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Sb., kterou se stanoví po�adavky pro přírodní sladidla, 
med, cukrovinky, kakaový prá�ek a směsi kakaa s cukrem, 
čokoládu a čokoládové bonbony, se kakaovým  prá�-
kem  (kakaem) rozumí − potravina  získaná  z pra�e-
ných  kakaových  bobů zbavených  slupek, upravených  do 
formy prá�ku, obsahující  nejméně 20  % kakaového  más-
la v  su�ině a  nejvý�e   9 % vody. V § 17 této vyhlá�ky je 
uvedeno, �e kakao se označí slovy �se sní�eným obsahem 
tuku� v případě, �e obsah kakaového másla je ni��í ne� 
20 hm.% z celkové su�iny. Na obale se označí údaje 
o skutečném obsahu kakaového másla. V příloze č. 7 této 
vyhlá�ky jsou uvedeny fyzikální a chemické po�adavky na 
jakost kakaového prá�ku (obsah tuku a vlhkost). 

 
 

Experimentální část 
 
Byl zpracován soubor 81 vzorků kakaového prá�ku 

nakoupených převá�ně ve spotřebitelské síti v ČR. 
U v�ech vzorků byla naměřena spektra v blízké i střední 
infračervené oblasti. Dále byl u v�ech vzorků stanoven 
obsah tuku podle Soxhleta a vlhkost.  

 
I n f r a č e r v e n á  s p e k t r o s k o p i e  v  b l í z k é  
o b l a s t i  

Infračervená spektra v blízké oblasti byla změřena 
spektrometrem NIR Systems 6500 (Perstorp Analytical 
Company, USA) a vyhodnocena programem NIR3 verze 
3.10 Infrasoft International (ISI). Přístroj NIR Sys-
tems 6500 je disperzní spektrometr vybavený mří�kovým 
monochromátorem. Přístroj je jednopaprskový (systém 
scan standard/scan sample) a pozadí bylo stanoveno na 
keramický standard. Spektra byla měřena ve spektrálním 
rozsahu 400�2500 nm při rozli�ení 2 nm a počtu skenů 36 
pro jedno měření. Před ka�dým měřením vzorku bylo mě-
řeno pozadí dvanácti skeny a po měření vzorku třemi ske-
ny. Vzorky byly měřeny v modu reflektance v cele zvané 
Small Ring Cup. Od ka�dého vzorku byla naměřena v�dy 
3 spektra. 

 
I n f r a č e r v e n á  s p e k t r o s k o p i e  v e  s t ř e d n í  
o b l a s t i  

Infračervená spektra byla zaznamenána spektromet-
rem Bruker IFS-55 (Bruker, SRN) s ATR � celou 
(diamant) a technikou jednoduché reflektance. Přístroj je 
vybaven detektorem DTGS a děličem paprsku KBr. Spekt-
ra byla měřena ve spektrálním rozsahu 4000�400 cm−1. 
Parametry měření byly zvoleny: rozli�ení 8 cm−1, počet 
akumulací spektra 128, apodizace trojúhelníková funkce, 
vzorek byl proměřen pětkrát a do modelu byla zařazena 
v�echna naměřená spektra.  

 
S t a n o v e n í  v l h k o s t i  

U v�ech vzorků byla stanovena vlhkost su�ením podle 
normy ČSN 56 0146 (cit.1) po dobu 2 a� 3 h při 105 ± 2 °C. 
Rozdíl mezi dvěma soubě�nými stanoveními nebyl vět�í 
ne� 0,20 %. 
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Úvod 

 
Zdraví lidské populace je ovlivňováno kvalitou potra-

vin, která je zase v přímé souvislosti s jakostí surovin 
a pou�itou technologií výroby. Je velice důle�ité, aby po-
traviny byly zdravotně nezávadné a odpovídaly deklarova-
nému slo�ení. Zde je třeba vzít v úvahu i mno�ství a způ-
sob pou�ití dané potraviny, hlavně v případě, �e je potravi-
na součástí dětské vý�ivy. Kakaový prá�ek je často přidá-
ván do potravin určených hlavně dětem. Kakaový prá�ek 
je nejen výrobkem, av�ak v potravinářském průmyslu na-
chází pou�ití i jako surovina. Při výrobě čokolády se tra-
dičně vychází z kakaové hmoty. Ke kakaové hmotě se pak 
přidává cukr, kakaové máslo, případně jeho náhrady. 
V poslední době se v�ak dostává do popředí i technologie 
cukrovinek z kakaového prá�ku. V tom případě je výchozí 
surovinou kakaový prá�ek, cukr a náhrady kakaového 
másla. Objem výroby hmot a cukrovinek z kakaového 
prá�ku je srovnatelný s objemem výroby čokolády. Posled-
ní dobou se na trhu, kromě tradičních instantních směsí 
typu Granko, objevují různé směsi kakaa. Mohou to být 
směsi kakaa s cukrem, nebo tzv. kakaa na pečení, jejich� 
deklarované slo�ení je kakaový prá�ek, mléčný cukr 
a modifikovaný p�eničný �krob. 

Také mů�e docházet k fal�ování resp. ředění kakaové-
ho prá�ku různými polysacharidy, co� ji� bylo zji�těno 
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) 
(www.szpi.gov.cz). 

V České republice platí vyhlá�ka č. 76/2003 Sb., která 
provádí zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozděj�ích před-
pisů. Podle ustanovení § 15 písm. d)  vyhlá�ky č.76/2003 
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S t a n o v e n í  o b s a h u  t u k u  p o d l e  S o x h l e t a  
Extrakce podle tuku byla prováděna petroletherem 

p.a. (destilační rozmezí 40�60 °C) na přístroji Soxtherm 
2000 automatic (Gerhardt, SRN) s následujícím progra-
mem: 
− doba varu: 1h 30 min, 
− redukce rozpou�tědla A: 5 × 15ml, 
− doba extrakce: 2h 30 min, 
− redukce rozpou�tědla B: 25 min, 
− redukce rozpou�tědla C: 9 min. 

Rozdíl mezi dvěma soubě�nými stanoveními nebyl 
vět�í ne� 0,20 %. 

 
E x t r a k c e  v y s o k o m o l e k u l á r n í c h  l á t e k  
a  s t a n o v e n í  j e j i c h  m o n o s a c h a r i d o v é h o  
s l o � e n í  

Vzorky byly nejprve odtučněny extrakcí podle So-
xhleta petroletherem2 a následně z nich byly extrahovány 
vysokomolekulární látky3. Extrakty byly hydrolyzovány 
Saemanovou hydrolýzou4 a derivatizovány5,6. Vzniklé 
alditolacetáty byly analyzovány plynovou chromatografií 
na chromatografu GC 6000 Vega series 2 (Carlo Erba In-
struments, Itálie) se splitem 1:60 a FID detektorem. Sepa-
race probíhala na koloně DB-225 (30 m × 0,25 mm × 
0,15 µm, výrobce: J & W Scientific Products, Německo) 
s teplotním programem: 
− počáteční teplota: 200 °C, 
− nárůst teploty: 40 °C min−1, 
− prostřední teplota: 220 °C po dobu 14 min, 
− nárůst teploty: 20 °C min−1, 
− konečná teplota: 230 °C po dobu 1 min. 
Jako nosný plyn byl pou�it vodík. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 

N I R  s p e k t r o s k o p i e  
Naměřená spektra byla statisticky vyhodnocena pro-

gramem WINISI II, pro kalibraci byla pou�ita modifikova-
ná metoda nejmen�ích částečných čtverců (MPLS). Při 
zpracování NIR dat se vět�inou pou�ívá vícenásobná line-
ární regrese, jejím� výsledkem je rovnice kalibrační křivky 
a korelační koeficient, který charakterizuje lineární vztah 
mezi závislou proměnou a lineární kombinací sady nezá-
visle proměnných kalibrační řady. Korelační koeficient 
(R2) vypovídá o kvalitě regresní závislosti mezi laborator-
ními hodnotami a hodnotami předpověděnými pomocí 
NIR spektroskopie. Závislost s korelačním koeficientem 
0,95�0,99 se pova�uje za velmi silnou. Závislost 
s korelačním koeficientem 0,80�0,94 je pova�ována za 
dosti silnou a korelační koeficient v rozmezí 0,50�0,79 
poukazuje na středně silnou závislost. Je-li hodnota kore-
lačního koeficientu ni��í ne� 0,50, je tato závislost pova�o-
vána za bezvýznamnou. Dal�ím ukazatelem úspě�nosti 
kalibrace je kalibrační koeficient variace (relativní chyba 

kalibrace, CCV). Za dobrou kalibraci jsou pova�ovány 
výsledky CCV okolo 10 % a jako velmi spolehlivá se 
označuje kalibrace, u ní� se dosáhlo hodnoty CCV men�í 
ne� 5 %. Hodnoty CCV se vypočítají podle vzorce: 

CCV = (SEC / Xp) . 100 [%] 
SEC je standardní chyba kalibrace vypočtená programem 
WINISI II, Xp je průměrná laboratorní hodnota změřená 
nezávislou metodou. 

V tabulce I jsou uvedeny výsledky kalibrace pro para-
metry obsah tuku a vlhkost. 

Z hodnot R2 pro oba parametry vyplývá, �e se jedná 
o velmi silnou závislost mezi analyticky stanovenými hod-
notami a hodnotami předpověděnými NIR spektroskopií. 
Hodnoty CCV ukazují na velmi spolehlivý kalibrační mo-
del. Rozsah naměřených vlhkostí se pohyboval v intervalu 
2,43�5,18 %, co� jsou hodnoty vyhovující vyhlá�ce 
76/2003 Sb., která povoluje maximálně 9,0 % vlhkosti.  

Spektra kakaových prá�ků byla té� vyhodnocena 
podle Mahalanobisovy vzdálenosti H, co� je vlastně statis-
tická míra vzdálenosti spektra od průměrného spektra (GH 
globální) nebo míra vzdálenosti sousedních spekter (NH 
sousední). Pokud by hodnota H přesahovala číslo 3, pak 
spektra nevytváří soubor a jsou příli� odlehlá. Na obr. 1 je 
trojrozměrný graf, který zobrazuje vzdálenosti GH soubo-
ru kakaových prá�ků. Z tohoto obrázku plyne, �e vzorek 
číslo 41 kakaového prá�ku le�í mimo soubor, co� mů�e 
být způsobeno tím, �e tento vzorek obsahuje pouze 3,74 % 
tuku. Vzorek č. 41 se také li�í ve slo�ení a mno�ství poly-
sacharidů, co� je podrobněji rozebráno v odstavci o FT-IR 
spektroskopii. 

Tabulka I 
Výsledky kalibrace pro parametry obsah tuku a vlhkost  

Parametry Xp [%] SEC [%] R2 CCV [%] 
Obsah 
tuku 

14,1019 0,4256 0,9921 3,0180 

Vlhkost 3,7253 0,0481 0,9965 1,2912 

Obr. 1: Trojrozměrný graf znázorňující vzdálenosti globální-
ho H souboru kakaových prá�ků 
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F T - I R  s p e k t r o s k o p i e  

Naměřená spektra byla v oblasti vlnočtů 1200�800 cm−1 
upravena a zpracována v programu GNU Octave, verze 
2.1.36 (cit.7) analýzou hlavních komponent. Cílem analýzy 
hlavních komponent (PCA) je transformace dat 
z původních proměnných (hodnoty absorbancí naměře-
ných spekter při významných vlnočtech) do men�ího počtu 
latentních proměnných, které popisují vět�í část proměnli-
vosti původních dat. Výsledky analýzy PCA jsou uvedeny 
na obr. 2 (graf komponentního skóre), kde ka�dý bod 
v grafu představuje jedno zredukované spektrum kakaové-
ho prá�ku. I zde je vzorek číslo 41 odli�ný od ostatních, 
le�í v záporné oblasti PC2 (vlevo od osy PC2). 
V rozptylovém grafu komponentního skóre byly objekty 
roztříděny do shluků a v grafu komponentních vah (obr. 3) 
neboli zátě�í by měly být nalezeny vzájemné vazby 
(korelace) proměnných. V grafu komponentních zátě�í je 
patrné výrazné minimum komponenty PC2 při 987 cm−1. 
V oblasti 1200�800 cm−1 se vyskytují pásy odpovídající 

polysacharidům. Při pohledu na obr. 4 jsou patrné rozdíly 
mezi vzorkem č. 41 a spektrem průměrného vzorku kakaa. 
Ze spektra vzorku č. 41 v oblasti 1200 a� 800 cm−1 je mo�-
no usoudit, �e vzorek má ve srovnání s ostatním souborem 
vy��í obsah �krobu. Pro porovnání je na obr. 4 uvedeno 
také spektrum bramborového �krobu, které vykazuje shody 
při vlnových délkách 1149 cm−1, 1076 cm−1, 930 cm−1, 
852 cm−1 , 760 cm−1 a 706 cm −1 se spektrem vzorku kakaa 
č. 41. Zvý�ená přítomnost �krobu byla potvrzena analýzou 
vodného extraktu vzorku č. 41. Extrakce a analýzy vyso-
komolekulárních látek je�tě nejsou dokončeny u v�ech 
vzorků, proto byly pro porovnání se vzorkem 41 vybrány 
vzorky 1 a� 10. Výtě�ek extrakce vzorku 41 byl 24 % 
a průměrný výtě�ek extrakce vzorků 1 a� 10 byl 6 %. Ex-
trakt vzorku 41 obsahoval 86 % glukosy, z porovnání 
s u��ím výběrem vzorků 1 a� 10, které obsahovaly prů-
měrně 33 % glukosy, je patrné, �e obsah glukosy vzrostl 
více ne� 2,5krát.  

 
 

Závěr 
 
Spektroskopické techniky ve spojení s multivariační 

analýzou se jeví jako velice u�itečné při analýze kakaové-
ho prá�ku. Byla započata kalibrace NIR spektroskopu po-
mocí obsahu tuku a vlhkosti. Dal�ími parametry pro kalib-
raci by mohl být obsah dusíku, methylxanthinů, uronových 
kyselin nebo neutrálních cukrů. FT-IR spektra v oblasti 
vlnočtů 1200�800 cm−1 byla vyhodnocena metodou hlavní 
komponenty. Předpokládáme, �e vět�ina rozdílů mezi 
vzorky je způsobena slo�ením neutrálních cukrů. 

 
Práce byla naměřena v rámci projektu MSM 

6046137305. 
 

S e z n a m  p o u � i t ý c h  z k r a t e k  
A absorbance 
ATR zeslabená úplná reflektance (Attenuated Total 

Reflectance) 

PC4 (5%) 

                    PC2 (12%) 

vzorek č. 41 

Obr. 2: Graf komponentního skóre pro FT-IR spektra 

ν, cm−1 

y 

Obr. 3: Graf komponentních zátě�í; y − komponentní zátě�,  
⎯ PC1, ......  PC2, −.−.− PC3, − − − PC4, −..− PC5 

 

ν, cm−1 

 
Α 

Obr. 4. Spektra kakaových prá�ků a bramborového �krobu 
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CCV kalibrační koeficient variace 
FID plamenový ionizační detektor 
FTIR infračervená spektroskopie s Fourierovou trans-

formací 
GH Mahalanobisova vzdálenost � globální 
H Mahalanobisova vzdálenost 
MPLS modifikovaná metoda nejmen�ích částečných 

čtverců 
NH Mahalanobisova vzdálenost � sousední 
NIR blízká infračervená oblast 
PC principal component, hlavní komponenta 
PCA principal component analysis, analýza hlavní 

komponenty 
R2 korelační koeficient 
SEC standardní chyba kalibrace vypočtená progra-

mem WINISI II 
Xp průměrná laboratorní hodnota změřená nezávis-

lou metodou 
y komponentní zátě� 
ν vlnočet 
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At present the use of reliable control methods for 

checking the label quality of food becomes very important. 
The article describes the results of common analytical 
methods, near-infrared spectrometry and Fourier transfor-
mation infrared spectrometry applied to cocoa powder. 
The two spectrometric techniques are statistically proc-
essed allowing the quality monitoring. 

 

 

 


