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Anotace 

Tato práce se zabývá výrobou a zkoumáním kvality mýdla z již použitého oleje, jelikož 

se v dnešní době řeší problém špatné likvidace použitých tuků a celkové recyklace 

odpadních látek. Při výrobě byla použita studená metoda a kvalita byla určena dle 

chemických a texturních analýz. Tímto experimentem se nám podařilo vyrobit kvalitní 

mýdlo a provedením jeho analýz jsme zjistili, že nezáleží na tom, zda byl olej dříve 

použit, ale na druhu vybraného tuku, z něhož bylo vyrobeno. Dále bylo objeveno, že 

mýdla z použitého oleje obsahují větší podíl malondialdehydu, což ale významně 

neovlivnilo celkovou kvalitu. Přínosem této práce je představení jednoho způsobu, jak je 

možné znovu upotřebit odpadní jedlý tuk k výrobě prospěšného produktu.  

Klíčová slova 

podomácku vyrobené mýdlo; ekologie; použitý olej; chemické vlastnosti; texturní 

vlastnosti 

Annotation 

This thesis is concerned with production and determination of the quality of soap made 

from oil previously used. Nowadays the problem of wrong disposal of used fats and 

overall recycling of waste materials is being solved. Cold process was used at the soap 

production and the soap quality was determined by chemical and textural analyses. With 

this experiment, we were able to produce high-quality soap. By analysing the soap 

produced, we found out that soap-quality did not depend on whether the oil had been used 

previously, but more on the type of fat the soap was made from. Furthermore, it has been 

discovered that types of soap from used oil contain a greater proportion of 

malondialdehyde, but this has not significantly affected the overall quality. The asset of 

this research is discovery of a possible new to transfer waste cooking fat into a beneficial 

product.  

Keywords 

Homemade soap; ecology; used oil; chemical properties, textural properties 



 
 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................................. 7 

2 TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................................................... 8 

2.1 MÝDLO................................................................................................................................................. 8 

2.2 HISTORIE VÝROBY MÝDLA ......................................................................................................................... 9 

2.1 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA MÝDLA ................................................................................................................. 10 

2.2 DOMÁCÍ VÝROBA MÝDLA ........................................................................................................................ 11 

2.2.1 Technologie výroby mýdla ....................................................................................................... 12 

2.3 SUROVINY PRO VÝROBU MÝDLA ............................................................................................................... 13 

2.3.1 Tuky a oleje .............................................................................................................................. 13 

2.3.2 Alkálie ...................................................................................................................................... 16 

2.3.3 Pomocné suroviny .................................................................................................................... 17 

2.4 EKOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ ODPADNÍCH TUKŮ ................................................................................................. 17 

3 METODIKA........................................................................................................................................ 18 

3.1 VÝROBA VZORKŮ MÝDLA ........................................................................................................................ 18 

3.1.1 Recept ...................................................................................................................................... 19 

3.2 MĚŘENÍ PH ......................................................................................................................................... 19 

3.3 STANOVENÍ OBSAHU SUŠINY ................................................................................................................... 20 

3.4 STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU ALKÁLIÍ ................................................................................................... 20 

3.5 STANOVENÍ OBSAHU TUKU ..................................................................................................................... 20 

3.6 TEXTURA ............................................................................................................................................. 21 

3.7 STANOVENÍ MDA SPEKTROFOTOMETRICKY POMOCÍ METODY TBA ................................................................. 21 

3.8 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT ................................................................................................................. 22 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE: ....................................................................................................................... 23 

4.1 MĚŘENÍ PH ......................................................................................................................................... 23 

4.2 STANOVENÍ OBSAHU SUŠINY ................................................................................................................... 23 

4.3 STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU ALKÁLIÍ ................................................................................................... 24 

4.4 STANOVOVÁNÍ CELKOVÉHO OBSAHU TUKU ................................................................................................. 24 

4.5 TEXTURA ............................................................................................................................................. 25 

4.6 STANOVENÍ MDA SPEKTROFOTOMETRICKY ................................................................................................ 25 

4.7 ANALÝZA ZÁKLADNÍCH KOMPONENTŮ ....................................................................................................... 26 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................................... 27 

6 SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................................ 28 

7 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ............................................................................................ 29 

8 ZDROJE ............................................................................................................................................. 30 

8.1 LITERATURA ......................................................................................................................................... 30 

8.2 WEBOVÉ STRÁNKY ................................................................................................................................ 31 

8.3 ZDROJE PŘEVZATÝCH OBRÁZKŮ ................................................................................................................ 32 

  



 
 

1 ÚVOD 

V dnešní době se potýkáme s problémem hromadění odpadků a v mnoha odvětvích se je 

snažíme recyklovat. Mezi méně známé, ale přesto významné produkty se řadí i jedlé tuky, 

jejichž produkce každým rokem stoupá, a to zejména u fritovacích olejů kvůli oblíbené 

konzumaci smažených jídel. Ročně se na světě spotřebuje okolo 17 milionů tun 

rostlinného fritovacího oleje a toto množství se každým rokem zvyšuje o 2 % (Azahar, 

2016). 

Jejich často špatná likvidace způsobuje značné problémy v kanalizacích a čistírnách, 

mimo to jsou zbytečně hromaděny na skládkách (Ministerstvo životního prostředí, © 2008). 

Další zásadní problém nastává, je-li jimi znečištěná voda v řekách nebo v jezerech, kde 

může způsobit úhyn mnoha živočichů a rostlin. Ke kontaminaci až milionu litrů vody 

stačí pouhý litr užitého oleje (Sanaguano-Salguero et al., 2018). 

Jelikož je tuk zásadní přísadou při výrobě mýdla, zajímalo nás, zda by bylo možné vyrobit 

nezávadný detergent z oleje, který byl již použit ve školní kuchyni na smažení rybího filé. 

Kromě toho jsme laboratorně zjišťovali jeho kvalitu pomocí chemických a texturních 

analýz, abychom ji mohli následně porovnat se vzorky mýdel, která byla vyrobena ze 

stejného, ale nepoužitého oleje. Pozitivní výsledky a další studie by mohly umožnit v 

budoucnu užitečné zpracování použitých jedlých tuků z restaurací, vývařoven či jiných 

podobných zařízení. 

 

 

  



 
 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Mýdlo  

Mýdlo je tenzid, což je povrchově aktivní látka, jejíž funkcí je snižování povrchového 

napětí, konkrétněji detergent, jelikož navíc obsahuje barviva, parfémy a většinou aktivní 

plniva (Kizlink, 2005). Mezi jeho přední vlastnosti patří vysoká sočivost (vlastnost kapaliny 

přilnout k povrchu pevných látek), emulgační schopnost (převede do vodného roztoku 

částici, která je nerozpustná ve vodě, a tím zbaví prádlo/pokožku nečistoty), a tvorba 

adsorpčních sloučenin (Hrdinová, 2015; Komínková, 2008). Těmhle vlastnostem vděčíme 

hydrofobní a hydrofilní části karboxylátovýmu aniontu, který vznikl při rozpuštění mýdla 

ve vodě. Hydrofobní část je uhlovodíkový zbytek (čím delší, tím lepší čisticí účinky) 

odpuzující vodu, který zároveň na sebe váže částice nečistot. Hydrofilní část na sebe váže 

vodu a jedná se o karboxylátový anion, který zbaví omývaný předmět nečistoty strhnutím 

a následně ji rozptýlí ve vodě (Biochemie – přednášky). Proto mýdlo označujeme za smáčedlo 

– zabraňuje pouhému shlukování kapiček vody na povrchu, neboť mýdlo kapičky naruší, 

a tudíž se voda dostane do hlubokých pórů (Hrdinová, 2015). 

Obrázek 1 – Molekula sodné soli (Hrdinová, 2015) 

Chemicky je mýdlo alkalická sůl vyšší mastné kyseliny, která obsahuje jako každá sůl 

kladné ionty (a to Na+ nebo K+) a záporné ionty, tj. u mýdla anionty karboxylové 

kyseliny, což je organická kyselina s karboxylovou skupinou – COOH. Tahle sůl vzniká 

během alkalické hydrolýzy neboli zmýdelnění (saponifikace) tuků jako hlavní produkt 

(Hrdinová, 2015). Vedlejší produkt této reakce je glycerol neboli glycerin (alkohol), který 

hydratuje a vyživuje lidskou pokožku. Při průmyslové výrobě se ale extrahuje a používá 

v jiných odvětvích průmyslu (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 2014). 



 
 

Obrázek 2 – Rovnice obecné přípravy mýdla (Hrdinová, 2015) 

Problematika mýdla spočívá v jeho nestabilitě v tvrdé nebo ve znečištěné vodě, kdy dojde 

ke sraženinám vápenatých a hořečnatých solí mastných kyselin. Tyto sraženiny se ve 

vodě nerozpustí a nijak ji nečistí, a tak se zvýší spotřeba mýdla (Biochemie – přednášky). 

Proto se do běžných mýdel přidávají komplexotvorné látky, jež vážou ionty vápníku 

a hořčíku v roztoku, tím vynahradí nedostatky mýdla. Dále nefungují v kyselém 

prostředí, protože tvoří málo disociované a málo rozpustné kyseliny, jež navíc poškozují 

lidskou pokožku (Sedlaříková). 

2.2 Historie výroby mýdla 

Nejstarší nám známý důkaz o existenci mýdla je přibližně z roku 2800 př. n. l. 

z Babylonie, kde byla v nádobě objevena látka, jež ho připomínala. Z hliněných tabulek, 

které byly objeveny kolem roku 2200 př. n. l. na stejném území, bylo zjištěno, jak se 

mýdlo vyrábělo a k čemu bylo užíváno. Vzniklo smícháním vody s louhem a kassiovým 

olejem a sloužilo k hojení ran, nikoliv k hygieně (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu 

Výroba mýdla, 2014). 

O starověkém Egyptě je známo, že obyvatelé o sebe hodně pečovali a často se koupali. 

Z papyrusu Ebers z roku 1550 př. n. l. víme, že při koupání používali mýdlo vyrobené 

z rostlinného či živočišného tuku a zásaditých solí. Kromě toho papyrus také zmiňuje 

mýdlo v souvislosti s přípravou vlny ke tkaní látek (Mýdlotéka U Tří lilií). 

Říman Gaius Plinius napsal encyklopedii Historia Naturalis, ve které přisuzuje vynález 

mýdla Galům (galské slovo saipo, proto latinsky sapo). Ti ale mýdlo využívali jako 

pomádu na vlasy a vyráběli ho z popela a kozího oleje (Mýdlotéka U Tří lilií). Římané od nich 

mýdla dováželi, avšak sami jej začali vyrábět asi kolem roku 75 n. l., což potvrdily nálezy 

z Pompejí (časopis Czech industry, © 2013). 

Teprve v roce 164 n. l. zjistil řecký lékař Galenos čisticí účinky mýdla a začalo vznikat 

mydlářské řemeslo (Mýdlotéka U Tří lilií). 

Velmi zruční Arabové začali do stávajícího složení mýdla přidávat hydroxid sodný, barvy 

i vůni. Znalosti použili i k výrobě speciálního mýdla na holení a tekutého mýdla. Jako 

významní obchodníci své produkty tehdy vyváželi do celého Orientu a Evropy (Mýdlotéka 

U Tří lilií). 



 
 

V Evropě se začalo mýdlo vyrábět ve 14. století, a to zejména ve Španělsku a Itálii. 

Používal se olivový olej a popel z mořských rostlin a kvalita takto vyrobených mýdel byla 

podstatně vyšší než těch arabských. V Čechách za dob Přemyslovců na trhu žádné mýdlo 

nebylo, proto si jej hospodyně vyráběly doma. Mydlářské řemeslo vzniklo až za vlády 

Lucemburků, a to v Praze roku 1464. V 16. století se k výrobě přidala i Francie, jejím 

centrem byla Marseille. Ta vyráběla prvotřídní bělená a parfemovaná mýdla tekutá i tuhá. 

Dodnes se taková mýdla označují jako „marseilleská mýdla". V Anglii a Nizozemí 

používali k výrobě místo olivového oleje rybí tuk nebo hovězí lůj, proto byla méně 

kvalitní (Hrdinová, 2015; Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 2014). 

Největší úpadek výroby mýdla nastal ve středověku, jelikož se voda i mýdlo považovaly 

za škodlivé pro lidský organismus, a tak se používalo pouze k čištění oděvů nebo příbytků 

(Mýdlotéka U Tří lilií). Za racionální výrobu mýdla nejvíce vděčíme francouzskému chemiku 

Chevreulovi, který žil v letech 1786–1889, jelikož jako první zjistil správnou funkci tuků 

během zmýdelnění. Dříve lidé věřili, že tuk nebo olej se přímo spojí se žíravinou. Ve své 

práci poukázal na to, že „tuk“ vzniklý během výroby mýdla je odlišný od tuku před 

saponifikací, a také dokázal, že vyšší mastné kyseliny (výhradně kyselina palmitová, 

stearová a olejová) jsou obsaženy ve všech tucích (časopis czech industry, © 2013). 

Za další významnou osobnost v mydlářském průmyslu považujeme Williama Colgate, 

který se dobře orientoval v moderní chemii a založil v roce 1806 koncern na výrobu 

mýdla Colgate & Co v New Yorku. Velkovýrobě pomohlo v roce 1820 zavedení 

Leblancovy sody a v roce 1850 dovoz palmového oleje. Když roku 1872 uvedl na trh 

první moderní parfémované mýdlo, začaly vznikat i další podobné společnosti. 

Společnost, která používala k výrobě směs palmového a olivového oleje, se jmenovala B. 

J. Johnson, později se přejmenovala na Palmolive, ale nakonec fúzovala na Colagate-

Palmolive Co (časopis Czech industry, © 2013; Mýdlotéka U Tří lilií). Z mýdla v roce 1880 

vznikly první prací prášky (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 2014). 

U nás za velkovýrobu mýdla vděčíme Georgi Schichtovi, který vyráběl mýdla ve svém 

malém domku. Jeho syn Johann Schicht v roce 1882 vybudoval první továrnu na výrobu 

mýdla, která se ještě před první světovou válkou stala největší továrnou na zpracování 

tuků v kontinentální Evropě. Po druhé světové válce byla znárodněna, ale v dnešní době 

je tato továrna proslulá jako společnost pod jménem Setuza, zpracovávající olejniny 

(Mýdlotéka U Tří lilií). Česká mýdla značky Hellada se proslavila barnumskou reklamou 

„Za naši Helladu nemá svět náhradu“ a byla používaná na proslulé lodi Titanik jako 

jediný český výrobek (Kizlink, 2011). 

2.1 Průmyslová výroba mýdla 

Mýdlo se běžně vyrábí procesem zmýdelnění neboli alkalickou hydrolýzou tuků, 

tj. esterů glycerolu a mastných kyselin v kotli při teplotě varu s asi 20% roztokem NaOH. 

Tohle uvařené mýdlo se následně vysoluje v asi 10% roztoku NaCl a někdy se i v 0,5% 

roztoku NaHSO3 bělí. Z kotle se směsí se vypouští vodný roztok s glycerolem a zbytky 



 
 

solí, aby se dále zpracoval čistý glycerol odsolením. Aby bylo zbaveno přebytečné vody 

z horní části, odčerpává se do rozprašovací vakuové sušárny. K vysušenému mýdlu se už 

pouze přidává okolo 1 % Pretioxu neboli titanové běloby (TiO2) a v poměru 1–5 % 

parfémy a barviva. Výsledná směs se prohněte a vylisuje do určených tvarů a velikostí 

(Kizlink, 2011). 

K výrobě toaletních mýdel jsou nejvhodnější nasycené mastné kyseliny s nerozvětveným 

uhlíkatým řetězcem (C12 – C18), neboť u kyselin s více než 20 atomy uhlíku dochází ke 

špatné rozpustnosti jejich alkalických solí. Naopak u výroby mazlavých draselných 

mýdel se používají nenasycené mastné kyseliny. Navíc se u toaletních mýdel 

zpracovávají pouze rafinované vyšší mastné kyseliny. Nejběžněji se používá živočišný 

lůj (konkrétně lůj hovězí a skopový, sádlo vepřové a koňské, kostní tuk a trány čili 

hydrogenizované rybí tuky) a rostlinné oleje (zejména kokosový, palmový, 

palmojádrový, lněný a olivový olej) se přidávají pouze podle stupně nenasycenosti 

mastných kyselin, kdy jejich podíl nepřekračuje hranici 20 % (Kizlink, 2011). 

Na trhu se vyskytuje velké množství druhů mýdel, a to zejména sodná, draselná, 

glycerolová, fenolová aj., dále mýdla s přídavky organických rozpouštědel jako ligroin, 

toluen, xylen, cyklohexanol a alkoholy, které využívají v průmyslu, v čistírnách, k čištění 

a odmašťování silně znečištěných strojů, textilií a pokožky (Kizlink, 2005). Mimo jiné se 

mýdlo přidává do pracích prášků jako tzv. sekundární tenzid, jehož funkcí je navíc 

odpěňování (Sedlaříková). 

Anglický světoznámý závod Sunlight pracuje s akciovým kapitálem 2240 milionů Kč, 

v Marseille pracuje 50 velkých továren na mýdlo. Největší středoevropské závody jsou 

fy Schicht v Co. v Ústí nad Labem a poboční továrny Sunlight v Mannheimu (časopis czech 

industry, © 2013). 

2.2 Domácí výroba mýdla  

Jak je zmíněno v kapitole Historie mýdla, domácí výroba mýdla, respektive zpracování 

odpadního tuku byly nutností běžného života. Dnes představuje domácí výroba mýdla 

zajímavý koníček, pro nějž většina lidí vyžívá kvalitní surovin, navíc přimíchává různé 

extrakty a rostlinné oleje, které pokožku hydratují, zpevňují, vyhlazují, ošetřují nebo se 

umí postarat o aknózní pleť. K tvorbě mýdla se mohou užít dva způsoby, a to buď 

z mýdlové hmoty, anebo vytvoření mýdla od základu (Hrdinová, 2015). 

Výroba mýdla z mýdlové hmoty je podstatně jednodušší jednak proto, že mýdlovou 

hmotu lze koupit, doma rozehřát, pak se dá jakkoliv obarvit a ovonět a následně odlít do 

různých formiček. Kromě toho během zmíněné tvorby se nikdy nepracuje s nebezpečným 

materiálem. Nicméně má tenhle způsob několik nevýhod, jako jsou pevné neovlivnitelné 

složení, kvalita je závislá na výrobci hmoty a následná mýdla jsou měkká, rychle se 

spotřebují a při větším množství jsou cenově náročná (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu 

Výroba mýdla, 2014). 



 
 

Když se vyrábí i mýdlová hmota, je zapotřebí mít oleje a hydroxid, tím si sami tvoříme 

mýdlo na míru s vlastním složením. Tenhle způsob je časově náročnější, ale hlavně se 

pracuje přímo se zásadami (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 2014). 

2.2.1 Technologie výroby mýdla 

Při tvorbě mýdlové hmoty se postupuje dvěma způsoby. Jedná se o metodu „za studena“ 

a metoda „za tepla“. 

Studená výroba 

Jedná se o nejčastěji používanou metodu v manufakturách a domácích výrobnách. Název 

je odvozen od dosahované teploty, která by neměla překročit 30°. O téhle metodě lze říci, 

že je jednodušší. Nemusí se nic zahřívat (výjimkou je ztužený tuk, který je potřeba 

rozehřát), potřebné ingredience se pouze naváží, smíchají a ponorným mixérem 

rozmixují. Vzniklou směs lze obarvit a ovonět a následně odlít do forem. Během 

saponifikace vzniká teplo přirozeně chemickou reakcí, nikoliv dodaným teplem. Reakce 

trvá až 3 týdny, proto mýdlo používáme až po této době. Navíc se jedná o šetrnější výrobu, 

neboť mýdlu ponechá více výživných látek jako glycerin (vyživuje pokožku a hydratuje 

ji) a vitaminů obsažených v olejích. Nevýhodou je špatná kontrolovatelnost barvení 

a ovoňování, a proto dopředu nevíme, jaké mýdlo nakonec vznikne (Hrdinová, 2015). 

Teplá výroba 

Při téhle metodě se zahřívá mýdlová hmota po celý čas zmýdelňování, aby se proces 

zrychlil a všechny mastné kyseliny zreagovaly. Výhodné je, že mýdlo lze používat už po 

ztuhnutí (cca 24 h). Mezi další přednosti této metody řadíme lepší kontrolovatelnost 

celého procesu a barvení a také parfumerace je přesnější. Bohužel nelze vytvářet barevné 

efekty kvůli lepkavosti a tuhosti hmoty (Vzdělávací materiál k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 

2014). 

Teplou metodou lze vytvořit také průsvitné mýdlo. Pro jeho výrobu potřebujeme více 

hydroxidu, než je nutné běžně, aby bezpodmínečně došlo k úplnému zmýdelnění 

mastných kyselin, jež v mýdle způsobují mastnost. Následné mýdlo je nutné 

zneutralizovat pomocí přírodních kyselin, např. kyselinou citronovou. Mimo jiné tvoří 

mastnotu mýdla i krystaly vzniklé během chladnutí směsi, proto také přidáváme nějaké 

rozpouštědlo, což je kombinace etylalkoholu, glycerinu a cukru (Vzdělávací materiál 

k řemeslnému kurzu Výroba mýdla, 2014). 

  



 
 

2.3 Suroviny pro výrobu mýdla  

2.3.1 Tuky a oleje 

Nejčastěji používané tuky a oleje v potravinářství k fritování: řepkový, slunečnicový, 

kokosový, palmový, palmojádrový, olivový, sójový olej a sádlo (Jelínková, 2018). 

Zajímavá jsou mýdla vyrobená z pryskyřičných kyselin (kyselina abietová) z kalafuny 

nebo z talového oleje z jehličnatých dřevin. Jejich předností je snadná saponifikace. 

Výsledná mýdla jsou měkká, pěnivá a dobře rozpustná ve vodě (Sedlaříková; časopis czech 

industry, © 2013). 

Mimo jiné se dají mýdla vyrobit z lanolinu (tuk z ovčí vlny) a ty se hodí k přetučňování 

toaletních mýdel a zamezení žíravosti (časopis czech industry, © 2013). 

Kokosový olej 

Z tzv. kopry (sušené rozemleté jádro ořechu) kokosovníku ořechoplodého (Cocus 

nucifera, L.) je lisován kokosový olej (Tauferová et al., 2014). Plod obsahuje až 70 % oleje, 

který se skládá až z 10 % kyseliny kaprylové, 10 % kyseliny kaprinové, 54 % kyseliny 

laurové, 23 % kyseliny myristové, 11 % kyseliny palmitové, 4 % kyseliny stearové, 11 % 

kyseliny olejové a 2 % kyseliny linolové. Pokožku hydratuje a regeneruje, dobře se 

vstřebává a roztírá, jelikož má podobné složení tuků jako lidská pokožka (Krätschmerová, 

2008). 

Mandlový olej 

Zdrojem mandlového oleje jsou sušená jádra plodů sladké mandloně obecné (Prunus 

Amygdalus var. Dulcis, L.), která obsahují až 41 % oleje. Ty se lisují za studena a pomocí 

organických rozpouštědel se extrahují. Tento olej obsahuje až 82 % kyseliny olejové, až 

28 % kyseliny linolové, 8 % kyseliny palmitové a okolo 2 % kyseliny stearové. Mimo 

jiné obsahuje vitamíny skupiny B a vitamín E, beta-karoten, tokoferoly (antioxidant) 

a minerální látky. 

Významný je zejména pro schopnost pronikat až do třetí vrstvy pokožky, kde ovlivňuje 

strukturu a funkci. Tenhle olej zklidňuje a regeneruje pokožku, je velice jemný 

a nedráždivý, protizánětlivý, lehce se vstřebává a člověk nemá pocit mastnoty. Kvůli 

těmto vlastnostem je vhodný pro ekzematickou, aknózní, citlivou a slunečním zářením 

podrážděnou pokožku (Kovacsová, 2012; Krätschmerová, 2008). 

Olivový olej 

Olivový olej se získává z dužiny plodu olivy obecné (Olea sativa, L.), která obsahuje 40–

60 % oleje. V kosmetickém průmyslu se zásadně využívá olej získaný studeným 

lisováním, jenž je vysoce kvalitní. Tvoří ho až 70 % kyseliny olejové, 10 % nasycené 

mastné kyseliny a malá část volné mastné kyseliny, jejichž výskyt je zárukou kvalitu. 



 
 

Kromě toho obsahuje olivový olej fytochemické látky fenolické povahy a vitamíny 

s antioxidační kapacitou (A, E,) (Tauferová et al., 2014). Dále se přidávají minerály a lecitin. 

Výhodou olivového mýdla je, že kvůli glycerolu nevysušuje pokožku, snadno se roztírá, 

ošetřuje pokožku a zabraňuje jejímu stárnutí, má protizánětlivé účinky a podporuje 

hojení. U batolat a kojenců bývá používáno k masáži a dle studií snižují rizika dermatitidy 

(Přikrylová, 2018). 

Palmový olej a palmojádrový 

Palmový olej pochází z oplodí palmy olejné (Elaeis guineensis, L.), které obsahuje  

40–60 % tuku (TAUFEROVÁ et al., 2014). Mezi základní složky řadíme kyselinu palmitovou 

(45 %) a olejovou (38 %). Navíc obsahuje výrazný podíl vitaminu E a karoteny. Jeho 

přítomnost je velice významná v laurylalkoholu, který je používán v průmyslu detergentů 

(eAGRI, © 2009; Krätschmerová, 2008). 

Z jádra této plodiny, které obsahuje až 53 % tuku, získáváme palmojádrový olej. Jeho 

charakteristickým znakem je vysoký podíl kyseliny palmitové a kyseliny olejové podobně 

jako u palmového oleje. Běžně se palmojádrový olej přidává do pracích prášků 

a kosmetických produktů (Krätschmerová, 2008; Tauferová et al., 2014). 

Řepkový olej 

Tento olej je izolován z tzv. dvounulkové řepky, což je šlechtěná odrůda řepky olejné 

(Brassica napus, L.), která neobsahuje nezdravou kyselinu erukovou. Řadí se stejně jako 

olej olivový do skupiny nutričně významných olejů. Semena obsahující přibližně 45 % 

tuku se lisují a následně extrahují. Řepkový olej je složen z 58 % kyseliny olejové,  

20 % kyseliny linolové a až z 12 % kyseliny linolenové (Tauferová et al., 2014). 

Sádlo 

Sádlo je produkt, který vzniká škvařením čerstvé tukové tkáně vepře obecného. Skládá 

se zejména z přibližně 92 % tuku, 7 % vody a 1,5 % bílkovin. Mastné kyseliny jsou 

ovlivněny výživou prasat, obvykle se jejich podíl pohybuje okolo 58 % kyseliny olejové, 

32 % kyseliny palmitové, 18 % kyseliny stearové, 5 % kyseliny hexadecenové, 3,5 % 

kyseliny myristové, 1,5 % kyseliny linolenové a 1 % kyseliny linolové. Kromě toho se 

v sádle vyskytují vitamin A a E. Mezi jeho přednosti patří schopnost pronikání lipofilních 

složek do kůže, kterou navíc nedráždí, ale naopak hydratuje. Nevýhodou sádla je oxidační 

nestabilita a to, že na kůži zanechává nepříjemný mastný omak (Hudcová, 2017; Kovačíková, 

2008). 

Slunečnicový olej 

Slunečnicový olej lze získat jak z nažek slunečnice, obsahujících až 45 % oleje, nebo ze 

semen slunečnice roční (Helianthus annuus L.) s obsahem okolo 63 % oleje. 

Z nenasycených mastných kyselin obsahuje okolo 39 % kyseliny olejové, až 68 % 

kyseliny linolové a malé množství kyseliny linolenové. Přibližně 7 % tvoří nasycené 



 
 

mastné kyseliny jako kyselina palmitová, stearová, lignocerová a další (Tauferová et al., 

2014). Důležitý je obsah lecitinu, karotenoidů, velkého množství vitaminu E, vitaminů A, 

D, K a minerálů jako zinek, měď a nikl. Za nevýhodu lze považovat zanechávání 

mastného filmu na pokožce (Kovačíková, 2008; Slováčková, 2013). 

Sójový olej 

K získávání sójového oleje se používají boby sóji luštinaté (Soja hispida, L.)s obsahem 

až 22 % oleje, který zahrnuje až 13 % kyseliny palmitové, 0,2 % kyseliny palmitolejové, 

2–5 % kyseliny stearové, 17–26 % kyseliny olejové, 4–10 % kyseliny linolenové a 50–

62 % kyseliny linolové (Jančíková, 2017). 

Významný je pro obsažený lecitin s vlastností přírodního emulgátoru, hydratuje 

a změkčuje kůži. Velice dobře se vstřebává do pokožky, regeneruje a zvláčňuje ji, ale 

nemá příliš dobrou antioxidační stabilitu a příjemnou vůni. Některé studie poukazují na 

kancerostatické účinky při rakovině kůže a obnovující syntézu proteinů. Je vhodný 

pro suchou, atopickou a ekzematickou pokožku (Kovacsová, 2012). 

Další vlastnosti olejů:  

Tabulka 1 – Doplňující informace zmíněných olejů 

Druh oleje Číslo zmýdelnění 

[mg] 

Jodové číslo [g] Nezmýdelnitelný 

podíl 

Řepkový 172–180 94–106 0,5–1,5 % 

Palmový 195–205 44-54 méně než 1 % 

Palmojádrový 145–255 14–23 méně než 1 % 

Olivový 185–196 75–94 0,5–1,4 % 

Mandlový 210–237 95–109 okolo 1,5 % 

Sójový 186–195 120–140 0,5–1,5 % 

Slunečnicový 180,3–196 119–144 0,7–1,2 % 

Kokosový 254–266 8–12 0,1–0,3 % 

Sádlo 192–203 45–70  

 

Údaje převzaty z TAUFEROVÁ, Alexandra, 2014. Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I., 

II. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. ISBN 978-80-7305-692-6.; MARTINŮ, Michaela, 

2008. Studium vlastností různých rostlinných olejů. Brno. Diplomová práce. Vysoké učení technické v 

Brně. Vedoucí práce Ing. Jana Zemanová, Ph.D.; Základy analýzy potravy: Lipidy, In: [Docplayer] 

[online]. [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: https://docplayer.cz/5329742-Zaklady-analyzy-potravin-

prednaska-11.html 

 

Číslo zmýdelnění – je počet miligramů KOH, potřebných ke zmýdelnění jednoho gramu 

tuku. Během louhu za studena zmýdelníme pouze volné mastné kyseliny, nikoliv 

glyceridy, které se zmýdelní pouze za tepla. Dle tohoto čísla poznáme druh zkoušeného 



 
 

lipidu a přibližně rozeznáme také jeho obsah. Důsledkem toho má každý tuk svoji 

referenční hodnotu (Tauferová et al., 2014). 

Číslo jodové – definuje množství halogenu přepočítaného na jód v g, které se váže na 

100 g tuku. Je-li jodové číslo vyšší, obsahuje i více nenasycených mastných kyselin, 

stupeň oxidace je nižší (Tauferová et al., 2014). 

Nezmýdelnitelný podíl – udává v procentech látky, které se během saponifikace se 

zásadou nebo louhem nezmýdelnily. Jedná se o látky obsažené v každém tuku nebo oleji 

jako např. cholesterin, fytosterin, oxokyseliny aj. Mohou to být ale i nečistoty nebo 

přimíšeniny prostým okem neviditelné, jelikož jsou rozpustné v extrakčních 

rozpouštědlech (Tauferová et al., 2014). 

Mastné kyseliny 

Oleje jsou obecně složeny z různých mastných kyseliny a tvoří triacylglyceroly, jelikož 

mastná kyselina se naváže na glycerol esterovou vazbou. Každá mastná kyselina má svůj 

vlastní vzhled, ale všechny obsahují karboxylovou skupinu a uhlíkatý řetězec, jenž má 

různý počet uhlíků a jednoduchých i dvojných vazeb. Dle násobných vazeb jsou děleny 

na nasycené mastné kyseliny neobsahující násobné vazby a na nenasycené, které buď 

obsahují pouze jednu dvojnou vazbu, tj. mononenasycené, anebo jsou složeny z více 

dvojných vazeb a ty pak označujeme jako polynenasycené. Mimo jiné jsou mastné 

kyseliny děleny na esenciální a neesenciální, přičemž esenciální si lidské tělo neumí samo 

syntetizovat. Jedná se například o kyselinu linolovou, linolenovou anebo arachidonovou, 

což jsou polynenasycené mastné kyseliny. Mezi neesenciální mastné skupiny jsou 

zařazeny kyseliny, které si člověk vytvoří, a to jsou kyselina palmitová, stearová či 

olejová (Jančíková, 2017). 

2.3.2 Alkálie 

Nejběžněji je v mydlářství ke zmýdelnění používán hydroxid sodný, anebo hydroxid 

draselný. Obecně platí, že hydroxid draselný se používá k výrobě tekutých mýdel 

a hydroxid sodný k vytvoření pevného mýdla. Dále se používá soda, uhličitan sodný 

a potaš. Dříve mydláři z dřevěného popela, ten vodou vyluhovali a vápenatým mlékem 

převedli obsažený potaš v draselný louh, vytvářeli draselné mýdlo. Když vytvářeli sodné 

mýdlo, zmíněné draselné mýdlo vysolovali chloridem sodným. Postupem času dřevěný 

popel nahradila soda a hydroxid sodný z továren na sodu. V dnešní době se sodný 

a draselný louh vyrábí pomocí elektrolýzy vodného roztoku chloridu sodného 

a draselného (časopis czech industry, © 2013). 

  



 
 

2.3.3 Pomocné suroviny 

Jedná se zejména o měkkou vodu, kuchyňskou sůl, vodní sklo a další suroviny k plnění 

mýdel (zejména mýdla mazlavá a klihová), jako jsou soda, potaš, chlorid draselný, škrob, 

kaolin, talk, pemza, křída, sádra, písek atd. Mýdla se plní za účelem zvýšení celkového 

výtěžku. Léčivá mýdla navíc obsahují dehet a různé dezinfekční látky (kyselina 

karbolová, sloučeniny rtuti, …). K toaletním mýdlům se přidává borax, cukr, glycerin, 

bílkoviny, lanolin a různé silice (časopis czech industry, © 2013). 

 

2.4 Ekologické nebezpečí odpadních tuků 

Jedlé tuky představují v mnoha městech problém, neboť restaurace, vývařovny anebo 

masny vylévají tuky do odpadu, kde způsobují vážné problémy. Jakmile se kapalný tuk 

dostane do kanalizace, rychle se ochladí, následně se intenzivně sráží a naváže na sebe 

ostatní nečistoty jako například ubrousky. To způsobí značné omezení průtoku vody, 

ucpání čerpadel v čerpacích stanicích anebo v čistírnách vznikají značně vysoké náklady, 

jelikož voda pění a zahnívá. Kromě toho se tuky v kanalizaci částečně rozkládají za 

vzniku mastných kyselin, které zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí (Tuk do kanalizace 

nepatří, způsobuje velké škody, ©2020; Kopčáková, ©2001–2020). 

Kromě toho lidé vypouštějí odpadní tuky do přírody, kde kontaminují vodu a tím 

celkově ohrožují flóru a faunu řek a jezer. Nebezpečí je způsobeno tím, že se olej vznáší 

na hladině, tím neumožňuje okysličování vody a brání průchodu slunečního světla, 

potřebného pro fotosyntézu. Kvůli neschopnosti fotosyntézy ve vodě mnoho rostlin 

a živočichů umírá. Při rozlití 1 litru oleje lze znečistit až milion litrů čerstvé vody 

(Sanaguano-Salguero et al., 2018).  



 
 

3 METODIKA 

Kvalita mýdla byla analyzována pomocí fyzikálně-chemických vlastností mýdla dle 

některých standardních postupů. Měřenými parametry byly pH, obsah sušiny, celkový 

obsah alkálií, celkový obsah tuku, tvrdost, přilnavost a MDA. 

3.1 Výroba vzorků mýdla 

Byly vyrobeny čtyři druhy mýdla studenou metodou s hydroxidem sodným. Mýdla se 

lišila druhem oleje tím, zda šlo o olej již použitý, nebo čerstvý. Pro experiment byl vybrán 

olivový olej značky „EL TORO“ od producenta Aceites Ybarra ze Španělska a řepkový 

olej značky „FRITO MANKA“ od výrobce Fabio Product z České republiky. Použitý 

smažený olej byl zbaven nečistot filtrací. Pro zjištění hmotnosti daných surovin byl využit 

webový portál soapcal (SoapCalc, ©).  

 

*Číslo 1 představuje mýdlo ze spáleného olivového oleje, č. 9 mýdlo ze spáleného řepkovo-palmového oleje, č. 10 mýdlo  

z čerstvého olivového oleje a č. 11 mýdlo z čerstvého řepkovo-palmového oleje 

Obrázek 3 – Zkoumané vzorky mýdel (vlastní fotografie) 

 

Tabulka 2 – Složení zkoumaných vzorků 

Mýdlo NaOH (g) Olej (g) Destilovaná 

H2O (g) 

Olivový 36,04 280 106,40 

Řepkovo-palmový 

(80:20) 

34,10 280 (224; 56) 106,40 

  



 
 

3.1.1 Recept 

Do malé kádinky se navážilo dané množství NaOH a do 250 ml kádinky byla navážena 

destilovaná voda. Poté se tyhle ingredience pomalu vmíchaly do rozpuštění hydroxidu 

sodného. Jelikož smícháním vznikla exotermní reakce, vzorek byl chlazen v ledové lázni 

zpět na laboratorní teplotu. Během chlazení byl do 1000 ml kádinky navážen potřebný 

olej, ke kterému byl následně přidán ochlazený roztok. Poté byl pomocí tyčového mixéru 

vzorek mixován do konzistence podobné pudinku. Jakmile se na povrchu objevila 

viditelná stopa, směs byla přelita do silikonové formy a skleněnou deskou vyhlazena. 

Po 24 h bylo mýdlo vyndáno z formy a přeloženo na filtrační papír k dozrání. 

 

Obrázek 4 – Směs mýdla v silikonové formě (vlastní fotografie) 

3.2 Měření pH 

pomůcky: pH metr, kádinka, třepačka, pipeta 

chemikálie: destilovaná H2O 

Pro měření pH byly naváženy 2 g každého vzorku a odměřeno bylo 10 ml destilované 

H2O za účelem výroby 20% roztoku. Mýdlo bylo rozpuštěno ve vodě na třepačce a poté 

byly změřeny hodnoty pomocí pH – metru GRYF 259, Havlíčkův Brod, Česká republika. 

Každý vzorek se měřil 3× a z výsledných hodnot se vyjádřil průměr.  



 
 

3.3 Stanovení obsahu sušiny 

pomůcky: miska, sušárna, analytická váha, exikátor 

Obsah sušin byl proveden dle Vivian et al. (2014). Do zvážené porcelánové misky bylo 

naváženo 5 g každého vzorku na analytické váze s citlivostí 0,1 mg. Následně byl vzorek 

ponechán v sušárně při 105 °C po dobu 5 h a 45 min. Usušený vzorek byl poté umístěn 

do exikátoru, dokud nevychladl na laboratorní teplotu. Nakonec byl vzorek 3× zvážen. 

Dle následujícího vzorce byly stanoveny výsledky: 

% 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑦 =  
𝑚 (𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)−𝑚(𝑢𝑠𝑢š𝑒𝑛ý 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)

𝑚 (𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)
 × 100                         (1) 

3.4 Stanovení celkového obsahu alkálií 

pomůcky: byreta, nálevka, titrační baňka, vodní lázeň, pipeta 

chemikálie: H2SO4, fenolftalein, ethanol, NaOH  

Celkový obsah alkálií byl stanoven dle Vivian et al. (2014) pomocí titrace přebytečné 

kyseliny ve vodní fázi za použití standardního roztoku NaOH. K naváženým  

10 g mýdla v kádince bylo přidáno 100 ml neutralizovaného ethanolu a přilito 5 ml 1 N 

vodného roztoku H2SO4. Ve vodní lázni byl vzorek zahříván do úplného rozpuštění a poté 

byl roztok titrován do slabě růžového zabarvení vůči 1 N NaOH, ke kterému byl přidán 

indikátor fenolftalein. Výsledné procentuální hodnoty byly určené podle vzorce: 

% 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑘á𝑙𝑖í =
 V (kyseliny)−V(báze)

𝑚 (𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)
 ×  3,1                                 (2) 

3.5 Stanovení obsahu tuku 

pomůcky: odměrný válec, filtrační papír, hodinové sklíčko, Erlenmeyerova baňka, 

sušárna, nálevka, analytická váha, vodní lázeň 

chemikálie: ethanol 

Obsah tuku byl zjištěn dle Vivian et al. (2014) měřením v horkém ethanolu, kde se 

změřily látky nerozpustné v alkoholu. Bylo naváženo 10 g každého zkoumaného vzorku, 

k němuž bylo přidáno 150 ml teplého neutralizovaného ethanolu. Následně byla směs 

zahřívána, dokud se mýdlo nerozpustilo. Filtrační papír a hodinové sklíčko byly zváženy 

kvůli následujícím výpočtům. Vzniklý roztok byl přefiltrován. Použitý filtrační papír se 

zbývajícími zbytky byl poté dán do sušárny při 110 °C na 1 h. Po usušení byl znovu 

zvážen. Obsah tuku byl stanoven dle následujícího vzorce: 

% 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑘𝑢 =
100 −(𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑣𝑙ℎ𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢š𝑡ě𝑛á 𝑙á𝑡𝑘𝑎 𝑣 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢)

1,085
                   (3) 



 
 

3.6 Textura 

pomůcky: texturometr 

Pro zjištění textury mýdla byl využit texturometr TA.XT plus s programem pro měření 

tvrdosti a lepivosti (adheze). Každý vzorek byl změřen 5× a poté byl z hodnot vypočítán 

průměr. 

3.7 Stanovení MDA spektrofotometricky pomocí metody 

TBA 

pomůcky: UV-VIS spektrofotometr, kyveta, odměrná baňka, vodní lázeň, centrifugační 

zkumavky, centrifuga, homogenizátor, filtrační papír, nálevka 

chemikálie: TBA (thiobarbiturová kyselina), BHT (butylhydroxytoluen), EDTA 

(kyselina ethylendiamintetraoctová), TCA (kyselina trichloroctová), MDA 

(malondialdehyd), led, destilovaná H2O, HCl, NaOH, hexan, TMP (1,1,3,3 – 

tetrametoxypropan) 

MDA se zjišťovalo pomocí reakce s TBA. Na počátku experimentu byly připraveny čtyři 

pracovní roztoky. K namíchání roztoku TBA bylo potřeba navážit 2,16225 g TBA 

a 125 ml destilované vody. Roztok byl smíchán v kádince, ohřát ve vodní lázni a zpět 

ochlazen na laboratorní teplotu. Ochlazený roztok byl přelit do 250ml odměrné baňky, 

přidány byly 15 ml 1M NaOH, 3 ml 1 M HCl a po rysku destilovaná voda. Na roztok 

BHT byl smíchán 0,8% butylhydroxytoluen v hexanu. Pracovní roztok EDTA byl 

namíchán jako 0,3% EDTA v destilované vodě. Poslední potřebný roztok byla 10% 

kyselina trichloroctová. 

Dále byly nachystány kalibrační roztoky. Aby vznikl vzorek Y, bylo potřeba napipetovat 

do 10 ml odměrné baňky 10 µl TMP (1,1,3,3 – tetrametoxypropan) a zbytek byl doplněn 

0,1 M HCl. Vzorek byl dále temperován ve vodní lázni při teplotě varu po dobu 5 min, 

po uplynutí doby byl okamžitě pod tekoucí vodou ochlazen. Vzniklý roztok Y byl 

v množství 1 ml přidán do 100 ml odměrné baňky, kde se po rysku doplnil 0,1 M HCl. 

Dále byl z roztoku odebrán 1 ml do 25ml odměrné baňky, kde byl opět doplněn po rysku 

0,1 M HCl (koncentrace MDA = 0,1748 g/ml). Tento roztok byl po dobu  

90 min při teplotě 70 °C inkubován, následně ochlazen na laboratorní teplotu ve vodní 

lázni a temperován při této teplotě 45 min. Ve spektofotometru se měřila absorbance při 

vlnové délce 532 nm. 

Pro zkoumání vzorků mýdla se postupovalo následovně. Do 50 ml centrifugační 

zkumavky bylo přidáno 1,5 g pomletého mýdla. Po přidání 1 ml EDTA byl mírně 

promíchán, dále bylo přilito 5 ml BHT a znovu byl zamíchán. Před provedením 

homogenizace po dobu 30 s při 10 000 ot/min byl přidán ke vzorku 8 ml 10% TCA. Po 

10 min odpočinku byl vzorek 5 min centrifugován 3.500 při teplotě 4° C. Byla odebrána 



 
 

vrchní hexanová vrstva a vzorek byl přes filtrační papír přefiltrován do 10ml odměrné 

baňky. Po rysku byla doplněna 10% TCA a z tohohle vzorku se do zkumavky 

napipetovaly 4 ml a ještě se přidal 1 ml TBA. Zkumavky se vzorky byly nechány  

90 min při 70 °C v inkubátoru. Následně byly vzorky okamžitě ochlazeny v ledové lázni 

po dobu 2 až 3 min. Téměř hotové vzorky byly ještě 45 min temperovány při laboratorní 

teplotě. Hotové preparáty byly napipetovány do kyvet, aby byla měřena absorbance na 

UV spektofotometru při vlnové délce 532 nm. Každý vzorek byl měřen 3× a následně 

byla koncentrace MDA vypočítána pomocí kalibrační rovnice. 

 

Graf 1 – Kalibrační křivka metody TBA 

3.8 Statistické zpracování dat  

Výsledné data byla statisticky zpracována v programu SPSS 20 od společnosti IBM 

Corporation, Armonk, USA podle jednofaktorového testu ANOVA. Pokud Levenův test 

odhalil stejné odchylky p > 0,05, byl použit parametrický Tukey post hoc test. Jestliže 

Levenův test ukázal nestejnoměrné odchylky p < 0,05, byl použit neparametrický 

Games–Howell post hoc test pro zjištění odlišnosti mezi skupinami. Závěrem byly 

veškeré výsledky celkově zhodnoceny analýzou základních komponentů tzv. PCA 

analýzou. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE: 

4.1 Měření pH 

Tabulka 3 – Výsledky měření pH 

Vzorek pH 

smažený olivový olej 9,96 ± 0,03a 

smažený řepkovo-palmový olej 9,61 ± 0,05b 

čerstvý olivový olej 9,61 ± 0,01b 

čerstvý řepkovo-palmový olej 9,53 ± 0,02c 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

Hodnoty pH byly u všech mýdel podobné a v rozmezích 9,53 až 9,96, přičemž nejvyšší 

hodnota byla naměřena u spáleného řepko-olivového oleje. Bylo zjištěno, že 

u naměřeného pH byly objeveny statisticky významné rozdíly, které závisí jak na druhu 

oleje, tak na tom, zda je olej čerstvý, či spálený. V porovnání s jinými výzkumy týkajícími 

se testování vyrobených mýdel z odpadních olejů na vaření bylo zjištěno, že námi 

vyrobená mýdla měla podobné hodnoty. Jejich hodnoty pH se pohybovaly v rozmezí 5,4–

5,9 (Sanaguano-Salguero et al., 2018). U normální zdravé pokožky se setkáváme s hodnotami 

pH 5,4–5,9 a vyšší pH by mohlo narušit rovnováhu pH pokožky a její flóru, jenomže u 

většiny komerčních mýdel se hodnota pH pohybuje mezi 9–10 (Tarun et al., 2014). 

4.2 Stanovení obsahu sušiny 

Tabulka 4 – Výsledky stanovování sušiny 

Vzorek Stanovení sušiny (%) 

smažený olivový olej 97,552 ± 0,102b 

smažený řepkovo-palmový olej 89,614 ± 1,397a 

čerstvý olivový olej 92,307 ± 1,325c  

čerstvý řepkovo-palmový olej 89,057 ± 0,631a 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

Výsledné hodnoty obsahu sušiny testovaných mýdel se pohybovaly velmi vysoko. 

Vlhkost mýdel se tedy pohybovala nízko, a to v rozmezích 2,14–10, 94 %. Významný 

statistický rozdíl byl zjištěn mezi vzorky z olivového oleje, ale u řepkovo-palmového 

nikoliv. V jiných studiích týkajících se obsahu vlhkosti byly hodnoty mnohem vyšší, a to 

v rozmezí od 24,90–43,24 % (Sanaguano-Salguero et al., 2018). U některých komerčních 

mýdel se hodnoty pohybují okolo 30–35 % obsahu vlhkosti. Je-li mýdlo více vlhké, 

podporuje tím hydrolýzu a změny uvnitř samotného mýdla. Někteří nejlepší výrobci 

uvádějí maximální hodnotu vlhkosti mýdla do 14 % (Betsy et al., 2013).  



 
 

4.3 Stanovení celkového obsahu alkálií 

Tabulka 5 – Výsledky stanovování celkového obsahu alkálií 

Vzorek Celkový obsah alkálií (%) 

smažený olivový olej 0,03 ± 0,00 

smažený řepkovo-palmový olej 0,00 ± 0,00 

čerstvý olivový olej 0,06 ± 0,00 

čerstvý řepkovo-palmový olej 0,00 ± 0,00 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

Celkově se vyskytují nízké hodnoty, což poukazuje na to, že mýdla jsou kvalitní. Platí, 

že čím menší obsah alkálií, tím lepší je kvalita mýdla (Betsy et al., 2013). Zkoumáním bylo 

zjištěno, že mírně vyšší celkový obsah alkálií se vyskytuje pouze u vzorků vyrobených z 

olivového oleje. Vyšší hodnota se objevila u čerstvého oleje. Nebyl zjištěn žádný 

statistický rozdíl.  

4.4 Stanovování celkového obsahu tuku 

Tabulka 6 –Výsledky stanovování celkového obsahu tuku 

Vzorek Celková obsah tuku (%) 

smažený olivový olej 96,242 ± 0,188b 

smažený řepkovo-palmový olej 88,887 ± 1,270a 

čerstvý olivový olej 91,538 ± 0,934c 

čerstvý řepkovo-palmový olej 88,571 ± 0,600a 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

Celkový obsah tuku je řazen mezi nejdůležitější parametry určující kvalitu mýdla, 

důvodem je větší koncentrace mastných kyselin, které mají dobré účinky na pokožku 

a lepší čisticí vlastnosti. Z toho vyplývá, že čím vyšší je hodnota obsahu tuku, tím lepší 

je kvalita mýdla (Betsy et al., 2013). Naše výsledky vykazují vysoké hodnoty, nejvyšší jsou 

u vzorku ze smaženého olivového oleje. Statistické rozdíly jsou podobné výsledkům 

obsahu sušiny. Mezi vzorky vyrobenými z olivového oleje se vyskytují významné 

statistické rozdíly, mezi palmovo-řepkovými mýdly se nevyskytují.  



 
 

4.5 Textura 

Tabulka 7 – Výsledky měření textury 

Vzorek Tvrdost (g) Přilnavost (g) 

smažený olivový olej 8538,26 ± 450,31ac −1158,92 ± 309,73 

smažený řepkovo-

palmový olej 

3841,08 ± 44,94c −524,59 ± 131,9 

čerstvý olivový olej 5267,79 ± 327,13a −728,29 ± 83,36a 

čerstvý řepkovo-

palmový olej 

3618,65 ± 130,04b −440,67 ± 84,93b 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

Výsledky tvrdosti vykázaly značné rozdíly mezi vzorky. Jak bylo očekáváno, vzorek 

s nejnižší vlhkostí (s nejvyšším obsahem sušiny) je nejtvrdší. U vzorků z olivového oleje 

nebyl žádný významný statistický rozdíl, ale naopak u páru vzorků z řepkovo-palmového 

oleje se objevily. Nejvyšší hodnota přilnavosti se stejně jako u tvrdosti vyskytla u vzorku 

s nejsušším obsahem, tj. u mýdla ze smaženého olivového oleje. Mezi jednotlivými 

dvojicemi z čerstvých a smažených olejů se nevyskytl žádný statisticky významný rozdíl. 

4.6 Stanovení MDA spektrofotometricky 

Tabulka 8 – Výsledky MDA 

Vzorek MDA (μg/g) 

smažený olivový olej 2,33 ± 0,01b 

smažený řepkovo-palmový olej 4,10 ± 0,01d 

čerstvý olivový olej 1,94 ± 0,00a 

čerstvý řepkovo-palmový olej 3,43 ± 0,01c 

* písmena v horním indexu u odchylky představují významný statistický rozdíl (p < 0,05) v rámci daného měření 

MDA je známý jako ukazatel peroxidace lipidů (Gaweł et al., 2004). Výsledky analýzy 

ukazují zvýšení MDA u vzorků ze smažených olejů oproti mýdlům vyrobeným 

z čerstvých olejů. Mezi získanými hodnotami se objevil významný (p > 0,05) rozdíl. 

U smaženého olivového oleje se vyskytla hodnota 2,33 μg/g a u čerstvého 1,94 μg/g. 

Výsledky řepkovo-palmového oleje byly u smaženého 4,10 μg/g a u čerstvého 3,43 μg/g. 

Tyhle údaje potvrzují předpoklad, že hladina MDA bude zvýšená u smažených vzorků 

kvůli vyšší úrovni peroxidace během procesu spalování oleje.  



 
 

4.7 Analýza základních komponentů 

Pomocí programu zmiňovaného v kapitole 3.8 byla provedena analýza základních 

komponentů zkoumaných vzorků. Všechny výsledky z provedených analýz byly 

společně srovnány a následně rozděleny do vygenerovaného grafu (viz obr. 5). Vzorky 

označené modrým kruhem jsou vyrobeny z olivového oleje a vzorky označené zeleným 

kruhem jsou z řepkovo-palmového oleje. Z grafu tedy vyplývá, že nezáleží na tom, zda 

byl olej čerstvý, či smažený, ale zejména na druhu použitého oleje. 

 

*Značka m1 představuje mýdlo ze spáleného olivového oleje, m9 mýdlo ze spáleného řepkovo-palmového oleje, m10 mýdlo  

z čerstvého olivového oleje a m11 mýdlo z čerstvého řepkovo-palmového oleje  

Graf 2 – Porovnání všech výsledků analýzou základních komponentů 

  



 
 

5 ZÁVĚR 

Náš experiment představuje možnost výroby mýdla studenou metodou z použitého oleje, 

jež využívá ekologické zpracování již smažených olejů, čímž se předchází možným 

problémům vzniklých špatnou likvidací, která může zásadně negativně ovlivnit životní 

prostředí. 

V teoretické části je popsána průmyslová výroba mýdla, dále i studená a teplá metoda 

výroby včetně jejich výhod či případných nevýhod. V kapitole suroviny pro výrobu 

mýdla jsou rozepsány často používané a pro výrobu mýdla vhodné oleje, a to včetně jejich 

vlastností. Kromě toho jsou tam zařazeny i suroviny jako palmový olej a vepřové sádlo, 

což jsou časté odpadní tuky z restaurací. Tyto lipidy jsou navzájem porovnány dle 

nezmýdelnitelného podílu, jódového čísla a čísla zmýdelnění.  

Chemické a texturní analýzy, které jsme provedli na našich čtyřech vzorcích, ukazují, že 

není statisticky signifikantní rozdíl v celkovým parametru mezi vybranými mýdly, ale 

obsah malondialdehydu byl větší u již použitých mýdel, a to jak u mýdla vyrobeného 

z olivového oleje, kde byla hodnota největší, tak i u vzorku z řepko-palmového oleje. 

Z druhé strany analýza základních komponentů zkoumaných vzorků ukázala, že námi 

stanovené texturní a chemické parametry jsou více závislé na daném druhu oleje než na 

tom, zda byl tuk již dříve použit.  

Z hlediska analýz kvality mýdla se dokonce ukázaly nejlepší hodnoty právě u mýdla 

vyrobeného z použitého oleje, konkrétně u obsahu sušiny a u celkového obsahu tuku se 

jednalo o vzorek z olivového oleje. U výsledků pH jsme dokonce zjistili, že naše vzorky 

se podobají hodnotám, jež uvádějí komerční analýzy. Při zkoumání obsahu alkálií se 

projevila závislost druhu oleje na kvalitě mýdla, zjištěny byly mírně vyšší výsledky 

u detergentů z olivového oleje. 

Můžeme tedy říct, že se nám podařilo vytvořit čtyři vzorky kvalitních mýdel a vyvrátit 

tvrzení, že by olej již použitý ke smažení nějak zásadně ovlivňoval kvalitu mýdla. Kvalita 

se totiž odvíjí zejména od volby správného druhu tuku. Naopak lze potvrdit hypotézu, že 

hladina MDA ve vzorcích ze smaženého oleje je vyšší kvůli vyšším úrovním peroxidace 

během procesu spalování. 

  



 
 

6 SEZNAM ZKRATEK 

ANOVA Analýza rozptylu (z angl. Analysis of variance) 

BHT butylhydroxytoluen 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

MDA malondialdehyd 

PCA analýza hlavních komponent (z angl. Principal Component Analysis) 

pH vodíkový exponent (z angl. potential of hydrogen) 

TBA thiobarbiturová kyselina 

TCA kyselina trichloroctová 

TMP 1,1,3,3 – tetrametoxypropan 

UV-VIS ultrafialové – viditelné světlo (z angl. ultraviolet – visible light) 
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