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Popis disertační práce: 
V disertační práci Mgr. Lenka Nováková komplexně zpracovává téma čichových schopností, 
všímavosti vůči pachům, využívání čichu v každodenních činnostech a téma 
interindividuálních rozdílů v uvedených vlastnostech (charakteristikách).  
V první kapitole je po úvodu podán velmi podrobný, přesný a současný přehled 
psychofyzikálních metod vyšetření čichu, následuje kapitola objasňující interindividuální 
rozdíly v čichových schopnostech, cíleně pak vysvětluje pojmy genderové nonkonformity a 
sexuální orientace. Dále pak následuje stať o intraindividuální variabilitě čichových 
schopností, všímavosti vůči pachům a využití čichu v každodenních činnostech. Celá tato 
kapitola je psána přesně, s četnými odkazy. Její nevyšší hodnotu však spatřuji s propojení 
(pomocí odkazů) s dalšími kapitolami, které představují již publikované nebo odeslané (právě 
recenzované) články impaktovaných zahraničních časopisů. 
Druhá kapitola se zabývá srovnáním osob zdravých a osob s izolovanou vrozenou anosmií, 
které mají vyšší riziko pro domácí nehody spojené se ztrátou čichu, vyšší pocit sociální 
nejistoty a vyšší riziko symptomů deprese. Naopak u těchto osob není rozdíl např. 
v konzumaci stravy nebo četnosti hygieny těla. 
Třetí kapitola se věnuje odlišným průběhem smyslově specifického nasycení při konzumaci 
potravin u skupin uvedených v druhé kapitole. Osoby s anosmií mají vyšší požitek 
z konzumace, který navíc trvá déle (nedochází k habitaci).  
Čtvrtá kapitola sleduje pohlavní rozdíly u dětí v ČR a Namibii nejen stran čichových 
schopností, ale také uvědomění pachových látek v okolí a vliv čichu na každodenní činnost. 
Práce dokládá mezipohlavní rozdíl ve prospěch dívek. 
Pátá kapitola se věnuje vztahu libosti pachových látek a jejich správné identifikaci, kdy 
uvedené platí pouze pro látky nelibé, což autoři prokazují na dětech v prepubertálním věku. 
Šestá kapitola dokládá vztah čichové percepce (především diskriminace) k neuroticismu 
(především úzkosti). 
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Sedmá kapitola představuje velmi hodnotnou práci, která odhaluje čichové schopnosti u žen 
a mužů v závislosti na genderové konformitě a sexuální orientaci.  
Osmá kapitola dokládá u čichově vázané činnosti souvislost s lepší identifikací pachových 
látek a s vyšší všímavostí vůči pachům. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Nejen úvod, ale i překládané publikace v kapitolách 2-8 jsou jasně koncipované, metodika 
přesně vypracována a podána. Disertační práce navíc dokládá aktivní účast Mgr. Lenky 
Novákové na všech prováděných studiích a využití souvislostí k vytváření diskuzí a závěrů. 
Všechny publikace jsou navíc jedinečné a dohromady tvoří ucelený pohled na čich především 
z pohledu interindividuálních rozdílů, všímavosti k pachům a psychofyzikálním vyšetřovacím 
metodám. Další vysokou hodnotu představuje účast mezinárodních týmů, které se na 
výstupech jednotlivých studií podílely. 
 
Závěr: Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
      V Pardubicích dne 5.9.2013 

 
      Jan Vodička 


