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1 Senzorické pracoviště 

 

Podmínky pro senzorické hodnocení se volí takové, aby se co nejvíce odstranily rušivé 

vlivy a zlepšila se tak přesnost stanovení a aby se dosáhlo objektivních, vzájemně 

srovnatelných výsledků. Tyto podmínky jsou určeny mezinárodními normami (např. ČSN 

ISO 8589 ze září 2008), kterými je definováno vybavení místnosti, způsob přípravy a 

předkládání vzorků. 

Zkušební místnosti jsou navrženy tak, aby:  

 senzorické hodnocení probíhalo za známých a kontrolovatelných podmínek s 

minimem rušivých vlivů; 

 byly omezeny vlivy (psychologické faktory a fyzikální podmínky), které mohou mít 

vliv na lidský úsudek. 

Místnost pro vlastní hodnocení (zkušební místnost) by měla být oddělena od místnosti pro 

přípravu vzorků a od ostatních prostor pracoviště. 

Dokonalejší pracoviště tvoří většinou samostatná předsíň, aby celé pracoviště senzorické 

analýzy bylo izolováno od ostatních prostor budovy. Na předsíň navazuje šatna, kde 

hodnotitelé odloží svrchní oděv a mohou si odpočinout. Velmi vhodná je místnost sloužící k 

instruktážím, k diskusi po hodnocení nebo k výcviku hodnotitelů. Tato místnost je zařízena 

větším stolem, kde má hodnotitel dostatek místa pro vzorky, poznámkový blok či osobní 

počítač. Při nedostatku místa se tyto místnosti mohou sloučit. Vlastní zkušební místnost 

určená pro hodnocení, která je vybavena posuzovatelskými kójemi, má být umístěna tak, aby 

posuzující osoby byly co nejméně rušeny vnějšími vlivy (obrázek 1). 
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1 – místnost pro schůze, 2 – kancelář, 3 – místnost pro skupinovou práci, 4 – zkušební kóje, 5 

– prostor pro rozdělování vzorků, 6 – přípravný prostor, 7 – skladovací místnost 

Obrázek 1: Příklad půdorysného plánu zkušební místnosti (ČSN ISO 8589) 

 

1.1 Zkušební místnost 

 

Vybavení místnosti je dáno požadavky mezinárodní normy ISO 8589. Místnost určená pro 

hodnocení musí být čistá, dostatečně prostorná, dobře větratelná a bez jakýchkoliv pachů, 

např. pachu po připravovaných vzorcích, chemikáliích, kosmetických přípravcích, tabákovém 

kouři apod. 

Stěny místnosti mají být jasné, světlé barvy, nejlépe světle krémové nebo v jiném světlém, 

téměř bílém odstínu. Intenzivnější zbarvení stěn, zvláště zkušebních kójí působí rušivě při 

hodnocení barvy a celkové přijatelnosti vzhledu. Obrazy, nápisy a jiná úprava působí rušivě. 

Podlaha a pracovní stoly mají být pokryty hladkou, lehce omyvatelnou hmotou bez spár a 

z materiálu, který neabsorbuje pachy. 

Osvětlení místnosti má být rovnoměrné, o konstantní jasnosti, dostatečné intenzity a stálé 

barvy. Osvětlení nejlepší kvality odpovídá rozptýlenému dennímu světlu – standard 

představuje osvětlení při zatažené obloze v poledne. V případě, že osvětlení denním světlem 

není dostatečné, je třeba užít umělého osvětlení, např. se užívá kombinace žárovkového a 

zářivkového osvětlení o přiměřené intenzitě. Dnes se doporučuje denní osvětlení zcela 

nahradit umělým osvětlením zdrojem C, který svými spektrálními charakteristikami odpovídá 

záření slunečního povrchu a je přesněji definovaný než denní světlo. Standardní zdroj světla C 
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– standardní zdroj světla dle CIE Commission Internationale de l´Eclairage (Mezinárodní 

komise pro osvětlení) – zdroj světelného záření simulující střední denní světlo bez přímého 

slunečního záření, T = 6774 K. Tam, kde by barva nebo vzhled ovlivňovali posouzení vůně a 

chutě nebo hodnocení senzorické jakosti, se volí někdy tlumené světlo nebo barevné filtry. Při 

posuzování barvy se osvětlení přizpůsobí požadavkům zkoušky. 

Teplota místnosti má být stálá, nejlépe mezi 18 – 23 °C (20 – 23 °C), během posuzování 

nemá být v místnosti průvan nebo otevřené okno. Optimální je klimatizace místnosti, 

umožňující kromě stálé teploty i stálou relativní vlhkost 75 % (70 %), jinak se má relativní 

vlhkost udržovat alespoň v rozmezí 40 – 80 % (50 - 85 %). Absolutní ticho působí tísnivě a 

také rušivě, optimum leží mezi hodnotami 30 – 40 dB. Hodnotitel má mít při práci klid, je 

nutno proto vyloučit všechny vlivy, které by jej rozptylovaly nebo ovlivňovaly objektivnost 

výsledků, zvláště hluk, hovor, hudba, přecházení osob po místnosti působí rušivě. Během 

hodnocení není povolen vstup cizím osobám do místnosti ani do přípravny. Účelná je proto 

zvuková izolace místnosti. Také ventilátory nebo klimatizační zařízení mají být nehlučné 

nebo mají být vypnuty po dobu vlastního hodnocení. 

Tabulka 1: Optimální podmínky pro senzorickou analýzu 

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, zkušební kóje 

 

1.2 Zkušební kóje 

 

Pro hodnocení slouží kóje (většinou 4 – 15 v jedné místnosti), upravené tak, aby byl 

omezen zrakový styk s ostatními hodnotiteli, proto jsou uzavřeny zepředu i ze stran. Zkušební 

kóje jsou většinou v řadě vedle sebe, jedna těsně vedle druhé, nejčastěji čelem ke zdi přilehlé 

k obslužnému prostoru. Kóje jsou pak s obslužným prostorem spojeny s vysouvacími nebo 

sklapovacími okénky k podávání a odebírání vzorků. Prostor pro hodnotitele má být takový, 
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aby se při posuzování necítil stísněný (plocha pracovní desky asi velikosti 1 m
2
). Hodnotitel 

musí pohodlně sedět a na stole musí mít dost místa nejen pro posouzení vzorků, ale i pro 

vyplňování protokolu nebo ovládání počítače. K podání vzorků se nejlépe osvědčila okénka 

spojující přípravnu s hodnotitelskými kójemi. Okénka mají být opatřena dobře těsnícími, ale 

hladce pohyblivými dvířky. 

Vysouvací okénka mají být dostatečně vysoká (asi 250 mm) a tak široká (např. 500 mm), 

aby jimi bylo možno podávat vzorky i s tácem. Pokud je to možné, je vhodné upravit 

sklapovací okénka takovým způsobem, aby při podávání vzorků hodnotitel neviděl do 

obslužného prostoru a nezískal informace o připravovaných vzorcích a také byl chráněn před 

přístupem pachů. Kóje může být vybavena přívodem a odpadem vody a žádoucí je samostatná 

ventilace v každé kóji. Osobní předměty hodnotitelů mají být umístěny v prostoru mimo 

hodnotitelskou kóji, nejlépe v šatně mimo zkušební místnost. Vhodné je kóji vybavit 

přiměřenou signální aparaturou pro dorozumívání hodnotitele s obsluhou. Postranní přepážky 

mezi kójemi mají přesahovat kraje stolku asi o 400 až 600 mm, aby znesnadňovali vzájemné 

dorozumívání nebo i nechtěné ovlivňování. 

Osoba organizující hodnocení má být celou dobu přítomna v místnosti, aby usměrňovala 

činnost hodnotitelů, podala potřebný výklad nebo vysvětlení a dohlížela na správný chod 

analýzy. 

 

1.3 Přípravna vzorků 

 

Místnost na přípravu vzorků má být oddělena od zkušební místnosti určené k hodnocení. 

Vybavení přípravny vzorků záleží na charakteru posuzovaných vzorků, způsobu jejich úpravy 

a množství. V přípravně by měl být umístěn dostatečně velký pracovní stůl a skříňky na 

potřebné nádobí a jiné pomůcky. Pokud se vzorky připravují záhřevem, musí být k dispozici 

pečící trouba, gril, mikrovlnná trouba a jiné vybavení. Nejlepší je elektrický ohřev, protože při 

použití plynových vařičů mohou spalné produkty ovlivnit senzorickou jakost vzorků a 

ovzduší místnosti. Prostor nad sporákem má být vybaven odsavačem par. Vzorky se často 

podávají až po určité době po přípravě, proto je třeba přípravnu vybavit zařízením k udržování 

předepsané teploty, ať již jde o termostatickou topnou desku či naopak chladící zařízení. 
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Vhodné je vybavit pracoviště skladovacím prostorem pro vzorky, zvláště při hodnocení 

většího počtu vzorků v delších časových intervalech. V přípravně je vhodné vyhradit určité 

místo pro mytí použitého nádobí a náčiní (pokud k tomuto účelu není určena samostatná 

umývárna). Záleží na množství a typu nádobí, zda se vyplatí zde instalovat stroj na mytí 

nádobí a sušárnu nebo stačí mycí dřezy a odkapávací desky na umyté nádobí. 

Při zařizování přípravny se vyplatí dodržovat pravidlo úspornosti, protože zbytečné 

vybavení překáží při práci a svádí k tomu, aby se přípravna využívala i pro jiné účely, než jen 

pro senzorickou analýzu. 

 

1.4 Kancelář a ostatní prostory 

 

Senzorické pracoviště má mít samostatnou kancelář, která slouží pro potřebnou 

organizační, administrativní a řídící činnost. Je důležité, aby kancelář byla oddělena, ale 

přesto navazovala na zkušební prostor. Kancelář by měla být vybavena běžným kancelářským 

vybavením, včetně počítače, kopírovacího zařízení atd. 

Mimo kanceláře se doporučuje zřídit odpočívárnu, šatnu a toalety poblíž zkušebního 

prostoru. 

Prostor pro činnost komise musí umožňovat diskusi mezi posuzovateli a operátorem 

(organizátorem hodnocení). Tento prostor je využíván zejména během počátečního zácviku a 

vždy, když je potřebná diskuse mezi hodnotiteli. Pokud se v senzorické laboratoři hodnotí 

větší počet vzorků v delších intervalech nebo se provádějí skladovací nebo srovnávací 

zkoušky, neobejdeme se zpravidla bez skladovacího prostoru. 
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2 Základy a zásady senzorické analýzy potravin 

 

Vzorky pro senzorickou analýzu se odebírají podle stejných pravidel jako pro ostatní 

analýzy, jen je potřeba dodržovat hygienická pravidla při odběru a skladování. Není možné 

postihnout způsob přípravy všech výrobků pro senzorickou analýzu, tyto se řídí příslušnými 

normami vztahujícími se na konkrétní výrobek či potravinu. V dalším textu jsou uvedeny 

pouze některé obecné pokyny k přípravě a posuzování vzorků. 

 

2.1 Příprava vzorků pro hodnocení 

 

Pokud to dovoluje charakter vzorku, podává se vzorek při pokojové teplotě, bez 

jakýchkoli úprav. Pokud srovnáváme chuť nebo flavor vzorků různého vzhledu nebo textury 

je někdy vhodné vzorky nastrouhat, umlít, rozetřít či jinak homogenizovat, aby se hodnotitel 

neorientoval např. charakteristickým tvarem  (ovoce, brambory, jádra ořechů apod.). Vzorky, 

které se běžně konzumují zchlazené nebo i zmrazené (víno, pivo, zmrzlina), se hodnotí jednak 

ve zchlazeném stavu, ale často i po ohřátí např. na pokojovou teplotu, jelikož nízkou teplotou 

je sníženo smyslové vnímání a při vyšší teplotě lépe vyniknou závady či přednosti výrobků. 

Je-li nutná tepelná úprava, volí se takové postupy, které co nejméně ovlivňují chuťové i další 

vlastnosti potravin. Například maso je potřeba před hodnocením tepelně upravit; nepoužívá se 

smažení, ale vaří se ve vodě s 0,6 % chloridu sodného nebo ve vlastní šťávě do dosažení 

vnitřní teploty v jádře vzorku 75 až 80 °C. Pro běžně konzumované vzorky se doporučuje 

provádět hodnocení před ochucením (osolení, okořenění, oslazení) a následně také po 

konečné úpravě. Balené potraviny by měly být hodnoceny co nejdříve po otevření obalu, aby 

nedocházelo k nežádoucím změnám produktu (uvolnění aromatických látek, osychání apod.) 

a následně po finální úpravě (masové konzervy, tuky, luštěniny). Při hodnocení bychom se 

měli vyvarovat časových změn vzorků, jako je osychání chleba, vznik zákalu u čaje, sedání 

pěny piva apod. Nehomogenní vzorky se hodnotí jednak jako celek (bochník chleba, kompot) 

a často, při detailnějším hodnocení, i jednotlivé části samostatně (chlebová kůrka a střídka, 

nálev a podíly ovoce). Kusové výrobky se posuzují podle velikosti. Pokud se jedná o malé 

kusy (borůvky, třešně, rozinky), podává se reprezentativní vzorek více kusů. Pokud se jedná o 

větší kusy (jablko, mrkev, kobliha), podává se zpravidla jeden kus nebo jen polovina. 
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Podávané vzorky by měly být vždy co nejčerstvější a zakódované. Aromatické vzorky (čaj, 

káva, polévka) je vhodné přikrýt, aby jejich aroma nevyprchalo. 

 

2.2 Technika podávání vzorků k hodnocení 

 

Všechny vzorky je nutné podávat v dostatečném množství. Pro běžná hodnocení se za 

dostatečné množství vzorku považuje 20 až 30 g nebo 15 až 20 ml. Pokud se počítá s tím, že 

se bude vzorek ochutnávat opakovaně (např. při pořadových metodách nebo při stanovení 

senzorického profilu), je nutné množství úměrně zvýšit např. na 100 až 150 ml. Všech vzorků 

v hodnocené sadě by mělo být stejné množství, nehomogenní vzorky by měly obsahovat vždy 

stejná množství jednotlivých složek (guláš, polévka, kompot). Důležitá je také správná teplota 

vzorků, která odpovídá buď pokojové teplotě, nebo nejčastěji teplotě skutečného konzumu 

potravin. Rovněž pokud se hodnotí více vzorků v jedné sadě, měly by mít všechny stejnou 

teplotu (není přípustné např. hodnotit první párek po ohřátí horký a poslední párek v sadě 

studený). Tomu by měla odpovídat i posloupnost přípravy vzorků a schopnost udržet vzorky 

při určité teplotě. Senzorické pracoviště by mělo být vybaveno dostatečným množstvím 

„senzoricky neutrálního nádobí“. Za senzoricky neutrální je považováno čiré sklo bez 

potisku, nebroušené, dále bílá keramika rovněž bez potisku a nerezavějící ocel. Nádobí by 

mělo odpovídat skutečnému konzumu, tzn. podávat kávu v porcelánovém hrníčku, pivo ve 

sklenici, párek na talíři. Pro některé nápoje (např. víno) jsou určeny speciální degustační 

sklenice daného tvaru a objemu. Nedoporučuje se používat pro hodnocení plastové nádoby a 

příbory, které mohou vydávat určité pachy, ani papírové tácky nejsou vhodné, zvláště pro 

vlhké vzorky, kdy se tácek rozmočí a při krájení může papír ulpívat na vzorku či příboru. Při 

hodnocení vůně či aroma se vzorek přikrývá pokličkou nebo hodinovým sklíčkem, aby aroma 

nevyprchalo. V průběhu hodnocení by měla být dodržována pravidla hygieny a stolování tzn., 

používají se vhodné nádoby na vzorky, přikládá se ubrousek, rovněž neutralizační 

(degustační) sousto by mělo být ve vhodné nádobě nebo alespoň na ubrousku, hodnotitelé by 

měli dbát i na osobní hygienu (mytí rukou apod.). Vzorky by měly být předkládány, je-li to 

možné, od chuťově neutrálních až po velmi kořeněné, abychom se vyvarovali adaptaci 

receptorů (smyslové únavě). 
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2.3 Anonymita a kódování vzorků 

 

Při senzorické analýze je důležité zachování anonymity vzorků. Hodnotitel ve většině 

případů nesmí vědět, jaký vzorek hodnotí, proto se odstraňuje obal z výrobků, aby nebylo 

hodnocení žádným způsobem ovlivněno. Odstraníme-li obal, je nezbytné vzorky nějakým 

způsobem zakódovat (označit), abychom je mohli následně identifikovat. K anonymitě a 

objektivnosti hodnocení přispívá rovněž podávání vzorků ve stejných nádobách. 

K označování vzorků se nejčastěji používají trojmístná nebo čtyřmístná náhodná čísla 

(kódy). Ta lze vyhledat ve statistických tabulkách nebo v dnešní době jednoduše vygenerovat 

na počítači s použitím běžného statistického softwaru. Použití jednomístných a dvoumístných 

čísel se k označování vzorků příliš nehodí, jelikož je nebezpečí, že si hodnotitelé budou 

spojovat tato čísla s pořadím vzorků a může dojít k ovlivnění hodnocení. Rovněž použití 

písmen (A, B…….) se nedoporučuje, jelikož bylo zjištěno, že když se dva naprosto shodné 

vzorky označí jako A a B, tak asi dvě třetiny hodnotitelů dají přednost vzorku A. Také kódy 

vzniklé kombinací např. čtyř písmen se jeví jako nepraktické, jelikož v mnoha případech 

vznikne celé slovo.  

Klíč ke kódování vzorků by neměla znát ani osoba, která podává vzorky hodnotitelům, 

aby nemohlo dojít k ovlivnění hodnocení; měla by být minimálně jedna osoba, která vzorky 

připravuje a kóduje a druhá osoba, která vzorky roznáší. 

 

2.4 Postup při hodnocení vzorku 

 

Hodnocení barvy a vzhledu je poměrně jednoduché a mělo by být prováděno podle 

pokynů technické normy ČSN ISO 11037. Barva se nejčastěji hodnotí v dopadajícím světle 

(proti bílému pozadí) nebo v procházejícím světle proti světelnému zdroji. Použijeme-li 

světelný zdroj, měl by být přesně definovaný a konstantní. Hodnotíme-li zákal, použijeme 

tmavé pozadí. Barva pevných vzorků se na povrchu dost často mění, proto se hodnotí 

nejčastěji barva na řezu, popř. na povrchu i na řezu. Lesk či mat povrchu se hodnotí v ostrém 

dopadajícím světle. 
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Při hodnocení čichových podnětů se v potravinářské praxi používá tzv. sniffing, při němž 

se lahvička se vzorkem protřepe (nebo se s ní zakrouží), aby se vyvinuly páry a prudce se 

vdechne. Další vzorek je možné hodnotit nejdříve za 30 s. 

Texturu hodnotíme mezi prsty nebo v ústech. Při hodnocení v ústech sousto ukousneme 

předními zuby a sledujeme jeho odpor a chování ke skousnutí a těsně po něm. Pak sousto 

posuneme mezi stoličky a žvýkáme, a sledujeme změny, které při tom nastávají. 

Před degustací (stanovení chuti či flavoru) je nutné si vypláchnout ústa vodou. Sousto (8 

až 10 g nebo 15 až 20 ml) vložíme do úst a pomalu jej žvýkáme. Sledujeme vývoj chutí a 

aroma, které se v ústech mění, jak se sousto zvlhčuje a zahřívá a uvolňují se těkavé látky. 

Nápoje by měly vždy smočit celou ústní dutinu. Všechny vzorky by se měly polykat, jelikož 

některé chutě se projevují až po polknutí (hořká, mýdlovitá). Modelové roztoky se však 

většinou nepolykají. V průběhu degustace se používají různá neutralizační (degustační) 

sousta, podle toho, jaký vzorek se hodnotí. Úkolem těchto soust je odstranit zbytky původního 

sousta z ústní dutiny. Nejčastěji používaným neutralizátorem je voda, ale i další látky (čaj, 

minerálka, vodka, bílé pečivo, chléb, jablko). 

 

2.5 Zásady při hodnocení 

 

Pro zachování objektivnosti senzorického hodnocení se doporučuje dodržovat následující 

zásady: 

- před hodnocením alespoň jednu hodinu nejíst a nepít žádné aromatické potraviny (pokud 

je to nutné, doporučuje se pít pouze neochucenou vodu), 

- před hodnocením alespoň jednu hodinu nekouřit (snižuje citlivost chuťových a 

čichových receptorů), 

- pokud možno nepoužívat silné parfémy, které by mohly ovlivňovat čichové vnímání v 

hodnotitelské místnosti, 

- mezi jednotlivými vzorky používat neutralizátory chuti (po jejich použití je dobré ještě 

jednu minutu počkat před hodnocením dalšího vzorku) nebo zařazovat alespoň 

tříminutové přestávky mezi vzorky, 
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- hodnocení provádět jen v případě dobré fyzické a psychické kondice, 

- pro zachování objektivnosti je třeba hodnocení provádět zcela samostatně, bez 

konzultací s kolegy. 
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3 Metody laboratorní senzorické analýzy 

 

Mezi metody laboratorní senzorické analýzy patří takové zkoušky, které jsou prováděny 

ve speciálně vybavených laboratořích (ČSN ISO 8589) za standardních podmínek a jsou 

prováděny hodnotitelskou komisí složenou z proškolených hodnotitelů nebo odborných 

senzorických posuzovatelů. Za laboratorní metody nelze tedy považovat konzumentské 

zkoušky (často neprobíhají za objektivních podmínek), ani různá koštérská hodnocení. Většina 

metod laboratorní senzorické analýzy je již normalizována v mezinárodním nebo alespoň v 

národním měřítku. Všeobecné požadavky a úvod k metodologii senzorické analýzy shrnuje 

mezinárodní norma ČSN ISO 6658. 

Výběr vhodné zkoušky (metody) záleží na povaze cílů zkoušky, na typu hodnocených 

vzorků, zkušenostech (kvalitě) posuzovatelů, na prostředí zkoušky a zvolené hladině 

statistické spolehlivosti. 

Většina běžně používaných metod je rozdělena do následujících tří skupin: 

- rozdílové zkoušky používané pro určení pravděpodobnosti rozdílů nebo podobnosti 

výrobků 

a) párová porovnávací zkouška 

 b) zkouška duo – trio 

 c) trojúhelníková zkouška 

 d) zkouška dva z pěti (2/5) 

 e) zkouška „A“ – „ne A“ 

Každá z těchto zkoušek má poněkud odlišný způsob analyzování výsledků. 

- zkoušky používající stupnice a kategorie, aby se určilo pořadí nebo velikost rozdílů 

nebo kategorie nebo třídy, do které vzorek patří 

 např. srovnávání se standardem, magnitudové (poměrové) metody 

- popisné zkoušky používané pro identifikaci specifických senzorických vlastností 

přítomných ve vzorku 
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Tyto zkoušky se mohou použít na jeden nebo více vzorků tak, aby charakterizovaly jak 

kvalitativní, tak kvantitativní jednu nebo více vlastností. Mohou být klasifikovány jako: 

a) jednoduché popisné zkoušky 

b) senzorický profil a popisné analytické metody 

c) profil volného výběru 

Kromě výše uvedených metod se v senzorické analýze používají některé speciální 

metody, např. zjišťování podnětových prahů, stanovení vývoje a doznívání vjemu nebo 

stanovení závislosti intenzity vjemu na intenzitě podnětu. V provozní praxi se používají také 

některé optimalizační metody, např. při vývoji nových výrobků nebo při změně receptury 

výroby. 
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4 Pořadové metody 

 

Tyto metody jsou velmi běžné a známé již dlouhou dobu. Uspořádání a průběh pořadové 

zkoušky je normalizován v ČSN ISO 8587. Metoda umožňuje hodnotit rozdíly mezi několika 

vzorky na základě intenzity nebo příjemnosti vybraného deskriptoru nebo celkového dojmu. 

Používá se pro zjišťování rozdílu mezi vzorky, ale rozdíl nelze kvantifikovat. Pořadová 

zkouška je vhodná pro hodnocení práce posuzovatelů (trénink, určení prahu vnímání), třídění 

vzorků nebo určení vlivů na velikost intenzity jednoho nebo více parametrů (např. pořadí 

ředění, vliv surovin, vlivy výroby, balení nebo skladovacích postupů) na základě popisného 

kritéria nebo podle preferencí příjemnosti a k určení pořadí preferencí při zkoušce celkové 

příjemnosti. 

Zkouška spočívá v tom, že hodnotitel obdrží v náhodném pořadí skupinu vzorků a jeho 

úkolem je seřadit vzorky podle určeného ukazatele, jako je příjemnost nebo intenzita některé 

vlastnosti (např. sladkost, tvrdost, světlost). Hodnotitel posuzuje vzorky v předloženém pořadí 

zleva doprava a předběžně si je seřadí. Následně je dobré zopakovat hodnocení a provést 

případné změny v pořadí. Pokud budou vzorky přezkušovány vícekrát, je vhodné zařadit před 

přezkoušením krátkou přestávku. Počet vzorků je dán složitostí zkoušky; při hodnocení chuti 

se podává max. 5 až 6 vzorků, při hodnocení textury je to 8 až 10 vzorků, zatímco při 

hodnocení barvy a vzhledu je možno podávat i 20 až 30 vzorků. Minimální počet 

posuzovatelů je dán hladinou přijatelného statistického rizika, doporučuje se 12 až 15 

vybraných posuzovatelů. Pro určení pořadí preferencí konzumenty je doporučované minimum 

60 posuzovatelů. Všechny vzorky musí být připravovány a podávány za stejných podmínek a 

musí být zakódované. 
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Obrázek 2: Způsob podávání a označení vzorků při pořadové zkoušce 

 

Příprava cvičení 

Připraví se desetičlenné řady vzorků o vzrůstající koncentraci barviva v uzavřených 

zkumavkách, které jsou označeny náhodnými trojmístnými kódy (správné řešení je potřeba si 

poznamenat). Použijí se čtyři různé barvy (Azorubin S – červená, Žluť SY – žlutá, Rumová 

hněď – hnědá, Smaragdová zeleň – zelená). Každý student má za úkol seřadit všechny čtyři 

barvy od nejnižší intenzity barvy po nejvyšší intenzitu a ve stejném pořadí zapsat číselné kódy 

do hodnotitelského protokolu (příloha 1). 

Pomůcky: Zkumavky 8 ml (120 ks), zátky, stojánky na zkumavky (12 ks), 4 barevné základní 

roztoky z potravinářského barviva (0,2 g barviva do 100 ml destilované vody), destilovaná 

voda, papírové samolepky, popisovací a psací potřeby, hodnotitelské protokoly. 

Tabulka 2: Ředění barevných roztoků pro pořadovou zkoušku 

ml základního 

roztoku 

ml destilované 

vody 

0,2 7,8 

0,4 7,6 

0,6 7,4 

0,8 7,2 

1,0 7,0 

1,2 6,8 

1,4 6,6 

1,6 6,4 

2,2 5,8 

2,8 5,2 
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Vyhodnocení zkoušky 

Pořadovou zkoušku je možno vyhodnocovat různými statistickými metodami. Mezi 

nejčastěji používané metody vyhodnocení patří Friedmanův test. Spočívá v tom, že každý 

jeden z J posuzovatelů posuzuje rozdílnost P vzorků prostřednictvím stanoveného pořadí od 1 

do X. To znamená, že podle rozpoznané intenzity nebo preference je seřadí a každému vzorku 

podle pořadí přisoudí jedno z čísel od 1 do X. Při zpracování výsledků Friedmanovým testem 

je vhodné nejprve data uspořádat do tabulky, kde sloupce odpovídají jednotlivým vzorkům 

(P) a řádky jednotlivým posuzovatelům (J) (tabulka 3). Pro další výpočty budou základem 

součty pořadí jednotlivých vzorků. Friedmanův test posoudí, zda případné rozdíly součtu 

pořadí jsou významné. 

)1(3)...(
)1(

12 22

2

2

1 


 PJRRR
PJP

F P  

kde J – počet posuzovatelů 

P – počet vzorků 

R1, R2 ...RP – pořadové součty přiřazené P vzorkům J posuzovateli 

F – Friedmanovo kritérium 

Fkrit – kritická hodnota Friedmanova kritéria (tabelovaná hodnota pro počet 

posuzovatelů, počet vzorků a zvolenou hladinu významnosti α). 

Pokud platí F  Fkrit, pak mezi vzorky existuje statisticky významný celkový rozdíl.  

Pro porovnání konkrétních dvou vzorků Friedmanovým testem se použije 

následujícího vztahu: 

6

)1(
960,1




PJP
RR ji       (platí pro hladinu významnosti α = 0,05) 

kde i a j – dva porovnávané vzorky 

 Ri a Rj – součty pořadí vzorků i a j 

 

Příklad 

Osm posuzovatelů mělo seřadit 5 vzorků dle stoupající intenzity barvy. Nejmenší intenzitě 

měli přiřadit nejnižší pořadí (1), nejvyšší intenzitě nejvyšší pořadí (5). Určete na hladině 

významnosti α = 0,05 zda mezi vzorky byl rozdíl a mezi kterými konkrétními vzorky byl či 

nebyl rozdíl. 
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Tabulka 3: Vzor tabulky pro zpracování dat Friedmanovým testem 

Posuzovatel 
Vzorky 

A B C D E 

1 2 4 5 3 1 

2 4 5 3 1 2 

3 1 4 5 3 2 

4 1 2 5 3 4 

5 1 5 2 3 4 

6 2 3 4 5 1 

7 4 5 3 1 2 

8 2 3 5 4 1 

Součty R1 = 17 R2 = 31 R3 = 32 R4 = 23 R5 = 17 

 

J = 8, P = 5, R1 = 17, R2 = 31, R3 = 32, R4 = 23, R5 = 17 

6,10)15(83)1723323117(
)15(58

12 22222 


F  

Fkrit. = 9,49     (pro α = 0,05, J = 8 a P = 5) 

 

F > Fkrit.   => na hladině významnosti α = 0,05 existuje mezi vzorky statisticky významný 

celkový rozdíl. 

Pokud je absolutní hodnota rozdílů součtu pořadí vzorků větší než: 

 4,12
6

)15(58
96,1 


 , 

pak na hladině významnosti α = 0,05 existuje statisticky významný rozdíl mezi danými 

dvěma vzorky. 

Platí pro: R2 – R1 = 31 – 17 = 14 rozdíl mezi A a B 

   R2 – R5 = 31 – 17 = 14 rozdíl mezi B a E 

  R3 – R1 = 32 – 17 = 15 rozdíl mezi C a A 

  R3 – R5 = 32 – 17 = 15 rozdíl mezi C a E 

Mezi ostatními vzorky není statisticky významný rozdíl. 
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5 Párová a trojúhelníková zkouška 

 

Cílem rozdílových (rozlišovacích, diskriminačních) metod je zjistit, zda mezi vzorky 

existuje nebo neexistuje rozdíl v organoleptických vlastnostech nebo senzorické jakosti. 

Nejčastěji se jedná o srovnání dvou různých vzorků, ale může jich být i více. Počet 

hodnotitelů při těchto metodách se pohybuje nejčastěji od 10 do 30. Výběr vhodné rozdílové 

metody pak záleží především na úkolu a na kvalitě (stupni zaškolení hodnotitelů). 

 

5.1 Párová porovnávací zkouška 

 

Párová zkouška patří mezi jednu z nejstarších rozdílových metod a pro svou jednoduchost 

je v senzorické analýze stále velmi často používaná. Uspořádání a průběh párové porovnávací 

zkoušky je popsán v normě ČSN EN ISO 5495. Zkouška spočívá v tom, že hodnotitel obdrží 

sadu dvou vzorků (A a B) v náhodném pořadí. Vzorky musí být ve stejných nádobách, musí 

mít stejnou teplotu a obvykle jsou zakódované trojmístným číselným kódem. Hodnotitel 

vzorky v předloženém pořadí ochutná (či jinak zhodnotí) a má rozhodnout, zda mezi vzorky 

rozpoznal nějaký rozdíl; výsledek zapíše do hodnotitelského protokolu. Existují dvě formy 

této zkoušky: 

- párová rozdílová zkouška – hodnotitel pouze určuje, zda mezi vzorky je nebo není 

rozdíl; odpověď je pouze ANO nebo NE,  

- párová preferenční zkouška – hodnotitel má určit, který ze dvou vzorků je lepší, 

který preferuje. 

 Tato metoda je použitelná jen v případě, že vzorek je relativně homogenní a je účinná: 

a) pro určení 

- zda existuje vnímatelný rozdíl (párová rozdílová zkouška) nebo 

- zda neexistuje vnímatelný rozdíl (párová zkouška podobnosti), když se například 

udělá změna ve složení, ve výrobním postupu, v balení, při zacházení nebo skladování 

nebo 

b) pro výběr, školení a sledování činnosti hodnotitelů. 
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Příprava cvičení 

Jedná se o hodnocení rozdílu intenzity chuti párovou zkouškou. Studentům je postupně 

předkládána sada 5 párů vzorků různých chutí připravených z referenčních látek a sirupu 

(tabulka 4). Studenti mají za úkol určit, zda existuje či neexistuje rozdíl v intenzitě vnímané 

chuti. Studentům jsou vzorky předkládány v 50 ml kádinkách nebo skleničkách. Výsledek 

hodnocení studenti zaznamenají do hodnotitelského protokolu (příloha 2). 

Pomůcky: sklenice na vodu, sacharóza (cukr), kyselina citrónová, chlorid sodný (sůl), kofein, 

destilovaná voda, odměrný válec o objemu 500 ml, 10 kádinek s uchem o objemu 500 ml, 10 

x 12 skleniček (kádinek) o objemu 50 ml, nerezové lžíce nebo vidličky na míchání, tácky na 

vzorky, popisovací a psací potřeby, hodnotitelské protokoly.  

 

Tabulka 4: Koncentrace látek použité při demonstraci párové porovnávací zkoušky 

látka První vzorek (g do 0,5 l dest. vody) Druhý vzorek (g do 0,5 l dest. vody) 

sacharóza 3 5 

kys. citrónová 0,25 0,25 

NaCl 2,5 1,5 

kofein 0,15 0,15 

sirup cca 1:4 s obyč. vodou cca 1:7 s obyč. vodou 

 

Vyhodnocení zkoušky 

U této metody nelze formulovat nulovou hypotézu, neboť odpověď může být pouze 

„ANO“ nebo „NE“. Pravděpodobnost, že se ke správnému výsledku dojde náhodou, je 50 %. 

K dosažení průkazných závěrů je tedy zapotřebí většího počtu odpovědí, přibližně 40 až 60, v 

některých případech i více. Neboť je často obtížné zabezpečit dostatečný počet hodnotitelů, 

předkládáme obvykle k posouzení jednomu hodnotiteli několik párů vzorků. 
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Obrázek 3: Příklad podávání a označení vzorků při párové porovnávací zkoušce 

Samotné vyhodnocení je jednoduchý odečet z tabulky uvedené v příslušné normě (tabulka 

5). Hodnota vždy odpovídá počtu posuzovaných párů a zvolené hladině významnosti α. 

Pokud je počet správných odpovědí větší nebo roven počtu odpovědí uvedených v tabulce pro 

daný počet hodnocených párů, pak mezi vzorky existuje vnímatelný rozdíl na zvolené hladině 

významnosti α (obvykle se volí α = 0,01). 

 

Tabulka 5: Vyhodnocení párové rozdílové zkoušky při hladině pravděpodobnosti 99 % 

Celkový 

počet párů 

Minimální 

počet 

kladných 

odpovědí 

Celkový 

počet párů 

Minimální 

počet 

kladných 

odpovědí 

Celkový 

počet párů 

Minimální 

počet 

kladných 

odpovědí 

8 8 26 20 44 31 

9 9 27 21 45 32 

10 10 28 22 46 33 

11 11 29 22 47 33 

12 11 30 23 48 34 

13 12 31 24 49 34 

14 13 32 24 50 35 

15 13 33 25 51 35 

16 14 34 25 52 36 

17 15 35 26 53 36 

18 15 36 27 54 37 

19 16 37 27 55 38 

20 17 38 28 56 38 

21 17 39 28 57 39 

22 18 40 29 58 40 

23 19 41 30 59 40 

24 19 42 30 60 41 

25 20 43 31   
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Příklad 

Souboru dvanácti hodnotitelů bylo předloženo po čtyřech párech vzorků. Celkový počet 

kladných odpovědí (tedy že mezi vzorky existuje rozdíl) bylo 38. Určete na hladině 

pravděpodobnosti 99 %, zda je mezi vzorky vnímatelný rozdíl. 

Celkový počet párů byl 12 x 4 = 48. Z tabulky 5 odečteme, že pro 48 párů hodnocených 

vzorků je minimální počet kladných odpovědí 34. Získaný počet kladných odpovědí z 

hodnocení (38) je větší než minimální počet kladných odpovědí uvedený v tabulce (34). Ze 

zjištěných výsledků lze vyvodit závěr, že na zvolené hladině významnosti α = 0,01 existuje 

mezi vzorky statisticky významný (vnímatelný) rozdíl. 

 

5.2 Trojúhelníková zkouška 

 

Jinou rozdílovou zkouškou je trojúhelníková zkouška. Jedná se o zkoušku starší, ale stále 

poměrně často používanou. Uspořádání a průběh trojúhelníkové zkoušky je dán technickou 

normou ČSN EN ISO 4120, která popisuje postup pro určení, zda existuje vnímatelný 

senzorický rozdíl nebo podobnost mezi dvěma vzorky. Vlastní zkouška spočívá v tom, že 

hodnotitel obdrží k posouzení řadu tří vzorků, v níž jsou vždy dva vzorky stejné a jeden 

odlišný. Vzorky by měly být podávány ve stejných nádobách, měly by mít stejnou teplotu, 

měly by být zakódované apod. Hodnotitel vzorky v předloženém pořadí ochutná a má za úkol 

určit, který vzorek je odlišný, a které dva jsou shodné. Existuje šest možných kombinací 

pořadí vzorků (AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB), které se podávají tak, aby byly v celém 

souboru zastoupeny zcela nahodile nebo stejně často. K jednotlivým vzorkům se může 

hodnotitel libovolně vracet a přezkušovat je. Pokud si není hodnotitel jistý, který ze vzorků je 

odlišný, použije se nucená volba, při které musí hodnotitel jeden ze vzorků označit jako 

odlišný. Hodnotiteli není umožněno vybrat volbu „bez rozdílů“. Výsledek se zaznamenává do 

hodnotitelského protokolu. 

Tato metoda je použitelná jen v případě, že vzorek je relativně homogenní a je účinná: 

a) pro určení 

- zda existuje vnímatelný rozdíl (trojúhelníková rozdílová zkouška) nebo 
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- zda neexistuje vnímatelný rozdíl (trojúhelníková rozdílová zkouška pro podobnosti), když se 

například udělá změna ve složení, ve výrobním postupu, v balení, při zacházení nebo 

skladování nebo 

b) pro výběr, školení a sledování činnosti hodnotitelů. 

 

Příprava cvičení 

Studentům jsou postupně předkládány k posouzení 4 různé řady tří vzorků, z nichž jsou 

vždy dva vzorky shodné a jeden odlišný. Dvě sady jsou prachovnice k posouzení pachu 

vzorků a dvě sady jsou zkumavky s různou intenzitou barevného roztoku. Studenti mají za 

úkol vybrat vždy dva shodné vzorky a jeden odlišný a výsledek zaznamenat do 

hodnotitelského protokolu (příloha 3).  

Pomůcky: skleněné prachovnice se zábrusem (6 ks), vata, nůžky, třecí miska, koření 

(hřebíček, nové koření), papírové samolepky, popisovací a psací potřeby, zkumavky 8 ml (72 

ks), zátky, potravinářské barvivo (2 různé barvy) – zásobní roztok (0,2 g barviva do 100 ml 

odměrné baňky), automatická pipeta, špičky, destilovaná voda, 12 stojánků na zkumavky, 

hodnotitelské protokoly. 

 

Tabulka 6: Množství barviva (zásobního roztoku) ve zkumavkách (8 ml) určených pro 

trojúhelníkovou zkoušku  

Sada č. 
hodnocený 

znak 
látka 

ml zásobního 

roztoku 

ml zásobního 

roztoku 

ml zásobního 

roztoku 

1 barva rumová hněď 0,8 1,0 1,0 

2 barva smaragdová zeleň 0,8 0,8 1,0 

 

Tabulka 7: Látky zabalené ve vatě a umístěné v prachovnicích pro trojúhelníkovou zkoušku 

Sada č. 
hodnocený 

znak 
látka látka látka 

3 pach pepř pepř nové koření 

4 pach 
líh 

4 kapky 

líh 

4 kapky 

líh 

8 kapek 

 



 

25 
 

Vyhodnocení zkoušky 

U trojúhelníkové zkoušky může být v podstatě kterýkoliv ze tří předkládaných vzorků 

v sadě odlišný. Jsou tedy tři možnosti odpovědí a pravděpodobnost, že se ke správnému 

výsledku dojde náhodou, je 33,33 %. K dosažení průkazných závěrů stačí menší počet 

odpovědí (hodnotitelů) než v případě párové zkoušky. Podle stupně zaškolení a kvality 

hodnotitelů zpravidla stačí 30 i méně odpovědí. 

  

 

Obrázek 4: Příklad podávání a označení vzorků při trojúhelníkové zkoušce 

Samotné vyhodnocení je jednoduchý odečet z tabulky uvedené v příslušné normě 

(tabulka 8). Hodnota vždy odpovídá celkovému počtu odpovědí a zvolené hladině 

významnosti α. Pokud je počet správných odpovědí větší nebo roven minimálnímu počtu 

správných odpovědí uvedených v tabulce pro daný celkový počet odpovědí, pak mezi vzorky 

existuje vnímatelný rozdíl na zvolené hladině významnosti α (obvykle se volí α = 0,01). 
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Tabulka 8: Vyhodnocení trojúhelníkové zkoušky při hladině pravděpodobnosti 99 % 

Celkový 

počet 

odpovědí 

Minimální 

počet 

správných 

odpovědí 

Celkový 

počet 

odpovědí 

Minimální 

počet 

správných 

odpovědí 

Celkový 

počet 

odpovědí 

Minimální 

počet 

správných 

odpovědí 

5 5 21 13 37 20 

6 6 22 14 38 21 

7 6 23 14 39 21 

8 7 24 14 40 22 

9 7 25 15 41 22 

10 8 26 15 42 22 

11 8 27 16 43 23 

12 9 28 16 44 23 

13 9 29 17 45 24 

14 10 30 17 46 24 

15 10 31 18 47 25 

16 11 32 18 48 25 

17 11 33 19 49 25 

18 12 34 19 50 26 

19 12 35 19   

20 13 36 20   

 

Příklad 

Třiceti posuzovatelům bylo předloženo po jedné sadě pomerančových džusů A a B, z 

nichž vzorek A byl skladován 6 měsíců při teplotě 18 až 22 °C a vzorek B při teplotě 15 °C. Z 

30 odpovědí bylo 17 správných a 13 nesprávných. Určete na hladině pravděpodobnosti 99 %, 

zda je mezi vzorky vnímatelný rozdíl. 

Celkový počet odpovědí byl 30, protože každý posuzovatel hodnotil jen jednu sadu. Z 

tabulky 8 odečteme, že pro celkový počet 30 odpovědí je minimální počet správných 

odpovědí 17. Získaný počet správných odpovědí z hodnocení (17) je stejný jako minimální 

počet správných odpovědí uvedený v tabulce (17). Ze zjištěných výsledků lze vyvodit závěr, 

že na zvolené hladině významnosti α = 0,01 existuje mezi vzorky statisticky významný 

(vnímatelný) rozdíl. 
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6 Zkouška „A“ – „ne A“ 

 

Jedná se v podstatě o rozdílovou či rozlišovací zkoušku, která odpovídá situaci, kdy 

hodnotitelé (spotřebitelé) srovnávají vzorek s výrobkem, který běžně konzumují nebo jej 

konzumovali minule a jeho vlastnosti si dobře pamatují. 

Průběh a uspořádání zkoušky „A“ – „ne A“ popisuje technická norma ČSN ISO 8588. 

Zkoušku lze využít jako: 

- rozdílovou, pro hodnocení vzorků, které vykazují rozdíly v organoleptických vlastnostech 

nebo senzorické jakosti (vzhled, následná chuť a další), 

- rozpoznávací, pro zjištění, zda hodnotitelé jsou schopni identifikovat nový podnět ve vzorku 

(např. nový typ umělého sladidla), 

- zkoušku vnímání, pro stanovení citlivosti hodnotitelů k určitému podnětu. 

Zkouška spočívá v tom, že hodnotitel obdrží nejprve neanonymně vzorek A, který slouží 

jako jakýsi standard, tento vzorek ochutná nebo jinak zhodnotí a dobře si zapamatuje jeho 

vlastnosti. Poté je hodnotiteli vzorek odebrán a v průběhu dalšího hodnocení se k němu již 

nemůže vracet a přezkušovat ho. Následuje podávání různě dlouhé řady vzorků (A a B) v 

náhodném pořadí, v pravidelných intervalech a hodnotitel má určit, zda je předložený vzorek 

shodný se standardem (zda je „A“) nebo zda se od standardu liší (zda je „ne A“). Protože 

hodnotitel srovnává neznámý vzorek jen s jedním vzorkem (má jen jeden podnět – stimul), 

bývá zkouška nazývána také jako jednostimulová. Výsledek zaznamenává do hodnotitelského 

protokolu.  

Zkouška „A“ – „ne A“ je poměrně náročná na paměť hodnotitele a při hodnocení většího 

počtu vzorků je zapotřebí použít panel složený ze zkušených hodnotitelů. V některých 

případech je hodnotitel seznámen nejprve s oběma vzorky („A“ i „ne A“), ale v tomto 

případě se jedná již o dvoustimulovou zkoušku. 

 

Příprava cvičení: 

Studentům je předložen nejprve vzorek „A“ s chutí sladká 1 (roztok sacharózy) o intenzitě 

přibližně 40 g/l. Poté jsou studentům předkládány nádobky se vzorkem „A“ (sacharóza) a 
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nádobky se vzorkem „ne A“ (náhradní sladidlo sacharin v množství odpovídající sladkosti 

sacharózy v koncentraci 40 g/l) v náhodném pořadí. Studenti mají za úkol určit, zda se jedná o 

vzorek „A“ nebo vzorek „ne A“, následně výsledek zaznamenat do hodnotitelského 

protokolu (příloha 4). 

Pomůcky: sklenice na vodu, kostkový cukr, sacharin, obyčejná voda, odměrný válec o objemu 

500 ml, 11 kádinek s uchem o objemu 500 ml, 11 x 12 skleniček (kádinek) o objemu 50 ml, 

nerezové lžíce nebo vidličky na míchání, tácky na vzorky, popisovací a psací potřeby, 

hodnotitelské protokoly.  

 

Obrázek 5: Příklad pořadí a označení vzorků při zkoušce „A“ – „ne A“ 

 

Vyhodnocení zkoušky 

Po skončení zkoušky uspořádá analytik získané výsledky do tabulky, která má v 

jednodušším případě dva sloupce a dva řádky a následně se výsledky statisticky zpracují s 

využitím χ
2
 – testu. 

  Předložený vzorek je 
Celkem 

  „A“ „ne A“ 

Posuzovatel 

identifikuje 

„A“ a c a + c 

„ne A“ b d b + d 

Celkem a + b c + d n 
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V příslušné normě v tabulkách naleznete označení χ
2

α,υ  

α – hladina významnosti (volí se 0,05 %) 

υ – počet stupňů volnosti  υ = k-1, kde k je počet různých vzorků (A, B, C...) 

Pokud χ
2

 > χ
2
 α,υ pak na hladině významnosti α existuje mezi vzorky statisticky 

významný rozdíl. 

 

Příklad 

Dvaceti posuzovatelům byly postupně předkládány vzorky dvou látek o stejné sladivosti 

(roztok sacharózy „A“ a roztok sacharinu o stejné sladivosti „ne A“). Každému posuzovateli 

bylo předloženo pět vzorků „A“ a pět vzorků „ne A“. Vzorek „A“ hodnotitelé identifikovali 

správně v 60 případech, vzorek „ne A“ hodnotitelé identifikovali správně v 65 případech. 

Zbylé odpovědi byly špatné. Určete na hladině významnosti α = 0,05 zda mezi vzorky byl 

rozdíl. 

 

  Předložený vzorek je 
Celkem 

  „A“ „ne A“ 

Posuzovatel 

identifikuje 

„A“ 60 35 95 

„ne A“ 40 65 105 

Celkem 100 100 200 
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Tabulková kritická hodnota χ
2

(0,05; 1) = 3,84 (tabulka 9), což je hodnota nižší než spočtená, 

lze tedy konstatovat, že s 95 % pravděpodobností existuje mezi vzorky rozdíl. 

 

 

Tabulka 9: Kritické hodnoty χ
2
 pro vyhodnocení zkoušky „A“ – „ne A“ 

  Hodnoty χ
2
 pro riziko 

oboustranná hypotéza 0,1 (10 %) 0,05 (5 %) 

jednostranná hypotéza 0,05 ( 5 %) 0,025 (2,5 %) 

stupně volnosti 

1 2,71 3,84 

2 4,61 5,99 

3 6,25 7,81 

4 7,78 9,49 

5 9,24 11,1 

6 10,6 12,6 

7 12,0 14,1 

8 13,4 15,5 

9 14,7 16,9 

10 16,0 18,3 

Jednostranná hypotéza – odpověď „A“ je častější, je-li vzorek skutečně „A“, než když není 

„A“ 

Oboustranná hypotéza – odpovědi „A“ a „ne A“ jsou nezávislé na vzorku   
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7 Stupnice v senzorické analýze 

 

Popis a použití kvantitativních odpovědních stupnic je blíže specifikován v technické 

normě ČSN ISO 4121. Hodnocení s použitím stupnic patří mezi velmi časté způsoby 

vyjadřování výsledků v senzorické analýze. Stupnice v senzorické analýze je řada stupňů 

(příjemnosti, kvality, intenzity) seřazená do určité posloupnosti. V praxi se setkáváme se 

čtyřmi typy stupnic: 

a) nominální – např. když se tážeme: „Je rozdíl mezi vzorky?“, odpověď je „ano“ nebo 

„ne“; také při třídění vzorků do kategorií využíváme nominální stupnice, např. při 

třídění vína podle odrůdy. Významnost se vyjadřuje v % kladných odpovědí. 

b) ordinální (pořadová) – intenzita, kvalita či příjemnost určité vlastnosti se mění 

určitým daným směrem, velikosti intervalů mezi jednotlivými stupni nejsou 

kvantifikovány a nevíme, jak velký je rozdíl mezi vzorky. Lze zjistit např., že vzorek 

A je lepší než vzorek B a ten je lepší než vzorek C, ale rozdíl nelze vyčíslit. Příkladem 

takové stupnice z praxe je pořadí soutěžících, známky ve škole nebo Richterova 

stupnice intenzit zemětřesení. Výsledky získané pomocí těchto stupnic se nesmí sčítat, 

odčítat, násobit ani dělit, nelze tedy počítat průměrnou hodnotu nebo směrodatnou 

odchylku. 

c) intervalové – velikosti intervalů mezi jednotlivými stupni jsou voleny tak, že rozdíly 

mezi dvěma sousedními stupni odpovídají vždy stejnému rozdílu intenzit senzorického 

počitku. Příkladem intervalové stupnice je stupnice na měření teploty. Z početních 

operací lze použít sčítání a odčítání, ale nesmí se použít násobení a dělení. Platí-li 

Weberův zákon: k
S

S
JND 

2

1  (Just Noticeable Difference, právě rozlišitelný rozdíl), 

odpovídá intervalové stupnici taková stupnice, jejíž jednotkou je JND. Mnohdy 

specialisté věří v intervalový charakter svých stupnic, nicméně v senzorické analýze se 

přísně intervalové stupnice prakticky nevyskytují. 

d) poměrové – stupně jsou voleny tak, že stejné poměry dvou stupňů odpovídají stejným 

poměrům intenzity počitku. Např.: byla-li kyselost vzorku A hodnocena stupněm 9 a 

kyselost vzorku B stupněm 3, s použitím poměrové stupnice, pak 9 : 3 = 3 a lze 

konstatovat, že vzorek A je třikrát kyselejší, než vzorek B. Příkladem poměrové 
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stupnice je Kelvinova teplotní stupnice nebo hmotnostní stupnice. Poměrovou stupnici 

v senzorické analýze lze získat při magnitudovém hodnocení.   

Stupnice mohou být dále rozděleny na numerické a slovní (nejběžněji používané), 

dynamické (např. pro zaznamenávání změn senzorických vlastností v čase) nebo obrázkové 

(používají se v případě hodnocení dětí, které ještě neumí číst a psát; obrázek 6). 

Stupnice jednopolární má nulovou či neutrální hodnotu umístěnou na jednom konci 

stupnice, stupnice bipolární ji má umístěnou uprostřed. 

 

Obrázek 6: Obrázková grafická stupnice 

 

7.1 Kategorové ordinální stupnice 

 

Kategorové ordinální stupnice patří v senzorické analýze mezi jedny z nejčastěji 

používaných stupnic. Kontinuum možných počitků se rozdělí do oddělených skupin 

(kategorií), např. 1-nekyselý, 2-kyselý, 3-velmi kyselý. Hodnotitel musí v tomto případě 

ochutnat vzorek a zařadit do jednoho z uvedených stupňů; nelze používat žádné mezistupně. 

Také výsledek musí být uveden v celých stupních, ne ve zlomcích. Při sestavování stupnic by 

měly být jednotlivé stupně doprovázeny vhodným slovním popisem a zároveň by mělo být 

zahrnuto celé spektrum možných počitků (obrázek 7). V praxi se však můžeme setkat i se 

stupnicemi s částečným popisem, u kterých jsou slovně definovány pouze vybrané stupně, 

nebo jsou popsány pouze krajní body stupnice určující její orientaci. 
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Obrázek 7: Příklady typických kategorových stupnic 

 

Pro zjednodušení práce s výsledky se často popis jednotlivých stupňů vyjadřuje kódem 

(písmeno, číslice). Nevýhodou označení stupňů číslem je, že svádí k manipulaci s výsledky, 

jako se skutečnými čísly, např. k výpočtu průměrné hodnoty.  

Počet stupňů se volí podle kvality hodnotitelů. Pro nezaškolené hodnotitele je vhodná 2 až 

3 bodová stupnice, pro zaškolené hodnotitele s praxí je vhodná 5 až 7 někdy i 9 bodová 

stupnice. Zvláště u nezaškolených hodnotitelů by měl organizátor hodnocení vysvětlit význam 

jednotlivých výrazů použitých ve stupnici. Vyhnout bychom se měli termínu průměrný, 

jelikož může být chápán různým způsobem; jako absolutní průměr všech vzorků, které na 

světě existují nebo které hodnotitel poznal, jako relativní průměr souboru vzorků, které 

hodnotitel právě hodnotí, nebo ve významu horší, ale ještě přijatelný. 

 

7.2 Grafické stupnice 

 

Hodnocení s použitím grafických stupnic patří v současné době mezi značně rozšířené 

způsoby. Stupnice, které se při tom používají, se dělí na strukturované a nestrukturované. 

Strukturované stupnice jsou rozděleny na řadu úseků a jsou jakýmsi přechodem mezi 

kategorovými a nestrukturovanými stupnicemi (obrázek 8). Nestrukturované stupnice nejsou 

dále dělené, což může vést k většímu rozptylu výsledků hodnocení (obrázek 9). Výsledek 

hodnocení zaznamenává hodnotitel na stupnicích nejčastěji příčnou čarou nebo křížkem, popř. 

jinou značkou. 
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Obrázek 8: Strukturované grafické stupnice 

 

Obrázek 9: Nestrukturované grafické stupnice 

 

Vyhodnocení u rozšířených nestrukturovaných grafických stupnic se provádí nejčastěji 

tak, že se změří vzdálenost od jednoho konce stupnice (záleží, kde je 0, podle slovního 

popisu) po vyznačený bod hodnocení pomocí pravítka a zjištěná vzdálenost v mm se zapíše. 

Výhodou je, pokud stupnice měří 100 mm, zjištěná hodnota mm nám přímo udává počet 

bodů. Pokud je délka stupnice odlišná, bodovou hodnotu může představovat procento délky 

stupnice. 

Grafické stupnice lze využít také při hodnocení pomocí poměrových či magnitudových 

metod. U poměrových metod je většinou na stupnici vyznačen standard, který představuje 100 

%. Hodnotitel má za úkol určit (odhadnout), kolik % intenzity hodnocené vlastnosti u 

standardu odpovídá neznámému (hodnocenému) vzorku (obrázek 10). V případě 

magnitudového hodnocení přiřadí hodnotitel vzorku A určité číslo např. 50 a u dalších vzorků 

přiřazuje intenzitě dané vlastnosti hodnoty, které zohledňují číslici zvolenou pro první vzorek 

(A). Pokud vzorek B je hodnocen číslicí 25, lze předpokládat, že daná vlastnost má poloviční 

intenzitu (A : B = 0,5). 
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Obrázek 10: Poměrová grafická stupnice 

Grafické metody jsou vhodné zejména pro výzkumnou a vývojovou činnost, při níž jsou 

jednotlivé vzorky nebo vlastnosti vzorků porovnávány. Nehodí se příliš pro posuzování 

senzorické jakosti potravin.  

 

Příprava cvičení: 

Studentům budou předkládány různé vzorky potravin (tatranka, sušenka, džus, kečup nebo 

jiné) a studenti budou mít za úkol hodnotit jakost předložených vzorků s použitím různých 

stupnic (příklad viz příloha 5). V další části cvičení budou studenti hodnotit jednotlivé 

vlastnosti křehkých výrobků (tyčinky, brambůrky) a jejich intenzitu zaznamenávat na grafické 

stupnici. V závěru cvičení studenti vyhodnotí hodnotitelské protokoly a porovnají jednotlivé 

vzorky. Jde především o osvojení si práce se stupnicemi. 

Pomůcky: sklenice, dezertní talíře (48 ks), skleničky (kádinky) malé (48 ks), lžičky (12 ks), 

kečup, džus, tatranky, sušenky, misky (24 ks), hodnotitelské protokoly, psací potřeby, 

pravítka (12 ks). 
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8 Hodnocení srovnáním se standardem 

 

Metoda hodnocení srovnáním se standardem je typická tím, že hodnotitel srovnává vzorek 

nebo několik vzorků s neanonymním referenčním vzorkem (standardem). Některé rozlišovací 

nebo magnitudové metody jsou také v principu založené na srovnání se standardem. U 

rozlišovacích metod však zjišťujeme pouze, zda mezi vzorky existuje nebo neexistuje rozdíl, 

zatímco u metody srovnávání se standardem zjišťujeme také jeho velikost. V nejjednodušším 

případě je hodnotiteli předložen standardní vzorek A a srovnávaný vzorek B, hodnotitel tyto 

vzorky posoudí a vyjádří velikost rozdílu pomocí vhodné stupnice (obrázek 11).   

 

Obrázek 11: Příklad stupnice při hodnocení srovnáním se standardem 

Hodnotitel může vzorek i standard ochutnávat opakovaně, aby co nejlépe určil velikost 

rozdílu. Většinou je zapotřebí 5 až 50 odpovědí k uzavření průkazného závěru; záleží na 

konkrétním úkolu a stupni zaškolení hodnotitelů. V některých případech se mezi vzorky 

zařazuje anonymně standard nebo se podává některý vzorek dvakrát, abychom ověřili 

opakovatelnost odpovědí hodnotitelů. 

V praxi je často nutné zjistit, do jaké míry je srovnávaný vzorek lepší nebo horší než 

standard. Využívají se k tomu tzv. dvousměrné stupnice, které udávají směr odchylky 

(obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Dvousměrná stupnice 
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Vzorek, který je na hédonické stupnici hodnocen stupněm stejně dobrý jako standard, 

nemusí být nutně stejný jako standard, může se lišit v intenzitě některé vlastnosti. Často se 

může intenzitní hodnocení značně lišit od hédonického, proto se doporučuje podávat vzorky k 

jednotlivým typům hodnocení odděleně, aby hodnotitel nebyl předchozím hodnocením 

ovlivněn. 

Existují i další modifikace metody hodnocení srovnáním se standardem; např. srovnávání 

zkoumaného vzorku se sadou standardů. Hodnotitel má potom za úkol určit, kterému ze 

standardů se vzorek nejvíce blíží. Pro hodnocení chuti, vůně a textury se obvykle používají 

dva nebo tři standardy, při hodnocení vzhledu a barvy lze použít větší počet standardů (6 až 

30). Jinou metodou je srovnávání vzorků s paměťovým standardem, čehož využívají experti, 

kteří pravidelně hodnotí v podniku vybraný výrobek či komoditu a je jim dobře známá 

standardní jakost výrobku. Na základě paměti hodnotí, zda výrobek je standardní jakosti, 

popř. pomocí stupnice určují, do jaké míry se od standardu liší. 

Hodnocení srovnáním se standardem lze využít také k odhalení závad senzorické jakosti, 

kdy jako standard je předložen vzorek s určitou závadou (např. víno s myšinovým zápachem) 

a u srovnávaných vzorků se určuje, zda se u nich daná závada vyskytuje, popř. do jaké míry. 

Podobně lze využít standardu jako vzoru, kdy standard je vzorek s mimořádně vyvinutou 

kladnou vlastností a u ostatních vzorků se posuzuje, zda se u nich daná vlastnost shoduje se 

standardem nebo do jaké míry se liší. 

Metoda hodnocení srovnáním se standardem je využívána velmi často pro praktické 

kontrolní účely, pro každodenní sledování výroby podniku, pro srovnávání výrobků od 

různých výrobců a v neposlední řadě také pro vědecké, výzkumné a vývojové účely. 

 

Příprava cvičení: 

Studentům je předložen standardní vzorek čaje oslazený třemi kostkami cukru na litr při 

pokojové teplotě. Poté jsou studentům anonymně předkládány vzorky čajů oslazených 

různým množstvím cukru (např. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kostek cukru na litr čaje) v náhodném pořadí. 

Studenti mají za úkol určit pomocí přiložené stupnice, do jaké míry se vzorky liší od 

standardu a výsledek zapsat do hodnotitelského protokolu (příloha 6). Na 0,5 l vroucí vody se 

použije jeden sáček čaje, nechá se luhovat přesně 60 s (přesnost je důležitá, aby sladká chuť 

nebyla rušena různou intenzitou čaje). 
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Pomůcky: sklenice na vodu (12 ks), čaj, kostkový cukr, varná konvice nebo hrnec a vařič, 

stopky, kádinky 1 l (7 ks), kádinky 50 ml (7 x 12 ks), psací a popisovací potřeby, 

hodnotitelské protokoly. 
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9 Metody senzorického profilu 

 

Senzorický profil je popisná deskriptivní analýza vzorku potravin (nebo i jiných vzorků) 

prováděná skupinou školených hodnotitelů. Senzorický profil se skládá z řady dílčích 

vlastností (deskriptorů), každá se svou hodnotou intenzity. Metoda senzorického profilu je 

vhodná především pro výzkumnou a vývojovou činnost, ale uplatňuje se i v běžné provozní 

praxi: 

a) pro vývoj nebo změnu výrobku, 

b) pro definování výrobku, výrobního standardu nebo obchodního standardu, 

c) pro studium a zlepšování doby skladování, 

d) pro definování referenčního „čerstvého“ výrobku při zkoušení doby skladování, 

e) pro porovnání výrobku se standardem nebo dalšími podobnými výrobky na trhu nebo 

ve vývoji, 

f) pro mapování vnímaných vlastností výrobku za účelem porovnání s faktory jako jsou 

instrumentální, chemické nebo fyzikální vlastnosti nebo přijatelnost pro konzumenty, 

g) pro charakterizaci druhu a intenzity cizího pachu nebo cizí vůně ve vzorku. 

Obvyklý senzorický profil je profil získaný statistickým zpracováním dat získaných od 

několika posuzovatelů s použitím jednoho seznamu deskriptorů. Dohodnutý senzorický profil 

je profil získaný po dohodě vyplývající z diskuse skupiny hodnotitelů, z nichž každý před 

diskusí hodnotil výrobek podle svých vlastních kritérií. Při stanovení profilu volného výběru 

každý posuzovatel vybírá své vlastnosti pro popis skupiny vzorků, prostor pro shodu je 

odvozen statisticky. Můžeme se setkat také s profilem doznívání, který posuzuje intenzitu 

dané vlastnosti tak, jak se mění v čase; velmi často se setkáváme s částečným senzorickým 

profilem, který obsahuje pouze vybrané vlastnosti s jejich hodnotami intenzit (profil vůně, 

profil chuti, profil textury, profil flavoru). 

 

9.1 Vytvoření seznamu deskriptorů senzorického profilu 

 

Ve většině případů předchází vlastnímu stanovení senzorického profilu výběr dílčích 

vlastností (deskriptorů). Seznam těchto deskriptorů je pro každý konkrétní úkol specifický a 

vypracovává se zvlášť. Při zpracování seznamu deskriptorů se postupuje podle určitých zásad: 
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a) seznam musí zahrnovat nejdůležitější organoleptické vlastnosti chuti, vůně, textury 

příslušného vzorku potravin; 

b) seznam musí zahrnovat ty deskriptory, které jsou pro výrobek typické a 

charakteristické; 

c) seznam musí zahrnovat deskriptory pro rozlišení mezi různými stupni jakosti nebo 

druhy výrobku; 

d) seznam musí zahrnovat deskriptory popisující významné závady senzorické jakosti; 

e) seznam nesmí být příliš rozsáhlý, aby byli hodnotitelé schopni udržet v průběhu 

hodnocení pozornost; 

f) seznam musí obsahovat jen termíny všem srozumitelné, jednoznačné a přesně 

definované; nevhodné je použití termínů např. chuť typická nebo chuť jemná, kterým 

by mohli hodnotitelé špatně rozumět; 

g) seznam musí být uspořádán tak, aby profil dobře sestavoval; je vhodné příbuzné 

deskriptory řadit po sobě a postupovat od jednodušších ke složitějším. 

Pro získání seznamu deskriptorů lze využít různé metody. Hodnocené vzorky můžeme 

předložit k ochutnání velkému souboru osob (60 až 200) a každý dotázaný vypíše všechny 

vlastnosti, které u vzorku rozpoznal. Pokud je to možné, můžeme požádat experty na danou 

problematiku, aby seznam sestavili. Jinou možností je, že se vezme rozsáhlý seznam 

deskriptorů, který se předloží buď velké skupině nezaškolených osob, nebo malé skupině 

expertů a ti vyberou ze seznamu vlastnosti, které považují za důležité. 

 

9.2 Optimalizace seznamu deskriptorů senzorického profilu 

 

Po výběru deskriptorů jedním ze tří možných způsobů získáme značně rozsáhlý seznam s 

údaji o četnosti jednotlivých deskriptorů. Tento seznam je pro další práci nepoužitelný, 

musíme jej vhodným způsobem zredukovat a optimalizovat. Optimalizace seznamu se 

provádí nejčastěji čtyřmi kroky: 

1. vyřazení synonym a deskriptorů velmi blízkého významu (např. koření, kořenná, 

kořeněná); 

2. vyřazení výrazů, které se vyskytují pouze zřídka, pokud nejsou právě tyto výrazy pro 

výrobek významné; 
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3. vyřazení výrazů, které se během hodnocení nebudou měnit (např. slanost); 

4. zařazení výrazů, které popisují hlavní závady výrobku (např. žluklá, hnilobná). 

Výsledný seznam má obsahovat 6 – 12 deskriptorů pro méně zkušené hodnotitele, seznam 

určený expertům může obsahovat 10 – 40 deskriptorů. 

 

9.3 Vlastní stanovení senzorického profilu 

 

Pro stanovení senzorického profilu lze využívat různé stupnice. Pro méně zkušené 

hodnotitele se jako nejvhodnější doporučuje pěti až devítibodová stupnice doprovázená 

slovním popisem. Termíny použité k popisu jednotlivých stupňů musí být voleny tak, aby 

mezi nimi byl co nejrovnoměrnější rozdíl. Pro zkušenější hodnotitele jsou vhodné grafické 

nestrukturované stupnice. Výsledky hodnocení jsou velmi často zpracovávány pomocí 

diagramů (grafů), které lze v některých případech použít přímo pro zaznamenávání výsledků. 

Mezi nejrozšířenější senzorické profily patří profil chuti, vůně, textury nebo flavoru. Při 

jejich stanovení se vzorek podává ve větším množství, jelikož hodnotitel musí vzorek 

ochutnávat opakovaně, aby správně určil intenzitu jednotlivých deskriptorů. Například při 

stanovení flavorového profilu se podávají při jedné zkoušce maximálně 2 až 3 vzorky, aby 

nedošlo k adaptaci receptorů nebo i psychické únavě. V některých případech se vzorky pro 

stanovení flavorového profilu upravují (zvlášť se hodnotí masový vývar, zvlášť podíly masa), 

čímž se zjednoduší hodnocení. Při vlastním hodnocení hodnotitel ochutná vzorek nejprve 

orientačně a vytvoří si celkový dojem o vzorku. Následně se při každém soustu soustředí na 

dva až čtyři deskriptory, podle zkušeností hodnotitele. Důležité je při tom ochutnávat vždy 

stejné množství vzorku, aby nedošlo ke zkreslení poměru intenzit jednotlivých deskriptorů 

(např. polévkovou lžící). V některých případech se zaměřujeme i na pořadí, ve kterém se 

jednotlivé dílčí vjemy objevují (obrázek 13). 
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Obrázek 13: Hodnocení senzorického profilu vařeného hovězího masa půlkruhovým 

diagramem 

 

Z hodnocení získáme intenzitu příslušných deskriptorů. Pro každý deskriptor se výsledky 

souboru hodnotitelů zpracují zvlášť. Celkový výsledek lze vyjádřit v tabulce, která může být 

při velkém množství dat nepřehledná, nebo se vyjadřuje graficky pomocí různých diagramů 

(lineární, pavučinový, půlkruhový, hvězdicový aj.). 

 

Příprava cvičení 

Studenti budou hodnotit senzorický profil chuti dvou ovocných džusů (pomerančový, 

jablečný). Každý student obdrží postupně 200 ml pomerančového džusu a 200 ml jablečného 

džusu. Jeho úkolem je džus ochutnat a postupně hodnotit intenzitu jednotlivých dílčích chutí 

ve vzorku a zaznamenat je přímo do hodnotitelského diagramu v protokolu (příloha 7). 

Pomůcky: sklenice na džus 250 – 300 ml (24 ks), sklenice na vodu (12 ks), hodnotitelské 

protokoly, psací a popisovací potřeby.  
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10 Senzorické hodnocení ovoce a zeleniny 

 

U ovoce a zeleniny lze hodnotit velký počet jakostních znaků a jejich deskriptorů, proto 

není lehké postihnout jejich senzorickou jakost, jako dvou potravinových komodit. Znaky 

jakosti jsou definovány jako dílčí vlastnosti výrobku, které se podílejí na celkové jakosti a 

slouží k rozlišení mezi jednotkami daného souboru. Soubory znaků určující jakost ovoce a 

zeleniny lze rozdělit na: 

a) kvantitativní kritéria jakosti, 

b) znaky nutriční jakosti, 

c) znaky senzorické jakosti, 

d) bioaktivní, chemoprotektivní složky, 

e) znaky antikvalitativní. 

Velká část znaků jakosti je posuzována senzorickou analýzou. V další části jsou dále 

rozvedeny pouze znaky senzorické jakosti.   

 

10.1 Vnější vzhledová jakost 

 

Vnější vzhledová jakost je dána mnoha znaky, z nichž mají největší význam vzhled, tvar, 

textura, barva a velikost. Hodnotí se většinou zrakem, ale i hmatem a čichem, mají velký 

význam pro prodejnost zboží. V širším smyslu se na vnějším vzhledu podílejí i balení a 

označování výrobků. K důležitým znakům vzhledu ovoce a zeleniny, které jsou uvedeny v 

normách jakosti, patří i celistvost, zdravost, čerstvost, dužnatost, vyrovnanost (homogenita), 

povrchová čistota a suchost. Viditelnými vadami jsou mechanické poškození, napadení 

chorobami, požerky škůdců, znečištění, různé defekty. U produktů z ovoce a zeleniny se mezi 

vnějšími znaky hodnotí způsob krájení, loupání, čirost a zákal tekutých výrobků, kusovitost u 

džemů, jemnost vystření u kašovitých výrobků aj. Jednotlivé znaky mají různý faktor 

závažnosti pro vnější vzhledovou jakost. 
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10.2 Velikost a hmotnost 

 

Velikost a hmotnost se posuzují nejdříve vizuálně, požaduje se co největší vyrovnanost. 

Při velké nevyrovnanosti se hodnotí měřením nebo vážením. Obdobný význam mají 

objemové charakteristiky – hustota, objemová hmotnost, sypná hmotnost, měrný povrch nebo 

tvarové znaky jakosti ovoce a zeleniny. 

 

10.3 Textura 

 

Textura je soubor mechanických, strukturně-látkových, u ovoce a zeleniny také 

anatomických a morfologických vlastností. Textura ovoce a zeleniny je vyjadřována 

charakteristikami: tvrdost, soudržnost (kohesivita), lámavost, viskozita (vazkost), gumovitost, 

žvýkatelnost, pružnost, přilnavost (adhesivita), šťavnatost, křehkost, tuhost, měkkost, pevnost, 

pružnost (elasticita), houževnatost, jemnost, homogennost, drobivost, praskavost, 

rozplývavost, roztékavost, lepkavost, mazlavost, tekutost, hustota, stlačitelnost, moučnatost, 

moučnatost, zrnitost, kaménčivost, dřevnatost, vláknitost, hladkost, drsnost, hrubost, 

pórovitost aj. Výčet deskriptorů textury je ještě bohatší, poněvadž u některých plodů (jablka) 

se hodnotí odděleně textura dužniny a textura slupky. Ve výrobcích z ovoce a zeleniny se 

senzoricky posuzují mnohé reologické znaky (homogenita, jemnost vystření aj.). Mnohé 

texturní znaky jakosti jsou současně deskriptory čerstvosti ovoce a zeleniny. 

 

10.4 Barevnost 

 

Přesněji barevnost vyjadřují pojmy chromatičnost a kolorita, které jsou vlastnostmi 

zrakového vjemu. Barva světla se označuje jako chromatičnost: zdroj světla vyzařuje jen 

určitou část viditelného spektra, anebo prochází filtrem, propouštějícím jen část vlnového 

rozsahu. Kolorita je barva tělesa, jehož povrch odráží dopadající barevné světlo anebo odráží 

část spektra bílého světla a zbytek absorbuje. 

Při hodnocení ovoce a zeleniny se uplatňuje složka světla odražená, procházející a 

rozptýlená. Posuzuje se barevný tón, sytost a jas barvy a typičnost barvy odpovídající druhu, 

odrůdě nebo stupni zralosti. Počet deskriptorů pro hodnocení barevnosti ovoce a zeleniny je 
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velký, doporučuje se srovnávání s barevnými standardy (etalony), pomocí kterých je možné 

přesněji určit i méně obvyklé názvy kolority (např. bronzově hnědá, lososově růžová apod.). 

V zahradnictví jsou často používány barevné standardy RHS (Royal Horticultural Society), 

které celkem 202 číslovaných karet, každá s pěti odstíny. 

 

10.5 Chutnost 

 

Chutnost (flavor) je komplexní vnímání chuti, vůně a dotyku, při hodnocení ovoce a 

zeleniny má mimořádný význam pro hodnocení druhové a odrůdové chutnosti. K 

objektivnímu hodnocení se používá metoda kvantitativního profilu chutnosti (QFP) nebo 

kvalitativní popisné analýzy (QDA). Ke čtyřem základním chutím se přiřazují další (kovová, 

umami, svíravá, pálivá) a všechny se dále rozlišují vyjádřením intenzity, plnosti a dobou 

doznívání. Vůně ovoce a zeleniny je vyjadřována mimořádně bohatou škálou deskriptorů. 

Počet sloučenin, které jsou nositeli pachu, se pohybuje podle druhu ovoce a zeleniny od 50 do 

1000. Hodnocení jakosti pachů zahradnických produktů zatím málo přihlíží k intenzitě a 

kvalitě vůně a není zpracován podrobný systém deskriptorů pro její hodnocení. Deskriptory 

pachových složek byly zpracovány pro potřeby senzorické analýzy vín a jsou používány 

mezinárodně. 

Pozn: Jen ojediněle se senzoricky posuzuje ovoce a zelenina také sluchem. I když se 

nehodnotí přímo vjem zvuků, podvědomě se bere v úvahu při hodnocení křupavosti jablek, 

salátu a jiných plodin. K určování kvality ovoce byly zkonstruovány také přístroje, které měří 

a vyhodnocují zvukovou rezonanci bez poškození plodů. 

 

 

10.6 Senzorické hodnocení jakosti jablek 

 

Jablka jsou podle platné legislativy rozdělována do tří tříd jakosti (Výběrová, I. jakost, II. 

jakost). Všechny třídy jakosti musí splňovat základní požadavky normy na zralost, zdravotní 

stav, celistvost, vzhled, čistotu, povrchovou vlhkost, cizí chutě a pachy. Na základě výskytu 

případných defektů tvaru, velikosti, vad, stupně poškození a vybarvení jsou jablka zařazována 

do jednotlivých tříd jakosti. 
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Příprava cvičení: 

Studentům jsou postupně předkládány označené vzorky jablek (celé kusy), které hodnotí 

pomocí přiloženého popisu základních požadavků (příloha 8). Svá hodnocení zaznamenávají 

do příslušných tabulek v hodnotitelském protokolu podle uvedené legendy (příloha 9). 

Pomůcky: vzorky jablek různé třídy jakosti, talíře (36 ks), nože, pravítka, popis základních 

požadavků (12 x), hodnotitelské protokoly (12 x), psací a popisovací pomůcky. 

  

  



 

47 
 

11. Senzorické hodnocení piva 

 

Požadavky na jakost piva uvádí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., 

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a 

koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 

konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí v aktuálním znění. 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, 

neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle 

kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje 

i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny 

hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, 

obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah 

alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů, 

b) pivem spodně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek 

spodního kvašení, 

c) pivem svrchně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek 

svrchního kvašení, 

d) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů, 

e) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů 

karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady, 

f) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv, 

g) stolním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní 

mladiny do 6 % hmotnostních včetně, 

h) výčepním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní 

mladiny 7 až 10 % hmotnostních, 

i) ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 

až 12 % hmotnostních, 

j) pivem speciálním pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní 

mladiny 13 % hmotnostních a vyšším, 

k) porterem tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní 

mladiny 18 % hmotnostních a vyšším, 
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l) pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % 

objemových (1,0 % hmotnostních), 

m) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 

% hmotnostních), 

n) pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné 

obiloviny než ječmene nebo pšenice vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu, 

o) pšeničným pivem pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu 

vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu, 

p) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury 

nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva v průběhu stáčení, 

q) pivem ochuceným pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, 

potravních doplňků, potravin nebo surovin s vlastním aromatem, a lihovin nebo 

ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Obsah alkoholu pocházejícího z 

lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v 

původním pivu. 

 

Tabulka 10: Senzorické požadavky na jakost piva 

Skupiny piva Vzhled piva 

Obecně všechny skupiny, kromě dále 

specifikovaných 

čiré až slabě opalizující, zahřátím 

odstranitelný chladový zákal není považován 

za závadu 

Pšeničné pivo čiré až slabě zakalené 

Kvasnicové a nefiltrované pivo slabě zakalené až zakalené 

Skupiny piva chuť a vůně piva: 

Obecně všechny skupiny piv sladová a chmelová, bez cizích vůní a 

příchutí s jemnou až výraznou hořkostí, s 

řízem vyvolaným CO2; 

přípustné jsou velmi slabé příchutě a vůně: 

esterová (ovocná), kvasničná, pasterační 

(oxidační) 

a po přídatných látkách a nebo látkách 

aromatických, povolených podle zvláštního 

právního předpisu  

U dále specifikovaných piv se rovněž 

připouští:  

Chuť a vůně: 

Polotmavé, řezané a tmavé pivo mírně nasládlá, karamelová 

Nealkoholické pivo mladinová nebo slabě karamelová 

Kvasnicové pivo výrazněji kvasnicová 

Ochucené pivo odpovídající druhu a charakteru použitých 

složek 

Svrchně kvašené pivo slabě ovocná až nakyslá 
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11.1 Chráněné označení České pivo  

 

Nařízení Komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008 o zápisu určitých názvů do 

Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo 

(CHZO), Cebreiro (CHOP)) uznalo Chráněné zeměpisné označení (CHZO) České pivo. 

České pivo je unikátní použitím specifických surovin, dekokčním rmutovacím procesem, 

způsobem vaření mladiny a dvojstupňovým kvašením. Má oproti zahraničním pivům 

obdobného typu určitý podíl nezkvašených substancí, zlatou barvu střední až vyšší intenzity, 

vyšší obsah hořkých látek a polyfenolových látek a nižší pH. Vyznačuje se osobitými 

senzorickými vlastnostmi, dominuje mu slad a chmel. Přijatelná je pouze velmi slabá příchuť 

esterů či kvasnic, cizí chutě či příchutě nejsou přípustné. Nižší intenzita aroma je způsobena 

nízkým obsahem vedlejších produktů kvašení. Pivo má střední až silný říz s pomalým 

uvolňováním oxidu uhličitého, střední až vysokou plnost (díky obsahu nezkvašených zbytků 

extraktu) a střední až vyšší hořkost, s mírnou trpkostí, která déle odeznívá. Senzorická 

analýza je nedílnou součástí hodnocení piva. 

 

11.2 Podmínky a uspořádání degustace 

 

Obecně existují mezi lidmi až neuvěřitelné rozdíly ve vnímání různých chutí a vůní. 

Abychom získali objektivní a reprodukovatelné výsledky, je třeba dodržovat přesně stanovená 

pravidla, vycházející z poznatků o senzorickém vnímání. Musí být dodržovány přesně 

stanovené zásady, které se týkají degustační místnosti, degustačních sklenic, množství a 

teploty vzorku, degustačního sousta, anonymity vzorků apod. V současné době se vychází 

nejčastěji z technických norem, které nám tato pravidla a zásady hodnocení přímo specifikují. 

Objektivní senzorická analýza znamená co nejpřesnější popis vjemů hodnotitele (pomocí 

závazné metodiky stanovuje organoleptický charakter produktu) a mohou ji provádět pouze 

školení hodnotitelé (degustátoři). 

Subjektivní senzorická analýza informuje o vztahu hodnotitele k výrobku; zda hodnotiteli 

produkt chutná nebo nechutná (mluvíme o hodnocení obliby, o hedonickém hodnocení). 

Rozlišujeme, zda hodnocení provádí skupina specialistů nebo běžní spotřebitelé, kteří 

výrobek kupují a konzumují. 
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Hodnotitelé musí splňovat fyzické, psychické a odborné předpoklady. Fyzické 

předpoklady jsou z velké části vrozené a mění se stárnutím. Zjišťují se senzorickými 

zkouškami pro stanovení citlivosti jednotlivých smyslů či zkouškami pro stanovení 

podnětových prahů. Zkušení degustátoři musejí umět rozlišit a pojmenovat základní a některé 

speciální pivovarské chutě a vůně a prokázat dobrou chuťovou paměť. Psychické předpoklady 

jsou dány intelektovými schopnostmi, jsou požadovány vlastnosti, jako je smysl pro 

spolupráci, tolerance k názorům ostatních, praktičnost, uvážlivost. Mezi záporné vlastnosti 

patří nerozhodnost, povrchnost, chaotičnost, nedostatek odpovědnosti, sklon ke konfliktnímu 

jednání, soustředění na sebe, sklon k poučování. Odborné zkušenosti lze získat pouze 

dlouholetým tréninkem a praxí. Zcela zakázána by měla být účast v degustační komisi 

osobám se sklonem k alkoholizmu (i těm, kteří pijí více než dva litry piva denně) a též silným 

kuřákům. 

 

11.3 Mezinárodní systém hodnocení 

 

Společná skupina European Brewery Convention (EBC, Evropská pivovarnická 

konvence), American Society of Brewing Chemists (ASBC, Americká společnost 

pivovarských chemiků) a Master Brewer’s Association of the Americas (MBAA, Sdružení 

amerických sládků) vypracovala Mezinárodní systém popisných termínů objektivního 

senzorického hodnocení piva, neboť pivovarská senzorika se neobejde bez jednoznačné 

terminologie. Systém tvoří kruhové schéma a podrobná tabulka, která všechny vůně a chuti 

přesně definuje, popisuje, uvádí příklady a vysvětlení. Systém obsahuje více než sto cizích 

vůní a chutí, které se mohou v pivu vyskytnout. Některé termíny slouží pro popis následné 

chuti, popř. teplotních a hmatových vjemů (např. plnosti). Při běžném hodnocení piva se 

vystačí asi s 20 – 30 termíny, ve speciálních případech je třeba jejich okruh rozšířit. Kruhové 

schéma obsahuje čtrnáct tříd, čtyřicet čtyři nadřazených termínů a sedmdesát osm 

druhořadých termínů. Jednotlivé termíny určují vůni, chuť, následnou chuť, teplotní a 

hmatové vjemy. Celkem tedy schéma obsahuje sto dvacet dva popisných termínů různých 

chutí a vůní. Každá samostatně identifikovatelná složka je charakterizována samostatným 

termínem. Termíny charakterizující podobné vjemy jsou umístěny společně (obrázek 14). 
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Obrázek 14: Kruhové schéma chutnosti podle Evropské pivovarnické konvence 

 

11.4 Průběh vlastní degustace 

 

Test podle EBC patří mezi metody slovního popisu. Po obdržení vzorku piva (asi 100 – 

150 ml ve sklenici, která je plná pouze z poloviny) se chvilku vyčká, až se nad hladinou 

zakoncentruje aroma piva. Pivo má vonět po svých surovinách, tedy po sladu a chmelu, u piva 

českého typu je ještě přípustná slabá ovocná a kvasničná složka vznikající při kvašení. 

Všechny ostatní vůně se označují jako cizí. V této době se se vzorkem nemíchá, aby se 

neporušila nasycenost piva oxidem uhličitým. Pak se hodnotí chuť. Z prvního doušku se 

ohodnotí říz piva, který právě určuje nasycení piva oxidem uhličitým. Z druhého doušku se 

hodnotí plnost (někdy nazývaná chlebnatost), která je typickou vlastností pro piva českého 
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typu a způsobuje v ústech pocit jakési hutnosti. Z třetího doušku se posoudí hořkost; u té se 

hodnotí nejen její intenzita, ale i její jemný nebo drsný charakter a délka doznívání. Někdy se 

ještě posuzuje sladkost, kyselost a trpkost piva. U tmavých piv se ještě přistupuje ke stanovení 

intenzity sladké, karamelové nebo pražené chuti. Stejně jako u vůně se i u chuti hodnotí 

přítomnost cizích složek. Dobrý degustátor by měl rozpoznat asi 20 – 30 různých chutí a vůní. 

Pro degustaci piva je jako neutralizační sousto předepsán salám, sýr a pečivo. Salám musí 

být nekořeněný, měl by být méně slaný a vysoce homogenizovaný. Doporučovaným sýrem je 

především plátkovaný tavený sýr, nearomatizovaný a nekořeněný. Pečivo by mělo být 

nesolené. 

Materiálem pro degustační sklenice musí být sklo, které je na rozdíl od jiných materiálů 

inertní vůči pachům, např. z předcházejícího vzorku. Optimální objem degustační sklenice je 

200 až 300 ml. Vzorek piva by měl být naléván s minimálním množstvím pěny, aby se mohly 

v krátké době oddělit aromatické látky piva. Teplota vzorku by se měla pohybovat nejčastěji 

mezi 9 – 11 °C. To znamená, že pivo by mělo být před vlastní degustací vychlazeno na 

teplotu 7 – 9 °C, mezi nalitím vzorku do sklenice a ochutnáním se teplota poněkud zvýší. 

Celková konzumace piva členem hodnotitelské komise by neměla v rámci jednoho setkání 

přesáhnout asi 500 ml. V rámci jedné hodiny by mělo být hodnoceno max. 6 vzorků. 

 

Příprava cvičení: 

Studentům jsou postupně předkládány vzorky různých piv (dle možností). Studenti 

hodnotí u vzorků piva jednotlivé deskriptory vůně a chuti a celkový subjektivní dojem. K 

vyjádření jednotlivých deskriptorů jim slouží přiložené kruhové schéma (obrázek 14) a 

tabulka s vysvětlením (příloha 10). Výsledek zapisují do hodnotitelského protokolu (příloha 

11). 

Pomůcky: Degustační sklenice 200 až 300 ml (36 ks), 3 vzorky piv, degustační sousto 

(pečivo, uzenina, voda), sklenice na vodu (12 ks), talíře (12 ks), nůž a vidlička (12 x), 

papírové utěrky, kruhové schéma a tabulky (12 x), hodnotitelské protokoly (36 x).  
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12 Senzorické hodnocení masa a masných výrobků 

 

12.1 Senzorické hodnocení masa 

 

Vzorky masa pro určené k senzorickému hodnocení musí pocházet z kontrolních a 

pokusných skupin zdravých zvířat, která byla poražena v dobré jatečné kondici. Nejčastěji se 

maso posuzuje jak v syrovém stavu, tak po tepelné úpravě. Jedná se o subjektivní posouzení 

vzhledu, vůně, chuti, šťavnatosti, křehkosti, jemnosti a dalších dílčích vlastností. K senzorické 

analýze se odebírá nejčastěji pět vzorků, které musí být anonymní a měly by být odebrány ze 

stejných částí jako vzorky určené pro fyzikálně chemickou analýzu. U skotu se odebírá 

vzorek roštěnky, u prasat pečeně, u ovcí hřbetní partie, u telat pečeně, u drůbeže prsní a 

stehenní svalovina (celý kus), u ryb celé kusy. Je možné využít dle potřeby i maso z jiných 

partií, tukovou tkáň, vnitřní orgány či jiné části jatečně upraveného těla. Odebrané vzorky by 

měly být skladovány při teplotě 1 – 3 °C, popř. se uchovávají ve zmrazeném stavu při teplotě 

nižší než –18 °C po dobu maximálně 2 měsíců. Doporučená doba senzorického hodnocení 

masa od poražení zvířete je různá; u hovězího 6. – 8. den, u vepřového 3. – 6. den, u telecího 

4. – 6. den, u skopového 3. – 7. den, u drůbežího 3. – 7. den. Senzorické hodnocení by mělo 

provádět minimálně pět proškolených hodnotitelů. Teplota masa pro hodnocení po tepelné 

úpravě by měla být minimálně 40 °C, nejlépe mezi 40 až 60 °C. 

U syrového masa se nejčastěji posuzuje barva a vzhled, zastoupení mezisvalového tuku – 

mramorování, vláknitost, textura – konzistence, schopnost masa vázat vlastní šťávu, pach. 

Po tepelné úpravě lze posuzovat vzhled a barvu, vůni, chuť, šťavnatost, křehkost, jemnost 

(konzistenci). Při posuzování se používá nejčastěji pětibodový systém (pětibodové stupnice) 

se slovním popisem. Tepelná úprava je volena podle konkrétního úkolu, nejčastěji se maso 

upravuje v uzavřených nádobách (masových sklenicích) nebo zabalené do vhodné fólie v 

prostředí páry, aby se zabránilo úniku aromatických látek. Lze však použít i další způsoby 

tepelné úpravy (vaření, pečení, grilování, škvaření, apod.). Podle výsledků bodového 

hodnocení se potom provádí porovnání jednotlivých vzorků a lze stanovit, zda se jedná o 

maso bez závad nebo maso s odchylkami. 
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12.2 Požadavky na masné výrobky 

 

Požadavky na jakost masných výrobků vychází z platných národních a mezinárodních 

legislativních předpisů. Pro výrobu masných výrobků lze použít pouze maso, které nebylo 

prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě. 

Masné výrobky musí být zpracovány tak, aby u nich nedocházelo k uvolňování vody a 

tuku po nakrojení, rovněž nesmí docházet k vypadávání větších částic svaloviny či špeku 

(vložky) z nákroje. Masný výrobek nesmí obsahovat cizí části, které netvoří součást složení 

masného výrobku, nesmí obsahovat ani otisky razítek. V nákroji nesmí být nezpracované 

části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou 

charakteristickým znakem daného výrobku. Povrch masných výrobků nesmí být nijak oslizlý, 

lepkavý, netypicky svraštělý nebo porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní 

charakteristické pro daný výrobek. Výrobek nesmí být na povrchu ani jinak narušený. Chuť 

musí být typická pro daný masný výrobek a nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchutě po 

narušené surovině. 

Výše uvedené požadavky platí pro celou skupinu masných výrobků. Existuje však celá 

řada masných výrobků, u kterých jsou požadovány standardní vlastnosti, aby nedocházelo k 

prodeji dvou různých výrobků pod stejným označením. Pro tyto výrobky jsou potom 

specifikovány základní suroviny, ze kterých lze výrobek vyrábět, popř. suroviny, které nesmí 

být do výrobku přidávány a základní smyslové požadavky.  

Například tradiční salám „Vysočina“ smí být vyroben pouze z hovězího nebo vepřového 

masa, nesmí být použito maso strojně oddělené, vláknina, rostlinné a jiné živočišné bílkoviny. 

Konzistence salámu musí být tužší a soudržná, salám musí na řezu vykazovat velmi jemnou 

mozaiku, tmavěji růžovou barvu, řez lesklý, směrem k okraji tmavší, zrna surovin o velikosti 

asi 1 mm, jsou přípustné ojedinělé drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové 

dutinky, vůně musí být aromatická po uzení, případně po kulturní plísni, chuť přiměřeně slaná 

a kořeněná, výrobek musí být na skusu hutný, bez patrných tuhých částí. Všechny masné 

výrobky označené jako „Vysočina“ musí tyto požadavky splňovat. Podobným způsobem jsou 

tyto požadavky zpracovány i pro další vybrané masné výrobky. 
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12.3 Senzorické hodnocení masných výrobků 

 

Sortiment masných výrobků je velmi široký a u každého výrobku lze hodnotit různé znaky 

a jejich charakteristiky. Podíváme-li se na masné výrobky jako na celek, můžeme obecně 

hodnotit následující jakostní znaky: 

a) celkový vzhled: při hodnocení celkového vzhledu se zaměřujeme zejména na správnou 

volbu obalu, povrchové vybarvení, zda nejsou pod obalem tukové podlitiny, hodnotí 

se napjatost či svraštění obalu v závislosti na typu výrobku, znečištění nebo 

popraskání obalu aj. 

b) textura: textura zahrnuje všechny mechanické, geometrické a povrchové vlastnosti 

výrobku; u masných výrobků se hodnotí nejčastěji konzistence hmatem, tzn. jak je 

výrobek měkký či tuhý, následně se při skousnutí a žvýkání hodnotí přítomnost tuhých 

částic nebo součástí. 

c) vzhled v nákroji: podle typu výrobku se hodnotí buď homogenita nebo stupeň zrnění, 

ostrá kresba nebo rozmazání vložky, stejnoměrnost rozdělení vložky, vypadávání 

vložky z nákroje, barva na řezu, soudržnost nebo rozpadavost výrobku celkově. 

d) vůně: vůně masných výrobků by měla být typická pro daný výrobek, přiměřeně 

intenzivní, příjemná, může být často až prázdná, hodnotí se také výskyt cizích, 

nepříjemných až odporných pachů. 

e) chuť: podobně jako vůně by měla být typická, klade se důraz na slanost a také na 

kořenění výrobku. 

 

Příprava cvičení: 

Studentům jsou postupně předkládány zakódované vzorky masných výrobků (např. tři 

stejné výrobky od různých výrobců). Studenti posuzují jednotlivé charakteristiky masného 

výrobku a celkový subjektivní dojem. K vyjádření jednotlivých charakteristik používají 

strukturované nebo nestrukturované grafické stupnice s popisem. Výsledek zapisují do 

hodnotitelského protokolu (příloha 12). Jako degustační sousto je předkládáno bílé pečivo a 

voda. 

Pomůcky: masný výrobek od tří výrobců (např. salám „Vysočina“), bílé pečivo, sklenice na 

vodu (12 ks), talíře (36 ks), nůž a vidlička (12 x), papírové utěrky, kráječ, psací a popisovací 

potřeby, pravítka, hodnotitelské protokoly (36 x).  
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13 Senzorické hodnocení s použitím software VFU VETSENSE 

 

13.1 Technická specifikace software VFU VETSENSE 

 

Celý systém se skládá z jediné aplikace, která pracuje v různých módech. Jádrem aplikace 

je obecný celoobrazovkový formulář, který obsahuje základní grafickou interakci s 

uživatelem. Další grafická interakce je realizována dialogy, které se modálně zobrazují nad 

hlavním formulářem aplikace. Uložištěm veškerých dat je společná SQL databáze na hlavním 

serveru. S aplikací pracují pouze dvě role uživatelů a to „HODNOTITEL“ (výchozí uživatel, 

který se v systému nemusí autentizovat) a „ADMINISTRATOR“ (správce celého systému, 

který se musí v systému ověřit heslem; heslo je konfigurovatelné). Veškeré aplikační výstupy 

(výsledky vyhodnocení zkoušek) se realizují exportem do souboru Excelu. Výstupy se 

neukládají do databáze, počítají se vždy live. 

Aplikační modul je určitá logika zapouzdřená do jednoho celku. Systém se skládá pouze 

ze dvou modulů. Po spuštění aplikace se automaticky zobrazí výchozí modul pro 

„HODNOTITELE“. Hlavní okno aplikace obsahuje funkci pro přepnutí do modulu 

„ADMINISTRÁTOR“. 

Modul „HODNOTITEL“ je jednoduchý modul, který ve výchozím stavu zobrazuje 

informace o dostupném testu. V případě existence aktivního testu zobrazí tlačítko pro spuštění 

testu. 

 

 

 

Po spuštění testu se zobrazí jednoduchý průvodce, který uživatele provádí testem krok za 

krokem. V každém kroku průvodce jsou dvě tlačítka, jedno pro přechod na další zkoušku v 

testu a druhé na přerušení testu. V případě přerušení testu není do databáze uložen žádný 

výsledek z úspěšně provedených zkoušek v předchozích krocích testu. Není možné se v 
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průvodci vracet a měnit hodnoty předchozích zkoušek. Průvodce neumožňuje přechod na 

další zkoušku, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje aktuální zkoušky. Obsah 

jednotlivých kroků průvodce a způsob zadávání hodnot hodnotitelem se může v závislosti na 

typu a nastavení zkoušky lišit. 

Jeden krok průvodce zobrazuje název zkoušky, otázku nebo instrukci, volitelný popis a 

samotné hodnocení. 

 

Modul „ADMINISTRÁTOR“ je složitější modul, do kterého se musí uživatel autentizovat 

heslem. Modul slouží pro definici zkoušek a testů. Dále umožňuje spouštění vyhodnocování 

testů (generování výstupů). 

Aplikace umožňuje zobrazit seznam zkoušek/testů/skupin, přičemž v seznamech je 

umožněno rychlé vyhledávání a filtrování. 

Administrátor může vytvářet nové zkoušky. Není však možné modifikovat stávající 

zkoušky, které jsou již přiřazeny do spuštěného testu. U takovéto zkoušky lze vytvořit její 

klon, který administrátor může upravit. Použité zkoušky nelze mazat z důvodu historizace. 

Administrátor zadá typ zkoušky, její název a kód; název a kód spolu musí tvořit unikátní 

dvojici. Dále může zadat libovolný popis a definovat zkoušku. Administrátor zadá titulek, 
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otázku nebo instrukci, libovolný popis, identifikátory vzorků a definuje případné hodnocené 

vlastnosti a stupnice v závislosti na typu zkoušky. 

 Software VFU VETSENSE umožňuje provádět: 

1. Pořadovou zkoušku 

2. Párovou porovnávací zkoušku 

3. Trojúhelníkovou zkoušku 

4. Zkoušku „A“ – „ne A“ 

5. Hodnocení s použitím stupnic 

6. Hodnocení srovnáním se standardem 

7. Stanovení senzorického profilu  

Administrátor může z připravených zkoušek vytvářet nové testy, test může obsahovat 

různý počet různých zkoušek. Není možné modifikovat stávající testy, které již byly spuštěny, 

u takovýchto testů lze vytvořit jejich klon, který administrátor může upravit. Použité testy 

není možné mazat z důvodu historizace. Administrátor zadá název testu a jeho kód; název a 

kód spolu musí tvořit unikátní dvojici. Dále je možné zadat libovolný popis a definovat, jaké 

zkoušky a v jakém pořadí budou v testu zahrnuty. Jedna zkouška odpovídá vždy jednomu 

kroku průvodce. 

Administrátor může vytvářet skupiny, které obsahují výsledky testů, u nichž je 

požadováno vyhodnocení. Může vytvářet nové, upravovat stávající a mazat skupiny bez 

omezení. Administrátor zadá název skupiny a její kód, které spolu musí vytvářet unikátní 

dvojici. Dále je možné zadat libovolný popis a definovat výsledky jakých testů skupina 

obsahuje. U definovaných skupin pak je možné spustit vyhodnocení testů a generování 

výstupů. Spuštěný test má administrátor možnost vždy vidět a má možnost ho libovolně 

ukončit. Ukončením testu se test stáhne z nabídky, ale aktuálně probíhající testy na stanicích 

to neovlivní. 

Po výběru skupiny zvolí administrátor spuštění vyhodnocení. Po dokončení vyhodnocení 

se zobrazí výstup v aplikaci Microsoft Excel. Při spouštění vyhodnocení si uživatel vybere, 

zda chce zobrazit i grafy, případně je může určitým způsobem nastavit. Grafy se nabízejí 
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pouze tam, kde mají smysl. Výsledky jednotlivých zkoušek se ukládají do databáze; typ a 

obsah ukládaných výsledků záleží na typu zkoušky. 

Jako příklad je dále uvedeno hodnocení s použitím stupnic, které patří mezi nejčastější 

způsoby hodnocení. Není možné v rámci tohoto textu popisovat podrobně všechny metody. 

 

 

13.2 VFU VETSENSE – Hodnocení s použitím stupnic 

 

Po vstoupení do modulu „ADMINISTRATOR“ je třeba kliknout na volbu „Hodnocení s 

použitím stupnic“. Zobrazí se již dříve vytvořené zkoušky a opět možnost „Nová“ nebo 

„Klonovat“. Pro vytvoření nové zkoušky se klikne na tlačítko „Nová“, přičemž se otevře okno 

pro vytvoření (editaci) nové zkoušky. Je nutné zadat Název, Kód a Definici zkoušky, popř. 

vložit Poznámku. Poté má administrátor možnost navrhnout libovolný počet strukturovaných 

či nestrukturovaných stupnic, kde edituje vzorek či hodnocenou vlastnost (např. chuť), dále 

typ stupnice (strukturovaná či nestrukturovaná), popis krajních bodů stupnice. Jakmile 

provede editaci, klikne na tlačítko „OK“ a zkouška je uložena mezi ostatní dříve vytvořené 

zkoušky. Následuje vytvoření testu. Administrátor vybere možnost „Seznam testů“. Otevře se 

seznam dříve vytvořených testů. Opět může administrátor buď zvolit „Nový“ test nebo 

„Klonovat“ některý ze starších testů. Po zvolení možnosti „Nový“ musí administrátor zadat 
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opět Název, Kód a Definici testu, popř. poznámku a pomocí tlačítka „Přidat“ zvolit zkoušky, 

které bude test obsahovat. Po kliknutí na tlačítko „OK“ je test zařazen mezi ostatní dříve 

vytvořené testy. Pro spuštění je třeba vybrat test, který použijeme a kliknout na tlačítko 

„Spustit“. Opět můžeme zadat upřesňující kód testu pro jednodušší vyhledávání a potvrdit 

tlačítkem „Ano“, nyní je test úspěšně spuštěn. 

Hodnotitel postupuje logicky od první stupnice shora, musí zhodnotit vlastnosti na všech 

stupnicích, aby mohla být zkouška ukončena. Při hodnocení s využitím nestrukturovaných 

grafických stupnic posunuje kurzorem na stupnici do vzdálenosti, která odpovídá jeho 

intenzitě či příjemnosti vybrané vlastnosti, podle slovního popisu krajních bodů. V případě 

strukturované stupnice označí jeden ze čtyřúhelníků, který odpovídá intenzitě či příjemnosti 

vybrané vlastnosti vzorku. Po zhodnocení všech stupnic hodnotitel vybere možnost „Další“ a 

v případě, že test neobsahuje více zkoušek, je ukončen. 

 

Pro vyhodnocení musí administrátor opět zastavit spuštěný test. Vybere možnost 

„Vytvořit nové hodnocení a označí test, který chce vyhodnotit. Po kliknutí na tlačítko 

„Vyhodnotit“ dojde k automatickému spuštění vyhodnocovacího procesu. Administrátor zadá 

cestu, kam bude uložen vytvořený soubor s výsledky typu Excel. Automaticky jsou výsledky 

zobrazeny v novém okně, patrný je Autor, Datum, Typ, Název, Kód a Titulek zkoušky, Počet 

posuzovatelů, Hladina významnosti a Výsledky. 
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Legislativa 

Nařízení Komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008 o zápisu určitých názvů do 

Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo 

(CHZO), Cebreiro (CHOP)). 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví 

výrobků z ovoce a zeleniny.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), 

i), a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, 

ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich (v aktuálním znění). 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), 

j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých 

souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických 

nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní 

alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí (v aktuálním znění). 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o 

krmivech, ve znění pozdějších předpisů (v aktuálním znění). 

 

Normy 

ČSN 56 0186-2 Metody zkoušení piva – Část 2: Senzorické zkoušení. Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2011: 8 s. 

ČSN EN ISO 4120 Senzorická analýza – Metodologie – Trojúhelníková zkouška. Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2009: 20 s. 

ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza – Metodologie – Párová porovnávací zkouška. Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2009: 24 s. 
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ČSN EN ISO 13299 Senzorická analýza – Metodologie – Všeobecné pokyny pro vytvoření 

senzorického profilu. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 

2010: 28 s. 

ČSN ISO 4121 Senzorická analýza – Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních 

stupnic. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2009: 16 s. 

ČSN ISO 6658 Senzorická analýza – Metodologie – Všeobecné pokyny. Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2009: 24 s. 

ČSN ISO 8587 Senzorická analýza – Metodologie – Pořadová zkouška. Český normalizační 

institut, Praha 2008: 24 s. 

ČSN ISO 8588 Senzorická analýza – Metodologie – Zkouška „A“ – „ne A“. Český 

normalizační institut, Praha 2001: 12 s. 

ČSN ISO 8589 Senzorická analýza – Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště. 

Český normalizační institut, Praha 2008: 20 s. 

ČSN ISO 11037 Senzorická analýza – Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků. Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2012: 20 s. 
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15 Přílohy 

 

Příloha 1: Hodnotitelský protokol – Pořadová zkouška 
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Příloha 2: Hodnotitelský protokol – párová rozdílová zkouška 
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Příloha 3: Hodnotitelský protokol – Zkouška trojúhelníková zkouška 
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Příloha 4: Hodnotitelský protokol – Zkouška „A“ – „ne A“ 
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Příloha 5: Hodnotitelský protokol – kategorová ordinální stupnice 
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Příloha 6: Hodnotitelský protokol – srovnání se standardem 
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Příloha 7: Hodnotitelský protokol – stanovení senzorického profilu 
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Příloha 8: Popis jakostních znaků jablek 
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Příloha 9: Hodnotitelský protokol – Hodnocení senzorické jakosti jablek 
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Příloha 10: Přehled cizích chutí a vůní a způsob jejich simulace v pivu 

Vůně nebo chuť Sloučenina/postup úpravy Koncentrace/čas 

Oxid siřičitý hydrogensiřičitan draselný 50 mg/l 

Sirovodík, zkažená vejce H2S z Na2S.9H2O (připraví se čerstvý) 25 µg/l 

Merkaptan, sirná ethylmerkaptan 2 µg/l 

Letinková pivo v průhledné lahvi 4 h na slunci nebo 16 hod. 

fluorescenční lampa 

DMS, vařená zelenina dimethylsulfid 120 µg/l 

Po rozpouštědlech ethylacetát 30 – 75 mg/l 

Acetaldehyd, zelená jablka acetaldehyd (čerstvě připravený) 20 – 40 mg/l 

Esterová, banánová isoamylacetát 3 mg/l 

Esterová, ovocná směs ethylacetátu, isoamylacetátu, 

ethylhexanoátu, 2-fenylacetátu a 

hexanoátu 

10, 2,  

0,3, 0,3 a 0,2 mg/l 

Chmelová granulovaný chmel 

chmelová esence (např. EHP Co.) 

pouze vůně 

100 µg/l 

Květinová 2-fenylethanol 225 mg/l 

Po koření, hřebíčku eugenol 

4-vinylguajakol 

1 mg/l 

1 mg/l 

Trávová cis-3-hexen-1-ol 15 mg/l 

Obilná, slámová ječmen pouze vůně 

Sladová slad pouze vůně 

Mladinová mladina 15 % do piva 

Karamelová tmavý slad  pouze vůně 

Připálená pražený slad pouze vůně 

Mastné kyseliny, žluklá, po 

tuku, mýdlová 

směs kyseliny hexanové, oktanové a 

dekanové 

3,3, 14,5 a 1,7 mg/l 

Diacetylová diacetyl 0,3 mg/l 

Kvasničná kvasnice pouze vůně 

Medicinální 2-cholofenol 6 µg/l 

Oxidační, stará, papírová, 

lepenková, po kůži 

pivo 38 °C nebo  

pivo 45°C, do hrdla vzduch  

6 až 12 dní 

3 dny 

Kyselá kyselina mléčná 600 mg/l 

Alkoholová pivo 4 – 5 % alkoholu + vodka upravit na 7 % alkoholu 

Plnost, prázdné sodová voda 20 – 30 % 

Sladká sacharóza 1,5 % 

Hořkost isomerizovaný chmelový extrakt 30 mg/l isohumulonu nebo 

hořkostní řada se zvyšující 

se koncentrací o 5 BU 

Trpká, adstringentní tannin 150 mg/l 

Kovová FeSO4.7H2O 3 mg/l 
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Příloha 11: Hodnotitelský protokol – Schéma senzorické analýzy piva 
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Příloha 12: Hodnotitelský protokol – Senzorické hodnocení salámu „Vysočina“ 
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