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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.



Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 13300-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Potravinářské výrobky,
subkomisí SC 12 Senzorická analýza.

Mezinárodní normu ISO 13300 tvoří následující části, pod společným názvem Senzorická analýza –
Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře:

– Část 1: Odpovědnosti pracovníků

– Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů

1 Předmět normy

Tato část mezinárodní normy ISO 13300 popisuje pokyny pro práci pracovníků, aby se zlepšila
organizace v senzorické laboratoři, optimalizovalo využití pracovníků a zlepšila účinnost senzorických
zkoušek.

Lze ji použít pro každou organizaci plánující vytvořit formální strukturu pro senzorické hodnocení.
Hlavní zřetel je nutné dát na:

vzdělávání, profesionální kompetence pracovníků a ●

odpovědnost pracovníků na třech rozdílných funkčních úrovních: senzorický manažer, senzorický analytik●

nebo vedoucí panelu, technik panelu.

Tento návod platí pro všechny typy senzorických laboratoří, zvláště průmyslových, ve výzkumu
a vývojových organizacích, v servisních organizacích a v oblasti úředních orgánů zabývajících se
kontrolou výrobků. V podstatě je možné tvrdit, že senzorické laboratoře mohou provádět všechny
typy senzorických zkoušek. To znamená analytické zkoušky, jako jsou rozdílové zkoušky, popisná
analýza (senzorický profil), stejně jako konzumentské zkoušky (např. hédonické zkoušky). Individuální
profil senzorických aktivit organizace určuje vazby a podmínky, které je nutné uvažovat pro plánování
a zavedení senzorické laboratoře a jejích pracovníků.

Použití tohoto návodu organizací je flexibilní a závisí na potřebách a možnostech uvnitř organizace.
Například, pracovník nemusí být využitelný na třech úrovních, a proto mohou být povinnosti rozděleny
mezi další pracovníky. Pokud jsou pracovníci dvě osoby, pozice technika/vědce může být rozdělena
mezi pracovníka starajícího se o administrativní/manažerskou funkci a někoho, kdo se stará
o operační funkce.

POZNÁMKA Prvky, které jsou běžné pro všechny úrovně pracovníků, jako je dodržet mlčenlivost, když
je potřeba, a motivace a radost z práce, nejsou popsány v tomto dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


