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1. Senzorická analýza potravin 

 

Senzorická analýza je dítě průmyslu. Zrodila se koncem čtyřicátých let díky rapidnímu nárůstu 

podniků vyrábějících spotřební zboží a především potravinářských podniků….. Budoucí vývoj 

senzorického hodnocení bude záležet na více faktorech, jedním z nejdůležitějších jsou lidé a jejich 

výběr a výcvik. 

- Elaine Skinner (1989) 

1.1. Úvod 

 

Již od pravěku byl člověk a také ostatní živočichové vedeni k výběru nezávadných poživatin 

na základě senzorického posouzení, tj. k výběru nezávadných a k zamítnutí škodlivých poživatin. 

U člověka se tak vyvinulo pozitivní hodnocení sladkých a tučných, popř. slaných potravin, které mu 

dodávaly energii a také důležité minerální látky. Naopak negativně byly většinou hodnoceny hořké 

nebo silně kyselé a trpké potraviny, které mohly být potenciálním zdrojem jedovatých látek. 

S postupujícím rozvojem lidstva a rozvojem kulinárních metod přistoupila k otázce senzorického 

posouzení také možnost výběru mezi potravinami různé kvality.  S rozvojem těchto metod bylo 

umožněno připravovat pokrmy o různé senzorické jakosti, což bylo důležité především tehdy, jestliže 

byly pokrmy připravovány pro jiné osoby.  

Senzorické hodnocení hraje významnou úlohu také v moderní době, neboť senzorická jakost 

je součástí celkové jakosti potravin a je také jedinou stránkou jakosti, kterou může spotřebitel sám 

při výběru potravin hodnotit. Spotřebitel spoléhá, že ostatní stránky jakosti (výživová a hygienická) 

jsou splněny a tedy, že pokud potravina je senzoricky v pořádku, je v pořádku i po ostatních 

stránkách. 

V dnešní době převládá nabídka potravinářských výrobků nad jejich poptávkou, což způsobuje 

silný konkurenční boj mezi výrobci, kteří se snaží různými prostředky oslovit co největší skupinu 

spotřebitelů. Senzorická jakost bývá často u zákazníků jediným měřítkem kvality potravin, podle které 

se rozhodují o koupi výrobku, s přihlédnutím k ceně výrobku. Senzoricky kvalitní potraviny zvyšují 

příjemnost jejich konzumu a přispívají také i tímto způsobem ke kvalitě života. 

 

1.2. Definice senzorické analýzy 

 

Obor senzorického hodnocení rapidně vzrostl ve druhé polovině dvacátého století po expanzi 

průmyslu zaměřeného na výrobu potravin a spotřebního zboží. První práce v tomto oboru byly 

zaměřeny pouze na organoleptické zkoušení a senzorická analýza jako věda byla zavrhována, protože 

chybělo bližší poznání složitosti senzorického vjemu. V roce 1975 byla senzorická analýza definována 

jako vědecká metoda k vyvolání, měření, analýze a interpretaci těch reakcí na produkty, které jsou 

vnímány smyslem zrakovým, čichovým, hmatovým, chuťovým a sluchovým. Tato definice byla 

přijata a schválena komisemi pro senzorické hodnocení uvnitř různých odborných organizací jako 
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je Americký institut potravinářských technologů (US Institute of Food Technologists) a Americká 

společnost pro testování materiálů (American Society for Testing and Materials). Zásady a postupy 

senzorického hodnocení zahrnují každou ze čtyř aktivit zmíněných v této definici. Tato definice byla 

rozšiřována také za účelem poskytovat informace pro rozhodování s ekonomickou závažností. 

Jak obor nabýval na složitosti, termín „senzorická věda“ se stával vybraným deskriptorem spíše 

než senzorické hodnocení.  

 

 

Obrázek 1: Posloupnost a strategie měření v senzorické vědě (Caballero et al., 2003).  

 

Senzorické hodnocení se skládá z řady technik pro přesné a výstižné měření lidské odezvy 

na vlastnosti potravin a minimalizaci potenciálního efektu upřednostňování některé značky 

a ostatních informací majících vliv na výsledné vnímání konzumentů. Jako takové se snaží izolovat 

senzorické vlastnosti potravin a poskytovat důležité a užitečné informace vývojářům produktů, 

potravinářským vědcům a manažerům o senzorických charakteristikách jejich produktů. Tento obor 

byl komplexně přezkoumán v pracích Amerine, Pangborn a Rossler v roce 1965 a dále v nových 

pracích Moskowitz et al. (2006), Stone a Sidel (2004) a Meilgaard et al. (2006). Tyto poslední tři 

zdroje jsou praktické práce určené pro senzorické specialisty v průmyslu a odráží filozofie širších 

konzultačních skupin autorů. 

Senzorickou analýzou rozumíme hodnocení potravin bezprostředně lidskými smysly, včetně 

zpracování výsledků centrálním nervovým systémem. Analýza probíhá za takových podmínek, kdy 

je zajištěno objektivní, přesné a reprodukovatelné měření. Senzorická měření poskytují jedinečné 

zdroje informací pro hodnocení potravin, neboť lidé jsou citlivé a složité nástroje schopné měření 

a integrace jednoduchých a složitých podnětů, opakování měření po krátké době odpočinku 

a rozlišování důležitých informací od nedůležitých. Většina zkoušek ideálních vlastností produktů 

je proto založena na lidském popisu a výsledky jsou spolehlivé a opakovatelné tak dlouho, dokud jsou 

kontrolovány podmínky hodnocení. 
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1.3. Stručný náhled do historie senzorického posuzování 

 

Senzorická analýza je poměrně mladý vědecký obor a zakládá se na empirických zkušenostech 

kuchařů, zvláště shromažďovaných od 16. století. Již od pradávna existovala skupina osob 

tzv. koštérů, což byly osoby s obzvláštní citlivostí a velkými zkušenostmi v hodnocení senzorické 

jakosti. Je pravděpodobné, že v dřívější době mělo mezi senzorickými vlastnostmi potravin největší 

význam jejich aroma. Aroma odráželo význam koření a ostatních aromatických látek používaných pro 

potraviny a také např. do parfémů nebo olejů. Již v roce 320 před naším letopočtem napsal 

Theophrastus v Řecku pojednání o pachu nebo v pozdější době (1756) Linnaeus vytvořil dílo 

o charakteru vůně a klasifikaci pachů. V průběhu času se „koštéři“ stali spolehlivými 

a nepostradatelnými pro potravinářský průmysl a obchod, jelikož jejich posudky měli značnou 

rozhodovací váhu při sporech mezi dodavateli a odběrateli vybraných komodit (např. čajů, vína 

a jiných alkoholických nápojů). 

Senzorické hodnocení, které známe dnes, vychází z metodologie, jejíž základy byly položeny 

v druhé polovině devatenáctého století. V 18. a dále v 19. století byly popsány významnými fyziology 

smyslové orgány a jejich funkce. V 19. století byly popsány závislosti mezi podněty a smyslovými 

orgány a přeměna nervového vzruchu na smyslový vjem. V této oblasti je významné především dílo 

fyziologů Webera a Fechnera, kteří se zabývali změnami velikosti senzorické odezvy v závislosti 

na velikosti změn podnětu. Tak byl položen základ psychofyziky, jakéhosi hybrida mezi psychologií 

a fyziologií. Zavedení senzorické analýzy jako vědního oboru vyžadovalo rozvoj dalších poznatků 

a vědních oborů, především psychologie, dále také sociologie, fyziologie, biologie, chemie 

a biochemie. Na konci devatenáctého století byl položen základ statistických metod pro zpracování 

senzorických dat. 

 

 

Obrázek 2: Disciplíny související se senzorickou vědou (Caballero et al., 2003). 
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Ve 20. století došlo k vývoji statisticky spolehlivých měřících metod a byla věnována pozornost 

výběru, výcviku a sledování činnosti senzorických posuzovatelů. Na začátku třicátých let 20. století 

byly vyvinuty hodnotitelské stupnice k měření intenzity specifických vlastností potravin jako 

např. měkkost masa. Současně vznikaly také metody párového srovnávání a metody pořadí vzorků. 

Počátek padesátých let byl významný popisem systému hodnocení senzorického profilu 

pro kvalitativní analýzu potravin ve společnosti Arthura D. Littlea (ADL) v Massachusetts. ADL rovněž 

zavedl výcvik vybraných osob z výroby pro systematickou popisnou analýzu jejich produktů.  

Padesátá léta dvacátého století byla doprovázena dalším pokrokem ve statistických metodách 

pro plánování a analýzu, stejně jako zahájením metod nuceného výběru, jako je zkouška duo-trio, 

která vznikla v USA nebo trojúhelníková zkouška, která vznikla ve Švédsku. Tyto nástroje jsou stále 

široce používány v průmyslových laboratořích kontroly kvality pro senzorické zkoušení. Jedinečným 

příspěvkem této doby byly devítibodové hédonické stupnice pro měření, jak moc jsou potraviny 

přijatelné či nepřijatelné. Rozvinuté odvětví hodnocení přijatelnosti potravin při Americkém institutu 

proviantních potravin a obalů v Chicagu (US Quartermaster Food and Container Institiute in Chicago) 

tento nástroj použilo daleko za hranicemi jeho původního účelu, přispěl k vývoji přijatelnějších dávek 

potravin pro armádu. Tyto stupnice zůstaly celosvětovým standardním nástrojem pro měření 

potravinových preferencí. 

Rozvoj v senzorickém hodnocení pokračoval během šedesátých let dvacátého století 

a je poznamenaný třemi hlavními událostmi: (1) 1961 vytvoření Komise E-18 v Americké společnosti 

pro testování materiálů (American Society for Testing of Materials, ASTM), (2) 1963 publikace Aliny 

Szczesniak Metody profilu textury a (3) 1965 publikace Academic Press Principles of Sensory 

Evaluation of Food o senzorickém hodnocení potravin autorů Amerine, Pangborn a Roessler 

na Kalifornské univerzitě v Davisu, kniha, která se ihned stala základním textem pro senzorickou 

analýzu. Dalším krokem kupředu bylo v roce 1968 otevření Monellova centra pro chemické smysly 

ve Philadelhii zaměřeného na základní výzkum smyslů pod vedením fyziologa Morley Kareho a v roce 

1969 vznik časopisu Journal of Texture Studies. 

Na počátku sedmdesátých let Mezinárodní organizace pro standardizaci (International 

Organization for Standardization; ISO) sestavila výbor TC34/SC12 s cílem vytvořit mezinárodně 

uznávané standardy pro senzorické metodologie. Tato skupina v současné době zahrnuje zástupce 

ze 17 zemí jako členů a 30 zemí jako pozorovatelů.  

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let vznikly novější metody zpracování dat (multivariační 

analýzy) díky rozvoji počítačů. Multivariační analýzy se staly standardem v senzorické analýze. 

Celosvětová diskuse byla zažehnuta mezinárodním symposiem jako byla Mediterranean Odor 

Conference v Cannes v roce 1970 a pozdějšími konferencemi ve Švýcarsku, Švédsku a ve Velké 

Británii. Objevily se nové časopisy v roce 1974 Chemical Senses and Flavor (nyní Chemical Senses), 

1986 Journal of Sensory Studies a později také časopis Food Quality and Preference v roce 1988. 

V devadesátých letech byla představena Senzometrická společnost pro vývoj speciálních metodik 

a statistických metod, které byly potřebné pro obor senzorické vědy. 

Od devadesátých let podpořila elektronická pošta celosvětově rychlost komunikace mezi 

senzorickými vědci. Ostatní nástroje pokračovaly ve vývoji. Začátek 21. století přináší 
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do problematiky senzorického výzkumu fascinující přístroje jako je např. elektronický nos a také 

počítače přímo k záznamu výsledku senzorického hodnocení. 

Dnes je tedy možno senzorickou analýzu považovat za objektivní metodu na vědeckém základě, 

srovnatelnou ve své přesnosti a objektivitě s analýzou fyzikální, chemickou nebo biologickou. 
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2. Definice pojmů používaných v senzorické analýze 

 

Definice základních pojmů používaných v senzorické analýze potravin jsou předmětem české 

technické normy ČSN EN ISO 5492 – Senzorická analýza – Slovník. Tato v roce 2009 inovovaná norma 

obsahuje termíny týkající se všeobecné terminologie senzorické analýzy, termíny vztahující 

se ke smyslům, termíny vztahující se k organoleptickým vlastnostem a termíny vztahující 

se k metodám. Kromě českých termínů uvádí norma také jejich ekvivalenty v jazyce anglickém, který 

je dnes hlavním jazykem odborné a vědecké společnosti, dále v jazyce francouzském, německém 

a ruském. Jelikož je dnes mezi odbornou společností nezbytné využívat v praxi zahraniční (především 

anglicky psanou) literaturu, jsou termíny v následujících kapitolách uváděny také v jazyce anglickém. 

 

2.1.  Všeobecná terminologie 

 

Senzorická analýza (sensory analysis) je věda zabývající se hodnocením organoleptických 

vlastností výrobku pomocí lidských smyslů. Senzorický (sensory) je vztahující se k použití smyslů, 

tj. ke zkušenosti člověka. Vlastnost (attribute) je vnímaná charakteristika. Organoleptický 

(organoleptic) je vztahující se k vlastnosti vnímatelné smyslovými orgány, tj. k vlastnosti výrobku. 

Senzorický posuzovatel (sensory assessor) je každá osoba, která se účastní senzorické zkoušky. 

Nezkušený (laický) posuzovatel (naive assessor) je osoba, která nesplňuje žádné zvláštní požadavky. 

Začínající zaškolený (zasvěcený) posuzovatel (initiated assessor) se již účastnil senzorických zkoušek. 

Vybraný posuzovatel (selected assessor) je posuzovatel vybraný pro svoji schopnost provádět 

senzorickou zkoušku. Expert (expert) je ve všeobecném smyslu osoba, která na základě znalostí nebo 

zkušeností je oprávněna poskytovat názor o oblastech, v nichž je konzultována. Expert senzorický 

posuzovatel (expert sensory assessor) je vybraný posuzovatel s vysokým stupněm senzorické 

citlivosti, vhodným školením a zkušeností v senzorických zkouškách, který je schopný provádět 

konzistentní a opakovatelná senzorická posouzení různých výrobků. Senzorický panel (sensory panel) 

je skupina posuzovatelů zúčastňující se senzorické zkoušky. Školení panelu (panel training) je řada 

hodnocení, při kterých jsou posuzovatelé zaměřeni na otázky, které mají být odpovězeny 

senzorickým panelem při hodnocení jednotlivých výrobků, které mohou zahrnovat odpovídající 

charakteristiky výrobku, standardní poměrové stupnice, techniky hodnocení a terminologii. Shoda 

panelu (panel consensus) je shoda mezi posuzovateli týkající se terminologie a intenzity vlastností 

výrobku. Spotřebitel (konzument) (consumer) je osoba, která užívá výrobek. Degustátor (taster) 

je posuzovatel, vybraný posuzovatel nebo expert, který hodnotí organoleptické vlastnosti potraviny 

převážně ústy (obvykle se dává přednost výrazu „posuzovatel“). Degustace (ochutnávání) (tasting) 

je senzorické posuzování poživatiny v ústech.  

Výrobek (product) je věc, poživatelná nebo taková, která může být posuzována pomocí 

senzorické analýzy (např.: potraviny, kosmetika, textilní látky). Vzorek, vzorek výrobku (sample, 

sample of product) je výrobek, nebo část výrobku předkládaný posuzovatelům. Zkušební vzorek (test 

sample) je vzorek zkoušeného materiálu. Část vzorku (test portion) je část zkušebního vzorku, který 

je přímo zkoušen posuzovatelem. Referenční bod (reference point) je vybraná hodnota (jedné nebo 



 

11 

 

několika vlastností nebo výrobku), se kterou je vzorek porovnáván. Kontrolní vzorek (control sample) 

je vzorek zkoušeného materiálu, který je vybrán jako referenční materiál, se kterým jsou všechny 

ostatní vzorky porovnávány (vzorek může být označen jako kontrolní vzorek nebo být slepou 

kontrolou). Referenční vzorek (reference sample) je podnět/látka někdy odlišná od zkoušeného 

materiálu, pečlivě vybraná, aby definovala nebo znázorňovala vlastnost nebo určitou specifikovanou 

úroveň dané vlastnosti, se kterým jsou ostatní vzorky porovnávány.  

Příjemný, hedonický (hedonic) je vztahující se k oblibě nebo neoblibě. Přijatelnost (acceptability) 

je stupeň, na kterém je podnět oblíbený nebo neoblíbený celkově nebo pro jednotlivé senzorické 

vlastnosti. Preference (preference) je výběr posuzovatelem jednoho podnětu nebo výrobku 

z ostatních v dané sadě na základě kriteria příjemnosti. Předsudek, averse (aversion) je pocit odporu 

vyvolaný podnětem. Rozlišení (discrimination) je postup kvalitativního a/nebo kvantitativního 

rozlišení mezi dvěma nebo více podněty. Rozlišovací schopnost (discriminating ability) je citlivost, 

přesnost a schopnost vnímat kvantitativní nebo kvalitativní rozdíly. Chuť k jídlu (appetite) 

je fyziologický nebo psychologický postoj vyjádřený přáním jíst a/nebo pít. Chutný (appetizing) 

popisuje výrobek, který vzbuzuje chuť jednotlivce. Chutnost (palatability) je kvalita výrobku, která ho 

dělá příjemným k jídlu nebo pití. Psychofyzika (psychophysics) studuje vztah mezi měřitelnými 

podněty a odpovídající senzorickou odezvou. Olfaktometrie (olfactometry) je měření odezev 

posuzovatelů na čichový podnět. Olfaktometr (olfactometer) je přístroj používaný k předložení 

čichového podnětu posuzovatelům za reprodukovatelných podmínek. Odorimetrie (odorimetry) 

je měření pachových vlastností látek. Pach (odorant) je látka, jejíž těkavé složky mohou být vnímány 

čichovým orgánem (včetně nervů). Kvalita (quality) je soubor rysů a charakteristik výrobku, postupu 

nebo služeb, který prokazuje jejich schopnosti uspokojovat dané nebo předpokládané potřeby. 

Faktor kvality (quality factor) je jeden rys nebo charakteristika vybraná z ostatních k hodnocení 

kvality výrobku. Postoj (attitude) je dispozice odpovědět daným způsobem na předmět nebo 

myšlenku. 

 

2.2.  Terminologie vztahující se k smyslům 

 

Receptor (receptor) je specifická část smyslového orgánu, která odpovídá na jednotlivé podněty. 

Podnět (stimulus) je to, co podráždí receptor. Vnímání (perception) je uvědomování si účinků 

jednotlivých nebo vícenásobných senzorických podnětů. Vnímání (sensation) psychofyziologická 

reakce vyplývající ze senzorické stimulace (podnětu). Citlivost (sensitivity) je schopnost vnímat, 

identifikovat a/nebo rozlišovat kvantitativně a/nebo kvalitativně jeden nebo více podnětů 

prostřednictvím smyslů. Senzorická adaptace (sensory adaptation) je dočasné pozměnění citlivosti 

smyslového orgánu díky pokračujícímu nebo opakovanému podnětu. Senzorická únava (sensory 

fatigue) je podoba senzorické adaptace, při které dochází k poklesu citlivosti. Intenzita (intensity) 

je velikost vnímaného počitku nebo také velikost podnětu, který způsobuje počitek. Rozlišovací 

schopnost (acuity) je schopnost rozlišit malé rozdíly v podnětu. Modalita, smyslová oblast (modality, 

sensory modality) je vnímání kterýmkoliv senzorickým systémem např. sluchovým, chuťovým, 

čichovým, hmatovým, taktilním nebo vizuálním.  
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Chuť (taste) jsou počitky vnímané chuťovým orgánem drážděným určitými rozpustnými látkami. 

Chuťový (gustatory) je vztahující se k chuťovému smyslu. Olfaktický (olfactory) je vztahující 

se k čichovému smyslu. Čichat (to smell) je vnímat nebo pokoušet se vnímat pach. Dotek (touch) 

je dotykový smysl. Zrak (vision) je zrakový smysl. Sluchový (auditory) je vztahující se k sluchovému 

smyslu. Trigeminální počitek, orálně nasální chemicky stimulovaný počitek (trigeminal sensation, 

oro-nasal chemesthesis) je počitek vyplývající z podráždění způsobeného podnětem v ústech, nose 

nebo hrdle. Kožní čití (kožní vnímání počitků), taktilní (cutaneous sense, tactile) je každý ze smyslů, 

jehož receptory jsou umístěny v kůži nebo bezprostředně pod ní (nebo v slizové membráně) a jejichž 

prostřednictvím se vnímá dotyk, tlak, teplo, chlad nebo bolest. Chemotermální vjem (chemothermal 

sensation) je vjem tepla nebo chladu vyvolaný některými látkami, nevztahuje se k teplotě látky (tyto 

vjemy vyvolává kapsaicin – teplo a mentol – chlad). Somestetický (somesthesis) je vjem tlaku 

(dotyku), teploty a bolesti vnímaný receptory umístěnými na kůži, rtech, včetně ústní sliznice, jazyka 

a periodontální (dásňové) membrány. Taktilní somestetický receptor (tactile somesthetic receptor) 

je receptor umístěný v kůži jazyka, úst nebo hrdla, který vnímá geometrické charakteristiky tak, 

jak odpovídají vzhledu potravinového výrobku. Kinestetický (kinesthesis) je pocit polohy, pohybu 

a tlaku části těla vnímaný nervy a orgány ve svalech, v šlachách a kloubech.  

Práh podnětu, práh detekce (stimulus threshold, detection threshold) je nejmenší hodnota 

senzorického podnětu potřebná k vyvolání počitku (termín „práh“ se vždy používá s kvalifikujícím 

termínem; počitek nemusí být identifikován). Práh rozpoznání (recognition threshold) je nejmenší 

intensita podnětu, pro který posuzovatel použije stejný deskriptor pokaždé, když je předložen. 

Rozdílový práh (difference threshold) je hodnota nejmenšího vnímatelného rozdílu v intenzitě 

podnětu. Práh nasycení (koncový práh) (terminal threshold) je nejmenší hodnota intenzity 

senzorického podnětu, nad níž nelze vnímat rozdíl v intenzitě. Podprahový (sub-threshold) 

je vztahující se na intenzitu podnětu pod uvažovaným prahem. Nadprahový (supra-threshold) 

je vztahující se na intenzitu podnětu nad uvažovaným prahem.  

Ageusie (ageusia) je nedostatek citlivosti na chuťový podnět (ageusie může být celková nebo 

částečná a stálá nebo dočasná). Anosmie (anosmia) je nedostatek citlivosti na čichový podnět 

(anosmie může být celková nebo částečná a stálá nebo dočasná). Barvoslepost, dyschromatopsie 

(dyschromatopsia) je vada barevného vidění charakterizovaná vnímáním podstatně odlišným 

od toho, jak pozoruje standardní pozorovatel. Barevná slepota (colour blindness) je celková nebo 

částečná neschopnost rozpoznávat barevné tóny. Antagonismus (antagonism) je spojený účinek 

dvou nebo více podnětů, jejichž kombinace vyvolává nižší úroveň počitků, než lze očekávat 

od samostatných účinků jednotlivých podnětů. Synergismus (synergism) je účinek dvou nebo více 

podnětů, jejichž kombinace vyvolává vyšší úroveň počitků, než lze očekávat od samostatných účinků 

jednotlivých podnětů. Maskování (masking) je jev, kdy jedna složka ve směsi zakrývá jednu nebo 

několik přítomných složek. Kontrastní účinek (contrast effect) je nárůst odezvy na rozdíly mezi dvěma 

současnými nebo následnými podněty. Konvergentní (sbližovací) účinek (convergence effect) 

je snížení odezvy na rozdíly mezi dvěma současnými nebo následnými podněty. 
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2.3.  Terminologie vztahující se k organoleptickým vlastnostem 

 

Vzhled (appearance) jsou všechny viditelné vlastnosti látky nebo předmětu. Základní chuť (basic 

taste) je každá z rozlišovaných chutí: kyselá, hořká, slaná, sladká, umami (další chutě, které mohou 

být klasifikovány jako základní, jsou alkalická a kovová). Kyselost, kyselá chuť (acidity, acid taste) 

je základní chuť vyvolaná vodnými roztoky většiny kyselých látek (např. kyseliny citrónové, kyseliny 

vinné). Kyselost, kyselá chuť (sourness, sour taste) je také chuťový komplexní počitek, většinou 

vyvolaný přítomností organických kyselin (někdy má tento výraz negativní senzorický smysl). Hořkost, 

hořká chuť (bitterness, bitter taste) je základní chuť vyvolaná zředěnými vodnými roztoky různých 

látek jako je chinin nebo kofein. Slanost, slaná chuť (saltiness, salty taste) je základní chuť vyvolaná 

zředěnými roztoky různých látek jako je chlorid sodný. Sladkost, sladká chuť (sweetness, sweet taste) 

je základní chuť vyvolaná zředěnými vodnými roztoky přírodních nebo umělých látek jako 

je sacharóza nebo aspartam. Alkalita, alkalická chuť (alkalinity, alkaline taste) je základní chuť 

vyvolaná zředěnými vodnými roztoky zásaditých látek tj. pH > 7,0, látky jako hydroxid sodný. Umami 

(umami) je základní chuť vyvolaná zředěnými vodnými roztoky určitých aminokyselin nebo 

nukleotidů jako glutamát sodný nebo inosinát sodný. Svíravost, svíravý, trpký (astringency, 

astringent) je komplexní počitek, doprovázený svíráním, stahováním nebo svrašťováním kůže nebo 

pokožky, sliznice ústní dutiny, vytvářený látkami např. tříslovinou z kaki nebo z trnky. Chemický 

účinek (chemical effect) je fyzikální, bodavý chemický počitek vnímaný na jazyku jako výsledek 

vystavení látkám jako je voda nasycená oxidem uhličitým (pocit může přetrvávat a je nezávislý 

na teplotě, chuti a vůni; populární výrazy: „trpký“ – silný čaj, „pálivý“ – whisky, „ostrý“ – švestkový 

džus, „palčivý“ – ředkvička). Palčivá (burning, warming) popisuje tepelný počitek v ústech, např. jako 

způsobuje alkohol – teplo nebo čili paprička – pálení. Štiplavost, štiplavý (pungency, pungent) 

je ostrý počitek ústní a nosní slizniční membrány, jako např. způsobuje ocet, hořčice, ředkvička. 

Chemické ochlazování (chemical cooling) je vjem snížené teploty vnímaný jako následek vystavení 

jistým látkám jako např. mentol, máta nebo anýz (vjem obvykle přetrvává i po odstranění podnětu). 

Fyzikální ochlazování (physical cooling) je vjem snížené teploty vnímaný jako výsledek vystavení 

teplotnímu chladu látky k látce, která má negativní rozpouštěcí teplo, jako např. krystalický sorbitol, 

nebo k látce, která se rychle odpařuje jako aceton nebo alkohol (délka vjemu je obvykle omezena 

časem přímého kontaktu s podnětem). Chemické teplo (chemical heat) je vjem vzrůstající teploty, 

vyplývající z vystavení látce, jako je např. kapsaicin nebo pálivý pepř (vjem přetrvává i když je podnět 

odstraněn). Tělesné teplo (physical heat) je vjem vnímaný jako výsledek vystavení teplotně horké 

látce jako je voda nad 48 °C (délka vjemu je obvykle omezena časem přímého kontaktu s podnětem).  

Pach (odour) je vjem vnímaný prostřednictvím čichového orgánu při čichání těkavých látek. 

Nepříjemný zápach (off-odour) je atypický pach, často spojovaný se zkažením nebo přeměnou 

výrobku. Chuť a vůně (flavour) je celková kombinace čichového, chuťového a trigeminálního vjemu 

vnímaného během zkoušení (chuť a vůně může být ovlivněna taktilními, tepelnými a/nebo 

kinestetickými účinky. Cizí chuť a vůně (off-flavour) je atypická chuť a vůně, často spojována 

se zkažením nebo přeměnou výrobku. Intenzifikátor chuti (flavour enhancer) je látka, která 

zintenzivňuje chuť a vůni výrobku bez dodání vlastní chutě a vůně. Vada (taint) je cizí chuť nebo 

pachuť výrobku pocházející z vnější kontaminace. Aroma (aroma) je vůně s příjemným nebo 

nepříjemným významem; je to také senzorická vlastnost vnímaná při zkoušení čichovým orgánem 

prostřednictvím zadní části nosu (výrazy „aroma“ v angličtině a „arôme“ ve francouzštině nejsou 
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přesně stejné). Buket (bouquet) je skupina specifických čichových vjemů, podle kterých může být 

výrobek (víno, lihoviny atd.) charakterizován. Tělo (body) je konzistence a jednotnost textury, plnost, 

bohatost, vůně a chuť nebo podstata výrobku. Nota (note) je rozlišitelný a určující rys vůně a chutě. 

Netypická nota (off-note) je netypická nota často spojovaná se zkažením nebo přeměnou výrobku. 

Charakter noty (character note) je vnímatelná senzorická vlastnost chutě, vůně a textury 

(mechanické, geometrické, tukové a vlhkostní charakteristiky) v potravinářském výrobku.  

Barva (colour) je vnímání odstínu, stupně nasycení a světelnosti vyvolané stimulací retinu 

světelnými paprsky o různé vlnové délce; je to charakteristika výrobku vyvolávající zrakový vjem. 

Barevný tón (hue) je vlastnost barvy odpovídající změnám vlnové délky. Nasycení (saturation) 

je vlastnost barvy, která popisuje její čistotu (pokud je barva hodně sytá, pak se jeví jako čistá bez 

šedé; pokud málo sytá, pak se zdá, že barva má vysoký obsah šedé). Světelnost (lightness) je stupeň 

viditelné jasnosti v porovnání s přírodní šedí na stupnici sahající od absolutně černé k absolutně bílé. 

Světelný kontrast (brightness contrast) je vliv na vizuální jasnost jednoho předmětu nebo jasnost 

barvy, která obklopuje předmět nebo barvu. Průhlednost, průhledný (transparency, transparent) 

znamená, že dovoluje světlu procházet a odlišit obrazy, které se objeví. Průsvitnost, průsvitný 

(translucency, translucenc) dovoluje světlu procházet, ale nedovoluje, aby obrazy byly rozlišitelné. 

Opacita (opacity, opaque) neumožňuje průchod světla. Lesk, lesklý (gloss, glossy, shiny) je lesklý 

nebo třpytivý vzhled vyplývající z tendence povrchu odrážet světelnou energii z jednoho úhlu více než 

z ostatních.  

Pocit v ústech (mouthfeel) je společná zkušenost odvozená od vjemu v ústech, která se vztahuje 

k fyzikálním nebo chemickým vlastnostem podnětu (posuzovatelé rozlišují fyzikální vjem, např. 

hustotu, viskozitu, jako texturní vlastnosti a chemický vjem, např. trpkost, chladivost, jako vlastnosti 

chutě a vůně). Čistý pocit, čistý (clean feel, clean) je vlastnost odcházejícího nepřetrvávajícího pocitu 

v ústech, po polknutí, např. voda. Čistič patra, čištění (palate cleanser, cleansing) výrobek, který 

odstraňuje každý zbytek z úst (voda, sušenky). Následná chuť, residuální chuť (after-taste, residual 

taste) je čichový nebo chuťový vjem, který se vyskytne po eliminaci výrobku a liší se od vjemu 

vnímaného, když je výrobek v ústech. Pocit po polknutí (after-feel) je zkušenost, která následuje 

po odstranění texturního podnětu; může být spojená s první zkušeností nebo může následovat jako 

odlišná kvalita po určitém čase, během kterého polykání slin, naředění a další vlivy mohou ovlivnit 

podnět látky nebo vnímané pozadí. Přetrvávání (persistence) se vztahuje k odpovědi na podnět 

po měřitelnou dobu. Bez chuti (insipid) popisuje výrobek s mnohem nižší hladinou chutě a vůně, 

než se očekává. Chuťově neurčitý (bland) popisuje výrobek s nízkou hladinou chutě a vůně 

a bez charakteristických vlastností. Neutrální (neutral) popisuje výrobek bez jakékoliv rozlišitelné 

vlastnosti. Neostrý, nevýrazný (flat) popisuje výrobek vnímaný pod jeho očekávanou 

organoleptickou úrovní. 

 

2.4. Terminologie vztahující se k textuře výrobku 

 

Textura (texture) jsou všechny mechanické, geometrické, povrchové vlastnosti a vlastnosti těla 

výrobku vnímatelné prostřednictvím kinestetických a somestetických receptorů a (pokud 

je to nutné), zrakových a sluchových receptorů od prvního kousnutí až ke spolknutí. Tvrdost 
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(hardness) jsou mechanické texturní vlastnosti vztahující se k síle vyžadované k dosažení daných 

deformací pronikáním nebo rozbitím výrobku. Soudržnost (cohesiveness) je mechanická texturní 

vlastnost vztahující se ke stupni, na který může být látka deformována, než se rozpadne, včetně 

vlastností křehkosti, žvýkatelnosti a gumovitosti. Lámavost (fracturability) je mechanická texturní 

vlastnost vztahující se k soudržnosti a tvrdosti a k síle potřebné k rozbití výrobku na drobky nebo 

kousky. Žvýkatelnost (chewiness) je mechanická texturní vlastnost vztahující se k množství práce 

potřebné k rozkousání pevného výrobku do stavu vhodného k polknutí. Počet žvýkání (chew count) 

je počet žvýknutí potřebných na rozkousání vzorku, aby se zmenšil na konzistenci (velikost) vhodnou 

k polknutí. Gumovitost (gumminess) je mechanická texturní vlastnost vztahující se k soudržnosti 

a křehkosti výrobku. Viskozita (viscosity) je mechanická texturní vlastnost vztahující se k odolnosti 

k toku. Konzistence (consistency) je mechanická vlastnost detekovaná podnětem taktilních nebo 

zrakových receptorů. Elasticita, pružnost, odolnost (elasticity, springiness, resilience) je mechanická 

texturní vlastnost vztahující se k rychlosti návratu po deformaci silou; a stupni, na který 

se deformovaný materiál vrací do původního stavu poté, co je deformující síla odstraněna. Přilnavost 

(adhesiveness) je mechanická texturní vlastnost vztahující se k síle požadované k odstranění 

materiálu, který se přilepí k ústům nebo k povrchu. Tíha, těžký (heaviness, heavy) je vlastnost 

vztahující se k viskozitě nápoje nebo hustotě pevných látek. Hustota (denseness) je geometrická 

texturní vlastnost vztahující se ke vnímání kompaktnosti výrobku po celkovém ukousnutí. Granulace, 

zrnitost (granularity) je geometrická texturní vlastnost vztahující se k vnímání velikosti, tvaru 

a množství částic výrobku. Konformace (prostorové uspořádání) (conformation) je geometrická 

texturní vlastnost vztahující se k vnímání tvaru a orientace částic uvnitř výrobku. Vlhkost (moisture) 

je vnímání obsahu vlhkosti v potravině taktilními receptory v ústech a také ve vztahu k mazivým 

vlastnostem výrobku; je to povrchová texturní vlastnost, která popisuje vnímání vody absorbované 

nebo uvolněné výrobkem. Suchost, suchý (dryness, dry) je texturní vlastnost popisující vnímání 

vlhkosti absorbované výrobkem (jako smetanové sušenky). Tučnost (fattiness) je texturní 

charakteristika vztahující se k vnímání množství nebo kvality tuku na povrchu nebo uvnitř výrobku. 

Provzdušnění, provzdušněný (aeration, aerated) popisuje pevný nebo polopevný výrobek obsahující 

malé, souměrné buňky plněné plynem (většinou oxidem uhličitým nebo vzduchem) a obvykle 

obklopené měkkými stěnami buňky. Šumění, šumivý (effervescence, effervescent) je tvorba 

plynových bublin v kapalném výrobku, když plyn vzniká buď chemickou reakcí, nebo uvolněným 

tlakem.    

 

2.5. Terminologie vztahující se k metodám 

 

Objektivní metoda (objective method) je každá metoda, u které je minimalizován vliv osobního 

názoru. Subjektivní metoda (subjective method) je jakákoliv metoda založená na osobním názoru. 

Odstupňování (grading) je metoda, u které předpoklad kvality je spojený se stupnicí, aby se výrobek 

mohl zařadit do kvalitativních skupin. Pořadová zkouška (ranking) je metoda, u které je série dvou 

nebo více vzorků předkládána současně a uspořádána do pořadí podle intensity nebo stupně nějaké 

zvolené vlastnosti. Klasifikace (classification) je metoda třídění do kategorií. Poměr (rating) 

je metoda měření na ordinální stupnici, kde magnituda každého vjemu je označena jedním z čísel 

z možných kategorií.  Bodování (scoring) je hodnocení výrobku (nebo vlastností výrobku) přiřazením 
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čísla, které má nějaký matematický vztah k hodnocenému výrobku nebo vlastnostem. Screening, 

předvýběr (screening) je předběžný výběr postupu.  Shoda (matching) je experimentální postup 

přirovnávajícího nebo vztahového podnětu, obvykle pro určení stupně podobnosti mezi kontrolním 

vzorkem a neznámým nebo mezi neznámými vzorky. Stanovení magnitudy (magnitude estimation) 

je postup přiřazení hodnoty k intenzitě vlastnosti takovým způsobem, že poměr mezi přiřazenými 

hodnotami je stejný, jako mezi odpovídajícími magnitudami vnímání. Nezávislé hodnocení 

(independent assessment) je hodnocení jednoho nebo více podnětů bez přímého porovnání. 

Absolutní hodnocení (absolute judgement) je hodnocení podnětu udělané bez přímého porovnání 

(tj. předkládané po jednom). Srovnávací hodnocení (comparative assessment) je hodnocení podnětů 

předkládaných najednou. Metoda zředění (dilution method) je technika, ve které jsou vzorky 

připraveny se vzrůstající koncentrací od nejnižší a hodnoceny v sériích. Psychofyzikální metoda 

(psychophysical method) je postup pro zavedení vztahů mezi měřitelným fyzikálním podnětem 

a senzorickou odezvou.  

Rozdílová zkouška (discrimination test) je jakákoliv metoda zkoušení zahrnující porovnání mezi 

vzorky, pro určení, zda existuje vnímatelný rozdíl. Párová porovnávací zkouška (paired comparison 

test) je metoda, při které je podnět předkládán v páru pro porovnání na základě definovaného 

kritéria. Trojúhelníková zkouška (triangle test) je metoda rozdílové zkoušky zahrnující současné 

předložení tří kódovaných vzorků, z nichž dva jsou identické, a posuzovatel je požádán, aby vybral 

vzorek, který vnímá jako odlišný. Zkouška duo-trio (duo-trio test) je metoda rozdílové zkoušky, 

při které posuzovatel obdrží sadu tří vzorků, z nichž jeden je označen jako referenční a je požádán, 

aby identifikoval buď ten, který z ostatních je stejný jako referenční nebo který je od referenčního 

odlišný. Zkouška dva z pěti (“two-out-of-five” test) je metoda rozdílové zkoušky, zahrnující pět 

kódovaných vzorků, z nichž dva jsou stejného typu a další tři odlišné, a při které je posuzovatel 

požádán, aby vytvořil skupiny dvou a tří vzorků, které jsou vnímány podobně. Zkouška „A“ nebo „ne 

A“ (“A” or “not A” test) je metoda rozdílové zkoušky, ve které je série vzorků, které mohou být „A“ 

nebo „ne A“ předkládána posuzovatelům poté, co se naučili rozpoznávat vzorek „A“ a při které 

je posuzovatel požádán, aby označil, zda je vzorek „A“ nebo „ne A“.  

Popisná analýza (descriptive analysis) je každá metoda, která popisuje nebo kvantifikuje 

senzorické charakteristiky podnětu panelem školených posuzovatelů. Kvalitativní senzorický profil 

(qualitative sensory profile) je popis senzorických vlastností vzorku, ale bez hodnot intenzit. 

Kvantitativní senzorický profil (quantitative sensory profile) je popis vzorku sestávající jak 

z vlastností, tak jejich hodnot intenzit. Senzorický profil (sensory profile) je popis senzorických 

vlastností vzorku sestávající ze senzorických vlastností v pořadí, jak jsou vnímány, a s přiřazenými 

hodnotami intenzit pro každou vlastnost. Senzorický profil volného výběru (free choice sensory 

profile) je druh senzorického profilu, ve kterém každý posuzovatel nezávisle vybírá vlastnosti, které se 

mají použít pro skupinu vzorků. Profil textury (texture profile) je kvalitativní nebo kvantitativní profil 

textury vzorku. Preferenční zkouška (preference test) je zkouška pro hodnocení preferencí mezi 

dvěma nebo více vzorky.  

Stupnice (scale) je výraz použitelný jednak pro odpovědní stupnici nebo pro měřící stupnici. 

Odpovědní stupnice (response scale) je prostředek (např. numerický, slovní nebo obrázkový) pomocí 

kterého posuzovatel zapisuje kvantitativní odpověď. Měřící stupnice (measurement scale) je formální 

vztah (např. ordinální, intervalový nebo poměrový) mezi vlastností (např. intenzitou senzorického 
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vnímání) a použitými čísly, které představují hodnoty vlastností (např. čísla zapsaná posuzovateli, 

nebo odvozená od odezvy posuzovatelů). Intenzitní stupnice (intensity scale) je stupnice měřící sílu 

vjemu. Stupnice postoje (attitude scale) je stupnice zaznamenávající postoje nebo názory. 

Referenční stupnice (reference scale) je stupnice, ve které je referenční vzorek použit 

pro nadefinování vlastnosti nebo specifických intenzit dané vlastnosti. Stupnice příjemnosti 

(hédonická stupnice) (hedonic scale) je stupnice vyjadřující stupeň obliby nebo neobliby. Dvojpolární 

stupnice (bipolar scale) je stupnice s opačnými popisy na obou koncích (např. texturní stupnice má 

rozsah od tvrdé k měkké). Jednopolární stupnice (unipolar scale) je stupnice jenom s jedním 

deskriptorem na jednom z konců. Ordinální stupnice (ordinal scale) je stupnice, ve které pořadí 

přiřazených hodnot odpovídá pořadí vnímaných intenzit pro hodnocenou vlastnost. Intervalová 

stupnice (interval scale) je stupnice, která kromě toho, že má vlastnosti ordinální stupnice, je rozdílná 

v tom, že stejné rozdíly mezi numerickými hodnotami odpovídají stejným rozdílům mezi měřitelnými 

vlastnostmi (v senzorické analýze, vnímané intenzity). Poměrová stupnice (ratio scale) je stupnice, 

která má vlastnosti intervalové stupnice, ale pro kterou navíc je poměr mezi hodnotami přiřazenými 

podnětu stejný k poměru mezi dvěma vnímanými intenzitami těchto podnětů.  

Chyba (hodnocení) (error of assessment) je rozdíl mezi pozorovanou hodnotou (nebo 

hodnocením) a skutečnou hodnotou. Náhodná chyba (random error) jsou nepředvídatelné chyby, 

jejichž průměr je nulový. Strannost, vychýlení (bias) je systematická chyba, která může být pozitivní 

nebo negativní. Očekávaná strannost (vychýlení) (expectation bias) je chyba díky předjímaným 

myšlenkám posuzovatele. Halo vliv (halo effect) je speciální případ vlivu souvislostí, kdy oblíbené 

nebo neoblíbené hodnocení podnětu na jednu vlastnost má vliv na oblíbené nebo neoblíbené 

hodnocení dalších vlastností stejného podnětu ve stejném čase. Skutečná hodnota (true value) 

je určitá hodnota, kterou se snaží posouzení odhadnout. Standardní osvětlení (standard illuminant) 

je kolorimetrické (barevné) osvětlení vztahující se k rozsahu umělého nebo přirozeného světla 

definovaného Mezinárodní komisí pro osvětlení (CIE). Zakotvený bod (anchor point) je referenční 

bod, proti kterému jsou vzorky hodnoceny. Bodování, skóre (score) je přiřazená hodnota, která 

popisuje specifické umístění podnětu do možného rozsahu intenzit pro tuto vlastnost. Bodovat 

potravinu znamená poměřit její vlastnosti na stupnici nebo podle některých numericky definovaných 

kritérií. Odpovědní formulář/karta (score sheet/card) je odpovědní lístek. 
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3. Anatomie a funkce lidských smyslů 

 

3.1. Specifika centrální nervové soustavy 

 

Centrální nervová soustava (CNS) je nejvýše postaveným řídícím a integrujícím systémem 

v organismu. Z toho tedy logicky vyplývá, že kromě řady obecných funkčních a morfologických rysů, 

společných prakticky pro všechny systémy a funkční celky organismu, je CNS charakterizována i řadou 

specifických funkcí a strukturálních odlišností. Z hlediska hierarchie stojí CNS nejvýše, neboť řídí 

a zasahuje do funkce všech ostatních orgánů a koordinuje jejich činnost. CNS vyniká přesností 

a rychlostí zaznamenávání velkého množství informací o stavu vnitřního a vnějšího prostředí 

organismu a také precizností a rychlostí zpracování těchto informací s využitím dříve získaných 

informací uložených v tzv. paměťových stopách (obrázek 3). Po syntéze těchto informací 

je umožněna tvorba výstupní informace. Důležitou vlastností CNS je její identita. I když je funkce 

každé CNS založena na jednotných a přesně specifikovaných principech, je výsledná činnost CNS 

každého jedince naprosto jedinečná a nezaměnitelná. Tyto rozdíly v činnosti CNS jsou dány 

působením obrovského množství různých vlivů a informací během vývoje. Další specifickou vlastností 

CNS je její plasticita, která se projevuje zejména schopností adaptace. 

 

 

Obrázek 3: Schéma funkce nervové soustavy (Trojan et al., 2003). 
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3.2. Senzibilita a receptory 

 

Dráždivost je schopnost reagovat na změny prostředí, na podněty, vůči kterým je organismus 

vnímavý neboli senzibilní. Senzibilita je tedy předpokladem dráždivosti, kdy buňky přijímají 

informace a kódují je, na což navazují metabolické a efektorové funkce. Vstupní informace v podobě 

chemických signálních látek mohou proniknout k buňce z jejího bezprostředního okolí (změna 

skladby extracelulární tekutiny), z větší vzdálenosti krevním oběhem (hormony, antigeny, farmaka), 

anebo – ke specializovaným čichovým či chuťovým buňkám – z vnějšku. Specifickým signálem pro jiné 

specializované receptorové buňky je odlišný druh energie (podněty mechanické, elektromagnetické, 

zvukové, teplotní). Určitý signál k navození určité funkce buňky musí přivodit fyzikálně chemickou 

změnu v jejím složení resp. metabolismu.  

Podněty z vnějšího a vnitřního prostředí představují různé formy energie (mechanickou, 

tepelnou, elektromagnetickou a chemickou), které jsou přijímány orgány označovanými jako 

smyslové orgány. V těchto orgánech jsou lokalizovány receptorové buňky nebo zakončení nervových 

vláken, v nichž se formy energie z prostředí přeměňují na nervové vzruchy. Receptorové buňky 

a zakončení nervových vláken jsou souborně označovány jako receptory. Podle zúčastněných složek 

existují 3 typy receptorů: 

 Receptor je představován periferním zakončením dendritu, volným nebo obklopeným 

dalšími buňkami, čímž vzniká speciální tělísko – smyslový orgán. Funkce těchto receptorů 

představují orgány kožního čití (cítění), které jsou řazeny k exteroreceptorům 

registrujícím zejména mechanické podněty (tzv. mechanoreceptory); a útrobní smysly 

přijímající podněty z nitra organismu. U útrobních smyslů se rozlišují proprioreceptory 

(přijímající informace o pohybu a postavení těla – podněty zejména ze svalů, šlach 

a kloubních pouzder) a interoreceptory (uložené zejména ve vazivu, přijímající podněty 

z vnitřních orgánů, např. informace o stupni rozpětí orgánů, o krevním tlaku v tepnách 

aj.). 

 Receptor tvoří speciální smyslové buňky – sekundární smyslové buňky, které přijímají 

podnět a ten jako vzruch předávají nervovým vláknům (zakončením dendritů), které 

se ke smyslovým buňkám přikládají (např. v chuťových pohárcích nebo ve sluchovém 

orgánu). 

 Receptor je modifikovaná nervová buňka – primární smyslová buňka, která jedním svým 

pólem (představujícím modifikovaný dendrit) sama přijímá podněty zvenčí, přeměňuje 

je v nervové vzruchy a z druhého pólu svým vlastním neuritem (axonem) předává dále 

(např. buňky čichového orgánu, světločivné buňky sítnice oka). 
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Obrázek 4: Základní stavba neuronu (May, 2007). 

 

Podle místa, odkud přichází podněty, se receptory rozdělují na:  

 exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí; 

o kontaktní exteroreceptory – jsou citlivé teprve ve styku s podnětem (chemické a 

taktilní receptory); 

o telereceptory – jsou citlivé na dálku (zrakové a sluchové receptory); 

 proprioreceptory – informují o poloze těla v prostoru; 

 interoreceptory – přijímají podněty z vnitřku těla (např. slizniční receptory). 

 

Podle typu přijímaných podnětů se receptory rozdělují na: 

 mechanoreceptory – uzpůsobeny k příjmu mechanických podnětů; 

 termoreceptory – zaznamenávají rychlost pohybu molekul (teplotu); 

 receptory elektromagnetického záření – reagují na elektromagnetické záření určitého 

rozsahu vlnových délek (většinou 380 – 780 nm; viditelná oblast); 

 chemoreceptory – reagují po kontaktu s chemickým podnětem. 

 

Receptorová část smyslového orgánu je z anatomického hlediska dosti složitá a vyznačuje 

se velkou citlivostí a specifičností. Je schopna přijímat jen určité typy podnětů, ke kterým 

je mimořádně citlivá. Tyto podněty se nazývají podněty vlastní, např. pro oko je to elektromagnetické 

záření o vlnové délce 380-780 nm. Kromě těchto podnětů existují i podněty nevlastní, pro jejichž 

příjem nejsou receptory uzpůsobeny a jsou k nim daleko méně citlivé, např. působíme-li tlakem 

na oko, objeví se nám barevné skvrny, které neodpovídají žádnému skutečnému 

elektromagnetickému záření.  
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3.3. Jednoduchá čidla a smyslové orgány 

 

Soubory receptorových buněk vytvářejí jednoduchá nebo složitější čidla. Regulační funkci 

jednoduchých čidel (např. příštítná tělíska jsou regulátorem hladiny ionizovaného vápníku) 

si neuvědomujeme. Naproti tomu smyslové orgány (zrak, sluch, hmat atd.) zpracovávají informace 

z vnějšího prostředí, které jsou předávány do podkorových struktur (zde probíhá jejich předběžná 

integrace, nebo tu mají centrum senzorické reflexy) a dále do mozkové kůry. Zprostředkují vyšší 

smyslové či senzorické funkce a poskytují tak smyslový obraz skutečnosti. Ten není její kopií: jde 

o výběr, aktivní selekci určitých prvků, a to v souladu s tím, co je v dané situaci pro organismus 

důležité. Tomu napomáhají pomocné mechanismy, jako jsou např. oční pohyby.   

 

3.4. Smyslové orgány 

 

Smyslový orgán se u člověka skládá ze tří hlavních částí, a to z čidla (receptoru), které přijímá 

podněty z vnějšího či vnitřního prostředí, v případě senzorické analýzy jsou významné téměř 

výhradně vnější podněty. Podněty vyvolají podráždění receptoru a vzniká vzruch, což je zpravidla tok 

iontů. Tento vzruch vycházející z receptoru se nazývá vnitřní podnět a většinou se v receptoru 

zesiluje. Další částí je dostředivý (centripetální) nerv, který vede vzruch do CNS. V mozku jsou 

přicházející informace dále upravovány, např. intenzivnější vzruchy jsou podporovány a slabší 

potlačovány. Hlavním cílem je, aby se pozornost soustředila jen na významné informace. V CNS 

přichází vzruch nejprve do primárních senzorických oblastí a následně se informace zpracovává 

v asociačních oblastech (obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Schéma smyslového orgánu (Pokorný et al., 1998). 
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3.4.1. Smysl chuťový 

 

Anatomie chuťových receptorů 

Sídlo chuťových receptorů je umístěno v dutině ústní, a to nejen na jazyku, ale zčásti také 

na sliznici měkkého patra a zadní stěny hrtanu, také na hrtanové příklopce (epiglottis). Orgánem chuti 

jsou specializované receptory označované jako chuťové pohárky (caliculi gustatorii). Nejvíce je jich 

umístěno ve sliznici hrazených a listovitých papil, menší množství je také v některých houbovitých 

papilách.  

Chuťové pohárky jsou uložené v epitelu sliznice a jsou téměř stejně vysoké jako epitelová vrstva. 

Chuťové pohárky jsou tvořeny smyslovými a podpůrnými buňkami, které jsou štíhlé a protáhlé přes 

celou výšku pohárku. Obojí jsou vzájemně složené jako suknice cibule. Smyslové buňky mají 

na vrcholcích dlouhé a členité mikroklky, v jejich spodní části jsou rozvětvená nervová vlákna a jejich 

zakončení (buňky přeměňují podněty, které přijímají jako chemoreceptory, v nervové vzruchy 

a ty předávají nervovým zakončením). Podpůrné buňky jsou umístěny mezi smyslovými buňkami 

a vytvářejí povrchový plášť pohárku. Kromě těchto buněk jsou v chuťovém pohárku nízké bazální 

buňky, které se průběžně diferencují a nahrazují zanikající smyslové buňky (obrázek 6). Životnost 

chuťových buněk je poměrně krátká (4-22 hodin) a průběžně se obnovují. U dětí mohou chuťové 

buňky vznikat také z epitelových buněk. Kromě smyslových buněk se na vnímání chuti podílejí také 

volná nervová zakončení, která jsou rozmístěna po celé ústní dutině. 

Na vrcholu chuťového pohárku je povrchová jamka (porus gustatorius) a pod ní je vkleslina 

do pohárku vyplněná hlenovitou látkou, která zprostředkovává kontakt chuťové buňky s vnímanou 

látkou. Chuťových pohárků je asi 2000 a ve stáří jich ubývá. 

 

Obrázek 6: Hrazená papila a chuťový pohárek (Čihák, 1997). 
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Obrázek 7: Chuťová dráha (Druga et al., 2011). 

Vzruchy vzniklé na smyslových buňkách jsou vedeny do CNS cestou chorda tympani a lícním 

nervem z prvních dvou třetin jazyka a pomocí jazykohltanového a bloudivého nervu ze zadní části 

jazyka. Chuťová dráha je vzestupná tříneuronová. Vede signály od buněk chuťových pohárků jazyka 

do mozkového kmene a postupně do chuťové korové oblasti. Trojklanný nerv zprostředkovává 

somatosenzorické vjemy z oblasti úst a poskytuje informace o struktuře potraviny, 

popř. o bolestivých anebo pálivých podnětech v ústech. Z ústní dutiny jsou chuťové informace 

vedeny do chuťového jádra mozkového kmene (solitárního jádra) a odtud přes thalamus do mozkové 

kůry, kde je chuť rozpoznána a určena (obrázek 7). Chuťové informace a somatosenzorické vjemy 

jsou nejprve zpracovány odděleně, teprve v kůře jsou začleněny do jednotného chuťového vjemu. 

 

Fyziologie a funkce chuťových receptorů 

Chuťové receptory vykazují do jisté míry specializaci, tudíž jsme schopni rozeznávat několik 

základních chutí. Základními chutěmi jsou sladká, slaná, kyselá a hořká, někdy bývá mezi základní 

chutě řazena také chuť umami.  

Sladká chuť je vnímána nejvíce na špičce jazyka. Vyvolávají ji např. glukóza, sacharóza, ale také 

některé další látky. Slaná chuť je vnímána v přední části jazyka po stranách a vyvolávají ji vysoké 

koncentrace některých anorganických iontů, hlavně sodných, draselných a lithných. Chloridové ionty 

působí jako aktivátory. Čistě slanou chuť má jen NaCl. Receptory pro vnímání kyselé chuti jsou 
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umístěny po stranách jazyka vzadu. Kyselou chuť způsobují různé Brönstedovy kyseliny (látky 

schopné odštěpit proton) a některé dusíkaté sloučeniny se schopností dodávat proton (histidin). 

Hořká chuť je vnímána na kořeni jazyka a způsobují ji alkaloidy (chinin, atropin, strychnin), různé 

glykosidy a kationty (Mg2+) a některé hydrofobní aminokyseliny (obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8: Oblasti jazyka pro maximální vnímání základních chutí (Bjorklund, 2010). 

 

Nově byla identifikována chuť umami, která je již dlouhou dobu známá v Japonsku, ale do Evropy 

se dostala až ve 20. století a japonský výraz umami zůstal zachován. Vyvolává ji především glutaman 

hydrogensodný a různé 5´-ribonukleotidy. Je vnímána v zadní části jazyka a v zadní části dutiny ústní. 

Kromě sladké chuti lokalizované na špičce jazyka (sladká chuť 1) existuje ještě sladká chuť 

některých látek (dihydrochalkony) detekovatelná v zadní části ústní dutiny (sladká chuť 2). Také 

hořká chuť je vnímána na dvou místech, kromě kořene jazyka (hořká chuť 1) může být vnímána 

(hořká chuť 2) na přední části jazyka, ta bývá vyvolána některými anorganickými solemi. 

Žlázky v brázdičkách papil vylučují tekutinu, která je ve styku s chuťovými pohárky. Vnímání chuti 

trvá poměrně dlouho, protože chuťově aktivní látky se musí nejprve rozpustit, aby mohly následně 

proniknout do chuťových pohárků až k chuťovým buňkám. Tento proces je delší zejména u chutí, 

jejichž receptory jsou umístěny v zadní části ústní dutiny. Doznívání chuti je potom proces opačný, 

protože chuťově aktivní látky se musejí slinami vyplavit z chuťových buněk a z chuťových pohárků do 

ústní dutiny. Chuťové prahy jsou v rozsahu cca 10-2 až 10-6 mol.l-1, nejnižší je pro hořký sulfát chininu. 

Při nižších koncentracích může NaCl chutnat sladce. 

Při chuťovém vnímání dochází velmi snadno k adaptaci receptorů, což platí obzvláště pro slanou, 

v menší míře také pro hořkou a sladkou chuť. Postupně se také posouvá koncentrace, kdy je chuť 
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nejpříjemnější, což je nápadné u silně sladkých vzorků, jejichž vyšší koncentrace se postupně vnímají 

negativněji. Na chuťové vnímání má vliv také teplota. S rostoucí teplotou citlivost pomalu roste 

k maximu a pak mírně klesá. Literatura uvádí, že optimální vnímavost pro sladkou chuť je v teplotním 

intervalu mezi 35-50 °C, pro hořkou chuť kolem 10 °C. Při teplotách kolem 0 °C je citlivost ke sladké 

chuti nízká (např. při konzumaci zmrzliny). 

 

Choroby chuťových receptorů 

Chuťový smysl může být postižen chorobami chuťových receptorů (tzv. geusie): 

Ageusie – zánik chuti, nefunkčnost chuťových receptorů. Může být úplná nebo se může týkat jen 

některých základních chutí. Příčiny mohou být různé. Bývá způsobena ucpáním papil při zánětech 

sliznice nebo v důsledku špatné ústní hygieny. Látky potlačující růst a množení buněk (některá léčiva) 

blokují přirozenou obnovu chuťových receptorů a mohou způsobit smyslovou ztrátu chuti. Neurální 

ztráta chuti bývá způsobena zejména nádory, úrazy a jiným poškozením centrálních chuťových drah 

(např. epilepsie, duševní onemocnění). Také mnoho běžně užívaných léků může ovlivnit chuťové 

vnímání (některé léky proti vysokému tlaku). Úplná ztráta chuti nebo jedné z chutí bývá vzácná. 

Hypogeusie – snížená citlivost chuťových receptorů. Je daleko častější než ageuzie a bývá často 

částečná, např. se poměrně často vyskytuje snížená citlivost ke sladké chuti nebo ke slané chuti. 

Parageusie (dysgeusie) – zkreslené vnímání chutí, např. nízké koncentrace sacharózy jsou 

vnímány jako mírně hořké místo sladké. Ke změně chutí může docházet také v těhotenství nebo 

po nadměrné konzumaci alkoholu. U velké části populace jsou nízké koncentrace chloridu sodného 

vnímány jako sladké, což obecně není pokládáno za parageusii. 

 

Význam chuťového smyslu 

Chuťový smysl samotný nemá velký význam, ale výrazně se uplatňuje při kompletním vnímání 

v ústech (jako součást tzv. flavoru). V tomto smyslu je nejdůležitější stránkou senzorického 

posouzení. 

 

3.4.2. Smysl čichový 

 

Čich je fylogeneticky velmi starý smysl a pro mnoho živočichů je životně důležitý. Čichový smysl 

podává informace o okolním prostředí, potravinách, teritoriu apod.  

Vůně je definována jako vlastnost látek vnímaná nadechnutím do nosní dutiny nebo do ústní 

dutiny a způsobující jiný vjem než chuťový, hmatový, zrakový, teploty nebo bolesti. Čichové vjemy 

bývají hodnoceny značně emotivně. Příjemné vjemy se označují jako vůně (pokud jsou vnímány 

nadechnutím do nosní dutiny) nebo jako aroma (pokud do nosní dutiny přecházejí z ústní dutiny). 
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Nepříjemné čichové vjemy se nazývají zápach. Pach by měl být v senzorické analýze výraz neutrální, 

ale často bývá zaměňován s termínem zápach, proto by neměl být při senzorické analýze používán. 

 

 

Anatomie čichových receptorů 

U člověka zastává funkci čichového orgánu specializovaný smyslový epitel v čichové oblasti (regio 

olfactoria) sliznice stropu nosní dutiny a přilehlých úseků nosní přepážky a boční stěny v rozsahu 

4 až 6 cm2. Na této ploše sliznice je obsaženo asi 107 čichových receptorových buněk. Tato sliznice 

je tenčí než okolní sliznice a je nažloutlá (vitamin A). 

 

 

Obrázek 9: Schéma nosu a vedlejších nosních dutin ([on-line], [cit. 26-5-2011] 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/pages/2_1_klinicka_anatomie_a_fyziologie_n

osu.html). 

Čichové buňky, uložené ve sliznici, jsou bipolární neurony, štíhlé a v místě jádra rozšířené. 

Dosahují až na povrch sliznice, kde se paličkovitě rozšiřují a na svém konci mají po 6-8 ciliích 

(čichových vlásků), což je vlastní dendritická (receptorová) část buňky. Z protilehlé části čichové 

buňky vystupuje neurit, který prochází slizničním vazivem k ploténce kosti čichové (lamina fibrosa) 

v horní části nosní dutiny. Tady se spojuje se sousedními neurity (axony) ve svazky (fila olfactoria), 

které procházejí přes ploténku a vstupují do čichového bulbu (bulbus olfactorius) – párového výběžku 

předního mozku (obrázek 10). V širším slova smyslu existují dva páry čichových bulbů, vždy hlavní 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/pages/2_1_klinicka_anatomie_a_fyziologie_nosu.html
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/pages/2_1_klinicka_anatomie_a_fyziologie_nosu.html
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a přidatný bulbus: ty hlavní přijímají signály z olfaktorických neuronů v nose, do přídatných bulbů 

přichází podněty z vomeronazálního (Jacobsonova) orgánu (organum vomeronasale). Tento speciální 

orgán je dutina s chemoreceptorickým epitelem, která u koně a kočkovitých šelem zachytává pachy 

související s rozmnožováním. U člověka je tento orgán patrný jen v embryonálním období. 

Kromě čichových buněk jsou v epitelu sliznice dýchací oblasti (regio respiratoria) další dva typy 

buněk. Bazální buňky jsou nízké buňky v bazální vrstvě epitelu (lamina basalis). Jsou dva typy 

bazálních buněk, jedny zesilují epitel, druhé se diferencují ve smyslové buňky a průběžně nahrazují 

zestárlé receptorové buňky. V případě poškození receptorových buněk chemikáliemi nebo infekcí 

probíhá dělení bazálních buněk a náhrada receptorových buněk rychleji. Podpůrné buňky jsou vysoké 

cylindrické a jsou uloženy mezi čichovými a receptorovými buňkami.  

Na povrchu čichové sliznice je hlen, ve kterém jsou rozpouštěny ve vzduchu rozptýlené látky, 

které jsou čichem vnímány, aby byly adekvátním podnětem pro čichové buňky. Povrchový hlen 

sliznice v dýchací oblasti produkují tuboalveolární žlázy (glandulae olfactoriae). Tento sekret 

má schopnost koncentrovat a rozpustit látky čichem vnímané a poté je odplavovat. 

 

 

Obrázek 10: Znázornění rozmístění receptorových buněk a čichového bulbu (Bjorklund, 2010). 

 

Fyziologie a funkce čichových receptorů 

Čichová sliznice neleží na hlavním směru proudu vzduchu. Pravděpodobnost kontaktu čichově 

aktivních plynných látek s čichovou sliznicí se zvýší při prudším vdechnutí, kdy vznikají turbulence. 

Citlivost vůči různým pachům není v celé sliznici stejná. K čichovým receptorům pronikají také látky 

difundující z ústní dutiny a při konzumaci pokrmů se čichové a chuťové vjemy překrývají, dochází 

ke zvýšení chuti k jídlu a povzbuzení sekrece šťáv. Při ztrátě čichu (např. při rýmě) je výsledný vjem 

chudší, jelikož pouhou chutí nelze řadu pokrmů rozeznat. Čichové vjemy postřehnuté při žvýkání 

se označují jako aroma. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Olfaktorick%C3%BD_neuron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vomeronaz%C3%A1ln%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemoreceptor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
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Čichově aktivní látky (odoranty) se dostávají k vláskům receptorových buněk vrstvou hlenu 

obsahujícího proteiny vážící odoranty (OBP – odorant binding proteins). Lipofilní či hydrofilní čichově 

aktivní látky se stávají působením OBP rozpustnými ve vodě a mohou pronikat hlenem. Rychlost 

transportu je dána velikostí molekuly komplexu látky s OBP, viskozitou hlenu a mechanickými 

překážkami (spleť cilií). Čichový signál se takto zesílí už v úvodní fázi. Na receptorových vláscích 

reaguje s tzv. G-proteiny a mění jejich konformaci. Tím se uvolní na něm vázaná řada na sebe 

navazujících enzymů a výsledkem je tok iontů, který je tím silnější, čím je koncentrace čichově aktivní 

látky vyšší. Tento mechanismus se liší u etherických vůní a u hnilobných pachů, jelikož selektivita G-

 proteinů je značná (obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11: Průběh tvorby vzruchu při reakci pachové látky s membránou čichového receptoru 

(esterové A, hnilobné B) (Pokorný et al., 1998). 

A: A – aktivní látka, B - interakce s molekulou receptoru, C – čichový receptor, D – G-protein, E – 

adenylcykláza, F – fosforylkináza A, G – iontový kanál, I – proces fosforylace, J membrána čichového 

vlásku, GTP – guanosintrifosfát, GDP – guanosindifosfát, ATP – adenosintrifosfát, cAMP – 

cykloadenosinmonofosfát. 

B: A – aktivní látka, B – interakce s molekulou receptoru, C – čichový receptor, D – G-protein, E – 

fosfolipáza C, F – diacylglycerol, G – fosforylkináza C, H – inositoltrifosfát, I – aktivace vápenatých 

iontů, J – iontový kanál, K – proud iontů, L – membrána čichového vlásku, GTP – guanosintrifosfát, 

GDP – guanosindifosfát, PIP2 – fosfoinositoldifosfát.  

 

Práh pro detekci odorantů je v průměru 10-9 mol/l látky ve vzduchu, s krajními hodnotami 10-13 

a 10-15 mol.l-1. Někdy může jedna molekula podráždit jeden receptor. Při pomalé centrální adaptaci 

čichu se asi za minutu sníží vnímaná intenzita pachu, rychlá (receptorová) adaptace trvá necelou 

sekundu. Pro některé pachy existuje zkřížená adaptace: působení jednoho pachu zvýší práh pro jiný 

odorant. 
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Obrázek 12: Organizace čichového systému ([on-line], [cit. 2-6-2011] 

http://cmbi.bjmu.edu.cn/news/report/2004/nobel2004/Medicine_files/odorant_eng.gif). 

 

Informace o podráždění, která vznikají na úrovni čichových receptorů, je předávána neuronům 

vyššího řádu v čichovém laloku (bulbus olfactorius) ve složitých synaptických strukturách – 

glomerulech, klubíčkách (glomerulus olfactorius). V průběhu předávání je informace také upravována 

(zesílena a odstraněny jsou šumy). Jednotlivé glomeruly představují funkční jednotky specializované 

na vnímání určité voňavé determinanty, do kterých se sbíhá vždy několik axonů primárních čichových 

buněk. Každá vůně pravděpodobně aktivuje specifickou kombinaci glomerulů. Určitá vůně 

je kódována kombinací glomerulů za vzniku tzv. kombinačního kódu. V čichovém laloku se proto 

vytváří prostorová mapa molekulárních vlastností vůní, a to ve dvou kopiích (v každém čichovém 

bulbu po jedné). Obě mapy se mohou v detailech lišit, protože ve struktuře nosních dutin (nozder) 

existují určité rozdíly ovlivňující vnímání vůní. Kombinační kód vytvořený na úrovni glomerulů 

a předávaný vyšším mozkovým strukturám je podkladem pro klasifikaci a vědomé rozpoznávání vůní 

(obrázek 12). 

Při žvýkání sousta se ústní dutina střídavě rozšiřuje a zmenšuje a těmito pohyby se vhání vzduch 

spojovací trubicí do dutiny nosní. Tam se také strhují těkavé látky ze žvýkaného sousta. Čichové 

vjemy postřehnutelné při žvýkání se označují jako aroma. 

 

http://cmbi.bjmu.edu.cn/news/report/2004/nobel2004/Medicine_files/odorant_eng.gif
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Choroby čichových receptorů 

Anosmie – je ztráta schopnosti čichového vnímání. Může být dočasná (např. po vdechnutí 

agresivní látky) nebo trvalá. Podle rozsahu může být anosmie úplná nebo specifická). Specifická 

anosmie je poměrně častá a u některých látek jí může trpět i několik desítek procent pokusných 

osob. 

Hyposmie (hemiosmie) – snížená citlivost čichového vnímání. Může být úplná, ke všem základním 

vůním nebo specifická k určité látce nebo k několika. 

Merosmie – snížená citlivost čichového vnímání vlivem stáří. 

Hyperosmie – patologicky zvýšená citlivost čichových receptorů (např. při epileptických 

záchvatech). 

Parosmie (heterosmie) – vnímání čichového podnětu způsobeného určitou látkou jako podnět 

vyvolaný jinou látkou; zkreslený čichový vjem. 

Kakosmie – veškeré látky jsou vnímány jako zápach. 

Autosmie (fantosmie) – vnímání nějaké látky, ačkoli chybí reálný podnět. 

Čichové funkce mohou být dále zhoršeny dlouhodobým kouřením, nadměrným užíváním 

alkoholu, prací se čpavými látkami (například u chladících zařízení), nebo přítomností četných 

onemocnění (postižení nazálních a paranazálních dutin, alergie, endokrinologická a psychiatrická 

onemocnění a také procesy v CNS). V poslední době byla porucha čichu, zejména pak zhoršená 

identifikace čichových podnětů opakovaně prokázána u pacientů v časných stádiích 

neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, demence). 

Vyšetření čichu může upozornit na přítomnost neurologického onemocnění, usnadnit diagnostiku 

i pomoci odhadnout vývoj onemocnění. Největší využití má u Alzheimerovy choroby, kde je porucha 

čichové identifikace jedním z prvních projevů této choroby a objevuje se již v době, kdy jsou 

poznávací a paměťové funkce postiženy jen minimálně nebo jsou zcela zachovány.   

 

Význam čichového smyslu 

Hodnocení vůně potravin čichem nemá již zdaleka takový význam jako u předchůdců člověka 

nebo u pračlověka. Pokud se stanovuje, zařazuje se mezi hodnocení vzhledem a hodnocení chuti 

(flavoru). Prvořadou důležitost však má při hodnocení kosmetických výrobků a květin. Při hodnocení 

potravin se čichový smysl uplatňuje jako složka komplexního vjemu flavoru (hodnocení potravin 

v ústní dutině). 
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3.4.3. Smysl zrakový 

 

Anatomie zrakových receptorů 

Zrakové ústrojí (organum visus) se skládá především z oční koule, oka (bulbus oculi), vlastního 

recepčního smyslového orgánu. K oku jsou pak připojeny pomocné struktury, které zajišťují ochranu, 

pohyblivost a další funkce oka – víčka, spojivka, slzní aparát, okohybné svaly, očnice a cévy a nervy 

v očnici. 

Oční koule (bulbus oculi) má téměř tvar koule, zadní část je méně zakřivená a tvoří ji bělima, 

přední část je více zakřivená a tvoří ji průhledná rohovka. Ze zadní části oka uprostřed vystupuje silný 

zrakový nerv (nervus opticus). Předozadní průměr oka činí 24,3 – 26 mm, nejčastěji 25 mm, vertikální 

a transverzální průměry jsou o něco menší (23,6 a 23,7 mm). 

Oční koule má 3 vrstvy: 

1. vazivová vnější vrstva oka (tunica fibrosa bulbi), která má dvě složky: 

- bělima (sclera) – je zadní (větší), bílá a neprůhledná část; 

- rohovka (cornea) – je přední, menší a průhledná část. 

2. cévnatá střední vrstva oka (tunica vascuola bulbi), která má tři oddíly, tvořené jednotlivými 

funkčními složkami oka: 

- cévnatka (choroidea) – je cévami bohatá vrstva stěny v zadní části oka, přiléhá zevnitř 

k vazivové bělimě; 

- řasnaté těleso (corpus ciliare) – je prstencovitý val trojúhelníkovitého průřezu odstávající 

od stěny oka, na jehož vnitřním okraji je systémem jemných vazivových vlákének 

zavěšena čočka; 

- duhovka (iris) – představuje ploché mezikruží odstávající od povrchu oční koule dovnitř 

od okraje rohovky. Duhovka je viditelná zpředu přes rohovku, je individuálně zbarvená, 

vnitřním obvodem mezikruží duhovky je obkroužena zornice (pupilla). 

3. nervová vnitřní vrstva oka (tunica interna bulbi) označovaná též jako 

- sítnice (retina) – obsahuje světločivné buňky sítnice a další nervové buňky, nervová 

vlákna a vrstvu pigmentového epitelu; vystýlá zadní část oka (od okraje řasnatého tělesa 

dozadu), kam na ni dopadají světelné paprsky (obrázek 13).  
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Obrázek 13: Anatomická stavba oka (Trojan a kol., 2003). 

Uvnitř oka se nachází:  

- sklivec (corpus vitreum) – průhledné rosolovité těleso, vyplňující zadní prostor oční 

koule, od zadní stěny oka až k zadní ploše řasnatého tělesa; 

- čočka (lens) – zavěšená na vnitřním obvodu řasnatého tělesa, volně zezadu přiložená 

k duhovce a uložená v tekutině; 

- komorový mok (humor aquosus) – vyplňuje prostor před čočkou a duhovkou, mezi nimi 

a rohovkou. 

Barva duhovky závisí na tloušťce vazivového stromatu, hustotě a náplní cév a na pigmentu 

prosvítajícím ze zadní plochy. Pigment může být bohatý, i ve stromatu duhovky (melanofory), škála 

barev očí je proto velmi pestrá, od světle modrých přes různé stupně šedé a zelené (podle účasti 

červené složky krve) a dále přes celou škálu hnědých barev až po sytě tmavohnědou (tzv. černé oči). 

Sítnice má v místě, kam dopadají světelné paprsky, světločivné a nervové elementy ve vrstvách. 

Světločivné buňky jsou elementy nervové a jsou to první neurony sítnice, další vrstvu tvoří bipolární 

nervové buňky a třetí vrstva je tvořena gangliovými buňkami, jejichž neurity se sbíhají do zrakového 

nervu. 

Světločivné elementy sítnice jsou tyčinky a čípky. Tyčinek je asi 120 milionů, čípků 6-7 milionů. 

Tyčinky obsahují zrakové barvivo (purpur) jménem rhodopsin. Ten vlivem dopadu světelných paprsků 

mění barvu (bledne) a vyvolává nervové vzruchy, vycházející na opačné straně buňky zaoblenou 

nožkou, která představuje neurit světločivné buňky a končí synapsemi s dendrity bipolárních buněk. 

Čípky mají podobnou stavbu jako tyčinky, jsou kratší, silnější a konické. Obsahují barvivo iodopsin, 

které je maximálně citlivé na červené světlo (obrázek 14). 

Místo, kde vystupuje z oka zrakový nerv, se označuje jako slepá skvrna, protože neobsahuje 

žádné světločivné elementy. Na sítnici je dále v místě zorné osy oka žlutá skvrna (macula lutea), která 
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obsahuje velké množství zrakových receptorů a bývá označována místem nejostřejšího vidění 

a maximální rozlišovací schopnosti. Největší hustota čípků je uprostřed žluté skvrny ve fovea 

centralis, kde zcela chybějí tyčinky. Maximální hustota tyčinek je ve vzdálenosti 20° od fovey. 

Směrem do periferie rychle ubývá čípků a zvolna tyčinek. Z gangliových buněk vychází zrakový nerv, 

na jehož papile sítnice chybí (slepá skvrna). Receptory jsou s gangliovými buňkami spojeny četnými 

interneurony (buňky bipolární, horizontální, amakrinní, interplexiformní, biplexiformní). V místě 

fovey je toto spojení čípků nejkratší, přes jednu bipolární buňku. Z tyčinek naopak vede z bipolární 

ke gangliové buňce přes jednu či více buněk amakrinních. Důležitou úlohu výztužnou a metabolickou 

mají Müllerovy gliové buňky (obrázek 14). 

 

 

Obrázek 14: Zjednodušené schéma stavby sítnice (Trojan a kol., 2003). 

 

Fyziologie a funkce zrakových receptorů 

Zrakem je člověk schopen vnímat elektromagnetické záření o vlnové délce 380 – 780 nm. 

U některých osob může být tento rozsah užší, často bývá udáván rozsah 400 – 750 nm. 

Obraz předmětu se čočkou lomí tak, že na vrstvičce receptorových buněk se vytvoří skutečný, 

zmenšený a obrácený obraz. Aferentním nervem do mozku přecházejí vzruchy odpovídající 

obrácenému obrazu. Čočka je schopna akomodace tvaru tak, aby obraz pozorovaného předmětu 

dopadl přesně na vrstvu receptorů. Pokud tomu tak není, vidění je neostré. I když obraz vytvořený 
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na sítnici je obrácený, po zpracování v příslušných centrech mozku se znovu obrátí a je vnímán jako 

vzpřímený. 

 

 

N – nosní polovina zrakového pole; T – spánková polovina zrakového pole 

Obrázek 15: Schematické uspořádání zrakové dráhy (Druga et al., 2011). 

 

Pro zrakové vnímání je důležitá intenzita osvitu, která může být velmi proměnlivá a může 

se v krátkém intervalu změnit až miliardkrát. Při větším množství světla (intenzitě osvitu) se uplatňují 

čípky, které umožňují barevné (fotoskopické) vnímání. Při nižší intenzitě osvitu, např. při stmívání, 

ustává činnost čípků a uplatňují se tyčinky, začíná černobílé (nebarevné, skotoskopické) vnímání. 

Fotoskopické vidění je tedy barevné, ostré, ale málo citlivé, zatímco skotoskopické vidění 

je nebarevné, neostré, ale mnohomilionkrát citlivější. 

Existují tři druhy čípkových receptorů. První druh čípků má maximální citlivost pro modrou barvu 

(415 – 440 nm), druhý pro zelenou barvu (520 – 540 nm) a třetí pro červenou barvu (580 – 610 nm). 

Křivky jejich spektrální citlivosti se však překrývají. Maximem spektrální citlivosti tyčinkového 

pigmentu je 500 nm. Rhodopsin je membránový glykoprotein. Chromová skupina (součástí je vitamin 

A) je u všech pigmentů stejná, liší se však struktura bílkovinné složky opsinu. Pokud není žádný z čípků 

aktivován, vnímáme barvu černou, naopak pokud jsou aktivovány všechny čípky ve stejném stupni, 

vnímáme barvu bílou a šedou. O tom, zda budeme vnímat bílou nebo šedou barvu, rozhoduje 

intenzita osvitu.  
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Obrázek 16: Barevné vjemy způsobené jednotlivými vlnovými délkami (Jančovič, 2005). 

Ztráta citlivosti čípků není stejná, nejprve mizí citlivost na červenou barvu, nejdéle přetrvává 

při snižování osvitu citlivost na modrou barvu. Za intenzivního osvitu se nejcitlivěji uplatňují čípky 

citlivé na paprsky v červené oblasti (což odpovídá zelené barvě předmětů). Člověk je schopen vnímat 

asi tisíc barevných tónů, které jsou vyvolány kombinacemi základních barev, např. vjem žluté barvy 

je kombinací červené a zelené. Běžně vnímáme spektra červená-žlutá-zelená-modrá-indigová-fialová 

(obrázek 16). Je nutné si uvědomit, že žádné barvy v přírodě neexistují (pouze záření o různých 

vlnových délkách) a barevné vjemy vznikají teprve po zpracování v CNS a vjem barvy záleží do značné 

míry na stupni rozvoje myšlenkových asociací. 

Jelikož mají světelné podněty velmi široký rozsah intenzity, jsou zapotřebí určité regulační 

mechanismy, aby oko tyto změny zvládlo. Čočka je schopna akomodace tvaru, aby obraz dopadl 

přesně na vrstvu fotoreceptorů na sítnici. Vedle akomodace slouží k dokonalému zobrazení na sítnici 

také proměnlivá šíře zornice, otvoru v duhovce. Při osvitu se zúží (mióza) až na 1/16, zvýší hloubku 

ostrosti jako fotografická clona. Ve tmě se zornice rozšíří (mydriáza). Šíře pupily se mění při celkovém 

nebo místním podání některých farmak – miotika a mydriatika. Dalším důležitým mechanismem je 

množství citlivého pigmentu. Jestliže je osvětlení slabé, zvyšuje se tvorba citlivého pigmentu 

v receptorech a naopak při silném osvětlení se snižuje. 

Důležitou charakteristikou je adaptace oka. Adaptace na světlo nastává téměř okamžitě, během 

několika sekund. Adaptace na tmu trvá déle než 25 minut (resyntéza rhodopsinu) a probíhá ve dvou 

fázích, citlivost receptorů na světlo se zvyšuje. V první fázi (5-10 minut) dochází k rychlé adaptaci 

čípků, ve druhé k pomalé adaptaci tyčinek. Při nedostatku vitaminu A se adaptace na tmu zpomaluje. 

Oko je schopno u každého podnětu rozpoznávat: 

1. barevný tón (odstín), dominantní barvu, tj. určí vlnovou délku, při níž vnímá těžiště 

barevného vjemu i tato hodnota nemusí odpovídat vlnové délce odpovídající maximální 

intenzitě. Barevný tón vzniká teprve v mozku zpracováním vnitřních podnětů tří různých 

barevných receptorů a nemusí proto ani odpovídat nějaké vlnové délce spektra; 

2. světlost (jas, luminace) odpovídá intenzitě osvětlení; 

3. sytost barvy znamená, kolik je k barevnému tónu přimíšeno bílé nebo šedé barvy. 
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Choroby zrakového vnímání 

Slepota – je extrémní porucha, kdy člověk není schopen vnímat zrakem. Obvykle je způsobena 

poruchou zrakových receptorů. Při ztrátě jednoho oka je člověk sice schopen vidět ale ztrácí 

schopnost prostorového vidění (obrázek 17). 

Šeroslepost – je snížená citlivost receptorů při slabém osvětlení, většinou způsobená sníženou 

tvorbou citlivých pigmentů, často následkem nedostatečného přísunu vitaminu A nebo karotenů 

ve stravě. 

Světloplachost – je porucha, kdy je jedinec abnormálně citlivý na zvýšení intenzity osvětlení, 

kterému se podvědomě vyhýbá. Je způsobena nadměrnou tvorbou pigmentů citlivých na světlo. 

 

Obrázek 17: Vidění levým a pravým okem (Bender et al., 2005). 

Hemeralopie – je porucha adaptace na tmu, člověk trpící hemeralopií potřebuje k adaptaci 

podstatně delší čas. 

Nyktalopie – je porucha adaptace na zvýšení intenzity osvětlení. Normální jedinec je schopen 

se adaptovat do několika desítek sekund, kdežto jedinec trpící nyktalopií k tomu potřebuje podstatně 

delší dobu. 

Myopie (krátkozrakost) - je nejčastější oční dioptrickou vadou, která postihuje až 30 % obyvatel. 

U myopie je oko příliš dlouhé nebo lomivost optické soustavy oka je příliš velká. Světelné paprsky 

se proto sbíhají před místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený obraz. 

Tato vada se obvykle napravuje rozptylným (-) brýlovým sklem nebo kontaktní čočkou, které upravují 

průběh paprsků tak, aby se znovu setkávaly na sítnici (obrázek 18). 

Hypermetropie (dalekozrakost) - postihuje asi 10 % obyvatel. U hypermetropie je oko příliš krátké 

nebo lomivost oka je nedostatečná. Světelné paprsky se proto sbíhají až za místem nejostřejšího 

vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený obraz. Tato vada se běžně napravuje spojným (+) 

brýlovým sklem nebo kontaktní čočkou, které upravují průběh paprsků tak, aby se znovu setkávaly na 

sítnici (obrázek 18). 

Astigmatismus (nerovnoměrné zakřivení rohovky) - je neschopnost vidět ostře na jakoukoli 

vzdálenost pro nepravidelný tvar oční rohovky. Rohovka nemá pravidelný polokulovitý tvar, ale je 
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v některých osách zploštělá nebo naopak více zakřivená. Část světelných paprsků se tak sbíhá mimo 

místo nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený a deformovaný obraz. 

Astigmatismus se může vyskytovat izolovaně nebo v kombinaci s krátkozrakostí či dalekozrakostí. 

Tato vada se obvykle napravuje cylindrickými (torickými) brýlovými skly (cylindrické sklo lomí paprsky 

jen v jedné rovině) nebo torickými kontaktními čočkami (obrázek 18). 

Presbyopie (vetchozrakost) - je s věkem spojená dioptrická vada postihující všechny lidi starší 

40 let. Projevuje se obtížemi při čtení nablízko. Čočka uvnitř oka má do 40 až 45 let věku dostatečnou 

pružnost k tomu, aby měnila svůj tvar a tím i optickou mohutnost podle vzdálenosti pozorovaného 

předmětu. S věkem pružnosti čočky ubývá a člověk ztrácí schopnost zaostřit nablízko. Vaše paže 

nejsou dost dlouhé na to, abyste mohli číst noviny, nebo se Vám Vaše děti smějí, když navlékáte nit 

do jehly? Vyhledáváte pro čtení stále více světla? Jestliže ano, potýkáte se s prvními příznaky 

presbyopie. U hypermetropa se projevují obtíže jako první a lidé si nejdříve chodí pro brýle 

„na čtení". To jsou opět spojky, ale silnější než předtím. Často jsou potřeba i brýle „na střední 

vzdálenosti". Ve vyšším věku potřebují brýle na čtení lidé s emetropií, tedy s „normálním zrakem", 

kteří doposud brýle nenosili. U myopa se projevuje vada nejpozději. Ve stáří se jim zdánlivě zlepší 

zrak a na blízko si svoje dosavadní minusové brýle sundávají. Jako ostatní ale časem potřebují i oni 

brýle nejen na dálku, ale i na blízko a často i na střední vzdálenosti. Velmi vhodnou pomůcku 

pro presbyopa jsou multifokální brýle. Jsou to brýle, se kterými uvidíte na všechny vzdálenosti 

a nebudete je muset vůbec sundávat (obrázek 18). 

Daltonismus (barvoslepost) - je porucha barevného vidění lidského oka. Její odborný název 

je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, který touto poruchou sám trpěl 

a vědecky jí popsal. Barvoslepost má několik typů podle toho, jakou barvu člověk nevnímá. Zřídka 

se vyskytuje barvoslepost na všechny barvy (černobílé vidění). Nejčastějším případem je neschopnost 

rozlišit červenou a zelenou barvu, méně častá je barvoslepost na žlutou a modrou. 

Řada geneticky podmíněných vlastností je vázána na 23. chromozomový pár, a proto se označují 

vlastnosti a poruchy vázané na pohlavní chromozomy. Pokud muž od své matky získá v chromozomu 

X gen pro barvoslepost, bude barvoslepý. Ženy nejsou tak často barvoslepé, neboť barvoslepá žena 

musí mít otce, který je barvoslepý, a matku, která je buď taky barvoslepá, nebo nese recesivní gen 

pro barvoslepost. 

 

Význam zrakového smyslu 

Jelikož se člověk do značné míry orientuje zrakem, je zrakové hodnocení při senzorické analýze 

velmi důležité. Podle zrakového posudku se často zákazník rozhoduje o koupi výrobku a spotřebitel 

o jeho konzumu. Zrakově se člověk orientuje o velikosti a tvaru předmětu a geometrické 

makrostruktuře (např. o rozložení svaloviny a tuku v uzeninách nebo o podílu vzduchových bublin 

v chlebu nebo sýru). Dále se zrakově pozná barevný tón, intenzita a sytost zbarvení, a to nejen 

celkově, ale i rozvržení na povrchu předmětu. Obecně má člověk tendenci preferovat barevné 

předměty před bílými, světlé před tmavými a červené před modrými. U některých potravin dává 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_oko
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Dalton


 

38 

 

člověk přednost středně tmavým výrobkům na základě svých zkušeností s chutností, např. u kůrky 

chleba nebo na povrchu pečeně. 

 

 

 

Obrázek 18: Poruchy zaostřování a jejich korekce ([on-line], [cit. 14-6-2011], dostupné z: 

http://www.inoptik.cz/darkove-poukazy/ocni-vady). 

 

 

 

http://www.inoptik.cz/darkove-poukazy/ocni-vady
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3.4.4. Smysl sluchový 

 

Anatomie sluchových receptorů 

Ucho (auris) zahrnuje jednak sluchové ústrojí a také ústrojí rovnovážné. Sluchový smysl je velmi 

citlivý orgán, který zachycuje vlnění vzduchu. Jelikož vzduchové vlny mají pouze malou energii, 

má sluchový orgán část pro zachycování zvukových vln, část pro jejich úpravu a převod a část 

s vlastním percepčním orgánem. Ucho je proto složeno ze zevního ucha (auris externa), k němuž patří 

ušní boltec, zevní zvukovod a bubínek, středního ucha (auris media), k němuž patří bubínková dutina 

se třemi sluchovými kůstkami, ze které vede sluchová (Eustachova) trubice a vnitřní ucho (auris 

interna) zahrnující kostěný labyrint a v něm blanitý labyrint. Sluchovou část představuje kostěný 

a blanitý hlemýžď – cochlea – obsahuje recepční sluchový (Cortiho) orgán. Recepční orgány 

rovnovážné části jsou uloženy v půlkruhovitých chodbách vestibulární části (obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Anatomie sluchového orgánu (Bjorklund, 2010). 
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Bubínek je tenká, růžově šedavá membrána, oddělující zevní zvukovod od středoušní dutiny. 

Bubínek je nálevkovitě vtažen dovnitř středoušní dutiny, má tvar mělké nálevky. Rozměry bubínku 

jsou obvykle 8-9 mm transversálně a 9-10 mm vertikálně, jeho tloušťka je 0,1 mm. 

Tři sluchové kůstky, kladívko, kovadlinka a třmínek, vytvářejí pohyblivý řetězec, který přenáší 

chvění bubínku, působené zvukovými vlnami, do perilymfatického prostoru nitroušního labyrintu 

a na jeho obsah – perilymfu.  

V blanitém hlemýždi je umístěn vlastní sluchový (Cortiho) orgán. Skládá se ze smyslových 

a podpůrných buněk. Podpůrné buňky jsou vysoké, cylindrické, jsou navzájem skloněny tak, 

že vytvářejí trojúhelníkovitý Cortiho tunel (obrázek 20). Po obou stranách tunelu jsou vlastní 

smyslové buňky (vláskové buňky), vnitřní a vnější, jejichž apikální povrch nese 40-50 dosti vysokých 

stereocilií. Vnitřní buňky jsou v jedné řadě, vnější jsou ve 3-4 řadách. Stereocilie vláskových buněk 

vyčnívají nad úroveň Cortiho tunelu, kde rozšířené konce Cortiho buněk vytvářejí tzv. retikulární 

membránu, přes kterou stereocilie smyslových buněk vyčnívají. 

 

Obrázek 20: Umístění sluchových receptorových buněk v hlemýždi (Bender et al., 2005). 

Sluchová dráha je v zásadě čtyřneuronová dráha s receptorovými buňkami v Cortiho orgánu 

vnitřního ucha. Do jejího průběhu jsou vloženy ve Varolově mostě další vmezeřené neurony, které 

zajišťují paralelní vedení různých charakteristik sluchových signálů. 

 

Fyziologie a funkce sluchových receptorů 

Sluch patří mezi nejcitlivější smysl (absolutní práh cca 5 . 10-18 J). Sluchem vnímáme zvuk, který 

vzniká kmitáním těles, ve frekvenčním rozsahu od 16 do 20 000 Hz. Zvuky se dělí na pravidelné 
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(hudební, tóny) a nepravidelné (šelesty a hřmoty). Vznikající vlnění lze znázornit sinusoidou, jejíž 

frekvence udává výšku tónu (referenční tón = 1 000 Hz). 

Zvuk přichází do ucha boltcem, zevním zvukovodem a rozkmitá bubínek. Jeho kmity se převádějí 

systémem středoušních kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek) na membránu oválného okénka 

hlemýždě. Tím je dán přenos energie z plynného prostředí do tekutého, tj. do perilymfy v hlemýždi. 

Rozsah kmitů oválného okénka je menší než u bubínku, ale jejich síla je větší (účinek zvuku se zvýší 

o 10-20 dB). 

Při působení zvuku pohyby třmínku rozkmitají membránu oválného okénka hlemýždě, a tím 

i perilymfu. Protože je tekutina nestlačitelná, střídavý tlak se přenáší do endolymfy, rozkmitá 

se i bazilární membrána s Cortiho orgánem. Pohyby membrán se přenášejí na stereocilie vláskových 

buněk a buňky lokalizované v místě maxima mechanické deformace reagují vysíláním nervových 

vzruchů, které pak pokračují kochleárním nervem a sluchovou dráhou. 

Nejdůležitějším prvkem hlemýždě jsou zevní vláskové buňky, jejichž délka roste od jeho báze 

k vrcholu. Obsahují kontraktilní bílkoviny a jejich pohyby snižují viskózní odpor endolymfy a tím i tření 

v mechanickém aparátu Cortiho orgánu a zvyšují frekvenční selekci a citlivost vnitřních vláskových 

buněk. Ty jsou vlastními receptory, kdežto zevní vláskové buňky spíš efektory, které modulují 

sluchové vnímání.  

 

Obrázek 21: Schéma sluchové dráhy (Javorka a kol., 2009). 
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U člověka je maximální citlivost k tónům o frekvenci 1000 – 3000 Hz, což je podstatně vyšší 

hodnota než běžný hovor (u mužů kolem 120 Hz, u žen kolem 250 Hz). Člověk je schopen u tónů 

vnímat tři veličiny: 

- výšku tónu, která je dána frekvencí vlnění; 

- intenzitu, která je dána amplitudou rozkmitu; 

- barvu, která je dána podílem jiných frekvencí vedle hlavní frekvence, určující výšku. 

Právě barva tónu umožňuje rozpoznání různých lidí podle hlasu. Člověk je schopen rozlišit asi 

400000 různých zvuků. 

 

Choroby sluchového vnímání 

Nedoslýchavost různé závažnosti postihuje asi 5 % obyvatelstva a její prevalence stoupá s věkem. 

Vrozená hluchota se vyskytuje s frekvencí asi 1:1000 narozených. U trvalých sluchových vad 

je přidělení a používání vhodného sluchadla jedinou možností, jak zlepšit sluch a rozumění řeči. 

Dělení poruch sluchu dle typu: 

 převodní – přerušení vedení zvuku skrz zevní zvukovod a střední ucho; 

 senzorineurální (percepční) 

o kochleární – porucha přeměny zvuku v elektrický signál ve vnitřním uchu; 

o retrokochleární – porucha vedení zvukového signálu VIII. hlavovým nervem 

a sluchovou dráhou v mozkovém kmeni; 

 smíšená – představuje kombinaci převodní a senzorineurální nedoslýchavosti; 

 centrální – abnormální zpracování zvukového signálu v mozku. 

Hodnocení velikosti sluchové ztráty (průměr 0,5, 1 a 2 kHz dle WHO, 1980): 

 0-25 dB normální sluch 

 25-40 dB lehká nedoslýchavost 

 40-55 dB  středně těžká nedoslýchavost 

 55-70 dB  těžká nedoslýchavost 

 70-90 dB velmi těžká nedoslýchavost 

 >90 dB praktická hluchota 

Další modality poruch sluchu: 

Jednostranná versus oboustranná – kdy oboustranná je samozřejmě závažnější. 

Symetrická versus asymetrická – určující, zda stupeň postižení sluchu je na obou uších stejný, 

nebo aspoň podobný. 
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Fluktuující versus stabilní – pomáhá při určení příčiny (např. u dětí je fluktuující porucha sluchu 

vyvolána sekretorickým zánětem středního ucha). 

Náhlá versus progresivní – tyto typy jsou nejčastěji uváděny ve spojitosti se senzorineurální 

poruchou sluchu. U progresivní dochází k postupnému zhoršování, kdežto u náhlé vzniká porucha 

sluchu akutně, často i následkem úrazu. 

Prelinguální a postlinguální – zda došlo k poruše sluchu před, nebo po rozvoji řeči. 

 

Význam sluchového smyslu 

Pro senzorické hodnocení mají význam hlavně různé šelesty a hřmoty vznikající při konzumaci 

potravin. Pro vlastní hodnocení však mají význam pouze určité křupavé zvuky, které jsou asociovány 

s křehkostí, a určité chroustavé zvuky, asociovány s čerstvostí, např. zeleniny. Zvukové vjemy se proto 

zařazují do hodnocení křupek, extrudovaných a pufovaných výrobků, kůrky chleba a pečiva, 

čerstvého ovoce, ořechů a čerstvé zeleniny. 

V některých regionech, např. na Dálném Východě, jsou běžné různé mlaskavé zvuky a srkání, 

které jsou dokladem, že je konzument spokojen. V Evropě a v Severní Americe se takové zvuky 

považují za nezdvořilé a výchovou se potlačují. 

 

3.4.5. Kožní smysly 

 

Kůže (derma) je rozsáhlý plošný orgán tvořící zevní povrch organismu. Kůže dospělého člověka 

dosahuje plochy téměř 2 m2 (průměrně 1,6 – 1,8 m2), z čehož na hlavu a krk připadá 11 %, na trup 

30 %, na horní končetiny 23 % a na dolní končetiny kolem 36 %. Tloušťka kůže činí od 0,5 do 4 mm 

(podle krajiny těla), přičemž nejsilnější je na zádech. Hmotnost kůže dosahuje 3 kg – je-li však kůže 

zesílená tukovým polštářem, může její hmotnost v extrémních případech dosáhnout až 20 kg. 

V kůži a podkoží jsou receptory reagující na mechanické, termické a bolestivé podněty. Leží 

hlavně kolem citlivých bodů o hustotě 2 (tepelné), 13 (chladové), 25 (dotykové) a 200 (bolestivé) na 

1 cm2.  

V kůži se vyskytuje řada speciálních nervových zakončení různých typů, např. Meissnerova tělíska, 

Krauseova tělíska, Ruffiniho tělíska a Vater-Paciniho lamelosní tělíska. Volná nervová zakončení jsou 

rozvětvení dendritů buněk spinálních ganglií a do kůže jsou tato vlákna přivedena sensitivními 

větvemi periferních nervů. Jsou v hlubších vrstvách epidermis (pokožky), kde opřádají buňky. Volná 

nervová zakončení se považují za receptory pro bolest. Další kožní receptory představují Merkelovy 

buňky a ploténky (disky) na spodní ploše epidermis (obrázek 22). 
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Obrázek 22: Typy nervových zakončení v kůži (Bender et al., 2005). 

 

Mechanorecepce 

Jedná se o vnímání dotyku či tlaku, vibrací a lechtání. Absolutní dotykový práh je řádu 10-9 J při 

deformaci kůže o 10 µm. Prostorová rozlišitelnost dvou bodů při měření současného dotyku činí 

kolem 1 mm až několika cm podle místa na kůži. Mechanorecepci zprostředkují mechanoreceptory 

různého typu a funkce (vnímání dotyku a tlaku), vnímání rychlejších vibrací tělíska Vaterova-Paciniho, 

pomalejších Meissnerova tělíska. Fyziologicky je lze třídit podle rychlosti adaptace. 

Extrémně rychle se vůči dotykovým podnětům adaptují Vaterova-Paciniho tělíska. Reagují krátce 

na dotyk, na vibrace (nejlépe kolem 200 Hz), avšak nemají směrovou citlivost, leží v hlubších vrstvách 

škáry. 

Středně rychle se adaptují Meissnerova tělíska. Reagují na pomalejší vibrace a také nejsou 

směrově citlivá. Ke středně rychle se adaptujícím receptorům řadíme i receptory vlasových folikulů, 

reagující v závislosti na rychlosti ohýbání vlasu. 

Pomalu se adaptující receptory jsou Merkelovy disky a Ruffiniho tělíska. Vzruchová aktivita 

Merkelových disků při působení tlakového podnětu je úměrná jeho intenzitě. Mají naznačenou 

citlivost na rychlost nástupu působení podnětu a směrovou citlivost při natažení kůže. Ta je více 

vyvinuta u Ruffiniho tělísek, které však zase mnohem méně reagují na rychlost podnětu. Aktivita 

je modulována termickými podněty (chladné předměty mají zdánlivě větší hmotnost). 
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Taktilním smyslem jsou vnímány hlavně vlastnosti povrchu, tvar a velikost těles. Citlivost 

receptorů na různých částech kůže není stejná. Na pokožce klesá citlivost v této řadě: 

konečky prstů > nos, tváře > hřbet ruky > paže > prsa > záda > plosky nohou. 

Aferentní vlákna mechanoreceptorů mají průměr 6-11 µm a vedou rychlostí 30-72 m.s-1. Některá 

z volných zakončení nervových vláken slouží k termorecepci či nocicepci, jiná reagují na dotyk malé 

intenzity. Reagují se zpožděním, a to na velmi pomalý pohyb po kůži (lechtání), jsou směrově citlivá, 

jejich aktivita doznívá po skončení podnětu. 

 

Termorecepce 

Termoreceptory kůže zprostředkovávají vnímání teplotních změn a také reakce, které se podílejí 

na regulaci tělesné teploty. Kožní termorecepce zahrnuje dvě roviny: vnímání tepla (Ruffiniho tělíska; 

30 000 nepravidelně po těle) a chladu (Krauseho tělíska; 250 000 po celém těle). S tím souvisí 

existence vzájemně oddělených tepelných a chladových bodů a specifických tepelných vláken 

a chladových receptorů. U člověka leží chladové receptory v pokožce (epidermis) a těsně pod ní, 

tepelné receptory v horní a střední škáře (dermis). Kožní termoreceptory proto začínají reagovat 

při teplotách nad 25 °C, maximální citlivost je mezi 30 a 40 °C a přestávají reagovat při teplotách nad 

45 °C, kdy nastupuje smysl pro bolest. Receptory vnímání chladu začínají reagovat při teplotě 30 °C, 

maximální citlivosti dosahují při cca 25 °C a přestávají reagovat při teplotách pod 10 °C, kdy nastupuje 

smysl pro bolest (obrázek 23). 

Chlad cítíme i při styku s potravinami majícími teplotu pod 10 °C. Tělíska s receptory jsou však 

ohřívána prostřednictvím krve a tak tělíska nemusí být zchlazena pod 10 °C a mohou detekovat chlad. 

 

AP = akční potenciál (či „nervový impuls“) 

Obrázek 23: Statická funkce chladových a tepelných receptorů při konstantní teplotě (Trojan a kol., 

2003). 
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Pro hodnocení potravin jsou nejdůležitější termoreceptory na dlaních a prstech ruky 

termoreceptory ve sliznici ústní dutiny. Receptor chladu informuje, zda je sousto nebo doušek 

chladnější než teplota ústní dutiny, receptor tepla informuje, zda je teplejší. Sliznice je silně 

prokrvena, a proto rychle přizpůsobuje teplotu vrstvy zkoumaného vzorku blízkou povrchu sliznice, 

teplotě povrchu ústní dutiny. Jestliže tedy vložíme do úst vzorek teplotě např. 50 °C, neznamená 

to, že v okolí receptoru je také teplota 50 °C, ale mnohem nižší, takže ještě reaguje smysl pro teplo 

a nenastupuje smysl pro bolest. 

Při ochutnání malého vzorku potravy termoreceptory podají informaci: 

1. zda je teplota vzorku vhodná ke konzumaci, tj. zda není příliš studený nebo horký; 

2. zda je teplota optimální (např. teplota blízká teplotě lidského těla nemusí být ještě optimální, 

protože moderní člověk některé potraviny raději konzumuje teplejší - polévka a jiné zase 

chladnější - pivo); 

3. podává orientaci pro další úpravu (např. zda pokrm ještě přihřát nebo naopak nechat 

vychladnout). 

Z uvedeného plyne, že člověk termoreceptorů začal pro hodnocení potravy využívat teprve, když 

se mu podařilo ovládnout oheň. Termoreceptory mají trojí funkci: 

1. ochrana člověka před konzumem příliš horkých nebo příliš studených pokrmů, které by 

mohly ohrozit jeho zdraví; 

2. optimalizace teploty během přípravy pokrmů ke konzumu; 

3. zvýšení požitku z jídla, i tyto hédonické aspekty jsou velice individuální (např. někdo pije 

raději kávu velmi horkou, jiný chladnější). 

Na smysl pro chlad i smysl pro teplo působí také chemické podněty. Např. mentol vyvolává 

chladivý dojem, nebo naopak některé aktivní složky koření hřejivý dojem. Je pravděpodobné, že tyto 

pocity způsobují volná nervová zakončení v ústní dutině.  

 

Bolest 

Bolest je nepříjemný vjem, který signalizuje hrozící nebo probíhající poruchu integrity organismu 

škodlivými podněty. Z toho vyplývá její ochranná funkce. Adaptace na bolest je zanedbatelná 

až nulová. Vnímání bolesti zabraňuje tzv. endogenní systém analgezie, např. endogenní opioidní 

peptidy (enkefaliny, dynorfin, β-endorfin). Bolest pomáhá při diagnóze některých chorob a informuje 

o průběhu hojení. 

Bolest dělíme na somatickou, útrobní a centrální. Somatická je povrchní (kožní, sliznic tělních 

otvorů) a hluboká (svalů, kloubů a pojiva). K povrchní patří jednak první bolest, která je rychlá, ostrá, 

dobře lokalizovaná (např. při vpichu do kůže) a druhá bolest, která je tupá nebo palčivá a špatně 

ohraničená, pomalu odeznívající, následuje asi 1 s po bolesti první. K povrchní bolesti lze řadit 
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i svědění. Svalová bolest je úporná a křečovitá. První i druhá bolest má povahu tupé bolesti a lze 

ji obtížně lokalizovat. 

Bolest vnímají receptory pro bolest (nociceptory, nocisenzory). Známé jsou tři typy: 

1. vysokoprahové mechanoreceptory – normálně vnímají mechanické podněty (tlak, tah, 

vibrace), ale silné mechanické podráždění působí bolestivě; 

2. polymodální nocisenzory – vnímají bolest tepelnou (jestliže se příliš sníží nebo zvýší, působí 

tepelný podnět bolestivě); 

3. volná nervová zakončení na konci primárních aferentních vláken – to jsou specifické 

nocisenzory jenom pro bolest. 

V senzorickém hodnocení potravin přicházejí v úvahu tyto typy podnětů: 

 chemické – vyvolané silicemi nebo jinými aktivními látkami koření, 

 tepelné – to buď velmi horkými pokrmy a nápoji (nad 60 °C) nebo velmi zchlazenými 

pokrmy a nápoji (pod 0 °C), 

 mechanické – např. podráždění ostrými částečkami sousta. 

V ojedinělých případech člověk bolest při konzumaci potravin, resp. pokrmů, vyhledává, protože 

tyto pocity mohou obohatit a zpestřit celkový pocit při konzumaci potravin – např. příjem silně 

kořeněných pokrmů. 

 

3.4.6. Systém hluboké citlivosti – propriocepce 

 

Rozlišujeme 3 kvality propriocepce: 

1. polohový smysl (statestezie) informuje o vzájemné poloze částí těla a postavení kloubů; 

2. pohybový smysl (kinestezie) kóduje vzájemný pohyb částí těla a rozsah a rychlost pohybu 

v kloubech; 

3. silový smysl umožňuje odhad svalové síly a odporu během konaného pohybu.  

Tyto funkce zajišťují zejména svalové proprioreceptory: svalová vřeténka monitorující motoriku 

zprávami o délce svalových vláken a Golgiho šlachová tělíska, zčásti mechanoreceptory v kůži nad 

klouby a v pojivu kolem kloubů a nepatrně kloubní receptory. 

Kinestetickým smyslem se detekují např. tvrdost, křehkost, elasticita, hmotnost a obdobné znaky 

zkoumaného předmětu. Spolu s taktilními smysly podávají informace o textuře vzorku. Na rozdíl od 

vnímání chuti nebo vůně však mozek nevytváří komplexní vjem, ale každá stránka textury potravin je 

vnímána odděleně. Bylo zaznamenáno asi 80 různých termínů pro hmatové vjemy u potravin. 
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Poruchy čití 

Další názvy: hypestézie, snížené vnímání podnětů, snížení citlivosti, zvýšení citlivosti, anestezie, 

hyperstene. 

Zvýšené čití – např. brnění, mravenčení, zvýšené vnímání bolesti bez adekvátních podnětů, nebo 

snížené až vymizelé čití (úplné ztrátě čití se říká anestezie a úplné ztrátě čití jen pro bolest se říká 

analgezie). Nebezpečím snížené citlivosti je větší náchylnost k poranění, popálení apod., protože 

lidem chybí pocit bolesti, který by je „chránil“. 

Poškození nervu – jsou narušeny všechny modality v dané oblasti. Při postižení více nervů 

(u tzv. polyneuropatií, např. u cukrovky) vzniká porucha typicky na koncových částech končetin – 

v rozsahu „rukavice“ u rukou a „punčochy“ u nohou. Lidé necítí svou pantofli na noze apod. 

Porucha čití může být také přechodná a může souviset jiným onemocněním. Při déletrvajícím 

mravenčení na rukou či nohou nebo při změněném vnímání bolesti, tepla, chladu apod., by měla 

dotyčná osoba navštívit lékaře. 

Nemoci související s poruchami čití: např. diabetická neuropatie, syndrom karpálního tunelu, 

zánět nervu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, epilepsie, syfilis, obrna.  
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4. Základy psychofyziky 

Z množství podnětů z vnějšího i vnitřního prostředí není člověk schopen zachytit všechny na něj 

působící podněty. Jestliže má vzniknout počitek (vjem), musí mít podnět určitou intenzitu. Vztahem 

mezi podněty a následně vyvolanými vjemy se zabývá vědní disciplína zvaná psychofyzika. 

Vztah mezi intenzitou podnětu a příjemností vjemu je složitý a je zpravidla specifický pro určitý 

rozsah koncentrací. Při velmi nízkých koncentracích není často látka vnímána vůbec a vjem je tedy 

hédonicky neutrální. Při zvyšující se koncentraci příjemnost roste ke svému maximu a pak klesá, velmi 

často až do negativního vnímání (obrázek 24). 

U sladké chuti se maximální příjemnosti dosáhne při koncentraci kolem 8-10 % sacharózy, proto 

ovocné a kolové nápoje mívají tuto sladkost. Velmi sladké kapaliny bývají hodnoceny méně příznivě 

nebo až negativně. U kyselých roztoků se maxima dosáhne při nižších koncentracích a při vyšších 

kyselostech bývají roztoky hodnoceny negativně. Absolutní hodnota maxima příjemnosti bývá nižší. 

Ještě nižší je u slané a trpké chuti, velmi nízké u hořké chuti. Je třeba zohlednit skutečnost, že se látky 

o různé chuti ovlivňují. Jako příklad je možné uvést sladkou chuť, v jejíž přítomnosti bývá kyselost 

i hořkost přijatelnější. U reálných potravin (obvykle směsi velkého množství senzoricky aktivních 

látek) je nutné optimální koncentrace jednotlivých látek stanovit empiricky. 

 

Obrázek 24: Závislost příjemnosti chuťových vjemů na koncentraci senzoricky aktivních látek (Pokorný 

et al., 1998). 
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4.1. Závislost intenzity vjemu na intenzitě podnětu 

 

Vlastním předmětem zájmu psychofyziky je vztah mezi intenzitou vnějšího podnětu a intenzitou, 

nikoliv příjemností vjemu. Základ psychofyziky formuloval německý fyziolog Ernst Heindrich Weber 

(1795-1878). Všechny Weberovy experimenty, kterými zkoušel citlivost smyslových systémů, byly 

podobným způsobem jednoduché – a také důležité v historii psychologie. Weber vyslovil hypotézu: 

Nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty (například dvě různé hmotnosti), který můžeme vnímat, není 

objektivní, pevně stanovený, ale subjektivní, mění se s váhou předmětů. Zjistil, že čím je počáteční 

hmotnost větší, tím více se musí zvětšit rozdíl mezi jednotlivými hmotnostmi, aby jej člověk vnímal. 

Později zjistil, že nejmenší postřehnutelný rozdíl mezi dvěma hmotnostmi se pohybuje přibližně 

v poměru 39:40, a to znamená, že jedna z nich je o čtyřicetinu váhy těžší než ta druhá. Dál pokračoval 

v podobných experimentech a ve všech případech zjistil, že velikost nejmenšího postřehnutelného 

rozdílu se mění s velikostí standardního podnětu a že poměr mezi oběma podněty je konstantní. 

Weber shrnul své poznatky do jednoduchého pravidla (Weberův zákon): 

 

,
)(

k
S

S




 

 

které říká, že poměr mezi sotva rozlišitelným podnětem δ (S) a velikostí standardního podnětu S je 

konstanta k, pro kterýkoliv smyslový systém. 

Další německý vědec, profesor Gustav Theodor Fechner (1801-1887), se snažil demonstrovat, 

že všechno se skládá z hmotné a nehmotné složky. Soustřeďoval údaje, které měly ukázat 

matematický vztah mezi podnětem (hmotný svět) a výsledným počitkem (svět mysli nebo duše). 

Fechner tušil, že se vzrůstající intenzitou podnětu bude třeba stále větších rozdílů, aby intenzita 

počitku vrůstala o konstantní hodnoty. Zatímco Weber zjistil, že poměr mezi dvěma sotva rozlišitelně 

rozdílnými podněty zůstává stejný, ať je velikost podnětů jakákoliv, Fechner tvrdil, že ačkoliv 

absolutní rozdíl mezi dvěma podněty se zvětšuje se vzrůstající velikostí podnětů, pozorovatelův 

počitek sotva rozlišitelného rozdílu zůstává neměnný. K vyjádření vztahu mezi intenzitou podnětu 

a intenzitou počitku Fechner matematicky přeměnil Weberův zákon do podoby vzorce (Weber–

Fechnerův zákon) 

 

,log SaR   

 

což znamená, že stupňovité narůstání intenzity počitku (R) je výsledkem dvojnásobků intenzity 

podnětu (S) (násobených nějakým poměrem či koeficientem).  
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Při příležitosti stého výročí Weber-Fechnerova zákona publikoval americký psycholog 

a psychofyzik Stanley Smith Stevens (1906-1973) odlišný vztah. Stevens zjistil, že Weber-Fechnerův 

zákon platí jen pro některé druhy podnětů, např. pro jasnost světla. U jiných stimulů, jakým je délka 

úsečky, jsou subjektivní odhady velmi přesné. Při posuzování intenzity elektrického šoku se projevila 

opačná tendence než u většiny podnětů. I malý přírůstek intenzity lidé subjektivně pociťovali jako 

několikanásobné zvětšení. Stevens se pokusil nahradit Weber-Fechnerův zákon tzv. mocninovým 

zákonem, který zní 

 

,nScR   

 

kde R je intenzita vjemu (počitku), S je intenzita podnětu, c je arbitrární konstanta určující jednotky 

škálování a n je mocninový exponent, který udává vzájemný vztah mezi fyzikální a mentální veličinou. 

Tento exponent stanoví, zda lidi podněty podhodnocují nebo nadhodnocují a v jaké míře. Nabývá-li 

n hodnoty 1, pak je odhad velikosti podnětu velmi přesný, jak je tomu v případě délky úsečky. 

Po logaritmování výrazu se získá vztah: 

 

cSnR logloglog  , 

 

kde podle Stevense pro vztah intenzity podnětu a počitku platí dvojitě logaritmická závislost. Jako 

vysvětlení uvedl Stevens, že myšlení je uzpůsobeno tak, že se intenzity hodnotí relativně, nikoliv 

absolutně. Na těchto představách je založeno tzv. magnitudové hodnocení. 

Australský psycholog McBride používal k hodnocení intenzit počitku nestrukturované grafické 

stupnice. S výjimkou hodnot, které ležely blízko jednoho nebo druhého kraje stupnice, platil vztah 

 

bSaR   

 

kde R je intenzita počitku, S je intenzita podnětu (např. koncentrace látky), a a b jsou konstanty. 

Pro stejné závislosti byl prokázán semilogaritmický, dvojitě logaritmický a lineární vztah, přičemž 

každý vztah byl založen na jiném experimentálním uspořádání. Pro střední koncentrace látek existuje 

mezi uvedenými závislostmi jen malý rozdíl a korelace proložené experimentálními výsledky dávají 

velmi blízké hodnoty. Pro extrémně nízké nebo vysoké intenzity podnětu jsou však pozorovány větší 

odchylky.  
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4.2. Průběh závislosti intenzity podnětu a intenzity počitku (vjemu) 

 

Při velmi nízkých intenzitách podnětu nejsou smysly schopny podnět postřehnout a intenzita 

počitku je tedy nulová. Při určité intenzitě podnětu (např. při určité koncentraci látky) již posuzovatel 

začne vnímat velmi slabý počitek, který však není schopný přesněji definovat (dolní podnětový práh, 

resp. práh detekce). Tato prahová hodnota je pro různé jedince různá a závisí na mnoha faktorech. 

Při dalším zvyšování intenzity podnětu je již posuzovatel schopen ho blíže detekovat a rozpoznat 

(práh rozpoznání). Při dalším zvyšování intenzity podnětu roste intenzita počitku téměř lineárně 

s rostoucí intenzitou podnětu, tj. oblast, kde přibližně platí zákon Weber-Fechnerův, Stevensův 

i McBrideův s větší či menší přesností (obrázek 25). 

 

 

Obrázek 25: Průběh závislosti intenzity počitku na intenzitě (koncentraci) vnějšího podnětu (Pokorný 

et al., 1998). 

 

Pro tuto oblast je důležité stanovení rozdílového prahu, je to rozdíl intenzit podnětu, které ještě 

pokusné osoby dovedou od sebe rozlišit. Rozdílové prahy záleží značně na typu podnětu, na citlivosti 

pokusné osoby a jejím zaškolení a také na podmínkách zkoušky. 

Opětovným zvyšováním intenzity podnětu (koncentrace) však dojde k dosažení prahu nasycení, 

stav, kdy se nasytí všechna aktivní místa receptorů a nedochází již ke zvyšování počitku (vjemu). 

Uvedené závislosti jsou výsledkem zpracování v mozku a závisejí na tom, jak jsou vnitřní podněty 

interpretovány. Do jisté míry je možno závislost intenzity počitku (vjemu) školením a praxí ovlivnit, na 

což upozornil již Fechner.  



 

53 

 

4.3. Vlivy působící na závislost počitku na intenzitě vjemu 

 

Adaptace receptorů 

Při delším působení vnějších podnětů (především podnětů o vyšší intenzitě) dochází ke snižování 

relativní velikosti vnitřního podnětu (obrázek 26). Zatímco při nízké koncentraci je adaptace 

nepatrná, při vyšších koncentracích senzoricky aktivní látky je značná. Adaptace je výrazná především 

u chuťových a čichových receptorů. Za krátký čas (desítky sekund) po skončení působení vnějšího 

podnětu se citlivost receptorů upraví na původní hodnotu. Adaptací může být ovlivněn průběh 

závislosti intenzity počitku na intenzitě podnětu, především při vyšších intenzitách (koncentracích) 

podnětu (obrázek 27). Při stanovení závislosti intenzity vjemu na intenzitě podnětu je nutné 

jednotlivé hodnoty závislosti stanovit v náhodném pořadí a zařazovat přestávky, nepostupovat bez 

přestávek od nejnižších koncentrací k nejvyšším, kdy se systematicky projevuje adaptace. 

 

 

Obrázek 26: Závislost intenzity adaptace vjemu na intenzitě podnětu (Pokorný et al., 1998). 
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Obrázek 27: Vliv náhodnosti předpokládání vzorků na průběh závislosti intenzity vjemu na intenzitě 

podnětu (Pokorný et al., 1998). 

  

Vzájemné ovlivnění intenzity počitků a vjemů 

Potraviny jsou směsi mnoha senzoricky aktivních látek, málokdy se jedná jen o jednu látku. 

Ve směsi se mohou tyto látky různými způsoby ovlivňovat, což má vliv na výsledný vjem. Tyto vlivy 

byly zkoumány téměř výhradně u chuťových a čichových podnětů; jde-li o dvě senzoricky aktivní 

látky, mohou nastat tři případy: 

1. Látky se k sobě chovají neutrálně, každá působí s takovou intenzitou, jakou by měla odděleně 

od druhé. Jedná se hlavně o případy, kdy každá aktivní látka reaguje s jiným chuťovým nebo 

čichovým receptorem. 

2. Látky vykazují synergismus, účinek na intenzitu počitku je u směsi těchto látek větší 

než u každé látky jednotlivě, například u směsi sacharózy a chloridu sodného v nízkých 

koncentracích. 
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3. Látky vykazují antagonismus, účinek ve směsi je menší než u jednotlivých látek samostatně, 

to je běžné u strukturně příbuzných látek (např. těkavé estery nebo terpeny), které mohou 

soutěžit o stejná aktivní místa na receptorech. 

Vzájemné ovlivnění se projevuje také u jiných smyslů. Například ze směsi dvou základních barev 

se při zpracování v mozku vytvoří vjem barvy, která je vnímána jako zcela odlišná, např. ze směsi 

modré a červené vzniká fialová. 

 

Kontrastní jevy 

Intenzita počitku závisí nejen na podnětech, které zároveň souběžně působí, ale i na těch, které 

bezprostředně předcházejí. Jestliže po velmi silném podnětu přichází středně silný podnět, bude 

hodnotiteli připadat slabý. Jestliže však tentýž středně silný podnět bude následovat po slabém 

podnětu, bude hodnotiteli připadat jako velmi silný. Proto se při senzorické analýze mají hodnotit 

nejdříve vzorky málo senzoricky výrazné a potom teprve výraznější. 

Opačný případ nastává při hodnocení delší řady vzorků, které se navzájem jen málo liší. Pak 

se projeví naopak tendence přizpůsobení, takže se všechny vzorky jeví jako stejné. Přispívá k tomu 

také ztráta pozornosti při hodnocení většího počtu jednotvárných vzorků. Tato tendence má velký 

význam v praxi, protože se běžně vyskytuje úkol hodnotit větší počet málo odlišných vzorků. 

V takových případech je třeba prokládat hodnocení odlišnými vzorky (nebo senzoricky neutrálními) 

nebo dělat delší přestávky. 

 

4.4. Průběh vnímání chuťových a texturních podnětů 

 

Smyslové vnímání není proces probíhající v jednom okamžiku. Procesy senzorického posuzování 

probíhající v dutině ústní při konzumaci potravin a nápojů mají několik etap (celý proces může trvat 

od řádově desítek sekund po minuty): 

1. manipulace rukou, resp. příborem, a přivonění při podávání sousta do úst; 

2. ukousnutí sousta anebo vpravení tekutiny lžící nebo z nádoby; 

3. žvýkání sousta nebo pouze pohyb po ústní dutině (u kapalných materiálů), sousto se mísí 

se slinami, vyrovnává se teplota materiálu s teplotou v ústní dutině; 

4. uvolnění senzoricky aktivních látek při žvýkání a rozpouštění ve slinách; 

5. sousto dostává kašovitou konzistenci, mění se viskozita kapalin; 

6. při dalších pohybech v dutině ústní se uvolňují těkavé látky přecházející do nosní dutiny; 

7. senzoricky aktivní látky musí proniknout k receptorům; 
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8. senzoricky aktivní látky reagují s receptory, ustavuje se rovnovážný stav mezi adsorpcí 

a desorpcí; 

9. sousto je spolknuto, senzoricky aktivní látky se přestávají uvolňovat; 

10. senzoricky aktivní látky se odstraňují z receptorů vyplavením slinami a jejich polykáním, resp. 

z nosní dutiny vydechováním. 

Při celém procesu se uplatňují receptory čichu, chuti, ale i mechanoreceptory a termoreceptory, 

ze kterých dokáže centrální nervová soustava vytvořit komplexní vjem. Navíc v různých časových 

intervalech mohou s receptory reagovat jiné látky, je tedy nutné mapovat senzorické signály nejen 

bezprostředně po vložení sousta (doušku) do úst, ale během celého zpracování v ústech 

a po polknutí. Mnohdy jsou pro senzorickou jakost dané potraviny charakteristické tzv. „následné“ 

senzorické podněty vznikající až po uplynutí určité doby po vložení sousta (doušku) do úst.    
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5. Faktory ovlivňující smyslové vnímání 
 

Smyslové vnímání může být ovlivněno řadou faktorů. Jedná se zejména o: 

- vliv vnějšího podnětu; 

- vliv prostředí; 

- vliv vnímající osoby, kde se uplatňují ; 

o vlivy fyziologické; 

o vlivy psychické; 

o vlivy sociální. 

Více se tyto vlivy projevují při hédonickém hodnocení než při stanovení intenzity nebo 

senzorického profilu. 

 

5.1. Vliv vnějšího podnětu 

 

Základní podmínkou smyslového vnímání je vnější podnět (stimul). Aby byl vnější podnět 

postřehnutelný a mohl být skutečně vnímán, musí být dostatečně silný, musí trvat dostatečně 

dlouhou dobu a musí být považován za významný. Člověk vnímá v jednom okamžiku velké množství 

podnětů, které jsou zpracovávány na vjem, přičemž jsou eliminovány nepodstatné podněty. 

Při senzorickém hodnocení je nutno nejen vyvolat vnější podnět, ale vzbudit u hodnotitele 

soustředění pozornosti na tento podnět, přičemž se nemusí jednat vždy o podnět nejintenzivnější. 

Hodnotitel by měl být proto před senzorickou analýzou upozorněn na podnět či podněty, kterým 

má věnovat zvláštní pozornost. 

 

5.2. Vliv prostředí 

 

Při senzorické analýze nepůsobí na hodnotitele pouze podněty vlastního vzorku, ale také spousta 

dalších vlivů z okolí (obrázek 28). Zkušební místnost pro senzorickou analýzu má být upravena 

v souladu s obecnými pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště podle ČSN ISO 8589, aby 

se tyto vlivy co nejvíce eliminovaly. Areál senzorické laboratoře má být na klidném místě budovy, 

pokud je to možné, má být během senzorické analýzy uzavřen. Komunikace mezi hodnotiteli 

je v průběhu hodnocení omezena a diskuse probíhá až po zapsání výsledků. Místnost by měla být 

chráněna před hlukem, nesmí obsahovat výzdobu, musí být chráněna před pachy, nejlépe filtračním 

zařízením, musí se optimalizovat teplota a vlhkost vzduchu, osvětlení a pohyb vzduchu (více viz 

kapitola 11 – Podmínky pro senzorické hodnocení – uspořádání senzorického pracoviště) 
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Obrázek 28: Vlivy prostředí při senzorickém hodnocení (Pokorný et al., 1998). 

Pokud se tyto vlivy zanedbají, mohou podstatně převážit při hodnocení nad vlastním podnětem. 

Nepříznivé vlivy mají významnější vliv při hodnocení větších souborů vzorků nebo tehdy, jestliže 

použitá metodika vyžaduje zvýšenou pozornost. 

 

5.3. Vliv vnímající osoby 

 

5.3.1. Fyziologické vlivy 

 

Nezbytným předpokladem smyslového vnímání je funkční receptor, proto se musí předem 

přezkoumat, zda hodnotitel netrpí nějakou trvalou nebo dlouhodobou poruchou příslušného 

receptoru (barvoslepost, hypogeusie, částečná anosmie a jiné). Takové osoby nelze zařadit mezi 

soubor hodnotitelů. Musí se také zohlednit postupná ztráta citlivosti receptoru s rostoucím věkem. 

Hodnotitelé mohou trpět také přechodnými poruchami (např. rýma), která je může na určitou dobu 

vyřadit z hodnocení. Také konzum silně kořeněných jídel nebo vykouření cigarety snižuje citlivost 

na několik desítek minut, konzum alkoholických nápojů na několik hodin. Negativní vliv na citlivost 

receptorů má také adaptace (fyziologická únava), která však trvá poměrně krátkou dobu a lze 

jí do jisté míry předcházet. 

 

5.3.2. Psychické vlivy 

 

Splňují-li hodnotitelé fyziologické požadavky, je na místě zaměřit se také na jejich psychiku. 

Zkoumání psychických vlivů je však velmi obtížné, je vhodné zaměřit se alespoň na tyto faktory: 

- schopnost soustředit pozornost; 

- schopnost udržovat pořádek na pracovním stole; 

- pečlivost při plnění všech zadaných úkolů; 
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- schopnost vyjádřit vnímané poznatky; 

- existence bohatých asociací. 

Na existenci dostatečně rozvinutých asociací musí být hodnotitel již během výběru přezkoušen. 

Tyto asociace lze sice postupně během hodnotitelské praxe rozšířit a obohatit, ale základem jsou 

asociace vybudované během dětských let. 

Senzorické hodnocení je náročná činnost a může při něm dojít k psychické únavě. Je nutné tedy, 

jedná-li se o delší a náročnější hodnocení zařazovat mezi jednotlivé úkoly dostatečně dlouhé 

přestávky. Člověk, který je nevyspalý, má starosti nebo se zabývá jiným, pro něho důležitějším 

problémem, nemůže kvalifikovaně hodnotit. 

 

5.3.3. Sociální vlivy 

 

V senzorické laboratoři se často setkává skupina lidí s různým společenským postavením. Tito lidé 

(hodnotitelé) se musí považovat pro účel hodnocení za rovnocenné a nesmí se snažit budovat 

nějakou hierarchii. Hodnotitelé jsou podřízeni obsluhujícímu personálu, i když v běžném životě mají 

třeba vyšší postavení; to může obnášet značnou psychickou zátěž. Dalšími významnými faktory 

mohou být: 

- nezvyklé prostředí; 

- nezvyklý způsob konzumace; 

- nutnost zapisovat výsledky; 

- sám podnět (společenský status potravin). 

Úkolem vedoucího senzorické laboratoře je odstranit speciální zátěž a vytvořit přátelské, 

neformální prostředí, i když kázeň musí vyžadovat. Hodnotitelé by se měli na hodnocení těšit a cítit 

se dobře. Zátěž z výše uvedených faktorů se snižuje získáváním zkušeností a návyků.   
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6. Přehled metod laboratorní senzorické analýzy 

K laboratorním metodám patří ty zkoušky, které probíhají ve speciálně vybavených senzorických 

laboratořích za standardních podmínek a s použitím souboru školených hodnotitelů nebo odborných 

senzorických posuzovatelů. Nezařazujeme tedy do této skupiny konzumentské zkoušky, ani 

hodnocení koštérské. Většina laboratorních metod senzorické analýzy je normalizována 

v mezinárodním nebo národním měřítku. 

Většina běžně používaných metod je rozdělena do tří skupin: 

1. 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 

e) zkouška „A – ne A“ 

Pro všechny tyto zkoušky je rozdílný způsob analyzování výsledků. 

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

kategorie nebo třídy, do které vzorek patří 

 

3. popisné zkoušky používané pro identifikaci specifických senzorických vlastností přítomných 

ve vzorku 

 

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 

Konkrétní metodu volíme podle řešeného úkolu, počtu a kvality hodnotitelů, podle množství 

vzorků a jiných faktorů.  
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7. Rozdílové zkoušky 

 

Úkolem rozdílových (rozlišovacích, diskriminačních) metod je zjištění, zda mezi vzorky existuje 

nebo neexistuje rozdíl v organoleptických vlastnostech nebo senzorické jakosti. Nejčastěji 

se srovnávají dva vzorky. Pro rozdílové zkoušky potřebujeme obvykle mezi 10 až 30 hodnotiteli. 

Výběr vhodné rozdílové metody záleží na úkolu a kvalitě hodnotitelů. 

 

7.1. Párová porovnávací zkouška 

 

Uspořádání a průběh párové porovnávací zkoušky se řídí normou ČSN EN ISO 5495 ze září roku 

2009. Párová porovnávací zkouška je nejjednodušší existující klasifikační zkouška, protože se týká 

pouze dvou vzorků. Metoda se používá pro určení, zda existuje vnímatelný rozdíl nebo podobnost 

mezi vzorky dvou výrobků, týkající se intenzity senzorických vlastností. Lze tedy určit, zda mezi vzorky 

existuje rozdíl a specifikovat jeho směr, ale nelze zjistit velikost rozdílu.  

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

a) pro určení 

- zda existuje mezi vzorky vnímatelný rozdíl (párová rozdílová zkouška) nebo 

- zda neexistuje mezi vzorky vnímatelný rozdíl (párová zkouška podobnosti); např. když 

se provede změna ve složení, výrobním postupu, v balení, při zacházení a skladování 

nebo 

b) pro výběr, školení a sledování posuzovatelů. 

Párový test může být také použit k porovnání dvou výrobků ve významu preference. 

Všichni posuzovatelé by měli mít stejný stupeň kvalifikace podle toho, jaký je cíl a požadovaná 

citlivost zkoušky. Počet posuzovatelů se vybírá opět podle citlivosti zkoušky, čím je větší počet 

posuzovatelů, tím se zvyšuje pravděpodobnost určení malých rozdílů mezi vzorky. Pokud se provádí 

rozdílový test, používá se běžně 24 až 30 posuzovatelů, pokud se provádí test podobnosti, pak 

se požaduje přibližně dvakrát více posuzovatelů (tj. 60). Pokud se posuzuje podobnost, tak 

by se hodnocení nemělo opakovat se stejnými posuzovateli. U rozdílového testu to je přípustné, 

např. pokud je k dispozici pouze 10 posuzovatelů, každý posuzovatel hodnotí 3 páry vzorků, aby 

se získalo 30 hodnocení. 

Norma ČSN EN ISO 5495 definuje ve svých tabulkách počty posuzovatelů v závislosti 

na hodnotách: 
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- α (na maximální pravděpodobnosti chyby prvního druhu, tedy maximální 

pravděpodobnosti toho, že dva výrobky prohlásíme na základě testu za odlišné, i když 

se ve skutečnosti neliší); 

- β (na maximální pravděpodobnosti chyby druhého druhu, tedy maximální 

pravděpodobnosti toho, že dva výrobky na základě testu prohlásíme za nelišící se, i když 

se ve skutečnosti liší); 

- pd (na části populace posuzovatelů, která je schopna rozlišit dva srovnávané výrobky); 

- skutečnosti, zda jde o oboustranný nebo jednostranný test, tedy zda zamýšlíme určit 

rozdíl jako takový nebo i směr rozdílu. 

Před vlastní zkouškou se připraví pracovní a odpovědní formulář tak, aby se použila stejná čísla 

pro dva možné postupy předkládání obou vzorků A a B. Dva vzorky, které tvoří pár, se předkládají 

po sobě, nebo najednou. V případě předkládání vzorků najednou se oba vzorky připraví stejným 

způsobem pro každého posuzovatele, posuzovatelé by měli hodnotit vzorky v pořadí, jak je uvedeno 

na formuláři, nicméně ke vzorkům se mohou vracet a hodnotit opakovaně. Na každý pár vzorků 

by se měl použít zvláštní formulář. 

 

Obrázek 29: Příklad podávání vzorků hodnotiteli při párové porovnávací zkoušce (Stone a Sidel, 2004). 

Po výběru vzorku nejintenzivnějšího vzorku by neměly následovat otázky o preferenci, 

přijatelnosti nebo stupni rozdílu. Odpovědi na takové otázky by měli být předmětem odděleného 

testu. Párový test je zkouška s nucenou volbou, takže posuzovatel musí vybrat a označit jeden 

ze vzorků, i když nerozpozná mezi vzorky rozdíl. 

Párová porovnávací zkouška je poměrně jednoduchá, neklade velké nároky na paměť a je tedy 

vhodná pro všechny typy posuzovatelů nezávisle na stupni zaškolení. Metoda je použitelná i pro 

spotřebitelské zkoušky, nevýhodou je nutnost značného množství vzorku i hodnotitelského času. 
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7.2.  Zkouška duo-trio 

 

Uspořádání a průběh zkoušky duo-trio se řídí normou ČSN EN ISO 10399 z října roku 2010. Tato 

norma popisuje postup pro stanovení, zda existuje vnímatelný senzorický rozdíl nebo podobnost 

mezi vzorky dvou výrobků. Tato metoda je metodou nucené volby. Je statisticky méně účinná než 

trojúhelníková zkouška, ale je snadnější pro práci posuzovatelů. 

Počet posuzovatelů se vybírá na základě požadované citlivosti pro danou zkoušku, a je uveden 

v tabulkách ČSN EN ISO 10399 v závislosti na hodnotách α, β a pd. V praxi je počet posuzovatelů často 

určen fyzickými podmínkami (délka experimentu, počet využitelných posuzovatelů, množstvím 

výrobku aj.). Typický počet posuzovatelů pro rozdílovou zkoušku je mezi 32 – 36, pokud se zkouší 

podobnost, požaduje se asi dvakrát více posuzovatelů (tj. přibližně 72). Opakování se stejnými 

hodnotiteli se připouští pouze u rozdílové metody. 

Zkouška spočívá v tom, že posuzovatelé obdrží sadu tří vzorků, z nichž jeden je označen jako 

referenční a další dva jsou zakódované. Jeden ze zakódovaných vzorků je shodný s referenčním 

a druhý je odlišný. Posuzovatelé zapisují vzorky, u kterých jsou přesvědčeni, že jsou stejné jako 

referenční nebo, který z kódovaných vzorků je odlišný. Počet správných odpovědí se sečte 

a významnost se stanoví pomocí tabulky. 

Pokud posuzovatelé výrobek znají (např. kontrolní vzorek z výrobní linky), použije se stálá 

referenční technika. Pokud je jeden vzorek známější než ostatní, pak se použije vyvážená referenční 

technika. 

a) stálá referenční technika 

Před zkouškou se připraví odpovědní formulář tak, aby se použila stejná čísla ze dvou 

možných pořadí dvou výrobků A a B: 

 A-REF AB A-REF BA 

Vzorky se rozdělí náhodně do skupin po dvou mezi posuzovatele (tj. použije se každá řada 

jednou mezi první dva posuzovatele, pak se použije opět mezi další dva atd.).  

b) vyvážená referenční technika 

Před zkouškou se připraví odpovědní formulář tak, aby se využil stejný počet čtyř možných 

řad dvou výrobků A a B: 

 A-REF AB A-REF BA 

 B-REF AB B-REF BA 

Kde první dvě trojice obsahují jako referenční vzorek výrobek A a poslední dvě trojice mají, 

jako referenční vzorek výrobek B. Vzorky se posuzovatelům náhodně rozdají do skupin 

po čtyřech (tj. každá řada mezi první skupinu čtyř posuzovatelů; každá řada se použije opět 

mezi další skupinu čtyř posuzovatelů). 
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Obrázek 30: Příklad podávání vzorků hodnotiteli při zkoušce duo-trio (Stone a Sidel, 2004). 

 

Pokud je to možné, předloží se tři vzorky každé trojice najednou, a zachová se stejné uspořádání 

pro každého posuzovatele. Posuzovatelé mohou vzorky jedné trojice posuzovat opakovaně, pokud 

je to potřeba. Posuzovatelé nejprve hodnotí referenční vzorek, poté vzorky zakódované. Nesmí být 

pokládány otázky o preferencích, přijatelnosti či velikosti rozdílů, ty mohou být předmětem 

preferenčních testů, testů přijatelnosti atd. 

Na rozdíl od párové zkoušky má u zkoušky duo-trio posuzovatel k dispozici známý referenční 

vzorek, takže snadněji zjistí existenci rozdílu. Metoda je vhodná pro určení malých rozdílů mezi 

zkoumaným a referenčním vzorkem. Platí to zvláště tehdy, jestliže posuzovatelé znají referenční 

vzorek již z dřívějších zkoušek (je to např. běžný produkt podniku). Zkouška je vhodná i pro méně 

zkušené posuzovatele, takže se hodí např. i pro zaškolování. Další výhodou proti párové zkoušce 

je, že není třeba přesně definovat při zadání sledovanou vlastnost. 

 

7.3. Trojúhelníková zkouška 

 

Uspořádání a průběh trojúhelníkové zkoušky se řídí normou ČSN EN ISO 4120 ze září roku 2009. 

Tato norma popisuje postup pro určení, zda existuje vnímatelný senzorický rozdíl nebo podobnost 

mezi vzorky dvou výrobků. Tato zkouška je nucená výběrová zkouška, použitelná, pokud existuje 

rozdíl v jedné nebo několika vlastnostech. Trojúhelníková zkouška je statisticky účinnější než zkouška 

duo-trio, ale má omezené použití pro výrobky, které vykazují silné příměsi nebo přetrvávající chuť 

a pach. 

Všichni posuzovatelé by měli mít stejný stupeň kvalifikace, tento stupeň by měl být vybrán 

na základě cílů zkoušky. Počet posuzovatelů se vybírá na základě citlivosti požadované zkouškou. 

Použití většího množství hodnotitelů zvyšuje pravděpodobnost detekce malých rozdílů mezi výrobky. 

V praxi je počet posuzovatelů často určen fyzickými podmínkami (např. délkou experimentu, počtem 
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využitelných posuzovatelů, množstvím výrobku). Typický počet posuzovatelů pro rozdílový test 

je asi 24 až 30, pokud se provádí test podobnosti, pak se požaduje dvakrát více hodnotitelů 

(tj. přibližně 60). Analýza tří hodnocení od 10 posuzovatelů je platná pouze pokud se použije 

rozdílový test. 

Posuzovatelé obdrží sadu tří vzorků (tj. trojici) a jsou informováni, že dva vzorky jsou stejné 

a jeden je rozdílný. Posuzovatelé oznámí, který vzorek věří, že je rozdílný i v případě, že je výběr 

udělán pouze na základě odhadu. Počet správných odpovědí je spočten a statistická významnost 

je určena odkazem na statistickou tabulku. Citlivost zkoušky je opět definována hodnotami α, β a pd. 

Před vlastní zkouškou se připraví pracovní formulář a odpovědní formulář tak, aby se použila 

stejná čísla pro šest možných řad dvou výrobků A a B. 

ABB AAB ABA 

BAA BBA BAB 

Vzorky se rozdělí náhodně do šesti skupin mezi posuzovatele (tj. použije se každá řada jednou pro 

první skupinu posuzovatelů, pak se použije znovu každá řada pro další skupinu posuzovatelů). Trojice 

vzorků se předkládá najednou a ve stejném pořadí pro každého posuzovatele (do řady od leva 

doprava, v trojúhelníkové sadě). Hodnotitelé mohou vzorky jedné sady hodnotit opakovaně. Úkolem 

je označit vzorek, který je rozdílný od dalších dvou. Na každou trojici by měl být jeden odpovědní 

formulář. Posuzovatel, který nepozná rozdíly mezi vzorky, by měl být instruován, aby vybral jeden 

ze vzorků a označil (nucená volba). Otázky na preference, přijatelnosti, stupně rozdílu atd. nesmí být 

součástí formuláře, lze je předložit v odděleném testu. 

 

Obrázek 31: Příklad podávání vzorků hodnotiteli při trojúhelníkové zkoušce (Stone a Sidel, 2004). 

 

U trojúhelníkové zkoušky může být kterýkoli ze tří vzorků odlišný, takže jsou tři možnosti 

odpovědí a s pravděpodobností 33,3 % lze ke správnému výsledku dojít náhodou. Zkouška 

je jednostranná, ve srovnání s předcházejícími zkouškami je tedy menší pravděpodobnost náhodné 

správné odpovědi a stačí menší počet odpovědí k bezpečným závěrům. Pokud předpokládáme stejný 

počet ode všech kombinací vzorků, pak počet odpovědí musí být dělitelný šesti. 
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Trojúhelníková zkouška je náročnější na paměť a zkušenosti hodnotitele než obě předešlé 

zkoušky, a to zvláště při hodnocení vzorků s dlouho doznívajícími vlastnostmi (jedlý olej, čokoláda, 

pivo aj.), ale nezkušení hodnotitelé si ji mohou rozložit na 3 párové zkoušky. Názory na výhodnost 

trojúhelníkové zkoušky se různí. Pro méně zkušené hodnotitele je výhodnější zkouška párová, 

pro velmi zkušené hodnotitele naopak zkoušky s menší pravděpodobností náhodného správného 

výsledku. 

 

7.4. Zkoušky s více než třemi vzorky 

 

Zkoušky s více než třemi vzorky nebyly doposud upraveny žádnou normou ani standardem. Mezi 

nejznámější z nich patří tetrádová zkouška, zkouška dva z pěti a zkouška čtyři z deseti. Výhodou 

těchto zkoušek je nižší pravděpodobnost náhodného správného určení výsledku hodnocení, stačí 

tedy menší počet podávaných sad vzorků, což může vést k úspoře materiálu i času hodnotitelů. 

Tetrádová zkouška je kombinací zkoušek duo-trio a trojúhelníkové. Opět se zde posuzuje 

rozdílnost dvou výrobků (A a B), nicméně předkládány jsou 4 vzorky. První vzorek je předkládán 

neanonymně jako referenční (vzorek A) a pak následují trojice anonymně podávaných vzorků, mezi 

nimiž jsou vzorky výrobku A i B: 

A-REF ABB  A-REF AAB A-REF ABA 

A-REF BAA  A-REF BBA A-REF BAB 

Posuzovatel má za úkol zhodnotit nejprve vzorek předložený jako standard a pak v předloženém 

pořadí i tři neznámé vzorky. Ke vzorkům se může libovolně vracet. Následně rozhodne, které 

neznámé vzorky jsou shodné se standardem. 

V praxi se často používá zkouška dva z pěti (2/5). Je to rozšíření trojúhelníkové zkoušky 

na kombinaci 3 vzorků A a 2 vzorků B nebo obráceně. Je tedy celkem 20 kombinací pořadí vzorků: 

AAABB      AABBA      ABBAA      BBAAA      BAAAB 

AABAB      ABABA      BABAA      ABAAB      BAABA 

BBBAA      BBAAB      BAABB      AABBB      ABBBA 

BBABA      BABAB      ABABB      BABBA      ABBAB 

Pokud dělíme na skupiny určitých vzorků nebo 10 kombinací, pokud jde jen o prosté rozdělení 

do dvou skupin stejných vzorků. V tom případě je 10% pravděpodobnost náhodného správného 

určení výsledku. Obvykle stačí proto jen asi 5 odpovědí k získání spolehlivých závěrů. Metoda je sice 

velmi účinná, ale také velmi náročná na paměť, a tedy vhodná pouze pro hodnotitele s velkou praxí.  
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Metody ještě efektivnější, např. čtyři z deseti (4/10), tedy kombinace 4 vzorků A a 6 vzorků B, 

která je analogická výše uvedené metodě 2/5, již kladou příliš velké nároky na hodnotitele. Spíše 

se hodí ke stanovení rozdílů barvy nebo textury, což vyvolává menší únavu hodnotitelů. 

 

7.5. Zkouška „A“ – „ne A“ (jednostimulová zkouška) 

 

Uspořádání a průběh zkoušky „A“ – „ne A“ se řídí normou ČSN ISO 8588 z ledna 2001. Tato 

norma popisuje zkoušku „A“ – „ne A“ pro použití v senzorické analýze: 

a) jako rozdílovou zkoušku, zejména pro hodnocení vzorků vykazujících rozdíly ve vzhledu 

(znesnadňujících získání přísně identických opakovaných vzorků) nebo v následné chuti 

(znesnadňujících přímé porovnání); 

b) jako rozpoznávací zkoušku, zejména pro stanovení, zda posuzovatel nebo skupina 

posuzovatelů identifikuje nový podnět ve vztahu k známému podnětu (např. rozpoznání 

charakteru sladké chuti nového sladidla); 

c) jako zkoušku vnímání, k stanovení citlivosti posuzovatele na určitý podnět. 

Posuzovatel se nejprve seznámí se vzorkem „A“ a dobře si zapamatuje jeho vlastnosti. Poté je mu 

vzorek „A“ odebrán a hodnotitel se k němu již nemůže vracet. Následuje předkládání série vzorků, 

z nichž některé tvoří vzorek „A“, zatímco jiné jsou od vzorku „A“ odlišné. Pro každý vzorek musí 

posuzovatel určit, zda je či není shodný se vzorkem „A“. Pořadí předkládání vzorků „A“ a „ne A“ musí 

být náhodné a pro každého posuzovatele odlišné. Každý posuzovatel musí obdržet shodný počet 

vzorků „A“ i „ne A“ (tato čísla nemusí být stejná). 

Podle zaměření zkoušky zahrnují možné varianty: 

a) počáteční seznámení nejenom se vzorkem „A“, ale též se vzorkem „ne A“ (dvoustimulová 

zkouška); 

b) volnou dostupnost zřetelně uvedeného vzorku „A“ v průběhu hodnocení; 

c) předkládání vzájemně odlišných „ne A“ vzorků. 

Jedním z možných způsobů vyhodnocení zkoušky „A“ – „ne A“ je χ2-test. 
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8. Pořadové zkoušky 

 

Uspořádání a průběh pořadové zkoušky se řídí normou ČSN ISO 8587 z října 2008. Tato 

mezinárodní norma popisuje metodu senzorického hodnocení s cílem uspořádat série zkoušených 

vzorků do pořadí. Metoda umožňuje hodnotit rozdíly mezi několika vzorky na základě intenzit 

jednoho deskriptoru, několika deskriptorů nebo celkového dojmu. Používá se ke zjištění, zda existují 

rozdíly, ale nemůže určit stupeň rozdílů, který existuje mezi vzorky. 

Tato metoda je vhodná pro: 

a) hodnocení práce posuzovatelů 

1) trénink posuzovatelů; 

2) určení prahu vnímání jednotlivce nebo skupiny; 

b) hodnocení výrobků 

1) předtřídění vzorků; 

i) na základě popisného kritéria; 

ii) podle preferencí příjemnosti; 

2) určení vlivů na velikost intenzity jednoho nebo více parametrů (jako např. pořadí ředění, 

vliv surovin, vlivy výroby, balení nebo skladovacích postupů) 

i) na základě popisného kritéria; 

ii) podle preferencí příjemnosti; 

3) určení pořadí preferencí při zkoušce celkové příjemnosti.  

Posuzovatelé obdrží současně tři nebo více vzorků v náhodném pořadí a mají za úkol seřadit 

vzorky podle specifického kritéria, buď jednorozměrného (což je např. jednotlivá vlastnost nebo 

specifická charakteristika této vlastnosti) nebo podle celkové intenzity (jako např. celkový dojem). 

Při předkládání vzorků by měl být brán do úvahy vybraný typ zkoušky. Při postupu pro „celou sadu“, 

každý posuzovatel řadí všechny vzorky. Jde o upřednostňovaný postup. V případě, že vzhledem 

k množství vzorků nebo jejich povaze by bylo nepraktické řadit všechny vzorky, je možné použít 

postup pro „vyváženou dílčí sadu“. Při hodnocení pro „vyváženou dílčí sadu“ je každému posuzovateli 

při hodnocení předkládána daná část vzorků v náhodném pořadí. 

Kvalifikace posuzovatelů závisí na účelu testu. Počet posuzovatelů závisí na cíli zkoušky. 

Pro hodnocení práce posuzovatelů není vyžadován žádný minimální nebo maximální počet 

posuzovatelů. Pro hodnocení výrobku popisem je minimum posuzovatelů určeno hladinou 

přijatelného statistického rizika a musí být ve shodě s požadavky norem ISO 11035 nebo ISO 11036, 

např. doporučuje se 12-15 vybraných posuzovatelů. Pro určení pořadí preferencí při hodnocení 
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příjemnosti je minimum posuzovatelů u skupiny konzumentského typu určeno hladinou přijatelného 

statistického rizika, např. minimum 60 posuzovatelů. 

Počet vzorků bývá podle složitosti zkoušky různý, např. při hodnocení chuti se nemá podávat více 

než 5 až 6 vzorků, při hodnocení vůně a textury asi 8 až 10 vzorků, kdežto při hodnocení barvy 

a vzhledu se může podávat až 20 či 30 vzorků najednou. 
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9. Metody hodnocení s použitím stupnic 

 

Obecnými pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic se zabývá norma ČSN ISO 4121 

ze září roku 2009. Hodnocení s použitím stupnic patří mezi nejčastější způsoby hodnocení. Termín 

„stupnice“ je obecně používán jako ekvivalent k výrazu „odpovědní stupnice“. Odpovědní stupnice 

(např. numerická, slovní nebo obrázková) znamená stupnici, pomocí které posuzovatel zaznamenává 

kvantitativní odpověď. V senzorické analýze je to nástroj umožňující zachycení reakce posuzovatele 

k určité vlastnosti tak, aby mohla být převedena na číselnou hodnotu. Měřítko stupnice je formální 

vztah (např. ordinální, intervalový, poměrový) mezi vlastností (např. intenzitou nebo senzorickým 

vnímáním) a čísly používanými k znázornění hodnot vlastnosti (např. čísla zaznamenaná posuzovateli 

nebo odvozená z odpovědí posuzovatele). Termín stupnice je rovněž obecně používán jako ekvivalent 

k výrazu „měřítko stupnice“. 

V praxi senzorické analýzy se setkáváme se čtyřmi hlavními typy stupnic: 

a) nominální; 

b) ordinální; 

c) intervalové; 

d) poměrové. 

U nominálních stupnic můžeme pouze posoudit, že se sousední stupně (kategorie) sobě rovnají 

či nikoliv, nelze však objektivně zjistit orientaci (pořadí) takovýchto bodů (zda je jeden před druhým 

intenzivnější, lepší apod.). Možným příkladem může být stupnice, která posuzuje barvu očí: 

a) modrá 

b) hnědá 

c) černá 

d) zelená 

e) ………jiná…….. 

Dalším příkladem nominálních stupnic může být dotaz na pohlaví – muž x žena. Pokud jsou 

jednotlivým kategoriím přidělena čísla, je nutné je považovat pouze za kódové značky bez vztahu 

k reálným číslům. 

V ordinální (pořadové) stupnici je pořadí hodnot určené pořadím intenzit vnímané vlastnosti, 

která je hodnocena. Nelze předpokládat, že velikost rozdílu mezi dvěma hodnotami zobrazuje rozdíly 

mezi vnímanými intenzitami. Nelze též předpokládat, že poměr dvou hodnot vyjadřuje poměr 

vnímaných intenzit. Můžeme pouze říci, že vzorek A je lepší než vzorek B a ten je lepší než vzorek C, 

ale rozdíl nemůžeme přesně vyčíslit. 
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Norma ČSN ISO 4121 uvádí jako příklady ordinálních stupnic Richterovu stupnici intenzity 

zemětřesení a Beaufortovu stupnici síly větru. Dalším příkladem ordinální stupnice je řazení vítězů 

v soutěži či klasifikační stupnice ve školách. 

Jelikož intervaly mezi jednotlivými stupni nejsou stejné, nesmíme při zpracování výsledků 

používat sčítání, odčítání, násobení nebo dělení, nelze tedy počítat průměrnou hodnotu nebo 

směrodatnou odchylku. 

Dalším typem je intervalová stupnice, která kromě vlastností, které má ordinální stupnice, se liší 

tím, že stejné rozdíly mezi numerickými hodnotami odpovídají stejným rozdílům mezi měřenými 

vlastnostmi. Vyšší hodnota odpovídá větší vnímané intenzitě a velikosti rozdílu mezi dvěma 

hodnotami odpovídá velikosti rozdílů vnímané intenzity vlastnosti, která je měřena. Avšak numerická 

hodnota nula nemusí vyjadřovat totální nepřítomnost vlastnosti a poměr dvou hodnot nemusí 

odpovídat poměru vnímaných intenzit. 

Norma ČSN ISO 4121 uvádí jako příklady stupnice Celsiovu a Fahrenheitovu pro měření teplot. 

U těchto stupnic je nula stanovena na základě rozhodnutí zakladatele stupnice. Při zpracování 

výsledků měření těmito stupnicemi smíme z matematických operací použít sčítání a odčítání, 

ale nesmíme použít násobení a dělení (nelze tedy počítat průměry a směrodatné odchylky). Tento typ 

stupnic se používá velmi omezeně a známe je zejména z jiných oblastí než je senzorická analýza 

potravin.  

Poměrová stupnice má vlastnosti intervalové stupnice, ale navíc má poměr mezi dvěma 

hodnotami přiřazenými ke stejnému podnětu shodný s poměrem mezi vnímanými intenzitami těchto 

podnětů. Například kyselost vzorku A byla hodnocena stupněm 9 a kyselost vzorku B stupněm 3; 

jestliže je stupnice přesně poměrová, pak 9:3=3, což musí odpovídat tomu, že vzorek A je třikrát 

kyselejší než vzorek B. U této stupnice numerická hodnota nula vyjadřuje totální nepřítomnost 

vlastnosti. 

Norma ČSN ISO 4121 uvádí jako příklady poměrových stupnic Kelvinovu teplotní stupnici, 

hmotnostní nebo délkovou stupnici. V senzorické analýze se jako poměrová stupnice obvykle uvádí 

stupnice získaná při magnitudovém hodnocení podle Stevense, avšak jak plyne z McBrideovy kritiky 

Stevensova vztahu, neplatí ani v tomto případě poměrová stupnice přesně, zvláště ve větším rozmezí 

smyslové odezvy. 

 

9.1. Typy odpovědních stupnic 

 

Odpovědní stupnice slouží k zaznamenání výsledku senzorického hodnocení. Všechny typy 

stupnic (numerické, slovní, dynamické a obrázkové) jsou obvykle pro účely analýz a interpretací 

převedeny na číselné vyjádření.  

Numerické a slovní odpovědní stupnice jsou typy nejběžněji používaných stupnic v senzorické 

analýze. Některé příklady jsou ukázány na obrázku 32. Každý posuzovatel odpovídá buď tak, 
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že vybere odpověď v dotazníku (např. zakroužkováním odpovídající odpovědi nebo označením 

odpovídajícího čtverečku) nebo ji vytvoří (např. napsáním čísla představujícího vnímanou intenzitu 

nebo zaznamenáním pozice na přímce). Grafické stupnice umožňují nekonečnou jemnost rozlišení 

mezi odezvami a jsou příkladem spojité stupnice, zatímco kategorové stupnice dovolují jenom jistou 

předdefinovanou odpověď a jsou příkladem nespojité stupnice. 

Dynamické odpovědní stupnice jsou spojité stupnice používané například pro zaznamenání 

změny intenzity vnímání v čase. Posuzovatelé mohou pohybovat kursorem podél intenzitní stupnice, 

například použitím počítačové myši nebo joysticku, nebo mohou nastavit potenciometr, nebo ukázat 

prsty.  

 

Obrázek 32: Příklady odpovědních stupnic (ČSN ISO 4121). 

 

Obrázkové stupnice jsou příkladem nespojitých stupnic. Často jsou předkládány ve formě série 

stylizovaných obličejů, které ilustrují rozdíly ve výrazu od extrémní obliby k extrémní neoblibě 

(obrázek 33 a 34). Často jsou používány pro testy příjemnosti, které se používají pro děti, jejichž 

schopnost číst nebo porozumět je omezena. Posuzovatel označí (ukáže) tvář osobě, která provádí 

experiment, nebo ho sám vybere. Různá vyjádření jsou potom převedena do čísel, aby mohla být 

zpracována. 
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Obrázek 33: Hédonická stupnice pro děti (Lawless a Heymann, 2010).   

 

Obrázek 34: Obrázkové stupnice (Chambers IV a Wolf, 2005). 

 

9.2.  Nejpoužívanější stupnice v senzorické analýze 

 

Kategorové ordinální stupnice jsou stupnice, u kterých se celé kontinuum možných počitků 

rozdělí do několika oddělených skupin (kategorií), např: 

1. nesladký; 

2. málo sladký; 

3. velmi sladký. 

Při zařazování do dvou stupňů není přípustné používat mezistupně (např. při klasifikaci 2+ nebo 

3-), ani výsledek vyjadřovat ve zlomcích stupně, nýbrž jen v celých stupních. Nejjednodušší bývají 

ty stupnice, kde je každý stupeň definován slovním popisem, protože slovy formulujeme své závěry. 
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Typická stupnice intenzity: 

A = naprosto nesladký vzorek 

B = velmi málo sladký  

C = dosti málo sladký 

D = středně, zřetelně sladký 

E = dosti sladký 

F = velmi sladký 

G = nesmírně sladký 

 

Typická hédonická stupnice: 

A = vynikající vzorek 

B = velmi dobrý 

C = dosti dobrý 

D = uspokojivý 

E = ještě přijatelný 

F = špatný, již nepřijatelný 

G = velmi špatný, odporný 

Při sestavování ordinálních stupnic je důležité, aby stanovené stupně zahrnovaly celé kontinuum 

možných odpovědí. 

 

Chybně sestavené stupnice:

A = úplně nesladký vzorek 

B = velmi málo sladký  

C = dosti málo sladký 

D = velmi sladký 

E = nesmírně sladký 

- mezi C a D by měl být další stupeň 

 

 

A = vynikající vzorek 

B = vyhovující 

C = ještě přijatelný 

D = špatný 

E = velmi špatný 

- mezi A a B by měl být další stupeň. 

 

Pro zjednodušení je vhodné označit popis jednotlivých stupňů ještě kódem, např. písemným 

nebo číselným. Někdy stačí také označit slovním popisem jen některý stupeň, ale vzniká pak určité 

nebezpečí, že méně zkušení hodnotitelé budou mít tendenci zařazovat vzorky do stupňů opatřených 

slovním popisem (obrázek 35). 
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Obrázek 35: Stupnice s úplným a částečným popisem (Pokorný, 1993). 

 

Velmi rozšířeným způsobem hodnocení je v poslední době hodnocení s použitím grafických 

stupnic. Tyto stupnice mohou být dvojího druhu: 

a) strukturované – zde je uvedeno kromě krajních bodů i několik dalších jako vodítko 

pro snadnější hodnocení (obrázek 36). Strukturované úsečky jsou vhodnější pro méně 

zkušené hodnotitele, protože se zde lépe orientují a zlepší se tak opakovatelnost 

i reprodukovatelnost metody. Na druhou stranu přítomné orientační body ovlivňují 

hodnocení, protože hodnotitelé mají tendenci umisťovat značky do blízkosti těchto bodů, 

čímž se může ztratit výhoda větší citlivosti grafických stupnic oproti ordinálním stupnicím. 

Jakýmsi přechodem mezi ordinálními a grafickými stupnicemi jsou tzv. katedrové grafické 

stupnice. Jedná se o řadu čtyřúhelníků, které jsou popisem orientovány. Hodnotitel udělá značku 

(křížek nebo kolečko) v místě stupnice, které odpovídá intenzitě sledovaného senzorického znaku 

či vlastnosti. Výsledek se vyjádří číslem políčka od (obvykle) levého okraje. Udává se, že optimální 

počet políček je 17 – 33.  
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Obrázek 36: Strukturované grafické stupnice (Pokorný, 1993). 

 

b) nestrukturované – zde je pouze naznačen směr, resp. jsou označeny krajní body (obrázek 37). 

Nestrukturované grafické stupnice neobsahují uvnitř orientační body, přičemž krajní body 

nemusí vždy vyjadřovat naprosté extrémy. Lze najít příklady, kde krajní body nejsou 

na absolutních koncích úseček. Zde se pak umožňuje posoudit i takové vzorky, které 

přesahují označené hranice. Možným typem nestrukturované úsečky je i neohraničená 

stupnice (jedním nebo i oběma směry). Posuzovatel pak může úsečku prodloužit, jestliže 

vzorek má vlastnost přesahující rozmezí stupnice. Takové stupnice označujeme jako 

otevřené. 

Graficky lze rovněž vyjadřovat výsledky hédonického hodnocení, ale přesnost bývá horší než při 

posuzování intenzit, kde lze výcvikem dosáhnout lepší přesnosti. Je možné hodnotit současně dva 

(popř. i více) senzorických znaků. U dvou znaků je užíván plošný graf, jeho osy odpovídají 

posuzovaným vlastnostem. Hodnocení se pak zaznamenává do tohoto grafu a výsledkem jsou 

souřadnice vzniklého bodu. Tento způsob však vyžaduje speciální zaškolení hodnotitelů. 

Grafické stupnice jsou zvláště vhodné pro výzkumné a vývojové práce, u nichž jde spíše 

o srovnání vzorků. Nehodí se příliš k hodnocení senzorické jakosti kromě vnitropodnikové kontroly, 

kde nejde o absolutní hodnoty s úřední platností. 
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Obrázek 37: Nestrukturované grafické stupnice (Pokorný, 1993). 
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10.  Metody stanovení senzorického profilu 
 

 

Všeobecné pokyny pro vytvoření senzorického profilu se řídí normou ČSN EN ISO 13299 ze září 

roku 2010. Norma slouží jako návod pro ty postupy, které jsou běžné všem druhům senzorického 

profilu. Do budoucna se počítá s vytvořením norem popisujících část postupu nebo popis specifických 

typů senzorických profilů (např. profil textury nebo profil chuti a vůně). 

Senzorický profil je popisná deskriptivní analýza vzorku prováděná panelem hodnotitelů. Vzorek 

by měl být výrobek (např. potravina, nápoj, tabákový výrobek, textil a papír), může to být také vzorek 

vody nebo vzduchu zkoušený na nečistoty. Výrobek je charakterizován několika parametry. Některé 

z nich mají pouze jeden rozměr (např. průměr míče, hmotnost sáčku apod.), jiné mají několik 

rozměrů (např. tvar výrobku, textura masa apod.). Senzorický profil však vyžaduje jednorozměrné 

veličiny vedoucí k měření intenzity. 

Senzorický profil je založen na představě, že senzorický dojem ze vzorku se skládá z počtu 

identifikovatelných senzorických vlastností (deskriptorů), kde každá z nich je přítomna ve vyšším 

nebo nižším stupni. Seznam odpovídajících senzorických vlastností, každá s hodnotou intenzity, 

je senzorický profil. Na některých senzorických profilech se podílí všechny smysly, jiné (částečné 

profily) se zaměřují podrobně na jednotlivý smysl. Obvykle jsou hodnocené vlastnosti řazeny tak, jak 

jsou vnímány. 

Tři faktory vyžadují zvláštní pozornost při návrhu profilu: 

- že se posuzovatelé liší ve své citlivosti a prahem při vnímání jednotlivých vlastností; 

- že posuzovatelé si nemusí uvědomit nebo rozpoznat jistou vlastnost vzorku; 

- že u většiny vzorků existuje „komplex“ nebo „pozadí“ vlastností, které nejsou snadno 

identifikovatelné nebo oddělitelné. 

Vliv těchto faktorů se může značně zredukovat, ale ne zcela eliminovat tím, že se věnuje větší 

pozornost výběru deskriptorů a použitím většího množství opakovaných zkoušek s větším počtem 

citlivých a vysoce školených posuzovatelů. 

Senzorický profil může být vytvořen: 

- pro vývoj nebo změnu výrobku; 

- pro definování výrobku, výrobního standardu nebo obchodního standardu v termínech 

jeho senzorických vlastností; 

- pro studování a zlepšení doby skladování; 

- pro definování referenčního „čerstvého“ výrobku při zkoušení doby skladování; 

- pro porovnávání výrobku se standardem nebo s dalšími podobnými výrobky na trhu 

nebo ve vývoji; 
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- pro mapování vnímaných vlastností výrobku za účelem porovnání s faktory jako jsou 

instrumentální, chemické nebo fyzikální vlastnosti nebo přijatelnost pro konzumenty; 

- pro charakterizaci druhu a intenzity cizího pachu nebo cizí vůně ve vzorku vzduchu nebo 

vody (např. ve studiích o znečištění). 

Senzorický profil je popis senzorických vlastností vzorku sestávající ze senzorických vlastností 

v pořadí, jak jsou vnímány a s přiřazenými hodnotami intenzit pro každou vlastnost. Jde o všeobecný 

termín pro každý typ profilu ať už celkový nebo částečný, pro danou obchodní značku nebo ne. 

Upřesňující termíny jsou: 

- částečný senzorický profil – profil obsahující jisté vybrané vlastnosti s jejich hodnotami 

intenzit (např. profil vůně, profil chutě a vůně a profil textury); 

- obvyklý senzorický profil – profil získaný statistickým zpracováním dat získaných 

od několika posuzovatelů s použitím jednoho seznamu vlastností; 

- dohodnutý senzorický profil – profil získaný po dohodě vyplývající z diskuse skupiny 

posuzovatelů, z nichž každý před diskusí hodnotil výrobek podle svých vlastních kriterií; 

- senzorický profil volného výběru – profil, při kterém každý posuzovatel vybírá své 

vlastnosti pro popis skupiny vzorků, a ve kterém je prostor pro shodu odvozen 

statisticky, např. obecnou Prokrustovou analýzou; 

- senzorický profil doznívání – profil, který posuzuje intenzitu dané vlastnosti tak, jak se 

mění v čase, sledující jednu vlastnost podnětu. 

Než vedoucí laboratoře přistoupí ke stanovení senzorického, je třeba vypracovat seznam dílčích 

vlastností – tzv. deskriptorů. Identifikací a výběrem deskriptorů pro stanovení senzorického profilu 

pomocí mnohorozměrného přístupu se zabývá norma ČSN ISO 11035 z prosince 2002. Tato 

mezinárodní norma popisuje metodu identifikace a výběru deskriptorů, které mohou být potom 

použity pro vypracování senzorického profilu výrobků. Popisuje různá stádia postupu pro určení 

zkoušek, pomocí kterých je možné získat úplný popis senzorických vlastností: 

- z kvalitativního hlediska definováním deskriptorů všech vjemů pro rozlišování jednoho 

výrobku od jiných výrobků téhož typu; 

- z kvantitativního hlediska vyhodnocením intenzity každého deskriptoru (silnější nebo 

slabší dojem analyzovaný posuzovatelem u jednoho prvku celkového vnímání). 

Pro vypracování seznamu deskriptorů existuje několik cest např.: 

a) ponechat každého posuzovatele vybrat a použít pro konečný profil své vlastní deskriptory 

(svobodně zvolený profil); 

b) použít společné deskriptory pro všechny členy komise, a to buď: 
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1) doporučením existujících deskriptorů s podmínkou, že byla ověřena vhodnost 

deskriptorů pro daný výrobek a že posuzovatelé byli na tyto deskriptory vycvičeni 

(obvykle za pomoci referenčních výrobků), nebo 

2) vytvořením deskriptorů všemi členy komise, individuálním nebo kolektivním způsobem. 

 

 

Obrázek 38: Stádia při identifikaci a výběru deskriptorů pro stanovení senzorického profilu (ČSN ISO 

11035). 
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Z důvodů individuálních rozdílů je potřebný minimální počet šesti posuzovatelů. Aby byla 

průběžně dostupná skupina šesti až deseti posuzovatelů, doporučuje se výcvik a příprava dvou až 

trojnásobného počtu. 

Popisné panely obvykle mají 8 až 12 posuzovatelů nebo i více. Mají být nejméně čtyři (např. 

u dohodnutého profilu). Může jich být až 20 nebo 30, když je účelem hodnotit závadu, na kterou 

je citlivá jenom menšina posuzovatelů. 

Při identifikaci popisných termínů je nutno nezanedbat žádnou vlastnost výrobku a vyhnout 

se chybám působení jednotlivce na skupinu. Identifikace popisných termínů slouží také jako zácvik 

k identifikaci a hodnocení povahy rozdílů. 

Při identifikaci popisných termínů by měla být vybrána série podobných výrobků (tři nebo čtyři 

pro jedno sezení), které umožní posuzovatelům rozlišit všechny možné kvalitativní rozdíly, které 

mohou být zjištěny ve výrobku, pro nějž se profil vytváří. K získání těchto rozdílů mezi výrobky mohou 

být obměňovány faktory jako je stárnutí, podíly přísad v průběhu výroby nebo trvání určitých stádií 

výroby. Jinou možností je zkoušení podobných konkurenčních výrobků. 

Při identifikaci popisných termínů by měli posuzovatelé pracovat ve zkušebních kójích 

za podmínek obvyklých pro senzorické hodnocení. V počátečních sezeních je posuzovatelům 

předkládán výrobek, pro nějž je vytvářen profil spolu se sérií vybraných vzorků. Posuzovatelé jsou 

vyzváni k vytvoření maximálního počtu termínů (deskriptorů) k popisu všech počitků vyvolaných 

těmito výrobky, ať jsou to vizuální, hmatové, čichové nebo chuťové (v případech celkového profilu) 

a zaznamenat do formuláře všechny termíny, které přicházejí v úvahu. 

Posuzovatelé potom diskutují ve skupině a porovnávají své vjemy za řízení vedoucího komise, 

který by měl povzbudit každého z nich k analýze různých složek vnímání výrobků. Tyto složky musí 

být vyjádřeny vhodným deskriptorem (např. hořkost, kyselost, kouřový flavour atd.). Identifikace 

termínů končí, když posuzovatelé vyčerpali svůj slovník na výrobek. Obvykle je skupina schopna 

v několika sezeních bez obtíží vytvořit více než 100 různých termínů. 

Následuje předběžné třídění deskriptorů, které provádí, v průběhu počátečních zasedání, vedoucí 

komise v průběhu skupinové diskuse a za přítomnosti vzorků. Z diskuse jsou následně postupně 

vylučovány: 

- hédonické termíny, jako jsou příjemný, jemný, chutný, dobrý apod.; 

- kvantitativní termíny, jako jsou příliš mnoho, příliš málo, silně, slabě apod.; 

- termíny popisující výrobek jeho vlastními termíny, jako např. „chlebová chuť“ pro chléb 

(vyjma pro určité případy upravovaných výrobků, kde vůně nebo aroma složky zůstává, 

např. aroma vanilinu nebo vanilky ve vanilkové zmrzlině); 

- nepříslušné termíny jako např. „slaný“ při popisování pachu. 
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Deskriptorů, vyplývajících z předběžného třídění, je obecně dosud příliš velký počet; při dalších 

sezeních jsou eliminovány termíny, které se nejeví vhodné pro popis nebo rozlišení výrobků 

ze senzorického hlediska. Posuzovatelé obdrží různé obměny výrobku a jsou žádáni pro každý 

z použitých deskriptorů posoudit vnímanou intenzitu záznamem na stupnici od 0 do 5, přičemž nula 

(0) je shodná s nepřítomností uvažované vlastnosti. 

Druhá redukce počtu deskriptorů umožňuje seskupení synonym (positivně korelovaných) nebo 

antonym (negativně korelovaných) a eliminuje deskriptory, jejichž příspěvek k prokázání rozdílů 

v senzorickém profilu mezi zkoušenými výrobky je velmi malý. 

Konečný počet deskriptorů musí být nejvýše 15, a to za účelem získání operativního 

profilu, tj. umožnění posuzovatelům vyhodnotit několik vzorků výrobků za méně než jednu hodinu. 

Jestliže je počet deskriptorů příliš vysoký, tak to, co se získá na podrobnostech, se ztratí 

ve spolehlivosti měření. 

Po výběru charakteristických vlastností se vybere vhodná odpovědní stupnice, pomocí které 

se zaznamenává intenzita každé vlastnosti přítomné v daném vzorku. Získaná data se zobrazí pomocí 

grafů a diagramů (obrázek 39 a 40). Dohodnutý profil se zobrazuje jako polokruhový graf. Ostatní 

profily se vyjadřují jako histogramy nebo pavučinové grafy nebo pokud je použita multivariační 

analýza jako graf hlavních komponent nebo kanonický graf. 

Zpracované grafy mohou poskytnout následující informaci: 

- směrodatné odchylky nebo konfidencí intervaly pro každý deskriptor; 

- výsledek posuzovatele; 

- porovnání polohy všech hodnocených výrobků; 

- odchylky vzhledem k standardnímu profilu výrobku použitého jako referenční. 

Zpracování všech získaných údajů se nejčastěji provádí s použitím výpočetní techniky a softwaru 

pro mnohorozměrnou analýzu. 
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Obrázek 39: Srovnání profilů dvou výrobků (ČSN ISO 11035). 

 

Obrázek 40: Srovnání profilů tří výrobků (ČSN ISO 11035). 
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11.  Podmínky pro senzorické hodnocení – uspořádání senzorického 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. 

 

11.1. Zkušební prostory 

 

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 41 a 42). 
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1 Kancelář      4 Přípravný prostor 

2 Zkušební kóje     5 Místnost pro diskuse a skupinovou práci 

3 Prostor pro rozdělování vzorků 

Obrázek 41: Příklad půdorysného plánu zkušební místnosti (ČSN ISO 8589). 

 

1 Místnost pro diskuse a skupinovou práci   5 Prostor pro rozdělování vzorků 

2 Kancelář      6 Přípravný prostor 

3 Místnost pro skupinovou práci    7 Skladovací místnost 

4 Zkušební kóje 

Obrázek 42: Příklad půdorysného uspořádání zkušebního prostoru (ČSN ISO 8589). 
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11.2. 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 

(pokud se hodnotí jiné vlastnosti než barva – podmínky pro hodnocení barvy viz kapitola 13). 

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 – 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. 
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Tabulka 1: Optimální podmínky pro senzorickou analýzu – shrnutí 

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 

 

 

11.3. Zkušební kóje 

 

Pro hodnocení jsou upraveny 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, aby 

se při posuzování necítil stísněný (plocha pracovní desky asi velikosti 1 m2). 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. Postraní 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. 
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11.4. 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, je třeba 

přípravnu vybavit zařízením k udržování předepsané teploty, ať již jde o termostatovanou topnou 

desku či naopak chladící zařízení. 

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. 

 

11.5. 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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11.6. Nádobí pro senzorické hodnocení 

 

Nádoby, v nichž se vzorky podávají, mají na výsledek hodnocení velký vliv, který je často 

podceňován. Obecnou zásadou je, že materiál těchto nádob musí být senzoricky neutrální, tedy 

nemá vyvolávat pachuť nebo různé pachy. To se někdy stává, jestliže se použije nádobí z papíru nebo 

plastů (na jedno použití). Nejlepším materiálem je porcelán nebo podobný keramický materiál, sklo 

či nerezavějící ocel. Nádobky musí být dokonale čisté a po umytí a důkladném opláchnutí se vždy 

musíme ještě přesvědčit, zda nádobí není cítit po použitých detergentech. 

Nádobí musí být neutrální také z hlediska vzhledu a barvy, nemá mít vzorek ani etikety (jedinou 

výjimkou je kód, kterým nádobka musí být označena), ani nesmí mít příliš nápadný tvar. 

Nejvhodnější barvou je barva čistě bílá; pokud takové nádobí není k dispozici, pak můžeme použít 

nádobí jen s velmi slabým barevným odstínem (krémovým, žlutým nebo šedým), což je ovšem 

přípustné jen tehdy, jestliže se tím neruší hodnocení barvy. Intenzivněji zbarvené nádobky jsou 

vhodné k zakrytí některých barevných odstínů. 

Jestliže se dává sada vzorků najednou, pak je velmi důležité, aby všechny nádobky měly stejnou 

barvu a stejný tvar; výjimečně je možné dát referenční vzorek (standard) do odlišné nádoby, aby 

se dobře odlišil od srovnávaných vzorků.  

Pokud to není v normě předepsáno nebo normované vybavení není k dispozici, pak má nádobí 

přibližně odpovídat nádobám, z kterých se příslušná poživatina skutečně konzumuje, např. káva nebo 

čaj se má podávat v porcelánových šálcích, víno a pivo ve sklenicích, polévka v hlubokých miskách, 

ořechy nebo pečivo na talířcích atd. 

Také příbory se volí takové, jaké jsou běžně používány, nejlépe z nerezavějící oceli, výjimečně 

z plastů (na jedno použití). Lžičky volíme nejlépe tak velké, aby se na ně vešlo požadované sousto. 

Menší lžičkou se musí sousto do úst vkládat na několikrát a tím se výsledek posouzení může zkreslit.  

Jestliže se hodnotí také vůně (aroma), musí být vzorek předložen přikrytý, např. nerezovou 

pokličkou, porcelánovou pokličkou nebo hodinovým sklíčkem, které se sejmou až těsně před 

hodnocením. 

Při předkládání vzorků se musí dodržovat pravidla hygieny a stolování; vzorky se nejlépe 

předkládají na čistých táccích, na nichž je položen také ubrousek. Příbory a pečivo (jako chuťový 

neutralizátor) se rovněž pokládají na ubrousky nebo talířky. Ke každé sadě vzorků se podávají čisté 

příbory.  
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12.  Stanovení profilu textury 

 

Ke stanovení texturních parametrů využíváme nejen ústní dutinu, kdy vzorek skousneme 

předními zuby a po přesunutí na stoličky vzorek žvýkáme, ale i prstů a rukou (např. u trvanlivého 

pečiva a ovoce). Pří těchto úkonech sledujeme chování vzorku a vnímáme jeho tvrdost, elasticitu, 

plasticitu, rozpadavost či křehkost. 

Hmatové receptory, kterými vnímáme texturu, jsou rozmístěny v ústní dutině. Někdy hodnotíme 

texturu senzoricky i dotykem a pohmatem ruky. Pro porovnání jednotlivých parametrů se používají 

referenční vzorky. Kritéria pro výběr referenčních vzorků pro hodnocení textury jsou uvedeny 

v normě ČSN ISO 11036 z května 1997 (např. měkký – smetanový sýr; tvrdý – dropsy). 

Při senzorickém hodnocení textury se uplatňují dva nezávislé aspekty: 

 

1. osoba, která konzumuje posuzovanou potravinu; 

2. potravina samotná. 

 

Textura jsou všechny mechanické, geometrické a povrchové vlastnosti výrobku vnímatelné 

prostřednictvím mechanických, hmatových, případně zrakových a sluchových receptorů. 

 

 

12.1. Mechanické vlastnosti textury 

 

Mechanické vlastnosti jsou ty, které se vztahují k reakci výrobku na namáhání. Dělí se na pět 

primárních charakteristik (tvrdost, soudržnost, viskozitu, pružnost a přilnavost). 

Tvrdost je mechanická vlastnost textury vztahující se na sílu potřebnou k dosažení dané 

deformace nebo penetrace výrobku. V ústech je vnímána stlačením produktu mezi zuby (tuhé látky) 

nebo mezi jazykem a patrem (polotuhé látky). Pro popis tvrdosti se používají následující přídavná 

jména: 

1. měkký – například smetanový sýr; 

2. tuhý – například oliva; 

3. tvrdý – například kandysová hmota. 
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Soudržností neboli kohezí rozumíme texturní vlastnost vztahující se k míře možné deformace 

materiálu, než dojde k rozlomení. Soudržnost zahrnuje tyto vlastnosti: lámavost, žvýkatelnost 

a rozpadavost (gumovitou).  

Mechanická texturní vlastnost vztahující se k soudržnosti a tvrdosti a k síle potřebné k rozlámání 

výrobku na drobky nebo na kousky se označuje jako lámavost. Může být hodnocena zmáčknutím 

výrobku mezi řezáky (předními zuby) nebo prsty. Hlavní přídavná jména odpovídající různým úrovním 

lámavosti jsou: 

1. drobivý – například koláč; 

2. křehký – například jablko nebo syrová mrkev; 

3. křupavý – například trvanlivé pečivo, bramborové lupínky, kůrka čerstvého pečiva. 

 

Žvýkatelností se označuje mechanická texturní vlastnost vztahující se k soudržnosti a délce doby 

nebo počtu skusů potřebných k rozžvýkání výrobku do vhodné konzistence k polknutí. Hlavní 

přídavná jména odpovídající různým úrovním žvýkatelnosti jsou následující: 

1. křehký – například mladý hrášek; 

2. žvýkatelný – ovocné želé; 

3. houževnatý, tuhý – například kůže ze slaniny. 

 

Rozpadavostí, gumovitostí se označuje mechanická texturní vlastnost vztahující se k soudržnosti 

křehkých výrobků. V ústech je ve vztahu k úsilí, potřebnému k desintegraci výrobku do stavu 

připraveného k polknutí. Hlavní přídavná jména odpovídající různým úrovním rozpadavosti jsou: 

1. křehký – například křehké pečivo; 

2. moučnatý, rozsýpavý – například vařené fazolové boby; 

3. těstovitý – například kaštanové pyré; 

4. gumovitý – například rozvařené ovesné vločky, jedlá želatina. 

 

Viskozita je mechanická texturní vlastnost vztahující se k odporu toku potraviny. Odpovídá síle 

potřebné k olíznutí tekutiny ze lžíce nebo rozlitím na podložku. Hlavní přídavná jména jsou: 

1. tekutý – například voda; 

2. řídký – například omáčka; 

3. vazký – například smetana o vysoké tučnosti; 
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4. viskózní, hustý – například slazené kondenzované mléko. 

 

Pružností rozumíme mechanickou texturní vlastnost vztahující se k rychlosti znovunabytí tvaru 

po odstranění deformující síly a ke stupni, do něhož se deformovaná látka vrací do svého 

nedeformovaného stavu po odstranění deformující síly. Hlavní přídavná jména jsou: 

1. plastický – například margarín; 

2. polopružný – například marshmallow; 

3. elastický, pružný, plžovitý – například sépie. 

 

Adhezí, přilnavostí označujeme mechanickou texturní vlastnost vztahující se k síle potřebné 

k odstranění ulpívající látky v ústech nebo k podkladu. 

 

 

12.2. Geometrické vlastnosti textury 

 

Geometrické vlastnosti jsou ty, které se vztahují na rozměr, tvar a uspořádání částic výrobku. 

Zrnitostí rozumíme geometrické texturní vlastnosti vztahující se k vnímání velikosti a tvaru částic 

výrobku. Hlavní přídavná jména související s různými úrovněmi zrnitosti jsou: 

1. hladký – zrnitost nepřítomna, například hladká mouka, zubní pasta; 

2. písčitý, moučnatý – nízká úroveň zrnitosti, například moučkový cukr; 

3. zrnitý – střední úroveň zrnitosti, například semolina; 

4. hrubý – vysoká úroveň zrnitosti, například vařená ovesná kaše. 

 

Uspořádání částic je geometrická texturní vlastnost vztahující se k vnímání tvaru a orientaci 

částic výrobku. Hlavní přídavná jména jsou: 

1. vláknitý – dlouhé částice vlákna orientované v témže směru, například celer; 

2. buněčný – sférické nebo vejčité částice, například pomeranč; 

3. krystalický – hranaté částice, například krystalický cukr; 

4. pufovaný (nadouvaný) – tvrdá nebo pevná vnější slupka vyplněná velkými, často 

nestejnoměrnými vzduchovými dutinami, například listové těsto; 



 

93 

 

5. provzdušněný – poměrně pravidelné a vyrovnané buňky vyplněné vzduchem 

a obvykle obklopené měkkými strukturami, například marshmallow, bílková pěna. 

 

12.3. Povrchové vlastnosti textury 

 

Povrchové vlastnosti jsou ty, které se vztahují na počitky vyvolané obsahem vlhkosti anebo tuku. 

V ústech se též vztahují na způsob, jakým jsou tyto složky uvolňovány. Vlhkostí označujeme 

povrchovou texturní vlastnost popisující vnímání vody absorbované nebo uvolněné výrobkem. Hlavní 

přídavná jména jsou: 

1. suchý – vlhkost nepřítomna, například máslová sušenka; 

2. vlhký – nízká úroveň vlhkosti, například jablko; 

3. mokrý – vysoká úroveň vlhkosti, například ústřice; 

4. šťavnatý – vysoká úroveň vlhkosti, ve smyslu ovoce, ve smyslu masa; 

5. vodnatý – vysoká úroveň vlhkosti, například meloun. 

 

Tučnost je povrchová texturní vlastnost vztahující se k vnímání množství nebo jakosti tuku 

ve výrobku. Hlavní přídavná jména používaná při popisu tučnosti jsou: 

1. olejnatý – vnímání prosakujícího a proudícího tuku, například salát s dresinkem; 

2. mastný – vnímání uvolněného tuku, například slanina, smažené bramborové 

hranolky; 

3. tučný, mazlavý – vnímání vysokého podílu tuku ve výrobku bez uvolňování tuku, 

například sádlo, lůj. 

 

12.4. Metodologie a způsoby hodnocení vybraných texturních vlastností 

 

V závislosti na typu výrobku může profilování textury zahrnovat: 

- vnímatelné vlastnosti textury, tj. mechanické, geometrické a jiné charakteristiky; 

- intenzitu, tj. stupeň, do něhož je vlastnost vnímatelná; 

- pořadí výskytu vlastností.  
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Pořadí výskytu vlastností může být stanoveno následovně: 

 před žvýkáním nebo bez žvýkání (všechny geometrické, vlhkostní a tukové vlastnosti 

vnímané vizuálně nebo dotykem – kůže, ruka, rty); 

 první skousnutí (srknutí): mechanické a geometrické vlastnosti a vlastnosti tuku 

a vlhkosti, vnímané ústy); 

 fáze žvýkání (vlastnosti vnímané dotykovými receptory v ústech během žvýkání a/nebo 

absorpce); 

 reziduální fáze (změny, nastávající v průběhu žvýkání anebo absorpce, jako je rozsah 

a typ rozmělnění); 

 polykání (snadnost polknutí a popis jakýchkoliv zbytků, zbývajících v ústech). 

 

Texturní vlastnosti se projevují reakcí potraviny na namáhání a mohou být monitorovány: 

1. pomocí kinestézie, jenž zahrnuje počitky polohy, pohybu a napětí částí těla, vnímané 

prostřednictvím nervů a orgánů svalstva, šlach a kloubů; 

2. pomocí somastéze, jež zahrnuje počitky tlaku (dotyku) a bolesti, vnímané zejména 

receptory umístěnými v kůži a rtech, včetně sliznice úst a jazyka. 

 

V tabulce č- 2 jsou uvedeny vybrané mechanické texturní charakteristiky a jejich techniky 

hodnocení. 
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Tabulka 2: Způsoby hodnocení vybraných mechanických texturních charakteristik (ČSN ISO 11036). 

Základní parametry Nejpoužívanější přídavná jména 
Mechanická texturní vlastnost 

vztahující se k 
Technika 

Tvrdost měkký, pevný (tuhý), tvrdý 
síle potřebné k dosažení deformace 
nebo penetrace výrobkem. 

Vzorek se vloží mezi stoličky (tuhý) nebo mezi jazyk a 
patro (polotuhý) a rovnoměrně se skousne – posuzuje 
se síla potřebná ke stlačení potraviny. 

Soudržnost 

lámavost (lámavý, praskavý, křehký, 
křupavý drobivý), žvýkatelný (poddajný, 
žvýkatelný, houževnatý), gumovitost 
(krátký, moučnatý, pastovitý, gumovitý) 

stupni, do něhož může být látka 
deformována, než se rozpadne 

Vzorek se vloží mezi stoličky, stlačí a posuzuje se rozsah 
deformace před prasknutím. 

Viskozita tekutý, řídký, viskózní (hovorově hustý) 
odporu vůči toku. Odpovídá síle 
potřebné ke stažení tekutiny ze lžíce 
na jazyk nebo k rozetření na podklad. 

Lžíce obsahující vzorek se vloží těsně před ústa a 
srknutím se stáhne tekutina ze lžíce na jazyk. Posuzuje 
se síla potřebná ke stažení tekutiny na jazyk 
rovnoměrným způsobem. 

Pružnost plastický, tvárný, elastický, pružný 

rychlosti návratu stavu po 
deformujícím působení síly 

a k stupni původního stavu, do něhož 
se deformovaný materiál vrací po 
zrušení deformující síly 

Vzorek se vloží mezi patro a jazyk (polotuhý) nebo mezi 
stoličky (tuhý) a částečně se stlačí, po uvolnění síly se 
posuzuje stupeň a rychlost návratu do původního 
stavu. 

Přilnavost lepkavý, přilnavý, lepivý 
síle potřebné k odstranění látky, která 
lne k ústům nebo podkladu 

Vzorek se umístí na jazyk, přitlačí na patro a posuzuje 
se síla potřebná k jeho odstranění jazykem.  
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Druhotné 
parametry 

Vztah k základním parametrům 
Mechanická texturní vlastnost 

vztahující se k 
Technika 

Lámavost (křehkost) 
tvrdost a soudržnost (křehké výrobky – 
nízká soudržnost, tvrdost různá) 

soudržnosti a síle nezbytné 
k rozlámání výrobku na drobky nebo 
kousky 

Vzorek se vloží mezi stoličky a rovnoměrně skousne, až 
se rozdrobí, zlomí nebo roztříští. Posuzuje se síla, při níž 
se vzorek rozpadne. 

Žvýkatelnost tvrdost, soudržnost, pružnost 

soudržnosti a k časové délce nebo 
počtu žvýknutí potřebných 
k rozmělnění tuhého výrobku do stavu 
vhodného k spolknutí 

Vzorek se vloží do úst a zpracovává jedním žvýknutím 
za 1 s silou srovnatelnou se silou potřebnou 
k proniknutí gumovitou cukrovinkou za 0,5 s. 

Posuzuje se energie nebo počet žvýknutí potřebný 
k úpravě vzorku do stavu vhodného pro spolknutí 

Gumovitost 
tvrdost a soudržnost u polotuhých 
potravin s nízkou tvrdostí 

soudržnosti měkkého výrobku. 
V ústech zahrnuje úsilí potřebné 
k rozmělnění výrobku do stavu 
vhodného k polknutí 

Vzorek se vloží do úst a zpracovává jazykem proti 
patru. Posuzuje se rozsah manipulací nezbytných 
k rozmělnění potravy. 
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12.5. Vytváření terminologie pro sestavení profilu textury 

 

V první fázi je nutno vytvořit úplný rozsah texturních obměn pro sledovaný typ výrobku. Postup 

spočívá jednak v tom, že posuzovatelům se poskytne široký rozsah termínů a následně posuzovatelé 

vytváří seznam všech termínů, které jsou aplikovatelné na výrobky, jenž mají být hodnoceny. 

Na závěr je za řízení předsedy komise sestaven přijatelný seznam termínů a definic. 

Následuje sestavení intenzivních stupnic většinou referenčních vzorků ke kvantifikaci každé 

senzorické texturní vlastnosti. Popsané stupnice poskytují základnu pro kvantitativní hodnocení 

textury a výsledné hodnoty poskytují profil textury. Každá stupnice musí obsahovat úplný rozsah 

intenzity těch texturních vlastností, které se u potravin předpokládají. Je vhodné definovat 

tzv. referenční standardy pro jednotlivé úrovně sledovaných znaků. Ideálně vybrané referenční 

standardy by měly: 

 obsahovat specifické příklady pro každý bod stupnice;  

 mít požadovaný rozsah intenzit texturních vlastností a tato vlastnost nesmí být překrývána 

jinými texturními vlastnostmi; 

 být pohotově dostupné; 

 mít stálou jakost; 

 být obecně známými výrobky, nebo vyhlášenými značkami; 

 vyžadovat minimální manipulaci při přípravě vzorků k hodnocení; 

 podléhat minimálním změnám texturních vlastností při malých změnách teploty nebo 

krátkodobém skladování. 

 

V další fázi mohou být některé referenční materiály nahrazeny jinými materiály anebo 

podmínkami jejich předkládání za účelem: 

 usnadnění přesnějšího znázornění dané texturní vlastnosti anebo intenzity; 

 rozšíření v rozsahu intenzit v referenční stupnici; 

 snížení intervalů stupnice mezi dvěma referenčními materiály; 

 vytvoření vhodnějších podmínek předkládání vzorků (velikost a teplota) k usnadnění 

manipulace s materiálem a vnímání určité texturní charakteristiky; 

 vyřešení nedostupnosti výrobků. 
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Při vytváření standardní techniky hodnocení je brán v úvahu způsob, kterým je výrobek běžně 

konzumován, zahrnující: 

a) způsob, jakým je potravina přijímána od úst (například ukousnuta, sejmuta ze lžíce pomocí 

rtů nebo vložena do úst celá); 

b) způsob, jakým je potravina rozmělněna (například žvýkána pouze zuby, posunována mezi 

jazykem a patrem, nebo je částečně rozkousána a potom posunována jazykem k dokončení 

rozmělněním); 

c) stav potraviny před spolknutím (například je-li potravina obvykle polikána jako tekutá, 

polotuhá nebo jako částice, suspendované ve slinách) 
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Tabulka 3: Příklad stupnice referenčních výrobků pro hodnocení tvrdosti. 

 

Další příklady stupnic referenčních vzorků: 

Stupnice referenčních vzorků pro tuhost: krémový sýr 1,0 bodů, mandle 11,0 bodů, Life Savers 

(bonbony pro diabetiky) 15,0 bodů. Stupnice referenčních vzorků pro soudržnost: kukuřičný vdoleček 

1,0 bodů, guma 15,0 bodů. Stupnice referenčních vzorků pro vlhkost: banán 1,0 bodů, pomeranč 

15,0 bodů.  

 

Hovorový 

výraz 
Hodnocení Referenční výrobek Typ Velikost vzorku Teplota °C 

Měkký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvrdý 

1 Smetanový sýr  
Kostka o hraně 1,25 

cm 
7-13 

2 Vaječný bílek 
Vařený 5 min 

natvrdo 
1,25 cm špička pokojová 

3 Frankfurtské párky 
Větší typ, nevařené, 

bez střívka 
Řez o síle 1,25 cm 10-18 

4 Sýr tavený 
Kostka o hraně 1,25 

cm 
10-18 

5 
Zelené olivy 

 

Velkoplodé, bez 

pecek 
1 oliva 10-18 

6 
Podzemnice olejná 

 
Loupaná, vakuovaná 1 celý oříšek Pokojová 

7 
Karotka 

 
Nevařená Řez o síle 1,25 cm Pokojová 

8 
Arašídy pražené 

s cukrem 
Griliáš  Pokojová 

9 
Dropsy 

 
  Pokojová 
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12.6. Příprava a předkládání vzorků pro hodnocení textury 

Zejména je nutno dodržet: 

a) standardizaci přípravy vzorků, aby získaná textura byla reprezentativní pro zkoušený 

vzorek a reprodukovatelná ze dne na den a od dávky k dávce; 

b) standardizaci velikosti a tvaru vzorku tak, aby složka určená ke žvýkání nebo manipulaci 

byla konzistentní a reprezentativní pro výrobek tak, jak je obvykle vkládán do úst; 

c) definovat a kontrolovat teplotu vzorků, obsah vlhkosti, času uplynulého od přípravy 

apod. 

 

Obrázek 43: Možný postup při hodnocení textury (ČSN ISO 11036). 

Fáze žvýkání (vnímaná v průběhu žvýkání) 

Mechanická Geometrická 

Gumovitost Žvýkatelnost Přilnavost 

Počáteční fáze (vnímaná při vložení do úst) 

Mechanická Geometrická 

Tvrdost Viskozita Křehkost 

Reziduální fáze (změny učiněné v průběhu žvýkání) 

Rozsah 

rozměnění 

Typ 

rozměnění 

Absorpce 

vlhkosti (slin) 

Tvorba povlaku 

 v ústech 
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13.  Posuzování barvy potravin 

 

Fyzikálně je barva směsí záření o různých vlnových délkách, resp. jde o část spektra viditelného 

záření, odraženého předmětem, jehož barvu posuzujeme okem pozorovatele. Barva, přesněji řečeno 

to, co člověk jako barvu vnímá, je závislá na mnoha okolních podmínkách. Mezi hlavní podmínky patří 

spektrální složení dopadajícího světla a směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, vlastnosti 

povrchu a vlastnosti pozorovatele, například kvalita zraku, přizpůsobení okolnímu světlu, věk.  

Pokud jde o vlastnosti pozorovatele, objektivní posuzování barev dále komplikuje skutečnost 

(mimo to, že asi 10 % populace trpí poruchami barvocitu), že se naše smysly nechávají oklamat 

očekáváním a pamětí – při běžném pohledu nevnímáme barevné změny známých předmětů 

v závislosti na změnách okolního osvětlení. Člověk si totiž automaticky dorovnává jak intenzitu 

osvětlení, tak i hodnotu bílé barvy. Z výzkumů je rovněž známo, že vnímání barvy ovlivňují barvy 

v okolí pozorovaného místa. Vyplývá z toho, že pokud chceme barvy sdílet s ostatními, začlenit 

je do komunikace, nutně potřebujeme objektivní a přesný návod, jak je popisovat, měřit 

a kontrolovat. Barvu můžeme popsat třemi základními vlastnostmi: odstín, jas a sytost. Barvu 

hodnotíme pomocí normy ČSN ISO 11037. 

 

13.1. Slova a slovní spojení používaná při hodnocení barvy 

 

Odstín (barevný tón) je vlastnost, s jejíž pomocí běžně rozlišujeme jednu barvu od druhé, 

červená se liší od modré, zelená od žluté. Barvy se v sousedním spektru mohou mísit a získat tak 

plynulý přechod – například červená a žlutá vytvoří spektrum barev od červené přes oranžovou 

ke žluté. Počátek a konec této řady na sebe navazují. 

Jas popisuje vlastnost barvy podle měřítka "tmavá – světlá", nabývá hodnot od 0 (pro všechny 

barvy čistá černá) do 100 (pro všechny barvy čistá bílá). Černá a bílá, spolu s odstíny šedé mezi nimi, 

se označují jako neutrální barvy a nemají v našem smyslu slova odstín. 

Sytost popisuje vlastnosti barvy ve smyslu přechodu od neutrální šedé k čistému odstínu 

při stálé hodnotě jasu. Někdy se hovoří i o přechodu od slabého odstínu k odstínu živému. Názorně 

si nejlépe tuto vlastnost můžeme představit tím, že k šedé barvě začneme přidávat zvolený odstín 

(třeba žlutou) a pokračujeme tak dlouho, až získáme čistou žlutou. 

Denním viděním rozumíme vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně 

několika kandel na metr čtvereční. Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly čípky. 

Metamerií barevných podmětů, metamery označujeme barevné podměty, jejichž spektrální 

složení se různí, ale vnímaná barva je stejná. 
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Podání barev je vliv druhu světla na barvu (barevný dojem, vzhled) osvětlených podmětů. 

Vzhled je přitom vědomě nebo podvědomě srovnán se vzhledem těchto předmětů při srovnávacím 

(referenčním) světle.  

Indexem podání barev rozumíme hodnotu vyjadřující stupeň shodnosti barvy (barevnému 

vjemu) předmětů osvětlených uvažovaným světlem a barvy týchž předmětů osvětlených referenčním 

světlem. Při tom je nutno brát v úvahu i chromatickou adaptaci oka.  

Vyrovnáním barvy označujeme dosažení stavu, kdy porovnávanou barvu nelze rozlišit od barvy 

dané. Práh vnímání jasu je nejmenší jas zrakového podmětu, který lze vnímat. Hodnota je závislá 

na rozměru pole, na pozadí, na stavu adaptace oka a na dalších podmínkách pozorování.  

Barvoslepostí neboli dyschromatopsií označujeme anomálii vidění, při které schopnost 

rozlišovat mezi některými nebo všemi barvami je snížena.  

Podmínkami pozorování rozumíme podmínky, při nichž se provádí vizuální pozorování, které 

zahrnují sklon vzorku vůči oku, geometrický vztah zdroje, vzorku a oka, fotometrickou a spektrální 

povahu zorného pole pozadí vzorku a stav adaptace oka.  

Pestrá barva je vnímaná barva mající barevný tón. V běžné řeči se slovo barva vyskytuje jako 

negace bílé, šedivé či černé. Pojem barevný se všeobecně vztahuje na pestrou barvu. 

Chromatickou adaptací neboli adaptací na barvu označujeme adaptaci na podmět, při kterém 

dominujícím vlivem je různé poměrné spektrální složení.  

Denní světlo je světlo, mající relativní spektrální složení stejné nebo téměř stejné jako jedna fáze 

denního světla. 

 

13.2. Všeobecné podmínky pro hodnocení barvy 

 

Pro normalizované porovnání barvy je nezbytné, aby pozorovatel měl normální barevné vidění 

a aby bylo zajištěno reprodukovatelné osvětlení a podmínky pozorování. Je sice obvyklé porovnávat 

barvu se standardem na denním světle, ale spektrální složení denního světla je značně proměnlivé. 

Ačkoliv je nesnadné přesně usměrňovat spektrální rozdělení umělých zdrojů světla, jsou jednotlivé 

zdroje mnohem více stálé po vymezenou dobu než denní světlo a umožňují tak provádět 

reprodukovatelnější porovnání barev.  

Pokud není dohodnuto jinak, hodnocení probíhá při běžném rozptýleném denním světle nebo 

umělém denním světle, které představuje fázi denního světla s korelovanou barevnou teplotou 6504 

K (podle CIE – Commission Internationale de lÉclairage), což je normalizovaný druh světla D65. 

Pozorování má být prováděno na vhodném místě za přísně řízených podmínek osvětlení (typ, úprava, 

směr) okolí pozorovací plochy a geometrických podmínek (tj. vzájemný vztah světelného zdroje, 

vzorku a oka). Ideální prostředí pozorování je pozorovací box plně vybavený osvětlením 

uspořádaným pro porovnání barev (obrázek 44). Pro méně přesná posuzování barev, nebo pokud 
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je takový box nedostupný či to povaha vzorku neumožňuje, může se pozorování provádět v kóji nebo 

otevřeném prostoru. 

 

 

Obrázek 44: Pozorovací box pro hodnocení barev s nastavitelnými světelnými režimy ([on-line], [cit. 

25-7-2011] dostupné z: http://www.inteke.com/, http://www.amelabtech.com/newproducts.html) 

 

13.3. Zkušební prostor pro hodnocení barev 

 

Zkušební místnost má odpovídat všeobecné směrnici pro uspořádání zkušebních prostorů 

pro senzorickou analýzu (podle normy ČSN ISO 8589). Pracovní prostor – plocha má být 

achromatická, aby se zabránilo vlivům barevného kontrastu nebo adaptace posuzovatele na barvu a 

ovlivnění chromatických charakteristik odraženým nebo rozptýleným světlem. Pro většinu povrchů 

se doporučuje světle šedá barva s odrazivostí mezi 0,3 až 0,5. Jas má být přiměřený a rovnoměrný, 

s optimálním jasem stěn přibližně 100 cd.m2. Jas pozorovací plochy má být stejný nebo poněkud 

vyšší, než jas okolí. Důležitost těchto požadavků je největší v těsné blízkosti pozorovací plochy a může 

být volnější pro okolí, zvláště jsou li vzorky posuzovány v prohlížecím boxu se zabudovaným 

osvětlením. 

Vnitřek kóje pro všeobecné použití musí být natřen matně neutrální šedí s činitelem jasu kolem 

15 % (odpovídající např. Munsellovu referenčnímu vzorku N4 až N5). Jestliže však mají být 

porovnávány zejména světlé barvy a barvy blízké bílé barvě, může být vnitřek kóje natřen tak, aby 

měl činitel jasu 30 % nebo vyšší (Munsellův referenční vzorek N6), a to za účelem podání nižšího 

kontrastu jasu se zkoušenou barvou (obrázek 46). 

 

http://www.amelabtech.com/newproducts.html
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Obrázek 45: Vzorník barev – Munesllovy referenční vzorky ([on-line], [cit. 25-7-2011] dostupné z: 

http://i180.photobucket.com/albums/x28/Harpmaker45/MunsellGrays.png). 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat osvětlování. Vzorky, které se jeví barevně shodné pod jedním 

světelným zdrojem, se mohou jevit různě pod jiným. Pro běžná pozorování může být použito 

přirozené nebo umělé světlo. Jelikož jakost přirozeného denního světla je proměnlivá a posudky 

posuzovatelů mohou být ovlivňovány okolními barevnými předměty, musí být pro rozhodčí účely 

pečlivě řízeno umělé osvětlení v kóji pro pozorování barev. Posuzovatel musí nosit oděv neutrální 

barvy a v zorném poli nejsou dovoleny žádné výrazně zbarvené povrchy kromě zkušebních vzorků. 

Je-li aplikováno osvětlení přímým denním světlem, musí být použito rozptýlené denní světlo 

přednostně z částečně zataženého severního kvadrantu oblohy na severní polokouli a částečně 

zataženého jižního kvadrantu oblohy na jižní polokouli, neodrážené z žádného silně zbarveného 

předmětu. Rovněž musí být zamezeno působení přímého slunečního světla. 

Jako osvětlení umělým denním světlem lze použít: 

a. Druh světla blížící se CIE normalizovanému druhu světla D65, které představuje 

průměrné denní světlo zahrnující ultrafialovou oblast korelovanou barevnou teplotou 

přibližně 6500 K. Tyto zdroje musí být vyrobeny tak, aby vyhověly příslušným 

specifikacím, a výrobce musí deklarovat průměrný počet pracovních hodin, v jejichž 

průběhu výrobek odpovídá specifikaci. 

http://i180.photobucket.com/albums/x28/Harpmaker45/MunsellGrays.png
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b. CIE normalizovaný druh světla C(přibližující normalizovaný druh světla C, představující 

průměrné denní světlo s korelovanou teplotou barvy 6770 K). Tento zdroj je používán 

jen tehdy, je-li specificky požadován, např. pro porovnání vzorků potravin s atlasem 

barev. 

c. Z dalších umělých zdrojů je možné využít CIE normalizovaný druh světla A, což je plynem 

naplněná žárovka s wolframovým vláknem představující záření o teplotě 2856 K. 

Na obrázku 46 jsou znázorněny příklady teplot nejvíce používaných světelných zdrojů. 

 

Obrázek 46: Příklady barevných teplot a barvy odpovídající teplotám ([on-line], [cit. 25-7-2011] 

dostupné z: http://www.microdesignum.cz/clanky/Polovodicove-lasery-a-LED-ky.html). 

 

Osvětlenost vzorku a kteréhokoliv standardu barvy má být mezi 800 lx a 4000 lx, přičemž 

hodnoty směrem k hornímu konci rozsahu jsou žádoucí pouze pro tmavé barvy. Lesk způsobený 

světelným zdrojem, nebo jinou odráženou plochou nemá ovlivňovat vidění posuzovatele. 

K minimalizaci přímého odrazu světla z povrchu je nezbytné, aby úhel mezi přímkou pohledu 

posuzovatele a povrch vzorku se lišil od úhlu, pod nímž světlo ze zdroje dopadá na povrch. Jelikož 

geometrie uspořádání může ovlivnit výsledky, je rovněž nezbytné, aby byla normalizována. 

Je-li použit prohlížecí box, nebo jsou-li vzorky prohlíženy v kóji, je obvyklou geometrií, že zdroj 

světla je kolmý k povrchu vzorku a přímka pohledu posuzovatele v úhlu 45° k povrchu a přímka 

pohledu posuzovatele je kolmá k povrchu. V některých případech smí posuzovatel nebo může být 

vyzván pohybovat vzorkem a barevnými standardy tak, aby dosáhl optimální podmínky pozorování, 

avšak dojde-li k jakékoliv odchylce od tohoto doporučeného normalizovaného osvětlení a podmínek 

pozorování, je důležité, aby použité podmínky byly specifikovány. 

http://www.microdesignum.cz/clanky/Polovodicove-lasery-a-LED-ky.html
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13.4. Posuzovatelé pro senzorické hodnocení barvy 

 

Posuzovatelé pro posuzování barev musí mít normální barevné vidění. Významný podíl lidí má 

anomální barevné vidění. Jestliže posuzovatel nosí brýle k úpravě vidění, musí tyto vykazovat 

jednotný spektrální přestup v celém průběhu viditelného spektra.  

Výcvik posuzovatelů by měl být zaměřen na srovnání, pojmenování a kvantitativní posouzení 

vzorků různého tónu, světlosti a sytosti. Vidění posuzovatele musí být dobře přizpůsobené hladině 

osvětlení a spektrální charakteristice osvětlení, pro něž jsou výsledky platné. Jestliže posuzovatel 

přechází z místa osvětlení, které je velmi odlišné, musí být umožněna adaptace jeho vidění 

na zkušební prostředí. Jestliže posuzovatel pracuje nepřetržitě, jakost jeho vizuálního posouzení 

rychle klesá. Proto musí být často zařazovány několikaminutové periody odpočinku, během nichž 

není prováděno srovnávání barev. 

Aby se zabránilo únavě oka, nesmějí být pastelové nebo doplňkové barvy prohlíženy 

bezprostředně po výrazných barvách. Při srovnávání jasných sytých barev nesmí posuzovatel, pokud 

nelze učinit rozhodnutí rychle, pohlížet po několik sekund stranou do neutrální šedi okolního pole, 

než přistoupí k dalšímu porovnání. 

 

13.5. Metody pro hodnocení barev 

 

Zkoušený vzorek je srovnáván se standardy barev za definovaných podmínek prohlížení 

posuzovateli normálním barevným viděním. Jako referenční látky (standardy barev) mohou být 

použity: 

 referenční látky (barvený atlas) zvolené ze systému klasifikace barev (například Munsellův 

barvený systém, systém NCS – Natural Colour System) (obrázek 47 a 48); 

 referenční látky určené k napodobení barvy, případně též povrchového vzhledu potraviny; 

 vybrané vzorky potravin nebo samostatné potravinářské výrobky jako standardy. 
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Obrázek 47:Munsellů barevný strom ([on-line], [cit. 25-7-2011] dostupné z: 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/stillimages/advice/colour-theory-understanding-and-modelling-

colour). 

 

 

 

Obrázek 48: NCS – barevný systém, 1950 barevných odstínů, vyznačená barva NCS S2030 2030 90R 

([on-line], [cit. 25-7-2011] dostupné z: (http://www.cechmal.cz/index.php?menuID=130). 

 

13.6. Postup pro přípravu vzorků 

 

U suchých práškových vzorků se do čisté nádobky vloží zkušební dávka lehce navršená ve vrstvě 

alespoň 2 mm. Nádobka se vzorkem se přikryje čirým bezbarvým sklíčkem asi 1 mm silným a stlačí 

se pohybem tak, aby sklíčko drželo na místě třením mezi nádobkou a podkladem. 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/stillimages/advice/colour-theory-understanding-and-modelling-colour
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/stillimages/advice/colour-theory-understanding-and-modelling-colour
http://www.cechmal.cz/index.php?menuID=130
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U kapalných vzorků se opakní kapaliny nalijí do čiré ampule a jejich barva se posoudí stejným 

způsobem jako u pevných vzorků. U čirých kapalin má značný vliv na hodnocení hloubka vzorku, 

proto se u zabarvených kapalin volí mělčí vrstva vzorku. Do čiré skleněné ampulky se nalije příslušná 

vrstva kapaliny (měřená ve spodní části menisku) a prohlíží se shora proti bílému pozadí při osvětlení 

příslušným normalizovaným zdrojem světla. 

Pro hodnocení barvy srovnáním u vzorku s lesklým nebo spekulárním (částečně odrazivým) 

povrchem, opakních kapalin nebo práškových vzorků přikrytých krycím sklíčkem, je nezbytné 

minimalizovat přímý odraz světla z povrchu. Aby se toho dosáhlo, je nutné umístit matný černý 

povrch proti posuzovateli, a to vždy, když je vzorek prohlížen spíše z úhlu než kolmo k jeho povrchu. 

Přitom je důležité, aby osvětlení vzorku a barevných standardů bylo stejné co do množství a jakosti 

U opakních práškových vzorků se k získání co nejlepšího porovnání vzorku se srovnávacími 

standardy umístí standardy na každou stranu vzorku a zakryjí se malou šedou clonkou s pravoúhlým 

otvorem. Barevný tón, světlost a sytost vzorku se vyhledají extrapolací nebo interpolací mezi 

standardy. 

Při hodnocení opakních pevných látek a vzorků s plochým matovým povrchem mají být vzorky 

osvětleny v úhlu 45° a prohlíženy kolmo k povrchu. Je třeba dbát na to, aby povrch byl držen 

vodorovně a těsně u roviny standardů. Je třeba dbát na to, aby na standard nebo vzorek nepadl stín 

a aby osvětlení vzorků bylo co možná nejvíce stejné. Vzorky s matnými povrchy se zkouší stejným 

způsobem. 

Čiré kapalné vzorky se nalijí do ampule s pravoúhlým otvorem ve dně. Ampule se vzorkem se při 

posuzování drží cca 20 cm nad bílou clonou osvětlenou specifikovaným zdrojem. Posuzovatel prohlíží 

kapalinu pravoúhlým otvorem a porovnává barvu s barvou příslušného standardu pod clonkou. 

Je-li jakost potraviny posuzována vizuálně, je vhodné provést hodnocení proti pozadí, proti 

kterému je potravina běžně vystavována nebo prohlížena. Takovéto pozadí může být bílé nebo 

zabarvené, spíše než šedé. 

 

13.7. Metamerie 

 

Mají-li dva barevné povrchy stejné spektrální odrazové křivky, budou vizuálně vnímány jako 

barevně shodné pod jakýmkoliv osvětlením bez ohledu na jeho spektrální charakteristiku. Tento jev 

se nazývá spektrální vyrovnání. Pokud se dva povrchy mající odlišné křivky spektrálního odrazu 

vizuálně shodují pod daným světelným zdrojem, avšak neshodují se pod jiným světelným zdrojem 

s odlišnou spektrální charakteristikou, pak toto srovnání se nazývá metamerií. 

Nejjednodušší metodou stanovení, zda barevná srovnání jsou metamerií nebo nikoliv, 

je prohlídka ve světle žárovky s wolframovým vláknem a následně pod fluorescentním osvětlením 

(obrázek 49). Zůstane-li pod oběma osvětleními shodná barva, není pravděpodobné, že je metamerií. 
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Obrázek 49: Metamerie při různých typech osvětlení D65-simulace denního světla 6500 K, D50 

simulace denního světla 5000 k, F12 – fluorescenční světlo, A – žárovka ([on-line], [cit. 1-8-2011] 

dostupné z: http://www.quato.de/german/02.php). 
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14.  Využití instrumentálních metod pro hodnocení senzorických vlastností 

potravin 

 

Instrumentální analýzou se měří podměty, kdežto metodami senzorické analýzy se měří počitky 

a vjemy. Protože senzorická jakost je složitý vjem (kde se uplatňuje i zkušenost) a nikoliv jen soubor 

podmětů, může pochopitelně o senzorické jakosti podat informaci jen senzorická analýza. 

Instrumentální metody mohou k tomuto účelu být použity jen nepřímo. Musíme totiž nejprve 

senzorickou analýzou zjistit, jaký je vztah intenzity podmětů k charakteru vjemu senzorické jakosti. 

 

14.1. Výhody a nevýhody instrumentálních metod 

 

Instrumentální metody mají nesporně mnoho výhod, k nimž především patří: 

1. dávají dobře opakovatelné a reprodukovatelné výsledky, takže zpravidla stačí, jestliže vzorek 

dvakrát vedle sebe nebo po sobě zanalyzujeme; 

2. jejich provedení je jednoduché, některé jsou plně automatizovány; 

3. stanovení je poměrně rychlé a nároky na čas obsluhy malé; 

4. metody výpočtu výsledků jsou jednoduché a údaje se zpracují jednoduchými statistickými 

parametrickými metodami; 

5. cena analýzy je relativně nízká při velkých souborech analyzovaných vzorků (ikdyž pořizovací 

cena přístroje může být značná). 

 

Nevýhody instrumentálních metod: 

1. senzorická jakost je velmi komplikovaný pojem, který je zpravidla výsledkem složitého 

zpracování počitků v centrálním nervovém systému, kde se syntetizují závěry velkého počtu 

různých vnímaných vlastností. Je proto vždy problematické zúžit počet sledovaných faktorů 

a ty, které se danou instrumentální technikou dají sledovat. Pokud však budeme senzorickou 

jakost charakterizovat výsledky několika instrumentálních metod, abychom tak zahrnuli více 

vlastností, přestává být instrumentální analýza výhodná, protože se stane drahou a časově 

náročnou. 

2. pokud má příslušná metoda instrumentální analýzy vyjádřit senzorickou jakost (a ne jen 

určitý fyzikální nebo chemický ukazatel), musí být senzorická analýza vždy metodou 

referenční a přístroj musíme předem kalibrovat řadou vzorků, které byly posouzeny také 

senzorickou analýzou. Přesnost výsledků instrumentální metody pak záleží na přesnosti této 
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kalibrace, a proto instrumentální metoda nemůže být ani přesnější, ani správnější, 

ba dokonce ani objektivnější než senzorická analýza. 

3. instrumentální metoda poskytne výsledek, odpovídající stupni určité vlastnosti, tedy jedinou 

hodnotu. Naproti tomu senzorická analýza poskytne navíc informaci o distribuci odezvy, tedy 

o rozmezí hodnot, které mohou přicházet v úvahu jako jedna odezva člověka, včetně 

rozložení četnosti této odpovědi. 

4. přístroj nemá na senzorickou jakost vlastní názory, takže může podat údaje o intenzitách, ale 

nikoliv o preferencích nebo příjemnosti vjemu. Není tedy schopen hédonické analýzy, která 

je pro hodnocení senzorické jakosti rozhodující. Instrumentální metody budou proto mít vždy 

svou působnost omezenou na ty vzorky, kde koncentrace určité látky nao intenzita určité 

vlastnosti, ovlivňuje poměrně jednoznačně senzorickou jakost. 

5. senzorickou jakost výrobku budou v praxi posuzovat různé skupiny obyvatelstva různě; při 

senzorické analýze můžeme na tuto okolnost, při správném výběru hodnotitelů, vzít zřetel. 

Instrumentálními metodami se tyto vlivy vystihnou jen ve výjimečných případech (pouze 

při speciální kalibraci výsledků instrumentální analýzy s použitím výsledků senzorické 

analýzy). 

 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že instrumentální analýza nemůže nahradit senzorickou analýzu 

a hodí se spíše jen na předběžnou orientaci o vzorcích. Na základě instrumentální analýzy můžeme 

rozdělit odebrané vzorky na takové, které mají určitou vlastnost v běžném stupni, a na takové, které 

z běžného rozmezí vybočují. Tím můžeme se zvolenou pravděpodobností vybrat vzorky, které 

je nezbytné hodnotit senzorickou analýzou, a o ostatních předpokládat, že budou po stránce 

senzorické v pořádku. 

 

14.2. Instrumentální hodnocení barvy 

 

Instrumentální hodnocení barvy je nejlépe propracovanou stránkou měření smyslových 

podmětů, protože mechanizmus zrakového vnímání je dobře znám. Vzhled poživatin zahrnuje vlivy 

odrazu, rozptylu a absorpce světla; tyto fyzikální vlastnosti lze měřit různými přístroji, ale měření 

je dosti komplikované. Materiály bývají opakní (neprůsvitné), průsvitné a průhledné, a právě 

poživatiny lze stěží zařadit do některého vyhraněného typu; tuhé poživatiny bývají opakní, ale i více 

nebo méně průsvitné, nápoje bývají průhledné, průsvitné až opakní. 

Barva může být hodnocena s použitím barevných standardů, měřením reflektanční spektrometrií 

nebo pomocí videoanalýzy (VIA). Další metodou je NIR spektroskopie (Near – Infrared Reflectance 

Spectroscopy), kterou lze použít díky rychlosti, snadnému použití a minimu interferencí vlhkosti a 

barvy vzorků.  



 

112 

 

Barva je nedůležitější stránkou vzhledu; u poživatin se při pozorování uplatňuje složka světla 

odražená, procházející a rozptýlená. Na osvětlení velmi záleží, protože barvy plně vnímáme jen tehdy, 

jestliže je svítivost na 1 m2 silnější než 124 cd, jinak se začíná uplatňovat černobílé vidění. Barva záleží 

mnoho na světelném zdroji, který musí být přesně definován, např. v barevných tónech (odstínech) 

je velký rozdíl, jestliže je sledujeme ve světle zářivky nebo wolframové žárovky.  

Založení CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) v roce 1931, zodpovědné za stanovení 

a udržování mezinárodních standardů, bylo odpovědí na poptávku po standardizaci modelů barev. 

Výstupy práce CIE jsou, kromě jiného, definice barevných prostorů, normy, definující metodologii 

měření, vlastnosti pozorovatele a vlastnosti osvětlení. 

 

CIE L*a*b* (1976) 

Barevný prostor L*a*b* je jedním z nejpoužívanějších barevných prostorů pro měření barvy 

objektu. CIE L*a*b* byl vytvořen v roce 1976 ve snaze vyrovnat se s jedním z velkých problémů 

původního prostoru XYZ, kde stejné vzdálenosti na osách xy barevného  diagramu neodpovídají 

souřadnicím barevnosti. 

Barva je definována jako bod v trojrozměrném prostoru pomocí souřadnic L*, a* a b*. 

L* je označení pro světlost barvy. V prostoru je umístěná na vertikální ose a nabývá hodnot 

od 0 (černá) po 100 (bílá). Souřadnice a* a b* představují hodnoty, z kterých lze spočítat sytost 

a odstín barvy. Jsou umístěné v horizontální rovině. Parametr a* je část spektra vlnových délek 

odpovídající barvám od zelené (-a*) po červenou (+a*), b* od modré (-b*) po žlutou (+b*).  

Barva nemůže být zároveň zelená a červená, stejně tak jako modrá a žlutá, proto lze zavést 

hodnoty, popisující polohu odstínu mezi zelenou a červenou, respektive mezi modrou a žlutou. 

Máme-li barvu definovanou v CIE L*a*b*, pak L* definuje jas, a* udává polohu mezi primárními 

barvami R/G (red/green) a b* udává polohu mezi primárními barvami Y/B (yellow/blue). Ve středu 

kruhového diagramu je neutrální oblast, v prostorovém tvaru pak středem tělesa, popisujícího 

L*a*b* prostor, procházejí neutrální barvy (černá, stupně šedé a bílá). 
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Obrázek 50: CIE L*a*b diagram ([on-line], [cit. 3-8-2011] dostupné z: 

http://www.fulfill.co.jp/digital/5-1/5-1-37.jpg). 

 

Souřadnice L*, a*, b* definují polohu barvy v uniformním barevném prostoru. V praxi je nejčastěji 

požadována informace, jak se vzorek liší od daného standardu. CIE L*a*b* je založen na vnímání 

zjistitelných barevných rozdílů v  souřadnicích systému. Neurčuje už ale míru akceptovatelnosti 

zjištěného barevného rozdílu. Míra akceptovatelnosti se liší v závislosti na typu vzorku. 

 

Barevné odchylky 

Barevný prostor CIE L*a*b* dovoluje také snadno zavést, počítat a měřit objektivní odchylky mezi 

jednotlivými barvami. Pro vyjádření tohoto rozdílu byla zavedena veličina ∆E*, skládá 

se z jednotlivých odchylek ∆L*, ∆a*, ∆b*. Druhou odmocninou součtu kvadrátů jednotlivých odchylek 

je ∆E*. 

Pro snadnější orientaci byla stanovena stupnice, udávající stupeň neshody dvou barev (tabulka 

4). 

 

 

 

 

 

 

http://www.fulfill.co.jp/digital/5-1/5-1-37.jpg
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Tabulka 4: Stupnice neshody dvou barev (Třešňák, 1999a). 

 

∆E* Popis 

0,0 – 0,2 nepostřehnutelná 

0,2 – 0,5 velmi slabá 

0,2 – 1,0 postřehnutelná 

0,5 – 1,5 slabá 

1,0 – 2,0 rozeznatelná 

1,5 – 3,0 jasně postřehnutelná 

2,0 – 4,0 ještě nerušící 

3,0 – 6,0 střední 

4,0 – 8,0 mírně rušící 

přes 6,0 výrazná nebo mírně rušící 

přes 12,0 velmi výrazná 

přes 16,0 rušící 

 

Standardizace podmínek měření 

Stanovení "standardního" pozorovatele je pro další definice barev jedním ze základních úkolů. 

Definice vlastností standardního pozorovatele vychází z výzkumu působení barev na "průměrného" 

člověka. Rozeznáváme dva typy pozorovatelů, rozlišené podle úhlu vstupu paprsků do oka a tím i 

plochy sítnice, kterou barvu vnímá, 10° pozorovatel vnímá barvu celou sítnicí (zorná plocha při 

vzdálenosti 50 cm je 8,8 cm), 2° pozorovatel vnímá barvu nejcitlivější částí oka, tzv. žlutou skvrnou 

(zorná plocha při vzdálenosti 50 cm je 1,7 cm). Pro správné vnímání barev je rovněž důležité uvažovat 

i o vlivu okolního osvětlení.  

V současné době jsou základní standardní podmínky následující:  

 osvětlení D50 nebo D65 (denní světlo); 

 uspořádání 0/45° nebo 45/0° (úhel pohledu pozorovatele na předlohu a úhel dopadu 

vnějšího světla, výsledky při použití obou geometrií jsou ekvivalentní); 
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 10° nebo 2° pozorovatel.  

 

Standardní světlo D65: průměrné denní světlo (s podílem UV světla) s barevnou teplotou 6504° K. 

Používá se pro měření vzorků, které mají být osvětleny denním světlem s podílem UV záření. 

Standardní denní světlo D50: denní světlo, obsahující UV složku, které má barevnou teplotu 

5003° K. 

Standardní světlo C: průměrné denní světlo bez UV podílu, s barevnou teplotou 6774° K. Používá 

se pro měření vzorků osvětlených denním světlem bez podílu UV záření. 

Standardní světlo A: žárovkové světlo s barevnou teplotou 2856° K, které se používá pro měření 

vzorků osvětlených tímto typem světla. 

 

14.3. Instrumentální hodnocení vůně a chuti 

 

Stanovit senzorickou jakost „flavoru“ (chuti a vůně) instrumentálními metodami je složité, 

protože mechanizmus vnímání „flavoru“ není téměř vůbec znám a u většiny poživatin je přítomno 

tolik senzoricky aktivních látek, které mají různá hédonická optima a vzájemně se ovlivňují. 

Při hodnocení „flavoru“ záleží do značné míry na druhu potravinářských materiálů. U některých 

poživatin se jedná o téměř čisté sloučeniny, instrumentální hodnocení je jednodušší, neboť celkový 

vjem je udáván hlavní složkou (např. cukr a sůl), ostatní jsou zanedbatelné. 

 

Elektronický nos 

Ze všech lidských smyslů lze čich jen nesnadno přesně definovat. Cílem mnoha vědců bylo přesně 

definovat, jak čichový vjem funguje. Vůně určité potraviny zahrnuje mnoho chemických sloučenin, 

které jako celek zajišťují její jedinečný charakter. Schopnost spolehlivě změřit a identifikovat 

optimální vývoj vůně a konstantní chuťové vlastnosti, je proto zcela zásadní při vývoji mnoha 

potravinářských výrobků. Tato velice nesnadná úloha byla proto tradičně zajišťována hodnotitelským 

panelem, skupinou osob, jejichž hodnocení vždy zahrnuje i osobní hodnocení. Občas jsou používány 

i analytické metody, avšak takto získané hodnoty lze často jen obtížně korelovat se senzorickými 

informacemi a jsou velmi nákladné. Elektronické nosy jsou velmi sofistikované senzory, které 

umožňují tvorbu digitálních záznamů různých pachů a vůní.  

Měření elektronickým nosem je naproti tomu objektivní, opakovatelné, přesné a relativně levné. 

Interpretace je jednoduchá, rychlá a výsledky lze získat prakticky okamžitě. Stejně jako vnímání vůně 

čichem i elektronický nos se "učí" na základě zkušeností a jeho výkony se zlepšují s četností používání. 

Je konstruován tak, aby byl schopen analyzovat, rozeznat a identifikovat těkavé sloučeniny ve velmi 

nízkých koncentracích. Technologie je založena na absorpci a desorpci (při průchodu) těkavých 
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sloučenin na souboru senzorů, což se projevuje specifickými změnami elektrického odporu měřenými 

na každém jednotlivém senzoru při styku s různými vůněmi a zápachy. 

Na rozdíl od tradičních metod, které určují zralost jednotlivých kusů ovoce destrukčními postupy, 

je elektronický nos schopen přesně vypočítat zralost na základě specifické vůně. Jestliže je přístroj 

nastaven na určitý druh ovoce, pro další práci pak již nevyžaduje zkušenou obsluhu a umožňuje získat 

požadované výsledky v několika vteřinách s přesností vyšší než 92 %. Vlastní zájem se v této oblasti 

dále soustředí na sledování zralosti banánů a jablek, tato technologie však může být aplikována i 

na další druhy ovoce. Rovněž je používán při hodnocení kvality kávy, piva a vína. Ve vývoji těchto 

přístrojů lze očekávat další pokroky. 

Stejně jako lidský nos, umožňuje i elektronický nos komplexní analýzu nestálých látek 

produkovaných u kapalin, plynů nebo pevných vzorků. 

Analyzátory se skládají ze tří hlavních částí: vzorkovací systém, detekční systém a sběr 

a zpracování dat.  

 

 

Obrázek 51: Elektronický nos ([on-line], [cit. 3-8-2011] dostupné z: 

(http://www.biopro.cz/Elektronicky-nos-elektronicky-jazyk/, 2011). 

 

Elektronický jazyk  

Pod názvem „elektronický jazyk“ uvádíme na trh analyzátor na principu plynové chromatografie 

určený k instrumentální analýze chuťových vjemů u kapalných vzorků nebo pevných látek 

rozpuštěných v kapalině. Stejně jako lidský jazyk, poskytuje tento elektronický  komplexní  analyzátor 

http://www.biopro.cz/Elektronicky-nos-elektronicky-jazyk/
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senzorický chuťový vjem, tzv.“otisk chuti" ve směsích organických/anorganických látek. Analyzátor 

se skládá ze tří hlavních částí: vzorkovací systém, detekční systém, sběr a zpracování dat pomocí 

patentovaného programu.  

Využití elektronického jazyku: 

 vývoj a výzkum výrobků s ohledem na chuťovou orientaci zákazníka;  

 minimalizace reklamací od zákazníků díky standardnímu chuťově - aromatickému profilu 

jednotlivých šarží;  

 opakovaný chuťový screening s ověřením více podobných receptur k optimalizaci výrobku;  

 nastavení vnitřních organoleptických standardů;  

 časová a finanční úspora v závislosti na urychlení vývoje produktu. 

 

 

14.4.  Instrumentální hodnocení textury 

 

Člověk má mnoho různých hmatových receptorů, ať již somestetického či kinestetického 

charakteru, které jsou při degustaci podrážděny, a nevíme dosud, jak těchto informací využívá 

k výslednému závěru. Člověk vnímá stejnými receptory naráz rozdílné vlastnosti, např. tvrdost, 

křehkost, elastičnost, kdežto instrumentálními metodami se stanoví zpravidla jen jedna z nich. 

Pro měření texturních vlastností bylo navrženo mnoho přístrojů, které patří do tří základních 

typů: 

 Přístroje k měření základních charakteristik, jako je viskozita, mez toku nebo tvrdost. 

Většinou se u těchto přístrojů nezíská průkazný vztah k senzorické jakosti pro širší 

intervaly naměřených hodnot. 

 Přístroje empirické, které byly vyzkoušeny pro měření určité poživatiny a určité 

vlastnosti, a které dávají upotřebitelné výsledky pro rozpětí hodnot v praxi 

se vyskytujících. U těchto přístrojů, které se využívají v technologii, byly zjištěny průkazné 

vztahy k textuře zjištěné senzoricky. 

 Přístroje napodobující, které simulují operace při degustaci, hlavně při žvýkání. Ideální 

by byl přístroj, který by simuloval také promíchávání se slinami a postupné vyrovnávání 

teploty potraviny na 36 až 37 °C, a který by zároveň umožňoval stanovení několika 

vlastností, odpovídajících hlavně tlaku na dásně i namáhání čelistí. 

Elektromyograf – tímto přístrojem lze měřit napětí vyvolaná žvýkacími svaly během žvýkání, lze 

snímat i napětí vyvolaná jazykem při konzumu polotuhých vzorků. Obvykle se používají tři elektrody, 

z nichž jedna je připevněna na místo, kde se žvýkání neprojevuje, např. na ušní lalůček, a slouží jako 

kontrola. Pokusná osoba vloží sousto do úst, žvýká je a polyká a přístroj snímá údaje vyvolané těmito 



 

118 

 

pochody. Integrované údaje se zpracují počítačem a vypočte se tak maximální a průměrné napětí, 

gradienty růstu a poklesu napětí i celková plocha závislosti napětí na čase. Výšky píků jsou úměrné 

síle vyvíjené při žvýkání, takže jejich závislost na čase ukazuje průběh rozpadu sousta při žvýkání. Tato 

analýza není senzorickou analýzou, protože se registrují vlastnosti vzorku a nikoli pocity hodnotitele. 

Protože se však tímto způsobem zachytí skutečný průběh žvýkání (včetně vlivu změn teploty 

a smáčení sousta slinami), je korelace výsledků získaných touto metodou a výsledků získaných 

senzorickou analýzou velmi dobrá. Nevýhodou je, že pro funkci přístroje jsou nutné pokusné osoby, 

takže náklady na tuto analýzu se podstatně neliší od nákladů na analýzu senzorickou. 

Malý úspěch instrumentální techniky je také způsoben zmíněnou neurčitostí hmatových počitků 

a nedokonalostí metod senzorické analýzy, např. stupeň rozmělnění sousta při žvýkání nebývá dobře 

definován a obvykle není ani žvýkání definováno počtem potřebných skusů. Bylo například zjištěno, 

že zvýšení obsahu tuku v mase znamená snížení počtu potřebných skusů. 

Při výběru vhodného přístroje k měření se musíme nejprve rozhodnout, jakou veličinu 

považujeme za nejcharakterističtější, např. tlak při propíchnutí vzorku, rozlomení předmětu, 

deformaci při tlaku nebo nárazu, časovou změnu při skončení tlaku, extruzi látky otvorem, vnikání 

tělesa do materiálu, potřebný tlak k řezání, krájení, strouhání, ohýbání předmětu, tokové vlastnosti, 

plasticitu, drcení nárazem, změny při natahování atd. Pokud se přístroj k určité operaci neosvědčí, 

vyzkoušíme přístroj založený na jiném principu. Nejdokonalejší informaci podá stanovení texturního 

profilu, ovšem k tomu je většinou potřeba několik přístrojů, nebo použití několika experimentálních 

uspořádání téhož přístroje.  

 

Některé chyby jsou společné přístrojovému i smyslovému stanovení, ikdyž ne nutně ve stejné 

míře: 

1. Při sledování viskozity (vazkosti, hustoty) v ústech je tok kapaliny spíše turbulentní 

než laminární, a podobně tomu bývá u různých přístrojů, takže nalezená hodnota viskozity 

je vyšší než hodnota skutečná. 

2. Při hodnocení lepivost (charakterizované jako síla potřebná k odstranění látky 

z různých míst ústní dutiny, zubů a rtů) jsou rychlosti odstraňování materiálů tak velké, 

že vzniká negativní hydrodynamický tlak způsobený kavitací; síla zaznamenaná přístrojem 

nebo při degustaci proto vychází nižší než skutečná síla. 

3. Tvrdost definujeme jako sílu potřebnou k dosažení určité deformace; tato síla je také 

ovlivněna třením na povrchu materiálů a tlačících ploch (u přístroje, i v ústech nebo 

na prstech), takže se zaznamenává větší síla, než je ve skutečnosti ke stlačení zapotřebí. 

Nedostatky uvedeného charakteru mají pochopitelně jiný rozsah při senzorickém a jiný 

při instrumentálním měření. 
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Ke špatnému vystižení textury přístrojem přispívá i to, že síla vyvinutá u různých osob při žvýkání 

může být velmi odlišná, např. se uvádí rozsah 0,4 až 1,8 kg. mm2, takže doba žvýkání se velmi liší a 

při pomalejším žvýkání se sousto smočí slinami.  

Závislost mezi výsledky instrumentálních a senzorických metod může být také deformována tím, 

že hodnotitelé částečně srovnávají vzorky předložené v sadě místo absolutního hodnocení. 

Většina instrumentálních metod hodnocení textury je založena na mechanických testech, které 

zahrnují měření odolnosti potraviny proti účinkujícím sílám větším než je gravitace. Mechanické 

měření textury má převážně destruktivní charakter, protože aplikovaná síla přesahuje hranici 

pevnosti testované potraviny, která se v procesu poruší (penetrometrie, kompresimetrie, střihové 

testy, mastikometry – napodobují žvýkání, texturometry, konzistometry, viskozimetry, extruzní 

přístroje).  

Při stanovení profilu textury potravin se hodnotí mechanické a geometrické vlastnosti a určuje se 

obsah tuku a vody. Mechanické vlastnosti jsou definovány jako charakteristiky, které souvisí s reakcí 

potraviny na vnější síly, zahrnují tuhost, lámavost, žvýkatelnost, gumovitost, pružnost, přilnavost 

a viskozitu. Geometrické vlastnosti souvisí s uspořádáním složek potraviny, tedy s její strukturou. 

 

 

Analýza texturního profilu – TPA 

Analýza texturního profilu je jedna z metod, která simuluje podmínky, kterým je potravina 

vystavena v ústech.  

Analýza texturního profilu (TPA) je objektivní metoda instrumentální analýzy. Zkouška se skládá 

ze stlačování vzorku potraviny ve dvou cyklech. Používá se především způsob zatěžování při dodržení 

konstantní rychlosti jedné z desek a měření průběhu síly působící na desku. Vyhodnocuje 

se zatěžovací křivka, tj. závislost síly na deformaci vzorku. Stlačovací píst by měl být větší než vzorek 

a testovaný vzorek by měl mít hladký, rovný povrch, aby plocha, která je v kontaktu s pístem, byla 

konstantní a známá. Ze závislosti síly na deformaci vzorku jsou pak určovány jednotlivé texturní 

parametry, kterými jsou tuhost, křehkost, přilnavost, pružnost, žvýkatelnost, gumovitost 

a soudržnost.  

Pro tuto zkoušku se používají vykrajované vzorky ve tvaru válce o průměru menším, 

než je průměr stlačovacích desek. Výška válečku se volí v závislosti na výšce výrobku, deformace 

se provádí tak, aby byla zachována stejná relativní deformace. Deformace se provádí do porušení 

soudržnosti vzorku a na zatěžovací křivce se vyhodnocují body jako max. síla (tuhost) a relativní 

deformace při dosažení maximální síly (odpovídá definici senzorické soudržnosti). 

Rozdílnost mezi subjektivním senzorickým hodnocením a objektivním měřením texturních 

parametrů metodou TPA u hovězího masa se pohybuje v rozmezí 3 – 85 %. 
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Warner-Bratzler test – WB  

Warner-Bratzlerovo hodnocení střižní síly je velmi rozšířené, ale metodiky pro toto hodnocení 

nejsou jednotné. Střihem lze modelovat chování potraviny při prvém skousnutí sousta.  

U této metody lze měřit max. sílu (N) v závislosti na posunutí nože (mm) a tlak potřebný 

k přestřižení definovaného vzorku masa (MPa). Výsledek měření určuje tvrdost masa.  

Dalšími používanými přístroji na přístrojové měření textury jsou řezací testy, mastikometry – 

napodobují žvýkání, texturometry, konzistometry, viskozimetry, extruzní přístroje. 

Metody pro hodnocení textury jsou destruktivní, zdlouhavé a nevhodné pro on-line aplikace. 

Rozvoj rychlé, nedestruktivní, přesné a on-line techniky je požadován. NIR (Near Infrared Reflectance 

Spectroscopy) spektroskopie může tvořit základ pro tyto techniky díky své rychlosti, snadnému 

použití a minimu interferencí vlhkosti vzorků. Běžné aplikace zahrnují nejenom kvantitativní 

předpověď chemických, texturních a senzorických vlastností masa, ale také například klasifikaci 

hovězího masa podle křehkosti do tříd.  
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ČSN ISO 8587 (56 0033). Senzorická analýza – Metodologie – Pořadová zkouška. 

ČSN ISO 8588 (56 0038). Senzorická analýza – Metodologie – Zkouška „A“ – „ne A“. 

ČSN ISO 8589 (56 0036). Senzorická analýza – Obecné pokyny pro uspořádání senzorického 

pracoviště. 
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