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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: potravinářský technik – analýza potravin 

 
Zařazení: potravinářství a potravinářská chemie 

Popis: 

Technik v potravinářství organizuje výrobu a jednotlivé provozy, provádí analýzy vzorků surovin, 

stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů, potravinářských nebo krmivářských 

výrobků, vede předepsanou laboratorní evidenci, dodržuje zákonem stanovené normy a předpisy. 

Úkol č. 1:  

Potravinářský technik může také kontrolovat dodržování technologických 

postupů, státem stanovených norem při výrobě jednotlivých druhů potravin. 

Zapřemýšlej nebo najdi na webu alespoň 3 výrobce potravin ze Slavkovska 

(nebo v okruhu 30 km od tvého bydliště), u kterých by tato kontrola mohla být 

prováděna.  

Pomůže ti například katalog-remeslniku.cz. 

Příklad: Stanislav Drápal, mlékařství, Křenovice  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Úkol č. 2:  

Výroba potravin a jejich následná kontrola používá různé pojmy. Podívej se do tabulky a pokus se 

některé z nich objasnit bez využití dalších materiálů. Pak informace najdi a zhodnoť, zda jsi měl/a 

pravdu (ano / ne). 

Pojem Objasnění ano / ne 

Pasterace   

Alergeny   

Datum spotřeby   

Kontaminace   

Fermentace   
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 3:  

Při kontrolách potravin se prování různé testy. Přečti si nabídku a urči, zda se opravdu jedná o testy 

na potravinách. 

 

• stanovení těžkých kovů – ano × ne 

• mikrobiologická analýza – ano × ne 

• vizuální hodnocení svarů – ano × ne 

• obsah vlákniny – ano × ne 

• stanovení vody – ano × ne 

• smyslové (senzorické) testy – ano × ne 

• hodnocení magnetismu – ano × ne 

 

Úkol č. 4:  

Spoj správné dvojice, kterými jsou prováděné testy a potraviny, na kterých je možné tyto testy 

uskutečňovat. (Některé z nich je možné provádět i na více potravinách.) 

1. stanovení morfinu:  

2. stanovení etanolu: 

3. test na mikroorganismus Listeria  

4. stanovení oleje:  

5. určení cukernatosti: 

6. smyslové hodnocení vůně, chuti: 

 

Potraviny: hotové potraviny, bílé víno, ovocné šťávy, mák, destiláty, dýňová semena  

 

Úkol č. 5: 

Podívej se na web Střední průmyslové školy chemické v Brně a najdi si obor Analýza potravin. 

www.spschbr.cz 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které ti umožní toto vzdělávání. Pro vzdělávání v tomto oboru 

jsou významné vyučovací předměty základní školy chemie, přírodopis, matematika. Díky maturitě̌ 

můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

 

Úkol č. 6: 

Proveďte s kamarády senzorické hodnocení chleba.  Za každou položku můžeš dát maximálně 5 

bodů.  

Chléb Celkový 

vzhled 

Kůrka Střídka Chuť Vůně Celkem 

Moje hodnoceni       


