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Občanské sdružení Otevíráme Vás zve na další diskusní večer Science Café:  
 
„Jak si jdeme pod nos“ aneb Tělesná vůně, čich a sexualita 
 
Hosty budou:  

⎯ Mgr. Pavlína Lenochová 
⎯ Mgr. Lenka Nováková 
 
Úterý 13. prosince 2011, 19:00 h, vstupné: dobrovolné 
Kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6 (kousek od stanice metra Hradčanská – mapa).  
Účast můžete potvrdit na Facebooku.                                       www.sciencecafe.cz
 
Vůně, parfémy, aroma, vonné látky, pachy i zápachy nás obklopují, ovlivňují nás a tvoří 
neodmyslitelnou součást našich životů, aniž si to často uvědomujeme. Ačkoliv čich lidí a 
hlavně jejich vzájemná čichová komunikace patří mezi témata, která se dotýkají každého z 
nás, problematice zatím věda věnovala pozornost jen sporadicky. V příspěvku bude 
nastíněna většina dosud zjištěných zajímavostí o kráse a kouzlu lidské tělesné vůně a 
čichové komunikace u lidí. 
 
Profily hostů: 
 
Mgr. Pavlína Lenochová se zabývá čichovou komunikací lidí. Ve své diplomové práci se zaměřila na 
metodiku sběru vzorků tělesné vůně a na problematiku ovlivnění tělesné vůně různými složkami 
potravy. V současné době se s kolegy zabývá výzkumem kvality tělesné vůně těhotných žen a vlivem 
této vůně na okolní jedince. Dále se věnuje problematice vlivu parfému na atraktivitu tělesné vůně a 
otázce parfému v kombinaci s tělesnou vůní celkově. Zároveň začíná s výzkumem vlivu stresu na 
kvalitu tělesné vůně. 
 
Mgr. Lenka Nováková se zabývá výzkumem olfaktorických schopností a preferencí u dětí 
předškolního věku, pohlavními a genderovými rozdíly v čichovém vnímání a možnými příčinami jejich 
vzniku; dále (zejména) sociálními důsledky kongenitální anosmie a v neposlední řadě vztahem 
čichových schopností, sexuální orientace a genderové nonkonformity. 
 
  
Science Café je dlouhodobý projekt popularizace vědy, který s mottem „Věda jako 
dobrodružství“ pořádá občanské sdružení Otevíráme ve spolupráci s partnery. 
 
Partneři Science Café:  
 
⎯ Český rozhlas Leonardo    ⎯ LukyLab

⎯ Horton International     ⎯ Nakladatelství Academia

⎯ e-advokacie.cz     ⎯ Vesmír

http://www.potrva.cz/kontakt/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2503789590727&set=a.2503787750681.2136766.1132612313&type=1&theater#!/event.php?eid=291803017505370
http://www.sciencecafe.cz/
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=3916&p_po=3916&p_pattern=cafe&p_gt=1&p_pattern=cafe&p_gt=1
http://www.lukylab.com/
http://www.horton-intl.cz/
http://www.academia.cz/
http://www.e-advokacie.cz/cz/
http://www.vesmir.cz/

