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Abstrakt:  

Lepek obsažený v některých obilovinách hraje důležitou roli při výrobě pekařských výrobků. 
Je s ním však spojena také řada chorob, při nichž je nutné dodržovat bezlepkovou dietu. V první 
části práce je uveden stručný přehled poznatků na daná témata. 

Cílem této práce bylo srovnání kvalitativních parametrů vybraných potravin (trvanlivé pečivo) 
pro bezlepkovou dietu. Práce zahrnovala 31 různých výrobků trvanlivého pečiva (sušenky, oplatky, 
piškoty, extrudované výrobky, crackerové výrobky) od různých výrobců (z toho 8 lepkových). 
Z údajů uvedených na etiketách výrobků vyplývá, že se jedná o energeticky bohaté potraviny 
(1640-2310 kJ). U 2/3 výrobků zaujímaly největší energetický podíl sacharidy (48,3-77,8 %), z toho 
cukry tvořily více než 10 % energetické hodnoty. U zbývající 1/3 výrobků byly nejvíce zastoupeny 
tuky (49,2-66,8 %). Energetický podíl bílkovin byl u všech výrobků nízký (<13 %).  

Po extrakci tuku a převedení mastných kyselin na methylestery bylo plynovou chromatografií 
(GC-FID) stanoveno složení mastných kyselin. Dominantně byly zastoupeny hlavně monoenové 
mastné kyseliny (MUFA) s 16,1-83,6 %, polyenové mastné kyseliny (PUFA) byly zastoupeny 
0,6-25,4 %. Tři vzorky překročily ve 100 g výrobku referenční hodnotu příjmu nasycených 
mastných kyselin (SFA) stanovenou v nařízení (EU) č. 1169/2011 pro osoby o energetickém příjmu 
8400 kJ. Více než 1/2 výrobků obsahovala ve svém složení palmový nebo palmojádrový tuk. 
Metodou kvantitativního popisného profilu byly zhodnoceny také organoleptické vlastnosti 
výrobků. Ve většině případů byla zjištěna lepší textura lepkových výrobků v porovnání 
s bezlepkovými variantami. Stejně dopadlo i celkové hodnocení výrobků. Výjimku tvořily 
extrudované výrobky. 

Klíčová slova: lepek, choroby vyvolané lepkem, bezlepková dieta, GC-FID, senzorická analýza 
 
  



 
 

Abstract:   
 
The gluten contained in some cereals plays an important role in the quality of bakery products. 
However, it is also associated with a range of diseases which require a gluten-free diet. In the first 
part of the work there is a brief overview of the knowledge on the given topics. 
 
The aim of this work was to compare qualitative parameters of selected foods (long-life bakery 
products) for gluten-free diet. The work included 31 different long-life bakery products (biscuits, 
wafers, sponge biscuits, extruded products, cracker products) from various producers (including 
8 gluten products). The information on the product labels indicates that the food is energy-rich 
(1640-2310 kJ). Carbohydrates accounted for the largest share of 2/3 of products (48.3-77.8%), 
of which sugars accounted for more than 10% of the energy value. The remaining 1/3 
of the products were rich in fats (49.2-66.8%). The energy content of protein was low (<13%) 
in all products. 
 
After extraction of fat and conversion of fatty acids to methyl esters, the fatty acid composition 
was determined by gas chromatography (GC-FID). Predominantly  represented were 
monounsaturated fatty acids (MUFA) with 16.1-83.6%, and polyunsaturated fatty acids (PUFA), 
with 0,6-25,4%. Three samples exceeded, in 100 g of product, the saturated fatty acid intake (SFA) 
reference value laid down in Regulation (EU) No 1169/2011, for persons with an energy intake 
of 8400 kJ. More than 1/2 of the products contained palm or palm kernel fat. Organoleptic 
properties of the products were also evaluated, using the quantitative descriptive profile method. 
In most cases was found a better texture of the gluten products compared to gluten-free 
alternatives. The overall rating of the products was the same. The only exception were extruded 
products. 
 
Key words: gluten, gluten-related diseases, gluten-free diet, GC-FID, sensory analysis 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Úvod 

Choroby vyvolané lepkem jsou v poslední době intenzivně zkoumaným tématem, jak dokazuje 
počet článků v databázích odborných časopisů. Pacienti, kterým byla diagnostikována některá 
ze širokého spektra chorob, musí dodržovat bezlepkovou dietu. Podle dostupných údajů 
se prevalence těchto chorob výrazně nemění, přesto počet konzumentů bezlepkové diety 
v posleních 30 letech výrazně narostl. Mezi konzumenty bezlepkové diety roste počet těch, kteří 
jsou přesvědčeni o zdravotních přínosech diety nebo o škodlivých účincích lepku. Svůj podíl 
na růstu popularity této diety nesou některé známé osobnosti nebo média (Niland & Cash, 2018).  

S rostoucím zájmem o bezlepkové potraviny se rychle rozšiřuje i trh s nimi. V současnosti je 
na našem trhu relativně široký výběr bezlepkových potravin od domácích i zahraničních 
dodavatelů. K dostání jsou bezlepkové směsi na chléb, běžné pečivo, bezlepkové těstoviny, 
moučníky a celá řada pekařských výrobků (Dostálová & Kadlec, 2014). Výběr potravin 
v obchodech spotřebitelům usnadňuje jejich označení. K dispozici jsou buď potraviny „bez lepku“ 
nebo potraviny s „velmi nízkým obsahem lepku“. 

Bezlepkové potraviny se proti lepkovým variantám liší nejen v organoleptických vlastnostech, 
obsahu živin, ale i v ceně výrobku. Avšak snahou jejich výrobců je vyrobit takové potraviny, které 
by dosahovaly podobných vlastností jako jejich lepkové protějšky. Kvalita těchto výrobků závisí 
především na použitých surovinách. 

Cílem této práce je přinést základní informace o lepku, chorobách vyvolaných lepkem, bezlepkové 
dietě a o bezlepkovém trvanlivém pečivu, včetně zhodnocení kvalitativních parametrů několika 
skupin trvanlivého pečiva.  
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2. Obiloviny a lepek 
 

Obiloviny, tj. kukuřice, rýže, pšenice, ječmen, oves, žito, čirok, proso a další, patří k hlavním 
složkám lidské stravy (Sluková et al., 2016; Scherf, Koehler, & Wieser, 2015). Pěstují se na celém 
světě a zabírají téměř 60 % obdělávané půdy. Běžnou součástí lidské výživy se staly teprve 
před 10 000 lety. Za tuto dobu se imunitní systém některých predisponovaných jedinců nedokázal 
adaptovat na některé obilné bílkoviny. Jsou popisovány nežádoucí imunitní reakce v souvislosti 
s lepkem pšenice, ječmene, žita nebo ovsa, ale i dalšími bílkovinami obilovin (např. lektiny 
nebo inhibitory amylázy a trypsinu) (Scherf, Koehler, & Wieser, 2015; Hoffmanová & Sánchez, 
2015).  

Z obilovin se pro lidskou výživu využívají semena (zrna), která jsou konzumována buď celá 
(naklíčená obilná zrna, rýže, vločky, müsli apod.), nebo jsou semleta na mouky. Vzhledem 
ke společnému původu obilovin (čeleď lipnicovité) je patrná jejich vzájemná podobnost 
jak ve struktuře zrna, tak i v jeho chemickém složení, např. v zastoupení specifických mastných 
kyselin v tukových složkách nebo aminokyselin v bílkovinách (Sluková et al., 2016).  

Jedinečné postavení mezi obilovinami zaujímá díky svým vlastnostem pšenice (Gabrovská et al., 
2015). Pšeničné zrno obsahuje 8-15 % bílkovin, 60-70 % polysacharidů a 1-2 % tuků, viz schéma 1 
(Biesiekierski, 2017). Jako jediná umožňuje prostřednictvím svých bílkovin vznik typické struktury 
těsta, které je charakteristické svou pružností a tažností (Gabrovská et al., 2015).  

Schéma 1 Přibližné rozdělení složek pšenice 

 

(Biesiekierski, 2017) 

Bílkoviny obilovin je možné rozdělit podle rozpustnosti v různých rozpouštědlech do 4 skupin 
(tzv. Osbornovo dělení): 

 Albuminy – rozpustné ve vodě 

Obilné zrno

Škrob

60-70 %

Bílkoviny

8-15 %

Albumin/Globulin

10-15 %

Lepek

85-90 %

Gliadin

50 %

Glutenin

50 %

Vlhkost

10-15 %

Lipidy

1-2 %

Popel

4 %
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 Globuliny – rozpustné v roztocích solí 

 Prolaminy – rozpustné v 70% alkoholu  

 Gluteliny – rozpustné ve zředěných roztocích kyselin a zásad (Sluková et al., 2016) 

Základními stavebními jednotkami bílkovin jsou aminokyseliny. Více esenciálních aminokyselin 
je obsaženo v albuminech a globulinech, které se nacházejí v okrajových částech endospermu 
obilného zrna. Prolaminy a gluteliny se více vyskytují ve středu endospermu a používá se pro ně 
souhrnný název lepek (Sluková et al., 2016). Právě tyto proteinové frakce jsou odpovědné za vznik 
typické struktury pšeničného těsta (Gabrovská et al., 2015). Označení lepek se používá nejen 
pro bílkoviny pšenice, ale také pro bílkoviny žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců. U pšenice se 
nazývají gliadiny (prolaminy) a gluteniny (gluteliny), u ječmene sekaliny, u žita hordeiny a u ovsa 
aveniny (Scherf, Koehler, & Wieser, 2015).  

Významnou složku obilovin tvoří sacharidy (hlavně škrob), které v lidské výživě představují 
významný zdroj energie. Obiloviny jsou také zdrojem vlákniny a řady dalších nutričně významných 
látek (Gabrovská, a další, 2015). Obsahují vitamíny skupiny B, vitamín E, minerální látky (železo, 
hořčík, vápník, mangan, měď, fosfor a zinek) nebo karotenoidy, polyfenolické látky, fytosteroly 
a další biologicky aktivní látky (Sluková et al., 2016).  

2.1. Vlastnosti a zdroje lepku 
 
Pšeničné bílkoviny (gluteniny, gliadiny) vytváří při zadělání mouky s vodou gelovitou, ve vodě 
nerozpustnou hmotu (Sluková, a další, 2016). Dochází k propojování vazeb části bílkovin za vzniku 
prostorové struktury těsta, ve které je zadržován vzduch (Sluková et al., 2016; Bascuñán, Vespa, & 
Araya, 2017). Lepek dodává výrobkům objem a pórovitost a umožňuje jejich dobrou stravitelnost 
a pečitelnost (Rukověť celiaka, 2016). Funkční a reologické vlastnosti lepku závisí na poměru 
gluteninů a gliadinů a jejich interakcích (Biesiekierski, 2017). Gliadiny ovlivňují především tažnost 
a gluteniny pružnost lepku (Sluková et al., 2016).  

Matrice lepku a její výsledné funkce jsou důležité pro kvalitu výrobků jako chléb, pečivo, dorty 
nebo sušenky. V potravinách se používá také ke zlepšení struktury, chuti, k zadržení vlhkosti 
nebo jako zahušťovadlo či emulgátor. Zdrojem lepku proto může být například zpracované maso, 
vegetariánská náhražka masa, zmrzlina, máslo, různé marinády a další 
potravinyuvedenév kapitole 4.1. Kromě toho se využívá jako plnivo nebo povrchová vrstva léčiv 
(Biesiekierski, 2017).  

2.2. Struktura lepku 
 
Obiloviny produkují různé typy bílkovin lepku v závislosti na svém genotypu, podmínkách růstu 
a technologických postupech (Biesiekierski, 2017). Bílkoviny se podle rozpustnosti dělí na dvě 
frakce, prolaminy a gluteliny. Aminokyselinové sekvence bílkovin pšenice, ječmene, žita a ovsa 
(jen prolaminy) si jsou na rozdíl od ostatních obilovin podobné. Podle homologních sekvencí 
a molekulární hmotnosti je možné dělení na skupinu s vysokou molekulární hmotností (HMW), 
střední molekulární hmotností (MMW) a nízkou molekulární hmotností (LMW). Jiná klasifikace 
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rozumí termínem prolaminy všechny lepkové bílkoviny, včetně glutelinů, a dělí je na prolaminy 
bohaté na síru, chudé na síru a prolaminy s vysokou molekulární hmotností (HMW) (Scherf, 
Koehler, & Wieser, 2015). Podle primární struktury lze u pšenice dělit bílkoviny naα, β, γ 
a ω gliadiny (Biesiekierski, 2017).  

Bílkoviny a polypeptidy lepku v sobě obsahují podobné struktury, tj. signální peptid 
pro translokaci do buněčných kompartmentů, nerepetitivní N-koncovou a C-koncovou oblast 
a dlouhou centrální oblast s repetitivními sekvencemi, která je bohatá na glutamin a prolin 
(Balakireva & Zamyatnin, 2016). Sekvence bohaté na tyto aminokyseliny (epitopy) jsou velmi 
odolné vůči enzymům trávicího traktu člověka, ve střevě proto nedochází k jejich degradaci. 
Zbytky bohaté na prolin vytvářejí imunogenní struktury (lepkové peptidy) a spouštějí reakci 
zprostředkovanou T-buňkami imunitního systému. Takových peptidů mohou být stovky, 
ale konkrétní pacient může reagovat pouze na některé z nich. Imunodominantní sekvence vznikají 
hlavně z α-gliadinu (Biesiekierski, 2017).  

2.3. Příjem lepku 

Pšenice je běžnou součástí všech denních jídel po celém světě. Jedním z hlavních zdrojů lepku 
je chléb. Vyšší obsah lepku v potravinách může souviset se změnou v technologickém postupu 
spojeným se zkrácenou dobou kynutí chleba. Podrobné informace o obsahu lepku v potravinách 
neexistují. Množství zkonzumovaného lepku se odhaduje podle obsahu obilných bílkovin 
obsahujících lepek a podle informací o receptuře. Průměrný denní příjem lepku v západní dietě 
se odhaduje na 5 až 20 g (Biesiekierski, 2017).  
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3. Choroby vyvolané lepkem 

Choroby vyvolané lepkem zahrnují všechny stavy, které vznikají po konzumaci stravy obsahující 
lepek. Nová klasifikace těchto chorob byla oznámena odborníky v Londýně v roce 2011 
a zveřejněna v únoru 2012. Tato klasifikace zahrnuje širokou škálu chorob (Czaja-Bulsa, 2014). 
V současnosti jsou rozdělovány podle patogeneze do 3 skupin (Hoffmanová & Sánchez, 2015): 

 „onemocnění s autoimunitní patogenezí: celiakie, Duhringova herpetiformní dermatitida 
a glutenová ataxie  

 onemocnění s alergickou patogenezí: alergie na pšenici,  

 onemocnění s neautoimunitní a nealergickou patogenezí: neceliakální glutenová 
senzitivita“ (Hoffmanová & Sánchez, 2015) 

Schéma 2 Choroby vyvolané lepkem. 

 

(Hoffmanová & Sánchez, 2015) 

Choroby vyvolané lepkem mají řadu podobných symptomů (Balakireva & Zamyatnin, 2016). 
Projevují se poruchami v gastrointestinálním traktu, ale také dermatologickými, hematologickými, 
endokrinními, revmatologickými, gynekologickými, dentálními a neurologickými symptomy.  

Jednotlivé choroby vyvolané lepkem se liší různým průběhem, dietními protokoly, prognózami 
i komplikacemi. Pro stanovení správné diagnózy je důležité pečlivé definování symptomů a výběr 
takových sérologických testů a histologického zobrazení duodenální sliznice, které umožní 
mezi těmito chorobami rozlišovat (Czaja-Bulsa, 2014). Hlavní charakteristiky nesnášenlivosti lepku 
pro jednotlivé skupiny chorob jsou shrnuty v tabulce 1.   

patogeneze

autoimunitní

Herpetiformní 
dermatitida glutenová ataxie Celiakie

symptomatická

asymptomatická

potenciální

alergická

alergie na 
pšenici

WDEIA

respirační 
alergie

kortikární 
urtikarie

neautoimunitní 
nealergická

neceliakální 
glutenová 
senzitivita
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Tabulka 1 Základní charakteristika chorob vyvolaných lepkem 

 Autoimunitní celiakie Alergie Neceliakální 
glutenová senzitivita 

Základní příčina Genetický: HLA-DQ2 
nebo/a HLA–DQ8 
pozitivní v 95 % případů  

Atopie ve 100 % 
případů 

 

Pravděpodobně 
genetické: HLA-DQ2 
a/nebo HLA-DQ8 až 
50 % pacientů 

Patogeneze Imunitní odpověď závislá 
na lepku v kombinaci s 
HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8 

Imunitní odpověď 
zprostředkovaná 
IgE, reakce Th2 při 
požití pšenice 

Není známo, možná 
porucha základní 
imunitní odpovědi 
po požití lepku 

Laboratorní markery IgA (IgG) anti-tTG, IgA 
(IgG) anti-endomysiové 
protilátky (anti-EMA), 
protilátky proti 
deamidovaným peptidům 
gliadinu 

Specifické IgE 
protilátky pro 
pšenici, specifické 
IgE protilátky pro ω-
5 gliadin, specifické 
IgE protilátky pro 
nespecifické 
proteinové 
přenašeče lipidů 

IgG antigliadinové 
protilátky; pouze 
u 50 % pacientů 

Klasifikace 
histologických 
nálezů 

Marsh I až IV s vyšší 
četnostní Marsh III a IV 

Marsh 0, I a II Marsh 0 a I 

Histopatologické 
střevní symptomy 

Atrofie klků, hyperplazie 
krypt, zvýšená 
infiltraceintraepiteliálními 
lymfocyty 

Jakékoliv poškození 
sliznic nebo zvýšená 
infiltrace 
intraepiteliálními 
lymfocyty nebo 
atrofie klků a 
hyperplázie krypt 

Jakékoliv poškození 
sliznic nebo zvýšená 
infiltrace 
intraepiteliálními 
lymfocyty 

(Balakireva & Zamyatnin, 2016; Tanveer & Ahmed, 2019) 

3.1. Celiakie 

Celiakie je autoimunitní onemocnění podmíněné působením lepku na enterocyt u geneticky 
predisponovaných jedinců (Hoffmanová & Sánchez, 2015). Je znám spouštěč (lepek), genetická 
vazba (HLA-DQ2 a HLA-DQ8 antigeny lokalizované na chromozomu 6p21) a primární autoantigen 
(autoprotilátky ke tkáňové transglutamináze) (Frič, Zavoral, & Dvořáková, 2013). Výsledkem je 
poškození sliznice tenkého střeva a s ním spojené obtíže se vstřebáváním živin. K tomu dochází 
i u asymptomatických případů (Rukověť celiaka, 2016). 
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3.1.1. Patogeneze 

V patogenezi se uplatňuje genetická predispozice, ale také kojení a výživa dítěte v prvním roce 
života, vývoj střevního mikrobiálního systému, gastrointestinální infekce a další vlivy (Frič, Zavoral, 
& Dvořáková, 2013). Avšak tyto faktory musí být prokázány dalšími studiemi (Scherf, Koehler, & 
Wieser, 2015).  

Počet geneticky predisponovaných jedinců je v řadě populací mnohem vyšší než výskyt celiakie. 
Genetická dispozice tedy sama o sobě ke vzniku onemocnění nestačí. Rozhodující pro její vznik 
je zvýšený paracelulární transport makromolekul přes těsná spojení, která jsou součástí slizniční 
bariéry tenkého střeva. Důležitou úlohu zde hraje peptid zonulin, který upravuje (zvyšuje) 
permeabilitu těsného spojení. Na expresi zonulinu působí změny střevních mikrobiotů (dysbióza), 
viry (zejména rotaviry a enteroviry), potravinové antigeny (např. peptidy lepku), toxiny, alkohol, 
poruchy výživy a další vlivy (Frič, Zavoral, & Dvořáková, 2013). Výsledkem je to, že peptidy 
odvozené od lepku dosáhnou transportem lamina propria (sliznice), kde jsou modifikovány 
tkáňovou transglutaminázou (tTG) a stávají se u geneticky predisponovaných jedinců toxickými 
a imunogenními.  

Modifikace peptidů prostřednictvím tTG probíhá buď deamidací nebo častěji transamidací. Další 
peptidy indukují imunitní reakci (vrozenou a adaptivní odpověď), která vyvolá střevní zánět, atrofii 
klků, hyperplazii krypt a zvýšenou infiltraci intraepiteliálních lymfocytů (Balakireva & Zamyatnin, 
2016). 

3.1.2. Klinický obraz a epidemiologie 

Odhadovaná celosvětová prevalence onemocnění je 1 % (Balakireva & Zamyatnin, 2016). V České 
republice je odhadována na 1/200 až 1/250 (Vlčková, 2015). Může se objevit v kterémkoliv věku 
od prvního kontaktu s lepkem a postihuje přibližně 2x častěji ženy než muže (Scherf, Koehler, & 
Wieser, 2015). Vykazuje vyšší výskyt u příbuzných prvního (6x častěji) a druhého řádu (3x častěji) 
(Rukověť celiaka, 2016). 

V závislosti na věku nemocného se objevují různé symptomy (Frič, Zavoral, & Dvořáková, 2013). 
Podle nich lze rozlišit celiakii na symptomatickou (typickou, atypickou), asymptomatickou 
(silentiní) nebo latentní (Vlčková, 2015). Typické střevní příznaky lze pozorovat zpravidla u dětí 
do 3 let: průjmy, steatorea, zástava růstu, střídání nálad, deficit svalové hmoty, prominující bříško. 
U školních dětí lze pozorovat opožděný psychosomatický vývoj, anémii nebo malnutrici. V pubertě 
často příznaky ustoupí a vrátí se znovu v dospělosti mezi 25. a 40. rokem, často po spouštěcím 
mechanismu, kterým může být infekční choroba, úraz, psychický stres, gravidita, porod, laktace 
(Frič, Zavoral, & Dvořáková, 2013).  

V dospělosti trpí zažívacími obtížemi spojenými s celiakií pouze 50 % pacientů. Časté jsou 
extraintestinální projevy jako anémie (12-20 %), osteoporóza (u více než 40 % žen a 50 % mužů), 
neurologické abnormality, artritida nebo kožní poruchy (Green, Lebwohl, & Greywoode, 2015). 
Celosvětově představují nediagnostikované formy celiakie 70-80 % případů (Vlčková, 2015).  



16 
 

3.1.3. Diagnóza 

Diagnóza spočívá na průkazu celiakálních protilátek v séru (protilátek proti tkáňové 
transglutamináze typu 2, proti endomysiu, proti deaminovaným gliadinovým peptidům) 
a na histologickém průkazu atrofie klků a hyperplazie krypt (Hoffmanová & Sánchez, 2015). 
Abnormality v séru i ve střevní sliznici jsou prokázány u symptomatické i silentní formy celiakie. 
Pacienti s latentní formou celiakie mají klinické příznaky (typické nebo atypické) se sérologickým 
průkazem odpovídajících protilátek bez nálezu abnormalit ve střevní sliznici (Vlčková, 2015).  

3.2. Dermatitis herpetiformis Duhring 

Duhringova nemoc je kožní autoimunitní onemocnění navozené konzumací lepku, často bývá 
označována jako „kožní forma celiakie“ (Hoffmanová & Sánchez, 2015). Na kůži, zejména v oblasti 
loktů, kolen a hýždí, vznikají svědivá, puchýřovitá ložiska. Nemoc je často asymptomatická, všichni 
pacienti však vykazují celiakální zánětlivé změny ve střevě (Reunala, Salmi, & Hervonen, 2015).  

3.2.1. Patogeneze 

Ve sliznici tenkého střeva jsou rozpoznány peptidy gliadinu, které jsou modifikovány tkáňovou 
transglutaminázou (tTG2). Je vyvolána produkce IgA protilátek proti gliadinovým peptidům 
a tTG2. V krvi cirkulují protilátky proti gliadinovým peptidům, tTG2 a epidermální 
transglutamináze (tTG3), která může vznikat z tTG2. Imunitní komplexy tvořené IgA protilátkami 
proti tTG3 a enzymem tTG jsou uloženy v papilární vrstvě pokožky. K uvolnění tTG3 může dojít 
působením tlaku nebo natahováním, což nakonec vede k přílivu zánětlivých buněk a vylučování 
zánětlivých mediátorů (cytokiny, proteázy) v papilární vrstvě pokožky s tvorbou puchýřů (Reunala, 
Salmi, & Hervonen, 2015).  

3.2.2. Klinický obraz a epidemiologie 

Prevalence Duhringovy nemoci se pohybuje kolem 11/100 000 osob (Green, Lebwohl, & 
Greywoode, 2015). Může se projevit v jakémkoli věku, podle řady studií se však nejčastěji 
projevila u žen i mužů ve 43 letech. Typicky se objeví svědivá vyrážka s malými puchýři v oblasti 
loktů, kolen a hýždí. Postiženy však mohou být i jiné části těla, např. horní část zad, břicho, třísla, 
pokožka hlavy nebo obličej, orální léze jsou však vzácné. Puchýře bývají kvůli častému škábání 
erodované a krustované. Na rukou se mohou rovněž objevit purpurové léze (Reunala, Salmi, & 
Hervonen, 2015).  

3.2.3. Diagnóza 

Diagnóza je založena na imunofluorescenčním průkazu depozit IgA protilátek proti tkáňové 
transglutamináze typu 3 (anti-tTG3) v kožní biopsii provedené z nepostižené kůže 
a v sérologickém průkazu specifických celiakálních autoprotilátek. Histologické vyšetření tenkého 
střeva nebývá nutné (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  
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3.3. Glutenová ataxie 

Glutenová ataxie je autoimunitní onemocnění CNS (zejména mozečku) navozené lepkem 
(Hoffmanová & Sánchez, 2015). Spolu s periferní neuropatií patří k nejběžnějším neurologickým 
projevům (Hadjivassiliou, Sanders, & Aeschlimann, 2015). U dospělých jedinců je neurologická 
manifestace onemocnění navozených lepkem poměrně častá; je zjištěna až u 50 % pacientů 
s celiakií.  

U pacientů s glutenovou ataxií je častá absence enteropatie, což naznačuje, že imunitní proces je 
u těchto pacientů primárně zaměřen vůči neuronálním strukturám. Pravděpodobně se často jedná 
o pacienty s NCGS (Vlčková, 2015).  

3.3.1. Patogeneze 

Vznik neurologických obtíží u onemocnění navozených lepkem souvisí se zánětlivým procesem 
v důsledku imunitou zprostředkované reakce na gliadin. Jsou prokazovány protilátky a specifické 
T-lymfocyty proti gliadinu. Významnou úlohu v rozvoji neurologických symptomů hraje nejspíš 
autoimunita (Vlčková, 2015). U glutenové ataxie existuje zkřížená protilátková reaktivita mezi 
určitými epitopy lepku a Purkyňovými buňkami mozečku (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

3.3.2. Klinický obraz a epidemiologie 

Prevalence onemocnění je 15 % mezi všemi ataxiemi a 40 % mezi všemi idiopatickými 
sporadickými ataxiemi. Průměrný věk pro manifestaci onemocnění je 53 let (Hadjivassiliou, 
Sanders, & Aeschlimann, 2015).  

Bývají přítomné známky progresivní mozečkové atrofie na zobrazovacích metodách a korelát 
ztráty Purkyňových buněk. V klinickém obrazu se glutenová ataxie projevuje nejčastěji postižením 
chůze a dolních končetin. Část pacientů má příznaky typické pro postižení mozečku jako 
je dysartrie. U 40 % pacientů se současně vyskytuje senzitivně-motorická axonální polyneuropatie. 
Souvislost dalších popsaných neurologických a neuropsychiatrických onemocnění 
s nesnášenlivostí lepku není jednoznačná, hlavně kvůli vysoké prevalenci glutenové senzitivity 
v populaci (Vlčková, 2015).  

3.3.3. Diagnóza 

V mozečku pacientů postižených tímto onemocněním byla podél mozkových cév prokázána 
pozitivita protilátek proti tkáňové transglutamináze typu 6 (anti-tTG6). U pacientů se může 
současně vyskytovat celiakie nebo jen prokazatelné protilátky proti nativnímu gliadinu v séru, 
tj. antigliadinové protilátky (AGA) ve třídě IgA či IgG (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

3.4. Alergie na pšenici 

Alergie na pšenici je imunologická reakce zprostředkovaná IgE a non-IgE protilátkami na lepek 
a další proteiny pšeničného zrna (Hoffmanová & Sánchez, 2015). Dosud bylo v pšeničné mouce 
objeveno 21 různých alergenů (Bureš, 2018). Podle cesty vstupu alergenu do organismu se dělí na: 
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potravinovou alergii, respirační alergii, kontaktní urtikarii a WDEIA (anafylaxe na pšenici vyvolaná 
fyzickou aktivitou) (Hoffmanová & Sánchez, 2015). Okamžitě se nechá léčit antihistaminiky 
a kortikosteroidy (Scherf, Koehler, & Wieser, 2015).  

3.4.1. Patogeneze 

Alergie na pšenici je zprostředkovaná reakcí imunoglobulinů IgE s repetitivními 
aminokyselinovými sekvencemi lepkových peptidů, které pronikly do organismu. Specifické 
navázání alergenu na imunoglobulin IgE vyvolá uvolnění mediátorů alergické reakce, 
např. histaminu z žírných buněk a bazofilů (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

Předpokládá se, že potravinová alergie vzniká většinou v dětství v důsledku porušení orální 
tolerance a jako důsledek imunitní dysregulace na úrovni Th2 lymfocytů, které vyvolají 
senzibilizaci a aktivaci B-lymfocytů s produkcí imunoglobulinů IgE. Alergii mohou vyvolat lepkové 
(ω-gliadiny) i nelepkové bílkoviny pšenice (profilin, serpin, α-purothionin a další).  

U pekařů nebo mlynářů může po inhalaci nelepkových bílkovin a γ-, α/β-gliadinů obsažených 
v mouce vzniknout respirační forma alergie na pšenici označovaná jako pekařské astma 
(Balakireva & Zamyatnin, 2016). U těchto pracovníků může vzniknout také kontaktní urtikarie 
po opakované expozici kůží, sliznicemi, dýchacím nebo gastrointestinálním traktem (Scherf, 
Koehler, & Wieser, 2015).  

ω5-gliadiny mohou vyvolat potravinovou alergii označovanou jako WDEIA, která se projeví 
po konzumaci pšenice následované intenzivní fyzickou aktivitou (Balakireva & Zamyatnin, 2016). 
Tato alergická reakce se může rozvinout v anafylaktický šok (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

3.4.2. Klinický obraz a epidemiologie 

Alergie na pšenici tvoří 11-25 % potravinových alergií. Prevalence okamžité pšeničné alergie 
odvozená od pozitivního testu na kůži, hladin imunoglobulinů IgE a klinických příznaků je 0,2-4 %. 
Prevalence WDEIA je nižší než 0,1 %.  

Potravinová alergie se obvykle projeví v dětství mezi 3. a 5. rokem. Mezi klinické projevy se řadí 
kožní symptomy (např. otok, kopřivka, svědění), dýchací symptomy (např. sípání, bronchiální 
obstrukce, poruchy dýchání) a gastrointestinální symptomy (např. bolest břicha, průjem, 
nadýmání). Vyskytují se u dětí i dospělých (Scherf, Koehler, & Wieser, 2015).  

3.4.3. Diagnóza 

K diagnostice alergie na pšenici se využívají například kožní testy, IgE testy a orální provokační 
test.  

3.5. Neceliakální glutenová senzitivita (NCGS) 

Neceliakální glutenová senzitivita je označení pro onemocnění vyvolané lepkem, které není 
podmíněno ani autoimunitním, ani alergickým mechanismem (Vlčková, 2015). Pro tuto novou 
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nozologickou jednotku se užívají i jiné názvy, např. neceliakální glutenová/pšeničná senzitivita, 
neceliakální pšeničná senzitivita nebo pšeničná senzitivita.  

Na vzniku onemocnění se kromě lepku mohou podílet i další bílkoviny obilovin (inhibitory amylázy 
a trypsinu) nebo sacharidy označované zkratkou FODMAP (fermentabilní oligosacharidy, 
disacharidy, monosacharidy a polyoly) (Hoffmanová, 2019).  

3.5.1. Patogeneze 

Patogeneze této skupiny onemocnění vyvolaných lepkem není stále zcela jasná (Balakireva & 
Zamyatnin, 2016). Příčinou může být reakce imunitního systému tenkého střeva na lepek nebo 
jiné bílkoviny obilovin, změny střevního mikrobiomu nebo porucha intestinální bariéry.  

Antigliadinové protilátky IgG (AGA IgG) nalézané v séru 50 % pacientů s NCGS mohou být známkou 
imunitní reakce na gliadin, ale i jiných autoimunitních onemocnění. Dokonce se vyskytují u 2-8 % 
běžné populace. Některé studie prokázaly abnormality přirozeného nebo adaptivního imunitního 
systému tenkého střeva (Hoffmanová, 2019).  

Pšenice obsahuje špatně vstřebatelné sacharidy, tzv. FODMAP. Zdrojem FODMAP jsou také 
luštěniny, mléko a mléčné výrobky, med, některé druhy ovoce a zeleniny. Jejich podíl na vyvolání 
NCGS je zatím sporná (Hoffmanová, 2019). Fermentace těchto sacharidů je zodpovědná za vznik 
mastných kyselin a plynů s krátkým řetězcem. Některé gastrointestinální obtíže jsou způsobeny 
změnou střevního mikrobiomu. Konzumace nižšího množství FODMAP vede u některých pacientů 
s NCGS ke zlepšení obtíží (Tanveer & Ahmed, 2019). Podobný účinek může mít i dieta užívaná 
při léčbě syndromu dráždivého tračníku (Hoffmanová, 2019).  

Někteří pacienti s NCGS vykazují zvýšené hladiny zonulinu a FABP (Fatty Acid Binding Protein, 
tj. bílkovina vázající mastné kyseliny), které jsou známkou porušení intestinální bariéry a zvýšené 
propustnosti střevní stěny (Hoffmanová, 2019).  

3.5.2. Klinický obraz a epidemiologie 

Prevalence onemocnění není dosud zcela známá, protože někteří pacienti zahajují bezlepkovou 
dietu bez předchozího vyloučení celiakie či alergie na pšenici (Hoffmanová & Sánchez, 2015). 
Odhaduje se na 0,6-6 %. Studie zabývající se diagnostikou NCGS naznačují, že prevalence NCGS 
je po provedení lepkových expozičních testů nižší než po stanovení diagnózy na základě 
subjektivních údajů pacientů. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje kolem 4. dekády a postihuje 
přibližně 5x častěji ženy než muže (Hoffmanová, 2019).  

Gastrointestinální obtíže mohou napodobovat obtíže při celiakii nebo alergii na pšenici (Kohout, 
2016). Z intestinálních příznaků se objevuje bolest břicha, průjem a ztráta tělesné hmotnosti, 
nadýmání nebo plynatost (Tanveer & Ahmed, 2019).  

Extraintestinální potíže jsou nespecifické a těžko odlišitelné od nespecifických obtíží jiných poruch. 
Objevuje se únava, kožní vyrážky, bolesti kloubů, křeče ve svalech, bolesti hlavy, pocit tíže 
v končetinách, porucha pozornosti, deprese, hyperaktivita, ataxie, anémie (Kohout, 2016; Tanveer 
& Ahmed, 2019).  
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3.5.3. Diagnóza 

K diagnóze tohoto onemocnění dochází po vyloučení celiakie a alergie na pšenici a po zlepšení 
symptomů po bezlepkové dietě. Doporučuje se potvrzení lepkovým expozičním testem 
(Hoffmanová & Sánchez, 2015). V roce 2014 byl skupinou expertů pro objektivní stanovení 
diagnózy NCGS vytvořen diagnostický protokol, jehož základem je subjektivní hodnocení příznaků, 
tzv. Salernská kritéria (The Salerno Experts´ Criteria) (Hoffmanová, 2019).  

Do budoucnosti se očekává identifikace vhodného sérologického markeru, který by toto 
onemocnění odlišil od celiakie a alergie na pšenici a dalších onemocnění (Hoffmanová & Sánchez, 
2015).  
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4. Bezlepková dieta 

Bezlepková dieta je v současnosti jedinou efektivní léčbou osob, kterým byla diagnostikována 
choroba vyvolaná lepkem (Melini & Melini, 2019). Zároveň se však stala jednou 
z nejpopulárnějších diet u široké veřejnosti. Významnou roli v rychlém vzestupu její popularity 
hrají populární média a celebrity. Podle nedávných studií dodržuje bezlepkovou dietu zhruba 15 % 
Evropanů, v Latinské Americe je to až třetina populace (Newberry, McKnight, Sarav, & Pickett-
Blakely, 2017).  

Pacienti s celiakií a jinými autoimunitními onemocněními vyvolanými lepkem musí dodržovat celý 
život striktní bezlepkovou dietu (Hoffmanová & Sánchez, 2015). Její dodržování může vést 
u celiaků ke zlepšení histologického nálezu, biochemických hodnot, klinických projevů, mortality 
a komplikací spojených s celiakií (Biesiekierski, 2017). U pacientů s alergií na pšenici dochází 
po jejím vyřazení k vymizení příznaků (Scherf, Koehler, & Wieser, 2015).  

Také u většiny pacientů s NCGS vede k vymizení obtíží. Tito pacienti však mohou expozici 
lepku/pšenici upravovat podle symptomů. Většinou totiž dobře tolerují stopová množství lepku 
(Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

U neurologických onemocnění navozených lepkem není efekt bezlepkové diety zcela jednoznačný. 
Vzhledem k ireverzibilním neuronálním (axonálním) změnám lze od bezlepkové diety očekávat 
spíše stabilizaci klinického stavu se zástavou progrese než odeznění neurologické symptomatiky 
(Vlčková, 2015).  

Pro zdravé jedince, kteří drží bezlepkovou dietu, aniž by trpěli chorobou vyvolanou lepkem, 
se používá termín PWAGové (people who avoid gluten, tj. lidé, kteří se vyhýbají lepku). V tomto 
případě bývá motivací k dodržování bezlepkové diety přesvědčení o zdravotních přínosech diety 
nebo přesvědčení o škodlivých účincích lepku. Jejich počet v posledních letech narůstá a dnes 
tvoří největší skupinu konzumentů bezlepkových potravin. K této skupině osob bývají někdy 
přiřazováni pacienti s NCGS (Niland & Cash, 2018).  

V bezlepkové dietě jsou obiloviny, které obsahují lepek, nahrazovány jinými obilovinami (rýže, 
pohanka, proso, kukuřice, čirok, bér), pseudoobilovinami (amarant, merlík, pohanka) 
nebo luštěninami (čočka, hrách, fazole, cizrna, sója) (Hoffmanová & Sánchez, 2015).  

Navzdory přísnému dietnímu omezení může být bezlepková dieta zdravá a vyvážená (Mehtab, 
Singh, Malhotra, & Makharia, 2018). Často u ní však bývá popisován vysoký příjem nasycených 
tuků, sacharidů s vysokým glykemickým indexem a nedostatečný příjem vlákniny, železa, zinku, 
hořčíku, vápníku, vitaminu B12 a folátu (Vici, Belli, Biondi, & Polzonetti, 2016). 

Negativem bezlepkové diety může být i vyšší cena bezlepkových potravin nebo negativní 
psychosociální důsledky (Niland & Cash, 2018).  
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4.1. Potraviny v bezlepkové dietě 

Bezlepkový trh nabízí širokou škálu potravin, ze kterých mohou spotřebitelé vybírat. Komplikací 
při výběru vhodných potravin mohou být „skryté“ zdroje lepku nebo kontaminace bezlepkových 
potravin během výroby, proto se doporučuje vybírat pouze označené potraviny (Foschia, 
Horstmann, Arendt, & Zannini, 2016).  

Podle přítomnosti lepku v potravinách lze potraviny v bezlepkové dietě rozdělit na zakázané, 
rizikové a vhodné (Rukověť celiaka, 2016).  

4.1.1. Zakázané potraviny 

Při bezlepkové dietě je nutné vyřadit z jídelníčku obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves nebo jejich 
hybridní odrůdy), které obsahují lepek a všechny potraviny, které tyto obiloviny obsahují. Jde 
o výrobky z mouky (chléb, pečivo, strouhanka, cukrářské výrobky, těstoviny, knedlíky, přídavek 
do pokrmů), vločky, kroupy, krupky, lámanku nebo krupici (Celiak.cz - Bezlepková dieta SpBD, 
n.d.).   

Předmětem zkoumání vědců zůstává otázka, zda do stravy zařadit oves (Prováděcí nařízení Komise 
(EU) č. 828/2014). Problémem může být jeho kontaminace během sklizně, přepravy 
nebo zpracování (Mehtab, Singh, Malhotra, & Makharia, 2018). Většina osob s nesnášenlivostí 
lepku po konzumaci ovsa žádné nepříznivé účinky na zdraví nepociťuje (Prováděcí nařízení Komise 
(EU) č. 828/2014). 

4.1.2. Rizikové potraviny 

Rizikové jsou takové potraviny, které by mohly obsahovat lepek. Pokud nelze složení potraviny 
zjistit, je lepší se její konzumaci vyhnout. Mezi potraviny s možným obsahem lepku patří instantní 
pokrmy (polévky, omáčky, hotová jídla atd.), alternativní masa z oblasti výrobků zdravé výživy 
(klaso, setain, robi atd.), kořenící směsi, dresinky, kečupy, majonézy, sójové omáčky a jiná 
dochucovadla, polevy, kypřící prášky, náplně a cukrářské a další pekařské přípravky, uzenářské 
výrobky, výrobky z mletého masa, konzervy, paštiky, zmrzliny, dezerty, pudinky, cukrovinky, 
hotové pokrmy podávané v zařízeních veřejného stravování, směsi na instantní nápoje (Rukověť 
celiaka, 2016).  

4.1.3. Vhodné potraviny 

Při bezlepkové dietě jsou vhodné především přirozeně bezlepkové potraviny. Patří sem například 
brambory, rýže, kukuřice, luštěniny, sója, pohanka, proso, amarant, quinoa, teff, ovoce, zelenina, 
houby, maso, vejce, cukr, med, kakao a mléko, mléčné výrobky, jako jsou sýry, tvarohy, jogurty, 
smetana, maso, ryby, vejce, ořechy a semena, sladidla, dochucovadla, tuky, koření, 
nápoje - ovocné šťávy, nealkoholické nápoje, voda, čaj, káva, víno, destiláty (Rukověť celiaka, 
2016).  

Kromě přirozeně bezlepkových potravin se do jídelníčku zařazují i speciálně upravené potraviny 
nahrazující běžné potraviny obsahující lepek (Celiak.cz - Bezlepková dieta SpBD, n.d.) 
V současnosti je na našem trhu relativně široký výběr bezlepkových potravin od domácích 
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i zahraničních dodavatelů. K dostání jsou bezlepkové směsi na chléb, běžné pečivo, bezlepkové 
těstoviny, moučníky a celá řada pekařských výrobků (Dostálová & Kadlec, 2014).  

4.2. Označování potravin z hlediska obsahu lepku 

Při označování potravin v souvislosti s obsahem lepku je možné rozlišovat informace povinné 
a dobrovolné. Tyto informace jednak chrání zdraví spotřebitele a jednak mu umožňují lepší 
identifikaci a volbu pestré stravy při stravování doma i mimo domov (Prováděcí nařízení 
Komise (EU) č. 828/2014; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011). 

Tabulka 2 Přehled označování z hlediska obsahu lepku 

A. Povinné informace   
Lepek jako alergen   
B. Dobrovolné informace 
Povolená tvrzení „bez lepku“  

„velmi nízký obsah lepku“ 
Povolená doplňková tvrzení "vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku“  

„vhodné pro celiaky“ 
„speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku“ 
 „speciálně připravená pro celiaky“ 

Preventivní označení Např. „může obsahovat lepek“, „může obsahovat 
stopy lepku“ 

Registrovaná ochranná známka  Symbol přeškrtnutého klasu 
 (Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011; Státní zemědělská a potravinářská inspekce, n.d.; The Association of European 
Coeliac Societies, n.d.) 

4.2.1. Povinné informace  

Všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných do zařízení 
společného stravování, musí být označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011, které je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU 
od 13. prosince 2014. Mimo jiné se věnuje povinnému označování určitých látek nebo produktů 
vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost (dále jen „alergeny“), jejichž seznam je uveden 
v příloze II uvedeného nařízení. První položkou na tomto seznamu jsou: „obiloviny obsahující 
lepek, konkrétně pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní 
odrůdy a výrobky z nich, kromě:  

a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1); 
b) maltodextrinů na bázi pšenice (1); 
c) glukózových sirupů na bázi ječmene; 
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 
 (1) A výrobky z nich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergenicity, kterou úřad 
stanovil pro příslušný základní produkt“ (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011). 
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Alergeny se na obale uvádějí v seznamu složek uvedeném slovem „složení“, přičemž jejich název 
je zvýrazněn, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Pokud není seznam složek 
uveden, musí být součástí údajů slovo „obsahuje“ a následně název alergenu. Informace se 
nemusí uvádět v případě, že název potraviny jasně odkazuje na alergen (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011). 

4.2.2. Dobrovolné informace 

Osoby s nesnášenlivostí lepku tolerují různá malá množství lepku ve vymezeném rozsahu. Nabídka 
výrobků s různě nízkým obsahem lepku by měla odpovídat citlivosti a potřebám spotřebitelů, 
přičemž jednotlivé výrobky by měly být opatřeny odpovídajícími informacemi (Prováděcí nařízení 
Komise (EU) č. 828/2014). Požadavky na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém 
obsahu lepku v potravinách spotřebitelům ukládá prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014, 
které je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU od 20. července 2016.  

Povolená tvrzení 

Přípustná jsou tato tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách: 

 „bez lepku“ 
 „velmi nízký obsah lepku“ 

První z tvrzení se použije pro potraviny, které obsahují méně než 20 mg/kg lepku. Druhé tvrzení 
se použije pro potraviny, které obsahují nejvýše 100 mg/kg lepku a které se sestávají nebo 
obsahují alespoň jednu složku vyrobenou z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců 
speciálně zpracovanou tak, aby v nich byl snížen obsah lepku.  

Povolená doplňková tvrzení 

Bezlepkové potraviny nebo potraviny s velmi nízkým obsahem lepku mohou být označeny navíc 
doplňujícími tvrzeními: 

 "vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku“  
 „vhodné pro celiaky“  

Pokud je daná potravina speciálně vyrobena, připravena a/nebo zpracována tak, aby v ní byl 
snížen obsah lepku, nebo aby v ní byly nahrazeny složky obsahující lepek jinými přirozeně 
bezlepkovými složkami, je možné použít tato tvrzení: 

 „speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí lepku“  
 „speciálně připravená pro celiaky“ 

V prováděcím nařízení jsou také uvedeny dodatečné požadavky na potraviny obsahující oves. 
Po konzumaci ovsa nepociťuje nepříznivé účinky na své zdraví většina osob s nesnášenlivostí 
lepku. Během sklizně, přepravy, skladování a zpracování však může dojít ke kontaminaci ovsa 
pšenicí, žitem nebo ječmenem. Pokud je oves v potravinách označovaný jako „bez lepku“ nebo 
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s velmi nízkým obsahem lepku“ musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby 
se této kontaminaci zamezilo, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.  

Informace o nepřítomnosti lepku nebo sníženém obsahu lepku nesmí být uvedena na počáteční 
a pokračovací kojenecké výživě (Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014). 

Preventivní označení 

Některé potraviny mohou obsahovat malá množství lepku z důvodu kontaminace a mohou 
představovat nebezpečí pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Spotřebitel může být o takovém riziku 
informován preventivním označením „může obsahovat lepek“ nebo „může obsahovat stopy 
lepku“. Za stopové množství je považováno maximálně 50 mg lepku na 1 kg potraviny (Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, n.d.). 

Registrovaná ochranná známka  

Kromě výše uvedených tvrzení je možné bezlepkové výrobky označit symbolem přeškrtnutého 
klasu. V Evropě se s ním lze setkat u 12000 produktů. Jde o registrovanou ochrannou známku, 
kterou mohou získat výrobci bezlepkových potravin po podepsání licenční smlouvy s AOECS 
(Association of European coeliac societies, n.d.). Zprostředkování licence k symbolu přeškrtnutého 
klasu umožňuje v České republice Společnost pro bezlepkovou dietu (Celiak.cz - Bezlepková 
dieta SpBD, n.d.).   

Licenci je možné získat pro produkty, které po analýze lepku akreditovanou laboratoří splňují 
podmínku danou právními předpisy pro označování výrobku bez lepku, tj. obsah lepku 
do 20 mg/kg potraviny. Licencované produkty jsou opatřeny registračním číslem, které udává kód 
země, kódem výrobce a číslem výrobku. Licenci nelze získat pro produkty přirozeně bezlepkové 
a nezpracované jako obilná zrna z rýže a kukuřice, maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky, 
kojenecká výživa, zelenina a luštěniny, ořechy, semena, ovoce, nápoje, sladidla, tuky, ocet 
a koření a aromatické byliny (Celiak.cz - Bezlepková dieta SpBD, n.d.).  

Obrázek 1 Registrovaná ochranná známka 

 

(Celiak.cz - Bezlepková dieta SpBD, n.d.)   
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5. Charakteristika vybraných bezlepkových potravin 

5.1. Trvanlivé pečivo 

Trvanlivé pečivo je druhem pekařského výrobku. Vyrábí se zejména z mouky, případně z dalších 
surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci. Obsahuje nejvýše 10 % vody, s výjimkou 
preclíků, perníků a trvanlivých tyčinek, které obsahují nejvýše 16 % vody. Výrobky mohou být 
máčené, potahované, plněné různými náplněmi nebo povrchově upravené (Vyhláška č. 333/1997 
Sb. pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta). 

Trvanlivost jednotlivých skupin trvanlivého pečiva se liší a nelze ji jednoznačně definovat. 
Kritériem trvanlivosti může být například zachování křehkosti, kterou výrobek ztrácí vlhnutím, 
nebo dojem žluknutí a hořknutí při senzorickém hodnocení výrobku. Za kritérium není většinou 
považováno tuhnutí masy výrobku nebo čerstvá pečivová chuť a vůně, která se u těchto výrobků 
po výrobě rychle ztrácí (Dostálová & Kadlec, 2014). 

5.1.1. Skupiny trvanlivého pečiva 

Jednotlivé skupiny výrobků jsou definované ve vyhlášce, viz tabulka 3. V odborné literatuře 
se pro extrudované výrobky, pufované výrobky a crackerové pečivo někdy používá označení snack 
výrobky. Z výrobků trvanlivého pečiva tvoří největší podíl ve výrobě sušenky a oplatky (Dostálová 
& Kadlec, 2014). 

Tabulka 3 Členění trvanlivého pečiva na skupiny 

Druh Skupina 

trvanlivé pečivo 

sušenky ze šlehaných hmot 
oplatky 
perníky 
suchary 
preclíky 
trvanlivé tyčinky 
knäckebrot 
crackerové pečivo 
extrudované výrobky 
pufované výrobky 
macesy 
piškoty 

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 333/1997 Sb. pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a 
cukrářské výrobky a těsta) 
 
Definice skupin trvanlivého pečiva: 

 Sušenky jsou výrobky získané upečením těsta, zejména chemicky kypřeného. 
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 Trvanlivým pečivem ze šlehaných hmot se rozumí výrobky kypřené výhradně mechanicky. 
Jako základní suroviny jsou použity vaječný obsah a cukr. 

 
 Oplatky jsou výrobky získané upečením tenké vrstvy těsta nebo hmoty kontaktním 

způsobem ve formách. 
 

 Perníky jsou pečené výrobky z chemicky kypřeného těsta s přídavkem koření 
a neutralizovaného invertovaného cukerného roztoku nebo invertního cukru nebo medu. 

 
 Suchary jsou výrobky z těsta kypřeného chemicky nebo biologicky, po upečení krájené 

na plátky a restované. 
 

 Preclíky a trvanlivé tyčinky jsou výrobky z těsta, kypřeného chemicky nebo biologicky, 
které musí být při pečení prosušeny v celém objemu. 

 
 Crackerové pečivo je vyrobeno z laminovaných těst kypřených chemicky nebo biologicky. 

 
 Extrudovaný výrobek je výrobek vyrobený z mlýnských obilných výrobků extruzní 

technologií působením tlaku a teploty. 
 

 Pufované výrobky jsou vyrobené z obroušených zvlhčených obilných zrn jednoho nebo 
více botanických druhů obilovin, rýže nebo pohanky v expanzní formě pečícího zařízení 
působením tlaku a teploty. 

 
 Maces je křehký nekvašený výrobek kulatého či hranatého tvaru vyrobený z nekynutého 

těsta z vody a pšeničné mouky tepelnou úpravou. 
 

 Knäckebrot je výrobek křehké konzistence z mlýnských obilných výrobků a dalších surovin 
obvykle ve tvaru obdélníku vyrobený tepelnou úpravou (Vyhláška č. 333/1997 Sb. pro 
mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta). 

 
5.1.2. Základní suroviny 

Jak je uvedeno výše, patří k základním surovinám pro výrobu trvanlivého pečiva mouka, případně 
další suroviny, přídatné látky a látky určené k aromatizaci (Vyhláška č. 333/1997 Sb. pro mlýnské 
obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta). U běžného trvanlivého 
pečiva je základem především pšeničná mouka (Kadlec, Melzoch, & Voldřich, 2009). V ní obsažený 
lepek umožňuje vznik typické struktury těsta, která má význam pro kvalitu těchto výrobků 
(Biesiekierski, 2017). 

V lepkovém těstě trvanlivého pečiva nemusí být na rozdíl od chleba tolik vyvinuta lepková síť. 
Přesto je důležitá pro soudržnost těsta během výrobního procesu nebo pro jeho pružnost během 
tvarování výrobků. Kromě technologických vlastností má lepek vliv i na senzorické vlastnosti 
výrobků (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018).  

Pro získání těsta s vlastnostmi podobnými těstu lepkovému se jako základní suroviny používají 
škroby, bezlepkové mouky z obilovin nebo pseudoobilovin, hydrokoloidy a bílkoviny. Ke zlepšení 
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vlastností těsta se přidávají také enzymy nebo emulgátory (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 
2018).  

Funkčnost surovin v jednotlivých typech bezlepkových potravin (chlebech, sušenkách, těstovinách 
apod.) se velmi liší. Při výběru surovin pro výrobu komerčně dostupných bezlepkových potravin 
se zohledňují kromě vlastností také náklady nebo marketing, proto používané suroviny 
neodpovídají surovinám navrženým výzkumnými studiemi (Roman, Belorio, & Gomez, 2019).  

Škroby 

V pšeničné mouce je škrob nejvíce zastoupenou složkou (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & 
Condelli, 2018). Jeho význam spočívá zejména ve vytvoření textury výrobků v důsledku 
želatinizace škrobu během pečení (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018; El 
Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018). S odstraněním pšeničné mouky z receptury 
je odstraněn také škrob. Jako náhradní zdroj škobu se využívá maniok, brambory, kukuřice, 
tapioka, fazole nebo rýže. Kromě toho se testuje použití bezlepkového pšeničného škrobu (Di 
Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018).  

Obiloviny 

Zdrojem bezlepkové obilné mouky může být rýže, proso, čirok, kukuřice nebo teff. Z rýže mohou 
být kromě mouky využity pro zvýšení nutričních vlastností i vedlejší produkty rýže. Proso zahrnuje 
obiloviny s malými jádry (bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý), které se 
z pohledu obsahu makro- a mikronutrientů liší především v obsahu lipidů. Mohou se lišit také 
v obsahu vlákniny (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018).  

Otázkou zůstává použití ovesných mouk. Některé odrůdy ovsa totiž mohou obsahovat imunogenní 
aminokyselinové sekvence, také existuje riziko křížové kontaminace obilovinami obsahujícími 
lepek (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018).  

Pseudoobiloviny 

Mouky z pseudoobilovin mají ve srovnání s bezlepkovými obilnými moukami nebo čistými škroby 
používanými ve výrobě bezlepkových potravin lepší nutriční profil (El Khoury, Balfour-Ducharme, 
& Joye, 2018). Pro výrobu mouk se používají amarant, pohanka, quinoa nebo chia (Di Cairano, 
Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018).  

Hydrokoloidy 

Gumy a hydrokoloidy se používají ke zlepšení struktury a vzhledu bezlepkových potravin. Většinou 
se jedná o polysacharidy. Významná je jejich schopnost vytvářet sítě a filmy, zahušťovat 
a zadržovat vodu (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 2018). Nejčastěji se používá 
xanthanová guma a hydroxypropylmethylcelulóza (HPMC) (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 
2018).  
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Bílkoviny 

V bezlepkových potravinách je možné k ovlivnění jejich struktury použít vaječné, mléčné, 
nelepkové obilné bílkoviny nebo bílkoviny luskovin. Tyto bílkoviny mají často lepší 
aminokyselinové složení než lepek, který je deficitní v obsahu lysinu. Podílí se na zlepšení 
senzorických vlastností (barva, chuť) (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018).  

Enzymy 

Enzymy se při výrobě potravin používají jako pomocné látky pro své schopnosti navodit vznik sítě 
mezi polymery. Sledují se například transglutamináza, oxidáza glukózy, tyrozináza, laktáza. Kromě 
těchto jsou sledovány proteolytické (peptidázy) enzymy nebo enzymy hydrolyzující škrob 
(α-amyláza, amyloglykosidáza) (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018).  

Emulgátory 

Emulgátory mohou hrát roli v interakcích mezi látkami nebo při stabilizaci rozhraní voda/vzduch, 
voda/tuk (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018).  

Další suroviny 

Volba dalších surovin závisí na tom, o jakou skupinu výrobků se jedná. Při výrobě sušenek jsou 
to většinou cukr (k dosažení sladké chuti a chuťové plnosti), tuk (k ovlivnění technologických 
a texturních vlastností) nebo sušené mléko, vejce, aromatizační a ochucující látky. U oplatek 
se použije cukr, tuk, vejce, sušené mléko nebo lecitin. Významnou složkou u perníků je typická 
směs koření. Na výrobu trvanlivého pečiva ze šlehaných hmot (např. piškoty) se použije vaječná 
směs, cukr, potravinářská barviva nebo kakao aj. Suchary, tyčinky a preclíky mohou obsahovat 
tuky, sušené mléčné výrobky, sušená vejce, sůl, chemická kypřidla. Při výrobě crackerů se 
uplatňuje tuk nebo droždí (Kadlec, Melzoch, & Voldřich, 2009).  

5.1.3. Jiné ovlivnění vlastností těsta 

K získání žádoucích reologických vlastností těsta mohou být použity různé strategie zpracování 
bezlepkových mouk. Vlastnosti těsta mohou ovlivnit: různá zařízení na mletí mouky, klíčivost 
semen, kynutí potravin z mouky, fosforylace mouky, předželatinace škrobu, tepelná úprava 
semen, použití syrovátkových bílkovin a další (El Khoury, Balfour-Ducharme, & Joye, 2018).  

5.1.4. Význam ve výživě 

Pekařské výrobky, včetně trvanlivého pečiva, jsou konzumovány obvykle jako součást snídaně, 
dopolední nebo odpolední svačiny lidmi všech věkových kategorií. Jejich spotřeba bývá spojována 
s chutností těchto výrobků (Albuquerque, Santos, Silva, Oliviera, & Costa, 2017). Většinou bývají 
poměrně dobře stravitelné. 

Jednotlivé skupiny trvanlivého pečiva mají ve výživě různý význam. Sladký typ těchto výrobků 
představuje vzhledem k vysokému obsahu tuku a cukru bohatý zdroj energie. Z výživového 
hlediska bývá negativně hodnoceno pro vysoký glykemický index nebo nevhodné složení tuku 
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(nasycené mastné kyseliny, trans-nenasycené mastné kyseliny). Jiné vysoce energetické výrobky 
trvanlivého pečiva mohou být vhodné např. pro sportovce. Existují však také výrobky s nižším 
obsahem tuku a cukru jako jsou suchary, což se odráží i na jejich nižší energetické hodnotě 
(Dostálová & Kadlec, 2014).  

Vzhledem k možnosti použití širší škály přísad má tento typ výrobků potenciál poskytnout základní 
živiny ve stravě pacientů s nesnášenlivostí lepku (Di Cairano, Galgano, Tolve, Caruso, & Condelli, 
2018). 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

6. Materiál a metody 

6.1. Analyzované vzorky 

Celkem bylo analyzováno 31 výrobků trvanlivého pečiva (23 výrobků bez lepku, 8 výrobků 
s lepkem). Výrobky byly zakoupeny během ledna a února 2019 v obchodních centrech nebo 
specializovaných prodejnách bezlepkových potravin v Praze. Bylo vybráno několik skupin výrobků 
od různých výrobců. Největší skupinu tvoří sušenky a oplatky, dále jsou zastoupeny extrudované 
výrobky, crakerové pečivo a piškoty. V tabulce 4 je uveden popis výrobků podle údajů uvedených 
na jejich etiketě.  

Tabulka 4 Seznam analyzovaných výrobků 

1 
Vanilla & 
Choc, Raw 
Vegan Cookie 

Výrobce:  Rawvolution, s.r.o. 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

Kešu ořechy*, bezlepkové ovesné vločky*, agávový 
sirup*, javorový sirup*, sůl, vanilka Bourbon* (0,1 %), 
kakaové kousky (2,8 %) [kešu ořechy*, javorový sirup*, 
kakaový prášek (11,9 %), vanilka Bourbon* (0,2 %), sůl]. 
*Produkt ekologického zemědělství. Může obsahovat 
stopové množství lískových ořechů a mandlí. 

Hmotnost balení: 50 g 

2 

Cacao & 
White Choc, 
Raw Vegan 
Cookie 

Výrobce:  Rawvolution, s.r.o. 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

kešu ořechy*, bezlepkové ovesné vločky*, agávový 
sirup*, javorový sirup*, kakaový prášek (7,4 %)*, sůl, 
vanilka bourbon*, bílé kousky (4,5 %) (kešu ořechy*, 
javorový sirup*, vanilka bourbon*, sůl) 

Hmotnost balení: 50 g 

3 
Blueberry & 
Baobab, Raw 
Vegan Cookie 

Výrobce:  Rawvolution, s.r.o. 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

kešu ořechy*, mouka z šáchoru jedlého*, agávový 
sirup*, javorový sirup*, sušené borůvky (4,8 %), 
pistácie*, baobab (2,1 %)*, vanilka Bourbon*, sůl, raw 
za studena zpracovaný borůvkový extrakt. *Produkt 
ekologického zemědělství. Může obsahovat stopové 
množství lískových ořechů a mandlí. 

Hmotnost balení: 50 g 

4 
Hazelnuts, 
Raw Vegan 
Cookie 

Výrobce:  Rawvolution, s.r.o. 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

lískové ořechy* (60 %), bezlepkové ovesné vločky*, 
agávový sirup*, javorový sirup*, sůl, vanilka bourbon*; 
*Produkt ekologického zemědělství. Může obsahovat 
stopové množství mandlí a kešu ořechů. 

Hmotnost balení: 50 g 
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5 

Salted 
Caramel 
&Pecan, Raw 
Vegan Cookie 

Výrobce:  Rawvolution, s.r.o. 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

kešu ořechy*, mouka z šáchoru jedlého*, agávový 
sirup*, javorový sirup*, pekanové ořechy (5,6 %), vanilka 
Bourbon*, sůl, kousky s příchutí slaný karamel (3,7 %) 
(kešu ořechy*, javorový sirup*, kokosový cukr*, sůl, 
vanilka Bourbon*) *Produkt ekologického zemědělství. 
Může obsahovat stopové množství lískových ořechů 
a mandlí. 

Hmotnost balení: 50 g 

6 Sin gluten, 
Chip choco  

Výrobce:  Galletas Gullón, S.A 
Skupina: Sušenky 

Složení: 

Kukuřičná mouka, čokoláda bez cukru a bez lepku 25% 
[Kakaová hmota, sladidla: maltitol, kakaové máslo, 
emulgátor: sójový lecitin, vanilkové aroma] sladidlo: 
maltitol, kukuřičný škrob, rostlinný olej (slunečnicový 
s vysokým obsahem mastných kyselin) rýžová mouka, 
sojová mouka, rostlinná vláknina, bramborový škrob, 
kvasnice: hydrogenuhličitan sodný a amonný, sůl, aroma, 
emulgátor: sójový lecitin. Může obsahovat stopy mléka 
a oříšku. 

Hmotnost balení: 130 g 

7 

Celita Gluten 
Free Cookies 
with 
Chocolate 
Chunks 

Výrobce:  Výrobce: SOCO CZ s.r.o. 
Skupina: sušenky  

Složení: 

Hořká čokoláda* 17,4 % [kakaová hmota, cukr, rostlinný 
tuk (palmový, shea, ilipe, sal, kokum, mango v různém 
poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor: sójový lecitin], sójová mouka 17 %, stolní 
margarín [palmový tuk, řepkový olej, pitná voda, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, 
slunečnicový lecitin; jedlá sůl (0,025 %), konzervant: 
kyselina sorbová, aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, barvivo: beta-karoten], sójová krupice 12 %, 
rozinky 9,8 %, slunečnicový olej, jablka kostky 7,5 %, 
pitná voda, cukr, lísková jádra 5 %, glukózo-fruktozový 
sirup s obsahem maltózy, kukuřičný škrob, maltodextrin, 
emulgátor: sójový lecitin, zvlhčující látka: glycerol, 
aroma.*Čokoláda vedle kakaového másla obsahuje 
rostlinné tuky. Obsah kakaové sušiny v hořké čokoládě 
nejméně 50 %. Výrobek může obsahovat arašídy a 
mléko. 

Hmotnost balení: 150 g 
  



33 
 

8 
Cookies 
Double 
Chocolate 

Výrobce:  Kaufland Česká republika v.o.s. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Cukr, pšeničná mouka, kakaová hmota, rostlinné oleje 
(palmový, slunečnicový), máslo (mléko), ovesná mouka, 
kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, glukózo- 
fruktózový sirup, sušené vejce, kakaový prášek 
se sníženým obsahem tuku, sušené odsředěné mléko, 
kypřící látky (difoforečnany, uhličitany sodné), jedlá sůl, 
sušený vaječný bílek, emulgátory (sójový lecitin, 
lunečnicový lecitin), zkaramelizovaný cukr, přírodní 
aroma. Může obsahovat stopy skořápkových plodů. 

Hmotnost balení: 200 g 

9 Gluten Free 
Saltí 

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: crackerové pečivo 

Složení: 

Kukuřičný škrob, palmový tuk, kukuřičná mouka, cukr, 
sójová mouka, dextróza, modifikovaný kukuřičný škrob, 
kypřící látka: uhličitan amonný, tartrat monodraselný, 
uhličitan sodný; mořská sůl 2,3 %, emulgátor: sójový 
lecitin; zahušťovadlo: guarová guma, rgulátor kyselosti: 
kyselina citronová; přírodní romarínové aroma. Může 
obsahovat stopy vlčího bobu. 

Hmotnost balení: 175 g 

10 Nutri Free 
Crackers 

Výrobce:  NT FOOD S.p.A 
Skupina: crackerové pečivo 

Složení: 

Škrob, bramborový škrob, rýžová mouka, kukuřičná 
mouka, slunečnicový olej, vejce, sůl 2,2 %, extra 
panenský olivový olej, zahušťovadlo: guarová guma, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, cukr, 
modifikovaný tapiokový škrob, regulátor kyselosti: 
hydrogenuhličitan sodný, aroma, pivovarské kvasnice, 
antioxidant: extrakt rozmarýnu. Může obsahovat stopy 
mléka a sóji. 

Hmotnost balení: 200 g 

11 

Opavia BeBe 
Rodinné 
jemné s 
celozrnnými 
cereáliemi 

Distributor:  Mondelez Czech Republic s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Cereálie 68,6 % (pšeničná mouka 50,9 %, celozrnná 
pšeničná mouka 17,7 %), cukr, palmový tuk, řepkový 
olej, pšeničný škrob, emulgátory (E 472e, sójový lecitin), 
kypřící látky (E 500, E 503), jedlá sůl, sušené odstředěné 
mléko, směs vitaminů a minerálních látek(vitamin E, 
vitamin B1, niacin, elementární železo, uhličitan 
hořečnatý), aromata (máslové, vanilin), regulátor 
kyselosti (kyselina citronová), látka zlepšující mouku 
(disiřičitan sodný). Může obsahovat vejce, semena 
sezamu, ořechy. 

Hmotnost balení: 130 g 
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12 
Gluten Free 
Butterkeks 
Petit Beurre 

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, máslo (mléko) 10 %, 
cukr, modifikovaný tapiokový škrob, vejce, sušené 
plnotučné mléko, sirup z cukrové řepy, emulgátor: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- 
a diacetylvinnou (řepkový); kypřící prášek: uhličitan 
amonný a uhličitan sodný; sůl, přírodní aroma, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová. Může obsahovat stopy sóji 
a vlčího bobu. 

Hmotnost balení: 165 g 

13 Gluten Free 
Milly friends  

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Kukuřičná mouka, rýžová mouka, rostlinný margarín 
[rostlinné tuky a oleje (palmový, palmojádrový, 
kokosový, řepkový v různem poměru), pitná voda, jedlá 
sůl, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; 
aróma], cukr, bramborový škrob, kukuřičný škrob, sirup 
z cukrové třtiny, rýžový škrob, kypřící látky: uhličitan 
amonný, hydrogenuhličitan sodný; modifikovaný 
kukuřičný škrob, jedlá sůl, aroma. Může obsahovat stopy 
sóji a vlčího bobu. BEZ LAKTÓZY. 

Hmotnost balení: 125 g 

14 Mini Butter 
Spekulatius 

Výrobce:  Coppenrath 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Mouka (kukuřičná, rýžová, plantejnová), cukr, 17 % 
máslo (bezlaktozové kravské mléko), bramborový škrob, 
modifikovaný škrob E1412, inulin, glukózo- fruktózový 
sirup, prášek z celého vejce, vaječný bílek v prášku, sůl, 
bourbon vanilka v prášku, přírodní prášek zcelého vejce, 
vaječný bílek v prášku, sůl, bourbon vanilka v prášku, 
přírodní vanilkové aroma, kypřící činidla 
(hydrogenuhličitan sodný E500ii, hydrogenuhličitan 
amonný E503ii). 

Hmotnost balení: 150 g 

15 
Animals 
Butter 
Biscuits 

Výrobce:  Dr. Gerard CZ-SK s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový, řepkový, 
kokosový) v různém poměru, máslo 3 %, kukuřičný 
škrob, kypřící látky: uhličitany amonné, uhličitany sodné, 
difosforečnany; glukózový sirup, sušené mléko 
plnotučné, extrakt z ječného sladu, jedlá sůl, přírodní 
emulgátor: lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
viatmin A, vitamin D, vitamin E. Může obsahovat arašídy, 
jiné skořápkové plody, vejce, sezam, siřičitany a sóju. 

Hmotnost balení: 150 g 
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16 
Glutaline 
Piškoty bez 
lepku 

Výrobce:  DRUID CZ s.r.o. 
Skupina: piškoty  
Složení: Kukuřičná mouka 44 %, vejce 30 %, cukr 
Hmotnost balení: 120 g 

17 Bezlepkové 
piškoty 

Výrobce:  KÁVOVINY a.s. 
Skupina: piškoty 
Složení: Kukuřičná mouka, vejce 42 %, cukr 
Hmotnost balení: 120 g 

18 
Opavia 
Piškoty 
tradiční 

Distributor:  Mondelez Czech Republic s.r.o. 
Skupina: piškoty 
Složení: Pšeničná mouka 53,8 %, vejce 42,7 %, cukr 
Hmotnost balení: 240 g 

19 

Glutaline 
Žloutkové 
věnečky bez 
lepku 

Výrobce:  DRUID CZ s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Bezlepková směs (rýžová mouka, kukuřičný škrob, sójová 
mouka, mouka z vlčího bobu, bramborový škrob, 
pšeničná vláknina - bez lepku), cukr, palmový tuk, sušené 
vaječné žloutky 2,4 %, sušené mléko odstředěné, 
zahušťovadlo: guma guar, sušený vaječný bílek, aromata, 
kypřící látka: hydrogenuhličitan amonný. 

Hmotnost balení: 100 g 

20 
Opavia Zlaté 
věnečky 
žloutkové 

Distributor:  Mondelez Czech Republic s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Pšeničná mouka, cukr, palmový tuk, sušená syrovátka 
(z mléka), sušené vaječné žloutky 2 %, sojová mouka, 
jedlá sůl, kypřící látka (E 503), aromata, emulgátor 
(sójový lecitin). Může obsahovat ořechy. 

Hmotnost balení: 150 g 

21 Gluten Free 
Fior di Sole 

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Kukuřičná mouka, bramborový škrob, cukr, palmový tuk, 
rýžový sirup, vejce, modifikovaný kukuřičný škrob, rýžový 
škrob, sušený bílek, kypřící látky: uhličitan sodný, 
uhličitan amonný, přírodní aroma, sůl. Může obsahovat 
stopy sóji a vlčího bobu. BEZ LAKTÓZY. 

Hmotnost balení: 100 g 

22 
Lázeňské 
oplatky 
bezlepkové 

Výrobce:  CLIP Luhačovice 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Bezlepková mouka (deproteinovaný pšeničný škrob, 
kukuřičný škrob, sójová mouka, bramborový škrob, 
emulgátor E412, cukr, plně ztužené rostlinné tuky a oleje 
(řepkový, palmojádrový - v různém poměru). Kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku 24 %, sušená 
syrovátka, Vajahit (kukuřičná mouka, sójová mouka, 
sušená syrovátka, emulgátor - sójový lecitin, barvivo - 
extrakt světlice barvířské), aroma čokoládové, vanilkové, 
jedlá sůl. Může obsahovat ořechy. Náplň 70 %. 

Hmotnost balení: 140 g 
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23 

Opavia 
Kolonáda 
Tradiční 
lázeňské 
oplatky 
čokoládové 

Distributor:  Mondelez Czech Republic s.r.o. 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Pšeničná mouka, cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, 
laktóza (z mléka), sušené plnotučné mléko, řepkový olej, 
sušené vaječné žloutky, emulgátory (sójový lecitin, 
slunečnicový lecitin), barvivo (amoniakový karamel), 
aromata, jedlá sůl. Může obsahovat ořechy. 

Hmotnost balení: 200 g 

24 
Celi Hope 
Kávová 
oplatka 

Výrobce:  Pečívárne Lipt. Hrádok, s.r.o. 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Rostlinný tuk (palmový shea), fruktóza, kukuřičný škrob, 
bramborový škrob, sójová mouka, sušená syrovátka, 
amarantová mouka 5,4 %, kukuřičná mouka, káva 2,7 %, 
rostlinný olej (řepkový), pražená jádra lískových ořechů, 
sušené mléko odstředěné, kakao se sníženým obsahem 
tuku, zahušťovadlo (guma guar), kypřící látky (uhličitany 
sodné a amonné, aroma, emulgátor (lecitiny), pražené 
arašídy, kyselina listová. Může obsahovat semena 
sezamu a vejce. 

Hmotnost balení: 23 g 

25 Gluten Free 
Nocciolí 

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Fruktóza, lískové ořechy 17 %, palmový olej, kakaový 
prášek s nízkým obsahem tuku, kukuřičná mouka, sušené 
mléko, bramborový škrob, emulgátor: sójový lecitin, sůl 
aroma, kypřící prášek: uhličitan amonný, zahušťovadlo: 
guma guar; antioxidant: kyselina askorbová. Může 
obsahovat stopy vajec, sezamu, arašídů (jádra 
podzemnice), mandlí a jiných skořápkových plodů. 

Hmotnost balení: 63 g 

26 
Gluten Free 
Wafers al 
cacao 

Výrobce:  Dr. Schär AG / SPA 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Bramborový škrob, cukr, kokosový olej, kakaový prášek 
se sníženým obsahem tuku 6 %, rýžová mouka, sójová 
mouka, emulgátor: slunečnicový lecitin; zahušťovadlo: 
guma guar; kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný. Může 
obsahovat stopy lískových oříšků a mléko. 

Hmotnost balení: 125 g 

27 

Opavia 
Kolonáda 
Tradiční 
oplatky 

Distributor:  Mondelez Czech Republic s.r.o. 
Skupina: oplatky 

Složení: 

Pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový, 
palmojádrový), plně ztužený palmojádrový tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené syrovátka 
(z mléka), lískooříšková pasta 4,4 %, čokoláda v prášku 
3,9 % (cukr, kakaový prášek), sójová mouka, řepkový 
olej, kypřící látka (E500), emulgátor (sójový lecitin), jedlá 
sůl. Může obsahovat vejce. 

Hmotnost balení: 140 g 
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28 

Dexi Crispy 
pillows s 
čokoládovou 
příchutí 

Výrobce:  Poex Velké Meziříčí, a.s.  
Skupina: extrudované výrobky 

Složení: 

Extrudát (kukuřičná mouka, rýžová mouka, cukr, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, LAKTÓZA, jedlá sůl), 
náplň s vanilkovou příchutí 30 % [cukr, rostlinný tuk (olej 
z máslovníku), sušená SYROVÁTKA, sušené odstředěné 
MLÉKO, emulgátor: slunečnicový lecitin; přírodní 
vanilkové aroma]. Výrobek může obashovat stopy 
arašídů, skořápkových plodů, SÓJI, sezamu. 

Hmotnost balení: 150 g 

29 

Jeníkův lup - 
Cereální 
polštářky s 
čokoládovou 
náplní  

Výrobce:  BONAVITA, spol. s.r.o. 
Skupina: extrudované výrobky 

Složení: 

Obiloviny 49,4% (pšeničná mouka, rýžová mouka, 
pšeničné otruby), čokoládová náplň 40% [cukr, rostlinný 
tuk (palmový, shea olej), sušená syrovátka, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku 7,6%, kakaová 
hmota 5%, sušené mléko odtučněné, emulgátor: 
slunečnicový lecitin, vanilkový extrakt, aroma], cukr, 
kakaový prášek, sušené mléko odtučněné.Informace 
pro alergiky: výrobek může obsahovat stopy sóji, arašídů 
a lískových ořechů. 

Hmotnost balení: 250 g 

30 

Glutaline 
Sušenky se 
skořicí a 
kakaem bez 
lepku 

Výrobce:  DRUID CZ s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Rostlinný tuk (palmový olej a palmový tuk, voda, sůl, 
emulgátor: slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy 
mastných kyselin, kyselina: kyselina citronová, barvivo: 
karoteny, přírodní aroma), cukr, bramborový škrob, 
pšeničný deproteinovaný škrob (bez lepku), rýžová 
mouka, glukózový sirup s vysokým obsahem maltózy, 
pohanková mouka, zahušťovadlo: guma guar, sušené 
vaječné žloutky, skořice 0,3 %, aroma. 

Hmotnost balení: 140 g 

31 Opavia Zlaté 
Esíčka 

Distributor:  Mondelez Czech Republic, s.r.o. 
Skupina: sušenky 

Složení: 

Sušenky se skořicí - pšeničná mouka, palmový tuk, cukr, 
pšeničný škrob, sušené vaječné žloutky, skořice 0,1 %, 
aroma. Kakaové sušenky - pšeničná mouka, palmový tuk, 
cukr, pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku 2,5 %, sušené vaječné žloutky, skořice, 
aroma. Může obsahovat mléko a ořechy. 

Hmotnost balení: 220 g 

6.2. Použité chemikálie, pomůcky a přístroje 

6.2.1. Chemikálie 

- Bortrifluorid, 10 % roztok v methanolu (Sigma-Aldrich Co., Německo) 
- Chlorid sodný p.a. (Lachema, Česká republika) 
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- Destilovaná voda 
- Hydroxid sodný (Penta, Česká republika) 
- Methanol, p.a. (Sigma-Aldrich Co., Německo) 
- n-Hexan 99 %, p.a. (Penta,Česká republika) 
- Petrolether, p.a. (Penta, Česká republika) 
- Síran sodný bezvodý, p.a. (Penta, Česká republika) 

 

6.2.2. Standardy 

- Standardy mastných kyselin, Supelco 37 Component FAME mix (Supelco, USA) 

6.2.3. Pomůcky 

- Běžné laboratorní pomůcky a sklo (varné baňky s kulatým dnem, kádinky, odměrné válce, 
pipety, chladiče) 

- Soxhletův extraktor 
- Extrakční patrony 

6.2.4. Přístroje 

- Digitální analytické váhy, Mettler Toledo AB204-S Classic (Švýcarsko) 
- Elektrické topné hnízdo, LTHS 50, Brněnská Drutěva v.d. (Česká republika) 
- Extrakční jednotka 1043, Soxtec systému HT6  
- Rotační vakuová odparka s vodní lázní (Švýcarsko) 
- Sušárna Memmert (Švýcarsko) 
- Plynový chromatograf Agilent 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, USA) s plamenově-

ionizačním detektorem  
- Kapilární kolona Supelco SP 2560 (Supelco, Bellefonte, USA) 100 m x 0,25 mm, tloušťka 

filmu 0,20 μm 

6.3. Pracovní postupy a metody 

6.3.1. Stanovení obsahu tuku a složení mastných kyselin 

Obsah tuku ve vzorcích byl stanoven gravimetricky po jeho extrakci dle Soxhleta nebo s využitím 
přístroje Soxtec. Po extrakci byly tuky převedeny na methylestery mastných kyselin, které byly 
následně analyzovány metodou plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem. 

Příprava vzorku 

Vzorek byl zvážen a homogenizován v třecí misce. Pokud nebyl homogenát sypký, bylo v průběhu 
homogenizace přidáno takové množství bezvodého síranu sodného, dokud nebyla dosažena sypká 
konzistence.  
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Extrakce tuku dle Soxhleta 
 
Do 250ml baňky se zábrusem byl umístěn varný kamínek a baňka byla zvážena na analytických 
vahách. Do extrakčních patron bylo naváženo 4-10 g homogenizovaného vzorku a patrona byla 
utěsněna vatou. Následovalo umístění baňky a extrakční patrony do Soxhletovy aparatury, 
viz obrázek 2. Jako extrakční rozpouštědlo bylo použito 150 ml petroletheru. Soxhletova extrakce 
probíhala při zahřívání baňky pod zpětným chladičem na topném hnízdě 8 hodin. Po ukončení 
extrakce a zchladnutí baňky bylo rozpouštědlo odpařeno na vakuové rotační odparce. Následně 
byla baňka vysušena a zvážena. Celkový obsah tuku byl vypočten jako rozdíl mezi baňkou 
s obsahem tuku po extrakci a předem zváženou baňkou. 

Obrázek 2 Aparatura pro Soxhletovu extrakci 

 

(Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra chemie, n.d.) 

Extrakce tuku na přístroji Soxtec 

Na analytických vahách byly zváženy extrakční kelímky s varným kamínkema 4-20 g 
homogenizovaného vzorku v extrakčních patronách, které byly utěsněny vatou. Do extrakčních 
nádobek s kamínkem bylo nalito 90 ml petroletheru. Po zapnutí extrakční jednotky bylo nastaveno 
vyhřívání olejové lázně na teplotu 135 °C a spuštěno chlazení vodou. V dalším kroku byly 
do extrakční jednotky vloženy nejprve extrakční patrony a po té i extrakční kelímky. Extrakční 
patrony byly spuštěny do rozpouštědla v extrakčních kelímcích a byla zahájena první fáze 
extrakce, která trvala 60 minut. Po vyzdvižení extrakčních patron nad extrakční kelímky 
s rozpouštědlem byla spuštěna druhá fáze, která probíhala 90 minut. Poté byla zahájena poslední 
10 minutová fáze, při níž došlo k odpaření rozpouštědla. Extrakční kelímky byly vyjmuty 
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z extrakční jednotky a po vysušení v sušárně byly zváženy. Celkový obsah tuku byl vypočten jako 
rozdíl mezi extrakčním kelímkem s obsahem tuků po extrakci a předem zváženým extrakčním 
kelímkem. 

Příprava methylesterů mastných kyselin 
 
Do 50ml baňky s varným kamínkem bylo naváženo 0,15-0,25 g vzorku tuku. Ke vzorku bylo 
napipetováno 5 ml methanolu a 2 ml 0,5M roztoku hydroxidu sodného v methanolu. Na topném 
hnízdě byla baňka pod zpětným chladičem zahřívána 10 minut. Pokud byly po této době na dně 
pozorovány kapičky tuku, byl přidán ještě 1 ml 0,5M roztoku hydroxidu sodného v methanolu 
a pokračovalo se v zahřívání dalších 5 minut. Poté bylo ke směsi přes zpětný chladič přidáno 0,5 ml 
roztoku BF3 (katalyzátor) a dalších 20 minut se směs zahřívala. Po odstavení a ochlazení baňky 
na laboratorní teplotu (cca 10 min.) bylo ke směsi přes zpětný chladič odměrným válcem vlito 5 ml 
hexanu. Po jeho odkapání byl odejmut zpětný chladič. Do baňky bylo přidáno 20 ml nasyceného 
roztoku chloridu sodného a tato směs byla přibližně 45 sekund třepána. Baňka byla doplněna 
roztokem nasyceného chloridu sodného po hrdlo, do kterého vystoupala oddělená hexanová fáze. 
Tato horní vrstva byla převedena Pasteurovou pipetou do vialky s malým množstvím bezvodého 
síranu sodného. 
 
Kvalitativní a kvantitativní analýza mastných kyselin 

Analýza mastných kyselin byla provedena na plynovém chromatografu s plamenově-ionizačním 
detektorem. Podmínky chromatografického stanovení jsou uvedeny v tabulce 6. K určení 
jednotlivých mastných kyselin byl použit standard Supelco 37 Component FAME Mix. 

Tabulka 5 Podmínky chromatografického stanovení 

Parametr Podmínky 
nosný plyn helium 
průtok nosného plynu 0,8 ml/min 
detektor FID 
teplota detektoru 220 °C 
teplotní program kolony 175 °C, 30 min,poté zvyšování o 1 °C/ minna 220 °C, 220 

°C/15 min 
teplota nástřiku 220 °C 
objem nástřiku 1,0 μl 
doba analýzy 90 min 
dělící poměr  75:1 
 
Jednotlivé mastné kyseliny byly identifikovány na základě porovnání retenčních časů 
analyzovaných vzorků s retenčními časy standardu. Vyhodnocení obsahu mastných kyselin 
probíhalo metodou vnitřní normalizace, kdy obsah byl stanoven podle procentuálního zastoupení 
plochy píku methylesteru mastné kyseliny k celkové ploše všech mastných kyselin. Na základě 
poměru signálu ku šumu byl odhadnut limit detekce (LOD = 0,003 %) a limit kvantifikace 
(LOQ = 0,01 %). 
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6.3.2. Senzorická analýza 

Senzorická analýza výrobků byla provedena v senzorické laboratoři Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze s 12 boxy, která je vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. 
Vzorky byly posouzeny 12 členným senzorickým panelem pracujícím při VŠCHT. Hodnotitelé byli 
proškoleni a monitorováni podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 5496. Vzorky byly označeny 
čtyřmístnými číselnými kódy a podávány v náhodném pořadí. Data byla zpracována 
prostřednictvím softwaru RedJade a následně v programu MS Excel 2010. Vzorky byly posuzovány 
metodou kvantitativního popisného profilu, která slouží k popisu organoleptických vlastností 
vzorku. Jednotlivé deskriptory jsou obvykle řazeny v pořadí vjemu a je u nich hodnocena jejich 
intenzita. 

Vlastní hodnocení 

Před hodnocením výrobků byl připraven hodnotící formulář (viz příloha 32 a 33). Hodnotitelé 
posuzovali následující deskriptory: příjemnost vzhledu, příjemnost vůně, příjemnost chuti, 
příjemnost textury, přilnavost k patru, intenzitu sladké chuti, intenzitu slané chuti, intenzitu 
pachutí, konzistenci, suchost, celkové hodnocení výrobku nebo také intenzitu oříškové chuti. 
Testováno bylo celkem 31 výrobků (z toho 8 lepkových), které byly vzhledem k množství rozděleny 
do několika skupin. 

Skupina 1 

Tuto skupinu tvořilo 5 výrobků (sušenky): Gluten Free Butterkeks Petit Beurre, Mini Butter 
Spekulatius, Gluten Free Milly friends, Opavia BeBe Rodinné jemné s celozrnnými cereáliemi, 
Animals Butter Biscuits. 

Skupina 2 

Tuto skupinu tvořilo 5 výrobků (sušenky): Gluten Free Fior di Sole, Glutaline Žloutkové věnečky 
bez lepku, Opavia Zlaté věnečky žloutkové, Glutaline Sušenky se skořicí a kakaem bez lepku, 
Opavia Zlaté Esíčka. 

Skupina 3 

Tuto skupinu tvořilo 8 výrobků (sušenky): Hazelnuts, Raw Vegan Cookie, Vanilla & Choc, Raw 
Vegan Cookie, Cacao & White Choc, Raw Vegan Cookie, Salted Caramel &Pecan, Raw Vegan 
Cookie, Blueberry & Baobab, Raw Vegan Cookie, Sin gluten, Chip choco, Celita Gluten Free 
Cookies with Chocolate Chunks, Cookies Double Chocolate. 

Skupina 4 

Tuto skupinu tvořilo 5 výrobků (piškoty a extrudované výrobky): Glutaline Piškoty bez lepku, 
Opavia Piškoty tradiční, Bezlepkové piškoty, Dexi Crispy pillows s čokoládovou příchutí, Jeníkův 
lup - Cereální polštářky s čokoládovou náplní. 



42 
 

Skupina 5 

Tuto skupinu tvořilo 6 výrobků (oplatky): Opavia Kolonáda Tradiční oplatky, Gluten Free Nocciolí, 
Opavia Kolonáda Tradiční lázeňské oplatky čokoládové, Gluten Free Wafers al cacao, Lázeňské 
oplatky bezlepkové, Celi Hope Kávová oplatka. 

Skupina 6 

Tuto skupinu tvořily 2 výrobky (crackerové pečivo): Gluten Free Saltí, Nutri Free Crackers. 
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7. Výsledky 

Cílem práce bylo porovnat kvalitativní parametry vybraných bezlepkových potravin. K tomuto 
účelu byly vybrány různé skupiny trvanlivého pečiva.  

7.1. Vyhodnocení nutričních hodnot 

Tabulka 6 shrnuje výživové hodnoty 31 vzorků trvanlivého pečiva, které jsou zde seřazeny 
podle skupin. Výživové hodnoty uvedené u těchto vzorků byly získány z etiket výrobků a jsou 
vztaženy ke 100 g výrobku. Na etiketách některých výrobků nebyl uveden obsah vlákniny. 

Tabulka 6 Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku 

 Vzorek č. Energie 
(kJ/kcal) Tuky (g) 

-z toho 
nasyce-
né (g) 

Sacha-
ridy (g) 

- z toho 
cukry (g) 

Vláknina 
(g) 

Bílkoviny 
(g) sůl (g) 

Sušenky 
1 1939/465 25 5,3 48,7 18 3,2 13,5 0,3 
2 1806/433 20,6 4,9 50,7 21,7 5,3 12,2 0,2 
3 1826/440 23,3 5,3 53,1 30,3 10,3 10,4 0,2 
4 2172/523 38 2,6 34,9 15,7 6,4 10,5 0,3 
5 1989/478 30 6,3 46,4 23,4 9,9 11,9 0,3 
6 1850/444 23 6 63 0,7 4,5 5,5 0,58 
7 2010/480 28,3 10,5 47,4 26,7 9,6 14,3 0,09 
8 2085/495 26 14 59 38 3,4 6,2 0,59 

11 1835/435 12 3,4 73,5 22 3,3 6,8 0,6 
12 1930/458 14 9,4 80 16 0,8 2,7 1 
13 1714/407 12 7,4 68 13 4,2 4,7 0,45 
14 1951/464 16 11 77 31 1 2,6 1 
15 1791/425 10 4,7 74 21 - 8,8 0,78 
19 2085/497 23 11 65 23 - 7,8 0,05 
20 1964/468 20 9,1 63 23 2,7 8,1 0,2 
21 1950/463 15 7 77 19 2,4 3,9 0,58 
30 1942/467 21,8 10,6 64,5 21,5 3,1 3,5 0,08 
31 2131/509 25 12 63 18 2,6 5,7 <0,01 

Crackerové pečivo 
9 1861/442 13 5,9 78 7,4 1,9 2,3 2,3 

10 1835/435 11 2,4 81 1,4 0,3 2 2,4 
Piškoty 

16 1710/407 6,8 2,7 77,3 35,2 - 8,5 0,4 
17 1650/395 6,5 1,5 72,3 40,1 3,6 9,2 0,3 
18 1640/387 5 1,6 74 37 1,3 11 0,28 

Oplatky 
22 2310/549 35,8 28 51,5 32,1 4,5 4,1 0,09 
23 2218/531 31 21 55 32 3,6 6,5 0,15 
24 2246/538 32 16 53 23 - 10 0,28 
25 2164/518 28 11 56 39 - 8 0,25 
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 Vzorek č. Energie 
(kJ/kcal) Tuky (g) 

-z toho 
nasyce-
né (g) 

Sacha-
ridy (g) 

- z toho 
cukry (g) 

Vláknina 
(g) 

Bílkoviny 
(g) sůl (g) 

26 2163/517 27 20 62 32 4,1 4,6 0,14 
27 2269/544 33 19 53 28 4 7,4 0,39 

Extrudované výrobky 
28 1853/440 13 4,6 76 34 1,8 5,1 0,3 
29 1828/435 15 5 63 33 7,6 8,3 0,2 

Nejvariabilnější skupinou trvanlivého pečiva z hlediska obsahu energie i živin jsou sušenky, které 
jsou zastoupeny 18 výrobky. Ostatní skupiny trvanlivého pečiva jsou zastoupeny menším počtem 
výrobků a v rámci své skupiny vykazují větší homogenitu v uvedených parametrech. 

Nejvyšší energetickou hodnotu mají i díky svým tukovým náplním oplatky. Uvedené hodnoty 
se pohybují mezi 2163 a 2310 kJ. Nejnižší energetickou hodnotu mají piškoty (1640-1710 kJ). 
U dvou třetin vzorků zaujímají největší energetický podíl sacharidy (48,3-77,8 %), z toho cukry 
tvoří více než 10 % energetické hodnoty vzorků (vyjma vzorku č. 6, 9, 10). U zbývající třetiny 
vzorků (vzorek č. 1, 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 27) jsou na prvním místě tuky (49,3-66,8 %). Energetický 
podíl bílkovin představuje nejnižší podíl u všech vzorků s hodnotami mezi 1,9 % a 12,2 %. 

Z uvedených hodnot obsahu vlákniny je nejvyšší z nich, tj. 10,3 g na 100 g výrobku, zaznamenána 
u vzorku č. 3 (Blueberry & Baobab, Raw Vegan Cookie). Nejméně vlákniny je obsaženo 
ve vzorku č. 10 (Nutri Free Crackers) (0,3 g na 100 g výrobku). 

Obsah soli je nejvyšší u crackerových výrobků (vzorek č. 9 a 10), které obsahují 2,3 a 2,4 g 
soli na 100 g (4 g a 4,8 g na balení). U ostatních výrobků je její obsah menší než 1 g na 100 g 
výrobku.  

7.2. Stanovení obsahu tuku 

Celkový obsah tuku ve vzorcích trvanlivého pečiva byl stanoven podle metodiky popsané 
v kapitole 6.3.1. V tabulce 7 je uveden obsah tuku získáný z jednotlivých vzorků buď extrakcí 
dle Soxhleta nebo extrakcí na přístroji Soxtec. U všech vzorků byla provedena 2 paralelní 
stanovení. Dle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o přípustných odchylkách pro potraviny 
a doplňky stravy pro kontrolu dodržování souladu množství živin a dalších látek je stanovena 
maximální odchylka vztažená na druh potraviny dle obsahu tuku. V potravinách s obsahem tuku 
pod 10 % je přípustná odchylka 1,5 g, pro potraviny s obsahem 10-40 % je to 20% odchylka 
a pro potraviny s vyšším obsahem je to pak maximálně 8 g na 100 g výrobku. Dle tohoto nařízení 
všechny analyzované vzorky splnily legislativní normu.  

Tabulka 7 Obsah tuku ve vzorcích 

Vzorek č. Stanovený obsah tuku ve 100 g vzorku 
[g] 

Deklarovaný obsah tuku ve 100 g vzorku 
[g] 

1 25,3 25,0 
2 20,1 20,6 
3 25,7 23,3 
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Vzorek č. Stanovený obsah tuku ve 100 g vzorku 
[g] 

Deklarovaný obsah tuku ve 100 g vzorku 
[g] 

4 34,5 38,0 
5 31,0 30,0 
6 23,8 23,0 
7 25,0 28,3 
8 26,9 26,0 
9 12,8 13,0 

10 12,0 11,0 
11 10,7 12,0 
12 13,3 14,0 
13 11,4 12,0 
14 15,6 16,0 
15 9,7 10,0 
30 19,6 21,8 
31 22,8 25,0 
16 6,3 6,8 
17 5,9 6,5 
18 4,2 5,0 
19 22,9 23,0 
20 20,3 20,0 
21 13,3 15,0 
22 34,4 35,8 
23 28,8 31,0 
24 31,5 32,0 
25 26,0 28,0 
26 26,7 27,0 
27 32,4 33,0 
28 13,2 13,0 
29 14,1 15,0 

 

7.3. Stanovení složení mastných kyselin 

Složení mastných kyselin v 31 vzorcích bylo stanoveno podle metodiky uvedené v kapitole 6.3.1, 
tj. po extrakci tuku petroletherem a převedení na methylestery mastných kyselin (FAMEs). 
Celkově bylo v těchto vzorcích detekováno 31 mastných kyselin, jejichž zastoupení je uvedeno 
v následujících tabulkách. Procentuální obsah jednotlivých mastných kyselin se vztahuje 
k celkovému obsahu mastných kyselin. Na Obrázek 3 je znázorněno kvantitativní zastoupení 
mastných kyselin podle jednotlivých skupin, a to nasycených mastných kyselin (SFA), 
monoenových mastných kyselin (MUFA), polyenových mastných kyselin (PUFA) 
a trans-nenasycených mastných kyselin (TFA).  
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Tabulka 8 Zastoupení mastných kyselin ve vzorcích [%] 

Vz
or

ek
 č

. 
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K  
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4:
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8:
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12

:0
 

M
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C 
14

:0
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á  
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15
:0

 

Pa
lm

ito
vá

 
C 

16
:0

 

M
ar

ga
ro

vá
 

C 
17

:0
 

St
ea

ro
vá

 
C 

18
:0

 

1 
 

<LOD <LOD <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01 7,49 0,11 10,11 
2 

 
<LOD <LOD <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 8,63 0,13 10,66 

3 
 

<LOD <LOD <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 7,90 0,11 9,56 
4 

 
<LOD <LOD <0,01 <LOD <0,01 0,01 0,01 3,93 0,04 2,65 

5 
 

<LOD <LOD <0,01 <LOD <0,01 0,02 0,01 6,57 0,09 8,22 
6 

 
<LOD <LOD 0,01 0,01 0,01 0,12 0,02 9,71 0,10 14,22 

7 
 

<LOD <LOD <0,01 0,01 0,05 0,29 0,02 22,33 0,11 10,63 
8 

 
0,17 0,12 0,06 0,13 0,24 1,17 0,13 20,97 0,21 26,81 

9 
 

<LOD <LOD 0,02 0,02 0,25 0,46 0,02 28,36 0,09 6,01 
10 

 
<LOD <LOD 0,01 0,01 0,12 0,11 0,02 6,15 0,04 11,66 

11 
 

<LOD <LOD 0,02 0,01 0,14 0,29 0,02 17,13 0,08 3,84 
12 

 
1,06 0,80 0,47 1,13 1,65 6,30 0,79 27,28 0,56 16,45 

13 
 

<LOD <LOD 0,05 0,08 1,17 0,65 0,02 15,86 0,08 8,12 
14 

 
0,55 0,49 0,34 0,90 1,43 6,59 0,86 28,85 0,59 14,94 

15 
 

0,14 0,11 0,12 0,29 0,57 2,22 0,25 31,96 0,22 8,20 
16 

 
<LOD <LOD 0,02 0,01 0,12 0,23 0,03 15,19 0,10 5,35 

17 
 

<LOD <LOD 0,01 <0,01 0,02 0,21 0,05 18,53 0,16 6,22 
18 

 
<LOD <LOD 0,02 0,02 0,05 0,24 0,04 18,10 0,16 6,78 

19 
 

<LOD <LOD 0,01 0,01 0,08 0,54 0,04 34,19 0,10 5,97 
20 

 
<LOD <LOD 0,01 0,01 0,13 0,67 0,04 34,44 0,10 5,24 

21 
 

<LOD <LOD <0,01 <0,01 0,06 0,65 0,04 37,64 0,10 5,02 
22 

 
0,02 0,06 1,05 1,21 20,34 9,04 0,03 26,36 0,08 18,49 

23 
 

0,01 0,06 0,70 0,70 11,91 6,34 0,04 27,90 0,09 17,06 
24 

 0,01 0,03 0,30 0,27 4,56 2,48 0,03 27,50 0,09 11,49 
25 

 
<LOD <LOD 0,01 0,01 0,20 0,41 0,03 26,90 0,10 6,64 

26 
 

<LOD 0,26 4,79 4,53 33,84 13,95 0,01 11,36 0,03 6,58 
27 

 
<LOD 0,03 0,34 0,41 7,58 3,93 0,03 29,58 0,09 10,20 

28 
 

<LOD <LOD <0,01 <0,01 0,03 0,07 0,01 6,24 0,08 29,16 
29 

 
<LOD 0,01 0,05 0,06 0,81 0,96 0,04 26,15 0,10 11,60 

30 
 

<LOD <LOD 0,01 0,01 0,20 0,79 0,05 42,28 0,11 5,33 
31 

 
<LOD <LOD 0,01 0,01 0,11 0,75 0,04 39,86 0,10 4,86 

<LOD indikuje, že nebylo dosaženo detekčního limitu. Tabulka pokračuje na další stránce.  
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Pokračování tabulky 8 Zastoupení mastných kyselin ve vzorcích [%] 
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O
le
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 ∆
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As
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 Δ
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1 1,09 0,31 0,37 0,03 0,24 0,01 0,04 0,05 59,13 0,42 
2 0,85 0,19 0,21 0,03 0,27 0,01 0,05 0,04 58,46 0,33 
3 0,92 0,19 0,24 0,03 0,25 0,01 0,04 0,03 61,31 0,40 
4 0,61 0,04 0,03 0,02 0,11 <0,01 0,07 0,01 82,34 0,81 
5 0,93 0,24 0,32 0,03 0,19 0,01 0,04 0,04 60,93 0,58 
6 0,60 0,67 0,23 0,03 0,13 <0,01 0,03 0,03 65,35 0,56 
7 0,62 0,23 0,12 0,02 0,13 0,01 0,03 0,06 41,33 0,89 
8 1,63 0,52 0,43 0,03 0,38 0,02 0,05 0,62 37,40 0,64 
9 0,78 0,22 0,21 0,02 0,09 0,01 0,02 0,07 44,97 0,93 

10 0,67 1,46 0,63 0,06 0,30 0,01 0,05 1,02 68,59 1,12 
11 1,04 0,52 0,38 0,02 0,11 0,01 0,04 0,07 51,14 1,94 
12 0,39 0,21 0,21 0,14 1,83 0,03 0,23 2,48 30,96 1,03 
13 2,18 1,16 1,21 0,01 0,05 0,03 0,03 0,16 49,04 1,52 
14 0,30 0,13 0,12 0,14 1,91 0,04 0,23 2,67 31,37 1,02 
15 0,52 0,12 0,14 0,06 0,65 0,01 0,08 0,82 40,91 0,77 
16 0,43 0,20 0,09 0,51 2,06 0,02 0,08 0,17 47,25 2,40 
17 0,27 0,15 0,11 0,53 2,81 0,02 0,10 0,19 46,44 2,57 
18 0,12 0,06 0,07 0,46 1,83 0,02 0,08 0,17 43,56 2,07 
19 0,65 0,18 0,16 0,06 0,20 0,01 0,03 0,11 44,36 0,77 
20 0,59 0,15 0,14 0,06 0,30 0,01 0,03 0,08 42,81 0,94 
21 0,50 0,05 0,20 0,04 0,16 0,01 0,03 0,14 41,56 0,74 
22 0,01 0,08 0,09 0,01 0,06 <0,01 0,01 0,06 17,25 0,32 
23 0,49 0,08 0,08 0,03 0,13 0,01 0,02 0,16 26,79 0,51 
24 0,87 0,30 0,16 0,02 0,08 0,01 0,02 0,47 41,72 0,53 
25 0,46 0,09 0,08 0,02 0,11 0,01 0,04 0,05 55,28 0,58 
26 0,32 0,12 0,09 0,01 0,04 0,01 0,01 0,06 15,68 0,26 
27 0,43 0,08 0,06 0,02 0,11 0,01 0,02 0,09 37,39 0,66 
28 1,38 0,17 0,11 0,03 0,06 <0,01 0,01 0,42 52,51 0,59 
29 0,59 0,09 0,08 0,04 0,19 0,01 0,03 0,52 46,23 0,58 
30 0,47 0,09 0,09 0,04 0,16 0,01 0,03 0,05 39,26 0,69 
31 0,47 0,08 0,10 0,03 0,17 0,01 0,03 0,07 41,31 0,71 

<LOD indikuje, že nebylo dosaženo detekčního limitu. Tabulka pokračuje na další stránce.   
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Pokračování tabulky 8 Zastoupení mastných kyselin ve vzorcích [%] 
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C 
22
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1 0,01 0,05 19,89 <LOD <0,01 0,24 0,36 0,01 0,01 <LOD <LOD 
2 <0,01 0,04 19,59 <LOD <0,01 0,21 0,26 0,01 0,01 <LOD <LOD 
3 0,01 0,03 18,28 <LOD <0,01 0,42 0,25 0,01 0,01 <LOD <LOD 
4 0,01 0,01 8,88 <LOD 0,01 0,12 0,24 0,01 0,05 <LOD <LOD 
5 0,01 0,03 20,91 <LOD <0,01 0,50 0,33 0,01 0,01 <LOD <LOD 
6 0,01 0,04 7,74 <LOD 0,01 0,14 0,21 0,01 0,01 <LOD <LOD 
7 0,01 0,11 20,18 <LOD 0,01 2,53 0,26 0,01 0,02 <LOD 0,01 
8 0,02 0,14 7,33 0,17 0,01 0,31 0,24 0,04 0,02 <LOD <LOD 
9 0,01 0,21 15,99 <LOD 0,02 0,94 0,25 0,01 0,01 <LOD <LOD 

10 0,02 0,03 7,42 <LOD <0,01 0,21 0,27 0,03 0,02 <LOD <LOD 
11 0,02 0,16 17,21 <LOD 0,10 4,02 1,29 0,03 0,06 <LOD 0,31 
12 0,27 0,59 3,62 0,66 0,01 0,57 0,23 0,03 0,05 <LOD <LOD 
13 0,03 0,24 14,38 <LOD 0,10 1,90 1,46 0,06 0,11 <LOD 0,33 
14 0,33 0,21 4,22 0,86 0,01 0,65 0,21 0,04 0,04 <LOD <LOD 
15 0,06 0,22 10,36 0,26 0,01 0,58 0,30 0,02 0,02 <LOD 0,01 
16 0,06 0,10 23,72 <LOD 0,01 0,77 0,60 0,04 0,09 0,36 <LOD 
17 0,08 0,07 19,32 <LOD <0,01 0,81 0,48 0,02 0,17 0,66 <LOD 
18 0,06 0,10 23,00 <LOD 0,03 1,21 0,57 0,04 0,26 0,91 <LOD 
19 0,01 0,72 11,30 <LOD 0,01 0,24 0,22 0,05 0,02 <LOD <LOD 
20 0,01 0,24 13,17 <LOD <0,01 0,56 0,23 0,01 0,03 <LOD <LOD 
21 0,01 0,21 12,39 <LOD <0,01 0,27 0,18 0,02 0,01 <LOD <LOD 
22 0,04 4,52 0,43 <LOD 0,30 0,08 0,01 <0,01 0,06 <LOD 0,01 
23 0,01 0,11 6,30 <LOD 0,01 0,35 0,12 0,01 0,01 <LOD 0,01 
24 0,05 0,13 8,10 <LOD 0,03 0,77 0,43 0,01 0,01 <LOD 0,03 
25 0,01 0,07 8,62 <LOD <0,01 0,16 0,15 0,01 <0,01 <LOD <LOD 
26 0,01 0,05 7,32 <LOD 0,01 0,53 0,11 0,01 0,01 <LOD <LOD 
27 0,01 0,13 8,33 <LOD 0,02 0,31 0,14 <0,01 0,01 <LOD <LOD 
28 0,01 0,08 8,32 <LOD 0,01 0,24 0,44 0,01 0,01 <LOD <LOD 
29 0,04 0,22 11,05 <LOD 0,03 0,31 0,24 0,01 0,01 <LOD <LOD 
30 0,01 0,18 9,59 <LOD 0,02 0,35 0,18 0,01 0,01 <LOD <LOD 
31 0,01 0,22 10,61 <LOD 0,02 0,26 0,16 0,01 0,01 <LOD <LOD 

<LOD indikuje, že nebylo dosaženo detekčního limitu.   
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Tabulka 9 Celkové zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin[%] 
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1 19,52 80,48 4,12 60,24 20,14 0,10 19,89 0,24 84,27 
2 20,69 79,31 3,83 59,42 19,82 0,08 19,59 0,21 92,41 
3 18,95 81,05 4,28 62,29 18,70 0,06 18,28 0,42 44,04 
4 7,32 92,68 12,66 83,60 9,06 0,03 8,88 0,12 77,22 
5 16,39 83,61 5,10 62,11 21,43 0,08 20,91 0,50 41,99 
6 25,69 74,31 2,89 66,32 7,91 0,08 7,74 0,14 53,76 
7 34,41 65,59 1,91 42,68 22,73 0,17 20,18 2,53 7,99 
8 52,58 47,42 0,90 38,78 7,70 0,94 7,33 0,31 23,88 
9 36,43 63,57 1,74 46,32 16,95 0,30 15,99 0,94 17,01 

10 20,86 79,14 3,79 70,42 7,67 1,05 7,42 0,21 36,20 
11 23,47 76,53 3,26 54,88 21,32 0,33 17,21 4,02 4,28 
12 57,29 42,71 0,75 34,70 4,27 3,74 3,62 0,57 6,36 
13 30,59 69,41 2,27 52,48 16,45 0,49 14,38 1,90 7,58 
14 56,07 43,93 0,78 35,24 4,95 3,75 4,22 0,65 6,55 
15 44,86 55,14 1,23 42,86 10,97 1,32 10,36 0,58 17,98 
16 21,77 78,23 3,59 52,97 24,98 0,28 24,09 0,77 31,32 
17 25,73 74,28 2,89 53,03 20,99 0,26 19,99 0,81 24,67 
18 25,65 74,35 2,90 48,63 25,42 0,31 23,92 1,21 19,78 
19 41,91 58,09 1,39 45,65 11,60 0,84 11,30 0,24 47,28 
20 41,52 58,48 1,41 44,40 13,76 0,32 13,17 0,56 23,73 
21 44,25 55,75 1,26 42,71 12,69 0,35 12,39 0,27 45,22 
22 76,86 23,15 0,30 17,70 0,56 4,88 0,43 0,08 5,72 
23 65,45 34,55 0,53 27,60 6,67 0,28 6,30 0,35 17,93 
24 48,11 51,89 1,08 42,38 8,89 0,62 8,10 0,77 10,56 
25 34,91 65,09 1,86 56,18 8,78 0,12 8,62 0,16 54,87 
26 75,89 24,12 0,32 16,13 7,87 0,12 7,32 0,53 13,87 
27 52,76 47,24 0,90 38,36 8,65 0,23 8,33 0,31 26,87 
28 37,27 62,74 1,68 53,65 8,58 0,51 8,32 0,24 34,08 
29 40,53 59,47 1,47 47,35 11,37 0,76 11,05 0,31 35,75 
30 49,43 50,57 1,02 40,37 9,96 0,25 9,59 0,35 27,17 
31 46,39 53,61 1,16 42,43 10,88 0,31 10,61 0,26 40,17 
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Obrázek 3 Zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin [%] 

 

Složení mastných kyselin různých skupin trvanlivého pečiva je vzhledem k heterogenitě těchto 
skupin poměrně variabilní, včetně rozdílné distribuce SFA, MUFA a PUFA. 

Nasycené mastné kyseliny (SFA) byly detekovány ve všech vzorcích a jejich procentuální 
zastoupení se pohybuje mezi 7,3 a 76,9 %. Pouze 7 vzorků z 31 obsahovalo více než 50 % SFA. 
Nejvíce SFA bylo zjištěno ve vzorku č. 22 (Lázeňské oplatky bezlepkové) (76,9 %), č. 26 (Gluten 
Free Wafers al cacao) (75,9 %) a č. 23 (Opavia Kolonáda Tradiční lázeňské oplatky čokoládové) 
(65,5 %), které se řadí mezi oplatky, a nejméně SFA obsahoval vzorek č. 4 (Vanila&Choc, Raw 
Vegan Cookie) (7,3 %).  

Nejvíce zastoupenou nasycenou mastnou kyselinou byla kyselina palmitová (C 16:0), přičemž 
nejvyšší procentuální obsah byl zjištěn u vzorku č. 30 (Glutaline Sušenky se skořicí a kakaem 
bez lepku) (42,28 %) a nejnižší u vzorku č. 4 (Hazelnuts, Raw Vegan Cookie) (3,93 %). Z nasycených 
mastných kyselin byly dále přítomny kyselina stearová (C 18:0), následovaná kyselinou laurovou 
(C 12:0) a myristovou (C 14:0). V některých vzorcích (vzorek č. 8, 12, 14, 15, 22, 23, 24) byla 
zaznamenána také kyselina máselná (C 4:0) a kapronová (C 6:0). Jejich přítomnost souvisí 
s použitím másla či jiných složek obsahujících mléčný tuk (např. syrovátky). 
 
Větší část vzorků (20 z 31) obsahovala více MUFA než SFA, přičemž množství MUFA ve vzorcích je 
v rozsahu 16,1 až 83,6 %. Nejnižší hodnota se vztahuje ke vzorku č. 26 (Gluten Free Wafers 
al cacao) a nejvyšší ke vzorku č. 4 (Vanila&Choc, Raw Vegan Cookie). 

Vůbec nejvíce zastoupenou mastnou kyselinou ve vzorcích byla kyselina olejová (C 18:1∆9c), která 
byla detekována v rozsahu 15,7 až 82,3 %. Nejvyšší hodnota byla zjištěna u vzorku č. 4 
(Vanila&Choc, Raw Vegan Cookie) a nejnižší u vzorku č. 26 (Gluten Free Wafers al cacao). Jiné 
monoenové mastné kyseliny měly menší procentuální zastoupení, např. kyselina palmitoolejová 
(C 16:1 ∆9c) nebo hexadecenová (C 16:1 ∆7c ). V některých vzorcích byla zjištěna v nutričně 
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nevýznamných podílech také kyselina eruková (C 22:1 ∆13c). Její přítomnost korespondovala 
s použitím řepkového oleje v recepturách těchto výrobků. 
 
V analyzovaných vzorcích bylo přítomno mezi 0,6 a 25,4 % PUFA. Nejvíce jich bylo zjištěno 
ve vzorku č. 18 (Opavia tradiční piškoty) a nejméně ve vzorku č. 22 (Lázeňské oplatky bezlepkové). 
Z řady omega-6 byla u všech vzorků detekována omega-6 kyselina linolová (LA) (C 18:2 ∆9c,12c) 
s hodnotami mezi 0,43 (vzorek č. 22 Lázeňské oplatky bezlepkové) a 23,72 % (vzorek č. 16 
Glutaline Piškoty bez lepku). U všech vzorků piškotů (vzorek č. 16, 17, 18) byla kromě ní zjištěna 
také kyselina arachidonová (C 20:4 ∆5c,8c,11c,14c). Její malý podíl je dán použitím vaječných 
žloutků, v jejichž lipidech se nachází. Jedinou stanovenou omega-3 mastnou kyselinou byla 
kyselina α-linolenová (ALA) (C 18:3 ∆9c,12c,15c), která tvořila pouze malý podíl z celkového 
obsahu tuku. Nejvíce (4,02 %) této mastné kyseliny bylo obsaženo ve vzorku č. 11 (Opavia BeBe 
Rodinné jemné s celozrnnými cereáliemi).  

Většina výrobků obsahuje méně než 1 % TFA. Nejvyššího zastoupení TFA dosahuje vzorek č. 22, 14 
a 12, tj. Lázeňské oplatky bezlepkové (4,88 %, tj. 1,75 g ze 100 g výrobku), Mini Butter 
Spekulations (3,75 %, tj. 0,6 g ze 100 g výrobku) a Gluten Free Butterkeks Petit Beurre (3,74 %, 
tj. 0,52 ze 100 g výrobku). Zatímco u vzorku č. 22 je původ TFA z použitých průmyslově ztužených 
tuků, ve vzorcích 12 a 14 jde o přirozené TFA z mléčného tuku přežvýkavců (tj. z přidaného másla). 

7.4. Senzorická analýza 
 

Senzorická analýza vzorků byla provedena podle metodiky uvedené v kapitole 6.3.2. Šest skupin 
výrobků bylo testováno profilovou zkouškou s 11 nebo 12 deskriptory. Intenzitu jednotlivých 
deskriptorů určili hodnotitelé na zadané hodnotitelské stupnici v rozsahu 0-100. Průměrné 
výsledky senzorického hodnocení jsou uvedeny v tabulkách (tabulka 10-15) a znázorněny formou 
pavučinových grafů (obrázek 4-9). 

Skupina 1 

Tabulka 10 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 1 [%] 

Deskriptory 
Vzorek č. 

11 12 13 14 15 
Příjemnost vzhledu 66 86 53 61 68 
Příjemnost vůně 71 83 41 60 58 
Příjemnost chuti 76 52 27 57 44 
Příjemnost textury 73 52 16 54 49 
Přilnavost k patru 37 20 17 26 63 
Intenzita sladké chuti 48 46 27 59 39 
Intenzita slané chuti 16 14 16 11 27 
Intenzita pachutí 19 21 45 32 29 
Konzistence 51 82 96 72 71 
Suchost 34 13 3 23 40 
Celkové hodnocení výrobku 78 58 21 62 47 



 

Obrázek 4 Srovnání profilů výrobků skupiny 1

V této skupině bylo hodnoceno
Nejpříjemnější texturu měl v
cereáliemi). Vzorky č. 12, 14, 15
č. 13 (Gluten Free Milly friends)

Také celkové hodnocení 
Rodinné jemné s celozrnnými cereáliemi
Z bezlepkových sušenek byl nejlépe hodnocen vzorek č.
vzorek č. 13 (Gluten Free Milly friends)
intenzitu pachutí. 

Skupina 2 

Tabulka 11 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 2 

Deskriptory 

Příjemnost vzhledu 
Příjemnost vůně 
Příjemnost chuti 
Příjemnost textury 
Přilnavost k patru 
Intenzita sladké chuti 
Intenzita slané chuti 
Intenzita pachutí 
Konzistence 

Intenzita slané chuti

Intenzita pachutí

Konzistence
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Celkové hodnocení výrobku
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ání profilů výrobků skupiny 1 

této skupině bylo hodnoceno celkem 5 vzorků sušenek, z nichž 4 byly bezlepkové.
Nejpříjemnější texturu měl vzorek obsahující lepek (Opavia BeBe Rodinné jemné s celozrnnými 

zorky č. 12, 14, 15 dosáhly průměrného hodnocení textury (49
(Gluten Free Milly friends) byl hodnocen podprůměrně (16 %).  

elkové hodnocení výrobků vyznívá nejlépe pro vzorek obsahující lepek 
Rodinné jemné s celozrnnými cereáliemi), který měl kromě textury i

bezlepkových sušenek byl nejlépe hodnocen vzorek č. 14 (Mini Butter Spekulatius)
(Gluten Free Milly friends), který měl nejméně příjemný vzhled, vůni, chuť a nejv
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Deskriptory 
Vzorek č. 

19 20 21 30 31 
Suchost 31 20 4 6 14 
Celkové hodnocení výrobku 61 69 35 48 76 

Obrázek 5 Srovnání profilů výrobků skupiny 2 

 

Tato skupina sušenek je tvořena 5 vzorky, z nichž 3 jsou bezlepkové. V hodnocení textury získal 
nejlepší hodnocení vzorek č. 31 (Opavia Zlaté Esíčka), který patří k lepkovým variantám. 
Nadprůměrně je však hodnocen také bezlepkový vzorek č. 19 (Glutaline Žloutkové věnečky 
bez lepku) následovaný lepkovým vzorkem č. 20 (Opavia Zlaté věnečky žloutkové). Nejméně 
příjemnou texturu měl vzorek č. 30 (Glutaline Sušenky se skořicí a kakaem bez lepku). 

Celkově byly nejlépe hodnoceny vzorky sušenek, které obsahují lepek (vzorek č. 31 a 20). 
Nadprůměrných hodnot dosáhl i vzorek č. 19 (Glutaline Žloutkové věnečky bez lepku). Nejméně 
procent (35 %) získal vzorek č. 21 (Gluten Free Fior di Sole).  

Skupina 3 

Tabulka 12 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 3 [%] 

Deskriptory 
Vzorek č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Příjemnost vzhledu 82 79 73 73 75 73 68 83 
Příjemnost vůně 67 73 75 63 57 81 51 78 
Textura 69 62 52 53 75 48 41 79 
Konzistence 43 41 58 49 37 63 32 82 
Příjemnost chuti 63 66 61 62 64 68 72 76 
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Deskriptory 
Vzorek č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Intenzita sladké chuti 63 57 49 51 56 28 39 52 
Intenzita ořískové 
chuti 58 27 26 85 64 6 23 2 

Příjemnost příchutě 62 73 61 63 59 59 68 79 
Intenzita příchutě 30 81 79 70 45 48 32 72 
Intenzita žluklé chuti 6 5 10 32 14 2 4 8 
Intenzita pachutí 7 8 12 31 16 10 18 6 
Celkové hodnocení 
výrobku 67 73 60 56 68 62 68 78 

Obrázek 6 Srovnání profilů výrobků skupiny 3 

 
 
Poslední skupina sušenek je tvořena 8 vzorky, z nichž pouze vzorek č. 8 (Cookies Double 
Chocolate) obsahoval lepek. Tento lepkový vzorek dosáhl nelepšího hodnocení textury (79 %). 
Z bezlepkových výrobků byla textura nadprůměrně hodnocena u vzorku č. 5 (Salted Caramel 
&Pecan, Raw Vegan Cookie) (75 %), č. 1 (Vanilla & Choc, Raw Vegan Cookie) (69 %) a č. 2 (Cacao & 
White Choc, Raw Vegan Cookie) (62 %). 

Na pomyslném prvním místě v celkovém hodnocení výrobků se umístil jediný lepkový vzorek 
(vzorek č. 8), který měl kromě nejpříjemnější textury i nejpříjemnější chuť a příchuť. Druhým 
nejvýše hodnoceným vzorkem byl vzorek č. 2 (Cacao & White Choc, Raw Vegan Cookie). Nejhůře 
byl hodnocen vzorek č. 4 (Hazelnuts, Raw Vegan Cookie) (56 %), který vykazoval největší intenzitu 
pachutí a žluklé chuti. 
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Skupina 4 

Tabulka 13 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 4 [%] 

Deskriptory 
Vzorek č. 

16 17 18 28 29 
Příjemnost vzhledu 39 44 65 76 82 
Příjemnost vůně 50 58 68 73 51 
Příjemnost chuti 40 48 66 78 69 
Příjemnost textury 42 32 67 68 72 
Přilnavost k patru 34 37 43 52 58 
Intenzita sladké chuti 53 56 46 56 64 
Intenzita slané chuti 8 9 8 12 14 
Intenzita pachutí 28 28 9 6 8 
Konzistence 65 79 57 61 72 
Suchost 21 15 31 16 26 
Celkové hodnocení výrobku 46 43 70 79 63 

 
Obrázek 7 Srovnání profilů výrobků skupiny 4 

 
 
Tato skupina zahrnuje 3 vzorky piškotů a 2 vzorky extrudovaných výrobků. Dva z těchto pěti 
výrobků (vzorek č. 29, 18) obsahovaly lepek. Jako příjemnější z hlediska textury byly hodnoceny 
extrudované výrobky. Z piškotů byl nejlépe hodnocen vzorek č. 18 (Opavia Piškoty tradiční), který 
obsahuje lepek. 

Celkově nejlépe hodnoceným výrobkem byl bezlepkový vzorek č. 28 (Dexi Crispy pillows 
s čokoládovou příchutí). Byl nejlépe hodnocen z hlediska příjemnosti vůně, chuti a měl nejnižší 
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intenzitu pachutí. Nejhůře byly hodnoceny bezlepkové piškoty (vzorek č. 16, 17) s největší 
intenzitou pachutí.  

Skupina 5 

Tabulka 14 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 5 [%] 

Deskriptory 
Vzorek č. 

22 23 24 25 26 27 
Příjemnost vzhledu 59 86 61 80 71 79 
Příjemnost vůně 67 83 71 70 69 55 
Příjemnost chuti 67 76 45 71 70 69 
Příjemnost textury 70 80 70 65 74 85 
Přilnavost k patru 38 40 42 41 34 33 
Intenzita sladké chuti 55 56 42 73 53 52 
Intenzita slané chuti 3 5 19 6 4 10 
Intenzita pachutí 12 4 36 7 16 14 
Konzistence 47 50 49 79 64 53 
Suchost 49 36 43 34 29 34 
Celkové hodnocení výrobku 67 83 40 61 63 68 

 
Obrázek 8 Srovnání profilů výrobků skupiny 5 

 
 
Ve skupině oplatek bylo hodnoceno 6 vzorků. Dva z těchto vzorků byly lepkové (Opavia Kolonáda 
Tradiční oplatky, Opavia Kolonáda Tradiční lázeňské oplatky čokoládové) a mají nejpříjemnější 
texturu (80 a 85 %). Bezlepkové vzorky č. 22 (Lázeňské oplatky bezlepkové), č. 24 (Celi Hope 
Kávová oplatka) a č. 26 (Gluten Free Wafers al cacao) dosáhly v hodnocení textury mezi 65 a 74 %.  
Nejméně příjemnou texturu měl vzorek č. 25 (Gluten Free Nocciolí). 
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Celkově dosáhly ve skupině oplatek nejlepšího hodnocení vzorky obsahující lepek (vzorek č. 27 
a 23). Nejlépe hodnoceným vzorkem mezi bezlepkovými variantami byl vzorek č. 22 (Lázeňské 
oplatky bezlepkové). Nejmenší počet bodů od hodnotitelů získal vzorek č. 24 (Celi Hope Kávová 
oplatka), který měl nejméně příjemný vzhled, chuť a nejvyšší intenzitu pachutí.   

Skupina 6 

Tabulka 15 Průměrné výsledky senzorického hodnocení skupiny 6 [%] 

Deskriptory 
Vzorek č. 

9 10 
Příjemnost vzhledu 73 82 
Příjemnost vůně 53 78 
Příjemnost chuti 56 62 
Příjemnost textury 36 68 
Přilnavost k patru 23 28 
Intenzita sladké chuti 12 8 
Intenzita slané chuti 52 48 
Intenzita pachutí 15 6 
Konzistence 78 86 
Suchost 14 8 
Celkové hodnocení výrobku 42 68 

 
Obrázek 9 Srovnání profilů výrobků skupiny 6 
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Na závěr byly zhodnoceny 2 crackerové výrobky. Z tohoto srovnání vyšel lépe vzorek obsahující 
lepek. Tento vzorek měl příjemnější vzhled, vůni, chuť, texturu a konzistenci. Bezlepkový výrobek 
byl vnímán jako slanější.  
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8. Diskuze 

Příjem energie z potravin by měl být v rovnováze s energetickým výdejem, přičemž nezáleží jen 
na množství energie, ale i na jejím původu (WHO, 2018). U vybraných vzorků trvanlivého pečiva 
je tvořena převážně tuky a sacharidy. Ty mají vliv nejen na texturu, ale i další organoleptické 
vlastnosti produktu (Albuquerque, Santos, Silva, Oliviera, & Costa, 2017). 

Konzumací 100 g těchto vzorků je v případě oplatek a velké části sušenek dosaženo 
1/4 a u ostatních výrobků 1/5 referenční hodnoty energetického příjmu (tj. 8400 kJ/2000 kcal) 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011). Některá balení výrobků jsou menší 
než 100g, jiná tuto gramáž překračují. Konzumací veškerého obsahu těchto větších balení může 
být dosaženo až 1/2 referenčního energetického příjmu (např. crackerové pečivo, některé oplatky 
a sušenky). Proto je důležité věnovat pozornost nejen energetické hodnotě ve 100 g výrobku, 
ale i velikosti balení. 

Z výživového hlediska je důležitým parametrem potravin glykemický index. Jeho vysoké hodnoty 
souvisí s vysokým podílem přidaných cukrů z celkového obsahu sacharidů. Vzorky vybrané 
pro tuto práci vykazují poměrně vysoký podíl cukru (>10 %) na celkové energetické hodnotě. 
Z pohledu zdravé stravy by podle WHO mělo být konzumací cukrů dosaženo méně než 10 % 
energetického příjmu, tj. 50 g pro osoby konzumující okolo 8400 kJ/2000 kcal (WHO, 2018). 
V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je ke stejnému energetickému příjmu 
vztažena referenční hodnota 90 g. Ze sledovaných skupin trvanlivého pečiva měly nízký obsah 
cukru vzorky crackerového pečiva (7,4 g a 1,7 g na 100 g výrobku). Obsah cukru v ostatních 
skupinách se pohyboval mezi 13 a 40 g cukru na 100 g vzorku, kromě vzorku č. 6 (Sin gluten, Chip 
choco), který obsahoval 1,4 g cukru na 100 g. Největší podíl přidaného cukru obsahovaly piškoty. 
Tyto skupiny vzorků trvanlivého pečiva lze podle průměrného obsahu cukru seřadit následujícím 
způsobem (sestupně): piškoty>extrudované výrobky>oplatky>sušenky.  

Tuk je významnou složkou většiny analyzovaných vzorků, u 1/3 z nich představuje dokonce hlavní 
zdroj energie (49,3-66,8 %). Ve zdravé stravě by tuky měly hradit optimálně do 30 % 
energetického příjmu (WHO, 2018).  FAO uvádí maximální hodnotu mezi 30 % a 35 % (FAO, 2010). 
Referenční hodnota pro osoby konzumující 8400 kJ/2000 kcal je pro celkový obsah tuků 70 g 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 1169/2011). Konzumací 100 g větší části 
sledovaných oplatek je dosaženo poloviny této referenční hodnoty. Vysokého příjmu tuku bude 
dosaženo také konzumací 100 g sušenek. Podle průměrných hodnot celkového obsahu tuku lze 
jednotlivé skupiny vzorků seřadit takto (sestupně): 
oplatky>sušenky>extrudované výrobky>crackerové pečivo>piškoty. Konzumace vyššího množství 
tuku může vést např. ke vzniku diabetu nebo metabolického syndromu (FAO, 2010). 

Kromě celkového obsahu tuku je důležité složení mastných kyselin tuku. Lze je rozčlenit 
do 3 hlavních skupin (SFA, MUFA a PUFA). Význam má také hladina TFA. Jednotlivé skupiny 
mastných kyselin ovlivňují různým způsobem hladinu LDL a HDL cholesterolu v krvi (FAO, 2010).   

Nasycené mastné kyseliny (SFA) by neměly přesáhnout 10 % z celkového energetického příjmu. 
Konzumace vyššího množství SFA s sebou nese zdravotní rizika (FAO, 2010). Referenční hodnota 
pro osoby o energetickém příjmu 8400 kJ/2000 kcal je pro obsah nasycených mastných kyselin 
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20 g (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011). Nejvyšší podíl SFA byl stanoven 
u vzorku č. 22 (Lázeňské oplatky bezlepkové), 23 (Opavia Kolonáda Tradiční lázeňské oplatky 
čokoládové) a 26 (Gluten Free Wafers al cacao), což odpovídá údajům uvedeným na etiketě 
výrobků. Výrobky ve svém složení měly plně ztužený palmojádrový tuk nebo kokosový olej. Tyto 
hodnoty vztažené na 100 g výrobku dosahují nebo překračují uvedenou referenční hodnotu.  

Zastoupení jednotlivých nasycených mastných kyselin ve vzorcích odpovídalo zdrojům tuků 
uvedeným na obalech výrobků. Vyšší obsah kyseliny palmitové (C 16:0) byl zaznamenán zejména 
u vzorků s obsahem palmového tuku. Ten byl součástí zhruba poloviny vzorků. Kyselina stearová 
(C 18:0) byla více zastoupena u vzorků, které obsahovaly máslo shea (olej z máslovníku), mléčný 
tuk (máslo) nebo kakaové máslo (kakaový prášek). Pro obsah kokosového nebo palmojádrového 
tuku ve vzorcích svědčil vyšší obsah kyseliny laurové (C 12:0) nebo myristové (C 14:0), která byla 
ve větší míře zastoupena také u vzorků obsahujících mléčný tuk (máslo). Kyselina máselná (C 4:0) 
a kapronová (C 6:0) byla přítomna ve vzorcích, které obsahovaly mléčný tuk (máslo) (Velíšek & 
Hajšlová, 2009). Nasycené mastné kyseliny C 12:0-C 16:0 zvyšují hladinu celkového a LDL 
cholesterolu v krevní plazmě. Zvýšená konzumace těchto mastných kyselin s sebou nese riziko 
rozvoje hypertenze (FAO, 2010). Při výběru trvanlivého pečiva je proto vhodné sledovat obsah 
výše uvedených tuků. 

Z MUFA byla nejvíce zastoupena kyselina olejová (C 18:1∆9c), která je ve větší či menší míře 
součástí všech tuků (Velíšek & Hajšlová, 2009). Její obsah odpovídal obsaženým zdrojům tuků, kdy 
nejvíce byla přítomna ve vzorcích obsahujících ořechy nebo slunečnicový, řepkový a olivový olej. 
S přítomností řepkového oleje je spojen obsah kyseliny erukové. MUFA snižují hladinu celkového 
a LDL cholesterolu v krevní plazmě (FAO, 2010). 

Významnou skupinou z hlediska výživy jsou PUFA. Nejvýznamnější z nich jsou řady omega-3 
a omega-6. Vzorky s nejvyšším zastoupením omega-6 kyseliny linolové (LA) (C 18:2 ∆9c,12c) měly 
ve svém složení deklarovaný obsah vajec nebo ořechů. LA je prekurzorem dalších omega-6 PUFA. 
Nejvýznamější mastná kyselina z řady omega-6, tj. kyselina arachidonová (C 20:4 ∆5c,8c,11c,14c), 
je prekurzorem eikosanoidů a byla zjištěna pouze u třech vzorků obsahujících ve svém složení 
vejce. Omega-3 kyselina α-linolenová (ALA) (C 18:3 ∆9c,12c,15c) je prekurzorem dalších omega-3 
PUFA. LA a ALA jsou pro člověka esenciální a měly by spolu s DHA a EPA tvořit 6-11 % 
energetického příjmu. PUFA jsou významné tím, že snižují riziko rozvoje kardiovaskulárních 
onemocnění (FAO, 2010).  

TFA snižují obsah HDL cholesterolu a zvyšují obsah celkového cholesterolu v krevní plazmě. Zvyšují 
riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění nebo se mohou podílet na vzniku diabetu 
a metabolického syndromu. Energetický podíl ve stravě by měl být nižší než 1 %, tj. přibližně 2,5 g 
pro člověka o energetickém příjmu 8400 kJ/2000 kcal (FAO, 2010). Tato hodnota nebyla 
překročena u žádného výrobku.  

U většiny výrobků lze pozitivně hodnotit nízký obsah soli. Výjimkou byly pouze crackerové 
výrobky, kdy je konzumací celého balení výrobků dosaženo téměř 5 g soli (doporučená hranice 
denního příjmu soli pro dospělou populaci). Nadměrný příjem soli přispívá ke vzniku hypertenze 
a onemocnění srdce (WHO, 2018).    
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Srovnání lepkových a bezlepkových výrobků z hlediska senzorických vlastností vyznělo v drtivé 
většině ve prospěch lepkových výrobků. Je pravděpodobné, že k tomuto výsledku přispěla svými 
vlastnostmi pšenice (lepek), která byla základní složkou lepkových výrobků. Výjimku tvořily 
extrudované výrobky, kde bezlepkový výrobek (Dexi Crispy pillows s čokoládovou příchutí) předčil 
lepkovou variantu.  
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9. Závěr 

V teoretické části přináší tato práce stručný přehled o vlastnostech lepku, onemocněních 
vyvolaných lepkem, bezlepkové dietě nebo o vybraných potravinách pro bezlepkovou dietu 
(trvanlivé pečivo).  

V experimentální části práce byly hodnoceny kvalitativní parametry 31 výrobků trvanlivého pečiva 
(z toho 8 lepkových), včetně složení tuků (SFA, MUFA, PUFA, TFA) a jejich organoleptických 
vlastností. Podle dat uvedených na obalech výrobků lze konstatovat, že se jedná o energeticky 
bohaté potraviny (1640-2310 kJ). U dvou třetin výrobků zaujímají největší energetický podíl 
sacharidy (48,3-77,8 %). Z pohledu zdravé stravy je negativně hodnocen vysoký obsah přidaných 
cukrů, který tvoří více než 10 % energetické hodnoty výrobků. Nejhůře v tomto ohledu dopadly 
piškoty. U zbývající třetiny výrobků byly dominantně zastoupeny tuky (49,3-66,8 %), nejvíce 
u sušenek. Negativem všech skupin výrobků byl nízký obsah bílkovin a vlákniny. Pozitivně lze 
hodnotit nízký obsah soli, s výjimkou crackerových výrobků.  

Analýzou vzorků bylo detekováno 31 mastných kyselin. Ze získaných dat bylo zjištěno, že u 7 z 31 
výrobků byly hlavními mastnými kyselinami SFA. Tři vzorky (Lázeňské oplatky bezlepkové, Opavia 
Kolonáda Tradiční lázeňské oplatky čokoládové, Gluten Free Wafers al cacao) překročily ve 100 g 
výrobku referenční hodnotu SFA stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 pro osoby o energetickém příjmu 8400 kJ. Celkově nejvíce zastoupenou mastnou 
kyselinou byla kyselina olejová ze skupiny MUFA, které snižují obsah LDL a celkového 
cholesterolu. Hranice 2,5 g TFA ve 100 g výrobku nebyla překročena u žádného výrobku. 

Senzorickou analýzou vzorků, které byly rozděleny do šesti skupin, byla ve většině případů zjištěna 
lepší textura lepkových výrobků v porovnání s bezlepkovými výrobky. Stejně dopadlo i celkové 
hodnocení výrobků. Výjimku tvořily extrudované výrobky, kde bezlepkový výrobek (Dexi Crispy 
pillows s čokoládovou příchutí) předčil lepkovou variantu.  
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Seznam zkratek 
 
AGA    antigliadinové protilátky 
CNS    centrální nervová soustava 
DHA    kyselina dokosahexaenová 
EMA    endomysiální protilátky 
EPA    kyselina eikosapentaenová 
FABP    bílkovina vázající mastné kyseliny 
FAMEs    methylestery mastných kyselin 
FID    plamenový ionizační detektor 
FODMAP   fermentabilní oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly 
GC    plynová chromatografie 
HDL    vysokodenzitní lipoprotein 
HLA DQ2/HLA DQ8  haplotyp alel u geneticky disponovaných jedinců 
LA    kyselina linolová 
LDL    nízkodenzitní lipoprotein 
LOD    limit detekce 
LOQ    limit kvantifikace 
MUFA    monoenové mastné kyseliny 
NCGS    neceliakální glutenová senzitivita 
PUFA    polyenové mastné kyseliny 
PWAG    lidé, kteří se vyhýbají lepku 
SFA    nasycené mastné kyseliny 
TFA    trans-nenasycené mastné kyseliny 
tTG    transglutamináza 
WDEIA    anafylaxe na pšenici vyvolaná fyzickou aktivitou 
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Příloha 8 Cookies Double Chocolate 
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Příloha 21 Gluten Free Fior di Sole 
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Příloha 29 Jeníkův lup - Cereální polštářky s 
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Příloha 32 Senzorický profil trvanlivého pečiva (kromě skupiny 3) 

Datum:       Kód vzorku:  
 
 
Příjemnost vzhledu                ______________________________________________________ 

velmi špatný  výborný 
 
Příjemnost vůně               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Příjemnost chuti               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Příjemnost textury               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Přilnavost k patru  ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita sladké chuti            ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita slané chuti  ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita pachutí              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Konzistence                ______________________________________________________ 

měkká, vláčná tvrdá, drobivá 
 
Suchost    ______________________________________________________ 

suchý vlhký 
  
Celkové hodnocení vzorku    ______________________________________________________ 

vynikající velmi špatný 
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Příloha 33 Senzorický profil trvanlivého pečiva (skupina 3) 

 
Příjemnost vzhledu                ______________________________________________________ 

velmi špatný  výborný 
 
Příjemnost vůně               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Textura    ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Konzistence                ______________________________________________________ 

měkká, vláčná tvrdá, drobivá 
 
Příjemnost chuti              ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita sladké chuti            ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita oříškové chuti          ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Příjemnost příchutě  ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita příchutě              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita žluklé chuti  ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita pachutí              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Celkové hodnocení vzorku    ______________________________________________________           

vynikající velmi špatný 
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Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

 
 
 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  
do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
 

Jsem si vědoma, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 
do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byla jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 
práce, jsem však povinena s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 
v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 
(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 
totožnosti 
vypůjčitele  
(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 
závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

 
 
Titul, jméno, příjmení Ing. Eva Jiříková 
Název práce  Kvalitativní parametry vybraných potravin pro bezlepkovou dietu 
Vedoucí práce  doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
 
Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s:  
Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html) 
Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html) 
Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné z http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf) 
 
Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text vysokoškolské 
kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce: 

- abstrakt ČJ 
- abstrakt AJ 

 
Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z 
http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod vkladani prace.pdf . 
Nahrané soubory jsem následně zkontrolovala. 
Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších vložených 
elektronických souborů. 
 
1 exemplář práce svázaný v pevné plátěné vazbě + CD ROM s e-verze práce v příloze obsahuje 
všechny povinné náležitosti: 
 
Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt v ČJ a AJ - 
http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf 
 
Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí - 
http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf 
 
 
 
Datum: 
 
 
Podpis studenta       
 
 
 
 
Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem: 


