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Otázka, zda je možné u člověka mluvit o feromonech, plní nejen stránky běžného 
tisku, ale vzbuzuje i žhavé debaty mezi badateli. Jako v mnoha jiných případech se odpověď 
odvíjí od toho, jakou definici feromonu si zvolíme.  

 
Hlavním cílem bakalářské práce Markéty Gwužďové bylo analyzovat hlavní 

feromonové definice používané u savců a zhodnotit vhodnost jejich aplikace na člověka. Je 
třeba zdůraznit, že se nejednalo o jednoduchý úkol, protože vyžadoval od kandidátky 
orientaci nejen v lidské chemické ekologii a evoluční biologii, ale i v behaviorální biologii a 
místy dokonce i v organické chemii. Byť z multidisciplinarity se v současnosti stal „hadr na 
podlahu“, práce beze zbytku naplňuje původní význam tohoto slova. V  části, kde autorka 
referuje o jednotlivých sociálních kontextech v nichž se u člověka uplatňuje chemická 
komunikace (sensu lato), jasně prokazuje, že je schopna kriticky pracovat s odbornou 
literaturou. Většina „teoretických“ bakalářských prací končí jako solidní rešerše na dané téma 
s minimálním příspěvkem vlastní invence. Autorka si však touto částí teprve připravila půdu 
pro svůj hlavní úkol, jímž byla vlastní teoretická analýza jednotlivých konceptů. Nedává 
jednoznačné odpovědi, ale přehledným způsobem zvažuje výhody a důsledky aplikace 
jednotlivých konceptů a představuje tak práci , která si zaslouží být nazvána teoretickou (tj. 
konfrontuje stávající teorie). 

 
Autorka přistupovala k práci samostatně a s entuziasmem, byť asi v době zadání 

tématu zcela nedohlédla, jaké odborné strasti jí tato práce připraví. Jsem také rád, že se mi ji 
podařilo přemluvit k dokončení práce až v pozdějším termínu, než v tom původně 
zamýšleném. Výsledek ukazuje, že nejen víno, ale i intelektuální produkty se vyplatí nechat 
uzrát. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně a domnívám se, že po 
editaci má velkou šanci na uveřejnění v některém z mezinárodních odborných časopisů. 
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