
Oponentský posudek bakalářské práce  
 
Markéta Gwužďová – „Koncept feromonu u člověka“ 
 
 
Bakalářská práce Markéty Gwužďové se zabývá problematikou chemické komunikace. Jedná 
se o zamyšlení se nad hlavními otázkami teorie komunikace jako takové, nad problematikou 
feromonu a nad pojetím možného feromonového dorozumívání u lidí.  
 
Práce je rozdělena celkem na 8 částí, hlavní část se věnuje teoretickému zázemí daného 
tématu (chemická komunikace u hmyzu, savců, člověka), argumentace je podepřena 
množstvím odborné literatury. Text je přehledně řazen do jednotlivých celků, které na sebe 
navazují a které jsou logicky směrované k hlavnímu tématu, tedy k otázce feromonů u 
člověka.  
 
Když mi byla práce svěřena k oponentskému posudku, byla jsem nadšena představou, že se 
někdo pustil do shrnutí toliko obávaného tématu, na druhou stranu jsem se ale neubránila 
obavám, aby právě ošemetnost feromonové otázky nezavinila celkovou devalvaci práce. 
Naštěstí mé obavy byly liché.   
 
Již v úplném úvodu autorka dokazuje, že si uvědomuje složitost náhledu na feromony, a 
přehledně pak nastiňuje obsah a cíle své práce. Následuje možná až příliš detailní vhled do 
problematiky přístupu k teorii komunikace jako takové, tedy do teorie signálu, role a různých 
konceptů a pojetí komunikace. Pro naladění čtenáře na čichovou komunikaci, na kterou je 
práce zaměřena, bych zde spíše uvítala přehled obecných typů komunikace (jako je verbální, 
nonverbální a další kategorizace), ale uznávám, že jde jen o subjektivní názor. 
 
Autorka se dále zabývá pojmem „feromon“, zmiňuje úskalí všech definic a možnou potřebu 
redefinování ve vztahu k různým živočichům a hlavně ke člověku. Uvádí 4 hlavní současné  
koncepty feromonu, na kterých pak v další části práce ukazuje jejich výhody i nevýhody při 
diskusi konkrétních jevů, jako je např. menstruační synchronie nebo problematika MHC. 
V závěru pak autorka shrnuje hlavní kontroverzi tématu, v seznamu použité literatury uvádí 
úctyhodných 136 citací. 
 
Ačkoliv je po formální stránce práce téměř nenapadnutelná, přeci jen se dají nějaké rezervy 
nalézt (např. občasný překlep či drobná chyba v interpunkci). Chyby minoritního významu se 
najdou jak v citacích (např. mezi jmény více autorů jednou „a“, podruhé „&“ (str. 5)), tak i v 
seznamu použité literatury (nekonzistence ve chronologii citací od jednoho autora a občasné 
abecední přeskoky, jako například zařazení „Krebse“ před „Kohoutovou“). Zmínit ještě 
musím i obvyklý nešvar, a to samozřejmé používání  některých výrazů, které jsou vysvětleny 
až dále v textu (např. definice a představení do té doby již hojně používaného termínu 
„feromon“ až na str. 9), případně nejsou vysvětleny vůbec (např. „skrytá ovulace“ na straně 
23) nebo dvakrát na jedné straně (např. „vomeroferiny“ na str. 24). V rámci objektivity a i 
z vlastní zkušenosti bych pak ještě autorce doporučila kombinovat používání termínu „pach“ 
ve vztahu ke člověku s jinými termíny (např. „vůně“ či „odér“), jelikož přílišná frekvence 
„pachových“ slov často podvědomě implikuje u čtenáře negativní konotace i u témat, která si 
to rozhodně nezaslouží. 
 
I přes výše zmíněné nedostatky, se u chyb - dle mého názoru - jedná jen o banality, navíc 
v míře nesrovnatelně nižší, než je u bakalářských prací zvykem. Práce Markéty Gwužďové je 



navíc psaná velice pěkným slohem bez větších stylistických či gramatických prohřešků a 
rozhodně také vyniká kvalitou a půvabem užitého slova (např. překvapivé přirovnání „vylití 
vaničky i s dítětem“ (str. 48) mě upřímně rozesmálo).  
 
Celkově práce Markéty Gwužďové bezesporu převyšuje svou úrovní standardní bakalářské 
práce, až na výjimečné nejasnosti je tematicky ucelená, psaná jasně a čitelně. Autorka 
jednoznačně dokazuje, že obstojí nejen ve schopnosti kompilovat text z různých zdrojů, ale že 
dokáže nalezená fakta i samostatně interpretovat a že překvapí inovativní diskusí a 
argumentací. Práci proto hodnotím jako výbornou, tedy stupněm 1. 
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