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Senzorické hodnocení  
potravin a surovin 

 

TÜV SÜD Czech s.r.o.                                          

Praha, 18. 2. 2009 

 

 

Cena: 3 900,- Kč (bez DPH) 

 

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude 

vystavena zálohová faktura.  
 
 
Nabídka vhodných ubytovacích zařízení v Praze 4: 

 

Hotel Gradient: www.hotelgradient.cz 

Hotel Klenor:www.pensionklenor.cz 

 

 

Pro případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici na níže uvedených 

kontaktech. 

 

 
Přihlášku zašlete poštou, faxem nebo e-mailem: 
 
TÜV SÜD Czech s.r.o. 
Novodvorská 994 
142 21 Praha 4 
 
 
Tel.: 239 046 810 
Fax: 239 046 816 
E-mail: akademie@tuv-sud.cz 
 

 

 

 

 

Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vás vyrozumíme e-mailem. 
. 



 

 

Komu je školení určeno: 

 

• všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za udržování systé-

mu managementu kvality a bezpečnosti (HACCP) v potravinář-

ských závodech a stravovacích zařízeních 

• pracovníkům, kteří mají na starosti nákup potravin v potravi-

nářských řetězcích 

• konečným spotřebitelům a všem, které v současnosti téma 

kvality potravin oslovuje 

  

Co Vám školení přinese: 

 

• získáte praktické znalosti a dovednosti nezbytné k správnému 

posuzování potravin lidskými smysly. Naučíte se vybírat, při-

pravovat a hodnotit vzorky potravin a surovin. Zorientujete se 

v současných legislativních požadavcích a právních předpi-

sech, které se k potravinám vztahují, a vazbám mezi nimi. 

• školení Vám poskytne kvalitní základ pro další vzdělávání a při 

snaze získat kvalifikaci hodnotitele. 

• školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám 

bude vystaveno osvědčení o absolvování školení. 

 

Lektor:  

Ing. Jana Žilková — odborný poradce v potravinářské výrobě 

 

 

Program školení: 

 

08:30—09:00 hod. - Prezence 

09:00—16:00 hod. - Školení 

• Úvod—legislativní rámec, předmět senzorické analýzy, vlast-

nosti potravin, základní terminologie 

• Podmínky hodnocení při senzorické analýze—funkce smyslo-

vých orgánů, senzorická laboratoř, kvalifikace a povinnosti 

hodnotitele, příprava a podávání vzorků 

• Dokladovost senzorické analýzy 

• Praktická cvičení— senzorické hodnocení vzorků potravin a 

surovin 

• Závěrečný test a diskuze 

 

 

Po úspěšně vykonaném závěrečném znalostním testu získá absol-

vent osvědčení. 

 

 

Závazná přihláška na školení: 

����  Praha 
18. 2. 2009 

Uzávěrka přihlášek:  

10. 2. 2009 

Místo konání: 
TÜV SÜD Czech s.r.o. 
Novodvorská 994 
Praha 4 

Senzorické hodnocení potravin a surovin 

  

■ Jméno:  

■ Příjmení: 

■ Titul: 

■ Datum narození: 

■ Zaměstnavatel: 

 

■ Ulice: 

■ PSČ, Město: 

■ IČ: ■ DIČ:  

■ Kontaktní telefon: 

■ Email: 

■ Počet zaměstnanců vaší společnosti: 

■ Datum :  ■ Podpis:  


