
POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI JITKY FIALOVÉ „DIETETICKÉ 
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LIDSKÝ PACH“

Studie zabývající se sociálními aspekty tělesné vůně prožívají v posledních dvou 

dekádách obrovský boom. Podobně jako je náš vzhled jedinečný na vizuální rovině je tomu 

tak i na rovině olfaktorické. To je dáno především genetickými faktory. Na druhou stranu náš 

pach ovlivňují i různé environmentální vlivy, z nichž nejdůležitější je zřejmě strava. A právě 

na tento aspekt tělesné vůně se zaměřila bakalářská práce Jitky Fialové.

Práce je tradičně členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je 

systematicky probírána problematika vzniku tělesného pachu, pachové individuality a faktory, 

které ji ovlivňují. Autorka jednoznačně prokázala, že je schopna pracovat s odbornou 

literaturou a že se v dané problematice velmi dobře orientuje. Svědčí o tom ostatně i dlouhý 

seznam použitých zdrojů čítající více než 110 položek. Je třeba také podotknout, že se 

nejednalo o lehký úkol, protože probírané studie vycházejí z oborů sahajících od chemie 

steroidních látek a mikrobiologie až po sociální psychologii. 

V empirické části práce jsou prezentovány výsledky jednoduchého experimentu,

v němž autorka testovala, zda konzumace česneku ovlivňuje subjektivně vnímanou axilární 

vůni. Překvapivě došla k negativním závěrům a svoje výsledky pak relevantně interpretuje 

v diskuzi. Vlastní výzkum je schopna nejenom vidět kriticky, ale je též schopna jej 

kontextualizovat a zároveň navrhnout možnosti dalších studií. To nám ukazuje, že autorka 

úspěšně zvládla realizaci náročného experimentálního výzkumu od definování tématu až k 

interpretaci.

Podle mé zkušenosti Jitka patří ke studentům, kteří nemusí být výmluvní, protože za 

ně hovoří jejich práce. I z tohoto důvodu oceňuji, jak skvěle zvládla náročný nábor účastníků 

studie. Její přístup byl vždy velmi iniciativní a samostatný.

Celkově hodnotím práci Jitky Fialové jako vynikající a doufám, že se této 

problematice bude nadále věnovat se stejným zaujetím i v rámci magisterského studia.
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