
Pracovní listy pro žáky  
 

Jaké látky se skrývají pod označeními  E620 a E621–625? 
 
Do skupiny jste dostali několik textů týkajících se jedné velmi diskutované potravinové přísady. 
Všechny tyto texty byly nalezeny na internetu a upraveny pro naše potřeby. 
Vaším úkolem je:  
1. Odhalit, jaká látka se pod uvedenými kódy a pod zkratkou MSG skrývá.  
2. Zaujmout k této látce určitý postoj jako skupina, dohodnout se na jednom stanovisku.   

 
Text č. 1 

… Schopnost rozlišovat chutě se vyvíjí v raném věku a umožňuje nám vnímat chuť sladkou, 
kyselou, hořkou a slanou, jejich různé kombinace a různé intenzity. K čtyřem základním chutím 
byla nedávno přiřazena chuť „umami“, což je japonské slovo pro MSG, který propůjčuje chuť 
řadě potravin, např. masu nebo sýrům. Receptory chuti jsou spřaženy se signálním systémem 
G-proteinů. Protože chuť umami není vnímána tak výrazně jako ostatní čtyři chuti, spekulovalo 
se mnoho let o tom, že není chutí, ale jen pocitem na jazyku, jako je například pálivost nebo 
osvěžení. Skupina vědců z univerzity v Miami však prokázala, že za chuť umami je odpovědný 
specifický receptor mGluR4 a klíčovými molekulami pro předání signálu jsou dva specifické 
proteiny α-gustducin a α-transducin.  
Neurofyziologové nedávno zjistili, že mnoho lidí má receptory pro chuť umami dědičně defektní 
a ani o tom nevědí. Takto postižení vnímají čínská jídla, kde umami je chutí klíčovou, jen jako 
jednotvárně slaná a nechápou, proč všem ostatním tak chutnají. 

Zdroj: Jiří Patočka, Vesmír 84, 570, 2005/10 

 

Text č. 2 
Tichý zabiják E621 způsobuje:  

 Poškození hypotalamu, vyvolané dávkou MSG v období kojení a následný rozvoj obezity.  
 Ničí nervové buňky. 
 Cukrovku, migrény, autismus, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, Alzheimerovu chorobu. 
 Narušuje sítnici oka a způsobuje zelený zákal. 
 Vyvolává u člověka agresivitu, žaludeční vředy, gastritidu.  

… Umělý MSG je jed, který ničí nervové buňky. Profesor Michael Hermanussen z Kielu 
(Německo) prováděl testy na krysách a na základě dosažených výsledků došel k závěru, 
že i nepatrné množství této látky v krysí potravě ničí buňky diencefalonu, a rovněž hubí buňky, 
které jsou odpovědné za chuť k jídlu a za pocit sytosti. Vědci speciálně chovají obézní krysy 
a myši s cílem nalézt lék na hubnutí, přičemž jim hned po narození dávají injekce MSG.  
Pokud by na místě krys byl člověk, vedly by podobné pokusy k onemocnění žaludku, jater 
a vzniku cukrovky. Rozdíl je pouze ten, že u člověka k tomu dojde za půl roku (10 dní života krysy 
je rovno třem měsícům lidského života). 

: E620



… MSG zvyšuje množství inzulínu třikrát, což u živočichů způsobuje obezitu (je pravděpodobné, 
že způsobuje obezitu i u člověka). Podle svědectví neurochirurga Dr. Russella Blaylocka existuje 
souvislost mezi náhlým úmrtím na zástavu srdce a vysokou mírou spotřeby MSG, mnoho lidí trpí 
tak zvaným „syndromem čínské restaurace“: bolestmi hlavy, blednutím, pocením, pocitem 
„těžkých“ úst. Lékaři považovali tyto příznaky za důsledek podráždění jícnu, avšak analýzy 
ukázaly, že se v krvi zvýšila hladina imunoglobulinu, což je příznakem alergie. 
Buďte opatrní: Aby neodradili spotřebitele, neoznačují výrobci přísadu E621 pravým jménem, 
může se skrývat pod výrazem „dochucovadlo“ nebo „zvýrazňovač chuti“. Kromě toho se 
pod těmito výrazy může skrývat i E622, „dochucovadlo“, které je v naší zemi zakázáno používat. 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Coral Club international 

 

Text č. 3 
Jak vznikla tato látka a jak zatřásla světovou kuchyní 
... Není ani sladká, slaná, kyselá nebo hořká, jak čtyři základní chutě popisuje literatura. Je prostě 
jiná. Profesor biochemie z Tokijské císařské univerzity Kikunae Ikeda si pochutnával 
na oblíbeném manželčině vývaru z mořských řas s nudlemi a usilovně přemýšlel. Jednoho dne 
nevydržel a sušenou řasu jménem Laminaria japonica vzal s sebou do práce, aby záhadě přišel 
na kloub. Po týdnech namáčení, odstraňování kontaminantů, srážení a odpařování vody 
na laboratorním skle konečně vykrystalizoval bílý prášek, který milovník polévky hledal. Profesor 
Ikeda mu dal jméno umami – lahodný. 

... "Zažívám zvláštní syndrom, kdykoli si dám jídlo v čínské restauraci. Začíná většinou tak 
patnáct až dvacet minut po prvním chodu a trvá kolem dvou hodin. Mezi hlavní příznaky patří 
otupělost v zátylku, přecházející do obou rukou a zad, celková slabost a bušení srdce," stěžoval si 
doktor Ho Man Kwok v časopise New England Journal of Medicine. 
Jeho článek z dubna roku 1968 sice konkrétní příčinu nevolnosti ještě nepojmenovával, ale stal 
se prvním vážným klopýtnutím v zázračné kariéře MSG. 

... Názor, že MSG ničí zdraví, ještě zesílil poté, co jiný vědec při pokusu zjistil, že látka poškodila 
mozek laboratorních myší. Pověst zázračné přísady se začala kazit. 
Zajímavé přitom je, že škodlivost této látky se nikdy vědecky neprokázala. Opakované studie 
na půdě Světové zdravotnické organizace, americké Správy potravin a léčiv a dalších obdobných 
národních institucí dopadly vždy ve prospěch umami... 

Zdroj: IHNED.CZ 

 

Text č. 4 
Potraviny dneška – 11/2002  
Skutečnost o MSG  
MSG patří mezi potravinářské přísady, o kterých se v tisku poměrně často vyskytují nepříznivé 
zprávy. Přesto však může být zcela bezpečně používán pro zlepšení vůně a chutě mnoha 
potravin i k snížení množství sodíku v potravinách. 



... Tato látka je rovněž produkována v lidském těle, kde má důležitou úlohu při zajišťování 
normálních životních funkcí. 

Přídavek MSG ochucuje potraviny jako MSG, který se v nich vyskytuje přirozeně. Zlepšuje vůni 
a chuť potravin, kterým rovněž dodává "pátou" chuť nazývanou "umami", která je popisovaná 
jako pikantně masová.  
V EU je MSG klasifikován jako potravinářské aditivum (E621) a zvláštní předpis určuje, kde a jak 
může být přidáván do potravin. MSG se většinou uplatňuje jako přísada do zmrazených 
hotových pokrmů, směsí koření, suchých směsí pro přípravu polévek, salátových zálivek 
a některých výrobků z masa a ryb. V některých zemích je rovněž používán pro zlepšení chuti 
pokrmů přímo na stole, podobně jako sůl, pepř apod.  

Jak se MSG vyrábí?  
Dříve se MSG vyráběl extrakcí z potravinářských surovin s vysokým obsahem bílkovin, 
v současné době se k jeho výrobě používají průmyslové fermentační procesy.  

Působí MSG nepříznivé reakce?  
Přesto, že menší skupina osob je citlivá na MSG, vědeckými studiemi nebyla potvrzena přímá 
souvislost mezi příjmem MSG a nepříznivými reakcemi. MSG byl označován za původce 
tzv. "syndromu čínských restaurací", neboť různé příznaky byly pozorovány po konzumaci 
čínských pokrmů a právě v asijské kuchyni je používání MSG velmi rozšířeno. 

Je MSG vhodné pro děti?  
Metabolismus této látky u dětí je stejný jako u dospělých a MSG je proto pro děti neškodný. 
Mateřské mléko obsahuje 10x více glutamátu než mléko kravské.  

MSG je jedním z nejvíce studovaných potravinářských aditiv. Stovky studií a vědeckých 
zhodnocení prokázaly, že MSG umožňuje bezpečné a užitečné zlepšení chuti potravin. 

Zdroj: Internetové stránky EUFIC (European Food Information Council) 

 

Text č. 5 
E621 
Skóre škodlivosti: 5 
Látka patří do skupiny: Látky zvýrazňující chuť a vůni 
Zdraví škodlivá přísada 
Přísada nevhodná pro děti 
Může být příčinou alergie 
Popis: Je to jedna z nejpoužívanějších přídatných látek pro její schopnost zvýraznění chuti. 
Použití látky je pro ochucení mražených masných, drůbežích, zeleninových a dalších výrobků, 
v instantních polévkách, směsích koření, hotových jídlech, do sojové omáčky a mnoha dalších. 
Tato látka je často uváděna jako kořenící přísada. Především čínská kuchyně má široké použití 
MSG. Zvýšený příjem této látky může způsobovat bolesti hlavy, zvracení, nevolnosti, 
dýchavičnost, astmatické potíže, popř. i halucinace. U lidí, kteří jsou citliví na tuto látku 
a pozorují po jejím požití popsané potíže, se doporučuje této látce vyhýbat. V ČR je používání 



MSG povoleno v omezeném množství ke všem potravinám s výjimkou nealkonápojů. V USA je 
používání látky povoleno. 

Zdroj: Internetová stránka Emulgatory.cz 

 

Text č. 6 
MSG - Umělý orgasmus jazyka 
Dříve než do sebe nalijete další "pytlíkovou" (správně prý polévku v sáčku) polévku, tady jsou 
odpovědi na vaše nejčastější dotazy na MSG. Tato látka se vyskytuje ve všech rostlinách 
i živočišných organizmech. Lidské tělo jí například obsahuje skoro 2 kg. 

Je MSG pro mě škodlivý?  
Všeobecně nikoli. Není alergenem ani karcinogenem. Podle oficiálního stanoviska Amerického 
úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA) je MSG bezpečný 
i pro těhotné a kojící ženy i pro děti.  

Stanovisko Ambulance klinické výživy ke konzumaci MSG 
Po důkladném studiu dostupných informací "z obou stran barikád" je možné považovat 
konzumaci této látky – pokud nepatříte k lidem, kteří trpí její intolerancí! - za bezpečnou, když 
dodržíte tato doporučení: 

 Nekonzumujte MSG v dávce větší než 2 g denně – dávka nad 3 g denně může vyvolat 
některé nebo všechny příznaky jeho intolerance.  

 Omezte příjem MSG v tekutém složení (např. instantní polévka), protože se z tekuté 
potravy rychle vstřebává a může dosáhnout kritickou koncentraci v krvi.  

 Nekonzumujte MSG na lačno – když jste hladový, tak instantní polévka ze sáčku 
s obsahem MSG je nejrychlejší cesta k příznakům jeho intolerance :-)  

 Nekonzumujte jídlo s přidaným MSG více než dvakrát denně, protože jeho zvýšená 
koncentrace v krvi přetrvává několik hodin, a když se jeho příjem během dne opakuje, 
zvýšená koncentrace v krvi může přetrvávat během celého dne – to zvyšuje riziko vzniku 
příznaků intolerance.  

 Nekonzumujte MSG PŘED nebo bezprostředně PO cvičení a fyzické námaze, protože 
námaha zvyšuje riziko vzniku intolerance.  

 Nekonzumujte potraviny s přidaným MSG současně s alkoholem, protože to zvyšuje 
riziko projevů intolerance. Pokud pravidelně konzumujete potraviny s přidaným MSG, 
ověřte si, zda vaše strava obsahuje dostatek vitaminů skupiny B, které jsou nezbytné 
k bezpečnému zpracování této látky v organizmu. 

Shrnutí: MSG do dobré kuchyně a na talíř gurmeta nepatří. Vždyť je to obyčejná chemikálie, 
která všechno přehluší, a na majoránku, bazalku, oregano, tymián, rozmarýn, kopr, česnek, 
pažitku, které mají na rozdíl od MSG silný antioxidační a protirakovinový účinek, už místo 
nezůstane. O přirozené chuti potravin ani nemluvě. 

Zdroj: Internetové stránky Doktorka.cz 



Jména:         Datum: 

Třída: 

 

Aminokyseliny a jejich vlastnosti 
 
Úkol: Rozhodněte, zda váš roztok obsahuje valin, lysin nebo kyselinu glutamovou.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Část A 
Prohlédněte si obrázek rovnice:  

 
1. Doplňte do obrázku správnou podobu aminokyseliny při daném pH (protonaci aminoskupiny 

a karboxylové skupiny).  

2. Vysvětlete, co je to isoelektrický bod pI? 
 
 
3. Jak byste mohli v laboratoři dosáhnout toho, aby karboxylová skupina nebo aminoskupina 

jedné aminokyseliny různě ochotně odštěpovaly nebo přijímaly H+? (Jak konkrétně byste 
postupovali?) 

 
 
 
4. Jak bychom mohli určit, jakou aminokyselinu máme v roztoku, kdybychom měli zaručeno, že 

se v tomto roztoku nachází právě ve svém isoelektrickém bodě?  
Poznámka: pI je specifické pro každou aminokyselinu, jeho hodnoty jsou tabelovány.  

Val Lys Glu 



Část B 
Prohlédněte si následující graf týkající se aminokyseliny glycinu:  

 
1. Nakreslete, jak vypadá molekula glycinu (zaměřeno na protony) po přidání 0,5 a 1,5 

přídavků (ekvivalentů) OH- do roztoku glycinu. (pH roztoku glycinu bylo na začátku měření 0, 
roztok byl okyselen pomocí HCl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pokuste se buď napsat nebo zakreslit do grafu, jak by se křivka změnila, pokud by se graf 
týkal aminokyseliny lysinu nebo kyseliny glutamové. Nejde o přesné hodnoty pH nebo pK, 
ale o to, jak by se přibližně změnil tvar dané křivky. 

 
 
 
 
 
 

glycin 



Část C 
Nyní zkuste na základě předchozích úloh vymyslet, jakou metodu byste mohli v laboratoři 
použít, abyste zjistili, zda váš roztok obsahuje kyselinu glutamovou, lysin nebo valin. Pozor! 
Kromě běžného vybavení laboratoře budete mít k dispozici i pH-metry. 
 
1. Jakou analytickou metodu použijete pro identifikaci neznámých roztoků aminokyselin?  

 
 
 

2. Jaké chemikálie by bylo, podle vás, vhodné pro tuto metodu použít?  
 
 
 

3. Jakým způsobem budete zaznamenávat naměřené hodnoty?  
 
 
 

4. Jakým způsobem zpracujete naměřené hodnoty?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jména:         Datum: 

Třída: 

Laboratorní protokol 

Úkol č. 1: Odhad pH potravinových doplňků 
Pokuste se odhadnout pH roztoků některých potravinových doplňků na základě jejich složení. 
Poté změřte pH roztoků pomocí pH-metru.  

Pomůcky: 3 kádinky (250 ml), váhy, navažovací lodička, lžička, pH-metr (zkalibrovaný), odměrný 
válec 
Chemikálie (potravinové doplňky):  

 

Z každého potravinového doplňku si připravte 20 ml přibližně 10%ního roztoku.  
Jaké množství si budete muset navážit? 
 

 

Své odhady i měření zapište do tabulky.  

potravinový 
doplněk 

váš odhad pH + vysvětlení 
naměřené 

pH 
příčina rozdílu mezi odhadem 

a měřením 

1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Závěr: (Odhadovali jste správně? Překvapily vás některé naměřené hodnoty? Vyskytly se nějaké 
problémy při práci s pH-metry?) 



Úkol č. 2: Analýza roztoků aminokyselin 

Rozhodněte, zda váš roztok obsahuje valin, lysin nebo kyselinu glutamovou.  

Pomůcky: 5 kádinek (250 ml), 2 kapátka, pH-metr, milimetrový papír 

Chemikálie: 2× 25 ml roztoku neznámé aminokyseliny, 30 ml 1M roztoku NaOH, 30 ml 1M 
roztoku HCl 

Naměřené hodnoty:   
(graf nakreslete na milimetrový papír a přiložte k pracovnímu listu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek:  
(Kterou aminokyselinu obsahuje váš roztok a proč si to myslíte?)  
 
 
 
 
Závěr:  
(Potvrdila se vaše úvaha o tom, jak se změní tvar titrační křivky, nebude-li obsahovat glycin, 
ale např. kyselinu glutamovou?) 
 
 


