
Školitelský posudek na diplomovou práci Lucie Štefanské – Vliv slabých magnetických polí na 

explorační chování hlodavců 

 

Předkládaná práce má 90 stran, je doplněna 28 obrázky a 14 tabulkami. Autorka v ní cituje 231 

původních literárních pramenů. Práce je přehledně členěna do obvyklých celků, je psána čtivě a 

vyskytuje se v ní minimum stylistických nedostatků. Rovněž po obsahové stránce jsem s prací zcela 

spokojen. Lucie bohužel dokončovala jednu kapitolu výsledků a některé partie diskuze těsně před 

termínem odevzdání spisu, což se odrazilo v tom, že celý text formátovala ve spěchu a nevyvarovala 

se tak formálním prohřeškům. Jejich výčet však s důvěrou nechávám na oponentovi. 

Cíle zadání diplomové práce byli dva. Zaprvé, recentní popis magnetické kompasové orientace u 

inbrední myši kmene C57BL/6J umožnil studium vlivu slabých magnetických polí na lokomotorickou 

a explorační aktivitu v open field testu u typického hlodavčího modelu. Zmíněná inbrední myš je 

častým často využívána v různých úlohách zahrnujících prostorovou orientaci a zadaná studie proto 

skýtala možnost použití dobře zavedených metodických přístupů a vysoké standardizace experimentu. 

Efektu slabých, neoscilujících magnetických polí na aktivitu a exploraci zvířat přitom byla dosud 

věnována jen minimální pozornost (naprostá většina studií byla zaměřena na efekt silných či 

oscilujících polí, případně na směrovou preferenci studovaných zvířecích modelů v konstantním poli). 

Druhým, ryze praktickým, nikoli však méně důležitým důvodem bylo pořízení detailní kvantitativní 

analýzy explorační aktivity zvířat vystavených různým experimentálním polím jakožto referenčního 

materiálu pro neuroanatomickou část studie zaměřené na neurální substrát magnetorecepce a 

magnetické orientace hlodavců (tato je podkladem diplomové práce Bc. Veroniky Bláhové). Úkolem 

Lucie bylo též handling (pro češtináře: všeliké hraní a zacházení se zvířaty za účelem snížení stresu na 

nejmenší možnou míru) se zvířaty před započetím experimentu  a vlastní behaviorální část 

experimentu předcházející jeho části neuroanatomické. 

Pozornému posluchači jistě neunikne mírně schizofrenní charakter výše zmíněného zadání. Na 

jednu stranu bychom velmi rádi našli měřitelný a reprodukovatelný vliv magnetických polí na 

exploraci myší, na stranu druhou takovýto nález by mohl značně pošramotit vypovídací hodnotu změn 

neurálních aktivit detekovaných v centrech CNS, jež jsou hypoteticky zapojená do procesování 

magnetické informace. Například pokud by měnící se magnetická pole způsobovala častější kontakt 

zvířat se stěnou (nose-to-wall), aktivaci trigeminálního systému by bylo lze interpretovat jako taktilní 

stimulaci, nikoli jako specifický vliv magnetického pole na magnetoreceptory inervované 

trigeminálním nervem. K mému velkému potěšení je efekt magnetických polí na chování myší v open 

field testu nevýrazný, avšak v detailní analýze, kterou Lucie provedla, měřitelný. Navíc, změny 

neuronálních aktivit asociované s vystavením zvířat různým magnetickým polím se v žádném případě 

nezdají být vysvětlitelné vlivem polí na chování myší. Data získaná Lucií Štefanskou jsou proto 



publikovatelná jak samostatně, tak jako součást studie zabývající se neurálním substrátem magnetické 

orientace.  

Lucie Štefanská se svých úkolů shostila velmi dobře, zvládla jemné finesy spjaté s analýzou 

behaviorálních dat, výsledky správně a samostatně interpretovala a z textu práce je patrný její vhled 

do problému. Autorka po mém soudu v předložené práci prokázala schopnost samostatné vědecké 

práce. Nebýt výše zmíněných formálních nedostatků spjatých se spěšným dokončování práce (v tomto 

kontextu si marně kladu otázku, od koho se jen probůh mohou studenti v naší laboratoři prokrastinaci 

naučit?? ) byl bych s předloženou prací zcela spokojen.  

Předloženou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhájení a kladnému hodnocení. 
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