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ÚVOD
Středoškolská odborná činnost (SOČ, viz též www.
soc.cz) je prestižní	soutěží	s  tradicí	od	roku	
1979. Účastní se jí studenti předních středních škol 
České republiky, soutěží se v 18 sekcích, takže jsou 
pokryty v podstatě všechny vědní obory. 

Účastníci soutěže prokazují zejména schop-
nost	 samostatné	 práce,	 kterou	 obhajují	
před	odbornou	komisí. Rozvíjí tím své prezen-
tační	dovednosti a schopnost okamžitě reagovat 
na dotazy porotců. Součástí soutěže je předtoče-
ná videoprezentace, která se vystavuje veřejně na 
Youtube a v celostátním kole nechybí ani posterová 
diskuse. Průběhy obhajob v krajském a celostátním 
kole a  posterové prezentace jsou každoročně pří-
stupné veřejnosti.

Dne 11. června se konala celostátní přehlíd-
ka prací SOČ na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné 
Hoře. V komisi č. 7 - Zemědělství, potravinářství, 
lesní a  vodní hospodářství - soutěžilo 17 prací. 
Každoročně se v  republikovém kole najdou velmi 
kvalitní práce i nadaní studenti, kteří své téma do-
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Obr. 1 – vítězka soutěže Adéla Mikšíková s předse-
dou ÚK SOČ prof. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. 
(zdroj: autorka)
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kážou dobře odprezentovat před komisí a  reagovat 
v diskusi s porotci. 

V tomto roce vyhrála 1. místo studentka Gymná-
zia Jana Palacha z Mělníka, Adéla Mikšíková. Ve své 
práci se věnovala mýtům, které se dlouhodobě tradují 
o máku setém. Na vyvrácení mnohých mýtů studentce 
postačilo ke zvolenému tématu přistupovat analytic-
ky. Různé vzorky máku poskytl spolek Český modrý 
mák. Ten sdružuje pěstitele, zpracovatele, obchodní-
ky, poradce a také vědecké instituce a sídlí na České 
zemědělské univerzitě v Praze. Na katedře chemie Fa-
kulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
ČZU Adéla Mikšíková vzorky máku analyzovala.

Studentka v práci popsala rozdíl mezi technickým 
a potravinářským mákem. Technický mák se v České 
republice nemůže pěstovat, kvůli vysokému obsahu 
morfinanových alkaloidů v  makovině (nad 0,8 %). 
Přesto se semeno technického máku do České repub-
liky dováží a jak dokazují mnohé výsledků nezávislých 
institucí, dostává se do maloobchodní sítě, obvykle 
v  podobě směsi s  naším tuzemským Českým mod-
rým mákem. Vzhledem k  tomu, že spotřebitel nemá 
při koupi máku jistotu kvality, ve své práci se Adéla 
Mikšíková věnovala i  metodám eliminace alkaloidů 
v podmínkách běžné české kuchyně. 

Zjistila, že oplachem semen máku pomocí kyseliny 
sírové, octové, citronové, jablečné anebo chlorovodí-

kové v  nízké koncentraci se podařilo všechny alka-
loidy rozložit. Alkaloidy se ze vzorku vymyly již po 5 
minutách míchání a následném proplachu vodou. Jen 
oplach vodou nepotvrdil smytí alkaloidů na povrchu 
semen máku. 

Druhou zkoušenou metodou bylo ošetření mako-
vých semen teplotami. Studentka zjistila, že zahřívá-
ním vzorku máku po 15 minutách v běžné kuchyňské 
troubě na 225 °C je účinné, všechny alkaloidy se roz-
padnou. Metoda ošetření makových semen v troubě je 
časově náročnější, než je metoda proplachu, ale tato 
metoda je výhodnější v kvantitativním množství ošet-
ření máku. Senzorické vlastnosti semen máku se krát-
kodobým zahřátím příliš nemění.

Dále studentka zjišťovala obsahy morfinanových 
alkaloidů u ruční a kombajnové sklizně. Potvrdilo se, 
že při ruční sklizni se makové semeno nekontaminuje 
makovinou a právě proto se na jejím povrchu vyskytu-
je méně morfinanových alkaloidů. 

Stojí za to připomenout, že vyhláška od 1. 7. 2022 
povoluje maximální výskyt morfinanových alkaloidů 
20 mg/kg na semeni máku (suma morfinu a  20% 
obsahu kodeinu). Díky kvalitním odrůdám v  České 
republice tuto hodnotu nepřekročí ani mák z kombaj-
nové sklizně. Ale proto je velmi důležité znát původ 
máku. U neznámé suroviny mohou být obsahy alka-
loidů vysoké a pro lidi zdravotně závadné.

Nakonec Adéla Mikšíková ve své práci vyvrátila 
mýtus, že v tepelně opracovaných produktech s potra-
vinářským českým mákem mohou být obsaženy opio-
vé alkaloidy. Analýza potvrdila, že i v případě použití 
vysokoobsažného technického máku se alkaloidy vý-
razně zredukují nebo zcela vymizí. 

Pro účel analýzy i  senzorického posouzení byla 
podle stejné receptury vyrobena vařená maková ná-
plň a poté se v pekárně upekly koláčky. Použity byly 2 
vzorky máku - technický mák původem ze Španělska 
a Český modrý mák přímo od pěstitele.

Obě makové směsi připravila podle shodné recep-
tury Zeelandia spol. s r.o. Malšice. Z makových směsí 
oba druhy koláčků upekla pekárna ve Vodňanech – Pe-
kařství a cukrářství Kodádek. Postup výroby koláčků 
odpovídal české cechovní normě č. 2020-01-05-0465 

Obr. 2 - Fotografie z výstavy Země živitelka srpen 2021 
(zdroj: autorka)
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(Tlačené koláče s  náplní makovou, tvarohovou, 
ořechovou, povidly nebo ovocnou s kusovým ovo-
cem, s nebo bez drobenky (žmolenky) na povrchu).

Pro senzorické posouzení se oba druhy koláčků 
podávaly návštěvníkům výstavy Země živitelka na 
stánku Agrární komory ČR a spolku Český modrý 
mák (viz obr. 2). 

Samotné semeno technického máku ani nevo-
ní, ani nemá tak specifickou chuť. Od konzumentů 
studentka pomocí ankety zjistila, který koláček jim 
chutná více a proč. Výsledky byly překvapivé:
• Pouze 60 % respondentů poznalo chuť pravého 

českého makového koláčku.
• 35 % respondentů označilo pravou chuť máku 

(v  domnění, že jde o  technický mák) za příliš 
výraznou a domnívali se, že právě zde je „ta cizí 
přísada“. A více jim vyhovovala naslazená chuť 
technického máku. Někteří rovnou řekli, že jim 
chutná „ten sladší koláček“, že od máku právě 
tuto chuť očekávají. 

• Přibližně 5 % respondentů nepoznalo rozdíl 
mezi technickým a potravinářským mákem.
Respondenti, kteří chuť českého máku v koláč-

ku nepoznali, přiznali, že pravý Český mák v ku-
chyni nepoužívají vůbec nebo si mák obstarávají 
v běžném maloobchodě. 

Respondenti, co pravý Český mák v  koláčku 
poznali, byli staršího věku nebo znali chuť máku od 
babičky, která si mák pěstuje nebo si ho obstarává 
přímo od pěstitele.

Sice více jak polovina respondentů poznala 
pravou chuť kvality makové náplně, ale výsledky 
jsou přesto alarmující. Ano, přestává	nám	chut-
nat	kvalita	a začínáme	vyžadovat	pančova-
ný	produkt.	
Poděkování: 

Děkujeme Zeelandia spol. s r.o. Malšice za vý-
robu makové směsi z obou vzorků máku a pekár-
ně ve Vodňanech (Pekařství a  cukrářství Kodá-
dek) za upečení koláčků pro Zemi živitelku. 

Děkujeme pracovníkům katedry chemie ČZU 
v  Praze za možnost provést analýzy získaných 
vzorků.

Corresponding author: Adéla Mikšíková, 
Gymnázium Jana Palacha Mělník a Česká země-
dělská univerzita v Praze, 
e-mail: adela@miksikova.eu

Konflikt zájmů/Conflict of interest: Autorka 
prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem je bez 
konfliktu zájmů.

Abstract: The author describes the winning work 
in the Student´s professional activity on the topic 
„Opium alkaloids in poppy seeds - facts and myths.“ 
One of the main outputs of the work was the demon-
stration that after heat treatment, the content of 
opium alkaloids in both poppy seeds and the poppy 
mixture is significantly reduced.
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