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Abstrakt 

Předložená disertační práce pojednává o vlivu elektromagnetického pole na 

hmotnostní částice, které jsou v této práci považovány jako látky s nábojem. 

Teoretické znalosti byly prakticky vyzkoušeny na rostlinných organismech (raná 

somatická embrya, houbové patogeny), byl namodelován vliv elektromagnetického 

pole na buněčnou strukturu. Následně byla experimentálně potvrzena domněnka o 

vlivu elektromagnetického pole na hmotnostní částice. Těmto pokusům předcházelo 

teoretické studium problematiky a formulování příslušného řešení pomocí 

Maxwellových rovnic, ze kterých byly odvozeny další popisné rovnice a vzorce. 

Výsledky experimentů byly prezentovány na několika odborných konferencích a 

publikovány v odborných časopisech a sbornících. 
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1  ÚVOD 

Disertační práce pojednává o vlivu magnetických polí na rostlinné organismy a o 

vlivu magnetických a elektromagnetických polí na neživou přírodu. Tato oblast je 

stále velmi neprobádaná a nabízí mnoho výzkumných otázek. První provedené 

biologické experimenty [1] a [2] ukázaly, že v daném smyslu magnetická pole 

vykazují určitý statisticky významný vliv na vývoj a sporulaci rostlinných tkání, ale 

zůstala nezodpovězená otázka, jaké nástroje a parametry daného modelu jsou 

použitelné pro popis tohoto složitého systému ztělesněného například ve velmi 

jednoduché tkáňové struktuře. V různé dostupné literatuře [3–5] jsou představeny 

různé přístupy a cíle zkoumání vnějšího magnetického pole na okolní prostředí.  

 

Podle dřívější studie [6] zavádí silné vnější magnetické pole základní anizotropii 

do nestlačitelné magnetohydrodynamické turbulence. Došlo se k závěru, že 

turbulentní spektrum se dělí na dvě části:  

• V podstatě dvourozměrné spektrum s oběma rychlostmi pole a magnetické 

fluktuace kolmé k magnetickému poli.  

• Obecně slabší a téměř izotropní spektrum Alfvenových vln.  
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Vliv vnějšího magnetického pole na biologický systém včetně nanočástic je poté 

analyzován a popsán společně s aktivací takového systém v článku [7]. V některých 

dalších publikacích je uváděna možnost vlivu vnějších magnetických polí na základě 

kvantové teorie, např. [7].  

V rámci disertační práce jsme provedli několik dílčích experimentů [8] a postupně 

byly testovány navrhované numerické modely. V jednotlivých krocích práce byly 

postupně změřeny a popsány rychlosti ohřevu experimentálního materiálu při 

působení vnějšího magnetického pole [9].  

Veškeré popsané metody a možnosti řešení vznikly řešením výzkumných projektů, 

ať už v rámci Grantové agentury České republiky, spoluprací s Ústavem přístrojové 

techniky Akademie věd České republiky a s Mendlovou univerzitou v Brně, tak 

zahraniční spoluprací s Institut Supérieur d’Electronique de Paris. 

 

1.1 CÍLE PRÁCE A PŘEDPOKLÁDANÉ HYPOTÉZY 

Cílem práce je formulovat, odvodit a testovat možnost vlivu homogenního 

magnetického pole na živou i neživou přírodu. Vlastnosti magnetického pole jsou 

teoreticky ověřeny pomocí simulace v systémech Ansys a Comsol a následně jsou 

pomocí vypočítaných modelů prakticky realizovány. Předložená práce má potvrdit 

nebo vyvrátit stanovené hypotézy.  
1. Magnetické pole má vliv na dynamické chování anorganického vzorku materiálu (H1). 

2. 2.Magnetické pole má vliv růstové vlastnosti živého organického vzorku (H2). 

3. Magnetické pole má vliv na buněčný cyklus (H3). 

 

1.2 FORMULACE KROKŮ A POSTUPU 

• Sestavení modelu pro vyhodnocení magnetického pole s respektování jeho 

vlivu na elektrický náboj biologické struktury. Vytvoření numerického 

modelu, který je vhodný pro analýzu metody konečných prvků (MKP) v 

systému ANSYS. Z dané analýzy následně sestavit experimentální úlohu. 

Výsledky experimentu jsou následně porovnány s numerickou analýzou, pro 

vyhodnocení budou použity techniky MRI zobrazení s podporou programu 

Matlab.  

• Zkoumání vlivu „stacionárního“ magnetického pole na živý biologický 

vzorek podle modelovaných předpokladů, vyhodnocení dílčích výsledků a 

ověření předpokládaných hypotéz.  

• Modelování a následné posouzení vlivu magnetických polí na buněčnou 

strukturu prokaryotické buňky. Výsledky implementovat do teoretického 

popisu změny chování organických/živých látek v magnetickém poli. 

• Zkoumání vlivu „stacionárního“ magnetického pole na vzorky neživého 

organismu, sestavení odpovídající konfigurace/situace podle 

předpokládaných modelů. Vyhodnocení výsledků, potvrzení nebo vyvrácení 

v hypotéze uvažovaných předpokládaných výsledků. 
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• Z porovnání nalezených modelových řešení a experimentálních ověření, 

měření vyvodit zobecnění, a to potvrzením nebo vyvrácením níže uvedené 

hypotézy teorie o vlivu magnetického pole na změny dynamiky/růstu 

testovaného vzorku. 

 

2  MAGNETICKÉ POLE A JEHO POPIS 

Magnetické pole je elektromagnetické pole, které vytváří silové účinky na statické 

nebo i pohybující se náboje ve vnitřních strukturách materiálů. Magnetické pole se 

jako každé další pole projevuje silovými účinky. Magnetické pole je vektor, který má 

v každém bodu prostoru danou velikost a směr. Silové účinky magnetického pole se 

nejvíce projevují v oblasti magnetického pólu, každý magnet má tyto póly dva, 

umístěné na opačných stranách [32]. Póly jsou opačně orientované, mezinárodní 

dohodou bylo stanoveno označování těchto pólů jako severní „N“ (north) a jižní „S“ 

(south). Magnet je dipól, má neoddělitelné póly. Pokud by došlo k rozřezání magnetu, 

vznikla by opět dvojice opačně orientovaných pólů. Magnetické pole je znázorněno 

indukčními čarami. Konvencí byl dohodnut jejich směr, vycházejí ze severního zdroje 

magnetického pole a vstupují do zdroje jižního [32]. Silové působení magnetického 

pole mezi určitými (zmagnetizovanými) látkami bylo známo již ve starověku. Z látek 

jevících takové chování byly známy některé nerosty obsahující především oxidy 

železa (magnetit Fe3O4, maghemit γ-Fe2O3 apod.) a také kovové železo. Zdrojem 

magnetického pole mohou být zmagnetovaná tělesa nebo makroskopické elektrické 

proudy. Původ magnetického pole, ve fyzikálním významu, je v pohybu elektricky 

nabité částice, například pohyb nabité částice mimo pevnou látku, pohyb nosiče 

náboje ve vodiči i polovodiči nebo pohyb elektronu uvnitř atomů. Na pohybující se 

částici působí elektrická síla od ostatních nábojů nebo magnetická síla vyvolaná 

magnetickým polem, které vzniklo pohybem nábojů (závisí na rychlosti náboje). 

 

2.1.1 Základní popis magnetického pole 

Zdrojem magnetického pole mohou být zmagnetovaná tělesa nebo makroskopické 

elektrické proudy. Původ magnetického pole, které je zde myšleno jako fyzikální pole, 

je v pohybu elektricky nabité částice. Jedná se například o pohyb nabité částice mimo 

pevnou látku, pohyb nosiče náboje ve vodiči i polovodiči nebo pohyb elektronu uvnitř 

atomů. Na pohybující se částici působí elektrická síla od ostatních nábojů nebo 

magnetická síla vyvolaná magnetickým polem, které vzniklo pohybem nábojů (závisí 

na rychlosti náboje). Podrobný kvantitativní rozbor výsledků dílčích experimentů 

dovoluje formulovat základní definiční vztah pro fyzikální veličinu charakterizující 

magnetické pole – magnetická indukce B [T, tesla]. Uvažujme částici malých rozměrů 

nesoucí náboj 𝑞, který je považován za bodový náboj. Jestliže se tato částice pohybuje 

v blízkosti vodičů protékaných proudem nebo v blízkosti zmagnetizovaných těles, 

můžeme celkovou sílu 𝐹, která působí na částice vyjádřit pomocí Lorentzova vztahu 

 𝑭 = 𝑞[𝑬 + 𝑣 × 𝑩], (2.1) 
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ve kterém 𝑣 vyjadřuje rychlost částice v dané inerciální soustavě. Vzorec může být 

považován za definiční vztah pro intenzitu elektrického pole 𝑬 i pro magnetickou 

indukci B. V případě, že elektrické pole je v daném místě nulové, působí na částici 

jen magnetická síla, která je dána vztahem 

 𝐹 = 𝑞(𝑣 × 𝑩). (2.2) 

Je možné odvodit, že magnetické pole o velikosti 1 Tesla působí na náboj jednoho 

coulombu, který se pohybuje rychlostí jednoho metru za sekundu silou jednoho 

newtonu (za předpokladu, že směr rychlosti náboje je kolmý ke směru pole). Jako pro 

každé vektorové pole, lze také pro magnetickou indukci zavést pojem toku. 

Magnetický tok 𝛷. Pro libovolnou orientovanou plochu 𝑆 platí 

 
𝑩 =

𝛷

𝑆
. 

(2.3) 

Jednotkou magnetického toku je jeden weber (Wb). Veškerá dosavadní 

experimentální zkušenost ukazuje, že magnetický tok libovolnou uzavřenou plochou 

S je roven nule (4. Maxwellova rovnice v integrálním tvaru). 

 𝛷 = 𝑩 × 𝑆 (2.4) 

Rovnice (2.4) vyjadřuje poznatek, že v přírodě neexistují „magnetické náboje“, 

které by tvořily zdroje magnetického pole. Magnetické indukční čáry, jimiž je možné 

magnetické pole zobrazovat, jsou tedy vždy uzavřené křivky. Modelovaná veličina 

magnetické indukce B (x, y, z, t) je vyjádřena svou velikostí B, souřadnicemi v 

prostoru (x, y, z) a nakonec svým průběhem v čase t. Tato pole se často zobrazují 

pomocí ekvipotenciálních hladin, tedy míst, na nichž je v daném čase B (x, y, z, t) 

konstantní. Mezi příklady takových polí lze zařadit např. rozložení hustoty náboje v 

prostoru, elektrického potenciálu nebo teplotní pole. U vektorového pole je kromě 

velikosti v závislosti na prostoru a čase, definován také směr dané vektorové veličiny. 

Zobrazení magnetické indukce se provádí pomocí siločar nebo vektorů zobrazených 

ve vybraných bodech prostoru. Siločára daného vektoru je křivka, jejíž tečný vektor 

je v každém bodě oblasti s daným vektorem rovnoběžný. 

 

Hustota magnetického toku 

Hustota magnetického toku (B) je vektorová hodnota, která popisuje magnetické 

pole v libovolném bodě kolem magnetu. Hustota magnetického toku je definována 

magnetickou silou FB působící na pohyblivou elektricky nabitou částici. Dále je 

hustota magnetického toku definována jako vektor, který má směr vF = 0. Pro rychlost 

v, která je kolmá na vF = 0, definujeme úhel φ. Tento úhel působící mezi v a vF je 

vždy 90° a rovná se síle působící na velikost částic maximální FB, max. Velikost 

hustoty magnetického toku je definována velikostí vztahu síly 
 𝑩 =

𝑭𝑩,𝒎𝒂𝒙

|𝑄|𝑣
, (2.5) 

Kde Q značí nabitou částici. 

Homogenní gradientní pole je definováno jako pole, jehož magnetické indukční 

čáry jsou rovnoběžné. Toto magnetické pole vykazuje stejnou hodnotu hustoty 
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magnetického indukčního toku ve všech bodech. Gradient magnetického pole je určen 

pomocí časových charakteristik poklesu hustoty magnetického indukčního toku ve 

dvou rovnoběžných rovinách umístěných v definované vzdálenosti ± r0 od středu 

gradientů; dalším aspektem účastnícím se procesu stanovení gradientu magnetického 

pole je výpočet velikosti gradientu pole. Prostorové rozložení magnetického pole v 

excitovaných vrstvách vzorku v polohách ± r0 lze popsat pomocí vztahů 
 𝑩(𝑟0, 𝑡) =  𝑩𝒓𝟎

(𝑡) + 𝑮𝒓(𝑡) × 𝑟0, (2.6) 

 𝑩(−𝑟0, 𝑡) =  𝑩𝒓𝟎
(𝑡)

− 𝑮𝒓(𝑡) × 𝑟0.  

(2.7) 

Gradient nultého řádu Br0 (t) je dán součtem hodnoty hustoty toku magnetických 

polí Br0 (r0, t) a Br0 (-r0, t), které byly měřeny v pozicích + r0 a – r0. 

 𝑩𝒓𝟎
(𝑡) =

1

2
[𝑩(𝑟0, 𝑡) + 𝑩(−𝑟0, 𝑡)]. (2.8) 

Rozdíl měřených hodnot hustoty magnetického toku definuje velikost gradientu 

hustoty magnetického toku Gr (t).  

 𝑮𝒓(𝑡) =
1

2𝑟0

[𝑩(𝑟0, 𝑡) + 𝑩(−𝑟0, 𝑡)]. (2.8) 

 Velikost gradientu hustoty magnetického toku mezi dvěma magnety byla 

vypočtena na základě Hallova jevu: 
 

𝑈𝐻 = �̃�𝐻
𝐼𝑩𝒚

𝑑
. (2.9) 

Po vyjádření tohoto vztahu získáme vzorec pro výpočet hustoty magnetického toku 
 𝑩𝒚 =

𝑈𝐻𝑑

�̃�𝐻𝐼
. (2.10) 

 

Charakteristiky aplikovaných magnetických polí byly stanoveny metodou 

konečných prvků v systému ANSYS. Reprezentace výsledných vektorů hustoty 

magnetického toku je znázorněna na obrázku (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Prezentace výsledných vektorů hustoty magnetického pole v programu ANSYS [38] 

 

Při experimentálním měření gradientu hustoty magnetického toku se předpokládá, 

že nejvyšší hodnoty gradientu bude dosaženo ve vzduchové mezeře mezi dvojicí 

magnetů. Tento předpoklad byl později vyvrácen modelováním v ANSYS. Z 

výsledků znázorněných na dalším obrázku (Obrázek 2) je zřejmé, že nejvyšší hodnotu 

hustoty magnetického toku lze nalézt na okrajích magnetů. 

 

 

Obrázek 2: Chování gradientu hustoty magnetického indukčního toku na okrajích magnetu [38] 

 

3  METODIKA VÝZKUMU 

3.1 POSOUZENÍ VLIVU MAGNETICKÝCH POLÍ 

3.1.1 Modelování mapy gradientu magnetického pole  

Důležitou otázkou je, jak daná magnetická pole působí na RSE. Experimentálně 

můžeme posoudit rozdíly mezi jednotlivými druhy a velikostmi magnetického pole a 

mezi jednotlivými druhy působících polí. Důležité ale je zvážit experimentální 

výsledky s předpoklady, které byly získány při modelování těchto polí. Ke každému 

reálnému problému se proto musí v praxi posuzovat všechny zadané parametry 

komplexně a je nutné analyzovat pole v daném prostorovém uspořádání zdrojů a 

materiálů. Cílem analýzy potom je najít řešení diskretizovaného numerického modelu, 

který musí být přibližným řešením původního problému.  
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3.1.2 Metoda konečných prvků  

Pro praktické řešení projektu bude využito programu ANSYS, který modeluje 

fyzikální pole pomocí metody konečných prvků (MKP). Tato metoda byla vyvinuta 

pro řešení okrajových úloh inženýrské praxe popsaných diferenciálními rovnicemi. Je 

podobná metodě 48 konečných diferencí (MKD). Jsou zavedeny oblasti, kde se počítá 

pole, uzly, uzlové potenciály, ale na rozdíl od MKD mohou být uzly u MKP rozloženy 

nerovnoměrně a sledovat tak lépe oblasti s prudšími změnami sledované veličiny a 

naopak místa, jež jsou z větší části koherentní, budou modelována s menší hustotou, 

což šetří výpočetní výkon a zpřehledňuje výsledné zobrazení. Podobně jako v MKD 

se sestaví soustava rovnic pro neznámé uzlové potenciály. Koeficienty matice 

soustavy a pravých stran se nepočítají z diferencí, nahrazujících derivace, ale jako 

integrály přes elementární plošky nebo objemy, v jejichž vrcholech jsou uzly. Tyto 

elementární útvary jsou nazývány konečné prvky [40]. 

 

3.1.3 Postup řešení úlohy metodou konečných prvků v programu ANSYS 

 Postup řešení úlohy pomocí metody konečných prvků je možné popsat obecně 

následujícími body: (1) Sestavení geometrického a fyzikálního modelu úlohy a 

nadefinování podmínek jednoznačnosti řešení. (2) Diskretizace analyzované oblasti 

(těleso nebo soustava těles) na konečné prvky. (3) Identifikace primárních neznámých 

a volba vhodných interpolačních (tvarových, náhradních) funkcí pole. (4) Definování 

vztahu mezi akcemi a reakcemi řešeného pole. (5) Odvození prvkových rovnic. (6) 

Odvození rovnic MKP pro celou řešenou oblast a jejich řešení pro primární neznámé. 

(7) Výpočet sekundárních neznámých. (8) Interpretace výsledků řešení a optimalizace 

řešení úlohy. 

 

3.2 VYUŽITÉ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 

Magnetická pole, se kterými se pracovalo během experimentu, byla vytvářena 

deskovými magnety různých rozměrů a různou velikostí magnetického pole. V 

experimentu byly použity dva typy permanentních magnetů, a to magnety feritové a 

magnety neodymové. Feritové magnety jsou základními permanentními magnety 

vyrobeny z keramických oxidů – feritů. Feritové magnety se skládají z cca 86 % Fe2O3 

a cca 14 % BaO (oxid barnatý) nebo SrO (oxid strontnatný). Feritové permanentní 

magnety jsou odolné vůči mnohým chemikáliím, jako jsou ředidla, louhy a slabé 

kyseliny. Neodymové magnety (NdFeB), které vykazují feromagnetické vlastnosti, 

jsou tvořeny směsí neodymu, železa a boru. Neodym je stříbřitě bílý, měkký 

přechodný kov, který je chemicky značně reaktivní a při styku s kyslíkem se barví 

vrstvou oxidu neodymitého, který má načervenalou barvu. Magnety se vyrábí 

lisováním v magnetickém poli a následným spékáním.  

 

Použitý rostlinný materiál  

Při experimentech byly využity kultury raných somatických embryí smrku 

ztepilého (Picea abies /L./ Karsten), klon 2,2/2 a kultury raných somatických embryí 
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borovice engelmanovy (Pinus engelmannii). Všechny tyto kultury byly odvozeny na 

Ústavu biologie rostlin Mendlovy univerzity v Brně.  

 

3.3 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ  

Všechny výše uvedené experimenty probíhaly na Ústavu biologie rostlin 

Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně, dále v optické laboratoři na 

Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a 

komunikačních technologií VUT v Brně a na Ústavu přístrojové techniky Akademie 

věd České republiky v Brně. Petriho misky byly vždy umístěny v místnosti, kde byla 

udržována konstantní hodnota tlaku a relativní vlhkosti. Teplota v místnosti se měnila 

v první místnosti v závislosti na teplotě venkovního prostředí, v ostatních místnostech 

byla teplota konstantní. 

 

3.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POMOCÍ MRI 

3.4.1 Metodika měření RSE pomocí NMR 

Pro měření vzorků RSE byla použita technika spin-echo (SE), která na rozdíl od 

gradient-echo (GE) techniky dokáže vyeliminovat vliv nehomogenity základního 

magnetického pole a obrazy mají následně lepší poměr signál šum. S tímto poměrem 

souvisí zvolená šířka řezu a velikost výsledného obrazu. S menší šířkou řezu se snižuje 

počet jader, která vytváří MR signál a poměr signál šum klesá. Experiment byl 

realizován na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky na MR 

tomografickém systému s horizontálním magnetem a s pracovním prostorem o 

průměru 120 mm, který je vybaven magnetický polem o velikosti 4,7 T, který 

operoval při 200 MHz pro 1 H. Aktivně stíněné cívky vytvářejí maximální velikost 

gradientního pole 180 mT/m. Měřená data byla následně zpracována v programu 

MAVERSI. S využitím MRI (MR imaging – NMR zobrazování) byly snímány 

pomocí klasických SE sekvencí. Ve zvoleném místě vzorku byla excitována 2 mm 

tloušťka řezu a snímán obraz o velikosti 30 x 30 mm (256 x 256 pixelů) s rozlišením 

0,234 mm/pixel. Měřené shluky byly kultivovány v miskách o průměru 60 mm a do 

přístroje byly vkládány vždy tři misky najednou (misky byly poskládány na sobě). V 

každé misce bylo obsaženo pouze jedno RSE. V tabulce jsou shrnuty základní 

parametry experimentu (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Parametry experimentu 

Parametr Hodnota 

Čas spinového echa TE = 13,5 ms 

Doba opakování TR = 3,8 s 

Rozměr matice 256x256 pixelů 

Rozměr matice 30 x 30 mm 

Rozlišení 0,117 mm/pixel 

Hloubka vrstvy 2 mm 

Počet průměrování NS = 5 
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3.4.2 Zpracování obrazů tkáňových kultur 

Výsledné obrazy, které byly získány pomocí MRI a jsou ve formě k-prostoru, jsou 

zpracovány v programu MAVERSI. V tomto programu je pomocí Fourierovy 

transformace (FT) provedena rekonstrukce obrazu. K určení přesného integrálu 

konkrétního RSE v Petriho misce musí být shluk vybrán z okolního prostředí a 

následně oříznut. Při tomto kroku je možné, že nastane menší nepřesnost, kdy je těžko 

rozpoznatelný rozdíl mezi tkání a indukčním médiem.  

 

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST.  

 

4.1 VLIV STACIONÁRNÍHO MAGNETICKÉHO POLE NA BUŇKY 

SOMATICKÉHO EMBRYA 

Ovlivňuje-li magnetické pole chování a pohyb elektricky nabitých částic, může toto 

pole ovlivňovat i buňky v živých organismech? Cílem je určit závislost růstu 

rostlinných kultur na stacionárním homogenním a gradientním magnetickém poli. 

K určení této závislosti bylo vytvořeno devět magnetických polí různých hodnot 

hustoty magnetického toku a byla definována jejich konfigurace. Magnetická pole 

byla vytvořena z feritových a neodymových magnetů. Mapa magnetických polí byla 

simulována pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS a experimentálně 

měřena Hallovou sondou. Klastry raných somatických embryí byly umístěny v 

Petriho miskách; každá miska obsahovala jeden shluk raných somatických embryí 

(early somatics embryos – ESE). Petriho misky byly umístěny do magnetických polí. 

Pět misek bylo použito současně jako referenční skupina, která byla pouze vystavena 

magnetickému poli Země. Důležitou roli ve všech experimentech (ovlivnění růstu 

RSE) také mají vnější podmínky, zejména venkovní teplota a vlhkost, které jsou 

vystaveny Petriho misky. 

Průběh experimentu 

Vzorky tkáňových kultur raných smrkových embryí byly připraveny na Mendelově 

univerzitě v Brně a pěstovány v Petriho miskách o průměru 50 mm. Do každé misky 

byl umístěn shluk rostlinné tkáňové kultury. První skupina (misky 1–9) byly vloženy 

do rozsahu permanentních magnetů s gradientem magnetického pole. Vlastnosti 

magnetů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2). Druhá skupina (misky 10–15) byla 

umístěna mimo dosah permanentních magnetů. Experiment trval po dobu 13 dnů. 

Tabulka 2: Vlastnosti použitých magnetů 

Neodymové magnety Feritové magnety 

Miska B [T/m] Velikost magnetu [mm] Miska B [T/m] Velikost magnetu [mm] 

1 33,3 50x25 5 5,1 50x50 

2 33,1 50x25 6-7 5,2 50x50 

3 16,6 Diametr 80 8-9 5,68 50x50 

4 12,0 Diametr 100 10-15 - - 
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V další tabulce (Tabulka 3) jsou uvedeny integrály intenzity signálů převedených 

na procenta a vynesené do grafu znázorněného na (Obrázek 3). V tomto úvodním 

experimentu byla potvrzena teorie o možném vlivu magnetického pole na RSE. 

 

Tabulka 3: Integrály intenzity signálů  

Miska č. 
    1.den 8.den 13.den 

Integrál [%] Integrál [%] Integrál [%] 

1 1 1 1 

2 1,318 1,03 1,13 

3 1,03 0,84 1,06 

4 0,56 0,84 1,05 

5 0,95 1,01 1,09 

6 0,44 0,84 1,14 

7 0,97 1,06 0,94 

8 0,54 0,83 0,91 

9 0,49 0,36 0,17 

10 1,04 0,57 0,83 

11 0,68 0,93 1,09 

12 1,33 1,35 1,24 

13 1,44 1,22 1,37 

14 1,01 1,12 1,32 

15 1,64 1,04 0,80 

 

 
Obrázek 3: Porovnání velikosti růstu tkáňových kultur ze tří měření 

 

 

4.1.1 Vliv magnetického pole na rostlinnou tkáň 

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda růst rostlinných kultur, zde 

reprezentovaných ranými somatickými embryi (RSE), závisí na stacionárním 
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homogenním a gradientním magnetickém poli. Pro posouzení této otázky bylo 

vytvořeno devět magnetických polí různých hodnot hustoty magnetického toku a 

definované konfigurace. Magnetická pole byla vytvořena feritovými a neodymovými 

magnety. Mapa magnetických polí byla simulována metodou konečných prvků v 

programu ANSYS a experimentálně měřena Hallovou sondou. Rostlinné kultury 

použité v tomto experimentu byly raná somatická embrya (RSE) Picea abies (/ 

L./Karsten, klon 2.2/2) a Pinus Engelman. Shluky časných somatických embryí byly 

umístěny do Petriho misek; každá mísa obsahovala jeden shluk RSE. Petriho misky 

byly umístěny do magnetických polí. Použili jsme pět shluků současně jako referenční 

skupinu a umístili je v magnetickém poli Země. Průběh růstu byl hodnocen z 2D 

obrazů shluků v Petriho miskách a byla vypočtena plocha RSE.  

Výsledky modelování stacionárního magnetického pole 

Teoretickým popisem byl následně vytvořen metodou konečných prvků model 

magnetického pole v programu ANSYS. Získané výsledky ukazují, že účinek 

gradientních magnetických polí na RSE se značně liší. Tento prvotní experiment 

nepřinesl zcela jasnou odpověď na možnost vlivu magnetického pole na změnu 

dynamiky určitého systému, přinesl však uspořádání dané metodiky v problematice a 

položil základy k dalšímu výzkumu.  

 

4.1.2 Vliv MRI na vývoj somatických embryí 

Pomocí MRI zobrazení a následné analýzy získaných dat je možné provést výzkum 

transportovaných látek (vody a minerálů) v rámci rostliny, zkoumání buněčných 

procesů a také vývoj a růst rostlin. MRI má proto zásadní význam pro měření RSE 

během kultivace. To zahrnuje především nedestruktivní měření objemu a obsahu vody 

během kultivace, přesnou trojrozměrnou diferenciaci mezi RSE a kultivačním 

médiem, zkoumání vlivu iontů, změna relaxačních časů během kultivace a 

multiparametrická segmentace MR obrazů pro rozlišení mezi embryogenními a 

neembryogenními buňkami. Další možností je také dvouparametrové zobrazování 

relaxačních časů kalusu, tato metoda je charakterizována změnami tkání během 

kultivace RSE na mikroskopické úrovni, které lze nedestruktivně sledovat [54]. 

Průběh experimentu 

Za účelem vizualizace tkáně RSE nebo zvýraznění rozdílů mezi tkáněmi podle 

příslušných vlastností, lze efektivně využívat relaxometrii MRI (T1 a T2) a 

multiparametrickou segmentaci obrazu. Pomocí MRI tomografů s velikostí intenzity 

pole 4,7 T a 9,4 T byly vyhodnoceny vlastnosti RSE a substrátu v Petriho misce. Dále 

byly také sledovány a hodnoceny změny relaxačních časů T1 a T2 v průběhu růstu 

daných RSE (0 až 15 dnů). Relaxační časy T1 a T2 byly hodnoceny ve vybrané oblasti. 

Pro správné vyhodnocení růstu daných vzorků, byly Petriho misky fotografovány ze 

spodní strany a byl vyhodnocen růst RSE v 0., 5., 7. a 11. den experimentu. 

V experimenty byly využity 2 vzorky embryogenních buněk pro měření pomocí MRI, 



 

 

15 

2 vzorky embryogenních buněk pro ověření a 2 vzorky neembryogenních kalusových 

kultur. 

Výsledky experimentu 

U vzorků, které byly kultivovány po dobu 7 dnů, byla měřena protonová hustota (PD) 

a relaxační časy T1 a T2 RSE používající 4,7 T a 9,4 T MRI systémy. Vyobrazení 

výsledných map je znázorněno na obrázku (Obrázek 4). Srovnání relaxačních časů T1 

a T2 v embryích a substrátu je vidět v následující tabulce (Tabulka 4).  

 

 
Obrázek 4: Vyobrazení RSE měřených pomocí 9,4 T magnetu. Vlevo obrázek PD; uprostřed mapa T1; 

vpravo mapa T2 

 

Tabulka 4: Hodnoty relaxačních časů T1 a T2 v RSE a substrátu 

 B0 T1 T2 

T Ms Ms 

RSE 4,7 622 90 

9,4 1540 85 

Substrát 4,7 270 65 

9,4 988 51 

 

Dalším krokem experimentu bylo sledování změn v oblasti RSE a relaxačních časů 

během růstové fáze daných RSE. Bylo využito 6 Petriho misek, každá o průměru 55 

mm, ve které byl právě jeden klastr. Na obrázku (Obrázek 5) je znázorněn referenční 

vzorek během dne 0. a 11. den kultivace. Růst všech vzorků byl sledován podle 

velikosti dané oblasti RSE na kultivačním médiu. U dvou vzorků byl následně změřen 

vážená PD mapy T1 a T2 a byla vyhodnocena změna relaxačních časů během růstové 

fáze (Obrázek 6 a Obrázek 7). Nárůst dané oblasti RSE v procentech je uveden 

v obrázku níže (Obrázek 8).  
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Obrázek 5: Fotografie vzorku RSE během experimentu 

 

 
Obrázek 6: Změna relaxačního času T1 v závislosti na době kultivace 

 

 
Obrázek 7: Změna relaxačního času T2 v závislosti na době kultivace 
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Obrázek 8: Změna velikosti RSE v závislosti na délce experimentu (%) 

Závěr dílčího experimentu 

V tabulce (Tabulka 4) jsou ukázány relaxační doby T1 a T2 vzorků RSE v různých 

základních magnetických polích MR tomografů. Použití vyššího magnetického pole 

v kombinaci s malou, vysoce citlivou RF cívkou může zlepšit poměr signál-šum 

(SNR), a proto poskytuje vyšší rozlišení a tenčí řezy zkoumaného objektu. Percepční 

nárůst plochy neembryogenních kalusových kultur odpovídá 40% za 15 dní a je proto 

výrazně menší než u embryogenní RSE, jak u referenčních vzorků (158%), tak u RSE, 

které byly měřeny na MR tomografech (205%). Tato metoda může být použita k 

monitorování tempa růstu RSE. Během takového růstu dochází ke změnám 

relaxačních časů. Tyto změny odpovídají změnám chemických látek, ze kterých jsou 

složeny zkoumané kultury a uspořádání molekul a jejich vzájemných vazeb. Tyto 

změny jsou patrny v grafech (Obrázek 6 a Obrázek 7). Relaxační doba T1 nosného 

média se během růstu RSE nemění. Na povrchu kultury a dále v přechodu mezi RSE 

a jeho médiem, je T1 snížena o více než polovinu za dobu patnácti dnů, což znamená, 

že chemická struktura látky a uspořádání buněk v daných oblastech podléhají během 

sledované doby růstu změnám. V RSE se relaxační doba T1 během růstu nemění. 

Hlavní, důležité rozdíly v T1 jsou způsobeny jeho velkou nehomogenitou, což 

pravděpodobně vyplývá z různých relaxačních vlastností embryonální buňky a 

mezibuněčného prostoru. Pokud jde o růstové období RSE, relaxační doba T2 kultury 

zůstala nezměněná po dobu 8 dnů, ale pomalu se zvyšuje v relaxačních časech od 100 

ms do 140 ms; takové chování může charakterizovat variace vlastností RSE, ke 

kterým dojde po době přibližně 8 dnů. Relaxační doba T2 se nemění v médiu, na 

povrchu kultury nebo na přechodu mezi RSE a médiem a buňkou také nedochází ke 

změnám vlastností. MR obrazy RSE vykazují velký rozptyl relaxační doby (T1 - 425 

až 538 ms; T2 - 42,6 až 65,6 ms). Nehomogenita relaxačních časů v kultuře ukazuje 

na různé růstové vlastnosti buněk. 
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4.1.3 Vliv stacionárního magnetického pole na vývoj a sporulaci houbového 

patogenu rostlin Colletotrichum Acutatum 

V rámci postupného vývoje práce a zhodnocením dílčích výsledků bylo navrhnuta 

možnost zkoumání vlivu stacionárního magnetického pole o předem definovaných 

parametrech a vlastnostech na jednoduchý houbový patogen Colletotrichum 

Acutatum. Ze získaných hodnot je zřejmé, že nejstabilnější a nejvhodnější podmínky 

pro růst RSE byly zajištěny feritovým magnetem vykazujícím hodnotu gradientu 

magnetického pole 5,68 T/m-1. Vlivem vnějšího magnetického pole mění hypotetické 

částice modelu systému svou dynamiku, čímž dochází ke změnám v celém, 

mikroskopicky interpretovaném systému [56]. 

Průběh experimentu 

Vzorky houbového patogenu byly umístěny v magnetickém poli po dobu jejich 

sporulace, bylo využito celkem 20 Petriho misek, 10 misek bylo vystaveno 

stacionárnímu magnetickému poli, 10 misek bylo současně použito jako referenční 

skupina, která byla vystavena magnetickému poli Země. Umístění Petriho misek je 

znázorněno na obrázku výše (Obrázek 9). Magnetické pole bylo tvořeno feritovými a 

neodymovými magnety. Konfigurace magnetického pole vycházela z modelovaných 

předpokladů, kdy byly využity poznatky o hustotě časového toku a jejím chování 

v magnetickém poli s různým gradientem magnetického toku B (Obrázek 10). 

 

 
Obrázek 9: Umístění vzorku v magnetickém poli 

 



 

 

19 

  

 

 
Obrázek 10:Výsledky modelování hustoty magnetického toku B [56] 

 

Rozměry neodymových bloků byly 15 x 10 x 40 mm, povrchová hustota 

magnetického toku Br = 1,02 T, povrchová magnetická intenzita Hco = 720 kA/m. 

Aplikovaná hodnota hustoty magnetického pole byla v rozmezí 163,84 – 176,28 mT. 

K vyhodnocení výsledků bylo využito metody Bürkerovy komůrky. 

Vyhodnocení experimentu 

Vyhodnocení experimentu probíhalo na základě získaných dat, kdy po uplynutí 15 

dnů od začátku experimentu, byl vyhodnocen počet konidií v dané Bürkerově 

komůrce [55].   

 

 

 

 



 

 

20 

Tabulka 5: Vyhodnocení získaných dat v první části experimentu 

Magnet (č.) Velikost vektoru mag. indukce Počet konidií Průměrný počet konidií 

Kontrola 0 519 173 

5 163,84 328 109 

2 170,4 443 147,7 

8 171,58 408 136 

4 176,28 54 18 

 

Tabulka 6: Vyhodnocení naměřených dat v druhé části experimentu 

Magnet (č.) Velikost vektoru mag. indukce Počet konidií Průměrný počet konidií 

Kontrola 0 275 92 

F1 13,74 607 202,3 

F2 14,06 347 115,7 

5 163,84 299 99,7 

9 166,3 195 65 

2 170,4 431 143,7 

8 171,58 412 137,3 

3 172,9 141 47 

4 176,28 86 28,7 

 

Biologické vyhodnocení experimentu 

V získaných a vyhodnocených datech je možné prokázat změnu chování 

zkoumaného vzorku, experimenty však neprobíhaly ve standardních laboratorních 

podmínkách, a proto není možné prokázat vliv dané konfigurace magnetického pole 

na potlačení sporulace patogenu v reálném prostředí. 

Vyhodnocení vlivu MRI na vývoj a sporulaci Colletotrichum acutatum 

Výsledky získané na základě experimentu popsaného výše poukazují na nové 

obzory pro MRI a jeho aplikace v rostlinné fytopatologii. Ačkoli v základním smyslu, 

tyto perspektivy zahrnují skutečné zobrazení fyziologie a následný popis různých typů 

fungálních patogenů, existuje také možnost použít metodu MRI k vizualizaci 

počátečních stadií napadení rostlin houbovým patogenem (dole). Předpokládá se, že 

další výzkum v této oblasti bude analyzovat dopad přítomnosti patogenu na celkový 
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stav a vitalitu poškozené rostliny. Přístup MRI by mohl být použit k prokázání útoku 

dočasně neaktivního patogenu. Hlavní nevýhoda zobrazování patogenů metodou MRI 

spočívá v dlouhém období měření. V tabulce jsou zobrazeny výsledky průměrné 

nárůsty daného patogenu během experimentu (Tabulka 7). Během tohoto měření 

nebyla prokázána změna ve sporulaci patogenu v závislosti na použité technice MRI 

zobrazení [39]. 

 

  

  
Obrázek 11: MRI zobrazení patogenů [39] 

 

Tabulka 7: Procentuální vyjádření průměrného přírůstku Colletotrichum acutatum během MRI vizualizace 

[56] 

Den měření Kontrola [%] 4,7T [%] 9,4T [%] 

0 0 0 0 

3 15,1375 18,291 34,8089 

5 34,6417 36,3778 55,8407 

7 92,1283 75,3828 105,7119 

10 259,8178 223,6159 291,1303 

12 359,7022 335,2807 392,3573 

14 448,9577 441,9197 510,7581 

16 571,8773 625,2165 651,4955 
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4.2 VLIV STACIONÁRNÍHO MAGNETICKÉHO POLE NA NEŽIVÉ 

ORGANISMY 

4.2.1 Vliv magnetického pole na rychlost změny teploty 

Je popsán model materiálu vloženého do magnetického pole. Model přijímá 

časovou složku elektromagnetického pole z perspektivy relativního pohybu systémů. 

V mikroskopických a nanoskopických objektech, jako jsou například biologické 

tkáně, byl účinek vnějšího magnetického pole na růst a chování biologického systému 

vyhodnocen v předchozích kapitolách. Na základě Maxwellových rovnic byl následně 

navržen model elektromagnetického pole, byly rozšířeny sledované veličiny a také 

byly do modelu zahrnuty různé hodnoty hustoty časového toku τ. Hustota časového 

toku byla monitorována jako kvantitativní veličina. Tato hodnota byla následně 

experimentálně zkoumána v problému rychlosti ohřevu definovaného objemu 

homogenního materiálu ve vztahu k velikosti a typu okolního magnetického pole. Pro 

ověření chování anorganické hustoty byly provedeny dva experimenty s ohříváním 

Cu materiálu v různých typech magnetického pole. 

Analýza magnetického pole modelu číslo 1 

Byla provedena jednoduchá analýza permanentních FeNdB magnetů s rozměry 

15×10×40 mm, s hustota povrchového magnetického toku Br = 1,2 T a intenzitou Hco 

= 850 kA/m. 

Průběh experimentu 

Cílem experimentu bylo porovnat tři různá nastavení vnějšího magnetického pole 

a uvést jejich dopad na rychlost ohřevu použitého kontrolního vzorku. Předpokladem 

výsledku bylo, že ve vzorku bylo dosaženo nižší časové hustoty než při referenčním 

měření, naopak s výrazně delší dobou zahřívání dochází k zvýšení časové hustoty v 

měřeném vzorku ve srovnání s referenčním měřením. Ověření rozdílu ve vlastnostech 

mikroskopického modelu hmoty za předem definovaných podmínek vnějšího 

magnetického pole bylo provedeno pomocí měděného prvku, který měl rozměry 

10×10×10 mm. Tento prvek byl ochlazen na -193 °C a poté zahříván na okolní teplotu 

20 °C. Doba ohřevu byla měřena opakovaně, počínaje teplotou -180 °C a pokračovalo 

až k teplotě -20 °C. Tyto limity byly zvoleny s ohledem na potlačení systematické 

chyby měření v experimentu. Uspořádání experimentu je znázorněno na obrázku 

(Obrázek 12). 

Posouzení získaných výsledků 

Z provedených experimentů vyplývá, že v silném magnetickém poli s vysokou 

hodnotou gradientu hustoty magnetického toku B, dB/dx; 200 Tm – 1 je nejnižší 

hustota časového toku τ. Vyšší hodnoty hustoty časového toku τ lze nalézt 

v magnetickém homogenním poli s nízkou hustotou magnetického toku B, B; 2µT. 
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Nejvyšší hodnota je detekována v homogenním magnetickém poli s velikostí 

zemského pole -B; 50 µT. V tomto experimentu by vytvořen makroskopický model 

nastavení magnetického pole a hustota toku času τ byla popsána v mikroskopickém 

pojetí kvantově mechanického modelu hmoty. Časová hustota toku je množství 

zavedené ke sledování vlivu vnějšího magnetického pole na chování prvků hmoty 

nebo jejich skupin na úrovni atomů. Experiment ukázal a jednoduchým způsobem 

zhodnotil chování anorganické hmoty při změnách v energii vzorku. Cílem tohoto 

výzkumu bylo připravit již vybudovaný model pro klasifikaci chování jednoduchých 

biologických materiálů v externě definovaném magnetickém poli [60]. 

 

 
Obrázek 12: Uspořádání experimentu 

 

4.2.2 Vliv magnetického pole na chování kvantově-mechanického modelu 

hmoty 

Druhý experiment posuzuje vliv čtyř konfigurací magnetického pole na ohřev Cu 

vzorku. Podobně jako v předchozích experimentech, které jsou popsány v kapitole 

výše (kap. 4.2.1), byl i v tomto experimentu testován navržený numerický model a 

byla změřena rychlost ohřevu materiálu. Dále byla navržena metoda pro přesné 

ověření změn rychlosti ohřevu v závislosti na vnějším magnetickém poli. Daný vzorek 

byl 10krát ochlazen na teplotu varu dusíku (-195,80 °C (77,35 K)); vzorek byl poté 

odstraněn a následně zahřát v jiné oblasti na teplotu 20 °C. Pomocí měřicího přístroje 

a 3 teplotních senzorů (1 senzor měřící teplotu vzorku a 2 další zjišťující teplotu okolí) 

byla zaznamenána změna teploty ve vzorku a požadovaná doba zahřívání. Tento 

experiment byl opakován se čtyřmi konfiguracemi magnetického pole. 

Numerická analýza modelu 

V souladu s předchozím popisem, byla využita jednoduchá analýza aplikovaných 

bloků permanentních magnetů FeNdB, které mají rozměry 10x25x50 mm, hustotu 

povrchového magnetického toku Br = 1,1–1,2 T a intenzitu Hco = 750–1350 kA/m. 

Během experimentu byl do nehomogenních oblasti magnetického pole vložen element 

(Cu senzor), pomocí kterého byly hodnoceny pozorované změny makroskopického 

chování hmoty (Obrázek 13 a Obrázek 17).  



 

 

24 

 
Obrázek 13: Detailní zobrazení a popis konfigurace experimentu 

Popis experimentu 

Ověření rozdílu ve vlastnostech mikroskopického modelu hmoty za předem 

definovaných podmínek vnějšího magnetického pole bylo provedeno pomocí 

měděného prvku (krychle) majícího rozměry 10x10x10 mm (Obrázek 14). K tomuto 

senzoru byl připevněný ocelový drát, pomocí kterého byla usnadněna manipulace se 

senzorem. Průměr drátu byl 1 mm. Teplota temperované zkoumané Cu kostky byla 

měřena senzorem PT100 (Heraeus MR828) o průměru 3 mm, který byl umístěný 

uvnitř prvku. Nejprve byla krychle ochlazena na -193 °C, po ustálení teploty, byl 

senzor zahřát na teplotu okolního prostředí (20 °C). 

 

 
Obrázek 14: Cu kostka určená k měření (10x10x10 mm) s připojeným senzorem PT 100 

 

Doba zahřívání byla měřena opakovaně, počínaje -185 °C a měření postupně 

pokračovalo až k teplotě +10 °C. Tyto limity byly zvoleny s ohledem na potlačení 

systematické chyby měření v experimentu. Detailní provedení experiment je 

zobrazen na obrázcích (Obrázek 13 a Obrázek 15). 
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Obrázek 15: Využitá měděná destička s teflonovými pásky 

 

Cu kostka byla zahřívána pomocí měděného bloku o rozměrech 200x20x20 mm. 

Tento blok vykazoval dostatečnou tepelnou kapacitu a jeho teplota se během 

experimentů zvyšovala o méně než 1 °C. V bloku byly vyrobeny otvory o velikosti 

10x10 mm a 74x12 mm, aby se umožnilo vložení krychle a permanentních magnetů, 

s vzdáleností 18 mm mezi otvory (Obrázek 16).  

 
Obrázek 16: Detailní provedení experimentu 

V experimentu byly použity permanentní magnetické bloky FeNdB, které mají 

rozměry 10x25x50 mm a vykazující hustotu magnetického toku povrchu Br = 1,2 T a 

intenzitu Hco = 850 kA/m. Uložení permanentních magnetů do drážek měděného 

bloku usnadnilo vytvoření tří typů magnetického pole s hustotou indukčního toku B a 

úhlem Φ (úhel Φ pohybující se mezi osou dělící magnety).  

Magnetická pole byla následující:  

a) homogenní pole prvního typu, vykazující intenzitu 270 mT a Φ = 90°;  

b) homogenní pole druhého typu, vykazující intenzitu 250 mT a Φ = 64° 

c) gradientní pole mající maximální gradient 19 mT/m a Φ= 69°.  

Podrobná konfigurace polí je uvedena v obrázku (Obrázek 13). Magnety byly 

odděleny od Cu bloku teflonovým pásem o tloušťce 1 mm, aby se snížil tok tepla do 
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krychle (konfigurace je uvedena na Obrázek 13). Blokovací ohřev Cu byl 

monitorován dvěma senzory PT100; zatímco první byl umístěn ve vzdálenosti 60 mm 

od krychle na ose procházející mezi magnety, druhý byl umístěn na 60 mm na ose 

kolmé na magnety a procházející středem krychle. Teploty krychle a bloku byly 

snímány pomocí sondy s trojnásobnou teplotou a zaznamenávány pomocí jednotky 

sběru dat HP54070A. Cílem experimentu bylo opakovat měření, které je popsáno v 

předchozí kapitole a ověřit jeho výsledky.  

 

Obrázek 17: Podrobná konfigurace magnetických polí 

 

 

Obrázek 18: Distribuce numerické analýzy – hustota magnetického toku B 

 

Během měření byl Cu blok umístěn na dřevěnou desku, buď s magnety, nebo bez 

nich. V měřicím cyklu, kdy byl vyloučen vliv vnějšího magnetického pole, byly místo 

magnetů vloženy mosazné bloky, ty blokovaly tepelný tok, který byl přibližně totožný 

s tokem z nich. Cu kostka byla ponořena do tekutého dusíku a ochlazena, dokud se 

její teplota nestabilizovala a následně byla tato kostka mechanicky přenesena do Cu 

bloku a teplota byla během procesu měřena nepřetržitě. Tepelný tok z bloku zahříval 

krychli a její teplota se zvyšovala, dokud se teploty nevyrovnaly. V tomto okamžiku 

bylo měření dokončeno. Časové měření teploty pomocí čtyř svorkové impedance 

(PT100) bylo 10krát opakováno v následujících konfiguracích magnetického pole: (1) 

s konfigurací bez magnetického pole, (2) s homogenním magnetickým polem v první 

(nastavení B) a druhé konfiguraci (nastavení D) pole, (3) pro konfiguraci gradientu 

(nastavení C) (Obrázek 19)  
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               A) 

 
                B) 

 
               C) 

 
               D) 

Obrázek 19:Konfigurace magnetického pole 

Pro zhodnocení rychlosti ohřevu v Cu kostce byly vybrány dvě impedanční úrovně 

pro Pt senzor, jmenovitě 25Ω (-185 °C) a 104Ω (+10 °C) a byly sledovány doby 

ohřevu mezi těmito úrovněmi. Přesnost byla zaznamenána společně s teplotami. 

Hodnota kroku kvantizace byla 193 ms. Aby se zvýšila přesnost měření, byly 

naměřené hodnoty interpolovány v bezprostřední blízkosti zvolených hladin. Příklad 

teplotního průběhu během jednoho měřícího cyklu je uveden na obrázku (Obrázek 

12). 

Výsledky experimentu 

Naměřené hodnoty rychlosti ohřevu ve zkoumaném vzorku pro všechny 

konfigurace magnetického pole jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 8). Ze získaných 

výsledků experimentu vyplývá, že homogenní magnetické pole druhého typu 

(nastavení D) s hustotou magnetického toku B = 250 mT vykazuje nejnižší hustotu 

toku času. V gradientním magnetickém poli (nastavení C), které vykazuje magnetický 

tok větší než dB/dx ≈ 19 T/m, je hustota časového toku vyšší ve srovnání s nastavením 

D. Homogenní magnetické pole prvního typu (nastavení B; B = 270 mT) kolmé na 

směr tepelného toku poskytuje vyšší hustotu toku v čase srovnatelnou s velikostí 

pozorovanou v zemském magnetickém poli, B = 50µT (nastavení A). Tabulka 8 

obsahuje hodnoty, které byly naměřeny během experimentu. Snímání impedance čtyř 

terminálů (PT100) se opakuje 10krát pro konfigurace bez magnetického pole 

(nastavení A), s homogenními magnetickými poli prvního (nastavení B) a druhého 

(nastavení D) typu, a s gradientem pole (nastavení C). Experiment byl opakován 

několikrát za stejných podmínek a poskytl stejné výsledky.  
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Obrázek 20: Příklad teplotního průběhu během jednoho měřícího cyklu: 1 – Cu kostka; 2 - teplota Cu bloku 

mezi magnety ve vzdálenosti 60 mm od středů magnetů 3 - teplota Cu bloku v bodě umístěném 60 mm (a ve 

svislém směru) od střední část mezi magnety 

 

Tabulka 8:  Naměřené hodnoty rychlosti ohřevu ve zkoumaném vzorku 

Měření Časová změna/s 

 Bez pole Homogenní pole I Gradientní pole Homogenní pole II 

1 36,64928955 37,71446887 34,48015863 22,82040233 

2 38,06576586 41,62355197 36,4855295 28,36592113 

3 39,7085593 38,67162785 39,54154481 29,79942564 

4 41,18051012 40,20475581 37,88963473 31,49956476 

5 42,77172513 38,4903284 38,57823307 33,26028898 

6 41,03824944 38,19525093 38,49898872 33,13491397 

7 44,16877291 38,91989879 39,23681201 34,11134567 

8 45,44665016 37,31208691 38,8054958 33,56003627 

9 42,74964147 39,09137363 38,70252762 34,34513303 

10 45,26375993 41,99884713 44,30902191 34,38462373 

Střední hodnota 41,70429239 38,65279468 38,65279468 31,21078131 

Standardní odchylka 2,801316176 1,495505043 2,36366684 3,482702384 

Pokles 0 -5,6 -7,317 -24,4 

Vyjádření v % 100 94,4 92,683 75,6 

Nastavení A B C D 
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Závěr 

Opakované měření ukázalo, že doba zahřívání je kratší než v předchozích 

experimentech (viz kap. 4.2.1). Tato podmínka byla dosažena změnou celého úkolu 

měření. Relativní poměr doby zahřívání je však srovnatelný s předchozími 

experimenty, a vzhledem k různým konfiguracím magnetického pole (nastavení A až 

D). Nejvýraznější zkrácení doby zahřívání měděné krychle vykazuje homogenní pole 

druhého typu (nastavení D), celkový čas zahřátí je pouze 31,2 ms, což vyjadřuje 

75,6% doby k hodnotám bez magnetického pole. Veškerá měření pro různá nastavení 

vnějšího magnetického pole jsou mimo toleranční odchylku měření. Lze tedy 

prokázat, že vnější magnetické pole mění dynamiku modelové hmoty, a pokud je 

časová hustota aplikována jako veličina, lze konstatovat, že tato hustota mění její 

hodnotu v jednotlivých případech 

Tento experiment potvrdil vyslovenou hypotézu H1. 

 

5  PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vědecký přínos této práce spočívá v teoretickém popisu vlivu „stacionárního“ 

magnetického pole (homogenní i gradientní pole) na okolní prostředí. Pomocí dílčích 

experimentů, kdy se nejprve zkoumal vliv těchto polí na nejjednodušší organismy, byl 

postupně definován teoretický vliv magnetického pole na kvantově-mechanický 

model částice. Tento vliv byl teoreticky odvozen pomocí Maxwellových rovnic. 

Z numerického vyjádření těchto rovnic byl vytvořen numerický model daného 

magnetického pole, která byl vzápětí prakticky ověřen a popsán ve finálním 

experimentu. Přínosem této práce je hlavně vytvoření daných numerických modelů, 

odvození teoretického popisu situace pomocí dílčích rovnic a vytvoření metodiky pro 

experimentální prokázání. 

 

5.1 ZHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě provedeného výzkumu byly postupně na základě numerického 

modelování a experimentálního ověření, potvrzeny následující hypotézy: 
H1.  Magnetické pole má vliv na dynamické chování anorganického vzorku materiálu. 

H2.  Magnetické pole má vliv na růstové vlastnosti živého organického vzorku. 

H3.  Magnetické pole nemá vliv na děje v rámci buněčné membrány. 

V předkládané práci bylo provedeno:  

Sestavení modelu pro vyhodnocení magnetického pole s respektováním jeho vlivu 

na elektrický náboj struktury (biologické). Numerický model je vhodný pro analýzu 

MKP v systému ANSYS. Z analýzy byly sestaveny experimentální úlohy. Výsledky 

experimentu jsou porovnány s numerickou analýzou, pro vyhodnocení byly použít 

techniky MRI zobrazení s podporou programů Marevisi a Matlab. Byl zkoumán vliv 

„stacionárního“ magnetického pole na živý biologický vzorek (RSE smrku ztepilého 

a houbový patogen Colletotrichum acutatum) podle modelovaných předpokladů, byly 

vyhodnoceny dílčí výsledky a následně byly ověřeny předpokládané hypotézy. 

Vytvořili jsme jednoduchý model a následně (na základě tohoto modelu) byl posouzen 
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vliv magnetických polí na buněčnou strukturu prokaryotické buňky. Ačkoliv se tímto 

modelování přímý vliv neprokázal a daná hypotéza H3 nebyla potvrzena, byly 

výsledky implementovány do teoretického popisu změny chování organických/živých 

látek v magnetickém poli. Bylo provedeno zkoumání vlivu „stacionárního“ 

magnetického pole na vzorky neživého organismu, byla sestavena odpovídající 

konfigurace/situace podle předpokládaných modelů. Po vyhodnocení výsledků byla 

potvrzena hypotéza H1 o vlivu magnetických polí, na dynamické chování 

anorganického materiálu. Nalezená modelová řešení byla porovnána a experimentálně 

ověřena, byly provedeny dílčí měření a došlo k zobecnění řešení a tím došlo k 

potvrzení výše uvedené hypotézy teorie o vlivu magnetického pole na změny 

dynamiky/růstu testovaného vzorku. 

 
6  ZÁVĚR  

Cílem práce bylo formulovat, odvodit a testovat možný vliv homogenního 

magnetického pole a gradientního magnetického pole na živou i neživou přírodu. 

Vlastnosti magnetického pole byly teoreticky ověřeny pomocí simulace v systémech 

Ansys a Comsol pomocí MKP a následně pomocí vypočítaných modelů byly 

prakticky realizovány. Pro dosažení požadovaného výsledku a potvrzení nebo 

vyvrácení daných hypotéz, bylo nejprve teoreticky popsáno a následně numericky 

odvozeno „stacionární“ magnetické pole. Vyvození bylo provedeno pomocí 

Maxwellových rovnic.  Výsledky výzkumu potvrdily vliv magnetického pole na živou 

přírodu a byl potvrzen také vliv na kvantově – mechanický model částice, která zde 

zastupovala „neživou přírodu“. Důležitým závěrem této práce je také poukázání na 

možnost mezioborové spolupráce, kdy byla spojena teoretická elektrotechnika a 

biologické materiály, tak aby nedošlo k poškození ani jedné zkoumané strany. Cíle 

této práce byly splněny a zároveň i poskytují možnost pro další výzkumnou činnost, 

jako je například další numerické modelování magnetických polí s ohledem například 

na nanostuktury použitého materiálu. Získané závěry jednotlivých experimentů byly 

publikovány na několika mezinárodních konferencích (PIERS, IIPhDW, 

MEASUREMENT, SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference) a 

publikovány ve vědeckých časopisech (MEASUREMENT, Journal of the 

International Measurement Confederation (IMEKO), Measurement Science 

Review, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie 

Środowiska).  
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