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Tento dokument (EN ISO 8586-2:2008) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 34 „Potravinářské
výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS C01 „Potravinářské výrobky“, jejíž sekretariát je
v působnosti CMC.
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vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.
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Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8586-2:1994), které bylo technicky
revidováno.

ISO 8586 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem Senzorická analýza – Obecná
směrnice pro výběr, školení a sledování činnosti posuzovatelů:

Část 1: Vybraní posuzovatelé●

Část 2: Odborní senzoričtí posuzovatelé●

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 24333:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 24333:2009 bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Výběr senzorických expertů 8

5 Školení 8

6 Sledování a ověřování práce 9

7 Řízení a sledování práce skupiny 10

Příloha A  (informativní)  Opakovatelnost a reprodukovatelnost posuzovatelů a panelu 11

Bibliografie 12

Úvod



Senzorické hodnocení může být prováděno pomocí „posuzovatelů“ (ISO 5492:2008, 1.5), „vybraných
posuzovatelů“ (ISO 5492:2008, 1.6) a „odborných senzorických posuzovatelů“ („expertů“) (ISO
5492:2008, 1.8). ISO 8586-1 popisuje požadavky na výběr, školení a sledování práce vybraných
posuzovatelů. Tato část normy ISO 8586 popisuje principy spojené s výběrem, školením a sledováním
práce odborných senzorických posuzovatelů.

Tato část ISO 8586 se nezabývá experty na výrobky nebo specializovanými experty na výrobky,
protože jejich specifické znalosti nepatří do senzorických kompetencí. Ale expert na výrobek nebo
specializovaný expert na výrobek může být považován za odborného senzorického posuzovatele.
Tento specializovaný expert na výrobek může použít znalosti získané v jiných oborech, jako je znalost
výrobku, který má být hodnocen, a výrobní nebo marketingové zkušenosti, aby mohl interpretovat
senzorická data a dělat rozhodnutí.

Odborný senzorický posuzovatel bude vykazovat určitou přesnost a reprodukovatelnost při práci
v panelu a bude si rozvíjet dobrou dlouhotrvající senzorickou paměť, která mu umožní provést
spolehlivý, porovnatelný posudek, pokud je nutné, za nepřítomnosti kontrolního vzorku.

Odborní senzoričtí posuzovatelé pracují v panelu, který je řízen vedoucím panelu. Vedoucí panelu je
zodpovědný za celkové sledování práce skupiny odborných senzorických posuzovatelů a jejich
školení. Odborný senzorický posuzovatel není zodpovědný za výběr použité zkoušky, předkládání
vzorků nebo interpretaci výsledků. Za tyto věci je zodpovědný vedoucí panelu, který také rozhoduje,
kolik informací panel dostane.

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 8586 určuje kritéria pro výběr lidí se zvláštními senzorickými schopnostmi
z vybraných posuzovatelů nebo výrobkových, výrobních nebo marketinkových specialistů, kteří sami
splňují výběrová kritéria specifikovaná v ISO 8586-1. Určuje principy a postupy pro jejich výběr
a rozšiřuje jejich znalosti a schopnosti na úroveň požadovanou pro odborné senzorické posuzovatele
(dále jen experty).

Tato část normy ISO 8586 uvádí požadavky na experty, kteří sestavují senzorický profil výrobků
a materiálů s použitím deskriptorů. Pro splnění těchto požadavků není nezbytné, aby senzoričtí
experti měli specifické znalosti o výrobcích a materiálech.

Tato část ISO 8586 doplňuje informace dané v ISO 6658.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


