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Předkládaná diplomová práce „Efekt kalorického příjmu a aromatických látek na kvalitu lidské 

tělesné vůně“ se zabývá chemickou komunikací v různých kontextech, konkrétně změnami axilárního 

pachu v důsledku hladovění (efekt kalorického příjmu) a konzumace česneku (efekt aromatických 

látek). Konzumovaná strava patří mezi faktory, které poměrně zásadním způsobem ovlivňují tělesnou 

vůni, a mohla by tak hrát svou roli ve výběru partnera, jehož tělesný pach by mohl poukazovat na 

jeho kvalitu a kondici. Práce je strukturována na část teoretickou, v níž na 43 stranách autorka 

nejprve vymezuje teoretický koncept komunikace, po němž se zabývá specifickým druhem 

komunikace mezi matkou a novorozencem, komunikací emočního vyladění a výběrem partnera na 

základě tělesné vůně, přičemž se snaží ukázat, zda chemická komunikace v těchto kontextech probíhá 

spíše prostřednictvím signálů nebo vodítek (cues); a část empirickou, která sestává ze tří studií: 

zaprvé studie pilotní, jež je metodologického rázu a má za cíl zjistit, jak budou mužská hodnocení 

vzorků ženské tělesné vůně ovlivněna délkou jejich sběru, zadruhé studie, v níž je zkoumán vliv 

omezení kalorického příjmu u žen na mužská hodnocení intenzity, příjemnosti a atraktivity tělesného 

pachu, a zatřetí studie zabývající se vlivem konzumace česneku muži na hodnocení intenzity, 

příjemnosti a atraktivity jejich tělesného pachu ženami.  

Práce je jako celek ve všech ohledech zpracována na velmi vysoké úrovni a jednoznačně 

svědčí o autorčině vhledu do problematiky i schopnosti vědecké práce. K empirické části práce je však 

přes propracovanost designu a metodiky logisticky jistě náročných studií, uvážlivě provedenou 

statistickou analýzu, přehlednou prezentaci výsledků i jejich promyšlenou interpretaci třeba uvést 

několik výhrad k nedostatkům, o nichž se lze domnívat – zvláště přihlédneme-li k pozornosti jinak 

věnované nejmenším detailům – že vznikly nejspíše opomenutím, avšak bohužel značně znesnadňují 

orientaci v textu a jeho snadné pochopení. Nejzásadnější problém spatřuji v absenci explicitně 

uvedených cílů a příslušných hypotéz pro každou ze tří studií na začátku empirické části práce, kde je 

rovnou přistoupeno k Materiálu a metodám, aniž by byly byť jen naznačeny v závěru teoretické části 

práce nebo v jejím shrnutí. Zmíněné shrnutí taktéž chybí, a přitom by bylo přínosné pro připomenutí, 

která z východisek, rozebraná v části teoretické do značné šíře, konkrétně posloužila jako teoretická 

základna pro jednotlivé studie. Cíle i hypotézy je samozřejmě možné se dovtípit ex post z diskuze, což 

ovšem dosti ztěžuje posouzení, nakolik je tato relevantní stanoveným cílům a příslušným hypotézám, 



a nutí čtenáře přistoupit k výsledkům až posléze. A konečně, jednotlivé sekce Materiálu a metod 

(participanti, sběr vzorků, hodnocení vzorků, statistická analýza), stejně jako Výsledky a Diskuze jsou 

uvedeny vždy pro všechny tři studie najednou (nikoli běžnějším a přehlednějším způsobem, kdy se 

studie, jedna po druhé, uvedou se vším, co k nim náleží); zde užitý přístup zbytečně narušuje 

plynulost čtení a je spíše na obtíž. 

Kromě výše zmíněného není dle mého názorů zásadnějších nedostatků, které práci vytknout. 

Jednoznačně proto doporučuji práci k obhajobě, přičemž navrhuji hodnocení „výborně“ a připojuji 

následující otázky: 

 Jaké cíle a hypotézy se k jednotlivým studiím vztahovaly? 

 Proč ve Studii II figurovaly coby dárkyně vzorků výhradně ženy a hodnotiteli byli muži, 

zatímco ve Studii III tomu bylo naopak? 

 Jak  mohl  fakt, že vzorky získané od mužů byly hodnoceny pouze (heterosexuálními) 

ženami, ovlivnit hodnocení vzorků? 

 Jaké důvody Vás vedly k předpokladu, že mezi hodnocenou příjemností a intenzitou 

vzorků bude existovat lineární vztah? Bylo tomu tak i ve Vašich studiích? 
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