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1. ÚVOD A ZADÁNÍ PRÁCE 

Tato bakalářská práce je vytvořena za účelem prozkoumání senzorické kvality 

kozích sýrů na požadavek Kozí farmy Žernov. Výstupem této práce je zhodnocení doby 

použitelnosti definované Kozí farmou Žernov. Analýza nebude zkoumána odbornými 

degustátory, ale obyčejnými konzumenty (laiky).  

 

Tato práce je vypracována s cílem:  

• prostudovat dostupnou odbornou literaturu na složení a výrobu sýrů 

a na senzorickou analýzu potravin 

• zkoumat dobu použitelnosti kozích produktů (sýrů) metodou senzorické 

analýzy během jejich expirační doby a po ní 

• vynést grafické vyhodnocení 

• vyjádřit, zda senzorické vlastnosti sýru odpovídají standardům v průběhu 

expirační doby či nikoliv 

• zjistit, zda by se v případě dobrých senzorických výsledků dala prodloužit 

doba použitelnosti sýrů 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

Mléko a mléčné výrobky se jako potravina využívají u lidí už od nepaměti. 

Mléko a mléčné výrobky mají ve výživě lidí a zvířat, zejména rostoucích 

organismů, absolutně prvořadý význam [9]. Nesmí se však zapomenout, že pouze 

mléko zdravotně nezávadné a biologicky plnohodnotné je kladným faktorem ve výživě. 

Mléko a jeho produkty jsou bohaté na řadu složek, které mají specifickou nutriční 

hodnotu. Poměr, v jakém jsou v mléku zastoupeny, je velmi příznivý z hlediska výživy 

[13]. 

Zpracování mléka pro sýrařství má velmi dlouhou tradici. První zobrazení dojení 

samic přežvýkavců pochází z Mezopotámie a Egypta a dokumentuje získávání mléka 

právě pro sýrařské zpracování, které je zmiňováno i ve Starém zákoně, který je starý 

přibližně 4 tisíce let [8]. 

Jak vyplývá z tabulky Svazu chovatelů ovcí a koz a Ministerstva zemědělství, 

během posledních let produkce kozího mléka a sýrů neustále roste (viz tab. 1). 

 

Tab. 1. Výroba kozího mléka a produkce kozích sýrů v ČR [2] 

Ukazatel  Jednotka 2003 2004 2005 2006 2007 

Mléko tis. litrů 775 990 1100 1150 1250 

Sýry tuny 78 99 110 115 120 

Spotřeba kozího mléka v l1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Zvýšená obliba v konzumaci kozího mléka a sýrů se může vysvětlit několika 

způsoby. Jedním z nich může být zvýšený počet poptávek po racionální výživě. Dalším 

důvodem je určitě početná skupina spotřebitelů, kteří jsou alergičtí na αS1-kasein 

kravského mléka. Kozímu mléku αS1-kasein chybí, a proto jsou alergičtí jedinci na αS1-

kasein schopni jeho konzumace. A v neposlední řadě je to zájem některých zákazníků o 

charakteristické senzorické vlastnosti kozích produktů. Aby byli konzumenti spokojeni, 

je nedílnou součástí posouzení kvality senzorická analýza. Ta je také součástí správného 

určení expirační doby. 

                                                 
1 v litrech na obyvatele a rok 
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2.1. Složení mléka, jakožto suroviny sýrů 

Kozí mléko má jiné složení než kravské. Všechny jeho pozitivní vlastnosti se 

přenáší i do kozích sýrů. Mléko i mléčné výrobky by tedy měly být nedílnou součástí 

naší stravy. Obsahují mnoho látek, které jsou důležité k fungování našeho organismu. 

Jak je shrnuto v tab. 2, mezi látky obsažené v kozím mléce patří:  

Tab. 2. Složky mléka [23] 

obsah vody  max. 87,25 % 

obsah sušiny  min. 12,75 % 

z toho obsah laktózy 4,60–4,90 % 

 obsah bílkovin mléka 2,80–3,60 % 

 obsah mléčného tuku 3,20–6,00 % 

 obsah minerálií 0,80–1,10 % 

 obsah nebílk. dusíku 0,015–0,029 % 

 (obsah močoviny) 2,50–5,00 mmol/l 

2.1.1. Voda 

Mléko obsahuje průměrně 87–88 % vody. Jsou v ní rozpuštěny laktóza, minerální 

látky, atd. Voda v mléce je důležitá u výživy mláďat, protože většina fyziologických 

procesů probíhá v organismu za účasti vody [13]. 

2.1.2. Sušina 

Sušinu tvoří všechny složky mléka po vysušení při teplotě 103˚C až 105˚C do 

konstantní hmotnosti. Nejvíce jsou v sušině zastoupeny tuk, bílkoviny a laktóza. 

V menší míře jsou přítomny ještě minerální soli. Ostatní složky jsou obsaženy 

v nepatrných množstvích [13]. 

2.1.3. Laktóza 

Je to složený cukr (disacharid), kterému se také říká cukr mléčný. 

Dodává mléku nasládlou chuť. Je výchozí látkou při mléčném kysání 

v technologii u kysaných a mléčných výrobků a sýrů. Má vliv na chuť a barvu výrobků, 
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u kterých se využívá vysoká teplota [13]. Při vysokých teplotách (nad 100˚C) se cukr 

mění v karamel, který mění barvu, vůni i chuť mléka [1]. 

2.1.4. Bílkoviny 

V mléce jsou tři druhy bílkovin: kasein, albumin a globulin. V největším množství 

je v mléce obsažen kasein. Kasein v něm tvoří až 80 % ze všech bílkovin [1]. Kozí 

mléko postrádá αS1-kasein, proto je vhodné i pro alergiky na αS1-kasein. 

2.1.5. Tuky 

Stavebními kameny mléčného tuku jsou triacylglyceroly. Jsou to estery glycerolu 

a mastných kyselin. Mastné kyseliny se nacházejí v mléčném tuku převážně jako 

vázané. Stopové množství volných mastných kyselin přispívá k typické chuti mléčného 

tuku a samotné chuti mléka [23]. 

Mléko obsahuje tuk v podobě tukových kuliček. Na jejich povrchu je membrána 

bohatá na fosfolipidy. V membráně je umístěno přibližně 60 % fosfolipidů a 85 % 

cholesterolu, a další enzymy. Průměr tukových kuliček se pohybuje v rozmezí 1µm až 

12µm. V 1 ml mléka je 2-6 miliard tukových kuliček [13]. 

2.1.6. Minerální látky 

V minerálních látkách mléka je vápník jeden z nejdůležitějších makroprvků. 

Vápník patří mezi biogenní prvky, které jsou nezbytné pro všechny živé organismy. 

V tělech obratlovců je základní součástí kostí a zubů, nachází se ale i ve svalech, krvi a 

dalších tělesných tkáních. Podílí se také na celé řadě procesů látkové výměny. Hořčík se 

rovněž podílí na mnoha procesech látkové výměny. Je potřebný pro energetické reakce, 

například svalové kontrakce. Reguluje stabilitu a vzrušivost buněčných membrán a 

brání uvolňování neurotransmiterů adrenalinu a noradrenalinu [13]. Zastoupení 

minerálních látek v kozím mléce zobrazuje následující tabulka č. 3. 
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Tab. 3. Obsahy některých makro a mikroprvků v syrovém kozím mléce v ČR [8] 

Prvek Jednotka Hodnota 

Vápník (Ca) mg/100g 131 

Fosfor (P) mg/100g 87 

Chloridy (Cl-) mg/100g 132 

Hořčík (Mg) mg/100g 16 

Měď (Cu) mg/l 0,062 

Železo (Fe) mg/l 1,47 

Zinek (Zn) mg/l 3,81 

2.1.7. Vitamíny 

Obsah vitamínů v mléce není stálý, ale závisí na krmivu, na aktivitě mikroflóry, na 

stádiu laktace, plemenu a zdravotním stavu koz [13]. Sýry obsahují vitamín A, případně 

jeho předchozí stupeň beta-karoten. Tento vitamín je mimořádně důležitý pro zrak a 

plnou funkčnost sliznic. Sýr může dále obsahovat vitamín B v docela pozoruhodném 

množství. Jedná se především o vitamíny B2, B12 a kyselinu pantotenovou. Ty 

v lidském organismu regulují a řídí různé procesy látkové výměny zejména pro 

získávání energie, krvetvorbu a výstavbu látek vlastních tělu [10]. 

2.1.8. Enzymy 

Enzymy jsou bílkoviny, které urychlují průběh reakcí v organismu. Enzymy 

v kozím mléce dokážou rozložit tuk, bílkoviny a mléčný cukr na různé produkty. 

Syřidlo je důležitý enzym pro výrobu sýrů. 

2.2. Pozitivní účinky kozího mléka pro lidský organismus 

Pozitivní účinky kozího mléka znali už naši předkové a považovali ho za „elixír 

krásy a dlouhověkosti“. Léčebné účinky kozího mléka jsou dnes podloženy i vědeckými 

studiemi. Pozitivní je jeho vliv na alergie – řada lidí je alergická na αS1-kasein, který je 

v kravském mléce, kdežto v kozím mléce zcela chybí. Kozí mléko je lépe stravitelné 

než mléko kravské a může pomoct v mnohých onemocněních [19]: 
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� sehrává aktivní roli v prevenci rakoviny 

� pozitivně působí na výstavbu a obnovu buněk 

� má příznivé výsledky při léčbě onemocnění kůže, atopického ekzému nebo 

astmatu 

� působí pozitivně na žaludek a střeva 

� je doporučované při léčbě plicních onemocnění a nervových poruch 

� někteří lidé si ho chválí jako lék proti migrénám. 

Kozí mléko se nemusí ale jen konzumovat, ale může se z něj vyrábět mnoho 

kvalitních kosmetických přípravků, ovlivňujících kvalitu pleti. 

2.3. Sýry 

2.3.1. Výroba sýrů 

V 19. století byla odhalena poslední tajemství výroby sýrů. Ferdinand John jako 

první objevil, že zrání sýrů způsobují mikroorganismy. Pasteur, Liebig, Mečnikov a 

Vyndal se zasloužili o znalosti z oblasti fermentace a očkovacích kultur. Objasnili 

procesy podílející se na výrobě sýru i z hlediska biologických a chemických proměn 

[10]. 

Dnes existují velké i malé podniky: mlékárny, které sýr vyrábějí pouze 

z pasterizovaného mléka, zahušťovaného v kotlích o objemu víc než 10 000 l, při jehož 

zrání používají různé technické pokroky. Jsou známy ovšem i malé podniky a dnes i 

stále více selských sýráren, kde se sýr vyrábí v malých 100 l kotlích, tvaruje ručně a ve 

fázi zrání je mu věnována individuální pozornost [10]. 

2.3.1.1. Kozí farma Žernov 

Jedním z těchto malých podniků je i Kozí farma Žernov, spadající pod ZD 

Žernov. Tato sýrárna se nachází v blízkosti Ratibořického údolí, které se proslavilo 

hlavně díky románům Boženy Němcové. Kozí farma Žernov si svým šlechtitelským 

chovem zasloužila už mnohá chovatelská ocenění. Ale není to jen plemenný materiál, 

na který se tato farma zaměřila, jsou to hlavně výrobky z kozího mléka. Vyrábí 

dohřívané sýry, Žernovský bochník, krémové sýry a jogurty.  
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V roce 2010 produkty z této kozí farmy (dohřívaný sýr přírodní a čerstvý sýr 

s kořením) vyhrály v soutěži Potravina a potravinář roku 2010 Královéhradeckého kraje 

v kategorii Mléko a mléčné výrobky. A v celkovém pořadí všech potravinářských 

produktů královehradeckého kraje obsadily sýry ze ZD Žernov 20. a 21. místo [14].  

2.3.1.2. Úprava mléka 

Správná hygienická praxe u mléka je samozřejmě nezbytným faktorem pro dobrou 

kvalitu sýra. Syrové mléko může být použito na výrobu mléčných výrobků jen 

v případě, že splňuje tuto legislativu: mléko musí pocházet od zvířat a z produkčního 

hospodářství, která jsou pravidelně veterinárně kontrolována, odpovídají veterinárním 

podmínkám a hygienickým požadavkům. Každá chyba ve výrobě může mít silný dopad 

na kvalitu sýra a samozřejmě i na jeho dobu trvanlivosti [21]. Vše musí být v souladu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES).  

 

V předpisu č. 203/2003 Sb. [21], mlékem pro výrobu mléčných výrobků 

rozumíme: 

1. syrové mléko, určené ke zpracování 

2. tekuté nebo zmrazené mléko, získané ze syrového mléka, jež bylo nebo 

nebylo podrobeno schválenému fyzikálnímu ošetření. Do toho patří 

tepelné ošetření, termizace nebo mléko, jehož změny složení se týkají 

pouze přidání nebo odebrání přirozených složek mléka. 

 

Jen mléko splňující všechny legislativní podmínky může být zařazeno do procesu 

výroby. Mléko se zfiltruje a zchladí a poté může být pasterováno.  

Pasterace je krátkodobé zahřátí mléka na teplotu 72-74˚C po dobu 30 sekund. 

Zahřátím mléka by se měli zničit veškeré nám škodlivé mikroorganismy a původci 

chorob. U nemocné kozy se mohou dostat krví do mléčné žlázy některé patogenní 

mikroorganismy, které vyvolávají onemocnění při konzumaci syrového mléka a jeho 

výrobků. Záporem pasterace je zničení veškeré mikroflóry. Ta se potom musí očkovat 

zpět do mléka za pomoci čistých mlékařských kultur, které byly dříve z mléka 

izolovány [15].  
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2.3.1.2.1. Úprava mléka před srážením 

Po pasteraci se provádí standardizace mléčného tuku odpovídající typu sýru a 

obsahu tuku v sušině. Následující tabulka č. 4 zobrazuje vliv tučnosti mléka na kvalitu 

sýrů. 

Tab. 4. Vliv tučnosti mléka na kvalitu sýrů [17] 

obsah tuku v použitém mléku obsah tuku v sušině druh sýra 

0,5 % 10 % nízkotučný 

1,0 % 20 % polotučný 

1,7 % 30 % třičtvrtětučný 

2,6 % 40 % tučný 

3,5 % 50 % smetanový 

4,5 % 60 % plnotučný 

 

Pro zlepšení sýřitelnosti (srážení mléka) se přidává chlorid vápenatý a dusičnan 

draselný. U tvrdých sýrů to je nezbytným předpokladem správného sýření. Přídavek 

dusičnanu draselného je hygienickými předpisy limitován hodnotou 100 g/1000 l mléka 

a má zabránit předčasnému duření sýrů, které vyvolávají koliformní organismy [23]. 

2.3.1.2.2. Srážení mléka 

V sýrárně se do mléka přidává syřidlo nebo bakterie kyseliny mléčné. Aby proces 

srážení mohl optimálně probíhat, ohřívá se nejprve mléko v kotli na teplotu 18–32˚C. 

Při použití bakterií se mléčný cukr v mléce změní na kyselinu mléčnou, přičemž 

dochází k vysrážení bílkovin. Tento proces může trvat 10 min–2 hod v závislosti na 

poměru množství mléka a použité kultury a také na teplotě mléka. Výsledkem je méně 

rozšířený sýr z kyselého mléka [10]. 

Před několika desítkami let se syřidlo získávalo jako výtažek ze žaludků telat, koz 

a ovcí, který obsahuje enzym [1]. Dříve (a u několika málo tradičně vyráběných druhů 

dodnes) se používala šťáva z listů a větví fíkovníku a ze svízele. Dnes se ale tento 

enzym vyrábí geneticky technickou cestou. Podobně jako bakterie se i syřidlo vmíchává 

do ohřátého mléka, bílkoviny se vysrážejí a mléko se rozloží na pevnou část a tekutou 

část. [10]. Tuhá část se nazývá sýřenina a tekutá je syrovátka.  
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2.3.1.3. Zpracování sýřeniny 

Zpracování sýřeniny zahrnuje mnoho operací podle jednotlivých typů sýrů. 

Zajišťuje se tak tvorba sýrového zrna vhodného pro následné formování (tvarování) a 

oddělování syrovátky [23]. 

Sýřenina se pokrájí pomocí sýrařské harfy na určitou zrnitost. Platí přímá úměra: 

čím jemněji se sýřenina rozřeže, tím více syrovátky se usadí, a tím pevnější bude 

budoucí sýr. U měkkých sýrů se sýřenina řeže na velikost vlašských ořechů. Pokud 

sýřeninu rozřežeme na velikost rýžových zrnek, bude výsledkem velmi tvrdý sýr [10]. 

2.3.1.4. Tvarování 

Jakmile dosáhne sýřenina dané velikosti, je nutno ji oddělit od syrovátky a 

přemístit do forem [10]. Forma na sýry je většinou děravá, aby mohlo docházet 

k odtoku přebytečné syrovátky. Sýry se během formování obracejí, aby měly tvar podle 

formy. 

2.3.1.5. Lisování 

U měkkých sýrů se používá samovolné odkapání syrovátky. Sýry se musí otáčet a 

k odtoku syrovátky jim stačí pouze vlastní hmotnost. U tvrdých sýrů se využívá 

lisování, protože se tak sýry zbavují rychleji vody (syrovátky), a dochází tak k lepšímu 

spojení sýrového zrna v sýrovou hmotu. Ale každý sýr se lisuje různě dlouho a jiným 

tlakem [10]. 

2.3.1.6. Solení 

Solení má dodat sýrům slanou chuť, umožnit další odtok syrovátky, zpevnit 

pokožku a upevnit tvar sýra. Solením sýrů se také potlačují škodlivé mikroorganismy 

[1]. Podle typu se sýr solí za sucha - sůl se do něj vtírá nebo se celý sýr vkládá do solné 

lázně [10]. 
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2.3.1.7. Zrání sýrů 

Zrání je souhrn změn způsobených především enzymatickou činností kultur a 

syřidlových enzymů. Základním požadavkem je dosažení potřebného průběhu mléčného 

kvašení. V průběhu zrání dochází hlavně ke změnám bílkovin [23]. 

Zrající sýr mění vzhled, barvu, chuť, vůni i konzistenci. Po několika dnech, někdy 

i dokonce měsících a rocích, je sýr zralý, jeho výroba je ukončena a je uveden na trh. 

2.3.2. Rozdělení kozích sýrů 

Kozí sýry se dají rozdělit podle různých hledisek (podle tvaru, způsobu výroby, 

podle způsobu srážení, podle konzistence, atd.) Pro členění je obzvlášť důležitý obsah 

vody v sýru. 

2.3.2.1. Tvrdý sýr  

Má nejvyšší podíl sušiny a jeho maximální obsah vody činí 56 %. Čím je obsah 

vody nižší, tím tvrdší je sýrová hmota. Zraje nejméně měsíce, může však zrát i několik 

let [10]. 

Z tvrdých sýrů je znám například Eidam nebo Čedar z kozího mléka a na Kozí 

farmě Žernov Žernovský bochník. 

2.3.2.2. Polotvrdý sýr na krájení 

Tyto sýry mají obsah vody mezi 61–68 %. Z kozích sýrů do této kategorie patří: 

Cabrales, Chevrotin a Ibores [10]. Do polotvrdých sýrů můžeme zařadit i Dohřívaný sýr 

z Kozí farmy Žernov. 

2.3.2.3. Měkký sýr 

Tyto sýry mají nižší obsah sušiny oproti tvrdým sýrům. Mezi měkké sýry patří i 

sýry čerstvé, tj. takové, které se nenechávají zrát.  

Mezi měkké kozí sýry patří např.: Altenburskýkozí sýr, Feta, Pélardon, Picodon, 

Rocamadour [10]. Z čerstvých sýrů se na kozí farmě Žernov vyrábí Krémový sýr. 
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2.3.2.4. Plísňové sýry 

Plíseň na sýrech může být na povrchu sýru, uvnitř anebo uvnitř i vně. Takové sýry 

jsou ošetřeny před zráním kulturou plísně Penicillium. 

2.3.3. Zásady před uvedením sýru na trh 

2.3.3.1. Balení a obaly 

Obaly jsou důležitou součástí konečné úpravy sýrů. Sýr je obalem chráněn proti 

znehodnocení, zvyšuje dobu trvanlivosti a usnadňuje výrobci skladování. Obalových 

materiálů je celá řada, ale musí se dávat pozor, aby byly vhodné pro sýry. Sýry jsou 

nejčastěji vakuově zabalené. 

Podle vyhlášky ze dne 30. června 2003 o veterinárních požadavcích na mléko a 

mléčné výrobky2, musí: 

• balení výrobků probíhat v uspokojivých hygienických podmínkách v 

místnostech určených k tomuto účelu 

• balení musí vyhovovat veškerým hygienickým předpisům a musí být 

dostatečně pevné, aby chránilo výrobky 

• být výrobky opatřeny označením zdravotní nezávadnosti 

• být značení na obalu (etiketě) umístěno na viditelném místě, musí být 

čitelné, nesmazatelné a jeho součásti musí být snadno rozeznatelné 

• mít označení zdravotní nezávadnosti obsahující údaje, které jsou umístěné 

v oválném razítku (velkými písmeny psanou zkratku České republiky 

("CZ") jako státu odesílatele a veterinární schvalovací číslo podniku, 

velkými písmeny psanou zkratku "ES") 

Pro označování etiketou za účelem kontroly musí být na etiketě zřetelně uvedeno 

[21]: 

• „vyrobeno ze syrového mléka“, pokud je to mléčný výrobek vyrobený ze 

syrového mléka, jehož výrobní postup nezahrnuje žádné tepelné ošetření 

včetně termizace.  

                                                 
2č.203/2003Sb., s pozdější novelizací v roce 2008 [21] 
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• způsob tepelného ošetření u mléčných výrobků s následným tepelným 

ošetřením provedeným na konci výrobního procesu 

• datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti v souladu s 

požadavky stanovenými právním předpisem u mléčných výrobků, které 

podléhají rychlému kažení. 

 

Mimo jiné se podle předpisu č. 77/2003 Sb. [20], musí sýr označit: 

• názvem druhu sýru 

• obsahem tuku nebo tuku v sušině 

• obsahem sušiny 

• použitou ochucující složkou 

• dobou trvanlivosti 

• hmotností 

• podmínkami ke skladování 

• čárovým kódem 

Samozřejmě vše musí být v souladu s nařízením (ES). 

2.3.3.2. Obecné zásady 

Potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy, jejich toxiny nebo metabolické 

produkty, které představují nebezpečné riziko pro lidské zdraví. Zásadou je, že potravina 

nesmí být uvedena do prodeje, není-li bezpečná nebo existuje nebezpečí, že by mohlo 

dojít k ohrožení zdraví spotřebitele. Bezpečnost potravin se získá především preventivním 

přístupem, například správnou hygienickou praxí, a používáním postupů založených na 

zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) [5]. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je systém preventivních 

opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech 

činností souvisejících s jejich výrobou např. zpracováním, skladováním, manipulací, 

přepravou a prodejem spotřebiteli. Tzn., musí se pro každou potravinu určit, kde jsou 

při výrobě největší rizika porušení zdravotní nezávadnosti potravin a toto riziko snížit 

[6]. 

Pro validaci a ověření postupů založených na HACCP a opatření pro kontrolu 

hygieny je možné použít mikrobiologická kritéria. Je tedy vhodné stanovit 
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mikrobiologická kritéria vymezující přijatelnost postupů a také mikrobiologická kritéria 

pro bezpečnost potravin stanovujících limit, při jehož překročení musí být potravina 

považována za nepřijatelně kontaminovanou mikroorganismy. 

Dodržování mikrobiologických kritérií by mělo zahrnovat vyšetření u odebraných 

vzorků podle hodnot stanovených pro jednotlivá kritéria, provedení vyšetření a přijetí 

nápravných opatření v souladu s příslušnými legislativními opatřeními. Proto je vhodné 

stanovit opatření ve vztahu k analytickým metodám zahrnující plán odběru vzorků, 

mikrobiologické limity a počet analytických jednotek, které je pro soulad s uvedenými 

limity nutné analyzovat. Mezi opatření, která musí majitelé potravinářských podniků 

přijímat k zajištění dodržování kritérií vymezujících přijatelnost postupu, může patřit 

například kontrola surovin, hygieny, teploty a údržnosti potravin. Odebírání vzorků ze 

zpracovatelského prostředí může být užitečným nástrojem ke zjištění a prevenci 

přítomnosti patogenních mikroorganismů v potravinách. 

 Pouze mikrobiologické zkoušení konečných výrobků nemůže zajistit bezpečnost 

zkoušených potravin, ale vhodně zvolená mikrobiologická kritéria pro kontrolu účinnosti 

systému kritických kontrolních bodů mohou poskytnout objektivní prostředek, který 

pomůže provozovatelům potravinářských podniků docílit mikrobiologickou bezpečnost 

potravin a zjišťovat její úroveň [5]. 

2.3.3.3. Expirační doba 

Než se sýr dostane poprvé k zákazníkovi, je nezbytně nutné zjistit lhůtu, do které 

má být použit. Většinou se toto zjištění provádí zadáním kvalifikovanému zařízení 

(Hygiena potravin), které pracuje s daným produktem a experimentálně na něm zjistí 

dobu minimální trvanlivosti a dobu použitelnosti. 

Expirační lhůta úzce souvisí s datem minimální trvanlivostí a datem použitelnosti. 

Expirační lhůta je speciální doba, do které musí být zboží použito. Tato lhůta by měla 

být vyznačena na prodávané věci, jejím obalu nebo k ní připojenému návodu. Občanský 

zákoník ukládá povinnost, aby na potravinách bylo vyznačeno datum minimální 

trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti [16]. 

Na sýrech tedy nalezneme dobu použitelnosti, která se uvádí slovy "Spotřebujte 

do...". Datum se uvádí v předem daném pořadí – den, měsíc a rok ukončení této doby. 

Je-li potravina označena dobou použitelnosti, musí výrobce na obal doplnit i podmínky 
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skladování. Podle vyhlášky o způsobu označování potravin musí být všechny údaje pro 

spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo 

nepřerušené jinými údaji a nesmazatelné. Jíst potraviny po tomto datu může být zdraví 

nebezpečné [4].  

Doba trvanlivosti se na obalu udává jako datum minimální trvanlivosti (DMT). 

Datum minimální trvanlivosti se na výrobku uvádí slovy "Minimální trvanlivost do…" a 

následuje uvedení dne, měsíce a roku. Pokud je DMT kratší než čtvrt roku, nemusí být 

na obale uveden rok. Pokud je DMT delší než čtvrt roku, ale nepřesahuje 18 měsíců, 

nemusí být na obale uveden den a pokud je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být 

uveden den ani měsíc [4].  

Minimální trvanlivost znamená, že produkt po daném datu může změnit svou 

chuť, svou barvu. Výrobce zaručuje dobré senzorické vlastnosti, až do tohoto data. 

Potom může dojít ke změně senzorických vlastností produktu, ale sám zůstává i nadále 

zdravotně nezávadný.  

2.4. Senzorická analýza 

Senzorické hodnocení potravin a potravinářských produktů, které patří mezi 

nejstarší způsoby kontroly jakosti, se i přes vysoký stupeň rozvoje objektivních 

analytických metod udrželo v každodenní praxi průmyslu dodnes. 

Senzorické hodnocení potravinářských produktů je neodmyslitelnou součástí 

posouzení celkové kvality potravin a vykonává ho ne jenom výrobce a kontrolní složky, 

ale hlavně sám spotřebitel [12]. 

Kvalita potravin je tedy dána senzorickými znaky, chemickým složením, 

fyzikálními vlastnostmi, obsahem mikroorganismů a kontaminantů, dobou minimální 

trvanlivosti (resp. dobou použitelnosti), obalem a označením. 

Senzorická analýza je vědecká disciplína vyvolávající, měřící, analyzující a 

interpretující reakce na ty vlastnosti a charakteristiky potravin či surovin, které mohou 

být popsány lidskými smysly - chutí, čichem, zrakem, hmatem a sluchem. Lidské 

smysly jsou vlastně nástroje, které používají spotřebitelé při výběru výrobků 

v prodeji [3]. 
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2.4.1. Hodnotitelé 

Hodnotitelé (posuzovatelé), jsou osoby, které se aktivně účastní senzorické 

analýzy. Mohou to být zaškolení experti nebo zcela obyčejní lidé (konzumenti). Ale pro 

všechny platí jistá pravidla. 

F. Buňka uvádí [3], že by hodnotitel neměl aspoň jednu hodinu před degustací 

kouřit, jíst silně kořeněná jídla a pít alkoholické nápoje. Během hodnocení nemá být 

ničím rozptylován a nemá se domlouvat s dalšími posuzovateli. 

Hodnotitel by měl být duševně i fyzicky zdráv (nesmí být nachlazen a být pod 

vlivem léků), také musí dbát na osobní hygienu a k posuzování musí přistupovat se 

zájmem [12]. 

Pro preferenční zkoušky jsou vhodní hodnotitelé bez předběžných zkušeností a 

odborných znalostí, tzn., že nejsou předem vyškoleni. Musí co nejlépe odpovídat 

souboru skutečných konzumentů. Jsou vybíráni podle určitého schématu, tak, aby i 

poměry věkových skupin odpovídali věkovým skupinám konzumentů [12].  

2.4.2. Předkládání a hodnocení vzorků 

Je nutné, aby vzorky k analýze byly podávány v dostatečném množství, aby 

posuzovatel mohl degustaci podle své potřeby opakovat. Příliš malé množství 

posuzovaného vzorku může kvalitu hodnocení snížit. Pokud se podává více vzorků, 

musí se zajistit, že množství vzorku bude u všech stejné [3]. 

Vzorky se musí upravit tak, aby hodnotitelé nebyli informováni o skutečnostech, 

které by mohly ovlivnit jejich výsledný úsudek - nesmí znát výrobce, ani složení. 

Důležitá je také správná teplota vzorku. Změnou teploty se může změnit intenzita vůně. 

Při podávání několika vzorků musí být teplota u všech konstantní [12].  

Nádoby, ve kterých se vzorky podávají, mají být ze senzoricky neutrálního 

materiálu, nemají vyvolat pachuť nebo různé pachy. Nejlepším materiálem je porcelán, 

sklo nebo nádoby z nerezavějící oceli. Veškeré nádobí musí samozřejmě vyhovovat 

všem hygienickým požadavkům [11]. 

Pokud se hodnotí jednotlivé vzorky po sobě, platí jedna zásada. Nejprve se 

hodnotí vzorky chuťově neutrální, teprve pak vzorky chuťově výraznější, a nakonec 

s intenzivními příchutěmi [3]. 
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2.4.3. Párová porovnávací zkouška 

Párová zkouška je nejstarší rozlišovací zkouška, která má za cíl zjistit, zda mezi 

předloženými vzorky existuje nějaký rozdíl v senzorické jakosti. Tato zkouška je 

nejjednodušší z rozlišovacích zkoušek, proto je velmi vhodná pro hodnotitele s malými 

nebo žádnými zkušenostmi. 

Probíhá tak, že hodnotitel obdrží pár zkoumaných vzorků nebo i několik párů, a 

má za úkol zodpovědět, zda zjistil mezi vzorky nějaký rozdíl. Pokud rozdíl zjistí, určí, 

který ze vzorků má větší intenzitu daného znaku nebo kterému vzorku dává z hlediska 

senzorické kvality přednost [12]. 

2.4.3.1. Hodnocené parametry 

Parametry, které se nejčastěji posuzují, jsou: vzhled, barva, vůně, textura a chuť. 

Hodnotí se postupně tyto vlastnosti:  

a) vzhled vnější – tvar, obal nebo kůra a povrch celého sýra 

b) vzhled vnitřní – dírkování, barva a vizuální hodnocení řezu vzorku 

c) konzistence/textura – hodnocení vzorku ohýbáním, stlačováním a 

žvýkáním 

d) vůně, aroma a chuť – hodnocení vzorku se provádí přičichnutím ke vzorku 

a jeho rozkousáním 

Při hodnocení sýrů se přikládá největší důležitost k posledním dvěma bodům 

[18]. 

2.4.3.1.1. Hodnocení barvy a povrchu 

Barva se hodnotí jednak v dopadajícím světle (proti bílému pozadí) nebo 

v procházejícím světle. Povrch se někdy může během analýzy měnit, proto se u tuhých 

vzorků hodnotí barva na řezu [11]. 

2.4.3.1.2. Hodnocení textury 

Při hodnocení textury se používá nejen dutina ústní, ale i prsty rukou. Hodnotíme 

tak tvrdost, elasticitu, rozpadavost či křehkost [11]. 
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2.4.3.1.3. Hodnocení vůně 

V praxi se používá tzv. sniffing, který spočívá v tom, že se vzorek s parami nechá 

zakrytý, pak se přiloží k nosu a čichá se intenzita vůně [3]. 

2.4.3.1.4. Hodnocení chuti 

Proces je velmi náročný a odpovědný. Před degustací se doporučuje vypláchnout 

ústa pitnou vodou. Poté se vloží do úst takové množství vzorku, aby bylo schopno 

zachytit základní chutě, pomalu se žvýká a zachycuje se vývoj jeho chuti a vůně. Po 

jednotlivých degustacích je nutné stabilizovat chuť a neovlivnit tak další analyzovaný 

vzorek. Používají se tzv. chuťové neutralizátory, které odstraní nebo eliminují zbytky 

předchozího vzorku. Nejvhodnějšími neutralizátory jsou: voda, bílé pečivo, chléb nebo 

jablko [3]. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Materiál a metodika 

3.1.1. Použitý materiál 

• 10 hodnotitelů 

• dohřívané sýry z kozí farmy Žernov s min. 50 % tuku v sušině a min. 48 % 

sušiny. Datum výroby těchto sýrů bylo 8. 11. 2010 a doba použitelnosti 

byla do 7. 1. 2011. 

• sklenice vody 

• porcelánové nádobí (talíř a miska) 

• nerezový nůž 

• světelná lampa 

• papíry a psací potřeby 

• notebook Toshiba s operačním systémem Windows Vista 

• programy Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 

3.1.2. Pracovní postup 

U této metody sedělo všech 10 hodnotitelé u stolu. Byli vybráni ze všech 

věkových kategorií, od dítěte až po starce. Nejmladšímu hodnotiteli bylo 12 let a 

nejstaršímu bylo 82 let.  

K senzorické analýze byly použity vakuově balené dohřívané kozí sýry z Kozí 

farmy Žernov. Vyhodnocovány byly v různých dobách své zralosti (doby použitelnosti 

i po ní). Charakteristické senzorické vlastnosti stárnoucích sýrů byly porovnávány se 

sýrem několik málo dnů po výrobě, který byl považován za čerstvý standard. 

Tyto sýry (v tabulce č. 5) byly porovnávány vždy s čerstvými (standardními) sýry. 

Tabulka č. 5 ukazuje stáří sýrů při senzorické analýze. 
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Tab. 5. Stáří sýrů u senzorických analýz 

Typ sýru Termíny senzorické analýzy 

Dohřívaný sýr 3 týdny po výrobě (28. 11. 2011) 

Dohřívaný sýr 6 týdnů po výrobě (19. 12. 2011) 

Dohřívaný sýr v den data použitelnosti (7. 1. 2011) 

Dohřívaný sýr týden po datu použitelnosti (14. 1. 2011) 

Dohřívaný sýr 2 týdny po datu použitelnosti (28. 1. 2011) 

 

Posuzovatelům se předkládaly sýry na porcelánových talířích přikrytých miskou. 

Byly skladovány v lednici a před chutnáním byly zahřáty na pokojovou teplotu. 

Ochutnávaly se vždy dva sýry. První byl vždy čerstvý a druhý byl v určité době své 

trvanlivosti (viz tab. č. 5). 

Vlastnosti sýrů byly vyhodnocovány na základě párové zkoušky, která je 

nejvhodnější, pokud jsou posuzovatelé laici. Hodnotitelé porovnávali vlastnosti obou 

vzorků mezi sebou a zjišťovali, zda je mezi nimi rozdíl v senzorické jakosti a v intenzitě 

jejich vlastností. Svoje hodnocení si zapisovali. Jejich výsledky byly zpracovány do 

přehledných grafů v programu Microsoft Office Excel.   

3.2. Výsledky  

U zkoumaných sýrů se vyhodnocovalo několik vlastností. Nejdříve se vzorek sýra 

zkoumal okem. Zjistila se u něj barva a povrch, což jsou ukazatelé vnějšího vzhledu. 

Poté se přešlo na vnitřní vzhled, který byl charakterizován dírkováním na řezu. 

Konzistence sýra, tzn. tvrdost a lámavost, byly prokazovány dotykem. Pak následovala 

analýza vůně pomocí čichu a jako poslední se zkoumala charakteristická chuť v ústech.  
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3.2.1. Porovnání sýru 3 týdny po výrobě s právě vyrobeným (čerstvým) sýrem 

3.2.1.1. Vnější vzhled 

3.2.1.1.1. Barva 

Graf 1. Závislost barvy vzorků na její četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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Podle grafu č. 1 je patrné, že rozdíl v barvě u čerstvého vzorku a třítýdenního 

vzorku nebyl zjevný. Hodnotitelé je považovali za shodné. Osm posuzovatelů 

vyhodnotilo barvu jako bílou a dva jako mléčnou. To znamená, že ve většině (80 %) je 

považováno, že sýr měl bílou barvu. 
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3.2.1.1.2. Povrch 

Graf 2. Závislost povrchu vzorků na jeho četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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U povrchu vzorků hodnotitelé vyhodnocovali více charakteristických vlastností, 

proto součet četnosti neodpovídá přesně počtu hodnotitelů, ale je vyšší. Všichni 

hodnotitelé se ovšem shodli na tom, že povrch obou sýrů byl hladký, z toho čtyři 

popisovali povrch jako vlhký, jeden jako kluzký a dva jako lesklý. I z tohoto grafu 

(graf č. 2) lze vyčíst, že hodnotitelé mezi těmito dvěma sýry nenašli rozdíl, stejně jako 

v případě barvy. 
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3.2.1.2. Vnitřní vzhled 

3.2.1.2.1. Dírkování 

Graf 3. Závislost dírkování vzorků na četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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Laici, kteří posuzovali vnitřní vzhled sýrů, se jednoznačně shodli na tom, že jsou 

oba bez dírek (graf č. 3). A opět tedy mezi nimi nenašli rozdíl. 

3.2.1.3. Konzistence 

3.2.1.3.1. Tvrdost 

Graf 4. Závislost tvrdosti vzorků na četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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Z grafu č. 4 vyplývá, že analýza tvrdosti sýrů byla jednoznačně posouzena jako 

měkká a nebyly patrny jakékoliv rozdíly mezi oběma porovnávanými vzorky. 

3.2.1.3.2. Lámavost 

Graf 5. Závislost lámavosti vzorků na četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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Porovnání lámavosti už nebylo u sýrů zcela jednoznačné (viz graf 5). U čerstvého 

vzorku byl poměr mazlavosti a drobivosti 1:1, kdežto u sýru 3 týdny po výrobě bylo 

šest hodnotitelů pro drobivost a čtyři pro mazlavost. 

3.2.1.4. Vůně 

Graf 6. Závislost vůně vzorků na četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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U vůně mohl každý hodnotitel posuzovat několik parametrů např., zda je vůně 

příjemná a také jakou přesně má vůni. Někteří hodnotitelé psali více charakteristik 

a někteří méně, proto výsledky přesně neodpovídají počtu posuzovatelů. Z grafu č. 6 

vyplývá, že míra příjemnosti vůně u obou porovnávaných vzorků byla stejná, a že 

třítýdenní sýr měl pro jednoho hodnotitele více vůni po kozině než sýr čerstvý. Někomu 

se nepodařilo vůni nijak specificky zařadit, a proto ji zahrnuli do skupiny nespecifická. 

3.2.1.5. Chuť 

Graf 7. Závislost chuti vzorků na četnosti u čerstvého a třítýdenního sýru 
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Chuť sýrů mohla být také posuzovateli hodnocena více parametry. Někteří 

hodnotitelé psali více charakteristik, někteří méně, proto výsledky přesně neodpovídají 

počtu posuzovatelů. Nejčastěji se objevovaly výsledky s popisem: chuť slaná a po 

kozině. Tyto dvě vlastnosti byly mezi sebou různě kombinovány. Výsledný rozdíl mezi 

oběma sýry je velice nepatrný. U čerstvého sýru je sedm lidí pro slanou chuť a šest pro 

chuť po kozině. U třítýdenního sýru je šest lidí pro slanou chuť a sedm pro chuť po 

kozině. Žádný posuzovatel nevyhodnotil chuť sýrů jako hořkou (viz graf 7). 
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3.2.1.6. Celkové vyhodnocení sýrů 

Graf 8. Grafické znázornění celkového vyhodnocení čerstvého a třítýdenního sýru 
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Který sýr chutnal posuzovatelům víc? To je otázka, která byla položena 

posuzovatelům na konci analýzy. V tomto případě, kdy rozdíly mezi oběma sýry nebyly 

patrné, byl výsledek nerozhodný. Přesně polovina hodnotitelů se přiklonila k čerstvému 

sýru a druhá polovina k sýru tři týdny po výrobě (viz graf 8).  
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3.2.2. Porovnání sýru 6 týdnů po výrobě s právě vyrobeným (čerstvým) sýrem 

3.2.2.1. Vnější vzhled 

3.2.2.1.1. Barva  

Graf 9. Závislost barvy vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Podle grafu zobrazujícího barvu sýru na četnosti je patrné, že sýry se mezi sebou 

podle některých hodnotitelů trochu lišily. Dva z deseti se u čerstvého sýru přiklonili 

k mléčné variantě, ostatní popsali sýr jako bílý. V případě sýru starého šest týdnů se 

všichni shodli na barvě bílé. 
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3.2.2.1.2. Povrch 

Graf 10. Závislost povrchu vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Povrch sýrů nebyl vůbec jednoznačný. Analytici mohli zapsat více charakteristik 

než jen jednu. Oproti čerstvému sýru se výrazně snížila hladkost sýru po šesti týdnech. 

Z původních deseti lidí, kteří byli pro hladký čerstvý sýr, klesl počet na šest. Dva 

hodnotitelé také poukázali na drobné pukliny v sýru. I v šesti týdnech se nadále zdá 

některým posuzovatelům sýr kluzký a vlhký (viz graf 10). 

3.2.2.2. Vnitřní vzhled 

3.2.2.2.1. Dírkování 

Graf 11. Závislost dírkování vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Všech deset hodnotitelů se shodlo na tom, že ve vnitřním vzhledu se šestitýdenní 

sýr od čerstvého vůbec neliší. Byl absolutně nedírkovaný (viz graf 11). 

3.2.2.3. Konzistence 

3.2.2.3.1. Tvrdost 

Graf 12. Závislost tvrdosti vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Podle grafu č. 12 je patrné, že ani tvrdost sýru se během šesti týdnů nijak 

nezměnila a stále je vyhodnocen jako měkký. 

3.2.2.3.2. Lámavost 

Graf 13. Závislost lámavosti vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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V hodnocení lámavosti sýrů nenastala po šesti týdnech žádná změna, jak ukazuje 

graf č. 13. Pět konzumentů pokládalo sýr za mazlavý a dalších pět za drobivý. 

3.2.2.4. Vůně 

Graf 14. Závislost vůně vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Graf č. 14 ukazuje, že konzumenti, kteří vyhodnotili vůni čerstvého sýru jako 

nespecifickou, se u šestitýdenního sýru přiklonili na chuť po kozině. Sedm konzumentů 

tedy uvedlo, že šestitýdenní sýr voní po kozině. 

3.2.2.5. Chuť 

Graf 15. Závislost chuti vzorků na četnosti u čerstvého a šestitýdenního sýru 
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Chuť sýru se prakticky nezměnila. U čerstvého sýru považuje sedm lidí chuť za 

slanou, ale u šestitýdenního sýru jen šest. Chuť po kozině se nezměnila. Čerstvý i 

šestitýdenní sýr mají stejný výsledek. Pět lidí analyzovalo chuť jako po kozině (viz graf 

15). 

3.2.2.6. Celkové vyhodnocení sýrů 

Graf 16. Grafické znázornění celkového vyhodnocení čerstvého a šestitýdenního 

sýru 
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Negativní změny na sýru po šesti týdnech, které by mohly ovlivnit kvalitu sýrů, 

jsou zatím velice nepatrné, možná žádné. Mezi sýry nebyl pozorován rozdíl, a proto si 

posuzovatelé nemohou vybrat sýr lepší kvality. Poměr u celkového hodnocení těchto 

dvou sýrů je 1:1, jak vyplývá z předcházejícího grafu č. 16. 
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3.2.3. Porovnání sýru v den vypršení doby použitelnosti s právě vyrobeným 

(čerstvým) sýrem  

3.2.3.1. Vnější vzhled 

3.2.3.1.1. Barva 

Graf 17. Závislost barvy vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci doby 

použitelnosti 
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Při konci doby použitelnosti všichni posuzovatelé vyhodnotili barvu sýru jako 

bílou. Kdežto u čerstvého sýra bílou barvu napsalo osm hodnotitelů (viz graf 17). 
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3.2.3.1.2. Povrch 

Graf 18. Závislost povrchu vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci 

doby použitelnosti 
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Z grafu č. 18 vyplývá, že povrch sýru na konci doby použitelnosti se stal méně 

hladkým, méně vlhkým a nebyl lesklý. Dva z deseti hodnotitelů označili povrch sýru za 

místy rozpukaný. 

3.2.3.2. Vnitřní vzhled 

3.2.3.2.1. Dírkování 

Graf 19. Závislost dírkování vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci 

doby použitelnosti 
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U sýru na konci doby použitelnosti 2 hodnotitelé posoudili vzorek jako dírkovaný, 

ostatní se přiklonili k posudku nedírkovaný (viz graf 19).  

3.2.3.3. Konzistence 

3.2.3.3.1. Tvrdost 

Graf 20. Závislost tvrdosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci 

doby použitelnosti 
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U čerstvého sýru bylo jednomyslně vyhodnoceno, že sýr byl měkký. V době u 

konce doby použitelnosti jeden hodnotitel volí možnost polotvrdého sýru (viz graf 20). 
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3.2.3.3.2. Lámavost 

Graf 21. Závislost lámavosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci 

doby použitelnosti 
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Podle grafu č. 21 zjistíme, že u staršího sýru je trochu výraznější podíl mazlavosti 

sýru. Drobivost se tedy snížila - z pěti posuzovatelů jsou pro drobivost už jen čtyři. 

3.2.3.4. Vůně 

Graf 22. Závislost vůně vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci doby 

použitelnosti 
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Pět posuzovatelů se u čerstvého sýru shodlo na tom, že je cítit po kozině. U sýru 

na konci doby trvanlivosti je to už sedm posuzovatelů. Pro příjemnou vůni je stále pět 

hodnotitelů (viz graf 22). 
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3.2.3.5. Chuť 

Graf 23. Závislost chuti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru na konci doby 

použitelnosti 
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Podle grafu č. 23 je patrné, že chuť sýru se během doby použitelnosti nijak 

znatelně nezměnila. Pouze jeden posuzovatel se lišil v hodnocení staršího sýru od 

čerstvého sýru. Nepovažoval sýr na konci doby použitelnosti za slaný. Jinak ale šest 

hodnotitelů ho za slaný považovalo. Šest posuzovatelů bylo také pro chuť po kozině. 

3.2.3.6. Celkové vyhodnocení sýrů 

Graf 24. Grafické znázornění celkového vyhodnocení čerstvého sýru a sýru na 

konci doby použitelnosti 

Který chutná více?

7

3

čerstvý

týden po datu použitelnosti
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Graf č. 24 jasně dokazuje, že vlastnosti sýru na konci doby trvanlivosti už nejsou 

pro laika zcela bezchybné. Sedm z deseti hodnotitelů by dalo při výběru přednost 

čerstvému sýru před sýrem na konci doby použitelnosti. Ale tři hodnotitelé ho považují 

za velmi chutný i na konci doby použitelnosti. 

3.2.4. Porovnání sýru týden po vypršení doby použitelnosti s právě vyrobeným 

(čerstvým) sýrem 

3.2.4.1. Vnější vzhled 

3.2.4.1.1. Barva 

Graf 25. Závislost barvy vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po datu 

použitelnosti 
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Týden po datu použitelnosti je barva sýru bílá. Jednomyslně se na ní shodli 

všichni hodnotitelé. Oproti hodnocení čerstvého sýru je to navýšení počtu posuzovatelů 

hodnotících barvu jako bílou (viz graf 25). 
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3.2.4.1.2. Povrch 

Graf 26. Závislost povrchu vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po 

datu použitelnosti 
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Podle grafu č. 26 je patrné, že sýr se týden po datu použitelnosti stal značně 

rozpukaný. Sedm z deseti posuzovatelů ho tak vyhodnotilo. Povrch měl ale stále ještě 

hladký. Čtyři hodnotitelé poukázali na kluzký povrch, dalších pět jej považovalo za 

vlhký. 

3.2.4.2. Vnitřní vzhled 

V této fázi (po době použitelnosti) začínal být sýr uvnitř suchý. Tři z deseti 

hodnotitelů popsalo sýr sušší než čerstvý. 
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3.2.4.2.1. Dírkování 

Graf 27. Závislost dírkování vzorků na četnosti u čerstvého sýru a u sýru týden po 

datu použitelnosti 
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Graf č. 27 ukazuje, že v době týden po datu použitelnosti je i vyšší procento 

dírkovatosti. Přesně čtyři posuzovatelé popsali vzorek sýru jako dírkovaný. 

3.2.4.3. Konzistence 

3.2.4.3.1. Tvrdost 

Graf 28. Závislost tvrdosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po 

datu použitelnosti 
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Při senzorické analýze u sýru týden po datu použitelnosti hodnotili dva 

posuzovatelé sýr jako polotvrdý, zbylých sedm jako měkký. Tento sýr byl porovnáván 

s čerstvým, který byl popsán jako měkký (viz graf 28). 

3.2.4.3.2. Lámavost 

Graf 29. Závislost lámavosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po 

datu použitelnosti 
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U hodnocení lámavosti vzorků je z grafu č. 29 vidět, že sýr se stal týden po datu 

použitelnosti mnohem více mazlavý. Pouze jeden hodnotitel sýr zařadil pod drobivý. 
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3.2.4.4. Vůně 

Graf 30. Závislost vůně vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po datu 

použitelnosti 
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Týden po datu použitelnosti se poprvé objevuje zatuchlá vůně. Toto 

charakteristické aroma určili ve svém posuzování hned čtyři analytici. Vůně je ale i 

nadále pro čtyři hodnotitele příjemná a pro šest voní po kozině (viz graf 30). 

3.2.4.5. Chuť 

Graf 31. Závislost chuti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru týden po datu 

použitelnosti 
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Chuť hodnotí posuzovatelé týden po datu použitelnosti velmi rozdílně. Slaná chuť 

se vytrácí a je znát chuť nahořklá, pro někoho mýdlovitá. Přetrvává chuť po kozině a 

dva hodnotitelé popsali chuť jako nevábnou (viz graf 31). 

3.2.4.6. Celkové vyhodnocení sýrů 

Graf 32. Grafické znázornění celkového vyhodnocení čerstvého sýru a sýru týden 

po datu použitelnosti 
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Podle předcházejícího grafu č. 32 je patrné, že většina (osm z deseti) hodnotitelů 

se v celkovém hodnocení přiklání k čerstvému sýru. Je zřejmé, že sýr týden po datu 

trvanlivosti už pro konzumenty není zcela bez závad, a proto by si ho nevybrali. 
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3.2.5. Porovnání sýru 2 týdny po vypršení doby použitelnosti s právě vyrobeným 

(čerstvým) sýrem 

3.2.5.1. Vnější vzhled 

3.2.5.1.1. Barva 

Graf 33. Závislost barvy vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po 

datu použitelnosti 
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Barvu sýru 2 týdny po datu použitelnosti vyhodnotili posuzovatelé jednomyslně za 

bílou (viz graf 33). 
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3.2.5.1.2. Povrch 

Graf 34. Závislost povrchu vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po 

datu použitelnosti 
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Povrch sýru 2 týdny po datu použitelnosti se oproti čerstvému sýru znatelně 

změnil. Pouze pět posuzovatelů ho vyhodnotilo jako hladký. Naopak osm ho 

vyhodnotilo jako rozpuklý a dokonce devět posuzovatelů jako vlhký (viz graf 34). 

3.2.5.2. Vnitřní vzhled 

U vnitřního hodnocení si posuzovatelé všimli také vysušenosti sýra. Čtyři z deseti 

uvedli tuto jeho vlastnost. 
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3.2.5.2.1. Dírkování 

Graf 35. Závislost dírkování vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po 

datu použitelnosti 
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Oproti čerstvému sýru, který byl naprosto nedírkovaný, je sýr 2 týdny po datu 

použitelnosti dost dírkovaný. Celkem šest konzumentů popsalo vnitřní vzhled za právě 

takový (viz graf 35). 

3.2.5.3. Konzistence 

3.2.5.3.1. Tvrdost 

Graf 36. Závislost tvrdosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po 

datu použitelnosti 
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Stejně jako týden po datu použitelnosti je i 2 týdny po datu použitelnosti osm 

hodnotitelů pro charakteristiku sýru jako měkký a dva pro charakteristiku polotvrdý (viz 

graf 36). 

3.2.5.3.2. Lámavost 

Graf 37. Závislost lámavosti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po 

datu použitelnosti 
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Graf č. 37 dokazuje, že se absolutně změnila konzistence sýru. Všech deset 

posuzovatelů ji vyhodnotilo jako mazlavou a nikdo tedy nebyl pro možnost drobivou. 

Oproti čerstvému sýru se zvýšila mazlavost dvojnásobně.  
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3.2.5.4. Vůně 

Graf 38. Závislost vůně vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po datu 

použitelnosti 
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Sýr 2 týdny po datu použitelnosti už nemá příjemnou vůni. Pouze dva 

posuzovatelé ji vyhodnotili jako příjemnou. Dalších pět ji vyhodnotilo jako zatuchlou a 

šest jako vůni po kozině (viz graf 38). 

3.2.5.5. Chuť 

Graf 39. Závislost chuti vzorků na četnosti u čerstvého sýru a sýru 2 týdny po datu 

použitelnosti 
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Podle grafu č. 39 je jisté, že chuť sýru 2 týdny po datu použitelnosti už není 

nejlepší. Dva analytici, kteří prováděli senzorické hodnocení, ji dokonce považovali za 

nevábnou, pěti chutnala po kozině, dvěma nahořkle a třem slaně. 

3.2.5.6. Celkové vyhodnocení sýrů 

Graf 40. Grafické znázornění celkového vyhodnocení čerstvého sýru a sýru 2 

týdny po datu použitelnosti 
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Z grafu celkového hodnocení lze vyčíst, že vlastnosti sýru 2 týdny po době 

použitelnosti nejsou nejlepší. Pouze jednomu posuzovateli se zdál být chutnější starý 

sýr, ale celkem devět posuzovatelů se přiklonilo k sýru čerstvému (viz graf 40). 

3.2.6. Nejchutnější sýr 

Po všech analýzách v jednotlivých časových úsecích doby použitelnosti i po ní, 

byli hodnotitelé dotazováni na poslední údaj. Měli určit absolutně nejlepší, nejchutnější 

sýr. Bylo úplně jedno, jestli byl sýr zkoumán před datem použitelnosti nebo po něm. A 

tak se senzoricky nejlepším stal sýr, který konzumenti jedli 6 týdnů po výrobě. Pro tento 

výsledek bylo 6 z 10 konzumentů. 
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4. DISKUZE 

Kvalita sýrů se odvíjí už od správného podojení a chovu koz, přes výrobu, 

skladování a správné zacházení konzumenta se sýrem. Podle výsledků a grafického 

znázornění můžeme zobecnit výsledky senzorické analýzy. Během stárnutí sýrů dochází 

k výrazným změnám jeho senzorických vlastností. 

Barva sýrů se nijak zásadně nemění, ale jiné změny parametrů jsou znatelné. 

Povrch sýrů se stává v průběhu doby použitelnosti méně hladkým a po datu 

použitelnosti jsou znatelné vady sýrů. Nejčastější vadou je v tomto případě rozpukanost 

sýrů. Jako možné vysvětlení je to, že mikroflóra obsažená v sýrech produkuje uvnitř 

sýru plyny, které mají za následek puknutí povrchu. 

Povrch byl také kluzký a vlhký, což bylo zapříčiněno syrovátkou ve vakuovém 

balení. Čím déle byla prováděna senzorická analýza, tím více syrovátky se ze sýru 

uvolňovalo do prostoru mezi sýrem a obalem, a tím více byl sýr uvnitř sušší a na 

povrchu vlhčí.  

Dírkování sýrů se během doby použitelnosti také změnilo. Z fáze, kdy dírkování 

nebylo znatelné, až na dobu, kdy bylo zřejmé. S tímto parametrem opět souvisí 

bakteriální mikroflóra (koliformní bakterie), na kterou upozorňuje B. Hampl [7], který 

píše, že nadouvání sýrů je následkem produkce plynů, které nejčastěji způsobuje 

skupina koliformních bakterií a plynotvorné sporuláty z rodu Clostridium a Bacillus, 

které působí i nevítané změny chuti. 

Podle hodnotitelů se sýr po ukončení své doby použitelnosti stává tvrdším. 

Dochází k tomu, že syrovátka se ze sýru dostává do volného místa ve vakuovém obalu. 

To má za následek, že sýr bez tekutiny je tvrdší a samozřejmě i sušší. Dohřívaný sýr, 

který byl v této práci analyzován, patří do polotvrdých sýrů, a proto hodnocení 

posuzovatelů je správné. 

Pokud jde o lámavost, není zcela jisté, čím je způsobena mazlavost sýrů. Starší 

vzorky se z pohledu hodnotitelů staly oproti čerstvým sýrům mazlavější. Mazlavost na 

povrchu je charakteristická u zrajících sýrů, což je důsledek nesprávného skladování 

nejčastěji kvůli vyšším teplotám. Mohlo by se zdát, že pokud sýr po době použitelnosti 
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vysychá, měl by být sýr drobivý. Tomu se tak ale v tomto případě podle hodnotitelů 

neděje. 

Během doby použitelnosti a po ní je zřejmé, že se mění i vůně sýrů. Zpočátku to 

byla vůně příjemná, pro někoho nespecifická a byla cítit po kozině. Na konci těchto 

analýz hodnotitelé popisovali vůni jako zatuchlou. Tuto vůni by v průběhu doby 

použitelnosti cítit neměli. Tato vlastnost je u prošlého dohřívaného sýru způsobena 

vakuovým balením sýru a určitými hnilobnými pochody mikroflóry. 

Po datu použitelnosti byla pro každého hodnotitele chuť dost rozdílná. Stále 

převažovala chuť po kozině, která je u sýrů z Kozí farmy Žernov velice výrazná. Tato 

svérázná chuť je dána kozím mlékem. Chuť nahořklou a nevábnou mohou způsobovat 

bakterie z rodu Clostridium a Bacillus [7]. 

Pro hodnocení jakosti sýrů opravdu velmi záleží na výrobě a skladování. Kdyby 

např. došlo k chybě ve vakuovém balení a sýr by měl jen nepatrnou dírku v obalu, hned 

po několika dnech se na povrchu sýrů objeví bakteriální kolonie žluté až zlatavé barvy. 

Takový sýr pak nesmírně zapáchá a mohl by způsobit vážné problémy. 

Naopak sýr uchovávaný po celou dobu své doby použitelnosti ve vakuovém 

balení, ale v 15˚C, je i v den data použitelnosti nadmíru dobrý. Jediným nedostatkem 

z hlediska senzorické analýzy je zvýšená vysušenost sýru.  

Ačkoliv někteří hodnotitelé, zvláště muži, považovali sýr po datu použitelnosti za 

výborný, většina se přiklonila k názoru, že nejlepším sýrem by měl být sýr po 6 týdnech 

od výroby. Takový sýr neměl žádné vady senzorických vlastností.  



50 

5. ZÁVĚR 

Cílem práce byla senzorická analýza u stárnoucích dohřívaných sýrů, kvůli 

posouzení kvality. Celkem byly sýry posuzovány v pěti různých obdobích. 

Senzorického hodnocení se účastnilo deset konzumentů. Z důvodu větší 

přehlednosti pak byly výsledky zpracovány do grafů. Zjistilo se, že po datu 

použitelnosti už sýr málokdy vykazuje stejné vlastnosti jako sýr vyrobený, který je 

považovaný za standard. Sýr na konci data použitelnosti chutnal pouze třem z deseti 

konzumentů více než sýr čerstvý. Po dalším týdnu chutnal pouze dvěma hodnotitelům a 

po čtrnácti dnech už jen jednomu hodnotiteli. 

Konečným výstupem této práce má být vyjádření, zda sýr po datu použitelnosti 

má ještě stále dobré senzorické vlastnosti a zda by se mu mohla prodloužit doba 

použitelnosti. 

Podle senzorického vyhodnocení je patrné, že dobrý stav sýrů se po datu 

použitelnosti snížil. Ze senzorického hlediska bych nepovažovala prodloužení doby 

použitelnosti za vhodné, protože většině hodnotitelů tento sýr senzoricky nevyhovoval. 

Ale senzorická analýza není jediným kritériem pro prodloužení doby 

použitelnosti. Dalším důležitým znakem je správná mikroflóra sýru. Zjištění počtů 

mikrobů nebylo cílem této bakalářské práce, a proto nemohu jednoznačně vyjádřit, zda 

by se mohla doba použitelnosti dohřívaných sýrů z Kozí farmy Žernov prodloužit. 

Bylo zjištěno, že u dohřívaného sýru je doba použitelnosti nastavena správně tak, 

aby vlastnosti sýrů neovlivnily negativně zdraví člověka. Kvůli zhoršující se senzorické 

kvalitě po datu použitelnosti není na místě dobu použitelnosti prodlužovat. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CZ  Česká republika   

DMT  Datum minimální trvanlivosti  

ES  Evropské společenství 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point  
ZD  Zemědělské družstvo 


