
Příloha 

Tabulka příloha 1: Výkladový slovník parametrů použitých k analýze biorytmů tělesné teploty 

a pohybové aktivity u M4WT a M4KO myší. 

T Mean  Celkový aritmetický průměr všech naměřených hodnot (total mean) 

T w.Mean Celkový vážený průměr počítaný z AUC (AUC/vzorkovací perioda) !tj. je nezbytné 

zkontrolovat 

T AUC Celková plocha pod křivkou (plocha mezi křivkou a osou x) 

w.Mean24 Vážený průměr vztažený k periodě 24 hodin (ořezání hodnot nad 24 h) 

AUC24 Plocha pod křivkou vztažená ke čtyřiadvacetibodovému rytmu 

T Highest Celková nejvyšší hodnota. Hodnota může být zkreslena, protože představuje výjimečnou 

hodnotu, která se jinak už nevyskytuje 

T t High  Čas, v němž byla nejvyšší hodnota načtena 

T Lowest Celková nejnižší hodnota. Hodnota může být zkreslena, protože představuje výjimečnou 

hodnotu, která se jinak už nevyskytuje 

T t Low Čas, v němž byla nejnižší hodnota načtena 

D-N mean Rozdíl aritmetických průměrů (D Mean-N Mean)  

D-N w.mean Rozdíl vážených denních a nočních průměrů (DwMean-NwMean) 

D Mean Denní aritmetický průměr 

D w.Mean Vážený denní průměr 

D AUC Plocha pod křivkou vztažená ke dni 

D Highest Nejvyšší denní hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

D t High Čas, v němž byla nejvyšší denní hodnota načtena 

D Lowest Nejnižší denní hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

D t Low Čas, v němž byla nejnižší denní hodnota načtena 

N Mean Noční aritmetický průměr 

N w.Mean Vážený noční průměr 

N AUC Plocha pod křivkou vztažená  k noci 

N Highest Nejvyšší noční hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

N t High Čas, v němž byla nejvyšší noční hodnota načtena 

N Lowest Nejnižší noční hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

N t Low  Čas, v němž byla nejnižší noční hodnota načtena 

p.lengths Počet period (tj. pokud je přítomna čtyřiadvacetihodinová a šestihodinová =2 etc.) 

Domnt PL Dominující délka periody 

%Rhythm Koeficient určenosti, tj. reprezentuje procento variace v datech, které je vysvětlitelné modelem 

fitování 

p  Statistický ukazatel, jak je rytmus pravděpodobný 

Mesor Střední hodnota rytmu  

D Mean-f Fitovaná hodnota denního průměru vztažená k dvacetičtyřhodinovému rytmu 

N Mean-f Fitovaná hodnota nočního průměru vztažená k dvacetičtyřhodinovému rytmu 

PeakTrough Rozdíl mezi vrcholovou hodnotou (maximum, Peak) a nejnižší hodnotou (minimum, Through) 

z fitované křivky 

Peak Nejvyšší hodnota (z fitované křivky) 

t Peak Čas nejvyšší hodnoty (z fitované křivky) 

Trough Nejnižší hodnota (z fitované křivky) 

t Trough Čas nejnižší hodnoty (z fitované křivky) 

max slope Maximální sklon nárůstu křivky 

t Max Sl. Čas, v němž je nejvyšší nárůst 

min slope Minimální sklon nárůstu křivky 

t Min Sl. Čas, v němž je nejnižší nárůst 

24.00 Amp      Amplituda čtyřiadvacetihodinového rytmu 

24.00 Acr      Akrofáze (tj. čas maxima) 24h rytmu 

12.00 Amp      Amplituda dvanáctihodinového rytmu 

12.00 Acr Akrofáze 12h rytmu 

Load V individuální analýze (Options) lze nastavit sledování dat, které překračují stanovený limit 

(LOAD) a to celkově, v denní a noční fázi 
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