým 

pádom pĺnia funkciu emulgátoru zmesi .V praxi sa používajú soli s jednosýtnym katiónom 

a viacsýtnym aniónom. K najrozšírenejším soliam patria soli citrátové, fosforečné alebo 

polyfosforečné. Je to hlavne z toho dôvodu, že vápenaté soli týchto kyselín netvoria zrazeniny 

[14, 15].  

Maximálne povolené množstvo soli v syre predstavuje 3 % hm. Pri dávkovaní soli je 

potrebné zohľadniť vlastnosti vstupných surovín ako sú pH či zastúpenie sušiny, ale aj 

požadované kvality finálneho výrobku ako je napríklad jeho konzistencia. Keďže fosforečné 

soli majú vyššiu schopnosť viazať na seba vápenaté ióny, používajú sa na prípravu 

roztierateľných syrov. Naopak soli citrátové neviažu vápnik tak dobre, preto sa používajú 

k výrobe syrov s tuhšou, krájateľnou konzistenciou (viď Tabuľka 2) [11, 13, 14].  
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Tabuľka 2 Rozdiely taveného syra na základe jeho konzistencie [13] 

 krájateľná konzistencia roztierateľná konzistencia 

zrelosť suroviny (prírodných syrov) čerstvé až polozrelé čerstvé, polozrelé až prezreté 

relatívny obsah kazeínu 75 – 90 % 60 – 75 % 

štruktúra prevažne dlhá krátka až dlhá 

voda 10 – 25 % 20 – 45 % 

teplota tavenia 80 – 85 °C 85 – 98 °C 

čas tavenia 4 – 8 min. 8 – 15 min. 

pH 5,4 – 5,6 5,7 – 5,9 

miešanie počas tavenia  pomalé rýchle 

 

2.5.2 Rozdelenie tavených syrov 

Vďaka veľkej rozmanitosti ponúkaných výrobkov sa tavené syry delia na základe dvoch 

znakov. Prvým znakom je obsah tuku v sušine s týmto rozdelením [16]:  

 vysokotučné syry s obsahom 60 a viac % TVS 

 plnotučné syry s obsahom 45 – 55 % TVS 

 polotučné syry s obsahom 30 – 45 % TVS 

 nízkotučné syry s obsahom pod 30 % TVS  

Druhým rozdeľovacím kritériom je ich konzistencia. Syry sa delia na: 

 tavené syry polotuhé až tuhé 

 tavené syry roztierateľné  

2.5.3 Chemické zloženie tavených syrov 

Ako už bolo spomenuté, syr je v podstate koncentrát mliečnych bielkovín s obsahom 

mliečneho tuku, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok. Avšak, výsledné chemické 

zloženie konkrétneho syru je závisle na celom procese výroby a druhu pridaných látok [9]. 

Kazeín, fosfoproteínový komplex, je hlavným zástupcom bielkovín, ktoré sa nachádzajú 

v syre. Tento komplex je tvorený 4 frakciami: αs1-kazeín, αs2-kazeín, β-kazeín a κ-kazeín. 

Z týchto frakcií je pri výrobe syra dôležitý κ-kazeín, ktorý v mlieku zabezpečuje stabilitu 

ostatných frakcii. Použitím proteolytických enzýmov, ako je napr. chymozín, sa κ-kazeín 

rozpadá a tým pádom už nezabezpečuje stabilitu ostatných kazeínových frakcií a to umožní 

ich vyzrážanie. Daný proces sa využíva pri výrobe sladkých syrov. Srvátkové bielkoviny, 

ktorých je v mlieku približne 20 % z celkových bielkovín, sa v syroch nachádzajú len 

v minimálnom množstve, keďže väčšina z nich sa nezráža a ostávajú v srvátke, ktorá sa počas 

výroby priebežne odstraňuje [19]. 

Jednou z úloh tuku v syre je to, že pôsobí ako rozpúšťadlo pre aromatické látky. Tuk 

v syre pochádza z mlieka, čiže hlavné zastúpenie MK bude podobné ako v mlieku. Najviac sa 

tu nachádzajú kyseliny: myristová, palmitová, steárová a olejová. Nezanedbateľné sú kyseliny 

s kratším reťazcom ako napr. maslová, kapronová či kaprylová, ktoré tvoria charakteristickú 



16 

 

chuť mliečneho tuku. Asi 98 % kyselín je viazaných ako TAG. Ostatné látky ako sú 

fosfolipidy, glykolipidy, steroly a ich estery zabezpečujú stabilitu na fázovom rozhraní voda – 

tuk. V syrovom tuku sa nachádza približne 66 % SAFA, 30 % MUFA a 4 % PUFA 

a z nutričného hľadiska je tento tuk pre ľudí jedným z najlepšie stráviteľných [19, 20]. 

Hlavným zástupcom sacharidov v syre je laktóza alebo mliečny cukor. Tento disacharid 

je tvorený glukózou a galaktózou spojenými β-(1→4) glykozidickou väzbou. Laktóza sa však 

v syroch vyskytuje v minimálnom množstve, keďže ako disacharid je dobre rozpustná vo 

vode, odchádza spolu so srvátkou alebo je postupným pôsobením mikroorganizmov skvasená 

na kyselinu mliečnu [19]. 

Čo sa týka vitamínov, syr je ich výborným zdrojom. Obsahuje hlavne vitamíny A, E, B2, 

B5 a B12. Z minerálnych látok sú najcennejšie predovšetkým vápnik a horčík, ktoré sú 

v podobe iónov. Prídavkom taviacej soli, najmä fosforečnej, sa však znižuje schopnosť nášho 

organizmu využiť vápnik, keďže ten sa viaže na fosfát. Medzi ďalšie minerálne látky 

v tavenom syre patria aj chloridy a jodidy či sodné, draselné alebo zinočnaté ióny [19]. 

2.6 Stanovenie mastných kyselín 

Stanovenie MK sa skladá z niekoľkých krokov: extrakcia tukov, esterifikácia, čiže 

prevedenie na metylestery ktoré sú ako vysokoprchavé a nízkopolárne zlúčeniny ideálnou 

formou pre stanovenie, a nakoniec vlastné stanovenie, najčastejšie pomocou plynovej 

chromatografie. 

2.6.1 Extrakcia 

Pred samotným stanovením MK je potrebné ich extrahovanie z matrice potraviny. 

V súčasnej dobe poznáme viacero spôsobov extrakcie tukov. Konkrétna metóda extrakcie sa 

volí podľa matrice potraviny. Medzi najbežnejšie metódy patrí extrakcia pomocou vhodného 

rozpúšťadla. Tieto metódy sú účinné avšak ich nevýhoda je v tom, že sú náročné na čas 

a majú relatívne vysokú spotrebu rozpúšťadiel, tým pádom vzniká veľké množstvo 

organického odpadu. Ďalším dôležitým parametrom pri extrakcii je teplota. Pri vyšších 

teplotách môže dochádzať k enzymatickému alebo neenzymatickému štiepeniu analytu 

[21, 22].  

2.6.2 Esterifikácia 

Najčastejšie sa pre stanovenie mastných kyselín používa plynová chromatografia (GC). 

Táto metóda vyžaduje aby bol stanovovaný analyt v plynnom skupenstve. Z tohto dôvodu sa 

mastné kyseliny esterifikujú, keďže aj voľné aj viazané MK nie sú dostatočne prchavé. 

Prevažne sa MK derivatizujú na metyl-, etyl-, propyl-, butyl- a izobutyl- estery, z ktorých je 

najbežnejší metylester. Metylestery majú radu výhod, medzi ktoré patrí aj najvyššia prchavosť 

zo všetkých esterov alebo veľká reakčná rýchlosť [23, 24].  

Esterifikácia môže prebiehať dvomi spôsobmi: kyslo alebo bázicky katalyzovaná 

esterifikácia. Pri kyslo katalyzovanej reakcii sa ako katalyzátor používajú HCl, H2SO4, AlCl3 

alebo BF3 v prostredí bezvodého metanolu. Pre zvýšenie účinnosti sa reakčná zmes zahrieva 

pod spätným chladičom po dobu niekoľkých hodín. Výsledkom tejto reakcie je premena ako 

viazaných tak aj voľných MK na metylestery. Bázicky katalyzovaná esterifikácia (Obrázok 2) 
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prebieha pri miernejších podmienkach, v roztoku hydroxidu sodného alebo draselného 

v metanole. Pri tejto trensesterifikácii voľné MK nereagujú, preto sa táto metóda hodí 

na stanovenie viazaných mastných kyselín [23, 25]. 

 

Obrázok 2 Bázicky katalyzovaná esterifikácia [25] 

  

2.6.3 Plynová chromatografia  

Plynová chromatografia je separačná analytická metóda, ktorá je s obľubou používaná 

pre stanovenie rôznych plynných látok. Princípom je delenie analytu na základe jeho afinity 

medzi pohyblivou a stacionárnou fázou. Ako už názov sám napovedá, pohyblivú, teda 

mobilnú fázu tu zabezpečuje nosný plyn. Tento plyn by mal byť inertný, aby nereagoval so 

separovanou vzorkou. Najčastejšie sa používa dusík, vodík, hélium či argón. Stacionárnu fázu 

tvorí pevný sorbent alebo kvapalina nanesená v tenkej vrstve na pevný nosič [26, 27]. 

Záznam odozvy detektoru na skúmanú látku sa nazýva chromatogram. Na grafe vznikajú 

chromatografické píky, ktorých poloha závisí na čase (Obrázok 3). V ideálnom prípade by 

píky mali mať tvar Gaussovej krivky. Následne je možné z týchto píkov určiť kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre, ako sú napr. retenčný čas t1, mŕtvy čas ta, šírku píku w, výšku h 

a jeho plochu A. Retenčný čas udáva dobu, ktorá začala nástrekom vzorky na kolónu a končí 

jej detekciou detektorom. Mŕtvy čas predstavuje dobu, ktorú strávila skúmaná látka 

v mobilnej fáze. Redukovaný retenčný čas, sa rovná rozdielu retenčného a mŕtveho času 

a predstavuje dobu, ktorú strávil analyt v stacionárnej fáze [28–30]. 



18 

 

 

Obrázok 3 Vzor chromatogramu [29], t1 – retenčný čas, ta – mŕtvy čas, w – šírka píku, h – výška píku, 

A – plocha píku 

2.6.3.1  Inštrumentácia GC 

Plynový chromatograf sa skladá z týchto častí [31]: 

 Zdroj nosných plynov 

 Zariadenie pre reguláciu a meranie nosných plynov  

 Dávkovač  

 Kolóna 

 Termostat 

 Detektor 

 Vyhodnocovacie zariadenie 

 

Zdrojom nosných plynov bývajú väčšinou tlakové fľaše alebo generátory. Využívané sú 

najmä vodík, dusík, hélium alebo argón. Hlavným dôvodom ich použitia je to, že sú inertné 

a teda počas analýzy nereagujú s analytom. Pred samotným použitím musia byť zbavené 

nečistôt a vodných pár, ináč by mohlo dôjsť k rušeniu detekcie. Na tento účel slúžia 

špeciálne molekulové sitá alebo katalyzátory [27, 32].  

Pomocou zariadenia pre reguláciu toku zaisťujeme požadovaný prietok plynu. Na tomto 

prietoku je závislá celá separácia a detekcia látok v GC. Prietok je možné regulovať 

pomocou regulačných ventilov na fľašiach a/alebo pomocou regulačných zariadení ktoré sa 

nachádzajú v prístroji [33]. 

Hlavnou úlohou dávkovača je prevedenie skúmanej vzorky do plynného skupenstva a jej 

zavedenie do prúdu nosného plynu. Dávkovanie je sprostredkovávané pomocou 

mikrostriekačky. Tá preniká cez septum, vyhrievanú silikónovú gumu, a následne je vzorka 
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splynená. Sú známe viaceré spôsoby dávkovania vzorky na kolónu: dávkovanie s deličom 

toku, ktoré slúži na dávkovanie koncentrovanejších vzoriek (split injection), dávkovanie bez 

deliča toku (splitless injection) pre relatívne zriedené vzorky, priame dávkovanie na kolónu 

(on column) a dávkovanie s programovo zvyšovanou teplotou vyparovania vzorky [26, 27]. 

Samotná separácia látok prebieha v kolóne. Pri plynovej chromatografii sa používajú dva 

typy kolón: náplňové a kapilárne. Náplňové kolóny sú robené z kovu alebo skla a sú 

špirálovito zatočené. Vnútorný priemer kolón je od 2 do 6 mm a ich dĺžka je od 1 do 5 m. 

Náplň kolóny pre adsorpčnú chromatografiu je tvorená absorbentmi ako sú silikagel, aktívne 

uhlie, alumina alebo molekulové sitá. Pre rozdeľovaciu chromatografiu sa ako nosič používa 

kremelina a stacionárna fáza je tvorená inertnou neprchavou kvapalinou. Kapilárne kolóny sú 

vyrobené zo skla, kremeňa, kovu alebo plastu a kvôli väčšej odolnosti sa poťahujú vrstvou 

polyméru, najčastejšie polyimidu. Dĺžka týchto kolón sa pohybuje od 15 do 100 m 

a vnútorný priemer je od 100 do 700 µm. Podľa nanesenej stacionárnej fázy na vnútornej 

stene rozdeľujeme kapilárne kolóny na: kolóny s kvapalnou stacionárnou fázou (WCOT – 

Wall-Coated Open Tubular), kolóny s pevnou vrstvou naneseného sorbentu (PLOT – Porous-

Layer Open Tubular) a kolóny s kvapalnou stacionárnou fázou zakotvenou pomocou 

pevného nosiča (SCOT – Support-Coated Open Tubular) [27, 30]. 

Pre udržanie požadovanej teploty počas analýzy sa využívajú termostaty. Poznáme 

viacero druhov termostatov ako napr. kvapalné či vzduchové. V praxi sa najčastejšie 

stretávame so vzduchovým termostatom, ktorý rýchlo dokáže upraviť teplotu [34]. 

Detektory slúžia na detekciu látok, ktoré boli separované v kolóne. Princíp funkcie 

detektoru je premena zmeny zloženia mobilnej fázy na určitú elektricky merateľnú veličinu. 

Pri výbere správneho detektoru sa zohľadňujú parametre ako napr.: citlivosť, odozva, 

rýchlosť odozvy, šum vytváraného signálu, najmenšie detekovateľné množstvo a rozsah 

linearity. Pri použití GC sa môžeme stretnúť s tými to typmi detektorov: plameňovo 

ionizačný (FID – Flame Ionization Detector), tepelne vodivostný (TCD – Thermal 

Conductivity Detector), termo-ionizačný (TID – Thermionic Ionization Detector), plameňový 

fotometrický (FPD – Flame Photometric Detector), fotoionizačný detektor (PID – Photo-

Ionization Detector) a detektor elektrónového záchytu (ECD – Electron Capture Detektor) 

[27, 33].  

Pre stanovenie MK v tavených syroch v rámci tejto bakalárskej práce bola použitá 

klasická extrakcia tuku zmesou rozpúšťadiel. MK boli následne prevedené na metylestery 

bázicky katalyzovanou transesterifikáciou a stanovené pomocou metódy GC-FID. 

Plameňovo ionizačný detektor patrí k najpoužívanejším detektorom pre stanovenie 

zlúčenín s väzbami C–H. Vykazuje rýchlu odozvu na zmenu analytu a poskytuje stabilný 

signál. K správnej funkcii potrebuje pomocné plyny: vodík, ktorý plní úlohu paliva a vzduch 

ako oxidovadlo. Princíp tohto detektoru spočíva v spaľovaní nosného plynu spolu 

s analytom. Pri spaľovaní dochádza k tvorbe radikálov organických zlúčenín, ktoré sa 

následne oxidujú. Počas tohto deja dochádza k prenosu určitého náboja medzi elektródami 

a tak sa vytvára elektrický signál. Elektródy sú umiestnené pod a nad plameňom. Anódu tvorí 
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kovová časť horáku a katódou je kovová sieťka, ktorá sa nachádza nad plameňom. Detekcia 

pomocou FID je závislá na prietoku nosného plynu a vodíku [33, 34]. 

Pre správne vyhodnotenie signálu z detektoru sa používajú rôzne softwarové programy, 

ktoré sú hlavne dodávané výrobcami zariadení. 
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3 Experimentálna časť 

3.1 Chemikálie a laboratórne vybavenie 

Chemikálie pre extrakciu lipidov 

 Kyselina chlorovodíková 35 % p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Etanol 96 % obj. p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Dietyléter p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Petroléter p.a., Lach:ner, Česká republika 

Chemikálie pre bázickú esterifikáciu 

 Izooktan p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Metanol p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Hydroxid draselný p.a., Lach:ner, Česká republika 

Chemikálie pre stanovenie mastných kyselín 

 Hexan p.a., Lach:ner, Česká republika 

 Zmiešaný štandard metylesterov mastných kyselín, SupelcoTM 37 Component FAME 

mix, SIGMA-ALDRICH, Nemecko 

Laboratórne prístroje 

 Váhy analytické GR-202-EC, HELAGO, Taliansko 

 Vodná kúpeľ so stojanmi, Julabo TW 2, Nemecko 

 Plynový chromatograf TRACE GC 2000, (ThermoQuest Italia S. p. A, Taliansko) 

s plameňovo-ionizačným detektorom, split/splitless injektorom a kapilárnou kolónou 

DB 23 

 Počítač PC, Intel Pentium Procesor 

 Vákuová rotačná odparka, KIKA®-WERKE, Nemecko 

 Chladnička a mrazák ERB nerez, Electrolux, Švédsko 

 Sušiareň, Memmert, Nemecko 

Laboratórne pomôcky 

 Bežné laboratórne sklo 

 Vialky s gumovou zátkou  

 Vialky s kaučuk-teflonovými septami a šrubovacími uzávermi  

 Automatická mikropipeta 100 – 1000 µl, sartorius, Nemecko 

Plyny pre plynový chromatograf 

 Vodík 5.5, SIAD v tlakovej bombe s redukčným ventilom 

 Vzduch 5.0, SIAD v tlakovej bombe s redukčným ventilom 

 Dusík 5.0, SIAD v tlakovej bombe s redukčným ventilom 
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3.2 Analyzované vzorky 

V experimentálnej časti práce boli analyzované vzorky tavených syrov (40 % sušiny, 

50 % TVS), ktoré boli vyrobené štandardným technologickým postupom na Univerzite 

Tomáša Baťu v Zlíne. 

Celkom boli vyrobené tri série vzoriek prírodných syrov, ktoré sa líšili teplotou a dobou 

pasterizačného záhrevu mlieka (Tabuľka 3). Následne boli z nich vyrobené tavené syry, 

celkom opäť tri série vzoriek, ktoré sa líšili dobou tavenia (Tabuľka 4). 

Tabuľka 3 Podmienky pasterizácie pre jednotlivé výroby 

 Výroba 1 Výroba 2 Výroba 3 

Teplota 65 °C 80 °C 74 °C 

Čas 30 min 30 s 30 s 

 

Tabuľka 4 Podmienky tavenia pre jednotlivé výroby 

 Tavba A Tavba B Tavba C 

Teplota 85 °C 85 °C 85 °C 

Čas 1 min 5 min 10 min 

 

Tabuľka 5 Označenie  vzoriek 

 Výroba 1 Výroba 2 Výroba 3 

Tavba A A1  A2  A3  

Tavba B B1  B2  B3  

Tavba C C1  C2  C3  

 

3.3 Použité metódy a pracovné postupy 

3.3.1 Extrakcia lipidov zo vzoriek syra podľa ČSN EN ISO 1735 

Do 25 ml Erlenmayerovej banky sa navážil 1 g taveného syru s presnosťou na desatinu 

miligramu. Následne sa pridalo 5 ml kyseliny chlorovodíkovej a zmes sa zahrievala vo vodnej 

kúpeli po dobu desiatich minút s občasným premiešaním. Počas temperácie sa vzorka úplne 

rozložila a celá zmes sa sfarbila do fialova. Zmes sa schladila pod prúdom tečúcej vody 

a kvantitatívne sa previedla do deliaceho lieviku pomocou 5 ml etanolu. K zmesi sa následne 

pridalo 9 ml dietyléteru a 9 ml petroléteru, po každom prídavku rozpúšťadla sa zmes silno 

trepala po dobu najmenej 1 min. Po dôkladnom pretrepaní sa zmes nechala odstať približne 

30 minút pri laboratórnej teplote kvôli oddeleniu fáz (viď Obrázok 4). Následne sa opatrne 

odobrala horná vrstva rozpúšťadiel do dopredu zváženej destilačnej banky s guľatým dnom 

s objemom 100 ml. Nasledovali druhá a tretia extrakcia s obdobným postupom, ale 

s polovičným množstvom rozpúšťadiel (4,5 ml dietyléteru a 4,5 ml petroléteru). Po týchto 

extrakčných krokoch sa všetky extrakty spojili, rozpúšťadlo sa odparilo na vákuovej rotačnej 
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odparke pri teplote 40 °C a následne sa extrakt zvážil s presnosťou na desatinu miligramu. 

Takto získaný tuk je možné pobiť priamo esterifikácii [35]. 

 

Obrázok 4 Extrakcia lipidov, oddelené fázy 

3.3.2 Bázická esterifikácia pomocou metanolického roztoku KOH – ČSN EN ISO 5509 

Lipidy v destilačnej banke sa rozpustili a kvantitatívne sa previedli do vialky s gumovou 

zátkou pomocou 2,5 ml izooktanu. Následne sa pridalo 0,5 ml metanolického roztoku KOH. 

Celá zmes sa pretrepávala po dobu asi 10 minút a potom sa nechala odstáť až do oddelenia fáz 

po dobu minimálne 5minút. Po uplynutej dobe sa odobral 1 ml z hornej izooktanovej vrstvy 

na GC-FID analýzu [36]. 

Príprava metanolického roztoku KOH (c=2mol·l-1) 

Navážka 2,24 g KOH sa za mierneho ohrievania rozpustí v 20 ml metanolu. Vzniknutý 

roztok sa uchováva v chladničke maximálne po dobu 3 mesiacov, alebo kým sa nezačnú 

tvoriť kryštáliky KOH na dne banky. 

3.4 Podmienky stanovenia metylesterov mastných kyselín pomocou GC-FID 

 Plynový chromatograf TRACE GC (ThermoQuest Italia S. p. A) (Obrázok 5) 

 Autosampler AI/AS 3000 (Obrázok 5) 
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 Kapilárna kolóna DB 23 s rozmermi 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm 

 Nosný plyn: dusík, prietok 0,5 ml·min-1  

 Vstup: 

o  Teplota injektoru: 250 °C 

o  Doba bezdeličového dávkovania: 5 minút 

o  Dávkovanie: autosampler bez deliča toku 1 µl (splitless) 

 Teplotný program: 

o  60 °C 10minút 

o  Vzostupný gradient 12 °C·min-1 do 200 °C s výdržou 10 minút 

o  Vzostupný gradient 5 °C·min-1 do 220 °C s výdržou 15 minút 

o  Vzostupný gradient 10 °C·min-1 do 240 °C s výdržou 7 minút 

 Plameňovo-ionizačný detektor (FID): 

o  Teplota detektoru: 250 °C 

o  Prietok vzduchu: 350 ml·min-1 

o  Prietok vodíka: 35 ml·min-1 

o  Make-up dusíka: 30 ml·min-1  

 

Obrázok 5 Plynový chromatograf + autosampler 
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3.5 Identifikácia a kvantifikácia mastných kyselín 

Identifikácia jednotlivých metylesterov mastných kyselín (MEMK) vo vzorkách bola 

zrealizovaná na základe porovnania retenčných časov identických štandardov. Kvantifikácia 

bola urobená výpočtom ich koncentrácie (cMEMK) z plôch píkov (PMEMK) a známej 

koncentrácie (cs) a plôch píkov (Ps) štandardov. Potrebné parametre štandardov sú v Tabuľka 

6. 

Tabuľka 6a Retenčné časy, koncentrácie plochy píkov a molárne hmotnosti štandardov MEMK a MK 

Kyselina Retenčný 

čas (min) 

Koncentrácia 

(mg·ml-1) (cs) 

Odozva 

(mV·s) (Ps) 

MrMEMK 

(g·mol-1) 

MrMK 

(g·mol-1) 

Maslová 13,39 0,04 367 958 102,13 88,11 

Kapronová 18,28 0,04 2 825 843 130,19 116,16 

Kaprylová 21,68 0,04 3 466 573 158,24 144,21 

Kaprinová 24,15 0,04 3 824 882 186,30 172,27 

Undekanová 25,26 0,02 2 083 691 200,32 186,30 

Laurová 26,39 0,04 4 363 197 214,35 200,32 

Tridekanová 27,59 0,02 2 160 471 228,38 214,35 

Myristová 28,99 0,04 5 142 349 242,40 228,38 

Myristoolejová 29,72 0,02 2 165 183 240,38 226,36 

Pentadekanová 30,61 0,02 2 198 462 256,43 242,40 

Cis-10-pentadecenová 31,55 0,02 2 002 343 254,41 240,39 

Palmitová 32,63 0,06 11 862 097 270,46 256,43 

Palmitolejová 33,35 0,02 2 204 918 268,44 254,41 

Heptadekanová 34,61 0,02 1 951 607 284,48 270,46 

Cis-10-heptadecenová 35,41 0,02 1 855 260 282,47 268,44 

Stearová 36,79 0,04 6 146 507 298,51 284,48 

Elaidová 37,20 0,02 2 123 704 296,50 282,47 

Olejová 37,56 0,04 12 419 087 296,50 282,47 

Linolelaidová 38,04 0,02 1 732 572 294,48 280,45 

Linolová 38,86 0,02 5 671 779 294,48 280,45 

γ-linolenová 39,69 0,04 1 789 686 292,46 278,44 

Linolenová 40,60 0,02 1 986 463 292,46 278,44 

Arachová 42,02 0,02 3 477 495 326,57 312,54 

Cis-11-eicosenová 43,02 0,02 2 041 954 322,53 308,51 

Cis-11,14-eicosadienová 44,97 0,02 1 641 102 322,53 308,51 

Heneicosanová 45,38 0,02 1 676 667 340,59 426,56 

Cis-8,11,14-eicosatrienová 46,24 0,04 1 632 369 320,52 306,49 

Arachidonová 47,10 0,02 1 269 034 318,50 304,47 

Cis-11,14,17-eicosatrienová 47,58 0,02 1 405 360 320,52 306,49 

Cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenová 49,54 0,02 3 310 808 316,49 302,46 

Behenová 50,04 0,02 1 303 750 354,62 340,59 

Eruková 51,03 0,02 1 683 480 352,60 338,58 
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Tabuľka 6b  Retenčné časy, koncentrácie plochy píkov a molárne hmotnosti štandardov MEMK a MK 

Cis-13,16-docosadienová 53,00 0,02 1 489 194 350,59 336,56 

Trikosanová 53,26 0,04 1 614 542 368,65 354,62 

Lignocerová 56,70 0,02 3 029 313 382,67 368,65 

Cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenová 57,97 0,02 1 501 724 342,52 328,50 

Nervonová 58,31 0,02 867 969 380,66 366,63 

 

Výpočty: 

Koncentrácia metylesteru mastnej kyseliny (cMEMK) v extrakte (vo vialke): 

S

MEMKS

MEMK
P

Pc
c


  

(1) 

 cMEMK....koncentrácia MEMK v extrake (vo vialke) [mg·ml-1] 

 PMEMK....plocha píku MEMK v extrakte [mV·s] 

 cs...........koncentrácia štandardu [mg·ml-1] 

 Ps...........plocha píku štandardu [mV·s] 

Prepočet metylesterov mastných kyselín na mastné kyseliny: 

MEMK

MKMEMK

MK
Mr

Mrc
c


  

(2) 

 cMK.........koncentrácia MK v extrakte [mg·ml-1] 

 cMEMK......koncentrácia MEMK v extrakte [mg·ml-1] 

 MrMK.......molárna hmotnosť MK [g·mol-1] 

 MrMEMK....molárna hmotnosť MEMK [g·mol-1] 

Prepočet na pôvodný objem v banke: 

Vcm MKMK    

(3) 

 mMK......celková hmotnosť MK v banke [mg] 

 cMK.......koncentrácia MK v extrakte [mg·ml-1] 

 V..........objem izooktanu [ml] (2,5 ml) 
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Koncentrácia MK v mg·g-1 syra: 

syr

MK

syr
m

m
c   

(4) 

 csyr....koncentrácia MK vo vzorke [mg·g-1] 

 msyr...navážka vzorky syra [g] 

Koncentrácia MK v mg·g-1 tuku: 

tuk

MK

tuk
m

m
c   

(5) 

 ctuk....koncentrácia MK vo vyextrahovanom tuku [mg·g-1] 

 mtuk...hmotnosť vyextrahovaného tuku zo vzorky [g] 

3.6 Štatistické spracovanie výsledkov  

Dáta boli spracované a vyhodnotené pomocou programu MS Excel 2007. Každá vzorka bola 

zmeraná dvakrát, výsledky sú vyjadrené v mg·g-1 tuku v tvare aritmetického priemeru 

± smerodajná odchýlka (n=2).  
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4 Výsledky a diskusia 

Táto práca je súčasťou štúdie, ktorá sa zaoberá komplexnou charakterizáciou lipidov vo 

vzorkách prírodných syrov a z nich vyrobených syrov tavených. Modelové vzorky boli 

vyrobené v spolupráci s UTB v Zlíne, v priebehu výroby boli odoberané vzorky, ktoré boli 

podrobené analýzam. Cieľom je sledovať zmeny vybraných parametrov v priebehu 

technologického procesu výroby.  

V rámci tejto bakalárskej práce bol sledovaný celkový obsah mastných kyselín 

v konečnom produkte, tavených syroch. Pre izoláciu z matrice taveného syra bola použitá 

extrakcia podľa ČSN EN ISO 1735 so zmesou rozpúšťadiel (dietyléter/petroléter), pre 

esterifikáciu mastných kyselín metóda s použitím metanolového roztoku KOH. Mastné 

kyseliny boli identifikované a kvantifikované pomocou štandardov plynovou chromatografiou 

s FID detekciou. Presný postup a podmienky stanovenia sú uvedené v kap. 3.3. 

Jednotlivé série vyrobených prírodných syrov sa od seba líšili použitým pasterizačným 

záhrevom (teplota vs. doba), tavené syry sa líšia taviacim záhrevom (teplota vs. doba). 

Priehľadné usporiadanie experimentu je popísané v kap. 3.2. Vzhľadom k väčšiemu množstvu 

meraných charakteristík neboli k dispozícii všetky vzorky v dostatočnom množstve 

(konkrétne vzorky A2 a C1), pokúsili sme sa, podľa dostupných vzoriek, čo najlepšie vyjadriť 

zmeny/rozdiely medzi vzorkami. Hlavným cieľom teda bolo posúdiť vplyv pasterizačného 

resp. taviaceho záhrevu na obsah jednotlivých mastných kyselín.  

 

4.1 Identifikácia a kvantifikácia mastných kyselín vo vzorkách 

Identifikácia mastných kyselín vo vzorkách bola realizovaná na základe porovnávania 

retenčných časov zo štandardmi, kvantifikácia na základe porovnávania plôch píkov 

štandardov o známej koncentrácii. 

V tabuľkách 7 – 9 je uvedený prehľad a obsah vybraných mastných kyselín 

identifikovaných v jednotlivých vzorkách (v mg·g-1 tuku), celkom bolo identifikovaných 17 

mastných kyselín.  

Tabuľka 7a Obsah mastných kyselín vo vzorkách z výroby 1(pasterizácia 65 °C, 30min) 

 A1 B1 C1 

Názov c (mg·g-1) c (mg·g-1) c (mg·g-1) 

Kapronová 5,10 ± 0,13 7,67 ± 0,19 - 

Kaprylová 5,36 ± 0,24 7,09 ± 0,22 - 

Kaprinová 14,51 ± 1,43 21,11 ± 0,67 - 

Undekanová 0,46 ± 0,10 0,69 ± 0,03 - 

Laurová 16,74 ± 1,32 24,19 ± 0,71 - 

Myristová 43,83 ± 3,63 59,58 ± 1,39 - 

Myristoolejová 5,70 ± 0,46 7,11 ± 0,18 - 

Pentadekanová 7,24 ± 0,55 9,81 ± 0,00 - 



29 

 

 

Tabuľka 7b Obsah mastných kyselín vo vzorkách z výroby 1(pasterizácia 65 °C, 30min) 

Palmitová 86,26 ± 7,58 115,17 ± 3,78 - 

Palmitolejová 8,44 ± 0,52 10,89 ± 0,57 - 

Heptadekanová 1,80 ± 0,30 2,45 ± 0,05 - 

Stearová 69,75 ± 7,07 91,97 ± 4,83 - 

Elaidová 0,65 ± 0,08 10,91 ± 0,01 - 

Olejová 2,75 ± 0,31 3,40 ± 0,00 - 

Linolová - 0,77 ± 0,06 - 

γ-linolenová - 1,30 ± 0,10 - 

Linolenová 1,03 ± 0,14 1,25 ± 0,00 - 

 

Tabuľka 8 Obsah mastných kyselín vo vzorkách z výroby 2(pasterizácia 80 °C, 30 s) 

 A2 B2 C2 

Názov c (mg·g-1) c (mg·g-1) c (mg·g-1) 

Kapronová - 5,57 ± 0,47 6,49 ± 1,75 

Kaprylová - 5,73 ± 0,48 6,56 ± 1,38 

Kaprinová - 15,25 ± 1,42 18,23 ± 5,89 

Undekanová - 0,48 ± 0,07 0,54 ± 0,15 

Laurová - 17,04 ± 1,25 21,04 ± 8,25 

Myristová - 45,57 ± 4,19 52,83 ± 18,04 

Myristoolejová - 5,77 ± 0,48 6,45 ± 1,74 

Pentadekanová - 6,68 ± 0,62 7,91 ± 2,83 

Palmitová - 86,35 ± 7,77 99,98 ± 33,38 

Palmitolejová - 8,56 ± 0,64 8,82 ± 3,00 

Heptadekanová - 1,63 ± 0,02 1,83 ± 0,57 

Stearová - 73,29 ± 6,07 84,71 ± 27,14 

Elaidová - 0,59 ± 0,01 15,65 ± 0,06 

Olejová - 3,20 ± 0,27 2,59 ± 0,00 

Linolová - 0,27 ± 0,04 2,86 ± 0,00 

γ-linolenová - 2,79 ± 0,02 2,22 ± 0,00 

Linolenová - 0,56 ± 0,08 3,17 ± 0,00 

 

Tabuľka 9a Obsah mastných kyselín vo vzorkách z výroby 3(pasterizácia 74 °C, 30 s) 

 A3 B3 C3 

Názov c (mg·g-1) c (mg·g-1) c (mg·g-1) 

Kapronová 4,95 ± 0,56 5,45 ± 0,53 6,24 ± 2,41 

Kaprylová 4,71 ± 1,17 6,03 ± 0,97 6,92 ± 1,33 

Kaprinová 13,23 ± 1,86 15,26 ± 0,95 20,60 ± 5,29 
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Tabuľka 9b Obsah mastných kyselín vo vzorkách z výroby 3(pasterizácia 74 °C, 30 s) 

Undekanová 0,41 ± 0,03 0,44 ± 0,07 0,62 ± 0,37 

Laurová 14,13 ± 1,72 16,92 ± 0,75 23,84 ± 6,31 

Myristová 38,62 ± 5,12 45,09 ± 2,02 62,86 ± 17,80 

Myristoolejová 4,89 ± 0,59 5,63 ± 0,26 6,54 ± 0,86 

Pentadekanová 5,87 ± 0,86 6,73 ± 0,57 9,30 ± 2,32 

Palmitová 73,63 ± 9,80 86,35 ± 3,81 120,45 ± 31,89 

Palmitolejová 7,28 ± 1,19 8,57 ± 0,34 11,05 ± 3,11 

Heptadekanová 1,41 ± 0,20 1,77 ± 0,16 2,04 ± 0,70 

Stearová 62,57 ± 6,82 73,34 ± 2,00 98,09 ± 21,51 

Elaidová 0,90 ± 0,72 0,30 ± 0,07 0,26 ± 0,00 

Olejová 2,87 ± 0,39 3,36 ± 0,56 3,83 ± 0,98 

Linolová 0,12 ± 0,03 0,43 ± 0,32 0,85 ± 0,23 

γ-linolenová 1,76 ± 0,10 2,17 ± 0,02 3,66 ± 1,11 

Linolenová - 0,57 ± 0,50 1,68 ± 0,63 

 

4.2 Vplyv pasterizačného záhrevu na zloženie mastných kyselín vo vzorkách 

V tejto kapitole je posúdený vplyv použitého pasterizačného záhrevu mlieka na celkový 

obsah (Obrázok 7) a pomer SAFA, MUFA a PUFA (Obrázok 8) vo vzorkách tavených syrov. 

Boli aplikované tri rôzne kombinácie teploty a doby záhrevu: 65 °C 30 min (výroba 1), 80 °C 

30 s (výroba 2) a 74 °C 30 s (výroba 3). 

Aj napriek chýbajúcim vzorkám je z grafov viditeľné, že s vyššou teplotou pasterizácie 

sa celkový obsah MK znižuje (Obrázok 7), rovnako ako obsah SAFA (Obrázok 8). To je 

pravdepodobne spôsobené ich degradáciou na nižšie zlúčeniny – alkoholy, aldehydy a ketóny.  

V prípade MUFA a PUFA však výsledok nie je jednoznačný. Obsah MUFA sa znižuje 

s výnimkou výroby 3, obsah PUFA sa nemení, prípadne sa mierne zvyšuje. 
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Obrázok 6 Chromatogram metylesterov mastných kyselín vzorky B3 

 

Obrázok 7 Porovnanie celkového obsahu MK vo vzorkách (značenie vzoriek viď Tabuľka 5) 
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Obrázok 8 Porovnanie obsahu jednotlivých skupín MK vo vzorkách (značenie vzoriek viď Tabuľka 5) 

 

4.3 Vplyv taviaceho záhrevu na zloženie mastných kyselín vo vzorkách 

V tejto kapitole sa posudzuje vplyv použitého taviaceho záhrevu na celkový obsah 

(Obrázok 9) a pomer SAFA, MUFA a PUFA (Obrázok 10) vo vzorkách tavených syrov. 

Použité boli tri rôzne kombinácie teploty záhrevu: 85 °C 1 min (tavba A), 85 °C 5 min (tavba 

B) a 85 °C 10 min (tavba C). 

Aj napriek chýbajúcim vzorkám, je z grafov viditeľné, že s dlhšou dobou záhrevu sa 

prekvapivo zvyšuje celkový obsah MK (Obrázok 9), rovnako ako obsah SAFA, MUFA 

a PUFA (Obrázok 10). Pravdepodobné očakávanie, že ich obsah bude v dôsledku oxidačných 

zmien klesať, rovnako ako v prípade pasterizačného záhrevu, sa nepotvrdilo. Počas procesu 

tavenia dochádza k dezintegrácii proteínovej matrice a je možné, že určité množstvo kyselín 

sa tvorí v procese proteolýzy, podporenej dĺžkou taviaceho záhrevu.  
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Obrázok 9 Porovnanie celkového obsahu MK vo vzorkách (značenie vzoriek viď Tabuľka 5) 

 

Obrázok 10 Porovnanie obsahu jednotlivých skupín MK vo vzorkách (značenie vzoriek viď Tabuľka 5) 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

c 
(m

g·
g-1

)

Analyzované vzorky

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

c 
(m

g·
g-1

)

Analyzované vzorky

PUFA

MUFA

SAFA



34 

 

5 Záver 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť a porovnať obsah mastných 

kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. 

Jednotlivé vzorky sa líšili v teplote a dobe pôsobenia tejto teploty pri ich výrobe, konkrétne 

pri pasterizácii mlieka a pri tavení. Celkom boli analyzované tri série vzoriek (výroby), 

jednotlivé výroby sa od seba líšili použitým pasterizačným záhrevom mlieka (65 °C 30 min, 

80 °C 30 s, 74 °C 30 s) a následne použitým taviacim záhrevom (85 °C 1 min, 85 °C 5 min, 

85 °C 10min). 

Pre izoláciu lipidov z matrice vzorky bola použitá extrakcia podľa ČSN EN ISO 1735 

s použitím zmesi rozpúšťadiel dietyléter/petroléter (1:1). Následne bol vyextrahovaný tuk, 

kvôli zvýšeniu prchavosti, podrobený bázickej esterifikácii podľa ČSN EN ISO 5509 

s použitím metanolového roztoku hydroxidu draselného. Pre identifikáciu a kvantifikáciu 

jednotlivých mastných kyselín bola použitá plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou 

detekciou. Celkovo bolo vo vzorkách identifikovaných 17 mastných kyselín. 

Medzi vzorkami boli nájdené rozdiely ako v počte, tak aj v obsahu identifikovaných 

mastných kyselín. Keďže všetky vzorky obsahovali rovnaký podiel tuku (40 % sušina, 50 % 

TVS), rozdiely v obsahu MK vedú k záveru, že rôzne teploty a doby, počas ktorých teploty 

pôsobia, majú vplyv na obsah mastných kyselín. Pri skúmaní vplyvu pasterizačného zákroku 

na mlieko sa došlo k záverom, že s vyššou teplotou klesá celkový obsah mastných kyselín 

a rovnako aj nasýtených MK. V prípade mononenasýtených MK je výsledok nejasný, keďže 

ich obsah pri jednotlivých  výrobách klesá aj stúpa. V prípade polynenasýtených MK sa 

zistilo, že s vyššou teplotou sa ich obsah nemení, prípadne stúpa. 

Pokiaľ však vezmeme v úvahu aj dobu pasterizácie, najvyššieho tepelného namáhania 

bolo dosiahnuté kombináciou 65 °C 30 min (výroba 1), kde bol vo vzorkách nájdený najvyšší 

obsah MK. V praxi sa najčastejšie používa tzv. šetrná pasterizácia (74 °C 30 s) (výroba 3), 

kde dochádza naopak k najmenšiemu tepelnému namáhaniu.  

 Vplyv doby tavenia mal napriek očakávaniam, že sa s dlhšou dobou bude obsah MK 

znižovať, opačný efekt. Celkový obsah MK ale aj obsah jednotlivých skupín sa 

s predlžujúcou dobou tavenia zvyšoval. Zapríčinené to môže byť tým, že počas tavenia mohla 

prebehnúť proteolýza, ktorá bola podporená dobou tavenia, a tá spôsobila vznik určitého 

množstva mastných kyselín. 

Behom kompletného procesu výroby tavených syrov sa teda účinkom teploty v procese 

pasterizácie/tavenia niektoré MK rozkladajú za vzniku ďalších zlúčenín, iné MK môžu 

naopak vznikať. Celkovo najmenej tepelne namáhaná bola vzorka A3 (pasterizácia 74 °C 30s, 

tavenie 85 °C 1 min), kde bol nájdený najnižší obsah MK zo všetkých vzoriek. S väčším 

tepelným namáhaním teda pravdepodobne prevažuje vznik nových MK nad ich prípadnou 

degradáciou.  
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7 Zoznam použitých skratiek 

ECD  Detektor elektrónového záchytu (Electron capture detector) 

FID  Plameňovo-ionizačný detektor (Flame ionization detector) 

FPD  Plameňový fotometrický detektor (Flame photometric detector) 

CG  Plynová chromatografia (Gas chromatography) 

MEMK Metylestery mastných kyselín 

MK  Mastné kyseliny 

MUFA  Mononenasýtené mastné kyseliny (Monounsaturated fatty acids) 

PID  Fotoionizačný detektor (Photo-ionization detector) 

PLOT  Kolóny s pevnou vrstvou naneseného sorbentu (Porous-layer open tubular) 

PUFA  Polynenasýtené mastné kyseliny (Polyunsaturated fatty acids) 

SAFA  Nasýtené mastné kyseliny (Saturated fatty acids) 

SCOT  Kolóny s kvapalnou stacionárnou fázou zakotvenou pomocou pevného nosiča 

(Support-coated open tubular) 

TAG  Triaclyglicerol/y 

TCD  Tepelne vodivostný detektor (Thermal conductivity detector) 

TID  Termo-ionizačný detektor (Thermionic ionization detector) 

TVS  Tuk v sušine 

VMK  Voľné mastné kyseliny 

WCOT Kolóny s kvapalnou stacionárnou fázou (Wall-coated open tubular) 
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