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Název práce: 
Role čichového vnímání u novorozenců 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout a kriticky prověřit dosavadní studie o roli čichového vnímání 
u novorozenců, především v oblastech vztahu matky a dítěte a formování pozdějších 
čichových a chuťových preferencí. 
 
 

Struktura (členění) práce: 

 
Členění je přehledné, kromě Úvodu a Závěru obsahuje pět hlavních kapitol 
(Anatomie a fyziologie čichu, Čichové schopnosti, Teorie komunikace, Čich 
v prenatálním období, Čich u kojenců) 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

 
Většinou ANO, nicméně jednu velkou chybu bych autorce vytkla:  
V kapitole Teorie komunikace, str. 8: autorka cituje Maynard Smithovu a Harperovu 
definici signálu ale cituje zdroj Scott-Phillips 2008. V této sekundární citaci je navíc 
hned v úvodu odkaz na správnou primární citaci - tedy knihu Animal Signals od J 
Maynard Smith & DD Harper 2003. Dokonce máme tuto knihu i v knihovně! Podobná 
chyba je i v případě citace adaptační teorie (opět J Maynard Smith & DD Harper), kdy 
autorka opět chybně cituje autora Scott-Phillips. 
Autorka by se měla naučit dohledávat primární zdroje a nebo správně uvádět 
druhotné citace. 
 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 
Neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 
Práce je bez grafiky či obrázků. Jazyková úroveň je dobrá, místy jsem však našla 
souvětí, která jsou po jazykové stránce špatně a trochu to narušuje čtivost jinak hezké 
práce. 
Uvádím pouze jeden příklad “Především proto, že funkce chemosenzorického 
systému se vyvíjí poměrně brzy, také prostředí in utero není nijak bohaté na vizuální a 
sluchové podněty a zrak po narození není tedy ještě plně vyvinut.” 
Toto souvětí dává smysl jen tehdy, když pochopíte, že první půlka tohoto souvětí 
měla být vlastně součástí předchozí věty. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Cíle práce byly splněny, autorka shrnula poznatky starších i novějších publikací k 
danému tématu. Trochu mi tedy chybí to “kritické” prověření zmiňovaných prací, v 
některých odstavcích si autorka v rámci citování výsledků studií protiřečí a kriticky 
nehodnotí protichůdné výsledky (viz. otázky oponenta). Jinak je práce zdařilá, téma je 
jistě velmi zajímavé a je vidět, že autorka nastudovala velké množství literatury.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 
Připomínky: 
-str.2: ..”funkcí VNO je feromonová komunikace, dále slouží k chemické komunikaci 
mezi jedinci opačného pohlaví”….Pojem “chemická komunikace” je nadřazen 
pojmu “feromonová kumunikace”..autorka by si do budoucna měla lépe ujasnit 
pojmy… 
-str.3: “Z periferní oblasti sem vedou sdružující se axony čichových buněk a 
receptorové buňky se bez synapsí dostávají až do čichového laloku.”  Čichové, čili 
receptorové buňky bych doporučovala nazývat zavedeným názvem 
chemosenzorické neurony 
-str.4: “Pachové látky se ..navazují na..OBP.” V uvedených citacích není o OBP ani 
zmínka, nejspíš proto, že OBP se u člověka nevyskytují. 
Otázky: 
1. str 11.: “Chemické profily sekretů prsu a plodové vody se do jisté miry překrývají..” 
Chybí citace. Existuje práce, kde porovnávali chemické profily sekretů prsu a 
plodové vody? 
2. Jak je to s preferencí plodové vody vs. pachu prsu u novorozenců? Co 
preferují dříve a co později? Oba pachy jsou novorozenci schopni rozpoznat, na str 
11 uvádíte, že plodovou vodu preferují před umělou stravou 2-4 dny po porodu 
(Marlier a kol.), následně na str. 13 že, “nejprve preferují pach prsu (3-4.den) a poté 
spíš plodovou vodu (2-5.den) (Varendi a kol 1997)” V jiné práci se uvádí, že kojené 
děti nevykazují preference mezi pl. vodou a kolostrem ve dvou dnech, ve 4 dnech již 
preferují pach mléka (Marlier et al 1997)….. 
Technická podotázka: Dá se odlišit pach kolostra/mléka od pachu prsu 
(Montgomeryho, Morgagniho žlázky) při použití nošených vatových polštářků? 
3. Vysvětlete prosím tyto dvě věty ohledně preference mateřského mléka vs 
umělého: Pokud ale byli kojenci vystaveni známé vůni umělé stravy a neznámé vůni 
lidského mateřského mléka, tak reakce nebyly jednoznačné. K signifikantní preferenci 
mateřského mléka dochází při předložení pro novorozence neznámé vůně 
mateřského mléka a známé vůně umělé stravy ve stejné intenzitě. 
4. Ovlivňuje frekvenci a délku kojení spíše nová chuť mateřského mléka (např. 
česnekové tablety) nebo naopak známý pach? Autorka uvádí dvě různá tvrzení ve 
dvou odstavcích na str. 14. 
5. Co přesně znamená pojem „Únikové pití alkoholu“?  
6. Jak si vysvětlujete rozdíl ve schopnosti rozpoznat pach nepříbuzné kojící 
ženy u novorozených dívek a chlapců? Existují studie, které ukazují, že ženy 
mají v dospělosti lepší čichové schopnosti než muži? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k 

jednotlivým bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou 

součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských 

prací – viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v 

případě externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 

zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na 

adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

nebo doručte do místnosti 213 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný 

vytištěný posudek je nutnou součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí 

být k dispozici nejpozději v den obhajoby. 
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