
POSUDEK ŠKOLITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI PETRY PIŠKULE „VLIV STRESU 
NA HEDONICKOU KVALITU TĚLESNÉ VŮNĚ“. 
 

V posledních letech spatřilo světlo světa několik inspirativních studií, které poukazují 

na to, že vnitřní vyladění člověka a především stres se může odrážet v tělesném pachu a 

zároveň ovlivňovat kognici, afektivní vyladění a rozhodování jedinců vystavených takovým 

pachům, a to často na subliminální úrovni. Předložená práce rozšiřuje tento typ výzkumu za 

použití metodiky hedonického hodnocení pachových vzorků. 

Empirická část práce je postavena na třech nezávislých studiích, pomocí nichž byl 

testován jednak efekt stresu a dále pak efekt kompetitivní situace na subjektivně vnímanou 

kvalitu axilárního pachu. Nejzajímavější výsledky přinesla poslední studie, která ukazuje 

zvýšení příjemnosti axilárního pachu u fanoušků vítězného hokejového týmu. Tento efekt byl 

navíc nezávislý na intenzitě pachu.  

Zde je potřeba vyzdvihnout, že sběr pachových vzorků ve všech studiích, ale 

především pak od hokejistů a hokejových fanoušků byl výkonem vskutku heroickým. 

Iniciativa k této části práce navíc plně vyšla ze strany diplomantky a následně jsme společně 

pouze „ladili“ experimentální design. Co se týče teoretické části práce, dlouhou dobu mi 

trvalo přesvědčit diplomantku o nezbytnosti práce s primárními zdroji a ne pouze spoléhání na 

interpretace ze sekundární literatury. V konci se domnívám, že to nebylo úsilí marné, byť 

některé pasáže by jistě mohly být pojednány strukturovaněji (např. kap. věnovaná stresu). 

Domnívám se, že autorka se také příliš spoléhala na „odborníky“ při analýze dat. Samozřejmě 

tato část práce je obvyklým kamenem úrazu a často jsou analýzy více či méně na bedrech 

školitelů. Nicméně diplomant by, dle mého názoru, měl alespoň bazálně porozumět metodám, 

jimž jsou zpracovávaná data podrobována. Věřím, že v tomto ohledu došlo mezi odevzdáním 

práce a obhajobou k slíbené nápravě. Na druhou stranu je fér připomenout, že při přípravě 

diplomové práce musela Petra svoji pozornost dělit mezi vědu a péči o potomka, což je 

bezpochyby velmi nelehký úkol. 

Celkově považuji předloženou diplomovou práci Petry Piškule za poměrně zdařilou a 

hodnotím ji vzhledem k výše uvedeným komentářům známkou velmi dobře. 
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