
                

Senzorický dotazník – hodnocení kávy 

Vzorek �.: ........................................................................ 

P�íjmení ........................................................................ Datum .............. 

Jméno ........................................................................ Hodina .............. 

Pohlaví ............................ V�k .............. 

Senzorické hodnocení pražených kávových zrn 

1. Hodnocení v�n�: 
0 ................... netypická, prázdná 

100 ................... typická kávová 

   

0                                                                                                                                               100 

2. Hodnocení barvy: 
0 ................... netypická sv�tlá, p�epražená 

100 ................... typická, hn�dá 

   

0                                                                                                                                               100 

3. Stupe� pražení: 
0 ................... slabé (sv�tlé) 

100 ................... silné (tmavé) 

   

0                                                                                                                                               100 

4. P�ítomnost ne�istot a plísní: 
0 ................... vysoká 

100 ................... žádná 

   

0                                                                                                                                               100 

5. Hodnocení tvarové vyrovnanosti zrn: 
0 ................... zrna r�zné velikosti 

100 ................... zrna stejné velikosti 

   

0                                                                                                                                               100 



                

Senzorický dotazník – hodnocení kávy 

Vzorek �.: ........................................................................ 

P�íjmení ........................................................................ Datum .............. 

Jméno ........................................................................ Hodina .............. 

Pohlaví ............................ V�k .............. 

Senzorické hodnocení pražených kávových zrn 

6. Hodnocení p�ítomnosti vadných zrn: 
0 ................... vysoký po�et zrn má poškozený povrch 

100 ................... zrna neporušená 

   

0                                                                                                                                               100 

7. Celkový vzhled: 
0 ................... špatný 

100 ................... vynikající 

   

0                                                                                                                                               100 



                

Senzorický dotazník – hodnocení kávy 

Vzorek �.: ........................................................................ 

P�íjmení ........................................................................ Datum .............. 

Jméno ........................................................................ Hodina .............. 

Pohlaví ............................ V�k .............. 

Senzorické hodnocení pražené kávy po namletí 

8. Hodnocení jednotnosti namletí: 
0 ................... �ástice nestejné velikosti 

100 ................... stejná velikost �ástic 

   

0                                                                                                                                               100 

9. Hodnocení jednotnosti barvy: 
0 ................... káva ve všech �ástech r�zné barvy 

100 ................... káva ve všech �ástech stejné barvy 

   

0                                                                                                                                               100 

10. Hodnocení v�n� po umletí: 
0 ................... vy�ichlá 

100 ................... �erstvá kávová 

   

0                                                                                                                                               100 

11. Celkový vzhled umleté kávy: 
0 ................... špatný 

100 ................... vynikající 

   

0                                                                                                                                               100 



                

Senzorický dotazník – hodnocení kávy 

Vzorek �.: ........................................................................ 

P�íjmení ........................................................................ Datum .............. 

Jméno ........................................................................ Hodina .............. 

Pohlaví ............................ V�k .............. 

Senzorické hodnocení kávy po spa�ení 

12. Hodnocení v�n�: 
0 ................... netypická, prázdná 

100 ................... typická kávová 

   

0                                                                                                                                               100 

13. Hodnocení barvy: 
100 ................... typická, hn�dá 

0 ................... netypická sv�tlá, p�epražená 

0                                                                                                                                               100 

14. Hodnocení chutí: 
0 ................... netypická, cizí 

100 ................... typická pro daný druh kávy 

   

0                                                                                                                                               100 

15. Hodnocení aroma (o�íškové, léko�icové, �okoládové, ovocné, ………..): 
0 ................... žádná další v�n�

100 ................... p�ítomna další v�n�

   

0                                                                                                                                               100 


