
Hlavní náplní disertační práce je výzkum zaměřený na vybrané faktory, které přispívají k 

rozdílům mezi jedinci v čichových schopnostech a ve všímavosti vůči pachům a využívání 

čichu při každodenních činnostech u dětí, dospívajících a mladých dospělých. Práce sestává 

ze dvou částí. Kapitola 1 nejprve obecně shrnuje okolnosti, které v posledních několika málo 

desetiletích vedly k oživení vědeckého zájmu o lidský čich a přispěly tak i k markantnímu 

nárůstu počtu psychofyzických studií čichového vnímání. Dále jsou nastíněna vybraná 

psychofyzická měření čichu, která byla provedena ve studiích zahrnutých v této práci, a k nim 

vztahující se čichové schopnosti. Poté jsou představeny vybrané faktory, jež, jak ukázal 

předchozí výzkum, přispívají k interindividuálním rozdílům v psychofyzických testech 

schopnosti identifikace a diskriminace pachů a čichové senzitivity a jimiž se autorka zabývala 

ve vlastním výzkumu. Jedná se o vliv pohlaví (jenž je zasazen do rámce vývoje lidského 

čichu), dětské genderové nonkonformity (či sexuální orientace) a osobnostních rysů. Nakonec 

jsou krátce zmíněny také intraindividuální rozdíly v čichových schopnostech. Posléze se 

pozornost přesouvá ke všímavosti vůči pachům. Nejprve jsou představeny možné přístupy, 

jak lze výzkum lidského čichu přiblížit kontextu každodenního života, z nichž jedním je 

posouzení všímavosti vůči pachům. Dále je uvedena definice všímavosti vůči pachům a je 

představen dotazník COBEL a škála OAS, s jejichž použitím byla všímavost vůči pachům v 

našich studiích konkrétně hodnocena. Poté jsou popsány faktory přispívající k rozdílům ve 

všímavosti vůči pachům, které byly jejich pomocí doposud identifikovány, tedy vliv věku a 

pohlaví. Po shrnutí úvodní kapitoly následuje část druhá, která je sestavena ze sedmi studií, 

jež byly publikovány nebo podány do mezinárodních impaktovaných časopisů a které se 

vybraným faktorům blíže věnují. Markantní jsou rozdíly vyskytující se mezi jedinci 

normosmickými, vykazujícími normální čichové schopnosti v rámci své věkové skupiny, a 

jedinci, u nichž byla diagnostikována izolovaná kongenitální anosmie a kteří od narození 

postrádají čich, zatímco v ostatních ohledech jsou zdrávi. Studie uvedená v Kapitole 2 



ukazuje, že tato porucha čichu je spojena se zvýšenou nejistotou ve vztazích s druhými lidmi, 

vyšším rizikem výskytu depresivních symptomů a rovněž s vyšším rizikem úrazů v 

domácnosti. Explorativní studie v Kapitole 3 se pak dále zabývala možným odlišným 

průběhem smyslově specifického nasycení (sensory-specific satiation) při konzumaci 

potraviny u těchto jedinců. Z těchto studií tedy zároveň vyplývá, ve kterých oblastech 

lidského chování a každodenních činnostech se čich výraznou měrou uplatňuje. Během 

ontogeneze je stále patrnější vliv významného demografického faktoru, pohlaví, jenž se 

dlouhodobě těší neutuchajícímu zájmu výzkumníků i širší veřejnosti. Mezipohlavní rozdíly ve 

prospěch dívek se projevují nejen v čichových schopnostech, ale též v tom, nakolik jsou si 

děti vědomy přítomnosti různých vůní a pachů ve svém okolí a jak čich v běžných situacích 

každodenního života využívají. Studie uskutečněné v České republice a Namibii s dětmi 

mladšího a středního školního věku, uvedené v Kapitole 4, dokládají, že je tomu tak i napříč 

kulturami. V období mladšího školního věku rovněž pravděpodobně nadále probíhá utváření 

čichových preferencí; ve studii v Kapitole 5 ukazujeme vztah předchozí zkušenosti s 

čichovými podněty, jež byla hodnocena pomocí testu schopnosti identifikace pachů, s 

vnímanou příjemností těchto stimulů. Ve dvou studiích v Kapitole 6 se věnujeme souvislosti 

některých osobnostních rysů, zejména úzkostnosti, s čichovými schopnostmi adolescentů a 

mladých dospělých. V Kapitole 7 uvádíme výzkum s mladými dospělými dokládající, že 

značná variabilita v čichových schopnostech u dospělých existuje nejen mezi pohlavími, ale 

rovněž v rámci obou pohlaví a že se vztahuje k dětské genderové nonkonformitě, jež se užívá 

jako měřítko pohlavní typičnosti či atypičnosti. Kapitola 8 propojuje stěžejní témata, jimž 

byly věnovány předchozí kapitoly, tedy téma mezi- a vnitro-pohlavních rozdílů v čichu, vlivu 

zkušenosti i všímavosti vůči pachům, a na totožném vzorku ukazuje souvislost mezi zpětně 

hodnocenou mírou zkušeností s vůněmi a pachy, nabytých za delší časový úsek (od raného 



dětství do dospělosti) skrze určité činnosti bohaté na čichové podněty, a schopností 

identifikace pachů a všímavostí vůči čichovým podnětům. 


