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Úvod

Senzorický analytický panel představuje skutečný „měřicí přístroj“ a následně výsledky jeho analýz
závisí na jeho členech.

Nábor osob, ochotných zúčastňovat se práce panelu, musí být proto prováděn pečlivě a musí být
považován za skutečnou investici, jak časovou, tak i finanční.

Senzorické hodnocení mohou provádět tři typy posuzovatelů:

„senzoričtí posuzovatelé“,●

„vybraní posuzovatelé“ a●

„odborní senzoričtí posuzovatelé“.●

„Senzorickým posuzovatelem“ je každý, kdo se zúčastní senzorických zkoušek. Mohou to být „laičtí
posuzovatelé“, na něž se nevztahují žádná přesná kritéria, nebo „zasvěcení posuzovatelé“, kteří se již



účastnili senzorických zkoušek (viz ISO 5492:2008,1.5).

„Vybraní posuzovatelé“ jsou ti, kteří byli vybráni pro schopnost provádět senzorickou zkoušku (viz ISO
5492:2008, 1.6.).

„Odborní senzoričtí posuzovatelé“ jsou vybraní posuzovatelé s prokázanou senzorickou citlivostí,
značným
výcvikem a zkušeností se senzorickým zkoušením, kteří jsou schopni provádět konzistentní
a opakovatelné senzorické posuzování různých výrobků (viz ISO 5492:2008,1.8).

Je nezbytné provádět předběžný výběr kandidátů ve fázi náboru, aby se vyloučili ti, kteří by byli
nevhodní pro senzorickou analýzu. Konečný výběr však může být proveden až po výběru a výcviku.
Výběr a používané výcvikové postupy závisí na úkolech vhodných pro „vybrané posuzovatele“
a „odborné senzorické posuzovatele“.

Senzoričtí posuzovatelé pracují v panelu, který je řízen vedoucím panelu. V určitých případech
(zvláště pro deskriptivní senzorickou analýzu) může být panel rozdělen do specializovaných
podskupin.

Doporučený postup zahrnuje:

nábor a předběžný výběr laických posuzovatelů;a.
seznámení laických posuzovatelů, kteří se stanou zasvěcenými posuzovateli;b.
výběr zasvěcených posuzovatelů podle schopnosti vykonávat určité zkoušky; potom se stanou vybranýmic.
posuzovateli;
možný výcvik vybraných posuzovatelů, aby se stali odbornými senzorickými posuzovateli. Přesný postupd.
zahrnutý do a) a b) a povaha zkoušek prováděných v c) a d) závisí na úkolech, které bude panel plnit.

Odborní senzoričtí posuzovatelé vykazují zvláštní přesnost a opakovatelnost při práci panelu a mají
vyvinutou dobrou dlouhotrvající senzorickou paměť, která umožňuje spolehlivé porovnávací
posuzování při možné absenci kontrolního vzorku.

Vedoucí panelu je zodpovědný za všeobecné sledování skupiny odborných senzorických posuzovatelů
a za jejich výcvik. Odborní senzoričtí posuzovatelé nejsou zodpovědní za výběr použité zkoušky,
předkládání vzorků nebo interpretaci výsledků. Tyto věci jsou na zodpovědnosti vedoucího panelu,
který také rozhoduje, kolik
informací panelu poskytne.

Výkon vybraných posuzovatelů by měl být pravidelně sledován, aby bylo zajištěno, že nadále
vyhovuje podmínkám, podle nichž byli původně vybráni.

Celý postup je zobrazen na obrázku 1.
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Obrázek 1 – Celý postup



UPOZORNĚNÍ  –  Účelem tohoto  dokumentu není  zabývat  se  veškerými  bezpečnostními
problémy spojenými s jeho používáním. Odpovědností každého uživatele této normy je
stanovit vhodné bezpečnostní a zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi národními
předpisy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje kritéria pro výběr a postup výcviku a sledování vybraných
posuzovatelů a odborných vybraných posuzovatelů. Doplňuje informace dané v ISO 6658.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


