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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá tématem lidského pachového podpisu. V teoretické 

části se věnuje individualitě lidské tělesné vůně a popisuje jednotlivé faktory, které ji 

ovlivňují. Cituje celkem 105 zdrojů, z nichž většina představuje zahraniční odborné články. 

Práce ovšem není pouze rešerší odborné literatury, ale přináší i nové poznatky z této oblasti. 

V empirické části se dovídáme metodiku a výsledky autorčina výzkumu, který objasňuje vliv 

konzumace česneku na tělesnou vůni. Po obsahové stránce se jedná o výbornou práci, která 

splňuje kritéria bakalářské práce. Překlepy a pravopisné chyby se v práci téměř nevyskytují.

Práce začíná krátkým úvodem, který se zdá být nespojitý, nicméně uvede čtenáře do 

problematiky, kterou se práce zabývá. V teoretické části se autorka v jednotlivých kapitolách 

věnuje následujícím tématům: 1. Pachový podpis, 2. Vznik tělesné vůně, 3. MHC, 4. 

Individualita tělesné vůně a 5. Vliv prostředí na tělesnou vůni. V kapitole„Pachový podpis“ je 

vysvětlena definice tohoto pojmu a až příliš stručně popsáno, proč se řada studií, stejně tak i 

autorčina vlastní experimentální práce zabývá pouze vůní axilární. Následuje kapitola „Vznik 

tělesné vůně“, kde bych autorce vytkla, že v kapitole o kožních žlázách hovoří hned v úvodu 

o kožní mikroflóře, které je ovšem věnována následující podkapitola. Je to pro čtenáře 

matoucí. Další kapitola nazvaná stručně „MHC“ je přehledem studií, které se zabývaly 

vztahem mezi geny imunitního systému a kvalitou lidské podpažní vůně. Doporučila bych 

zvolit výstižnější název, který by čtenářům lépe popsal obsah kapitoly. Nicméně text je 

kvalitní a obsahuje výsledky řady zahraničních studií, které se vlivem MHC na pachový 

podpis zabývaly. Předposlední kapitola teoretického úvodu je poněkud obsáhlejší a nese 

obecnější název „Individualita tělesné vůně“. Autorka se nejprve zabývá fenoménem 

rozpoznávání pohlaví na základě tělesné vůně. Vychází z předpokladu, že jelikož se muži a 

ženy odlišují svým vzhledem, tak můžeme očekávat i rozdíly v pachovém podpisu 

jednotlivých pohlaví. Zde se nabízí otázka, proč bychom to měli očekávat, když jsme schopni 

rozpoznat jedince stejného nebo opačného pohlaví již pomocí zraku. Dále nás autorka 

seznamuje s hodnocením a rozpoznáváním vůně partnera, matky a dítěte, dalších příbuzných 

a vlastní tělesné vůně. Popis jedné ze studií  následující větou: „Že mají příbuzní podobný 

pachový podpis podporuje experiment s rozlišováním monozygotních dvojčat na základě 

vůně rukou.“ je nedostatečný a současně nepříliš pochopitelný, jelikož ani z kontextu kapitoly 

čtenář nerozumí tomu, co chce autorka sdělit. V podkapitole o vůni plodové vody a 

mateřského mléka jsou výsledky jednotlivých studií spíše kladeny za sebe, než provázány 

nějakou logickou linií, která by čtenáře provedla zmíněnou problematikou. Zdařilá je 

rozsáhlejší kapitola o vlivu prostředí na tělesnou vůni. Autorka předkládá přehled studií, které 

se tímto tématem zabývaly a postupně ukazuje různé faktory, které se na utváření pachového 

podpisu podílí. Navíc jsou jednotlivé podkapitoly zakončeny souhrnnými odstavci, které 

svědčí o porozumění problematice a přinášejí pro čtenáře určité vyjasnění a zjednodušení 

diskutovaného tématu. 



Následuje empirická část bakalářské práce. Je uvedena teoretickou částí na téma „Vliv 

konzumace česneku na tělesnou vůni“, která podle mého názoru obsahově spadá do teoretické 

části bakalářské práce. Navíc členění kapitol není dobře zvoleno, jelikož podkapitoly jsou 

pojmenovány jako „Úvod“ a „Česnek“. Přesto však autorka přináší čtenáři dostačující úvod 

do problematiky, kterou se sama experimentálně zabývala – popisuje současné sporé znalosti 

o vlivu konzumace česneku na tělesnou vůni a vysvětluje, jakým způsobem česnek působí a 

způsob vzniku charakteristické česnekové vůně. Doporučila bych doplnit chybějící hypotézy, 

které byly experimentálně ověřovány. Další kapitola obsahuje informace o metodice 

experimentu. Je kvalitně zpracovaná a přináší všechny informace o účastnících experimentu a 

jeho průběhu. Experiment je popsán podrobně a jasně. Pouze v kapitole „Hodnocení vzorků“ 

není uvedeno, jak byly ženy obeznámeny s původem pachových vzorků, což je čtenáři 

sděleno až v diskuzi. Výsledky jsou jasně popsány, nechybí ani statistické údaje. Vhodné by 

bylo doplnit tabulku s průměrnými hodnotami jednotlivých hodnocení, aby čtenář nebyl 

nucen je odhadovat z grafu. Následuje diskuze, kde autorka prokázala schopnost zhodnotit 

své výsledky na základě předešlých studií. Vytkla bych pouze zopakování odstavce 

popisujícího studii vlivu česneku na kvalitu mateřského mléka. S výsledky studie byl čtenář 

seznámen již v teoretické části, a tak není nutné studii opět podrobně popisovat.

Celkově práci hodnotím jako výbornou. Autorka prokázala, že umí pracovat s odbornou 

literaturou a je schopna experimentálně ověřit své hypotézy a diskutovat s výsledky 

předchozích studií. Současně dokáže zaujmout dostatečně kritický postoj k vlastnímu 

experimentu a navrhnout další možnosti výzkumu, které by pomohly problematiku 

prozkoumat ještě více do hloubky.
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