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Abstrakt 
 

Jedinci, náležející ke stejnému druhu, se mezi sebou �asto liší ve svém chování. 

Podobné situace mohou �ešit odlišným zp�sobem. Vykazují r�zné tendence v chování, které 

m�žeme nazvat personalitou, �ast�ji také tzv. „coping style“ (strategie zvládnutí situace). U 

hlodavc� bývají rozeznáváni „reactive“ a „proactive“ jedinci. Odlišnosti v jejich chování 

m�žeme studovat pomocí celé �ady behaviorálních test�. Mezi nejpoužívan�jší pat�í open 

field, elevated plus maze, test explorace objektu a hole-board. T�mito testy hodnotíme 

p�edevším exploraci a anxietu. Explorace je snaha zkoumat nové podn�ty, které ale zárove� 

ve zví�eti vyvolávají obavy a strach (anxietu), �ímž dochází k approach-avoidance konfliktu, 

konfliktu mezi motivacemi k p�iblížení nebo vyhnutí se novému podn�tu. Ke studiu 

personality je zapot�ebí použít sérii více experiment�, ve kterých zví�ata musíme testovat 

n�kolikrát za život, abychom zjistili, jestli je jejich chování konstantní v r�zných situacích, a 

také v �ase. Jelikož je chování v t�chto testech ovlivn�no velkým množstvím rozmanitých 

faktor�, je nesmírn� d�ležité testy správn� uspo�ádat. Studium personality m�že poskytnout 

ucelen�jší pohled na chování živo�ich�. 

 

Klí�ová slova: coping strategy, proactive, reactive, explorace, anxieta, open field, elevated 

plus-maze, approach-avoidance konflikt, hole-board, tigmotaxe 
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Abstract 
 

Individuals of the same species often differs in their behaviour. A similar situation can each of 

them solve in a different manner. They tend to different behaviour patterns, what we can call 

a personality, or more often a coping style. Reactive and proactive individuals can be 

recognized among rodents. We can study the differences in their behaviour using many 

behavioural tests. Among the most often used we rate open field, elevated plus maze, object 

exploration test and the hole-board. Using these tests we mainly assess the exploration and 

anxiety. The exploration is an effort to inspect new stimuli, what at the same time invoke the 

animal's doubt or fear (anxiety). The process results in so called approach-avoidance conflict, 

i.e. a conflict between motivations for approaching or avoiding a new situation. For the 

personality studies a battery of tests is needed, in which we have to test the animals several 

times during their lifetime, to approve that their behaviour is constant in different situations 

and different time as well. Because the animal's behaviour in these tests is biased by a big 

number of various factors, it is highly important to organize the test properly.  The study of 

personality can provide more complex view of animal's behaviour. 

 

Keywords: coping strategy, proactive, reactive, explorace, anxiety, open field, elevated  

plus-maze, approach-avoidance conflict, hole-board, thigmotaxis 

 



 4 

Úvod 
 

Den co den, v�domky �i nev�domky hodnotíme lidi kolem sebe, známé i neznámé. 

Všímáme si nejen jejich vzhledu, ale p�edevším jejich chování. A že se ve svém chování 

zna�n� lišíme jeden od druhého, je z�ejmé snad každému z nás. B�žn� pak mluvíme o 

rozdílných povahách, charakterech nebo náturách. Biologové �asto používají pojem 

personalita neboli osobnost. A co zví�ata? M�žeme se i u nich setkat s personalitou? 

 A�koliv studium personality lidí je pom�rn� stará disciplína (více jak sto let), hledání 

personality u zví�at se dostalo do pop�edí zájm� biolog� mnohem pozd�ji a až v posledních 

n�kolika letech za�íná nabývat na popularit�. Je nesporné, že i u zví�at se m�žeme setkat 

s individuálními rozdíly v jejich chování. R�zné tendence v chování v rámci jednoho druhu 

byly zjišt�ny u nejr�zn�jších taxon�, od bezobratlých živo�ich� (v�ely, chobotnice) až po 

primáty. Ale m�žeme o t�chto individuálních rozdílech mluvit jako o personalit�? Je patrné, 

že toto téma není u zví�at zdaleka tak prozkoumané jako u lidí. A práv� to m�že být 

d�vodem, pro� je �asto termín personalita u zví�at nahrazován n�kolika dalšími pojmy. 

 Co si pod pojmem personalita u zví�at m�žeme p�edstavit? A jakým zp�sobem ji 

hodnotit? Odpov�d�t na tyto otázky je cílem následujícího textu. Tato bakalá�ská práce je 

literární rešerší, ve které se pokusím nastínit, co je známo o personalit� u hlodavc� a 

p�edevším, jaké metody se používají pro studium jejich chování. 
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Personalita 
 

 Stejn� tak jako se svým chováním liší jeden živo�išný druh od druhého, mohou se 

mezi sebou lišit jedinci v rámci jediného druhu, jedné populace, dokonce i uvnit� jedné 

v�kové kategorie nebo jedinci stejného pohlaví. Tyto rozdíly nacházíme i pokud se jednotlivci 

zdržují ve stejných podmínkách. Jsou tedy pod vlivem stejných podn�t� z prost�edí, p�esto na 

n� mohou reagovat odlišným zp�sobem. Tato variabilita není náhodná, je konstantní v �ase, 

v prost�edí i v r�zných situacích. (Carere & Eens, 2005; Boissy, 1995; Wilson et al., 1998; 

Dingemanse & Réale, 2005). Jedinci vykazují rozdílné tendence v chování, o kterých u 

�lov�ka mluvíme jako o r�zných osobnostních typech nebo také o personalit�. U zví�at jsou 

však konstantní rozdíly v chování jen z�ídka nazývány personalitou, �ast�ji se setkáváme s 

n�kolika r�znými termíny jako jsou coping styles nebo coping strategies (v p�ekladu strategie 

nebo zp�soby zvládnutí situace), dále také s behaviorálními syndromy, osami chování nebo 

temperamentem (Sih et al., 2004; Sasha et al., 2004). 

 Personalitu m�žeme definovat jako soubor funk�n� odlišných rys� chování vzájemn� 

spolu korelujících, který se projevuje v r�zných situacích a je stabilní v �ase (Sih et al., 2004; 

Carere & Eens, 2005; Dingemanse & Réale, 2005). Rozdílné strategie chování jsou zárove� 

spojeny s rozdílnými fyziologickými odpov��mi, nebo� chování je produktem centrálního 

nervového systému, neuroendokrinních  a periferních  autonomních fyziologických proces� 

(de Boer et al., 2003; Stiemer & Driscoll, 2003). 

 

Po�átky studia personality 
 

 Jedním z prvních v�dc�, kte�í v�novali pozornost  individuálním rozdíl�m v lidském 

jednání, byl Sir Francis Galton (konec 19. století), který vytvo�il slovník shromaž�ující 

výrazy popisující lidský charakter. L. L. Trurstone studoval personalitu pomocí dotazník�, ve 

kterých se lidé hodnotili navzájem. Každý dostal seznam šedesáti p�ídavných jmen 

popisujících vlastnosti �lov�ka a m�l podtrhnout ta slova, která vystihovala povahu osoby, 

kterou dob�e znal. Dalšími v�dci byly seznamy vlastností postupn� rozši�ovány. Raymond B. 

Cattell (polovina 20. století) se snažil do t�chto seznam� vnést n�jaký systém a vytvo�il 

stupnici bipolárních vlastností, které dále rozd�lil do 35 skupin, ve kterých spolu termíny 

souvisely. Pozd�ji za�aly být vlastnosti strukturovány pouze do p�ti kategorií tzv. Big-five 

factor: extroverze (vztahy mezi jedinci), p�ív�tivost, sv�domitost, emocionální stabilita a 

kultura nebo intelekt (Golberg, 1990). Jsou to bipolární skupiny tvo�ené škálou vlastností, 
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vlastnost na jednom konci žeb�í�ku v dané skupin� je protikladem vlastnosti na druhém konci 

(nap�. p�ív�tivost a nep�átelství). Big-five factor model se pozd�ji za�al používat i pro 

hodnocení personality živo�ich�. T�i z t�chto p�ti faktor� m�žeme nalézt u celé �ady 

živo�išných druh�, jsou to extroverze, p�ív�tivost a emocionální stabilita. Další dva, 

sv�domitost a intelekt, nacházíme pouze u �lov�ka a šimpanz� (Gosling & John, 1999). 

 

Zví�ecí personalita a její hodnocení 
 

 Z�ejm� lepším zp�sobem hodnocení individuálních rozdíl� u zví�at je uvedení zví�ete 

do stresové situace (�ada behaviorálních test�), kterou musí �ešit a poté zjiš�ování korelací 

mezi projevy chování a endokrinními znaky, dále jestli mezi sebou korelují výsledky 

z r�zných behaviorálních test�, kterým byl jedinec vystaven, a zda je psychofyziologická 

odpov�� na znepokojující událost u daného jedince konstantní v �ase (Boissy, 1995). Touto 

znepokojující nebo stresovou situací m�že být vystavení zví�ete novému prost�edí, 

neznámému objektu, elektrickému šoku nebo vnesení do teritoria cizího jedince. 

 Behaviorální odpov�di na aversivní situaci, která vyvolává fyziologickou stresovou 

reakci, �íkáme „coping“. Existuje n�kolik definic pro „coping“, jsou si v zásad� podobné a 

�íkají, že „coping“ je behaviorální odpov��, která má za cíl snížit škodlivý vliv aversivního 

podn�tu na fitness nebo fyziologické hodnoty spojené s fitness (Wechsler, 1995). 

 Rozmanité zp�soby chování v odpov�di na aversivní situaci m�žeme rozt�ídit do �ty� 

b�žných „coping strategies“ (strategií zvládání situace). Jsou to „escape“, „remove“, „search“ 

a „wait“ strategie. „Escape“ se projevuje snahou vzdálit se od nep�íjemného podn�tu, nap�. 

usko�ení p�ed elektrickým šokem na vyvýšenou plošinu. „Remove“ jsou pokusy aversivní 

podn�t odstranit, nap�. zdroj elektrického šoku zahrabat. „Search“ je odpov�� na  aversivní 

situaci, kterou je nep�ítomnost podn�tu, jenž vyvolává specifické chování jako je nap�. krmení 

se, projevuje se zvýšenou mírou lokomoce a zkoumavého chování ve snaze nalézt chyb�jící 

podn�t. „Wait“ nebo také apatické chování je �ekání na samovolnou zm�nu aversivní situace. 

Všechny tyto typy coping strategies se vyskytují jak v laboratorních podmínkách, tak 

v p�irozeném prost�edí. „Escape“ se v p�írod� m�že objevit jako odpov�� na p�ítomnost 

dominantního jedince, „wait“ m�že být znehybn�ní p�ed predátorem ve snaze z�stat 

nezpozorován (Wechsler, 1995). 
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V�tšina publikací však vyzdvihuje rozdíl pouze mezi dv�ma základními strategiemi, 

kterými jsou „active“ a „pasive coping“. Tato klasifikace je podpo�ena fyziologickými 

výsledky (Wechsler, 1995). 

 V celé živo�išné �íši se setkáváme s agresivním chováním, které hraje d�ležitou roli 

v základních biologických procesech. Slouží k získávání a obran� teritoria, sociálního 

postavení a d�ležitých zdroj�, jako jsou potrava, úkryt a sexuální partner. Proto míra 

agresivního chování úzce souvisí se zp�sobem, jakým bude jedinec reagovat na další výzvy 

prost�edí. M��ení agresivity, s jakou zví�e reaguje na stresor, se tudíž stává d�ležitým 

rozlišovacím faktorem dvou rozdílných strategií v chování, aktivní neboli „proactive“ a 

pasivní neboli „reactive“ (de Boer et al., 2003). 

   Pro odlišení „coping strategies“ u hlodavc� jsou používány testy sociálních interakcí, 

kdy je samec myši nebo potkana umíst�n do teritoria cizího zdatného samce a je pozorován 

repertoár jeho chování. Agresivní jedinci p�ijímají „proactive“ strategii, která se vyzna�uje 

snahou utéct z teritoria rezidentního samce. Út�ková reakce agresivních jedinc� vyvolává 

úto�nou reakci rezidentního samce a dochází k �etným boj�m mezi rezidentním a 

introdukovaným samcem. Neagresivní jedinec v p�ítomnosti silného rezidenta vykazuje 

imobilitu a tedy pasivní „reactive“ strategii (Benus et al., 1992; de Boer et al., 2003). 

Agresivní („proactive“) a neagresivní („reactive“) jedinci se liší dobou latence p�ed prvním 

útokem (Koolhaas et al., 1999). 

   Další situací, p�i které snadno m�žeme rozlišit „proactive“ a „reactive“ strategii, je 

defensive burying test (obranné zahrabávání). Do klece je umíst�n bodec zp�sobující zví�eti 

elektrický šok. „Proactive“ jedinci se snaží vypo�ádat s touto situací aktivn� tím, že se 

pokoušejí bodec zahrabat. „Reactiv“ jedinci reagují imobilitou (Sluyter et al., 1996; Wada & 

Makino, 1997). 

 Další práce se zabývají hodnocením individuálních rozdíl� mezi jedinci v sériích 

kognitivních a explora�ních test�, mezi kterými hledají vzájemné vztahy. N�které z t�chto 

test� budou popsány v následujících kapitolách. Kazlauckas et al. (2005) popisuje 

individuální rozdíly u myší jako temperament a rozlišuje myši na „high“ a „low explorer“ (s 

vysokým a nízkým sklonem ke zkoumání nového podn�tu). Campbell et al. 2003; Stiemer et 

al. (2003) používají celou �adu test� vyvolávajících u potkan� stresovou situaci a op�t 

dokumentují „proactive“ a „reactive“ strategie.  Dellu et al. (1992) rozlišuje „high“ a „low 

responders“ potkany v reakci na nové prost�edí. 

 Krom� termín� „proactive“ a „reactive coping strategy“, se m�žeme také setkat 

s „shy-bold“ osou chování. „Bold“ (bold=sm�lý, odvážný) jedinci vyhledávají nové a 
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riskantní situace, kdežto „shy“ (shy=plachý) jedinci se takovýmto situacím vyhýbají (Wilson 

et al., 1994). U sýkor se �asto používají pojmy „fast“ a „slow explorer“. „Fast explorer“ 

rychle prozkoumávají nové prost�edí a rychle se p�ibližují k novým objekt�m na rozdíl od 

„slow“ (pomalých) „explorer“ (Verbeek et al., 1994).  

 

Coping styles a rozdílná náchylnost k nemocem 
 

 P�i stresu se u „proactive“ a „reactive“ jedinc� aktivují odlišné neuroendokrinní 

systémy, což vede k rozdílné náchylnosti k r�zným nemocem. Zví�ata s „proactive coping 

styles“ �ast�ji trpí hypertenzí, arteriosklerózou a srde�ní arytmií. „Reactive“ jedinci na náhlý 

nep�edvídatelný stres reagují zpomalením srde�ní �innosti, což m�že vést až k náhlému úmrtí. 

P�i nedostatku potravy jsou „proactive“ potkani více predisponováni k poškození žaludku a 

�ast�jšímu výskytu žalude�ních v�ed� než „reactive“ potkani. Po stresové situaci u 

„proactive“ jedinc� m�že také nastat silné potla�ení imunitních reakcí (Koolhaas et al., 1999). 



 9 

 Open field test (OF) 
 

Historie OF 
 

 Open field test je nejpoužívan�jším prost�edkem pro studium chování hlodavc�. Je 

oblíbeným zejména pro svoji jednoduchost. Jeho autory jsou  Hall & Ballachey (1932), kte�í 

reagovali na nedostatky d�ív�jších metod zabývajících se studiem chování zví�at. Výsledky 

t�chto metod byly �asto zkresleny, nebo� zví�ata byla nucena chovat se v souladu se zám�ry 

experimentátora. Hall & Ballachey se nechali inspirovat metodou používanou v d�tské 

psychologii. Malým d�tem (1,5 rok� staré) byl ukázán p�edm�t, který zaujal jejich pozornost, 

ale byl umíst�n za bariérou. D�ti tuto bariéru obcházely kolem dokola. Nebo naopak d�ti byly 

dány do ohrádky a požadovaný p�edm�t vn�. Potom soust�edily svoji aktivitu do sektoru 

umíst�ného nejblíže k p�edm�tu (Hall & Ballachey, 1932). 

 Hall & Ballachey pro své pokusy s potkany použili �tvercové pole ohrani�ené st�nami, 

které bylo shora osv�tlené a umíst�né do zvukot�sné místnosti. Dno této arény bylo rozd�leno 

na sí� 49 �tverc�. Uprost�ed byla umíst�na drát�ná bariéra, která byla prázdná nebo 

obsahovala potravu. 	tverce kolem bariéry byly ozna�eny jako vnit�ní zóna, podél st�n jako 

vn�jší zóna, st�ední zónu tvo�ily zbylé �tverce. Dva pozorovatelé zaznamenávali dráhu 

pohybu potkana (�tverce, kterými prob�hl) a �as aktivity nebo pasivity. Každý potkan byl 

testován n�kolikrát a bylo sledováno, jak se m�ní struktura jeho pohybu (Hall & Ballachey, 

1932). 

 

Open field – rozd�lení arény a trajektorie pohybu (Hall & Ballachey, 1932). 
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OF p�ineslo hned n�kolik výhod oproti p�edchozím metodám. Umož�uje:  

• zkoumání p�irozeného nepodmín�ného chování  

• provád�t radikální zm�ny v prost�edí 

• zkoumání souvislé �asové periody 

• konstruovat situace, ve kterých se rychle projevuje u�ení 

• zkoumání atraktivity r�zných p�edm�t� pro zví�ata 

• studium p�í�in chování, pot�eb organism� a ú�inek t�chto pot�eb na �ízení jejich 

aktivity 

(Hall & Ballachey, 1932) 

 

Explorace 
 

 OF se používá p�edevším pro zkoumání míry explorace. Explorací se míní tendence 

zví�ete zkoumat nové podn�ty, nap�íklad nové neznámé prost�edí. Toto chování z�ejm� 

nevede k dosažení žádných specifických cíl� (Hughes, 1997), tudíž není vyvoláno a �ízeno 

hladem nebo žízní zví�ete, ani jeho celkovou aktivitou (Montgomery, 1955). 

 Explora�ní chování m�žeme rozd�lit do t�í kategorií: orienta�ní reakce (zm�na 

v orientaci smyslových orgán�), pohybová aktivita (zm�na polohy celého zví�ete) a zkoumavá 

reakce (zm�na v podn�tech m�že být výsledkem zkoumání p�edm�tu). Alespo� zpo�átku se 

tyto reakce odehrávají v tomto po�adí (Hughes, 1997). Nový podn�t musí být nejprve 

zaregistrován pomocí smyslových orgán�, pak teprve m�že následovat pohyb vyvolaný 

podn�tem a zkoumání podn�tu. 

 Exploraci dále m�žeme rozlišit na specifickou, která je namí�ena p�ímo ke 

konkrétnímu podn�tu, a nespecifickou, sm��ující k širší škále podn�t�. Nespecifické exploraci 

musí vždy p�edcházet specifická. Zví�e se nejprve zajímá o konkrétní podn�t, až poté se m�že 

v�novat dalším okolnostem, které s tímto podn�tem souvisejí (Hughes, 1997). 

 D�ležitý je také rozdíl mezi vnit�ní (intrinsic) a vn�jší (extrinsic) explorací. Vn�jší 

explorace je orientovaná k ur�itým cíl�m, je to odpov�� na specifické požadavky. M�žeme 

sem za�adit nap�íklad aktivní vyhledávání potravy nebo úniku z nebezpe�né situace. Vn�jší 

explorací je zkoumání podn�tu ze zájmu. I když se vnit�ní a vn�jší explorace liší v motivaci, 

v praxi se t�žko rozeznávají, protože se mohou vyskytovat spole�n�. P�i hledání vn�jšího 
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podn�tu m�že být pozornost zví�ete odvedena nesouvisející vnit�ní explorací (Hughes, 1997). 

(Pojetí explorace podle Montgomeryho odpovídá vnit�ní exploraci.) 
 

M��ení explorace 

 Zp�soby hodnocení explorace m�žeme rozd�lit do dvou skupin, a to na testy volné 

(free) explorace a testy nucené (forced) explorace. P�i nucené exploraci je zví�e umíst�no do 

nového prost�edí, ze kterého nemá možnost úniku, takovou situací m�že být open field test. 

Volná explorace poskytuje možnost voln� se rozhodnout mezi dv�ma nebo více prost�edími, 

kde alespo� jedno p�edstavuje prost�edí známé, poskytující zví�eti úto�išt�. Volné explorace 

dosáhneme p�idáním úkrytu do open field arény nebo propojením sousedních arén, ze kterých 

jedna p�edstavuje domácí a druhá cizí prost�edí. Dalším jednoduchým p�íkladem volné 

explorace m�že být p�idání nového p�edm�tu do známého prost�edí. Mohlo by se zdát, že 

vhodným testem volné explorace je elevated-plus maze, ale ve skute�nosti tomu tak není. Sice 

se skládá ze dvou r�zných prost�edí, p�i�emž uzav�ená ramena by mohla p�edstavovat 

možnost úkrytu, ale pokud nep�edchází testování v EPM habituace na tato ramena, potom 

nemohou p�edstavovat domovské prost�edí a uchýlení se do uzav�ených ramen nem�žeme 

považovat za exploraci, ale za pouhé vyhnutí se otev�eným ramen�m, která p�edstavují 

nebezpe�í. Pro studium vnit�ní (intrinsic) explorace se uplat�ují pouze testy volné explorace 

(Hughes, 1997). 

 

Struktura chování v OF 
 

Chování v osv�tlené arén� – „home base exploration“ 

 Chování  hlodavc� v OF tvo�í typickou strukturu, jak �asovou tak prostorovou, která 

je pom�rn� stabilní a odolává zna�ným zm�nám v prost�edí (Eilam et al., 2003).  Po umíst�ní 

do osv�tleného OF zví�ata st�ídav� postupují vp�ed a zastavují se. B�hem zastávek si 

prohlížejí okolí. Zpo�átku se zdají být zastávky nahodilé, nepravidelné, na r�zných místech. 

Ale velmi rychle si zví�e vytvo�í tzv. home base (domovskou základnu), což je místo, ve 

kterém stráví b�hem pokusu nejvíce �asu a ve kterém se nej�ast�ji zastavuje. Zde se také 

odehrávají n�které, pro toto místo typické, prvky chování. Je to pé�e o vzhled (grooming), 

paná�kování (rearing), p�ikr�ení se (crouching), otá�ení se kolem p�edních kon�etin. V home 

base za�ínají vycházky do nového prost�edí (OF) a také zde kon�í (Golani et al., 1993). 

Sm�rem z home base je pohyb pomalý s �astými zastávkami, zatímco návrat je rychlý, 
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s nízkým po�tem zastávek (Zadicario et al., 2005).  N�kdy m�že dojít k vytvo�ení dvou home 

base, pak zví�e mezi nimi p�echází. Je zajímavé, že po�et zastávek, vykonaných b�hem 

vycházky po OF (v dob� od opušt�ní po návrat do home base) je pom�rn� stabilní a má svou 

horní hranici, z�ídkakdy p�ekro�í po�et 12 zastávek za vycházku (Golani et al., 1993). 

N�které prvky chování mají své specifické �asové rozvržení. Typickým chováním 

n�kolika prvních minut je „stretching“ (stretch attend posture) - protažení t�la kup�edu, 

zatímco zadní nohy z�stávají na míst�. Jen z�ídka se objevuje pozd�ji. Toto chování souvisí 

s hodnocením rizika a slouží k shromaž�ování informací o prost�edí. Práv� proto se odehrává 

v po�áte�ní fázi pokusu. V krátké period� se spole�n� vyskytuje b�h kolem arény a 

paná�kování o st�ny arény, tyto aktivity spolu z�ejm� úzce souvisejí. Naproti tomu množství 

paná�kování v prostoru b�hem testování postupn� vzr�stá (Takahashi et al., 2006). 

 

Chování v neosv�tlené arén� – „looping exploration“ 

 V neosv�tlených arénách se zp�sob pohybu liší. Zví�ata jsou aktivn�jší a tráví více 

�asu v otev�eném prostoru (pocit bezpe�í jim poskytuje tma) na rozdíl od osv�tlených arén, 

kde se zdržují více podél st�n. Pohyb je uspo�ádán do smy�ek (loop), což je s nejv�tší 

pravd�podobností zp�sobeno nedostatkem vizuálních vjem�. Je také pomalejší, ale plynulejší, 

zastávky jsou kratší a mén� �asté. Není z�ejmá p�ítomnost home base (Zadicario et al., 2005). 

 S postupem �asu explorace v neosv�tlené arén� prod�lává 3 typy zm�n: 1. Zpo�átku 

rovnom�rný pohyb po arén� se za�íná p�esouvat do roh�, až je nakonec v�tšina �asu trávena 

v jediném rohu. 2. Po�áte�ní krouživé cesty po celé arén� (looping) postupn� za�ínají být 

ukotveny do rohu, kde za�ínají a na stejném míst� kon�í. 3. Postupn� klesá ušlá vzdálenost. 

P�vodní „looping exploration“, která je jen slab� vázána na prost�edí, plynule p�echází v 

„home base exploration“, kde opakované návraty do konkrétního místa vypovídají o silné 

vazb� na prost�edí (Avni et al., 2006). 

 

Co se použitím OF zjiš�uje? 
 

 OF se používá jak pro hodnocení explora�ního chování, tak i anxiety (vysv�tlení co je 

anxieta viz. kapitola EPM), nebo� tyto dv� složky chování spolu úzce souvisejí. Nové 

prost�edí vyvolává jak zkoumavou reakci, tak strach. 
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 Jako test p�irozeného nepodmín�ného chování dovoluje zví�at�m projevit široké 

rozmezí prvk� chování, a proto je velmi vhodný pro studium anxiety (Lipkind et al., 2004), 

p�edevším state anxiety, která je vyvolána anxiogením podn�tem (Leppänen et al., 2005). 

 Pro hodnocení explora�ního chování se zdá být mén� vhodný. Za tímto ú�elem je však 

�asto používaný. Výsledky pokus� Gerana & Schmidka (2000) ukazují, že OF je vysoce 

averzivní prost�edí, což se u zví�at projevuje zvýšeným mo�ením a defekací. Pohyb v OF 

potom pravd�podobn� odráží více út�kovou reakci než skute�né explora�ní chování (Gerano 

& Schmidek, 2000). Východiskem z této situace m�že být užití volné explorace, která 

umož�uje zví�eti vstup do neznámého prostoru ze známého prost�edí, což by m�lo zamezit 

stresu spojenému s manipulací (Frynta, 1993). Podle Gerana & Schmidka (2000) vysokou 

míru explora�ních aktivit vyvolává až komplexní prost�edí, ve kterém zví�ata rychle opoušt�jí 

úkryt, pohyb je intenzivní, mo�ení a defekace jsou redukovány.  

 Dalším problémem p�i použití OF jako explora�ního testu je otázka, do jaké míry 

pohyb v OF odráží exploraci a do jaké pouhou aktivitu zví�ete. Pro odlišení t�chto dvou 

složek se používá umíst�ní d�r do podlahy testovací arény. Strkání hlavy do d�r, které je 

nezávislé na aktivit�, dob�e vyjad�uje exploraci (Abel, 1995). 

 

Hodnocení explorace a anxiety v OF 
 

 Anxieta m�že být hodnocena pomocí tigmotaxe. Vneseme-li zví�ata do OF, projevují 

tendenci pohybovat se podél st�n. Tento sklon setrvávat u st�n je nazýván tigmotaxí. Je 

m��ena jako pom�r délky trasy nachozené u st�n ve vzdálenosti menší než 2,5 cm (u myší) ku 

délce celé trasy nachozené v pr�b�hu testování nebo m�že být také m��ena jako procento �asu 

stráveného podél st�n ku celkovému �asu strávenému v arén�. V po�áte�ní fázi (prvních 5 

minut) je tigmotaxe nep�etržitá, je považována za zkoumání OF, které je nutné k získání 

informací o prost�edí, v této fázi se zdá být nezávislá na anxiet� (není ovlivnitelná podáním 

drog). Pro hodnocení anxiety je vhodná následující fáze (rozmezí mezi pátou a patnáctou 

minutou), ve které tigmotaxe plynule klesá (tato fáze je citlivá k ú�inku drog). Pokud v této 

fázi tigmotaxe nepoklesne, je to známka p�ítomnosti anxiety (nap�. strachu z otev�eného 

prostranství). V poslední fázi je motivace k exploraci natolik nízká, že zví�ata zastavují sv�j 

pohyb, n�která dokonce usnou. Proto už je tato fáze pro hodnocení anxiety nespolehlivá 

(Simon et al., 1994). 
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 Parametry odrážející aktivitu, �asovou a prostorovou strukturu chování jsou ušlá 

vzdálenost, rychlost pohybu, po�et zastávek, po�et výlet� z home base a jejich délka, �as 

strávený na okrajích OF (%), množství zastávek po obvodu arény (%) a další (Eilam, 2003, 

2004). Pokud je p�ítomný úkryt (home cage), pak m�že být m��ena doba latence p�ed jeho 

prvním opušt�ním a celkový �as strávený v úkrytu ( Frynta, 1994). 

 Mezi zaznamenávané prvky chování související s explorací pat�í hryzání arény, 

škrábání o st�nu nebo podlahu, šplhání, skákání, paná�kování o st�nu nebo v prostoru, 

�ichání, pé�e o srst, zamrznutí a další (Frynta, 1994; Takahashi et al., 2005). 

 Pro zjiš�ování míry anxiety je užite�né registrovat fyziologické parametry – množství 

defekace a mo�ení, které vzr�stají s rostoucí anxietou (Gerano & Schmidek, 2000; Leppänen 

et al., 2005). 

 

Co ovliv�uje chování v OF? 
 

 U n�kterých autor� se m�žeme setkat s používáním kruhových arén namísto 

�tvercových (Drai et al., 2001; Lipkind et al., 2004). To m�že ovlivnit chování zví�at, protože 

rohy jsou od p�írody pro hlodavce atraktivní (Leppänen et al., 2005). Rozhodující roli m�že 

hrát i po�áte�ní umíst�ní zví�ete do OF (do centra vs. ke st�n�). Po�áte�ní umíst�ní ke st�n�  

zvyšuje tigmotaxi (Kvist & Selander, 1992). Podle výsledk� Lappënena et al. (2005) však 

tigmotaxi v OF neovliv�uje ani tvar arény ani po�áte�ní umíst�ní zví�ete.   

 Drastické zm�ny ve velikosti arény kupodivu nemají až tak zásadní vliv na chování 

hlodavc� v OF. Míra aktivity z�stává konstantní. Po�et zastávek se mírn� zvyšuje s rostoucí 

velikostí arény, ale nep�ekra�uje svou horní hranici. Velikosti arény se p�izp�sobuje pouze 

prostorová distribuce pohybu, délka a po�et výlet� z home base. V menších arénách je pohyb 

hlodavc� více rozložen do prostoru, zatímco ve velkých setrvávají více u st�n. V menších 

arénách jsou výlety z home base delší, ale mén� frekventované, ve velkých arénách je tomu 

p�esn� naopak. Ale zm�ny v chování jsou oproti zm�nám v prost�edí mírné. Chování v OF 

tedy vykazuje pom�rn� stálou �asovou i prostorovou strukturu (Eilam, 2003; Eilam et al., 

2003). 

 Podstatný dopad na chování hlodavc� v OF má osv�tlení arény (viz. výše: Struktura 

chování v OF). 

 V p�írod� si hlodavci uv�domují stoupající riziko predace v otev�ených prostorech 

nebo za jasných nocích a následn� p�esouvají svou aktivitu do více chrán�ných mikrohabit�. 
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Podobn� se chovají i v experimentálních podmínkách. Jejich aktivita se zvyšuje v tmavých 

arénách nebo se stoupající komplexitou prost�edí. P�irozeným habitatem divokých 

bodlinatých myší jsou skály a úkryt hledají ve št�rbinách mezi kameny. Rozmístíme-li do OF 

kameny, pak se jejich aktivita zvýší, vzroste ušlá vzdálenost, pohyb se p�esune více i do 

centra arény, klikatá trajektorie  se mezi kameny stane více p�ímou (Eilam, 2004). 

 B�žn� je za OF považována aréna s viditelným ohrani�ením (uzav�ený prostor), ale 

m�žeme se setkat i s odlišným pojetím OF, kdy je za OF ozna�ována otev�ená plocha bez 

patrných hranic, nap�. vyvýšená plošina (otev�ený prostor). Jsou to dv� odlišná prost�edí, 

proto i chování v nich se liší. V uzav�eném prostoru dochází k vyhýbání se potenciálnímu 

nebezpe�í, které p�edstavuje centrum arény, a hledání bezpe�í podél st�n a v rozích. 

V otev�eném prostoru se zví�e vyhýbá všem �ástem, ze kterých není bezpe�ný únik, déle se 

zdržuje v centru plochy. Umístíme-li do st�edu neznámý p�edm�t, pak v uzav�eném prostoru 

podn�t k p�iblížení se a zkoumání p�edm�tu je opa�ný k podn�tu nutícímu zví�e setrvat 

k bezpe�í. Naopak v otev�eném prostoru se podn�t ke zkoumání p�edm�tu zdá být posílen 

hledáním bezpe�í daleko od otev�ených okraj�. Mezi chováním v otev�eném a uzav�eném 

prostoru neexistují žádné korelace, tudíž tato prost�edí u zví�at vyvolávají r�znou odpov��. 

V otev�eném prostoru je to úzkost, nebo� zví�e nemá možnost út�ku ani vyhnutí se 

nep�íjemnému podn�tu, v uzav�eném prostoru je to strach, protože zde existuje možnost 

výb�ru z�stat v bezpe�í u st�ny nebo se odvážit do centra (Ennaceur et al., 2005). 

 Podobnou situací se zabýval i Whishaw et al. (2006), který použil pro testování 

potkan� jako otev�ené prost�ení parkovišt� a fotbalové h�išt�. Pokud po�áte�ní bod poskytuje 

pocit bezpe�í, pak nedochází k pohybu po celé ploše. Pokud je bezpe�í minimální, pak zví�ata 

rychle opoušt�jí arénu. Bezpe�ným bodem je úkryt. Potkani ho v t�chto pokusech neopoušt�jí 

z�ejm� proto, že v jejich dohledu se nenachází další. Orienta�ní bod p�íliš mnoho bezpe�í 

neposkytuje, proto je pohyb od n�j velmi rychlý. Toto lokomo�ní chování v novém otev�eném 

prost�edí je pravd�podobn� zam��eno na optimalizaci bezpe�í zví�ete (Whishaw et al., 2005). 

 Hlodavci p�izp�sobují své chování v p�ítomnosti predátora podle aktuální úrovn� 

nebezpe�í. Reakce na predátora m�že být u r�zných druh� hlodavc� r�zná. Bodlinaté myši 

rodu Acomys jsou hbité a jejich p�irozené prost�edí zahrnuje úkryty. Na zpozorování 

predátora reagují út�kem. Pohyb v testovací arén� je velmi rychlý, ale v podob� krátkých tras. 

Hraboši rodu Microtus jsou pom�rn� nemotorní a jejich p�irozeným habitatem jsou volná 

prostranství. V p�ítomnosti predátora mohou reagovat také út�kem, ale úsp�šnou strategií 

m�že být i znehybn�ní (freezing). V laboratorních podmínkách p�i „freezing“ reakci dojde 

k poklesu aktivity, délky tras a rychlosti. Út�ková reakce se také projeví poklesem aktivity a 
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zkrácením cest, ale rychlost pohybu se zvýší. Tato dichotomie v odpov�di hraboš� na 

p�ítomnost predátora se stává z�eteln�jší, jakmile predátor za�ne úto�it. Pak dochází bu� 

k imobilit� nebo ke zb�silému b�hu ve snaze uniknout (Edut & Eilam, 2003). 

 Chování m�že ovlivnit pach predátora, který zp�sobuje nár�st obranného chování 

(skrývání se, postoje spojené s hodnocením rizika) a pokles chování nesouvisejícího 

s obranou (paná�kování, pé�e o vzhled). Rozdíly mezi pohlavím v tomto chování m�že 

ovlivnit p�edchozí opakovaný stres. Stres ovšem neovliv�uje celkové emocionální chování 

v OF (Perrot-Sinal et al., 2007).   
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Elevated plus-maze (EPM) – vyvýšené k�ížové bludišt� 
 

Historie EPM 
 

 EPM je široce užívaný test pro studium chování hlodavc�. Byl vytvo�en na základ� 

studií Montgomeryho (1955), který se zabýval vztahem mezi strachem a explora�ním 

chováním. Montgomery zjistil, že hlodavci vykazují  nižší aktivitu ve vyvýšených otev�ených 

uli�kách než v uzav�ených a že se t�mto uli�kám vyhýbají. Ve svých pokusech používal 

bludišt� ve tvaru písmene Y s variabilním pom�rem otev�ených a uzav�ených ramen, �ímž 

demonstroval, že hlodavci vždy (a� je pom�r uzav�ených a otev�ených ramen jakýkoli) 

preferují uzav�ená ramena (Montgomery, 1955) 

 Pozd�ji byl tento model za ú�elem testování vlivu r�zných látek na chování 

modifikován na bludišt� se �ty�mi rameny, dv�ma otev�enými a dv�ma uzav�enými vždy 

proti sob�, nejprve do tvaru X (Handley & Mithani, 1984) a poté do tvaru + (EPM), kde na 

sebe otev�ená a uzav�ená ramena byla kolmá (Pellow et al., 1985). 

Problémem p�i hodnocení chování v EPM m�že být centrální plošina. V�tšinou bývá 

hodnocena jako samostatná �ást EPM, ale v n�kterých p�ípadech je zahrnuta k otev�eným 

ramen�m, n�kdy naopak k uzav�eným (Hogg, 1996). To vedlo k další úprav� EPM, která 

m�la zabránit nejasnostem. Z EPM tak vzniklo vyvýšené „zero-maze“, prstencová chodba 

rozd�lená na �tvrtiny, dv� proti sob� ležící otev�ené a dv� uzav�ené (Shepherd et al., 1994). 

Tato konstrukce ale vyvolala námitky, protože odstran�ní centrální plošiny m�že mít zásadní 

vliv na explora�ní chování v celém bludišti (Hogg, 1996). Proto i nadále z�stalo používan�jší 

EPM. 

 

Elevated plus-maze. 
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D�vody preference uzav�ených ramen v EPM 
 

Hlodavci mají vrozený strach z nového prost�edí, otev�ených osv�tlených prostor� a 

z výšek. Všechny tyto prvky kombinují otev�ená ramena EPM (File, 2001), proto se �asto 

p�edpokládá, že práv� to je d�vod, pro� se hlodavci otev�eným ramen�m vyhýbají a �ast�ji se 

zdržují v uzav�ených ramenech, která pro n� p�edstavují relativní bezpe�í. 

Tomu ovšem nenasv�d�ují pokusy Treita et al. (1993). Potkani testovaní ve velmi 

málo vyvýšeném plus-maze (6 cm) vykazovali podobnou aktivitu jako potkani v podstatn� 

vyšším EPM (50 cm). Výška proto z�ejm� nep�sobí jako podn�t k vyhýbání se otev�eným 

ramen�m. Tímto podn�tem není ani strach z nového, což je vid�t z experimentu, kdy jedno 

z otev�ených ramen nemá žádné okraje a druhé je ohrani�eno �irým plexisklem. Ramena tak 

mají identickou výšku a p�edstavují i stejnou novotu, p�esto potkani dávají p�ednost ramen�m 

s plexisklovým hrazením. Tudíž hlavní p�í�innou strachu v EPM, spíš než výška a nové 

prost�edí, je otev�ený prostor, který brání thigmotaxi (snaze z�stat v kontaktu s vertikálními 

st�nami), která je p�irozenou obrannou reakcí p�ed predátory (Treit et al., 1993).  

 Salum et al. (2003) tvrdí, že typické výsledky z klasického EPM (preference 

uzav�ených ramen) jsou možné kv�li odlišnostem mezi rameny, která zp�sobují rozdílnou 

motivaci. Pokud jsou všechna ramena stejná, mají shodné vlastnosti, tudíž není d�vod 

jakékoliv z ramen up�ednost�ovat. Nedochází k rozporu mezi motivacemi a úrove� 

explora�ního chování je stejná v uzav�eném i otev�eném EPM, což popírá p�edpoklad, že 

nižší míra explorace v otev�ených ramenech je zp�sobena nedostatkem tigmotaxe (Salum et 

al., 2003). 

 Jakou roli hrají p�i exploraci v EPM smysly? P�i dostate�ném osv�tlení hmat p�íliš 

velkou roli nehraje. Po odstran�ní hmatových vous� se potkani v osv�tleném EPM chovali 

stejn� jako potkani s hmatovými vousy. Ale situace se zm�nila, když byli potkani bez 

hmatových vous� testováni v málo osv�tleném EPM. Nízká úrove� osv�tlení a zárove� 

odstran�ní vous� vedlo k prodloužení �asu stráveného na otev�ených ramenech, ale po�et 

vstup� do otev�ených ramen se nezm�nil. Za t�chto podmínek potkani z�ejm� pot�ebovali 

více �asu k získání informací o prost�edí, což je d�vodem, pro� trávili více �asu na otev�ených 

ramenech (Cardenas et al., 2001). Zrak se z�ejm� uplat�uje více. Potkani byli testováni 

v EPM s r�zn� ohrani�enými otev�enými rameny: �irým plexisklem o výšce 1, 5, 10, 20, 40 

cm nebo 40 cm vysokým plexisklem pokrytým bílým nebo �erným papírem. P�edpokládalo 

se, že explorace otev�ených ramen bude vzr�stat s výškou ohrani�ení, které by mohlo 

poskytovat pocit bezpe�í. Ale výsledky p�ekvapiv� ukázaly, že míra explorace byla stejná p�i 
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ohrani�ení 1 cm i 40 cm. Strach z otev�ených ramen poklesl, až když ramena byla pokryta 

papírem. Z toho plyne, že vizuální vjem je d�ležitým faktorem p�i spoušt�ní averze 

z otev�eného prostoru (Martínez et al., 2002). 

 

Vztah mezi strachem (nebo úzkostí) a explorací 
 

 EPM je nejpoužívan�jší model pro studium strachu a úzkosti (anxiety), zabývající se 

nepodmín�ným spontánním chováním (Rodgers & Dalvi, 1997). Je založen na p�edpokladu, 

že nový podn�t vyvolává sou�asn� jak explora�ní chování, tak  strach, �ímž vzniká 

„approach-avoidance“ konflikt, konflikt mezi tendencí ke zkoumání nového podn�tu a 

vyhýbáním se tomuto podn�tu (Montgomery, 1955), n�kdy uvád�no jako „Two-factor 

theory“, teorie kompetice mezi strachem a zvídavostí, nebo „Inhibi�ní model“, kde explorace 

je inhibována strachem (Russell, 1973). Oba typy ramen v EPM vyvolávají explora�ní 

chování, ale otev�ená ramena vzbuzují u hlodavc� více strachu, a proto se jim vyhýbají 

(Montgomery, 1955). Zda bude p�evažovat explorace nebo strach, závisí na velikosti zm�n 

(novot�) v prost�edí. Zm�ny mohou být  pro zví�ata atraktivní, pak dochází k exploraci, ale 

pokud jsou p�íliš velké, vyvolají strach nebo úzkost. Naopak p�i velmi malých zm�nách se 

m�žeme setkat s nezájmem a lhostejností (Hughes, 1997).  

 Alternativní teorií je „Halliday-Lester theory“, která p�edpokládá, že nový podn�t 

vždy vyvolává strach. Pokud je úrove� strachu nízká, dochází k p�ibližování se k podn�tu, 

pokud je míra strachu vysoká, podn�tu se zví�e vyhýbá (Russell, 1973). 

 

Strach a úzkost (anxieta) 
 

 Hlavní rozdíl mezi strachem a úzkostí je v tom, v jakých situacích k nim dochází. 

Strach se projevuje, jestliže je zví�e vystaveno nep�íjemnému podn�tu, ale má možnost út�ku 

nebo vyhnutí se tomuto podn�tu. Pakliže se zví�e zdroji potenciálního nebezpe�í nem�že ani 

vyhnout, ani p�ed ním utéci, nastane u n�j úzkost (anxieta). V takovém p�ípad� je obranná 

reakce složit�jší a dochází k „approach-avoidance“ konfliktu (Ennaceur et al., 2006). 

Rozlišujeme dva druhy úzkosti: „state anxiety“ nebo také „normal anxiety“, ke které 

dochází v konkrétním okamžiku a je zap�í�in�na p�ítomností anxiogeního (strach 

vyvolávajícího) podn�tu; druhým typem je „trait anxiety“ nebo také „pathological anxiety“, 

která se v �ase nem�ní a je považována za trvalý rys jedince (Belzung & Griebel, 2001) 
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 EPM je �azen mezi testy hodnotící „state“ anxietu (Belzung & Griebel, 2001; 

Chapillon et al., 1999). Ale Korte & Boer (2003) považují tradi�ní EPM za test, který m��í 

vrozený strach („trait“ antietu) a pro hodnocení „state“ anxiety  považují za vhodný „fear-

potentiated EPM“ model, kde je použito posílení strachu v EPM vystavením zví�ete stresové 

situaci (omezení v pohybu, nucené plavání, sociální izolace, slabý elektrický šok, vystavení 

pachu predátora, atd.), ze které nem�že uniknout. Ta p�edchází testování v EPM (Korte & 

Boer, 2003). „Trait“ anxieta m�že být hodnocena nap�. pomocí testu umož�ujícího volnou 

exploraci (Chapillon et al., 1999) nebo v domácím prost�edí (v kleci, kde jsou zví�ata 

ubytována), které postrádá nové averzivní podn�ty (Leppänen et al., 2005). 

 

Hodnocení strachu a úzkosti v EPM 
 

 Základní parametry m��ené v EPM, které odrážejí míru anxiety, jsou po�et vstup� do 

otev�ených a do uzav�ených ramen, �as strávený v otev�ených a uzav�ených ramenech, 

celkový po�et vstup� do ramen, pom�r nebo % vstup� do otev�ených ramen ku celkovému 

po�tu vstup� do ramen a pom�r nebo % �asu stráveného v otev�ených ramenech ku 

celkovému �asu strávenému v ramenech (Pellow et al., 1985; Cruz et al., 1994; Hogg, 1996; 

File, 2001 a další). 

  Tyto parametry m��í dva nezávislé faktory: anxietu a pohybovou aktivitu. Anxietu 

dob�e vyjad�ují % vstup� do otev�ených ramen a % stráveného �asu v otev�ených ramenech, 

zatímco celkový po�et vstup� do ramen udává aktivitu. Ješt� lépe aktivitu odráží po�et vstup� 

do uzav�ených ramen. Tím, že nezahrnuje vstupy do otev�ených ramen, je na anxiet� 

nezávislý (Lister, 1987; File, 2001)    

 Dále se zaznamenávají etologické parametry související s anxietou: �innosti 

potla�ující pohybovou aktivitu jako grooming (pé�e o vzhled) a okusování p�edm�t�; freezing 

(zamrznutí), kdy je zví�e v absolutním klidu, v�etn� hmatových vous�; imobilita – klid, ale 

pohyb hmatových vous�; defekace (Pellow et al., 1985). Další auto�i p�idávali hodnocení 

dalších behaviorálních kategorií: stretch attend posture – specifické protažení t�la, p�i kterém 

se dop�edu pohybují pouze p�ední kon�etiny a zadní setrvávají na míst� (Wall  & Messier, 

2000); velkou pozornost etologickým parametr�m v�nuje Cruz et al. (1994) Používá scanning 

– prozkoumávání okraj� otev�ených ramen, sou�ástí scanningu m�že být i head-dipping, p�i 

kterém zví�e dává hlavu dol� p�es okraj; risk-assessment – shromaž�ování informace o 

potenciálním nebezpe�í a hodnocení tohoto nebezpe�í, odehrává se na centrální plošin� a 
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projevuje se jako vystr�ení hlavy a p�edních kon�etin z krytých ramen a zkoumání okolí; 

rearing – paná�kování; end-exploring – po�et vstup� na konec otev�ených ramen (Cruz et al., 

1994). 

 Z fyziologických parametr� bývá zaznamenávána hladina kortikosteroid� v krvi 

(Pellow et al., 1985).  

 

Vlevo head-dipping, vpravo stretch attend posture (Wall  & Messier, 2000). 

 

Faktory ovliv�ující chování v EPM 
 

 Faktory ovliv�ující chování v EPM m�žeme rozd�lit do t�í základních skupin: 

„organismic variables“, „procedural variables“ a „scoring technique“. První dv� skupiny mají 

dopad na klí�ové otázky týkající se chování, variabilita ve skórovacích technikách souvisí se 

specificitou testu (Rodgers & Dalvi, 1997; Hogg, 1996). 

„Organismic variables“ 

 Do této kategorie spadá druh, linie, v�k a pohlaví. Zpo�átku bylo EPM používáno pro 

testování potkan� (Pellow et al., 1985), ale pozd�ji byla jeho platnost rozší�ena i na další 

druhy, hlavn� myši (laboratorní i divoké) (Holmes et al., 2000), mor�ata, hraboše (Stowe et 

al., 2005), k�e�ky, a krom� hlodavc� i na prasata (Janczak et al., 2002). Všechny tyto druhy 

se vyhýbají otev�eným ramen�m, ale rozdíly se mohou projevit v celkové aktivit�. Hodn� 

aktivní jsou myši, naopak mezi málo aktivní v EPM pat�í mor�ata (Rodgers & Dalvi, 1997). 

 Rozdíly v chování v EPM m�žeme najít v rámci jednoho druhu mezi laboratorními a 

divokými zví�aty. Divoké myši Mus musculus více zkoumají otev�ená ramena než laboratorní 

myši Swiss CD-1 a p�i opakovaném testování explorace otev�ených ramen u divokých myší 

vzr�stá, zatímco laboratorní myši se stahují do uzav�ených ramen. Ale objevuje se tu i rozdíl 

mezi pohlavím. Tyto odlišnosti v chování mezi divokými a laboratorními myšmi se projevily 

pouze u samc�, chování samic bylo podobné. U divokých zví�at byly navíc pozorovány 
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pokusy o sesko�ení z bludišt� a pochodování po horních okrajích uzav�ených ramen. To je 

z�ejm� zp�sobeno v�tší motivací k út�ku (Holmes et al., 2000). 

Microtus ochrogaster a M. pennsylvanicus jsou dva blízce p�íbuzné druhy hraboš�, 

p�esto se zásadn� liší svým chováním v EPM. M. ochrogaster vstupuje s vyšší frekvencí do 

otev�ených ramen, tráví v nich více �asu a je celkov� více aktivní než M.pennsylvanicus. 

D�vodem jsou jejich odlišné životní strategie. M. ochrogaster je monogamní sociáln� žijící, 

zatímco M.pennsylvanicus žije promiskuitn� a nesociáln�. Proto sociální izolace zp�sobuje 

zm�ny v chování v EPM, nár�st po�tu vstup� do otev�ených ramen, pouze u M. ochrogaster 

(Stowe et al., 2005). 

Jak se zví�e bude chovat v EPM, m�že záležet i na jeho v�ku. Dospívající myši Mus 

musculus vykazují vyšší míru explorace a mén� anxiety než mlá�ata a dosp�lí jedinci. 

Období adolescence p�edstavuje vývojovou fázi se zvýšenou motivací ke zkoumání 

neznámého prost�edí bez ohledu na potenciální riziko související s tímto chováním. To je 

d�ležité pro zkoumání rodného hnízda a pozd�jší disperzi mladých jedinc�, což slouží jako 

zábrana inbreedingu (Marc��et al���2002). 

 

„Procedural variables“����

 Mezi „procedural variables“ m�žeme zahrnout nap�. zp�sob ubytování zví�at; 

intenzitu osv�tlení a �ást dne, ve které je pokus provád�n; délku trvání pokusu; p�edchozí 

stresové situace; p�edchozí zkušenost s bludišt�m; výšku EPM; výšku st�n uzav�ených ramen; 

materiál, ze kterého je bludišt� vyrobeno; atd. (Rodgers & Dalvi, 1997). 

 Pokud byly myši odchovávány v komplexn�jším prost�edí složeném z více box� 

propojených tunely a boxy obsahovaly r�zné p�edm�ty (nap�. kole�ko na b�hání), pak myši 

v EPM a p�i volné exploraci vykazovaly nižší míru anxiety. Ale také záleželo na linii myší 

(„organismic variables“). U BALB/c myší komplexn�jší prost�edí ovlivnilo jak chování 

v EPM, tak i p�i volné exploraci. U C57BL/6 myší byly výsledky volné explorace shodné, a� 

byly myši chovány v komplexním prost�edí nebo v b�žných laboratorních podmínkách 

(Capillon et al., 1999). Jestliže jsou komplexn�jšímu prost�edí vystaveny kojící matky, pak se 

jejich snížená míra anxiety m�že p�enést i na jejich potomky (Friske & Grammie, 2005). 

M�žeme se tady ale setkat i s opa�nými výsledky, které ukazují, že komplexn�jší prost�edí 

zp�sobuje nár�st anxiety (Zhu et al., 2006).   

 Chování hlodavc� v EPM se liší v závislosti na denní dob�. Z dlouhodobého testování 

potkan� je z�ejmé, že u všech v�kových kategorií se vyskytuje rozdíl mezi sv�tlou a tmavou 
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�ástí dne, b�hem noci je explorace vyšší. Zárove� variabilita v chování b�hem dne je 

z�eteln�jší u mladších zví�at, která jsou aktivn�jší a více explorují (Andrade et al., 2003). 

 U n�kterých hlodavc� je chování v EPM ovlivn�no intenzitou osv�tlení. U myší velká 

intenzita osv�tlení potla�uje exploraci. Stejné výsledky poskytuje i black-white test, což 

potvrzuje citlivost myší k osv�tlení. Zdá se, že u potkan� osv�tlení vliv na chování nemá 

(Becker & Grecksch, 1996). Ale n�které výsledky ukazují opak (Griebel et al., 1993; 

Bertoglio & Carobrez, 2002). 

 A�koliv by se mohlo zdát, že opakované použití EPM povede k habituaci a míra 

anxiety bude postupn� klesat, je tomu práv� naopak. Opakované použití EPM zp�sobuje u 

potkan� nár�st anxiety (Espejo, 1997). P�í�iny tohoto nár�stu byly zkoumány pomocí 

r�zných modifikací EPM, které byly použity p�ed testováním v klasickém EPM (viz. tabulka). 

V prvních t�ech p�ípadech mají potkani možnost seznámit se s ob�ma typy ramen, to jim 

umožní nau�it se, která pro n� p�edstavují nebezpe�í a kterým se mají v dalším pokuse 

vyhýbat. Jestliže jsou v prvním pokuse drženi pouze v otev�ených ramenech, velmi averzivní 

zkušenost bez možnosti út�ku zabrání procesu u�ení a v EPM se poté chovají jako kontrolní 

skupina. Pokud mají zpo�átku k dispozici pouze uzav�ená ramena, která jsou pro n� málo 

averzivní, pak v EPM projevují zvýšenou motivaci k prozkoumání otev�ených ramen, která 

jsou pro n� neznámá (Bertoglio & Carobrez, 2000). 
 

 

modifikace bludišt� 
v 1. pokusu 

vliv 1. pokusu na chování 
v EPM 

 ve 2. pokusu 

modifikace 
bludišt�  

v 1. pokusu 

vliv 1. pokusu na chování 
v EPM 

 ve 2. pokusu 

    

    

zkušenost z prvního pokusu 

neovlivní chování v EPM 

  

zkušenost z prvního pokusu 

zp�sobí v EPM nár�st vstup� 

do otev�ených ramen a nár�st 

�asu v nich stráveného 

  

zkušenost z prvního pokusu 

zp�sobí nár�st motivace k 

exploraci otev�ených ramen v 

EMP 

 
Tab.: bílá plocha = otev�ená ramena, šrafovaná = uzav�ená ramena, �erná = blokovaná ramena (podle Bertoglio 
& Carobrez, 2000). 
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 Zvýšenou míru anxiety v EPM m�že vyvolat p�edchozí stresová situace. Tou m�že být 

nap�íklad nucené plavání, slabý elektrický šok, pach predátora, izolace zví�ete od skupiny, 

prohra v souboji se sokem (Korte & Boer, 2003). Po proh�e se sokem poklesne celková 

aktivita a množství paná�kování, ale také vzroste množství chování nesouvisejícího 

s explorací, nap�. pé�e o srst, a zvýší se hodnocení rizika, nap�. strech-attend posture a návraty 

do uzav�ených ramen. Tyto reakce mohou být vyvolány i pouhou p�ítomností pachu 

agresivního samce (Rodgers & Cole, 1993). 

 Pro zjišt�ní, zda má manipulace se zví�aty vliv na jejich chování a míru jejich úzkosti, 

byla po narození mlá�ata každý den odebírána matce a p�emís�ována na 15 minut do 

samostatné klece. Tato manipulace zp�sobila, že p�i testování v EPM tito potkani vykazovali 

mén� úzkosti (Núñez et al., 1995). 

 Pokud byly myši na 72 hodin p�ipraveny o spánek, došlo u nich k poklesu �asu 

stráveného na otev�ených ramenech ve srovnání s kontrolní skupinou (Silva et al., 2004). 

 

„Scoring technigue“����

 S velkou variabilitou se m�žeme setkat také v rámci zp�sobu hodnocení chování 

v EPM. Výsledky m�že zaznamenávat zkušený pozorovatel nebo mohou být hodnoceny 

automaticky nap�. pomocí fotobun�k (Hogg, 1996; Rodgers & Dalvi, 1997). 

Mezi b�žn� zaznamenávané a vyhodnocované parametry pat�í po�et vstup� do 

otev�ených a do uzav�ených ramen a % �asu stráveného v otev�ených a uzav�ených ramenech, 

ale v n�kterých pracích navíc bývá hodnocen po�et vstup� do koncových �ástí ramen. M�že 

se stát, že je zaznamenáván jediný parametr, což m�že omezit platnost modelu. Naopak 

zvýšené platnosti modelu docílíme za�azením etologických parametr� (paná�kování, pé�e o 

srst, head-dipping, stretch attend posture, atd.) (Hogg, 1996; Rodgers & Dalvi, 1997). 

Aktivitu nejlépe vyjad�uje po�et vstup� do uzav�ených ramen, ale �asto bývá 

vyjad�ována také jako celkový po�et vstup� do ramen (otev�ených + uzav�ených). To je však 

nep�esné, protože toto vyjád�ení je závislé na anxiet� (Hogg, 1996; Rodgers & Dalvi, 1997). 

 Výsledky pokus� m�že zna�n� ovlivnit, jakým zp�sobem je definován vstup do 

ramen. N�kdy bývá považováno za vstup do ramene p�ekro�ení hranice mezi centrální 

plošinou a ramenem všemi �ty�mi, n�kdy jen p�edními packami. Pokud jsou vstupy 

hodnoceny automaticky pomocí fotobun�k, pak je vstupem každé p�erušení sv�telného 

paprsku bez ohledu na to, kterou �ástí t�la byl p�erušen (Hogg, 1996; Rodgers & Dalvi, 

1997). 
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 Dalším problémem m�že být centrální plošina. N�kdy bývá �as v ní strávený úpln� 

opomíjen, �asto je považována za samostatnou �ást EPM, ale v n�kterých p�ípadech je 

zahrnuta bu� k otev�eným ramen�m nebo i k uzav�eným (Hogg, 1996; Rodgers & Dalvi, 

1997). 

 

Testování ú�inku drog pomocí EPM 
  

Protože není cílem této bakalá�ské práce ani budoucí diplomové práce zabývat se 

ú�inkem drog na chování zví�at, zmíním se o n�m jen velmi stru�n�. Rozhodn� však za 

povšimnutí stojí, nebo� EMP bylo vyvinuto za ú�elem rozlišování drog podle jejich ú�inku a 

ve velké mí�e se za tímto ú�elem používá ve farmakologii. 

Drogy m�žeme rozd�lit na anxiolytické, které potla�ují anxietu, zp�sobují, že se 

zví�ata mén� bojí, což se v EPM projeví nár�stem vstup� do otev�ených ramen a �asu v nich 

stráveného. Opa�ný vliv mají drogy anxiogenické, které zvyšují míru anxiety, strach po jejich 

podání vzr�stá a má za následek pokles vstup� do otev�ených ramen a �asu v nich stráveného. 

Dále m�žeme rozlišit drogy nespecifické, u kterých jejich ú�inek závisí na dávkování, a grogy 

bez ú�inku nebo jen s minimálním ú�inkem (Rodgers & Dalvi, 1997).  
 

 

Anxiolytické Anxiogenní Nespecifické Bez ú�inku 

Chlordiazepoxide Flumezenil Clonidine Ondansetron 

Diazepam Fluprazin Haloperidol Imipremin 

Bretazenil Eltoprazine Quinpirol Isoproterenol 

Muscimol Scopelamin atd. atd. 

Buspirone atd.   

atd.    
 

Tab. Rozd�lení drog podle ú�inku (podle Rodgers & Dalvi, 1997). 
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Explorace objektu 
 

 V�nování pozornosti novým podn�t�m je nezbytné pro reagování na neustálé zm�ny 

prost�edí (Berlyne, 1960). Nový podn�t vyvolává explora�ní chování d�ležité pro p�ežití, 

nebo� hraje významnou roli  p�i hledání potravních a dalších zdroj�. Na druhou stranu zví�e 

musí z�stat v��i novému podn�tu ostražité, protože tento podn�t m�že také znamenat 

potencionální nebezpe�í. Tyto rozdílné motivace vyvolávají tzv. approach-avoidance konflikt 

(Montgomery, 1955; Powell, 2004), p�i kterém se objevuje snaha explorovat, ale zárove� je 

tato snaha potla�ována strachem nebo anxietou. Testy vhodné pro studium strachu a anxiety 

byly popsány v p�edchozích kapitolách, nyní se budu v�novat zp�sobu zkoumání explorace. 

 	asto se za tímto ú�elem používá open field test, což není zcela správné. Parametry 

reflektující exploraci, nap�. lokomoce a paná�kování, zde mohou p�edstavovat spíše pokus o 

út�k z aparátu (Gerano & Schmidek, 2000). Také z této situace není zcela z�ejmé, co je 

explorace a co pouhá aktivita zví�ete. Vhodn�jším se zdá být test explorace nového objektu, 

pomocí kterého dokážeme od sebe odlišit emocionální procesy a celkovou aktivitu zví�ete 

(Roy & Chapillon, 2004). 

 Test spo�ívá v umíst�ní nového neznámého objektu do známého prost�edí. To u 

hlodavc� vyvolá zkoumavou reakci. Seznámení zví�ete s prost�edím ješt� p�ed vnesením 

nového objektu snižuje kompetici mezi chováním, na jedné stran� vyvolaným novým 

prost�edím (nap�. lokomoce, paná�kování), na druhé novým objektem, a tím se m�že pln� 

rozvinout explora�ní aktivita související s novým objektem (Besheer & Bevins, 2000). Ovšem 

v rozporu s tímto tvrzením jsou výsledky Powella et al. (2004), který naopak ukazuje, že 

opakovaným umíst�ním zví�ete do open fieldu bez objektu se následná explorace objektu 

snižuje. Jako vysv�tlení uvádí, že relativní novota (rozdíl mezi novotou objektu a novotou 

prost�edí) je p�íliš velká (dob�e známé prost�edí a neznámý objekt), což vyvolává vyhýbavou 

odpov��. 

 Kim et al. (2005) popisuje dva typy reakce na nový objekt (polystyrénová kosti�ka 

obalená �erným papírem). Primární reakce p�edstavuje mírné explora�ní chování: p�iblížení, 

o�ichávání, krátký kontakt. Sekundární reakcí, která následuje po primární, ale nemusí nastat, 

je hravá aktivní manipulace s p�edm�tem: nošení v puse, hryzání, rozbalení z papíru. 

Sekundární reakce je závislá na genetických faktorech. Existence nebo neexistence 

sekundární reakce je spojována s personalitou (Kim et al., 2005). 

 Umíst�ní nového objektu do testovací arény vyvolá u zví�ete soubor reakcí 

p�edstavujících rovnováhu mezi „approach“ (p�iblížení se) a „avoidance“ (vyhýbání se). Tato 
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rovnováha není nem�nná, v závislosti na kontextu m�že p�evažovat bu� „approach“ nebo 

„avoidance“. Faktory ovliv�ující exploraci objektu mohou být manipulace se zví�etem 

(kontakt s experimentátorem), známost prost�edí, známost objektu (Powell et al., 2004) nebo 

komplexita prost�edí, ve kterém je zví�e ubytováno (Zimmermann et al., 2001). 

 Protože explorace nového prost�edí i nového objektu vyžaduje získání prostorových 

informací, zlepšené prostorové schopnosti zví�ete vyvolané ubytováním v komplexním 

prost�edí (komplexita prost�edí zlepšuje u�ení a pam��), mohou dob�e vysv�tlit rychlejší 

habituaci stejn� tak jako rychlejší exploraci objekt�. Vliv komplexity sociálních a 

nesociálních faktor� je však rozporuplný v osv�tleném prost�edí. Rozdíly v exploraci 

ovlivn�né komplexitou nesociálního prost�edí se projevily ve tm�. Sociální prost�edí vliv na 

exploraci objektu nemá. „Handling“ (chování zví�ete experimentátorem) a p�edešlá zkušenost 

s p�edm�tem m�la za následek zvýšenou exploraci objektu (Zimmermann et al., 2001).  

Jestliže zví�eti umožníme výb�r mezi známým a novým p�edm�tem, svou pozornost 

soust�edí na p�edm�t nový. Vznik preference pro nový p�edm�t však závisí na mí�e známosti 

druhého p�edm�tu. Pokud zví�e v p�ítomnosti „známého“ p�edm�tu strávilo p�íliš krátkou 

dobu (mén� jak 2 minuty), pak v následujícím testu nerozeznává  p�edm�t „známý“ od 

nového. Známý p�edm�t se m�že stát op�t novým, pokud je p�emíst�n, protože poloha 

p�edm�tu je pro zví�e sou�ástí jeho charakteristiky (Besheer & Bevins, 2000). 
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Hole-board test 
 

 Hole-board, další test, který umož�uje odlišit exploraci od aktivity, p�edstavili 

Boissier & Simon (1962). V p�vodní podob� je to vyvýšená �tvercová deska (40 × 40 cm) s 

16 dírami, pod které jsou umís�ovány p�edm�ty. File & Wardil (1975) ukázali, že 16 d�r 

p�edstavuje tak velkou hustotu, že se zví�ata v aparátu nemohou pohybovat, aniž by nep�išla 

do kontaktu s dírami, což zamezuje rozlišení explorace od aktivity. Proto File & Wardil 

(1975) test modifikovali, použili pouze 4 díry a tím umožnily hodnocení explorace odd�len�, 

nezávisle na aktivit�. Platnost hole-boardu jako explora�ního testu potvrdili i další auto�i 

(Durcan & Lister, 2004; Abel, 1995 – použil 5 d�r) 

 Projevem explorace v hole-board testu je head-dipping neboli strkání hlavy do d�r. To 

je potvrzeno faktem, že zví�e p�i prvním vnesení do hole-boardu delší dobu zkoumá díru, pod 

kterou je umíst�n p�edm�t a p�i opakování pokusu zkoumá díry, kde jsou p�edm�ty, které tam 

v p�edešlém pokusu nebyly (File, 2001). 

 

 

Hole-board. 
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Stru�ný p�ehled n�kterých dalších používaných test� pro 

studiu explorace a anxiety 
 

Elevated T-maze (ETM) 

ETM je modifikací EPM, na rozdíl od kterého má pouze jedno uzav�ené rameno. Je 

používáno pro rozlišení podmín�ného strachu od nau�eného. Pokud vložíme zví�e do 

uzav�eného ramene, nevidí otev�ená ramena, dokud nevystr�í hlavu. Vykouknutí pro n�j 

znamená špatnou zkušenost (strach z otev�eného prostoru a z výšek), proto p�i opakování 

pokusu p�estane z uzav�eného ramene vycházet, což je projevem nau�eného strachu, reakcí na 

špatnou zkušenost. Umíst�ním do otev�eného ramene u zví�ete vyvoláme únikovou reakci, 

která p�edstavuje vrozený strach (Zangrossi & Graeff, 1997). 

 

Elevated T-maze (Zangrossi & Graeff, 1997). 

 

 

Light/dark box test 

Test založený na vrozeném strachu hlodavc� z osv�tleného prostoru. Skládá se ze 

dvou �ástí, z 1/3 tmavé uzav�ené �ásti, ze 2/3 osv�tlené. Za index odrážející exploraci, je 

po�et p�echod� mezi tmavou a sv�tlou �ástí, aversi odrážejí procenta �asu stráveného v každé 

z �ástí (Bourin & Hascoët, 2003). 
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Concentric Square Field (CSF) 

CSF je komplexní testovací arénou zahrnující vyvýšené, r�zn� osv�tlené, chrán�né i 

otev�ené prostory i hole-board, to vše za ú�elem p�iblížit se svou komplexitou p�irozenému 

prost�edí. Byl navržen pro studium explorace a s ní spojeného riskantního chování. 

V n�kterých p�ípadech je vhodný namísto použití baterie test�, ve kterých zkušenost 

z p�edchozího experimentu m�že ovlivnit chování v následujícím (Meyerson et al., 2006). 
 

Concentric square field (Meyerson et al., 2006). 

 

Suok test 

Suok test p�edstavuje kovový pás vyvýšený nad zemí. Kombinuje strach z výšky a 

strach z nového. Spojuje principy n�kolika b�žn� používaných test� (EPM, OF, hole-

boardlight-dark test). Je schopný odlišit od sebe r�zné typy anxiety, chemicky vyvolanou, 

zp�sobenou osv�tlením nebo sociálními interakcemi. Vysoká míra anxiety se projevuje 

v tomto testu selháváním koordinace (uklouznutí nebo dokonce spadnutí z pásu) (Kalueff et 

al., 2005; Kalueff & Tuohimaa, 2005).  

Vpravo myší, vlevo potkanní Suok test (Kalueff et al., 2005). 



 31 

Záv�r 
 

Personalitou u živo�ich� máme na mysli individuální rozdíly v chování jedinc� 

stejného druhu. Tyto rozdíly byly hledány u nejr�zn�jších taxon�, nevyjímaje hlodavce, a 

zejména u zástupc� používaných jako laboratorní zví�ata, p�edevším u myší a potkan�. 

Rozdílné tendence v chování nej�ast�ji ozna�ujeme jako tzv. coping styles (v p�ekladu 

strategie zvládání situace). U hlodavc� v�tšinou hovo�íme o proactive a reactive jedincích, 

které od sebe odlišujeme na základ� zp�sobu �ešení stresové situace.  

Za tímto ú�elem používáme �ady behaviorálních test�, kterými hodnotíme rozmanité 

aspekty chování (exploraci, anxietu, aktivitu, schopnost u�ení). Abychom mohli mluvit o 

personalit�, nevysta�íme s výsledkem ojedin�lého pokusu, nýbrž je zapot�ebí uskute�nit celou 

sérii experiment�, mezi jejichž výsledky hledáme vzájemné vztahy, zjiš�ujeme, zda mezi 

sebou korelují, �ímž zkoumáme, jestli se v r�zných situacích zachová jedinec podobn�, tedy 

jestli vykazuje ur�itou tendenci v chování. (Nap�íklad pokud projevuje vysokou míru anxiety 

v elevated plus-maze testu, potom bychom se m�li setkat s podobnou mírou i v dalších 

testech, nap�. v open field testu.) Dále bychom m�li uskute�nit shodný soubor test� n�kolikrát 

b�hem života jedince, abychom ov��ili, zda je jeho chování konstantní v �ase. 

Jak bylo ukázáno v p�edešlých kapitolách, v  behaviorálních testech je chování 

ovlivn�no širokou škálou okolností (zp�sob ubytování, denní doba pro provád�ní pokus�, 

d�ív�jší zkušenosti zví�ete a mnoho dalších). Je proto velmi d�ležité experimenty dob�e 

promyslet a naplánovat, nap�. tak, aby explora�ní testy p�edcházely test�m hodnotícím 

anxietu. 

Tato bakalá�ská práce by m�la sloužit jako literární podklad pro budoucí diplomovou 

prácí, ve které máme v úmyslu zabývat se hledáním individuálních rozdíl�,  tedy personality, 

u egyptských bodlinatých myší rodu Acomys a tím získat komplexn�jší pohled na jejich 

chování.  
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