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Jednou z výrazných výzkumných oblastí výzkumů na našem pracovišti bylo 

v posledních letech testování vlivu dietetických faktorů na lidský axilární pach. Předložená 

práce na tuto oblast zájmu navazuje a zároveň ji výrazně posouvá od deskriptivně-

mechanistického pojetí ke konceptům evoluce komunikace a pohlavního výběru. 

Empirická část práce sestává ze tří studií, z nichž jedna je metodická, druhá navazuje 

na výzkum, který autorka prováděla v rámci své bakalářské práce a stěžejní je pak studie třetí. 

V této studii jsme sledovali jak omezení kalorického příjmu ovlivní subjektivně vnímanou 

kvalitu axilárního pachu, a zda tyto změny souvisí s některými objektivizujícími parametry 

hodnotící fyziologický stav organizmu (např. hladiny glukozy v plazmě). Výsledky studie 

poukázaly na snížení příjemnosti axilárního pachu v průběhu hladovění v porovnání 

s obdobím po ukončení kalorického omezení, překvapivě však nebyl zjištěn rozdíl 

v porovnání s podmínkami před hladověním. Součástí diplomové práce měla být ještě studie 

další, která by se zaměřovala na efekt dlouhodobého snížení kalorického příjmu. Tato studie 

byla plánována spolu s diabetologickou klinikou a nakonec se nám bohužel nepodařilo získat 

dostatek dobrovolnic. 

Vypracování uvedeného typu práce bylo pro diplomantku značně náročné, protože 

znamenalo získat znalosti z několika oborů, a to kromě lidské chemické ekologie také 

diabetologie a fyziologie. Jitka se k projektu stavěla vždy s nasazením a vysokým 

entuziazmem. Její přístup je samostatný, a to včetně prováděných statistických analýz, což 

není jev až příliš obvyklý. Navíc je potřeba zdůraznit, že v průběhu magisterského studia 

prezentovala svoje výsledky již na 2 domácích a 6 mezinárodních konferencích. Zároveň je 

první autorkou kapitoly v prestižní edici Chemical Signals in Vertebrates 12. 

Celkově autorka vypracováním teoretické části práce jasně ukazuje schopnost 

kritického a koncepčního vědeckého uvažování a v empirické části pak schopnost získávat 

vlastní poznatky za použití relevantích metod a uvést je do kontextu současného výzkumu.   

Předloženou diplomovou práci Jitky Fialové proto hodnotím jako velmi zdařilou a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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