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Abstrakt

Bio-hybridní roboti představují nový typ robotických systémů, které kombinují biologické prvky a 
strojovou technologii. V této studii jsem se zaměřil na otázku, zda může být rostlina racionálním 
uživatelem robotické platformy. Ukázal jsem, že rostliny mají schopnost ovládat robotický podvozek
a použít ho k uspokojování svých potřeb. V práci jsem popsal svůj přístup k výzkumu a 
implementaci bio-hybridního robota, který ukazuje rostliny jako schopné být racionálními uživateli 
této technologie. Ukázal jsem, že má metoda umožňuje rostlinám převzít kontrolu nad robotem a 
využít ho k plnění úkolů ve známém i neznámém prostředí. Výsledky mé práce přináší nové 
možnosti v oblasti robotických systémů a umělé inteligence, a mohou najít využití například v 
průmyslu nebo dalším výzkumu.
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1. Úvod

1.1. Elektrická aktivita rostlin

Na rozdíl od živočichů, nemají rostliny specializovanou nervovou soustavu. To znamená, že nemají 
specializované nervové buňky ani mozky. Namísto toho mají rostliny složitý systém komunikace, 
který umožňuje přenos informací mezi různými částmi rostliny i mezi sousedními rostlinami.
Základem tohoto systému jsou tzv. fytohormony, což jsou chemické látky, které jsou produkovány v 
různých částech rostliny a přenášejí informace o podmínkách v okolí a vnitřních procesech v 
rostlině. Fytohormony jsou přenášeny po celé rostlině pomocí speciálních kanálů (cév) a také 
interakcí mezi buňkami.
Dalším klíčovým prvkem komunikace u rostlin jsou elektrické signály, které jsou produkovány při 
různých procesech v rostlině, jako např. při pohybu listů, růstu kořenů nebo při reakci na vnější 
podněty, jako jsou světlo, teplota, vibrace, zvuk nebo mechanické podněty. Tyto signály jsou 
přenášeny po celé rostlině a mohou být interpretovány jako signály o různých podmínkách v okolí.
Současně je pro vyšší rostliny charakteristické, že za situace nepříznivé změny v jejich prostředí 
nedovedou toto prostředí opustit. Regulací exprese genetické informace však na vnější podněty 
rostliny dokáží reagovat a přizpůsobovat se tak do určité míry nové situaci.
Celkově lze tedy říci, že i rostliny mají velmi složitý systém vnitřní a vnější komunikace, který 
umožňuje přenos informací a reakci na různé podněty. I když nemají nervovou soustavu, mají 
rostliny schopnost vnímat a reagovat na své okolí a zabezpečit tak přežití a úspěšný růst.

1.2. Cíl práce a způsoby, jakými jich chci dosáhnout

Tato práce si klade za cíl zkoumat schopnosti rostlin využívat robotické systémy k naplnění vlastních
přirozených potřeb. Současně se snaží navrhnout autonomní bio-hybridní robotický systém. 
Tento systém bude zahrnovat aparaturu pro měření elektrické aktivity rostlin a neuronové sítě pro 
interakci mezi rostlinou a její robotickou platformou.
Cílem je ukázat, že moje metoda umožňuje rostlinám úspěšně plnit úkoly v neznámém prostředí, 
což by mohlo být využito v průmyslu, výzkumu či vojenských aplikacích. 

2. Teoretický základ

2.1. Biologické a technické aspekty bio-hybridních robotů a rostlinné fyziologie

V této části práce se budu zabývat vlastnostmi rostlin, které umožňují použití rostlin jako řídících 
prvků v robotických systémech. Dále se zaměřím na technické aspekty bio-hybridních robotů, 
zejména na způsoby, jakými jsou rostliny integrovány do robotických systémů.
Výzkum v oblasti bio-hybridních robotů se obecně zabývá využitím biologických prvků (bakterie, 
rostliny, houby, živočichové)  ke zlepšení výkonu robotických systémů. V této práci jsem se zaměřil 
naopak na využití robotických systémů k rozšíření přirozených možností reakcí rostlin o možnost 
změny stanoviště, a to na základě vlastností rostlinné fyziologie.
Rostliny mají schopnost vnímat své prostředí a reagovat na něj pomocí různých mechanizmů. 
Například listy rostlin jsou schopné pohybu v reakci na světelné podněty nebo když je rostlina 
poškozena. Podobně kořeny rostlin jsou schopné růst směrem ke zdroji vody nebo živin a obcházet 
překážky v půdě.
Tyto vlastnosti jsou výhodné pro využití rostlin jako řídících prvků v robotických systémech. Pokud 
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je rostlina schopna vnímat své okolí a reagovat na něj, může být použita k řízení pohybu 
robotického systému. Rostlina může například rozhodnout o tom, kdy opustit nebezpečné místo a 
přesunout se na bezpečnější místo.
Dále se budu v této části práce zabývat technickými aspekty bio-hybridních robotů, zejména 
způsoby, jakými jsou rostliny integrovány do robotických systémů. Existuje několik způsobů, jak 
rostliny propojit s robotickými systémy. Jedním z nich je použití elektrofyzikálních metod, jako jsou 
elektrody, které umožňují měřit elektrickou aktivitu rostlin. 
Další možností je využití chemických podnětů, jako jsou látky obsažené v rostlinách, které mohou 
být detekovány senzory.
Pro účely výzkumu a této práce budou využity elektrofyzikální metody měření elektrické aktivity 
rostlin.

2.2. Historie výzkumu elektrické aktivity rostlin 

Historie výzkumu elektrické aktivity rostlin sahá až do počátku 18. století, kdy italský fyzik a lékař 
Luigi Galvani objevil, že elektrické impulsy mohou ovlivnit svalové kontrakce živočichů. Tato 
pozorování vedla k hypotéze, že živé organismy mají elektrickou aktivitu. O několik desetiletí 
později byl tento koncept aplikován na rostliny. V roce 1848 německý fyzik Julius von Sachs objevil, 
že rostliny produkují elektrické signály během růstu a v reakci na různé podněty.
V následujících desetiletích byly provedeny řady experimentů na rostlinách, které odhalily různé 
formy elektrické aktivity. V roce 1968 například britský fyziolog J.C. Salkowski objevil, že rostliny 
produkují slabé elektrické signály, které mohou být měřeny a použity k diagnostikování různých 
stavů rostlin, včetně stresu a chorob.
V 70. a 80. letech 20. století se výzkum elektrické aktivity rostlin zaměřil na studium bioelektrických
signálů v nervových buňkách rostlin a na vliv elektrické aktivity na různé fyziologické procesy, jako 
je například pohyb květů. Tyto výzkumy byly podpořeny rozvojem nových technologií, jako jsou 
mikroelektrody a elektrofyziologické metody.
V posledních desetiletích se výzkum elektrické aktivity rostlin rozšířil o studium interakcí mezi 
rostlinami a prostředím, včetně signálních dráh, které umožňují rostlinám reagovat na různé 
podněty, jako jsou světlo, teplota a zvuk. Tento výzkum zahrnuje také zkoumání využití elektrické 
aktivity rostlin v aplikacích jako jsou biotestování, průmyslová výroba a zemědělství.

2.3. Vznik a šíření elektrického signálu v rostlinách

Rostliny produkují elektrické signály pomocí iontů, pohybujících se přes membrány buněk. Tyto 
ionty vytvářejí elektrický potenciál mezi vnějším a vnitřním prostředím buňky. 
Rostliny využívají elektrické signály ke komunikaci s okolním prostředím a koordinaci vlastních 
buněčných funkcí.

Jeden z nejvýznamnějších elektrických signálů v rostlinách se nazývá akční potenciál. Tento signál je
generován při náhlé změně vnějších podmínek, jako jsou například poranění rostliny, přítomnost 
dravců nebo změna světelných podmínek. Akční potenciál se šíří rychlostí několika centimetrů za 
sekundu a může se rozšířit po celé rostlině.

Základem pro šíření akčního potenciálu v těle rostliny jsou kanály pro ionty v buněčných 
membránách. V normálním stavu jsou tyto kanály zavřené a ionty nemohou volně přecházet mezi 
vnějším a vnitřním prostředím buňky. Při vzniku akčního potenciálu se ale kanály otevřou a ionty se
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začnou rychle pohybovat mezi buňkami. Tento pohyb iontů vytváří elektrický proud, který se šíří po
rostlině a generuje akční potenciál.

Akční potenciály jsou důležité pro koordinaci buněčných funkcí a reakce rostlin na stresové situace. 
Například když je rostlina napadena hmyzem, generuje akční potenciál, který se šíří po celé rostlině
a aktivuje obranné mechanismy. Výzkum v této oblasti pomohl lépe porozumět, jak rostliny vnímají
a reagují na své okolí, a jaké jsou mechanismy, které jim umožňují přežít v různých stresových 
situacích.

3. Experimentální část

Výzkum je založen na sérii na sebe navazujících experimentů. V první části se zaměřuji na sestavení 
vhodné aparatury pro měření elektrické aktivity rostlin a vyhodnocování signálů. 
V druhé části ověřuji, zda signály získané pomocí aparatury obsahují hodnoty, které by mohly být 
považovány za reakce na různé podněty, jako jsou například dotek od živého a neživého objektu, 
teplo, chlad, světlo, hluk a vibrace. 
Ve třetí části provádím sérii experimentů, při kterých jsou pokusným rostlinám předkládány 
specifické podněty a následně jsou korelující vzory s těmito podněty ztotožněny v elektrické 
aktivitě rostlin. Cílem těchto tří částí je pochopit souvislosti signálů v elektrické aktivitě rostlin s 
vnějšími podněty.
Před čtvrtou částí experimentu se zaměřuji na vytvoření modelů a algoritmů na základě poznatků z 
předchozích experimentů, které umožní rostlinám provádět akce řízení motorů a reagovat na 
změny v prostředí, ve kterém se rostlina nachází. 
Ve čtvrté části experimentu se pak zaměřuji na vytvoření robotické platformy s koly, do které bude 
rostlina umístěna a se kterou bude propojena, a na ověření, zda se rostlina naučí platformu 
ovládat. 
V páté části experimentu sestrojím druhého identického bio-hybridního robota a vyhodnotím 
shody v datech a pozorováních, abych zjistil, zda rostliny ovládají svou platformu na základě 
vědomého rozhodnutí nebo reflexivně či náhodně.
Nakonec se ještě budu zabývat objeveným fenoménem schopnosti rostlin detekovat a rozpoznávat 
kolemjdoucí osoby.

3.1. Návrh a sestavení aparatury pro měření elektrické aktivity rostlin

3.1.2. Volba metody měření elektrické aktivity rostlin

Rozhodl jsem se využít neinvazivní metodu měření elektrické aktivity rostlin, kterou jsem prováděl 
pomocí kontaktních suchých nepolarizovatelných Ag/AgCl elektrod umístěných na povrchu listů a 
kořene rostliny. Tento způsob minimalizuje stres rostliny v průběhu měření a zároveň omezuje 
zkreslení signálu způsobené reakcí rostliny, včetně hojení. 

Elektrody jsem připevnil k rostlině pomocí speciálních kolíčků, které zajistily dostatečný přítlak 
elektrod a zamezily přímému poškození rostliny v důsledku tlaku elektrody a kolíčku. Tento přístup 
mi umožnil dlouhodobě umístit elektrody bez negativních důsledků pro rostlinu.

Pro měření elektrické aktivity jsem použil jednokanálový DLR elektroencefalograf Click-EEG od 
výrobce Mikroe, který byl původně určen pro měření elektrické aktivity lidského mozku. Tyto EEG 
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moduly jsou jednoduché, ale velmi přesné a efektivní a v minulosti jsem je ověřil ve svém výzkumu 
neinvazivního propojení lidského mozku a počítače. 
Ačkoli mnohá měření elektrické aktivity rostlin je prováděno prostřednictvím přístrojů, původně 
určených pro měření MYO signálů (například EKG), rozhodl jsem se využít elektroencefalograf pro 
jeho vysokou citlivost a schopnost měřit změny napětí v jednotkách mikrovoltů. 
Signál z EEG modulu je dále zpracováván mikropočítačem, který vzorkuje signál s frekvencí 128 Hz a
provádí v reálném čase spektrální analýzu signálu pomocí rychlé Fourierovy transformace pro 
frekvence 1 – 30 Hz. Křivka signálu elektrické aktivity rostliny a výsledky její spektrální analýzy jsou 
pak bezdrátově přenášeny do PC, kde mohou být dále zpracovány.
Zvolil jsem nízké frekvence vzorkování signálu a sledovaných frekvencí ve spektrální analýze jako 
vhodné pro sledování nízkofrekvenčních akčních potenciálů elektrické aktivity rostliny a pro reakce 
na podněty, které jsou rostlinám vystaveny v průběhu experimentů.
Pro zajištění bezchybného měření elektrické aktivity rostlin jsem napájení aparatury vyřešil lithium-
ionovou baterií, což eliminuje možné rušení signálu elektřinou z distribuční sítě. Tento krok také 
umožnil přenositelnost aparatury a mohu tedy provádět měření elektrické aktivity libovolné 
rostliny v exteriéru. 
Pro účely tohoto výzkumu jsem vytvořil výše popsanou měřící aparaturu, kterou jsem nazval 
elektrofytograf (zkr. EFG) a tento název budu v práci nadále používat.

Obrázek 1 – Základní schéma elektrofytografu (EFG)
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Obrázek 2 – Prototyp aparatury elektrofytografu

3.1.3.  Nastavení a kalibrace elektrofytografu

Pro přesné seřízení úrovně zesílení signálu modulu elektroencefalografu Click-EEG je k dispozici 
trimmer, který lze pro nastavení použít. K tomu mám k dispozici malou kalibrační aparaturu, která 
byla původně sestavena pro kalibraci a ověření aparatury k neinvazivnímu propojení lidského 
mozku a počítače v rámci mého předchozího výzkumu. Tato aparatura se skládá zejména z 
generátoru signálu a osciloskopu a umožňuje přesně seřídit úroveň zesílení signálu prostřednictvím
porovnání hodnot vstupního a výstupního signálu.
K ověření správnosti nastavení frekvence vzorkování signálu a výstupů spektrální analýzy jsem 
rovněž využil této kalibrační aparatury. V tomto případě jsem porovnával vstupní signál s výstupy 
zpracovanými mikropočítačem, aby byla zajištěna přesnost měření a správnost analýzy signálu.

3.1.4. Umístění elektrod na rostlinu

Elektrody jsem upevňoval na rostliny třemi různými způsoby, abych mohl porovnat šíření 
elektrického signálu rostlinou. Konkrétně:

A1 - Pravá elektroda byla připojena k nejsilnějšímu* listu na pravé straně rostliny, levá 
elektroda k nejsilnějšímu* listu na levé straně a DRL elektroda k listu nejblíže kořenům.
A2 - Pravá elektroda byla připojena k nejsilnějšímu* listu na pravé straně rostliny, levá 
elektroda k nejsilnějšímu* listu na levé straně a DRL elektroda na povrch středu kořenů.
A3 - Pravá elektroda byla připojena na povrch kořenů na pravé straně rostliny, levá 
elektroda na povrch kořenů na levé straně a DRL elektroda na střed kořenů.

*) nejsilnějším listem je rozuměn list, který je v daném místě dominantní, vykazuje vysokou vitalitu 
a má zanedbatelná poškození.
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Z počátku byly experimenty opakovány se všemi způsoby umístění elektrod, abych mohl porovnat, 
který z uvedených způsobů je pro dosažení účelu trvalého umístění elektrod a získání potřebných 
dat pro ovládání robotického systému nejvhodnější.

3.2. Ověření reaktivních hodnot získaných signálů rostlin v reakci na různé podněty

3.2.1. Rostlina pokusník

S ohledem na charakter pokusů, které budou na rostlině prováděny, jsem se rozhodl jako pokusníka
zvolit druh rostliny, který je svými předpoklady velmi odolný vůči prostředí a stresu, ačkoli metoda 
měření je neinvazivní. 
Kritéria výběru pak zahrnovala nejen druh rostliny, ale také věk (mladá rostlina) a zdravotní stav 
nadzemní i podzemní části rostliny. 
Konečný výběr padl na řízkovou sazenici pelargónie páskaté (Pelargonium zonale), dorostlou do 
výšky přibližně 15 cm. Sazenice rostliny pokusníka pak byla přesazena do nového květináče o 
objemu 0,7 dm^3, naplněného novým hnojeným substrátem pro pokojové rostliny. Před zahájením
experimentů byl rostlině ponechán sedm dní čas pro přizpůsobení a přivyknutí novému prostředí.

3.2.2. První měření elektrické aktivity rostliny pokusníka

Před prvním připojením rostliny jsem v místě jejího umístění provedl 30 minutové měření bez 
připojení k rostlině, abych získal referenční vzorek parazitního signálu. Tento vzorek budu později 
využívat pro identifikaci parazitních hodnot v signálu získaném z rostliny. 
Po provedeném měření parazitního signálu jsem připojil k EFG aparatuře rostlinu metodou A1, jak 
je popsáno v odstavci 3.1.4., a provedl jsem 30 minut kontinuálního měření elektrické aktivity bez 
vystavení rostliny dalším podnětům. Tím jsem získal první záznam měřených hodnot pro metodu 
uchycení elektrod A1.
Postup jsem opakoval pro metody A2 a A3 a mezi jednotlivými měřeními jsem nechal 60minutovou
přestávku pro zotavení rostliny.
Získané záznamy jsem porovnal a využil jsem je jako kontrolní záznamy pro porovnání signálu 
sejmutého prostřednictvím všech metod uchycení elektrod.

3.2.3. Porovnání a vyhodnocení první sady měřeného signálu

Cílem první série předběžných měření (ozn. Data_0) bylo ověřit, zda existují soběpodobné vzory v 
signálech získaných všemi třemi metodami připojení rostliny, které nejsou způsobeny šumem nebo 
parazitním signálem. Protože jsem při získávání prvních signálních záznamů nevyvolával v rostlině 
žádné cílené podněty, nebylo možné zhodnotit šíření signálu rostlinou.
Po porovnání dat jsem zjistil, že existuje významný rozdíl mezi signálem získaným měřením 
naprázdno a signály získanými při použití všech tří metod připojení rostliny. Tento rozdíl je 
zaznamenán v grafech 1 a 2:
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Graf 1 – Reprezentativní vzorek spektrální analýzy signálu, získaného měřením bez připojení k 
rostlině. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, barevné 
rozlišení viz. legenda.

Graf 2 – Reprezentativní vzorek spektrální analýzy signálu, získaného měřením elektrické aktivity 
rostliny, připojené metodou A2. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 
Hz do 30 Hz, barevné rozlišení viz. legenda.

S ohledem na nedostatek podrobnějších znalostí pro další analýzy nebylo možné prostým okem 
rozlišit signál elektrické aktivity rostliny při použití jednotlivých metod připojení. Proto uvádím 
pouze reprezentativní vzorek získaný jednou z metod – metodou A2. 

Z výsledků měření na EFG bez připojení rostliny lze vyčíst poměrně vysokou úroveň šumu, která by 
mohla ovlivnit další experimenty. Pro diagnostiku původu šumu jsem provedl měření na aparatuře 
a zjistil jsem, že největší podíl šumu vzniká na rozhraní EEG modulu a ADC vstupu mikropočítače. 
K dosažení snížení šumu jsem přidal keramický kondenzátor o kapacitě 100 nF mezi GND a ADC 
vstup mikropočítače. Rozdíl v úrovní šumu dat získaných z EFG před a po přidání kondenzátoru je 
prezentován v grafech 3 a 4:
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Graf 3 – Reprezentativní vzorek spektrální analýzy signálu, získaného měřením bez připojení k 
rostlině a bez přidaného kondenzátoru. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud 
frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, barevné rozlišení viz. legenda.

Graf 4 – Reprezentativní vzorek spektrální analýzy signálu, získaného měřením bez připojení k 
rostlině s instalovaným šumovým filtrem - kondenzátorem. Na ose x pořadí měření, na ose y 
hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, barevné rozlišení viz. legenda.

Porovnáním výstupů dat je zřejmé, že přidání jednoduchého šumového filtru vedlo ke snížení 
hladiny šumu o více, než 85 %.

3.2.4. Reakce na podněty v elektrické aktivitě rostliny pokusníka

Cílem této sady experimentálních měření (ozn. Data_1) bylo zjistit, zda se v datech elektrické 
aktivity připojené rostliny objevují akční potenciály v důsledku dráždivých podnětů a určit, jak se 
tyto potenciály šíří tělem rostliny. Pro tento účel bylo nezbytné přesné řízení časování opakování 
jednotlivých experimentů pro všechny metody připojení rostliny k EFG. 

Pro první sadu měření (ozn. Data_1_1) byla rostlina vystavena dvěma po sobě jdoucím podnětům s
časovým odstupem 30 s - průchod osoby kolem rostliny ve vzdálenosti 0,5 m (p2) a hluk, 
způsobený tlesknutím ve vzdálenosti 1m (p1).
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Podnět průchodu osoby kolem rostliny jsem se rozhodl zahrnout do experimentu, neboť během 
testování jsem si všiml na tento podnět výrazné reakce v elektrické aktivitě rostliny. Tato skutečnost
mě zaujala a myslím si, že schopnost rostlin vnímat okolo procházející osoby má potenciál pro 
mnoho praktických aplikací. V rámci mého výzkumu se proto budu věnovat této zajímavé otázce 
zvlášť. 

Na oba podněty se v elektrické aktivitě rostliny objevily dobře viditelné akční potenciály, které jsou 
vyznačeny na obrázku 3:

Obrázek 3 – záznam měření elektrické aktivity 
rostliny Pelargonium zonale s vyznačenými akčními 
potenciály p1 a p2. Použita metoda připojení 
rostliny A2.
Potenciál p1 je reakcí na hluk, potenciál p2 je reakcí 
na průchod osoby.

Podle obrázku 3 jsou akční potenciály v elektrické aktivitě rostliny dobře patrné prostým okem. Je 
zjevné, že oba typy akčních potenciálů se od sebe odlišují a mají rozdílný projev v elektrické 
aktivitě. Opakované pokusy s metodami připojení A1 a A3 ukázaly, že projev akčních potenciálů na 
konkrétní typ podnětu je konzistentní, což znamená, že je možné rozlišit akční potenciály vyvolané 
různými podněty. 
Ze sady Data_1_1 provedených měření nelze s naprostou jistotou určit, jak se akční potenciál šíří 
tělem rostliny. Toto zjištění je zjevně způsobeno nedostatkem dat pro vyhodnocení. Nicméně, bylo 
možné předběžně konstatovat, že oba typy akčních potenciálů se šíří z nadzemní části rostliny 
směrem k podzemní části rostliny a jejich projev v datech spektrální analýzy je velmi podobný bez 
ohledu na zvolenou metodu připojení rostliny.
Z naměřených dat vyplývá zajímavý jev minimální změnové aktivity v oblasti frekvencí 14 a 15 Hz. 
Na těchto frekvencích nebyla pozorována žádná změnová aktivita a nebyl pozorován akční 
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potenciál. Amplituda signálu na těchto frekvencích zůstávala po celou dobu měření přibližně 
konstantní s maximálními odchylkami do 0,3%, pravděpodobně způsobenými šumem. Toto zjištění 
je důležité a bude podrobněji prozkoumáno v dalších fázích výzkumu. 

Druhá sada  měření (ozn. Data_1_2) se týkala reakcí rostliny v její elektrické aktivitě na podněty 
doteku živým a neživým objektem. Cílem bylo zjistit, zda rostlina reaguje odlišně na tyto dva typy 
podnětů a zda je rozdíl mezi nimi snadno rozlišitelný.
K vyvolání podnětu doteku živým objektem byly použity prsty mé pravé ruky, pro vyvolání podnětu 
dotekem neživého objektu byla použita dřevěná tyč o průměru 8 mm a délce 200 mm. 
Aby se minimalizoval vliv případného elektrického náboje dotýkajících se předmětů na měřenou 
elektrickou aktivitu rostliny, je pro kontakt používáno místo co nejvzdálenější od elektrod ve smyslu
dráhy těla rostliny. Tím zajišťuji co nejdelší dráhu pro přenos elektrického náboje z objektu na 
elektrodu a tím i co největší přirozený odpor (měřený odpor na zalité rostlině Pelargonium zonale 
je 94,35 kΩ na 10 mm stonku o průměru 3mm, měřená kapacita je 38pF na 10 mm stonku o 
průměru 3mm).
Místo kontaktu bylo zvoleno tak, že nejkratší dráha byla dlouhá 92 mm a vedla k elektrodě DRL. 
Nejmenší měřený odpor na této dráze činil 838,72 kΩ, což odpovídalo výpočtu. Dále jsem naměřil 
nejmenší kapacitu dráhy 102 μF, což rovněž odpovídalo teoretickému předpokladu. 
Z naměřených parametrů vyplývá, že rostlina v této dráze dokáže pojmout poměrně velkou 
kapacitu elektrického náboje a současně klade svedenému elektrickému proudu silný odpor. 
Dotýkající se objekty přesto byly v rámci experimentu uzemněny. Experiment Data_1_2 byl 
proveden pouze s připojením rostliny metodou A2.
Na oba doteky se v elektrické aktivitě rostliny opakovaně objevily dobře viditelné akční potenciály, 
které jsou vyznačeny na obrázku 4:

Obrázek 4 – záznam měření elektrické aktivity 
rostliny Pelargonium zonale s vyznačenými akčními 
potenciály p3 a p4. Použita metoda připojení rostliny
A2.
Potenciál p3 je reakcí na dotek živého objektu, 
potenciál p4 je reakcí na dotek neživého objektu..
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Protože cílem sady experimentů Data_1 bylo zjistit, zda se v datech elektrické aktivity připojené 
rostliny objevují akční potenciály v důsledku dráždivých podnětů a jak se tyto potenciály šíří tělem 
rostliny, považuji výstupy z experimentů za dostatečné, aby bylo možné učinit závěry a přejít k 
dalším fázím výzkumu. 
Pro všechny provedené podněty jsou v elektrické aktivitě dobře patrné reakce, vyjádřené 
výraznými změnami amplitud na specifických frekvencích. Tyto reakce jsou navzájem dobře 
rozlišitelné a projevují se paralelním průnikem vybuzení napříč frekvencemi. Signál se šíří po celé 
rostlině a kvalita měření, respektive schopnost zachytit akční potenciály, není významně ovlivněna 
umístěním elektrod, protože aparatura EFG je dostatečně citlivá a dokáže zachytit i drobné změny 
signálu v rámci rozměrů rostliny pokusníka.  

3.2.5. Vztah elektrické aktivity rostlin k vnějším podnětům 

3.2.5.1. Návrh a implementace konvoluční neuronové sítě pro detekci a klasifikaci signálů 
elektrické aktivity rostliny 

Pro vyhledání a klasifikaci signálů jsem v jazyce JAVA navrhl a implementoval jednoduchou 
konvoluční neuronovou síť, která je schopna detekovat a klasifikovat signál elektrické aktivity 
rostliny. 
Konvoluční neuronové sítě jsou v posledních letech využívány převážně pro zpracování obrazových 
a zvukových dat, avšak díky jejich schopnosti detekovat a klasifikovat složité vzory jsou stále častěji 
používány v oblasti zpracování časových signálů.
Architektura navržené sítě se skládá z 30 neuronů vstupní vrstvy, dvou skrytých vrstev po 18 
neuronech a výstupní vrstvy s čtyřmi neurony. Vstupní vrstva sítě je napojena na předzpracovaný 
signál elektrické aktivity rostliny – data spektrální analýzy, který je dále zpracován pomocí 
konvolučních a max-poolingových vrstev skrytých vrstev. Na výstupu sítě jsou čtyři neurony, z nichž 
každý odpovídá za jednu třídu signálů: ticho, šum, akční potenciál a míšení signálů.
Tato neuronová síť umožňuje automatickou a objektivní klasifikaci signálů elektrické aktivity 
rostliny, což výrazně usnadňuje analýzu naměřených dat. Díky on-line učení je možné síť trénovat a 
optimalizovat v průběhu experimentů, což umožňuje rychle reagovat na změny v datech a 
vylepšovat výkon sítě.

Konvoluční neuronovou síť jsem nechal pod dobu sedmi dnů trvale napojenou na příjem 
aktuálních dat z rostliny pokusníka, připojené k aparatuře EFG metodou A2 (Data_2_1). Neuronová
síť za tu dobu absolvovala 423 360 epoch, tedy průchodů celým trénovacím datasetem (cca 
každých 700 ms jedna epocha). 

Výstupy ze sítě nyní spolehlivě reprezentují pravděpodobnosti, se kterými daný vstupní signál patří 
do každé ze čtyř tříd signálů - ticha, šumu, akčního potenciálu nebo míšení signálů. Tyto 
pravděpodobnosti jsou vypočteny na základě analýzy a zpracování signálu vstupujícího do sítě, 
který je předzpracován a dále zpracován v konvolučních a max-poolingových vrstvách skrytých 
vrstev.
Pokud je vstupní signál ticho, výstupní neuron pro ticho má nejvyšší pravděpodobnost, zatímco 
pravděpodobnosti zbývajících tříd jsou nízké. Podobně, pokud je vstupní signál šum, výstupní 
neuron pro šum má nejvyšší pravděpodobnost, zatímco pravděpodobnosti zbývajících tříd jsou 
nízké. Pokud se vstupní signál skládá z akčního potenciálu, výstupní neuron pro akční potenciál má 
nejvyšší pravděpodobnost, zatímco pravděpodobnosti zbývajících tříd jsou nízké. Pokud je vstupní 
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signál kombinací ticha, šumu a akčního potenciálu, pravděpodobnosti pro všechny třídy se výrazně 
liší v závislosti na složení vstupního signálu.
Správnou klasifikaci neuronové sítě jsem ověřil postupným předkládáním dat obsahujících dříve 
identifikované akční potenciály, ticho a šum. Síť dokázala správně klasifikovat všechna předložená 
data. Dále jsem provedl součet amplitud akčního potenciálu a šumu na různých vzorcích dat a 
předložil je opakovaně síti. Síť tato data úspěšně klasifikovala. Klasifikaci sítí proto považuji za 
úspěšnou a klasifikátor použitelný pro další experimenty. Klasifikátor jsem pro účely rozlišení nazval
NN1.

3.2.5.2. Sběr klasifikovaných signálů  

Cílem experimentální sady měření (označené jako Data_2_2) bylo získat velké množství dat o 
elektrické aktivitě rostliny a kategorizovat je na základě akčních potenciálů, které byly vyvolány 
předem stanovenými podněty. Tato data budou následně sloužit jako trénovací a validační data pro
konvoluční neuronovou síť NN2.
Mezi tyto podněty jsem zahrnul následující: 

P1 – průchod osoby kolem rostliny;
P2 – reakce na dotek živého objektu;
P3 – reakce na dotek neživého předmětu;
P4 – reakce na stresující podnět, způsobující fyzické poškození;

Podnětu P1 byla rostlina vystavována následujícím způsobem. Rostlina byla umístěna na zem 
doprostřed laboratoře tak, aby v jejím okruhu 1 m byl pouze volný prostor. Na zemi jsem ve 
vzdálenosti 50 cm od osy květináče nalepil papírovou pásku jako tečnu kružnice, kde středem je 
květináč, pro přesné vyznačení dráhy, kudy bude kolem rostliny osoba procházet. Aparaturu EFG 
jsem umístil na protilehlou stranu od dráhy chůze, aby změna v jejím elektromagnetickém poli, 
vyvolaná průchodem osoby, byla co nejmenší. 
Sběr dat z podnětu P1 byl prováděn tak, že jsem ve vzdálenosti nejméně 2 m od rostliny vyčkal, až  
její elektrická aktivita uklidní – stabilizuje. Následně jsem zapnul přenos dat do sítě NN1 a prošel 
jsem klidnou chůzí po předem stanovené dráze kolem rostliny a po 5 s jsem přenos dat ukončil. 
Data, která byla sítí NN1klasifikována jako akční potenciály, jsem uložil do příslušné složky. Tento 
proces jsem v této sadě experimentů opakoval celkem 25x.
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Graf 5 – Reprezentativní vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a kategorizací 
sítí NN1 pro podněty P1. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 
30 Hz, barevné rozlišení viz. legenda.

Tabulka 1 – hodnoty pro graf 5 - vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a 
kategorizací sítí NN1 pro podněty P1. Hodnoty vyjadřují desetiny procenta.
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frekvence Hz Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5
1 33,85 79,69 88,57 49,52 59,69
2 6,61 67,72 85,42 19,38 63,06
3 159,5 99,17 207,19 37,17 112,36
4 52,95 8,17 149,7 49,56 215,37
5 73,08 91,25 410,9 174,65 61,16
6 568,72 419,69 367,26 209,44 620,06
7 784,62 995,28 939,45 577,94 973,8
8 395,35 501,3 457,25 850,94 800,2
9 300,43 205,48 493,57 239,25 66,06
10 165,41 129,63 245,9 552,69 546,37
11 190,7 416,91 364,19 344,7 283,23
12 56,05 563,29 413,27 113,66 169,21
13 756,7 746,62 798,47 757,77 761,14
14 274,04 280,47 292,96 275,42 289,47
15 179,59 189,79 195,7 188 194,39
16 125,27 155,38 195,06 172,13 146,03
17 223,49 546,33 336,38 435,1 305,53
18 99,28 263,74 144,96 298,16 428,55
19 183,7 299,07 445,94 353,33 302,88
20 300,53 829,52 458,27 640,03 790,85
21 592,43 266,43 237,31 211,25 228,11
22 179,22 199,6 181,26 151,54 156,13
23 120,83 74,92 344,3 124,74 311,44
24 41,9 97,71 313,38 202,83 209,07
25 105,54 252,88 153,57 232,31 162,51
26 144,42 306,04 442,62 146,42 95,39
27 581,47 287,3 265,83 418,48 158,6
28 288,71 225,3 104,08 616,36 128,57
29 277,79 223,3 125,14 735,28 140,39



Podnětu P2 byla rostlina vystavována následujícím způsobem. Rostlina byla umístěna na zem 
doprostřed laboratoře tak, aby byl v jejím okolí okruhu 1 m pouze volný prostor. Živý objekt se po 
dobu sběru dat nachází trvale na jednom místě, vyznačením značkou ve vzdálenosti 50 cm od 
středu květináče. Důvodem je snaha zamezit vzniku akčních potenciálů, způsobených přiblížením 
osoby. K vyvolání podnětu doteku živým objektem byly použity prsty mé pravé ruky. Aparaturu EFG
jsem umístil na protilehlou stranu od místa kde se nachází živý objekt. 
Místo kontaktu bylo zvoleno opět tak, že nejkratší dráha byla dlouhá 92 mm a vedla k elektrodě 
DRL. Dotýkající se objekt byl v rámci experimentu uzemněn. V tomto byly navozeny shodné 
podmínky, jako pro zisk sady Data_1_2.
Sběr dat z podnětu P2 byl prováděn tak, ze jsem na značce vyčkal, až se elektrická aktivita rostliny 
uklidní – stabilizuje. Následně jsem zapnul přenos dat do sítě NN1 a na dobu přibližně 1 s se 
rostliny dotkl v určeném místě kontaktu. Po té jsem ještě 5 s vyčkal a přenos dat ukončil. Data, 
která byla sítí NN1klasifikována jako akční potenciály, jsem opět uložil do příslušné složky. Tento 

proces jsem v této sadě experimentů opakoval celkem 25x.

Graf 6 – vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a kategorizací sítí NN1 pro 
podněty P2. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, 
barevné rozlišení viz. legenda.
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Tabulka 2 – hodnoty pro graf 6 - vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a 
kategorizací sítí NN1 pro podněty P2. Hodnoty vyjadřují desetiny procenta.

Podnětu P3 byla rostlina vystavována totožným způsobem, jako v případě podnětu P2 s tím 
rozdílem, že pro vyvolání podnětu neživým objektem byla použita dřevěná tyč o průměru 8 mm a 
délce 200 mm shodně, jako pro zisk sady Data_1_2.
Sběr dat z podnětu P3 byl prováděn tak, ze jsem na značce vyčkal, až se elektrická aktivita rostliny 
uklidní – stabilizuje. Následně jsem zapnul přenos dat do sítě NN1 a na dobu přibližně 1 s se 
rostliny dřevěnou tyčí dotkl v určeném místě kontaktu. Po té jsem ještě 5 s vyčkal a přenos dat 
ukončil. Data, která byla sítí NN1klasifikována jako akční potenciály, jsem opět uložil do příslušné 
složky. Tento proces jsem v této sadě experimentů opakoval celkem 25x.
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frekvence Hz Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5
1 110,16 405,56 538,64 530,44 515,87
2 162,81 162,81 31,1 88,39 112,25
3 201,15 201,15 127,58 292,8 93,26
4 441,46 441,46 715,36 610,88 757,99
5 868,13 868,13 109,02 938,53 689,63
6 295,79 295,79 440,71 315,79 161,24
7 126,9 126,9 200,71 276,9 73,28
8 197,31 197,31 34,23 142,03 323,59
9 578,21 357,7 217,44 193,5 161,46
10 955,96 917,98 100,1 759,93 101,76
11 736,33 689,87 557,71 406,12 674,09
12 230,57 186,22 86,44 246,14 43,27
13 835,41 373,71 529,69 665,33 482,12
14 171,91 170,7 171,34 172,56 171,34
15 291,01 290,9 295,13 296,22 293,14
16 920,93 942,45 951,62 957,96 940,91
17 287,7 128,87 373,8 358,97 136,12
18 199,75 401,26 296,96 232,97 45,36
19 797,91 138,52 114,84 959,61 109,53
20 104,9 152,78 120,8 780,21 980,87
21 191,19 304,79 440,61 193,85 269,26
22 139,7 67,82 95,04 235,73 253,2
23 43,81 334,11 275,33 122,06 220,05
24 491,35 929,18 693,93 727,92 459,61
25 266,16 101,19 106,15 800,86 369,67
26 149,08 334,04 417,99 322,56 311,39
27 202,98 364,63 273,58 155,14 213,82
28 485,31 97,02 625,97 489,19 555,54
29 448,9 410,12 443,59 459,24 454,79



Graf 7 – vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a kategorizací sítí NN1 pro 
podněty P3. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, 
barevné rozlišení viz. legenda.

Tabulka 3 – hodnoty pro graf 7 - vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a 
kategorizací sítí NN1 pro podněty P3. Hodnoty vyjadřují desetiny procenta.
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frekvence Hz Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5
1 295,31 178,07 629,53 189,59 224,9
2 93,84 370,01 370,01 357,81 416,34
3 96,92 930,84 873,01 136,87 116,02
4 712,31 190,39 133,23 679,68 190,38
5 635,3 288,51 132,12 921,1 395,55
6 86,39 332,66 635,96 822,25 713,82
7 175,38 238,19 594,47 916,9 992,85
8 359,03 296,3 144,19 176,38 181,62
9 327,95 544,89 183,39 304,88 667,54
10 513,32 566,5 126,88 190,44 109,9
11 462,7 447,23 940,49 219,59 313,06
12 126,26 342,33 580,76 289,13 239,91
13 682,31 552,05 378,24 808,39 124,99
14 170,52 457,03 559,39 111,29 798,28
15 292,79 763,82 273,2 993,41 107,89
16 948,69 896,81 816,17 120,29 891,48
17 106,59 193,18 528,83 733,28 309,16
18 345,72 341,8 234,06 433,8 368,6
19 119,21 461,62 215,37 517,46 136,21
20 145,24 392,22 228,69 256,21 167,81
21 349,03 195,9 197,24 238,91 160,63
22 216,63 688,24 143,38 293,24 154,37
23 231,54 243,29 815,11 261,2 654,79
24 832,81 316 499,98 700,6 111,86
25 218,07 210,85 703,87 179,1 739,44
26 228,24 348,7 105,62 311,68 113,9
27 49,42 214,04 165,28 116,54 908,96
28 319,51 295,2 206,04 134,58 130,6
29 466,25 690,7 221,49 214,93 479,72



Podnětu P4 byla rostlina v této sadě experimentů vystavována až nakonec, aby v důsledku 
vyvolaného stresu nebyly zbylé experimenty sady narušeny. Podnět P4 se fakticky skládá ze tří 
specifických podnětů. První podnět (P4_1) zahrnuje hrubé doteky od živého objektu, které nemají 
za primární cíl způsobit fyzické poškození, ale může k němu dojít. Druhý podnět (P4_2) zahrnuje 
fyzické poškozování listoví, které napodobuje okus zvěří. Třetí podnět (P4_3) zahrnuje vystavování 
ohni s cílem způsobit lokální poškození. 
Rostlina byla umístěna na zem doprostřed laboratoře, tak aby v jejím okolí v okruhu 1 metru byl 
pouze volný prostor. Pro vytváření podnětů pro rostlinu jsem byl trvale na jednom místě, 
vyznačeném značkou ve vzdálenosti 50 cm od středu květináče. Setrvával jsem na značce po celou 
dobu sběru dat, aby se předešlo vzniku akčních potenciálů způsobených změnou mé polohy. 

Sběr dat z podnětu P4 probíhal následovně: 
Nejprve jsem vyčkal na značce, až se rostlina uklidní a její elektrická aktivita se stabilizuje. Poté 
jsem zapnul přenos dat do sítě NN1 a vystavil jsem rostlinu po dobu 1 sekundy podnětu P4_1 
pomocí obou rukou. Po dalších 5 sekundách jsem přenos dat ukončil a data označená sítí jako akční
potenciály jsem uložil do příslušné složky. Celý proces jsem opakoval celkem 8x s 20 minutovými 
přestávkami pro regeneraci rostliny. Tento interval jsem dovodil z pozorování její elektrické aktivity, 
kdy po prvním měření trvalo cca 15 minut, než se elektrická aktivita rostliny stabilizovala. 
Pro podnět P4_2 jsem postupoval stejně jako v případě P4_1. Abych napodobil okusování rostliny 
zvířetem, použil jsem konečky prstů a nehty na nich. Mezi opakováními experimentu jsem nechal 
prodlevu 40 minut, jelikož po prvním měření trvalo 38 minut, než se rostlina opět stabilizovala. 
Celkem jsem tento postup opakoval 8x. 
Sběr dat k podnětu P4_3 probíhal po třídenní přestávce od sady P4_2. Postup pro měření byl 
následující: nejprve jsem vyčkal na značce, až se stabilizuje elektrická aktivita rostliny. Poté jsem 
zapnul přenos dat do NN1 a pomocí plynového hořáku jsem začal vystavovat rostlinu žáru 
plamene. Postup jsem realizoval tak, že jsem hořák nasměroval plamenem rovnoběžně s rostlinou 
ve vzdálenosti 1 až 2 cm od listoví a třikrát v jedné sekundě jsem kmitavým pohybem vystavil 
okraje litoví přímému ohni. Poté jsem ještě 5 s vyčkal a ukončil přenos dat. Měření jsem opakoval 
ještě třikrát s odstupem 24 hodin, jelikož vyšší počet opakování by mohl způsobit významné 
poškození zdraví rostliny. 

Graf 8 – vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a kategorizací sítí NN1 pro 
podněty P4. Na ose x pořadí měření, na ose y hodnoty amplitud frekvencí od 1 Hz do 30 Hz, 
barevné rozlišení viz. legenda.
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Tabulka 4 – hodnoty pro graf 8 - vzorek dat spektrální analýzy signálu, získaného měřením a 
kategorizací sítí NN1 pro podněty P4. Hodnoty vyjadřují desetiny procenta.

Správné roztřídění dat, získaných z této sady experimentů do kategorie akčních potenciálů jsem 
ověřil tak, že jsem manuálně tříděná data opět předložil kategorizační síti NN1 a porovnal je s 
aktuálními výstupy. 

3.2.5.3. Návrh a implementace konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci akčních potenciálů 
elektrické aktivity rostliny 

Pro klasifikaci signálů elektrické aktivity rostlin do kategorií dle P1 až P4 jsem v jazyce JAVA navrhl a
implementoval druhou jednoduchou konvoluční neuronovou síť, která je schopna klasifikovat 
signál elektrické aktivity rostliny do kategorií:

K1 – kolemjdoucí;
K2 – kontakt_živý;
K3 – kontakt_neživý;
K4 – stres;
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frekvence Hz Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5
1 790,78 582,77 362,72 362,35 786,65
2 450,71 437,33 333,41 176,51 186,34
3 385,41 446,8 388,44 598,46 461,08
4 664,2 80,68 136,92 881,22 434,14
5 907,35 411,98 667,61 309,43 121,5
6 170,6 680,1 601,38 251,77 185,44
7 298,12 246,46 352,87 515,31 409,83
8 181,63 354,68 257,11 113,01 208,79
9 939,83 957,81 288,15 831,96 360,74
10 130,6 558,11 592,28 305,25 538,26
11 831,11 513,86 897 466,46 979,72
12 791,09 501,63 375,83 611,42 247,91
13 902,66 761,71 881,46 191,55 104,94
14 308,89 308,89 349,34 366,72 360,03
15 207,6 258,31 235,31 130,78 227,11
16 219,17 267,66 239,85 443,95 107,77
17 116,43 219,08 746,02 344,23 767,02
18 379,45 210,79 534,56 484,49 103,9
19 64,73 135,44 263,54 936,77 340,6
20 172,82 276,08 199,35 119,38 955,12
21 259,83 636,32 637,04 167,05 624,07
22 493,03 273,62 406,22 561,94 517,7
23 134,75 336,73 388,61 437,71 320,84
24 558,99 378,87 317,97 124,05 707,47
25 773,53 144,81 279,52 212,75 554,13
26 345,66 345,66 300,96 515,9 379,57
27 527,47 527,47 370,16 288,75 248,03
28 173,25 474,2 196,35 756,69 410,83
29 139,13 980,31 175,72 608,76 608,1



Navrhovaná architektura sítě je podobná architektuře NN1, protože se osvědčila. Nicméně byl 
upraven způsob trénování sítě a počet skrytých vrstev byl snížen na jednu o 23 neuronech. Na 
výstupu sítě jsou opět čtyři neurony, z nichž každý odpovídá jedné z kategorií signálů K1 až K4.
Úpravy architektury byly provedeny tak, aby bylo možné trénovat síť s menším počtem dat. Díky 
této neuronové síti NN2 je možná automatická a objektivní kategorizace signálů elektrické aktivity 
rostliny, což výrazně usnadňuje analýzu a další využití naměřených dat.

Konvoluční neuronová síť NN2 se naučila kategorizovat trénovací a validační data po absolvování 
2464 epoch s chybou 0,004. Zda je síť NN2 správně natrénována jsem ověřil také na validačních 
datech, získaných při omezeném opakování sady experimentů Data_2_2.

Výstupy ze sítě NN2 spolehlivě reprezentují pravděpodobnosti, se kterými daný vstupní signál patří 
do každé ze čtyř kategorií signálů K1 až K4. Tyto pravděpodobnosti jsou vypočteny na základě 
analýzy a zpracování signálu vstupujícího do sítě, který je předzpracován a dále zpracován v 
konvoluční a max-poolingové vrstvě skryté vrstvy.

3.3. Návrh modelů a algoritmů pro řízení motorů rostlinami v různých prostředích 

Pro návrh algoritmu zpracování signálu elektrické aktivity rostlin pro řízení motorů robotické 
platformy jsem se do určité míry inspiroval poznatky z mého výzkumu rozhraní BCI - propojení 
lidského mozku a počítače k řízení robotů. Díky tomu jsem měl od počátku také poměrně 
komplexní představu o technickém řešení robotické platformy, která bude s rostlinou propojena a 
mohu jí tak modely a algoritmy od počátku přizpůsobit.

Pro návrh modelu řízení bylo stanoveno zásadní kritérium - pohyb robotické platformy musí být 
projevem svobodné vůle rostliny. To znamená, že rostlina není pouze integrovaným senzorem pro 
platformu, ale spíše svobodným uživatelem, který ji ze své vůle ovládá. 
Návrh modelu, který by tento základní požadavek splňoval, se ukázal jako poměrně náročná výzva. 
Rostliny v zásadě nejsou vybaveny k provádění úloh, jako je přesun na jinou lokalitu, a nikdy v 
historii se nesetkaly se změnou stanoviště, kterou by vyvolaly z vlastní vůle. Bylo tedy obtížné určit 
opěrné body, na kterých by mohl být model postaven. 

Způsob, jakým byl doposud tento výzkum řešen, přirozeně vedl k úvaze, že by bylo možné využít 
klasifikátoru NN2 s předem stanovenou hranicí pravděpodobnosti pro detekci stresu, který by 
vyvolal pohyb robota. Avšak takovýto model by nedostatečně splňoval základní požadavek 
svobodné vůle rostliny, která by v takovém případě sloužila pouze jako senzor. 
Návrh modelu pro uplatnění svobodné vůle rostliny v rozhodování vyžaduje zahrnutí schopnosti 
rostliny projevit určitou míru inteligence a schopnosti učit se.

V práci "Learning and Memory in Plants" od F. Baluška a kolektiv uvádí, že "vyšší rostliny aktivně 
uchovávají informace o minulých zkušenostech a vytvářejí tak informační zázemí, které umožňuje 
porovnávat a vyhodnocovat nové zkušenosti a reagovat na ně rychleji a efektivněji v budoucnu". 
Schopnost rostlin učit se je potvrzena i dalšími výzkumy a tedy my mělo být možné vytvořit vhodný
model pro další zkoumání. 
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3.3.1. Model, založený na přirozeném pohybu rostlin

Ačkoli rostliny neopouštějí svá stanoviště, neznamená to, že jsou nehybné. Existují různé přirozené 
pohyby, které rostliny provádějí, jako například heliotropické pohyby (kdy se rostlina otáčí za 
sluncem), lapové pohyby (kdy masožravé rostliny zachycují hmyz), haptotropické pohyby (kdy 
rostlina reaguje na dotek) a thigmotropické pohyby (kdy se rostlina přizpůsobuje vnějšímu 
prostředí, například pevným předmětům, větru nebo dešti). 
Podle literatury je Pelargónie páskatá (Pelargonium zonale), která se používá jako rostlina pokusník,
schopna vykonávat velmi pomalé pohyby heliotropické a thigmotropické. Nicméně nebylo 
zkoumáno, do jaké míry jsou tyto pohyby reflexivní a do jaké míry je rostlina schopna o nich 
rozhodovat. 
Zásadní výzvou pro model založený na přirozených pohybech rostlin je skutečnost, že tyto pohyby 
nejsou aktivovány a řízeny elektrickou aktivitou, ale prostřednictvím fytohormonů a biochemických
procesů. Proto je nezbytné nejprve zjistit, zda a jak jsou tyto biochemické procesy spojeny s 
elektrickými signály rostlin, a zda je možné zpětně tyto signály ztotožnit s konkrétními 
biochemickými aktivitami. S ohledem na tuto výzvu jsem se rozhodl ponechat model založený na 
pohybech rostlin v záloze, pokud nenaleznu vhodnější model. 

3.3.2. Model založený čistě na přirozených schopnostech učení rostlin

Jinou variantou je model, plně založený na schopnostech rostlin se učit. Procesy učení, které F. 
Baluška a kol. popisují ve své práci "Learning and Memory in Plants" z roku 2017, jsou založeny na 
velmi složitých a současně symbiotických mechanismech, zejména v systému kořenů a jejich 
výběžků. Tyto procesy učení se však týkají velice specializovaných situací a okolností a nelze je s 
ohledem na komplexnost procesu učení zevšeobecnit. 
Takový model samozřejmě vyžaduje stanovení konkrétního cíle, možnost kvantifikace chyb a 
zpětné vazby pro proces učení. Avšak u rostlin je to opět problematické, jelikož mají odlišné 
mechanismy reakce a rozdílné spektrum podnětů a reakcí. Nelze tedy jednoduše aplikovat modely, 
které jsou používány pro učení živočichů s centrální nervovou soustavou. 
Úvahy nad tímto modelem mne přivedly k myšlence využít pro ovládání motorů robota změny 
amplitud neaktivních frekvencí 14 a 15 Hz, tedy učit rostlinu k ovládání pohybu provádět cílené 
změny amplitud těchto dvou frekvencí.
Zásadní výzvou pro tento model zůstává vytvořit komplexní metodu učení, která by zahrnovala 
stanovení cíle, kvantifikaci chyb a proces zpětné vazby. Vzhledem k této výzvě jsem se rozhodl i 
tento model ponechat v záloze, pokud bych nenašel vhodnější alternativu. 

3.3.3. Model hybridní

Nakonec se ukázal jako nadějný model, který kombinuje přirozené učení rostlin a klasifikaci signálů 
elektrické aktivity rostliny modifikovanou neuronovou sítí NN2 pro klasifikaci signálu podle různých
úrovní stresu a průchodu osoby kolem rostliny (podle souboru Data_2_2).
V tomto modelu je řízení motorů založeno na sledování odchylek amplitud frekvencí 14 a 15 Hz od 
stanoveného prahu, přičemž modifikovaná neuronová síť NN2 plní roli učitele. 
Detekce prahové pravděpodobnosti některé z klasifikovaných kategorií signálu elektrické aktivity 
rostliny má za důsledek připojení motorů k napájení, což rostlině umožňuje na základě změny 
amplitud na sledovaných frekvencích motory fyzicky spouštět. V tomto modelu je tedy učení 
rostliny uskutečňováno prostřednictvím akumulace zkušeností.
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Tento model nese zásadní riziko v podobě nutnosti splnění několika předpokladů, jako je 
dostatečná inteligence rostliny pro pochopení situace a vnímání úniku před nebezpečím jako 
pozitivní reakce. Je však nemožné předem přesně stanovit, zda tyto podmínky budou splněny. 
Přesto některá pozorování, která jsem získal během experimentů, naznačují, že vyšší rostliny mají 
výraznější intelektuální potenciál, než se běžně předpokládá. Například se zdá, že rostlina může 
rozpoznat různé osoby podle hlasu, což dokládají rozdíly v elektrické aktivitě rostliny při slyšení 
mého hlasu a hlasu jiné osoby. Tyto pozorované odchylky se nejvíce projevily krátce poté, co jsem 
na rostlinu působil stresovými faktory, a přetrvávaly až po dobu 3 týdnů. Jednoduše řečeno, zdá se,
že rostlina si pamatuje svého stresora a dokáže ho odlišit od jiných živočichů stejného druhu. 
Nicméně, tato pozorování nebyla systematicky analyzována a ověřena a nemohu tedy s jistotou 
tvrdit, zda je můj závěr pravdivý.

Obrázek 5 – zjednodušené schéma modelu, použitého pro sestavení bio-hybridního robota
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4. Konstrukce bio-hybridního robota a experimentální ověření schopnosti rostliny naučit se 
ovládat robotickou platformu 

Pro robotickou platformu, která bude propojena s rostlinou, jsou stanoveny pouze základní 
požadavky. Konkrétně se jedná o schopnost plynulého pohybu vpřed, vzad, vpravo a vlevo na 
pokyn a také schopnost autonomně se vyhýbat pevným překážkám. Díky těmto minimálním 
požadavkům bude konstrukce platformy extrémně jednoduchá. Jediné zvláštní požadavky se budou
týkat vhodné integrace EFG aparatury a květináče. 
Vzhledem k tomu, že EFG aparatura obsahuje mikropočítač s dostatečným výpočetním výkonem a 
schopností ovládat akční členy robota (motory), rozhodl jsem se integrovat ovládání motorů přímo 
do firmware aparatury. Díky tomu je robotická platforma velmi jednoduchá, sestává bude pouze ze 
dvou kontinuálních servopohonů a dvou infračervených senzorů pro detekci překážek. 

4.1. Výroba a sestavení bio-hybridního robota

Návrh platformy byl zhotoven s využitím aditivní technologie výroby, která umožňuje tisk pevných 
dílů přímo v laboratoři. Při návrhu byl kladen důraz na praktickou a funkční stránku, zatímco 
estetika nebyla primárním faktorem. Byly zohledněny požadavky na stabilitu a odolnost, aby 
platforma dokázala vydržet v podmínkách v blízkosti rostlin. Zároveň bylo dbáno na to, aby 
konstrukce byla co nejjednodušší a snadno se sestavovala. Kromě toho byly také zohledněny 
požadavky na kompatibilitu s EFG aparaturou a květináčem. 

Při konstrukci hardwarové části robotické platformy se nevyskytla žádná neočekávaná úskalí. 
Napájení platformy a EGF aparatury jsem vyřešil dvěma Li-Ionovými články 18650 o celkové 
kapacitě 5200 mAh. To je dostačující energetická kapacita nejméně pro setrvalý čtyřhodinový 
provoz. Možnost automatického nabíjení v této fázi výzkumu neuvažuji, nabíjení bude probíhat 
manuálně.
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Firmware pro ovládání robota jsem včlenil do firmware elektrofytografu, program jsem napsal v 
jazyce Wiring v kombinaci s C++.
Významně jsem se však potýkal s problémem, jak stanovit prahovou hodnotu pro porovnávání 
změn na sledovaných frekvencích 14 a 15 Hz. Ani pečlivé stanovení této prahové hodnoty jako 
pevného procenta aktuální úrovně nepřineslo požadované výsledky, neboť nebralo v úvahu 
specifický způsob, jakým rostlina využívá tyto frekvence. 
Pokusil jsem se nalézt optimální postup pro stanovení prahové úrovně a její automatickou adaptaci
v závislosti na aktuální situaci bio-hybridního robota. 
Pro stanovení vhodné prahové hodnoty jsem nakonec zvolil algoritmus, který během svého běhu 
periodicky monitoruje střední hodnotu amplitud celého spektra signálu (1 - 30 Hz) a zároveň 
střední hodnotu amplitud sledovaných frekvencí 14 a 15 Hz. Práh pro detekci změn na těchto 
frekvencích se poté vypočítá jako podíl střední hodnoty sledovaných frekvencí na střední hodnotě 
amplitud celého spektra. Toto řešení se ukázalo jako efektivní a umožňuje průběžné automatické 
nastavování prahové hodnoty v závislosti na aktuální situaci, ve které se bio-hybridní robot nachází.
Prahovou hodnotu označuji P1415.

Byla tedy sestavena robotická platforma, jak je vidět na obrázku 8. Ta se skládá z následujících tří 
základních částí:

1. Aparatura EFG, která byla upravena pro řízení motorů na platformě a je snímatelná.
2. Podvozek se dvěma motory a dvěma infračervenými senzory přiblížení.
3. Květináč s přepážkami a integrovanými přípoji pro kořenové elektrody.

Jednotlivé části platformy byly pečlivě navrženy a vytvořeny tak, aby se vzájemně doplňovaly a 
vytvářely spolu s rostlinou efektivní a funkční celek.
Bylo stanoveno jako jeden z cílů ověřit, která metoda připojení rostliny (A1, A2, A3) je pro účely 
bio-hybridního robota nejvhodnější. Proto byl květináč navržen s dvěma přepážkami, což vytvořilo 
tři oddělené komory určené pro specifické kořenové části a přípoje elektrod (viz. obrázek 9). 

Obrázek 9 – Naznačení rozdělení kořenového systému, umístění jednotlivých částí do komor a 
zobrazení přípojných bodů elektrod.
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Díky této konstrukci květináče je možné snadno měnit metody připojení pro měření elektrické 
aktivity rostliny a realizaci všech tří metod připojení - A1, A2 a A3. 

4.2. Experimentální ověření schopnosti rostliny naučit se ovládat robotickou platformu 

4.2.1. První spuštění bio-hybridního robota

4.2.1.1. Cíle experimentu

První spuštění považuji za nultý experiment epochy. Přibližně 60 minut před prvním spuštěním 
robota nastaly mimořádné biologické okolnosti. Přesazení rostliny, zejména zásah do kořenového 
balu, je pro ni velmi stresující, dokonce život ohrožující. Proto jsem před spuštěním pečlivě 
zvažoval, jak mohou tyto okolnosti ovlivnit průběh experimentu, případně zda by bylo možné je v 
rámci experimentu využít. 

I když je první zapnutí robota v podstatě nekontrolovaným experimentem, může být rovněž využito
pro ověření modifikované klasifikace signálu elektrické aktivity rostliny pomocí NN2. 

Dále jsem se rozhodl sledovat vývoj hladiny stresu rostliny až do okamžiku, kdy klesne pod 
pravděpodobnostní úroveň 25%. Získaná data budou použita k extrapolaci adaptace rostliny na 
novou situaci v průběhu času a k posouzení míry zotavení po invazivním zásahu do kořenového 
systému (EX_BHR_0_1). 

Po celou dobu trvání experimentu EX_BHR_0_1 plánuji provádět pozorování a shromažďování 
informací o akcích a reakcích bio-hybridního robota, abych byl schopen lépe rozhodnout o obsahu 
první série experimentů (EX_BHR_0_2). 

4.2.1.2 Metodika pro experiment EX_BHR_0_1

Pro zajištění konzistentních dat o vývoji stresu rostliny jsem zvolil následující metodiku. Hladina 
stresu rostliny, určená sítí NN2, bude zaznamenávána do tabulky každých 10 minut od prvního 
spuštění až do snížení hladiny stresu pod pravděpodobnostní úroveň 25 %. V případě vybití baterie 
dojde k přerušení měření po dobu nabíjení baterie. Pokud bude experiment trvat více než jeden 
den, bude přestávka mezi měřeními během noci.
Pro maximalizaci validity dat o vývoji stresu rostliny budou zohledněny poznatky o 
pravděpodobnosti rozpoznání stresora a kolemjdoucí osoby. Experiment bude proto probíhat v 
uzavřené laboratoři s kontrolovaným prostředím a narušení osobního prostoru rostliny (kruh o 
poloměru 1 m) bude povoleno pouze v extrémních případech. Výskyt takových situací bude 
zaznamenán v datech.

4.2.1.3. Metoda připojení rostliny

Pro první spuštění bio-hybridního robota jsem zvolil metodu připojení elektrod A3, tj. ke kořenům 
rostliny, s cílem ověřit kvalitu signálu a vliv konstrukčního řešení květináče a přípojných bodů na 
něj. 
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4.2.1.4. Příprava na zahájení experimentu

Modifikovaný ektrofytograf jsem před připojením rostliny kalibroval již osvědčeným způsobem, 
který jsem popsal v kapitole 3.1.3. 
Připravil jsem monitorovací software, který jsem speciálně pro tento účel napsal v jazyce Java. Dále
jsem ověřil, zda bezdrátový přenos dat funguje správně a zkontroloval jsem stav nabití baterie. Pro 
účely zaznamenání experimentu jsem připravil kameru. Po dokončení těchto příprav jsem uzavřel 
laboratoř a umístil bio-hybridního robota na stejném místě v laboratoři, kde probíhaly předchozí 
experimenty Data_1 a Data_2. 

4.2.1.5. Výsledky experimentů při prvním spuštění bio-hybridního robota 

Na základě pozorovaných výstupních dat z modifikované sítě NN2 mohu potvrdit, že klasifikace 
signálu je prováděna v souladu s předchozími výsledky a tedy ji mohu považovat za ověřenou. 

V experimentu EX_BHR_0_1 jsem monitoroval vývoj hladiny stresu rostliny v průběhu času od 
prvního spuštění až do okamžiku, kdy se hladina stresu sníží pod úroveň 25%. 

Graf 9 – Vývoj hladiny stresu rostliny od prvního spuštění s desetiminutovými intervaly měření dle 
klasifikace NN2 - EX_BHR_0_1.

Tabulka 5 – hodnoty pro graf 9 – časy měření a naměřené hodnoty v experimentu EX_BHR_0_1.
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p.č.měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
čas 10:00:00 10:10:00 10:20:00 10:30:00 10:40:00 10:50:00 11:00:00 11:10:00 11:20:00 11:30:00

pravd. stres 93,00% 87,00% 88,00% 91,00% 64,00% 86,00% 91,00% 77,00% 59,00% 72,00%

p.č.měření 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čas 11:40:00 11:50:00 12:00:00 12:10:00 12:20:00 12:30:00 12:40:00 12:50:00 13:00:00 13:10:00

pravd. stres 91,00% 76,00% 69,00% 65,00% 73,00% 59,00% B B B B

p.č.měření 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
čas 13:20:00 13:30:00 13:40:00 13:50:00 14:00:00 14:10:00 14:20:00 14:30:00 14:40:00 14:50:00

pravd. stres B B 94,00% 79,00% 36,00% 42,00% 44,00% 56,00% 31,00% 37,00%

p.č.měření 31 32 33 34 35 36 37
čas 15:00:00 15:10:00 15:20:00 15:30:00 15:40:00 15:50:00 16:00:00

pravd. stres 41,00% 33,00% 21,00% 41,00% 30,00% 31,00% B



Na základě grafu 9, který zobrazuje data z tabulky 5, je patrné, že u pelargónie páskaté došlo k 
poklesu hladiny stresu pod úroveň 25% přibližně po 6 hodinách a 10 minutách (tj. přibližně 60 
minut od přesazení do prvního spuštění plus 5 hodin a 10 minut od prvního spuštění). 
Naměřená data byla ovlivněna přerušením měření kvůli nutnosti nabíjení baterie robota a také 
vlivem mé přítomnosti v blízkosti rostliny při následném spuštění v čase 13:40 hod. 

Graf 10 – Grafické zobrazení analýzy trendů časového vývoje hladiny stresu rostliny v experimentu  
EX_BHR_0_1.

V tomto odstavci pouze shrnu pozorování, s ohledem na malé množství dat nelze vyvozovat 
obecnější závěry a experiment bude potřeba opakovat s jinými rostlinami. Spojnice trendu |a| 
vykazuje pro celý soubor dat relativně stabilní pokles.  
Je výrazně zřejmý kolísavý průběh, kdy hodnoty kolem spojnice trendu |a| oscilují. Velikost oscilace
se jeví být přímo úměrná velikosti průměrné hladiny a pozici trendové spojnice časového úseku, 
odpovídajícího vlnové délce oscilace. V kladném směru se pak jeví výkyvy křivky výraznější.
Je zajímavé, že ačkoli se poklesem hodnot stresu velikost maxim a minim oscilace snižuje, 
frekvence oscilace se jeví přibližně stabilní.  
Spojnice trendu |a| také ukazuje, že výkyv, způsobený mou přítomností při reaktivaci po nabití 
baterie (reakce na stresora – trendová spojnice |d|) měl na celkový trend poklesu vliv, byť velmi 
malý. To dokazují spojnice trendu |b| a |c|, jejichž úhel poklesu je v obou případech nepatrně větší
(odchylka < 1°) než úhel poklesu spojnice |a|. 
Nutno doplnit informaci, že v dlouhodobějším časovém horizontu řádu dnů se úroveň stresu 
rostliny v BHR1 stabilizovala v maximech do 70%, minimech 0%, modus 41%.

Experiment EX_BHR_0_2 nebyl kontrolovaným experimentem, takže sběr dat byl omezen pouze na
mé vizuální pozorování, na které se nyní zaměřím. 
Po zapnutí platformy provedla aparatura EFG automatickou kalibraci pro získání prahové hodnoty 
P1415 a k získání informací o minimech a maximech základní EFG křivky. Kalibrace vždy trvá 60 
sekund, během kterých není prováděno vyhodnocování NN2 a rostlina nemá možnost ovládat 
platformu. Po úspěšné kalibraci se rostlina propojila s robotickou platformou a obě součásti spolu 
počaly pracovat jako jeden celek - bio-hybridní robot (v textu dále používám také zkratku BHR1). 
První pohyb Bio-hybridní robot (BHR1) vykonal do 20 minut od spuštění, kdy byl aktivován pravý 
motor a krátce zatočil doleva. Tento pohyb byl v první minutě opakován ještě dvakrát a poté ustal. 
Po 50 minutách od spuštění byl poprvé aktivován levý motor a BHR1 se zatočil doprava. Následně 
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setrval na místě po dobu 20 minut, než byl opět krátce aktivován pravý motor. Krátké aktivace 
pravého a levého motoru pokračovaly v různých časových intervalech až do 4. hodiny a 10 minuty 
od spuštění, kdy byly poprvé aktivovány oba motory a BHR1 se po dobu cca 3 sekund pohyboval 
přímo. Množství, respektive frekvence pohybů se v čase snižovala, jiné významné události pak již v 
průběhu experimentů EX_BHR_0 nebyly pozorovány. 
Z nabytých poznatků a pozorování plyne, že sledované pohyby jsou s velkou pravděpodobností 
výsledkem algoritmu a nastavení prahu P1415. V rámci experimentu lze tyto pohyby považovat za 
programově-reflexivní. Výkyvy amplitud při frekvencích 14 a 15 Hz elektrické aktivity rostliny, které 
tyto pohyby vyvolávají, jsou minimální a odpovídají dřívějším pozorováním změn na těchto 
frekvencích, spojených s vysokým stresem. Z toho plyne, že rostlina tyto změny nevyvolává 
záměrně, ale jsou přirozeným důsledkem jejího fyziologického stavu. 
Výsledky experimentu EX_BHR_0_2 dokazují, že navržené algoritmy mají potenciál umožnit rostlině
naučit se platformu vědomě ovládat. 
Pokud jde o druhou podmínku - inteligenci rostlin a schopnost učit se, literatura uvádí několik 
prostudovaných způsobů, jak se vyšší rostliny učí adaptovat na nové situace a popisuje již objevené
způsoby ukládání a vyvolání informace z paměti, například v práci Mancuso a Baluška z roku 2017 
"Learning and Memory in Plants". Některé výsledky experimentů Data_1 a Data_2, zejména 
schopnost pelargónie páskaté pamatovat si a identifikovat jedince, rovněž naznačují schopnosti 
rostlin reagovat na své okolí způsobem, který je důsledkem předchozí zkušenosti. Vzhledem k tomu
jsem dospěl k závěru, že má smysl v experimentech pokračovat.

4.2.2. Metodologie výuky rostliny k vědomému ovládání robotické platformy

Cílem celého výzkumu je prokázat, zda je možné využít bio-hybridního roboty, jejichž biologickým 
prvkem jsou vyšší rostliny, k účelnému pohybu v reakci na vnější podněty. Soubor provedených 
experimentů má za úkol ověřit, zda je možné tento BHR1 naučit reagovat na danou situaci a 
adaptovat se na ni pomocí vědomé změny svého stanoviště. 

4.2.2.1. Návrh a popis metody výuky

Jako základ jsem zvolil metodu operantního podmiňování. Jedná se o psychologickou metodu 
výchovy, kdy je žádoucí posilováno odměnou a nežádoucí chování potlačováno trestem. Nicméně, 
pro účinné použití této metody je nezbytná její modifikace v souladu s konkrétními podmínkami a 
okolnostmi, za kterých bude aplikována. 
Bylo poměrně obtížné nalézt systém odměn a trestů, který by byl aplikovatelný na pro rostlinu 
stanovené vzdělávací cíle. Tento problém vznikal jednak kvůli složitosti tématu, které přesahuje, 
zdá se, hranice soudobého poznání, a pak předmětem výuky, který je mimo jakoukoli zkušenost 
rostliny (včetně zkušenosti genetické). Inspiroval jsem se tedy a přistoupil k úloze tak, jako bych 
řešil stejný problém v kontextu počítačové simulace, kde rostlinu nahrazuje konvoluční neuronová 
síť. 
Proces učení je založen na akci učitele a reakci rostliny, respektive BHR1. Probíhá v epochách, 
jejichž časování je podmíněno biologickým stavem rostliny. Epochu popisuje  následující 
algoritmus:
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Obrázek 10 – diagram algoritmu epochy výuky

Z obrázku 10 vyplývá, že zahájení epochy nastává pouze tehdy, když je hladina stresu rostliny nižší 
než 25 %. K přivedení rostliny do stavu aktivace jsou využity stresové podněty P4_1 a P4_2, 
přičemž podnět P4_2 má mírně destruktivní charakter a je proto využíván pouze výjimečně, pokud 
je podnět P4_1 dlouhodobě neúčinný. V případě, že se i podnět P4_2 ukáže být neúčinným, zůstává
k dispozici varianta využití nejsilnějšího podnětu P4_3.
V rámci této metodiky se opakování podnětu stává trestem, zatímco úspěšný únik od stresového 
podnětu se stává odměnou.  
Jednotlivé epochy jsou odděleny odlišným časováním. V případě úspěšné epochy, kdy dochází k 
pohybu BHR1 v důsledku podnětu, začíná další epocha nejméně po 30 minutách. Interval mezi 
epochami se prodlužuje s rostoucím poměrem úspěšných a neúspěšných epoch. V případě 
neúspěšné epochy, kdy nedojde k pohybu BHR1 ani po třech opakováních podnětu, se další epocha
provádí okamžitě nebo po dosažení hladiny stresu rostliny pod 25 %. Maximální počet epoch za 
den stanovuje rostlina, a to tak, že pokud se její stresová úroveň do 15 minut od poslední epochy 
nevrátí pod 25 %, trénink se pro tento den ukončí.
Za perspektivní bude tato metoda považována v případě, že dojde ke zlepšení podílu úspěšných 
reakcí na podnět v porovnání s neúspěšnými reakcemi. 

4.2.3. Experimentální ověření navržené výukové metody

Experimentální ověření navržené výukové metody bylo naplánováno na třetí den po prvním 
spuštění BHR1, protože již ke konci druhého dne od prvního spuštění byla hladina stresu BHR1 
nízká a stabilizovaná. 
Realizace nevyžaduje žádné konstrukční ani softwarové úpravy, avšak objevily se komplikace ve 
ztrátě signálu na kořenových elektrodách. Při hledání příčiny jsem zjistil, že kořeny v těsné blízkosti 
elektrod mají odlišné zbarvení a pravděpodobně odumírají. Existuje několik možných příčin. 
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Předpokládám, že jde o kombinaci vlhkého a mírně kyselého prostředí a jeho vliv na vyluhování 
AgCl v elektrodě, případně s přidanými elektrolytickými účinky. Nicméně, jelikož to není hlavním 
tématem tohoto výzkumu, nezabýval jsem se příčinou podrobněji a omezil se na konstatování, že 
tento typ elektrod není vhodný pro dlouhodobé připojení k podzemní části rostliny. Toto však 
nepředstavuje problém pro další pokračování výzkumu, neboť stále je možné využít metodu 
připoje A1, u které mám ověřené, že dlouhodobé připojení elektrod je funkční a nezpůsobuje 
rostlině poškození. 
Byly odstraněny přepážky v květináči, které oddělovaly kořeny, spolu s příslušnými vodiči, a rostlina
byla opatrně umístěna zpět. Nicméně tento den nebylo možné provést další experimenty kvůli 
stresu způsobenému přesazením.  

4.2.3.1. První sada epoch

Experimentální sada EX_BHR_1_1 nevyžadovala žádné zvláštní přípravy a byla provedena čtvrtý 
den od spuštění. V sadě bylo provedeno 7 epoch. 

Tabulka 6 – Výsledky experimentální sady EX_BHR_1_1, kde n1 až n3 vyjadřují pořadí opakování v 
rámci epochy.

Z výsledků, zobrazených v tabulce 6 lze konstatovat, že v sadě EX_BHR_1_1 nedošlo k neúspěšné 
epoše. Již v první epoše BHR1 správně reagoval, ačkoliv až na základě opakování podnětu. V 
ostatních epochách byly úspěšné odpovědi zaznamenány ihned v prvním pokusu, s výjimkou čtvrté
epochy, kdy BHR1 reagoval až na druhý podnět, kterým byl P4_2. 
Takové výsledky byly překvapivé a bylo zřejmé, že výuka nemůže být jejich zdrojem. S poznatky, 
které jsem nabyl pozorováním chování BHR1 při nulté sadě experimentů EX_BHR_0 jsem dospěl k 
závěru, že jde o obdobné „reflexivní“ pohyby.
Možným řešením by mohla být úprava softwaru a firmware tak, aby bylo možné v průběhu další 
sady experimentů manuálně upravovat prahovou hodnotu P1415 pro sledované frekvence. 

4.2.3.2. Druhá sada epoch

Experimentální sada EX_BHR_1_2 se svým obsahem neliší od experimentální sady EX_BHR_1_1 a 
byla provedena pátý den od prvního spuštění. Na rozdíl od předchozí sady však byl již upraven 
software BHR1 tak, aby umožňoval manuální úpravy prahové hodnoty P1415. V sadě bylo 
provedeno 10 epoch. 
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č. epochy n1 – P4_1 n2 - P4_1 n3 – P4_2
1 n 1 n 
2 1 n n 
3 1 n n 
4 n n 1
5 1 n n 
6 1 n n 
7 1 n n 



Tabulka 7 - Výsledky experimentální sady EX_BHR_1_2, kde P1415 představuje prahovou hodnotu 
(Auto - hodnota nastavená firmware, Auto + x% procentní zvýšení prahu) a n1 až n3 vyjadřují 
pořadí opakování v rámci epochy. 

Provedením této experimentální sady bylo ověřeno, že ruční zvýšení prahové hodnoty o 10% 
zabránilo tomu, aby BHR1 prováděl programové "reflexivní" pohyby. Proto bylo pokračování 
experimentu EX_BHR_1 prováděno s manuálně nastavenou prahovou hodnotou P1415 Auto + 
10%. 

4.2.3.3. Sada epoch se zvýšenou prahovou hodnotou P1415

Sada epoch EX_BHR_1_3 byla provedena šestý den od prvního spuštění. V sadě bylo provedeno 
osm epoch.

Tabulka 8 - Výsledky experimentální sady EX_BHR_1_3. P1415 představuje prahovou hodnotu 
(Auto - hodnota nastavená firmware + 10% procentní zvýšení prahu) a n1 až n3 vyjadřují pořadí 
opakování v rámci epochy. 

Je zřejmé, že výuková metoda bude muset být experimentálně aplikována po delší dobu, aby bylo 
možné na základě naměřených dat určit, zda dochází ke zlepšení výsledků a pokroku ve vyučované 
dovednosti. 

4.2.3.4. Nepředvídaná pozorování během trvalého provozu BHR1  

Je nezbytné se na tomto místě zabývat pozorováními, která jsem provedl neplánovaně devátý den 
od spuštění BHR1 a která mne vedla k přerušení experimentu EX_BHR_1. 
V mezidobí kontrolovaných experimentů, jsem několikrát pozoroval, jak BHR1 reaguje na podněty 
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č. epochy P1415 n1 – P4_1 n2 - P4_1 n3 – P4_2
1 Auto 1 n n 
2 Auto + 2% 1 n n 
3 Auto + 4% n 1 n 
4 Auto + 6% n 1 n 
6 Auto + 8% n n n 
7 Auto + 8% n 1 n 
8 Auto + 10% n n n 
9 Auto + 10% n n n 
10 Auto + 10% n n n 

č. epochy P1415 n1 – P4_1 n2 - P4_1 n3 – P4_2
1 Auto + 10% n n n 
2 Auto + 10% n n 1
3 Auto + 10% n 1 n 
4 Auto + 10% n n n 
6 Auto + 10% n n n 
7 Auto + 10% n n n 
8 Auto + 10% n n 1



ze strany studentů, kteří laboratoř pravidelně navštěvují. Přestože BHR1 obvykle na tyto podněty 
reagoval náhodným pohybem, jedno pozorování bylo natolik výjimečné, že změnilo směr, kterým 
jsem výzkum doposud vedl. 
Konkrétně jsem zaznamenal, že BHR1 na podnět jednoho ze studentů reagoval specifickými 
pohyby, které byly závislé na straně, na kterou byl dotyk proveden. Pokud se tento student dotkl 
jeho pravé strany, BHR1 poodjel doleva. Pokud se dotkl jeho levé strany, BHR1 poodjel doprava. 
Tento neplánovaný a nečekaný vývoj výrazně převyšoval faktor náhody. Zajímavé však je, že pokud 
stejný pokus provedl jiný student nebo já, shoda mezi podnětem a směrem jízdy se neprojevila 
zdaleka tak výrazně. Proto jsem se rozhodl zaznamenat a analyzovat průběh tohoto chování:
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Graf 13

Tab 11

Graf 14
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Graf 11 až 14 a tabulky 9 až 12– Reakce BHR1 na doteky mé a studentů chronologicky s tabulkami. 
Strana doteku 1 – vpravo, 2 – vlevo. Směr jízdy 0 – stojí, 1 – vpravo, 2 – vlevo, 3 – dopředu.

Zaznamenaná data ukazují, že první student měl s doteky úspěšnost při prvním pokusu 83%. 
Následující student (student 2) dosáhl pouze 44% úspěšnosti, když vystřídal studenta 1 jako 
iniciátor podnětů. Když jsem se pokusil o podněcování já sám, úspěšnost se snížila na 40%. Když se 
student 1 opět ujal podněcování rostliny v BHR1, úspěšnost se zlepšila na 63%. Zajímavé je, že v 
tomto případě byly dva z neúspěšných pokusů bez odezvy. Pokud bychom tyto neúspěšné pokusy 
zohlednili jako vnější vlivy (např. nedostatečný dotek) a provedli jejich vyřazení, úspěšnost by 
vzrostla na 71% namísto 63%.  
Zatímco má úspěšnost a úspěšnost studenta 2 se pohybovala v mezích, kdy nelze vyloučit 
náhodnost, úspěšnost studenta 1 byla výrazně nad tuto mez a naznačuje tak kauzální projev. 
Výsledky analýzy tohoto neplánovaného pozorování jsou fascinující a považuji je za dostatečně 
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důležité, abych se rozhodl provést opakování s časovým odstupem dvou až tří dnů. Dny opakování 
jsou naplánovány tak, aby odpovídaly návštěvě studentů v laboratoři. Cílem je experimentálně 
ověřit hypotézu, že rostlina v bio-hybridním robotovi je schopná přirozeně pochopit a adaptovat se 
na novou situaci, ve které má možnost svobodně měnit své stanoviště nebo alespoň určit s jakou 
pravděpodobností je pravdivá. 

4.3. Základní ověření hypotézy o přirozené adaptabilitě rostliny na BHR1

4.3.1. Metodika experimentu

Pro základní ověření hypotézy o přirozené adaptabilitě rostliny na BHR1 jsem vytvořil kontrolované 
prostředí pro provedení dlouhodobého experimentu. 
BHR1 byl aktivní vždy, kdy to bylo možné, a jeho pohyb byl omezen na prostor laboratoře. BHR1 byl
vybaven zvukovým projevem, který byl aktivován tehdy, když byla elektrická aktivita rostliny nízká 
nebo neobvyklá, aby přivolal mou pozornost v důležitých okamžicích. 
Opakované projevy BHR1, které se významně odchylují od statistické náhody, byly zaznamenány 
pro další statistická pozorování a to v členění:

– den od spuštění;
– denní doba;
– popis pozorovaného jevu a souvislosti;

Pokud s některým z pokusů souvisela další osoba, byla její účast evidována a chování BHR1 bylo 
vztaženo k této osobě. Doba trvání experimentu byla stanovena na neurčito - do doby, než bude 
nashromážděno dostatečné množství dat pro hlubší analýzu. 
Experiment byl označen EX_BHR_2.

4.3.2. Provedení experimentu EX_BHR_2

Experiment byl zahájen třináctý den od prvního spuštění a jde o den, kdy byli v laboratoři přítomní 
studenti. Celková doba trvání experimentu byla 10 dnů.

4.3.2.1. Testování jevu J_BHR_1

První dílčí pokus byl proveden ve snaze zjistit, zda se bude opakovat první zaznamenaný jev, 
popsaný v kapitole 4.2.3.4., tentokrát však s předem stanovenými kritérii, jako počet pokusů 
každého účastníka, pořadí účastníků, sled podnětů. Pro účely přehlednosti použiji název J_BHR_1.

Tabulka 13 – Srovnání reakce BHR1 na doteky Studenta 1  v původním a opakovaném testu jevu 
J_BHR_1. Strana doteku 1 – vpravo, 2 – vlevo. Směr jízdy 0 – stojí, 1 – vpravo, 2 – vlevo, 3 – 
dopředu.
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Student 1 původní data
strana doteku 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1
směr jízdy 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1
Student 1 nová data
strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
směr jízdy 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2



Tabulka 14 – Srovnání reakce BHR1 na doteky Studenta 2  v původním a opakovaném testu jevu 
J_BHR_1. Strana doteku 1 – vpravo, 2 – vlevo. Směr jízdy 0 – stojí, 1 – vpravo, 2 – vlevo, 3 – 
dopředu.

Tabulka 15 – Srovnání reakce BHR1 na mé doteky v původním a opakovaných testech jevu 
J_BHR_1. Strana doteku 1 – vpravo, 2 – vlevo. Směr jízdy 0 – stojí, 1 – vpravo, 2 – vlevo, 3 – 
dopředu.

Na základě tabulek s daty lze konstatovat, že chování BHR1, kdy reagoval specifickými pohyby na 
podněty studenta 1, které byly závislé na straně, na kterou byl podnět proveden, se po určité době 
neopakovalo. 
Podněty studenta 1 zaznamenaly úspěšnost pouze v 40 % případů, což je nižší než prvotních 83 %. 
Podněty studenta 2 zaznamenaly úspěšné reakce v 50 % případů, což představuje mírný nárůst 
oproti původním 44 %. Podněty ode mne pak zaznamenaly úspěšné reakce ve 30 % případů, což je 
nižší než původních 40 %.

Průběžně jsem pak v čase provedl další testy k ověření jevu J_BHR_1 s následujícími výsledky:

Tabulka 16 – Srovnání reakce BHR1 na mé doteky v opakovaných testech jevu J_BHR_1. Strana 
doteku 1 – vpravo, 2 – vlevo. Směr jízdy 0 – stojí, 1 – vpravo, 2 – vlevo, 3 – dopředu.

Všechny tři testy měly negativní výsledek a jev se neopakoval. V prvním testu byly očekávané 
reakce pozorovány ve 40 % pokusů, ve druhém testu klesly na 20 % a ve třetím se objevily ve 30 % 
případů, což představuje přibližný lokální aritmetický průměr. Vzhledem k tomu, že z dat je patrná 
spíše degrese než progrese, rozhodl jsem se provést hlubší statistickou analýzu záznamů, která by 
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Student 2 původní data
strana doteku 1 2 2 1 2 2 2 2 1 - 
směr jízdy 1 3 3 1 1 2 2 1 3 - 
Student 2 nová data
strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
směr jízdy 3 3 1 1 1 3 1 2 3 2

Já pvodní data
strana doteku 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
směr jízdy 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3
Já nová data
strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
směr jízdy 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1

1 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
13.1.2023 směr jízdy 1 3 0 2 1 2 0 0 3 3

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

14.1.2023 směr jízdy 2 0 1 3 3 2 2 3 0 3
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

3 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
14.1.2023 směr jízdy 1 0 3 1 1 0 1 3 3 3



mohla přinést další poznatky o jevu J_BHR_1. Jeho systematické testování jsem prozatím 
pozastavil.

4.3.2.2. Analýza dat k jevu J_BHR_1

Nejprve jsem porovnal časový vývoj sledovaných údajů a pro lepší porovnatelnost jsem 
normalizoval data zkrácením na prvních 9 pokusů, které byly provedeny nejméně ve všech testech: 

Tabulka 17 – Chronologicky tříděná normalizovaná data z testů jevu J_BHR_1

Tabulka 18 - Vyhodnocená data sledování jevu J_BHR_1, převedená z tabulky 17. Řádek "Test" 
udává pořadí testu v čase. Počet "3" označuje počet odezev, kdy BHR1 reagoval na podnět jízdou 
vpřed. Počet "0" udává počet testů, kdy BHR1 nereagoval. Sloupec "Pozitivní %" udává procento 
pozitivních odezev BHR1 na podnět v daném testu. Sloupec "První poz." udává, ve kterém testu byla
pozitivní reakce zaznamenána napoprvé. 
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Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet „3“ 1 3 5 2 3 4 4 2 3 3
Počet „0“ 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2

Pozitivní % 77,78% 44,44% 44,44% 66,67% 33,33% 44,44% 33,33% 44,44% 22,22% 33,33%
První poz. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

1 strana doteku 1 2 1 2 2 2 1 2 1 pozitivní
směr jízdy 1 2 1 2 1 2 1 2 3 77,78%

1 1 1 1 0 1 1 1 0
2 strana doteku 1 2 2 1 2 2 2 2 1 pozitivní

směr jízdy 1 3 3 1 1 2 2 1 3 44,44%
1 0 0 1 0 1 1 0 0

3 strana doteku 2 1 2 1 1 2 1 2 1 pozitivní
směr jízdy 3 3 2 3 1 3 1 2 3 44,44%

0 0 1 0 1 0 1 1 0
4 strana doteku 2 2 1 2 1 1 2 1 2 pozitivní

směr jízdy 0 2 1 2 3 1 2 1 3 66,67%
0 1 1 1 0 1 1 1 0

5 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní
směr jízdy 1 1 3 2 2 3 2 2 3 33,33%

1 0 0 1 0 0 0 1 0
6 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní

směr jízdy 3 3 1 1 1 3 1 2 3 44,44%
0 0 1 0 1 0 1 1 0

7 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní
směr jízdy 3 3 1 1 1 3 2 2 3 33,33%

0 0 1 0 1 0 0 1 0
8 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní

směr jízdy 1 3 0 2 1 2 0 0 3 44,44%
1 0 0 1 1 1 0 0 0

9 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní
směr jízdy 2 0 1 3 3 2 2 3 0 22,22%

0 0 1 0 0 1 0 0 0
10 strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 pozitivní

směr jízdy 1 0 3 1 1 0 1 3 3 33,33%



Graf 15 - Grafické zobrazení časového vývoje sledovaných údajů z tabulky 18

Graf 16 – Logaritmické zobrazení časového vývoje sledovaných údajů z tabulky 18

Analýza naznačuje skokový nárůst v počtu nulových odezev na podněty od sedmého testu včetně. 
Zároveň je patrná silná negativní korelace mezi počtem odezev, kdy BHR1 jel rovně a počtem 
nulových odezev (viz graf 15). V logaritmickém zobrazení se však negativní korelace projevuje až od
skokového nárůstu, mezi prvním výskytem nulové reakce ve čtvrtém testu a skokovým nárůstem je 
naopak korelace pozitivní (viz graf 16). 
Pro správný vhled do časového vývoje je důležité mít na paměti, že první čtyři testy byly prováděny 
v krátkém časovém rozmezí jedné hodiny a navazovaly plynule na sebe. Zbylé testy byly pak 
prováděny s nepravidelnými časovými odstupy v řádu hodin. 

4.3.2.3. Popis jevu J_BHR_2

17. den od prvního spuštění byl pozorován nový jev, který byl spojen s chováním BHR1 v reakci na 
studenta 1. Přibližně ve 12 hodin poledne bylo zaznamenáno, že pokud student 1 hovořil přímo na 
rostlinu vzdálenou méně než cca 1,5 metru, rostlina se pohybovala směrem k němu. Student 1 tak 
dokázal BHR1 opakovaně přimět, aby ho následoval po  trajektorii ve tvaru „U“, což je patrné ze 
situační mapy na obrázku 11. Tento jev se vyskytl celkem třikrát v krátkém časovém intervalu, než 
student laboratoř ve 13 hodin opustil. Na mne, ani jiného studenta BHR1 takto nereagoval. Jev 
jsem nazval J_BHR_2.
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Obrázek 11 – Situační zakreslení trajektorií pohybu studenta 1 (červená) a jak ho následoval BHR1 
(zelená). Délka dráhy jednoho úseku pohybu BHR1 je přibližně 20 - 25 cm, jednoho úseku studenta 
1 pak přibližně 50 cm. Číslo v kruhu značí chronologické pořadí epizod.

Jak je z obrázku 11 patrné, jev byl pozorován ve třech epizodách, které byly od sebe odděleny 
krátkými přestávkami. Výchozí bod studenta 1 je označen značkou "X" a výchozí bod BHR1 zeleným
kruhem. Jednotlivé kroky jsou označeny vzestupně čísly od nuly jako výchozího bodu. Klíčová slova,
která student 1 používal pro BHR1, byla (s drobnými modifikacemi) „Pojď sem kytičko“. 
V první epizodě BHR1 reagoval na studenta 1, který se nacházel na pozici č. 0, přesunem na pozice 
č. 1 a č. 2. Během přesunu č. 2 se student 1 přesunul na pozici č. 1. BHR1 následně reagoval 
přesunem na pozice č. 3 a č. 4. Během přesunu č. 4 se student 1 přesunul na pozici č. 2. BHR1 se 
zastavil v pozici č. 4 a setrval tam bez dalších reakcí na studenta 1. První epizoda trvala méně než 
minutu. 
Druhá epizoda začala dvě až tři minuty po první. BHR1 reagoval na studenta na pozici č. 0 
přesunem na pozice č. 1 a č. 2. Během přesunu č. 2 se student 1 přesunul na pozici č. 1. BHR1 
následně reagoval přesunem na pozice č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Během přesunu č. 6 se student 1 
přesunul na pozici č. 2. BHR1 se zastavil v pozici č. 8 a setrval tam bez dalších reakcí na studenta 1. 
Druhá epizoda trvala méně než tři minuty.
Třetí epizoda začala cca 20 minut po druhé. BHR1 reagoval na studenta na pozici č. 0 přesunem na 
pozice č. 1 a č. 2. Během přesunu č. 2 se student 1 přesunul na pozici č. 1. BHR1 následně reagoval 
přesunem na pozice č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Během přesunu č. 6 se student 1 přesunul na pozici č. 2. 
BHR1 se zastavil v pozici č. 8 a setrval tam bez dalších reakcí na studenta 1. Třetí epizoda trvala tři 
minuty.
Jev J_BHR_2 byl během experimentu EX_BHR_2 zaznamenán ještě dvakrát, avšak v žádném z 
případů nebyl tak rozsáhlý jako v prvním případě. Podruhé byl jev zaznamenán 20 dnů od spuštění,
kdy jej student 3 vyvolal svým hlasem, zatímco na hlas studenta 1 BHR1 nereagoval. V tomto 
případě BHR1 provedl 4 korky. Třetí iniciaci jevu provedl můj hlas 23. den od spuštění experimentu,
BHR1 provedl 5 kroků, než změnil směr (viz. obr. 12).
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Obr. 12 – Situační zakreslení trajektorií mého pohybu (červená) a jak mne následoval BHR1 
(zelená). Délka dráhy jednoho úseku pohybu BHR1 je přibližně 20 - 25 cm, jednoho mého úseku pak 
přibližně 40 cm.

Jev J_BHR_2 představuje zajímavý fenomén, který se vyskytuje samovolně, opakovaně a nelze jej 
uměle vyvolat. Během jeho výskytu poskytuje NN2 data, která naznačují průměrnou hodnotu 
hladiny stresu na úrovni 40 %. Současně je pozorován významný nárůst kategorie kolemjdoucí 
osoby, a to až na úroveň 27 %. 
Spouštěčem tohoto jevu je lidský has a zůstává nejasné jaký další faktor k jeho projevení musí 
spolupůsobit. Může se jednat o faktor vůle rostliny či zatím zcela neznámý faktor, který ovlivňuje 
projevení tohoto jevu. Bohužel jde o jev obtížně měřitelný a charakterem nahodilý a je nezbytné 
provádět další pozorování.

4.3.2.4. Popis jevu J_BHR_3

V devatenáctém a dvacátém dni od spuštění experimentu byly pozorovány dva rozdílné projevy 
téhož nového jevu, který jsem pro účely této práce označil jako J_BHR_3. Tento jev zahrnoval reakci
BHR1 na vzdušné proudění. 
19. den došlo v laboratoři k mimořádné změně podmínek, kdy byl zapnut elektrický přímotop s 
teplovzdušným prouděním. Kolem 18:15 jsem nasměroval proud vzduchu na BHR1, který byl od 
přímotopu vzdálen přibližně 3 metry. Toto opatření bylo provedeno z důvodu zjištěné zvýšené 
úrovně stresu rostliny v BHR1, aby bylo ověřeno, zda netrpí chladem. Asi v 18:30 jsem zpozoroval, 
že se BHR1 pomalu pohybuje směrem ke zdroji proudu vzduchu. Během následujících dvou minut 
se BHR1 posunula v bez větších směrových odchylek o 2 metry a přiblížila se tak na vzdálenost 
přibližně 90 cm. Tam setrvala po dobu jedné minuty a poté se opět začala pohybovat směrem k 
přímotopu. Když se dostala na vzdálenost cca 50 cm, zasáhl jsem a vrátil jsem BHR1 zpět na 
původní místo. Směr proudu vzduchu od přímotopu jsem nezměnil. 
Situace se opakovala. Přibližně v 19:10 jsem si všiml, že se BHR1 opět přibližuje k přímotopu, v tu 
chvíli se nacházel ve vzdálenosti přibližně 1,5 metru. Tentokrát jsem se rozhodl pohyb BHR1 
nepřerušovat a sledovat, jak daleko se ke zdroji tepla přiblíží. BHR1 pokračovala v pohybu směrem 
k ústí přímotopu až došlo ke kontaktu. V této fázi jsem zasáhl, aby nedošlo k nevratnému 
tepelnému poškození rostliny. BHR1 jsem odnesl na opačnou stranu laboratoře vzdálenou přibližně 
4 metry a změnil směr proudu teplého vzduchu z přímotopu tak, aby neproudil přes BHR1. 
Ve dvacátý den od spuštění byla zaznamenána podobná forma projevu J_BHR_3 jako v předchozím 
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dnu. V laboratoři došlo opět k významné změně podmínek, tentokrát způsobené probíhajícím 
vyučováním. Tehdy jsou obvykle v době mezi 8:30 a 9:00 dveře z chodby do laboratoře otevřené a 
zároveň je otevřené okno pro ventilaci, což způsobuje mírný průvan v laboratoři směrem od dveří k
oknu. V přibližně 8:45 jsem zaznamenal, že BHR1 dveřmi opouští prostor laboratoře a nachází se již
na chodbě. BHR1 jsem odnesl zpět do laboratoře a dveře uzavřel. 

Z výše uvedených pozorování lze dovodit, že BHR1 mohl reagovat na vzdušné proudění směrem ke 
zdroji. Z toho důvodu jsem se rozhodl provést další kontrolovaný experiment s ventilátorem, jehož 
výsledek tento závěr spíše podporuje (viz. situační schéma na obrázku 13). 

Obrázek 13 – Situační zakreslení trajektorií pohybu BHR1 (zelená) vůči zdroji a směru vzdušného 
proudu. Délka dráhy jednoho úseku pohybu BHR1 je přibližně 20 cm.

Nicméně otázka, proč se BHR1 neprojevil reakcí na tepelné ohrožení, zůstává nezodpovězena. 
Pokud připustíme, že jev J_BHR_3 je vědomou reakcí na vzdušné proudění, pak je možné, že tato 
schopnost je v dané době výraznější než schopnost reakce na teplotní podnět. To by mohlo být 
vysvětlením proč BHR1 směřoval k zdroji tepla až do míry, kdy došlo k poškození rostliny, aniž by 
projevil únikovou reakci. Tato hypotéza by si však vyžádala další experimentální ověření. 

4.3.2.5. Popis jevu J_BHR_4

Od prvního spuštění BHR1 dochází průběžně k četnějším projevům reakce BHR1 na náhlé 
intenzivní zvuky, což se projevuje jednorázovým posunem stanoviště v náhodném směru. Tento jev 
by se dal připodobnit reflexivní reakci na úzkost a pro účely této práce jsem jej nazval J_BHR_4.
Jde o zajímavý příklad reakce organismu na náhlý a intenzivní podnět. Jedná se o reflexivní projev, 
který lze pozorovat u mnoha živočichů a v důsledku kterého dochází k rychlému pohybu v 
nahodilém směru.
V případě BHR1 lze tento jev pozorovat již od prvního spuštění a stále se častěji projevuje. Zdá se, 
že rostlina v BHR1 reaguje na náhlé a intenzivní zvuky, které působí jako podnět k reflexivní reakci. 
Přestože se jedná o zajímavý jev, je třeba poznamenat, že zatím nebyla provedena podrobná studie
tohoto jevu a lze pouze spekulovat o jeho přesné příčině a významu v biologii BHR1.

4.3.3. Zhodnocení experimentu EX_BHR_2

Ačkoli by bylo snadné v tuto chvíli podlehnout svodům krásy psychologického srovnání 
pozorovaného chování BHR1 a chování lidského, je nutné si uvědomit zásadní biologickou 
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rozdílnost obou organizmů a tedy že takovéto srovnávání zřejmě povede k předčasným a chybným 
závěrům. 
Na základě popisu chování BHR1 v tomto experimentu nelze zcela jednoznačně určit, zda jsou 
pohyby BHR1 cílené či nikoli a tedy zda se projevuje schopnost rostliny autoadaptace na nové 
prostředky, poskytnuté propojením s robotickou platformou. 
Je možné, že některé pohyby BHR1 byly způsobeny náhodnými vlivy, vlastnostmi hardware nebo 
software, provázejícími provoz EFG aparatury nebo reakcemi na prostředí, zatímco jiné pohyby 
mohou být výsledkem cíleného řízení BHR1 rostlinou. Pro potvrzení či vyvrácení této hypotézy 
bude nutné provést další experimenty a získat další data. 

4.4. Replikace experimentu EX_BHR_2 s jinou rostlinou 

4.4.1. Optimalizace podmínek experimentu EX_BHR_3 pro opakované ověření hypotézy o 
schopnosti rostliny autoadaptace na BHR1

V závěru kapitoly 4.3.3. jsem naznačil, že některé pohyby BHR1 by mohly být způsobeny 
vlastnostmi hardwaru nebo softwaru, které by mohly být spojené s provozem aparatury EFG. Proto
jsem se rozhodl provést důkladnou kontrolu a testování stávajícího hardwarového i softwarového 
řešení. Zjevný faktor, který by mohl vysvětlit pozorované chování BHR1, jsem při testování nenalezl.
Konstatuji, že současný design robotické platformy není optimální. Proto jsem se rozhodl pro 
pozdější sadu experimentů s dvěma BHR1 přestavět robotickou platformu do praktičtějšího 
designu, nicméně EX_BHR_3 bude proveden s původní platformou.
Pro srovnávací experiment jsem zvolil druh rostliny Monster adansonii, který byl vybrán mimo 
estetický faktor zcela náhodně. Pro účely experimentu jsem zakoupil sazenici výšky přibližně 17 cm,
která byla zdravá a měla vzpřímený růst. 
Připojení rostliny k EFG platformy je provedeno metodou A1, proto při přesazování nebyl potřeba 
invazivní zásah do kořenového systému rostliny. Vzniklý bio-hybridní robot nese označení BHR2.

4.4.2. Metodika experimentu EX_BHR_3

Pro replikaci experimentu EX_BHR_2 v experimentu EX_BHR_3 jsem zvolil shodnou metodiku. 
BHR1 byl aktivní vždy, kdy to bylo možné, a jeho pohyb byl omezen na prostor laboratoře. 
Projevy BHR2, které připomínají jevy zaznamenané jako J_BHR_1 až J_BHR_4 a byly pozorovány, 
byly klasifikovány v členění:

– den od spuštění;
– denní doba;
– popis pozorovaného jevu a souvislosti;

Novým, ale opakovaným projevům BHR2, které se významně odlišují od náhodného chování, byla 
také věnována pozornost a byly zaznamenány pro další statistická pozorování, s důrazem na 
následující kritéria:

– den od spuštění;
– denní doba;
– popis pozorovaného jevu a souvislosti;

Pokud s některým z jevů souvisela další osoba, byla její účast evidována a chování BHR2 bylo 
vztaženo k této osobě. Doba trvání experimentu byla stanovena na neurčito - do doby, než bude 
nashromážděno dostatečné množství dat pro hlubší analýzu. 
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4.4.3. Provedení experimentu EX_BHR_3

Experiment byl zahájen dvacátý čtvrtý den od prvního spuštění prvním zapnutím BHR2. Celková 
doba trvání experimentu byla 14 dnů.

4.4.3.1. Porovnání vývoje hladiny stresu rostlin po prvním spuštění BHR1 a BHR2

První experiment v rámci série experimentů EX_BHR_3 je označen jako EX_BHR_3_1, a jeho 
účelem je získat data pro srovnání vývoje hladiny stresu mezi BHR1 a BHR2 po přesazení a prvním 
zapnutí. Přesazení rostliny a první spuštění BHR2 tedy byly provedeny za shodných podmínek, 
popsaných v kapitole  4.1., s výjimkou úpravy kořenů. 
Po prvním zapnutí se u rostliny ihned projevovala setrvalá vysoká hladina stresu, pravděpodobně 
opět v důsledu přesazování. Zajímavé pozorování však bylo, že ačkoli byl zásah do kořenového 
systému ve srovnání se zásahem, provedeným u pelargónie páskaté, trvala „normalizace“ stresové 
hladiny u rostliny monstera adansonii podstatně déle (viz. srovnávací graf 17):

Graf 17 - Vývoj hladiny stresu rostliny monstera adansonii ve srovnání s vývojem hladiny stresu 
pelargonie páskaté od prvního spuštění s desetiminutovými intervaly měření dle klasifikace NN2 – 
EX_BHR_0_1. Pro zpřehlednění rozdílu v rychlosti poklesu jsou do grafu vloženy regresní přímky.

V této fázi výzkumu nelze spolehlivě určit příčinu pozorovaného rozdílu. Rozdílný rostlinný druh a 
klasifikace NN2, která byla trénována na datech pelargónie, mohou mít na výsledky vliv, ani další 
neznámé faktory nemohu vyloučit. Lze však konstatovat, že vnější okolnosti experimentu jsou 
srovnatelné, a tedy odlišné podmínky experimentu lze vyloučit. 

4.4.3.2. Ověření spolehlivosti klasifikace signálu EFG neuronovou sítí NN2

Pro ověření validity neuronové sítě NN2 také pro klasifikaci signálů elektrické aktivity rostliny 
monstera adansonii jsem vytvořil duplikát této sítě, který jsem nazval NN2_m. U duplikátu byly 
biasy a váhy resetovány na náhodné hodnoty a poté jsem provedl nové trénování sítě pro 
klasifikaci do stejných kategorií jako původní síť, nicméně nyní s použitím aktuálních dat z monstery
adansonii. 
Pro sběr dat pro trénink neuronové sítě NN2_m jsem použil stejnou metodiku, jako při sběru dat 
elektrické aktivity pelargónie, popsanou v kapitole 3.2.5.2.
Následně jsem provedl srovnání klasifikace totožného signálu sítěmi NN2 a NN2_n:
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Graf 18 – Grafické zobrazení srovnání výstupů neuronových sítí NN2 a NN2_n z tabulky 19. Časový 
odstup mezi daty 700 ms.

Tabulka 19 – přehled klasifikace výstupů neuronových sítí NN2 a NN2_n. Časový odstup mezi daty 
700 ms.

Po porovnání klasifikace stejných vstupních dat pomocí sítí NN2 a NN2_n bylo zjištěno, že odchylky 
v klasifikaci mezi oběma sítěmi jsou zanedbatelné. Pro lepší názornost jsou v tabulce 19 uvedeny 
výsledky klasifikace sedmi sekundového vzorku validačních dat. 
Zjištění, že je velmi malý rozdíl v monitorovaných projevech elektrické aktivity u obou rostlinných 
druhů, považuji za velmi zajímavý poznatek. 
Je tudíž možné dále využívat klasifikace dat elektrické aktivity rostliny pomocí sítí NN2 pro replikaci 
experimentů EX_BHR_2 v sadě experimentů EX_BHR_3. 

4.4.3.3. Testování jevu J_BHR_1
 
Testování jevu J_BHR_1, popsaného v kapitole 4.2.3.4, bylo provedeno až pátý den od spuštění 
BHR2. Důvodem byla stále vysoká hladina stresu rostliny, a proto bylo nutné počkat, až se hladina 
stresu stabilizuje pod úrovní 25%. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
Stres NN2

Sters NN2_n

Dotek ž NN2

Dotek ž - NN2_n

Dotek nž NN2

Dotek nž NN2_n

Kolemjdoucí NN2

Kolemjdoucí NN2_n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stres NN2 39,00% 40,00% 41,00% 40,00% 39,00% 38,00% 38,00% 39,00% 38,00% 39,00%

Sters NN2_n 41,00% 40,00% 40,00% 39,00% 38,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00%
Dotek ž NN2 2,00% 1,00% 1,00% 3,00% 4,00% 3,00% 2,00% 3,00% 2,00% 1,00%

Dotek ž - NN2_n 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 2,00%
Dotek nž NN2 3,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

Dotek nž NN2_n 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00%
Kolemjdoucí NN2 1,00% 1,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 3,00%

Kolemjdoucí NN2_n 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00%



Graf 19 – Grafické zobrazení výsledků testování jevu J_BHR_1

Tabulka 20 – Výsledky testů 1 a 2, každý test se skládal z deseti opakování

Z výsledků testu lze vyvodit, že BHR2 vykazoval pozitivní reakci pouze v 10 % ze 20 pokusů. Tento 
výsledek představuje nejhorší výkon z celé řady testů. Po druhém pokusu bylo s ohledem na 
výsledky rozhodnuto, že další systematické testování je zbytečné, a budou pouze zaznamenávány 
spontánní výskyty testovaného jevu. 

Tabulka 21 – srovnání výsledků testů jevu J_BHR_1 pelargonie a monstera

4.4.3.4. Testování jevu J_BHR_2

S ohledem na charakter jevu J_BHR_2 nelze provést systematické testování, jak je popsáno v 
kapitole 4.3.2.3. Proto byly provedeny náhodné testy s následným pozorováním, zda reakce 
koreluje s popsaným jevem. 

Sedmý den od spuštění BHR2 byl pozorován a zaznamenán zcela spontánní projev J_BHR_2. V 
přibližně 17:45, když jsem pracoval na počítači, zpozoroval jsem BHR2, který se vynořil z pod stolu a
umístil se na vzdálenost cca 50 cm ode mě. Reagoval jsem slovy "Co tady děláš?" a následně vstal 
ze židle. BHR2 se pohyboval, zjevně v reakci na můj pohyb, což mě přivedlo k myšlence otestovat 
jev J_BHR_2. Postavil jsem se cca 1 m za BHR2 a mluvil na něj: "Tak pojď pěkně zpátky, no pojď, 
pojď ke mně," a podobně. BHR2 na to reagoval a začal mě následovat (viz. situační nákres 
trajektorií na obr. 14). 
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0

1
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3

strana doteku

směr jízdy

strana doteku 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
směr jízdy 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0

testy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelargonie 77,78% 44,44% 44,44% 66,67% 33,33% 44,44% 33,33% 44,44% 22,22% 33,33%
Monstera 10,00% 10,00%



Obrázek 14 – Situační zakreslení trajektorií pohybu BHR2 (zelená) vůči mě (červená). Délka dráhy 
jednoho úseku pohybu BHR2 je přibližně 25 cm.

Epizoda trvala cca 4 minuty. BHR2 přijel ke mně – výchozí pozice č. 0. Následoval můj přesun na 
pozice č. 1. BHR2 reagoval přesunem na pozice č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Během přesunu na pozici č. 6 
jsem se přesunul na pozici č. 2. BHR2 reagoval přesunem na pozice č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.  Na pozici č.
8 BHR2 zastavil a setrval tam bez dalších reakcí. 
Další spontánní projev J_BHR_2 nebyl po dobu experimentu zaznamenán.

4.4.3.5. Testování jevu J_BHR_3

Jev J_BHR_3 nebyl u BHR2 pozorován.

4.4.3.6. Testování jevu J_BHR_4

Jev J_BHR_4 byl testován čtvrtý den od prvních spuštění a pro jeho ověření byla vytvořena 
následující metodika:

1. Připravit BHR2 a monitorovací zařízení pro zaznamenání elektrické aktivity.
2. Ujistit se, že prostředí je v klidovém stavu po dobu nejméně jedné hodiny a hladina stresu 

rostliny je pod úrovní 25%.
3. Vystavit BHR2 hlukovým emisím.
4. Během interakce zaznamenávat elektrickou aktivitu BHR2.
5. Zaznamenaná data analyzovat a porovnat s daty z klidového stavu BHR2.
6. Vyhodnotit výsledky a posoudit, zda je jev J_BHR_4 pravdivý a reprodukovatelný.

Byly použity tyto zdroje hluku:
1. Úder kladiva do kovadliny - 115 dB - označuji jako S1.
2. Zvuková reprodukce klaksonu – 96 dB- označuji jako S2.
3. Tlesknutí dlaněmi – 85 dB- označuji jako S3.

S ohledem na skutečnost, že metodika pro systematické testování jevu J_BHR_4 byla vytvořena až 
pro BHR2, není možné porovnat data z BHR1. 
Výsledky testů jsou zaznamenány v tabulce 22.
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Tabulka 22 – výsledky testů reakcí BHR2 na náhlé intenzivní zvukové podněty S1 až S3

Z naměřených dat lze vyvodit, že průměrná pozitivní reakce byla zaznamenána v 76,67% případů. 
Nejpravděpodobněji se reakce projevila u nejsilnějšího podnětu S1 (v 90% pokusů), zatímco 
nejméně často byla zaznamenána u nejslabšího podnětu S3 (v 60% pokusů). 

Pro úplnost prezentace naměřených dat přikládám snímek obrazovky zobrazující typickou odezvu 
elektrické aktivity rostliny v EFG na podnět S1.

Obrázek 15 – Záznam typické odezvy elektrické aktivity 
rostliny v BHR2 na podnět S1

Neuronová síť NN2 signál klasifikuje s vyšší pravděpodobností (62%) do kategorie K1 – shodně jako 
průchod osoby. 

4.4.3.7. Projevy jevu J_BHR_5

V kapitole 3.2.4. jsem se zaměřil na reakce rostliny na průchod osob kolem ní, neboť během 
testování jsem pozoroval výraznou odpověď v elektrické aktivitě rostliny. Stejně tak jsem v kapitole 
3.3.3. popisoval své pozorování odlišné odezvy v elektrické aktivitě na hlasy různých osob. Oba tyto
fenomény jsem zařadil pod jeden druh jevu – rozpoznání osob, který jsem označil J_BHR_5. 
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Zdroj zvuku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozitviní %
S1 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 90,00%
S2 Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano 80,00%
S3 Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano 60,00%



Zajímavost reakce mě motivovala k oddělenému zkoumání, protože si myslím, že schopnost rostlin 
vnímat osoby kolem sebe může mít mnoho praktických využití. Zaměřuji se tedy na tento zajímavý 
jev v této části. 

4.4.3.7.1. Metodika pro testování jevu J_BHR_5 u BHR2

Pro testování jevu J_BHR_5 jsem vytvořil následující metodiku:

– Testovací prostor v laboratoři bude co nejvíce izolovaný od ostatního hluku, aby bylo možné
minimalizovat vliv dalších faktorů.

– Výběr osob: Jsou vybrány 2 osoby odlišných věkových kategorií, výšek a krokových stylů:
– objekt A – 12 let
– objekt B – 44 let

– Kontrolní skupina: Jsou vybrány neživé objekty pro imitaci průchodu:
– objekt C – Kufr 100 x 40 x 25 cm
– objekt D – Papírový karton 180 x 15 x 120 cm

– Nahrávání dat: Při každém testu se zaznamenává elektrická aktivita rostliny a jak je 
klasifikována neuronovou sítí NN2. 

– Testování vzdáleností: Testování se provede na různé vzdálenosti od rostliny, aby se zjistilo, 
jakou vzdálenost rostlina potřebuje k rozpoznání osoby. Testování bude prováděno na 
vzdálenostech od 0,5 metru až do 3 metrů v krocích po 0,5 metru. Dráha chůze pro expozici
se vyznačí v příslušné vzdálenosti lepící páskou na podlaze.

– Počet a sled testů: Každý objekt provede pro každou testovanou vzdálenost 3 krát expozici 
rostliny pohybem (objekty C a D) a pohybem a hlasem (objekty A a B).

– Expozice rostliny: Před zahájením testu BHR2 bude umístěn do prostoru laboratoře na 
značku. Osoby opustí kontrolovaný prostor. Do kontrolovaného prostoru vstoupí na pokyn 
pouze osoba, exponující rostlinu.

– Analýza dat pro ověření, zda rostlina reaguje na přítomnost kolemjdoucích osob a zda je 
schopna rozlišit jednotlivé osoby.

4.4.3.7.2. Testování jevu J_BHR_5

Testování jevu bylo provedeno 14. den od spuštění. Z výsledků plyne, že při expozici podnětu byl v 
elektrické aktivitě rostliny pokaždé pozorován výrazný a dobře viditelný projev akčního potenciálu. 
Pozorování ukázala, že intenzita projevu akčního potenciálu je úměrná vzdálenosti, ve které 
testující osoba kolem BHR2 prošla, což je v křivkách signálu EFG rozlišitelné pouhým okem. 
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Obrázek 16 – Porovnání projevů akčního potenciálu v EFG, vyvolaného objektem A ve 
vzdálenostech 50 cm, 150 cm a 250 cm.

Obrázek 17 - Porovnání projevů akčního potenciálu v EFG, vyvolaného objektem B ve vzdálenostech
50 cm, 150 cm a 250 cm.
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Při běžném srovnání křivek EFG, naměřených při jevech J_BHR_4 a J_BHR_5 jsou jen velmi málo 
patrné rozdíly v průchodu akčních potenciálů  

Neuronová síť NN2 identifikovala v elektrické aktivitě rostliny průchod osoby ve všech případech 
jako kategorii K1 (viz. tabulka 23 a grafické zpracování v grafech 20 a 21).

Graf 20 – Grafické znázornění vztahu klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla 
provedena neuronovou sítí NN2 dle vzdáleností podnětu, vyvolaného objektem A.

Graf 21 – Grafické znázornění vztahu klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla 
provedena neuronovou sítí NN2 dle vzdáleností podnětu, vyvolaného objektem B.
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Tabulka 23 -  klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla provedena neuronovou sítí NN2 
dle vzdáleností podnětu, vyvolaného objekty A a B.

Odchylky v klasifikaci podnětů jednoho objektu mezi testy lze převážně přisoudit rozdílnému stylu 
chůze objektů během jednotlivých testů. Odchylky v klasifikaci mezi objekty A a B mohou být 
způsobeny vzájemným rozdílem výšky a hmotnosti objektů, což může ovlivnit jak změny světelných
podmínek, tak vibrace, které objekty při chůzi generují. 
V rámci srovnání byl proveden test s neživými objekty C a D, avšak pouze pro vzdálenosti 0,5 
metru, 1,5 metru a 2,5 metru. Z obrázku 18 lze vyčíst, že elektrická aktivita rostliny u obou objektů 
také vykazovala akční potenciál, avšak jeho průběh se značně lišil od průběhu u živého objektu: 

Obrázek 18 - Akční potenciál v EFG, vyvolaný objektem C ve vzdálenosti 50 cm.
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Objekt A Objekt B
1 2 3 1 2 3

Průchod 0,5m 94,00% 96,00% 88,00% Průchod 0,5m 96,00% 98,00% 90,00%
Průchod 1m 86,00% 89,00% 89,00% Průchod 1m 91,00% 91,00% 93,00%
Průchod 1,5m 77,00% 80,00% 73,00% Průchod 1,5m 74,00% 86,00% 87,00%
Průchod 2m 79,00% 74,00% 78,00% Průchod 2m 65,00% 73,00% 70,00%
Průchod 2,5m 61,00% 57,00% 49,00% Průchod 2,5m 58,00% 50,00% 61,00%
Průchod 3m 52,00% 38,00% 41,00% Průchod 3m 51,00% 43,00% 39,00%



Neuronová síť NN2 nebyla trénována pro kategorii neživých objektů. Proto je v tabulce 24 pro 
srovnání s detekcí živých objektů uvedena klasifikace NN2 pro kategorii K1:

Tabulka 24 - Klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla provedena neuronovou sítí NN2 
dle vzdáleností podnětu, vyvolaného objekty C a D.

Graf 22 - Grafické znázornění vztahu klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla 
provedena neuronovou sítí NN2 dle vzdáleností podnětu, vyvolaného objekty C a D.

Je zásadní podotknout, že modus pravděpodobnostních hodnot pro kategorii K1, pokud není 
rostlina vystavena podnětu, činí méně než 2%. To znamená, že klasifikátor NN2 přiřazuje této 
kategorii nezanedbatelnou pravděpodobnost i v případě neživého objektu. Nicméně, jak lze vidět z 
porovnání tabulek 23 a 24, rostlina dokáže spolehlivě rozlišit mezi okolo se pohybujícími živými a 
neživými objekty. 
Tento jev byl potvrzen jak u BHR1, který byl biologicky reprezentován pelargonií páskatou, tak u 
BHR2, biologicky reprezentovaného monsterou adansonii. Podrobné výsledky výzkumu, 
zaměřeného pouze na jev J_BHR_5, budou popsány v samostatné studii. 

4.4.3.8. Událost změny chování frekvencí 14 a 15Hz – jev J_BHR_6

V této kapitole se zaměřuji na změnu v projevech elektrické aktivity rostliny na frekvencích 14 a 15 
Hz. Původně byla elektrická aktivita na těchto frekvencích prakticky minimální, bez jakýchkoliv 
změn na amplitudách. Pro upřesnění připomínám, že v rámci výzkumu jsem rostlině umožnil naučit
se ovládat svůj robotický podvozek pomocí své elektrické aktivity právě na těchto frekvencích (práh
P1415). 
Na počátku testování jevu J_BHR_5 došlo k pozoruhodné změně v elektrické aktivitě rostliny. 
Frekvence 14 Hz a 15 Hz se staly velmi aktivní, naopak frekvence 13 Hz se stala téměř neaktivní. 
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Objekt C Objekt D
1 2 3 1 2 3

Průchod 0,5m 8,00% 31,00% 17,00% Průchod 0,5m 26,00% 11,00% 7,00%
Průchod 1m Průchod 1m
Průchod 1,5m 12,00% 16,00% 9,00% Průchod 1,5m 23,00% 12,00% 14,00%
Průchod 2m Průchod 2m
Průchod 2,5m 4,00% 7,00% 3,00% Průchod 2,5m 14,00% 15,00% 6,00%
Průchod 3m Průchod 3m
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Změnu lze dobře pozorovat srovnáním obrázku 15 s obrázky 16, 17 a 18. Tento jev jsem nazval 
J_BHR_6.
Po pečlivé analýze shromážděných dat BHR2 bylo zjištěno, že pozorovaný jev nebyl náhlý, ale spíše 
postupný. Zpočátku docházelo pouze ke zvýšení frekvence změn amplitud v elektrické aktivitě 
rostliny na frekvenci 14 Hz, zatímco aktivita na frekvenci 15 Hz zůstávala minimální a měla stále 
stejnou amplitudu. Tento stav byl například zaznamenán na snímku obrazovky z testu J_BHR_4 na 
obrázku 15. Postupně však došlo ke změně aktivity i na frekvencích 13 a 15 Hz. Zatím není zcela 
jasné, zda jde o formu frekvenčního prohození nebo zcela nový typ aktivity. Kromě toho nelze s 
jistotou určit počátek změn a dobu, jak dlouho vlastní změna probíhala, protože nebyla k dispozici 
konzistentní data, která by tento vývoj zachytila. Nicméně lze s jistotou konstatovat, že již 14. den 
od spuštění BHR2 se změna plně projevila a elektrická aktivita rostliny setrvává i nadále v novém 
stavu.  
Pro vyvrácení nebo podporu hypotézy, že jev J_BHR_6 může být projevem adaptace rostliny 
směřující k ovládání platformy, jsem provedl zpětnou analýzu dat shromážděných v případě BHR1. 
Nicméně, s ohledem na to, že jsem se zaměřoval hlavně na sběr a vyhodnocování výstupů 
neuronových sítí, jsou tato data velmi nekonzistentní pro hlubší průzkum. Nicméně, mohu 
konstatovat, že i v případě BHR1 došlo ke srovnatelné situaci, kdy z počátku neaktivní frekvence 14 
Hz a 15 Hz se staly postupně aktivními:

Obrázek 19 – Chronologický vývoj změn na frekvencích 14 a 15 Hz u BHR1.

Zdá se tedy, že by mohlo jít o průvodní jev adaptace rostliny na robotickou platformu, popřípadě 
neznámý přirozený cyklus. Nicméně, pro možnost přirozeného cyklu nesvědčí konzistentní chování 
ostatních sledovaných frekvencí spektra a skutečnost, že změna u BHR2 doposud trvá a nedochází 
k návratu frekvencí k původnímu chování. Zda je změna trvalá i u BHR1 nelze s ohledem k jeho 
neexistenci ověřit.
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Je zajímavé, že i když je řídící algoritmus robota založen právě na frekvencích 14 a 15 Hz, tak u jevu 
J_BHR_6 nebylo pozorováno žádné chování robota, které by mohlo být označeno jako neobvyklé, 
chaotické nebo excentrické. Proto také byl tento jev objeven až při pozdější analýze dat a ověřen na
aktuálních datech. 

4.5. Modernizace a rozšíření BHR systému: Experimenty interakce BHR2 a BHR3  

Tato sada experimentů, označovaná jako EX_BHR_4, má dva hlavní cíle. Prvním cílem je pokusit se 
replikovat výsledky vybraných experimentů provedených s BHR1 a BHR2, avšak s využitím BHR3. 
Druhým cílem je pozorovat vzájemné interakce mezi BHR2 a BHR3.  

S ohledem na nalezené negativní aspekty v konstrukci a designu robotické platformy v průběhu 
experimentů, jsem se rozhodl modernizovat design BHR3. Hardware, zapojení komponent, 
firmware a software zůstanou beze změny, aby bylo možné srovnání výstupů BHR2 a BHR3.

Kalibrace aparatury EFG pro BHR3 byla prováděna metodou shodnou s BHR1 a BHR2. Výsledky 
ukazují, že aparatura EFG umístěná v BHR3 poskytuje datové výstupy shodné s těmi z aparatury 
EFG v BHR2.  

Pro zajištění co nejobjektivnějších podmínek pro replikaci předchozích experimentů byl zvolen 
stejný druh rostliny, konkrétně Monstera adansonii, stejného vzrůstu a zdraví, pocházející od 
stejného pěstitele a dodavatele. 
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4.5.1. Porovnání vývoje hladiny stresu rostlin po prvním spuštění BHR2 a BHR3

První byl opět testován vývoj hladiny stresu rostliny po přesazení a jeho účelem je získat data pro 
srovnání vývoje hladiny stresu mezi BHR2 a BHR3 po přesazení a prvním zapnutí. Přesazení rostliny 
a první spuštění BHR3 tedy byly provedeny za shodných podmínek jako u BHR2 a BHR1, popsaných 
v kapitole  4.1., s výjimkou úpravy kořenů. 
Po prvním zapnutí se u rostliny ihned projevovala setrvalá vysoká hladina stresu, zřejmě opět v 
důsledku přesazování: (viz. srovnávací graf 23):

Graf 23 – Vývoj hladiny stresu rostliny monstera adansonii v BHR3 ve srovnání s vývojem hladiny 
stresu monstera adansonii v BHR2, v čase od prvního spuštění s desetiminutovými intervaly měření 
dle klasifikace NN2 – EX_BHR_0_1. Pro zpřehlednění rozdílu v rychlosti poklesu jsou do grafu 
vloženy regresní přímky.

Porovnáním dat získaných z BHR2 a BHR3 lze pozorovat, že vývoj hladiny stresu rostliny po 
přesazení je u obou rostlin podobný a odlišuje se víceméně pouze lokálně. 

4.5.2. Testování jevu J_BHR_4

Jev J_BHR_4 byl na BHR3 testován třetí den od prvního spuštění (zachovat termín čtvrtého dne 
nebylo možné) a byla použita shodná metodika, jako u BHR2, která byla popsána v kapitole 
4.4.3.6., s následujícími výsledky:

Tabulka 25 – výsledky testů reakcí BHR3 na náhlé intenzivní zvukové podněty S1 až S3

Z naměřených dat lze vyvodit, že průměrná pozitivní reakce byla zaznamenána v 83,33% případů. 
Nejpravděpodobněji se reakce projevila u nejsilnějšího podnětu S1 a S2 (v 90% pokusů), zatímco 
nejméně často byla zaznamenána u nejslabšího podnětu S3 (v 70% pokusů). 
Po porovnání výsledků testu jevu J_BHR_4 na BHR2 a BHR3 je patrné, že rostlina v BHR3 reagovala 
na náhlé a neočekávané podněty výrazněji (83,33 %) než rostlina v BHR2 (76,67 %). 
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Zdroj zvuku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozitviní %
S1 Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano 90,00%
S2 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 90,00%
S3 Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano 70,00%



Na podnět S1 bylo shodně u obou robotických platforem pozorováno 90 % pozitivních reakcí. Na 
podnět S2 bylo u BHR2 zaznamenáno 80 % pozitivních reakcí, zatímco u BHR3 to bylo 90 %. Na 
podnět S3 bylo u BHR2 pozorováno 60 % pozitivních reakcí a u BHR3 70 % pozitivních reakcí. 
Rozdíl, který lze v četnosti pozitivních reakcí mezi BHR2 a BHR3 pozorovat, může být ovlivněn tím, 
že test BHR3 byl proveden o 16 hodin dříve, než u BHR2. 
Srovnání dat pak ukazuje, že původní výsledky testu jevu J_BHR_4 se podařilo úspěšně replikovat.

4.5.3. Testování jevu J_BHR_5

Jev J_BHR_5  byl na BHR3 otestován 14. den od prvního spuštění. K provedení experimentu byl 
použit shodný metodický postup, jako u BHR2, který byl popsán v kapitole 4.4.3.7.1. s tím rozdílem,
že byl testován pouze se dvěma původními objekty B a C. Objekty A a D nebyly pro testování k 
dispozici.

Z výsledků je patrné, že i v případě BHR3 jsou projevy akčních potenciálů v elektrické aktivitě 
rostliny dobře patrné. V záznamech elektrické aktivity rostliny lze pozorovat jasnou odezvu, 
přičemž intenzita této odezvy je u BHR3 výrazně vyšší než u BHR2. 

Obrázek 23 – Porovnání projevů akčního potenciálu v EFG, vyvolaného u BHR3 objektem B ve 
vzdálenostech 50 cm, 150 cm a 250 cm.
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Obrázek 24 - Porovnání projevů akčního potenciálu v EFG, vyvolaného u BHR3 objektem C ve 
vzdálenostech 50 cm, 150 cm a 250 cm.

Neuronová síť NN2 pak přiřadila podnětům od objektů B a C následující pravděpodobnost 
kategorie K1:

Tabulka 26 - Klasifikace pravděpodobnosti kategorie K1, jak byla provedena neuronovou sítí NN2 
dle vzdáleností podnětu, vyvolaného živým objektem B a neživým objektem C.

Porovnání dat ukazuje, že výsledky testu jevu J_BHR_5 byly úspěšně replikovány. 

4.5.4. Testování jevu J_BHR_6

Během vyhodnocování dat testů jevu J_BHR_5 na platformě BHR2 byl zaznamenán nový jev, který 
se projevil změnou elektrické aktivity na frekvencích 13, 14 a 15 Hz. Tento jev byl označen jako 
J_BHR_6 a potvrzen následnou analýzou dat i na platformě BHR1. S ohledem na tyto výsledky bylo 
žádoucí pečlivě monitorovat vývoj změn na těchto frekvencích u BHR3 a zachytit tento jev, pokud 
se vyskytne.
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Objekt B Objekt C
1 2 3 1 2 3

Průchod 0,5m 99,00% 99,00% 98,00% Průchod 0,5m 42,00% 37,00% 38,00%
Průchod 1m 98,00% 97,00% 99,00% Průchod 1m 39,00% 36,00% 37,00%
Průchod 1,5m 94,00% 94,00% 96,00% Průchod 1,5m 33,00% 29,00% 32,00%
Průchod 2m 91,00% 93,00% 89,00% Průchod 2m 16,00% 22,00% 31,00%
Průchod 2,5m 88,00% 86,00% 84,00% Průchod 2,5m 19,00% 17,00% 21,00%
Průchod 3m 72,00% 73,00% 73,00% Průchod 3m 8,00% 11,00% 12,00%



Také v případě BHR3 byl pozorován výskyt jevu J_BHR_6, což se projevilo pozvolnými změnami v 
elektrické aktivitě rostliny na frekvencích 13 Hz a 15 Hz. Na obrázcích 25 a 26 je zachycen časový 
průběh těchto změn za dobu sedmi dnů od prvního spuštění. 

Obrázek 25 – Vývoj elektrické aktivity monstery adansonii v BHR3 po dobu prvních 48 hodin od 
prvního spuštění.
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Obrázek 26 – Vývoj elektrické aktivity monstery adansonii v BHR3 po dobu 96 až 168 hodin od 
prvního spuštění.

V prvních 48 hodinách po spuštění začínají být v elektrické aktivitě rostliny patrné významné změny
ve sledovaných frekvencích. Na obrázku 25 lze pozorovat postupné zvyšování aktivity na frekvenci 
15 Hz, zatímco na frekvenci 13 Hz je pozorovatelný mírný útlum, což je dobře patrné z porovnání 
mezi snímky. Tento trend se dále projevuje v porovnání snímků na obrázku 26, které zachycují vývoj
v časovém období 96 až 168 hodin od prvního spuštění BHR3. 
Závěrem lze konstatovat, že ani u BHR3 nebyl po celou sledovanou dobu zaznamenán žádný 
chaotický či excentrický pohybový projev. 

4.5.5. Vzájemné interakce mezi BHR2 a BHR3

Cílem této kapitoly je zkoumat vzájemné interakce mezi BHR2 a BHR3 v nekontrolovaném 
experimentu. Rozhodl jsem se pro tuto studii, protože mě zajímalo, jak se tyto rostliny budou 
chovat v přítomnosti sebe navzájem. Získání poznatků o vzájemných interakcích mezi bio-
hybridními roboty může pomoci podpořit nebo vyvrátit dosavadní teze v této oblasti a případně 
doplnit dosavadní poznatky o chování rostlin v bio-hybridních robotech. Experiment jsem nazval 
EX_BHR_5.

4.5.5.1. Podmínky experimentu EX_BHR_5

Experiment byl proveden v uzavřené laboratoři s cílem minimalizovat vnější vlivy na výsledky. 
Laboratoř byla izolována od hluku a přítomnosti nepovolaných osob. BHR2 a BHR3 byly umístěny 
vedle sebe ve stejném směru s vzdáleností 20 cm tak, aby se jejich listy lehce dotýkaly. Oba bio-
hybridní roboti byli aktivováni a poté bylo prováděno vizuální pozorování po dobu 60 minut s cílem 
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sledovat vzájemné interakce mezi nimi. Experiment byl opakován s různým časovým odstupem a 
případné zajímavé jevy byly zaznamenány. 

4.5.5.2. Výsledky experimentu EX_BHR_5

Experiment byl zahájen 12. den od spuštění BHR3 a byl opakován celkem pětkrát. V rámci 
experimentu byla hned při prvním testu pozorována zajímavá vzájemná interakce, při které pohyby
obou bio-hybridních robotů lze připodobnit ke hře na honěnou. V průběhu prvních několika minut 
bylo zaznamenáno, že BHR3 následoval BHR2, avšak jakmile se mu podařil fyzický kontakt, BHR2 
začal unikat, avšak takovým způsobem, že obloukem dojel zpět k BHR3, který se snažil prostor 
opustit na opačnou stranu. Pak se situace opět obrátila a BHR3 následoval BHR2. Takto spolu 
interagovali po dobu 38 minut, než pohyby ustaly.

Obrázek 27 - Situační zakreslení trajektorií pohybu BHR3 (zelená) a BHR2 (červená). Střední délka 
dráhy jednoho úseku pohybu BHR2 je přibližně 25 cm, BHR3 přibližně 15 cm.

Důvody, pro které oba bio-hybridní roboti tuto interakci započali a o 38 minut později náhle 
ukončili, nejsou známy. V průběhu pěti opakování experimentu bylo pozorováno, že oba bio-
hybridní roboti (BHR) vykazovali tendenci udržovat si vzájemně blízká stanoviště, ale tak výrazná 
interakce opakovaně pozorována nebyla. 

4.6. Doplňující experimenty
  
4.6.1. Experiment EX_BHR_6

Experiment EX_BHR_6 byl proveden s cílem porovnat chování BHR2 a BHR3 s robotickou 
platformou bez rostliny. Jeho hlavním cílem bylo identifikovat rozdíly mezi BHR a prázdnou 
platformou tak, aby bylo možné určit, s jakou pravděpodobností jsou projevy J_BHR_2 a J_BHR_3 
důsledkem aktivity rostliny a jak velký vliv mají jiné faktory, včetně náhody. 

Bio-hybridní roboti: Vyšší rostliny jako řídící prvky robotických systémů
Michal Seidl, OpenTechLab Jablonec nad Nisou s. r. o., 2023                Strana: 63/73



4.6.2. Popis experimentálního postupu

Experiment EX_BHR_6 byl proveden v uzavřené laboratoři, která umožnila kontrolu teploty a 
minimalizaci hlukových emisí způsobených nepovolanými osobami. Na střed laboratoře byla 
umístěna prázdná robotická platforma, zatímco BHR2 a BHR3 byly umístěny 50 cm vpravo a vlevo 
od ní. Po umístění všech tří platforem byly zapnuty najednou.
Pozorování bylo prováděno bez vystavování rostlin podnětům po dobu 60 minut a zaznamenávány 
byly pozorované vzorce chování BHR2, BHR3 a prázdné platformy. Tento postup byl testován 
pětkrát. 
Následně bylo prováděno pozorování za vystavování rostlin hlasovým podnětům po dobu 10 minut 
a zaznamenávány byly pozorované vzorce chování BHR2, BHR3 a prázdné platformy. Tento postup 
byl testován také pětkrát. 
Získaná data byla následně porovnána a vyhodnocena s cílem zjistit rozdíly mezi chováním BHR2, 
BHR3 a prázdné platformy a určit s jakou pravděpodobností jsou projevy J_BHR_2 a J_BHR_3 
důsledkem aktivity rostliny a nakolik jsou ovlivněny jinými vlivy, včetně náhody.

4.6.3. Výsledky experimentu EX_BHR_6

Během celého experimentu nebyl pozorován žádný pohyb prázdné robotické platformy s výjimkou 
jedné epizody, kdy se v 40. minutě třetího testu platforma pohnula jednorázově vpřed o přibližně 
20 cm. BHR2 a BHR3 provedli během každého testu nejméně dvě změny stanoviště, avšak podobné
jevy jako J_BHR_2 nebo J_BJR_3 nebyly pozorovány v žádném z testů. 
Na základě pozorování lze vyvodit několik závěrů:

1. Prázdná robotická platforma se téměř nehýbala, vyjma jedné epizody v průběhu třetího 
opakování experimentu, kdy došlo ke krátkodobému pohybu vpřed o cca 20 cm. Tento 
pohyb může být způsoben náhodou nebo jinými faktory, jako jsou například náhodné 
vibrace nebo náhlá změna v elektromagnetickém poli.

2. BHR2 a BHR3 provedly v průběhu každého testu několik změn stanoviště. Nicméně, jevy 
podobné J_BHR_2 nebo J_BJR_3 nenastaly v žádném z testů. Tento výsledek naznačuje, že 
pozorované pohyby jsou pravděpodobně důsledkem aktivity rostliny, nikoliv náhodného 
chování robotů.

Je však třeba mít na paměti, že tyto závěry jsou pouze spekulativní a vyžadují další výzkum pro 
ověření. 

5. Diskuse

5.1. Shtnutí výsledků

V této studii jsem se zaměřil na ověření hypotézy, že rostlina integrovaná jako bio-hybridní robot je 
schopná přirozeně pochopit a adaptovat se na novou situaci, ve které získává možnost svobodně 
měnit své stanoviště nebo alespoň určit s jakou pravděpodobností je tato hypotéza pravdivá. 
Nejprve jsem popsal výzkum, který vznik této hypotézy podnítil a následně jsem popsal výzkum, 
který tuto hypotézu ověřoval.
Jediným přímým důkazem je pozorovaný jev změny elektrické aktivity na frekvencích, odpovědných
za ovládání pohybu robotické platformy, označený jako J_BHR_6. Tyto výsledky byly replikovány u 
obou rostlinných druhů, pelargónie páskaté a monsteru adansonii, tedy u všech tří sestavených 
bio-hybridních robotů. Pozorované jevy J_BHR_2 a J_BHR_3 nelze s určitostí potvrdit jako cílené 
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projevy rostliny, protože nelze spolehlivě vyloučit faktor náhody. Stejně tak pohyby bio-hybridního 
robota spojené s jevem J_BHR_4 lze považovat za reflexivní a nelze vyloučit faktor náhody. 
Existence jevů J_BHR_4 a J_BHR_5 však prokazuje, že rostliny jsou schopné příslušné podněty 
vnímat, tedy přijímat, rozlišovat a zpracovávat. 
V diskusi se budu zabývat interpretací těchto výsledků a diskutovat o možných příčinách této 
adaptace a významu tohoto nového způsobu využití elektrické aktivity rostlin. 

5.2. Interpretace výsledků

Na úvod je nutné konstatovat, že spolehlivá interpretace výsledků této studie je vzhledem k 
charakteru výzkumu velmi obtížná. Největší úskalí jsou způsobena nedostatkem podobných studií, 
které by umožnily porovnání výsledků a ověření jejich spolehlivosti. Proto je nutné k interpretaci 
výsledků této studie přistupovat s velkou obezřetností. Závěry, které lze vyvodit, by měly být 
vnímány v kontextu nedostatku podobných výzkumů a především by měly sloužit jako podnět pro 
další výzkum v této oblasti. Nicméně, i přes tyto omezení, považuji výsledky za zajímavé a 
významné.

5.2.1. Interpretace jevu J_BHR_6

J_BHR_6 je jev, který se projevil v elektrické aktivitě dvou odlišných rostlinných druhů v reakci na 
implementaci robota. Z analýzy dat vyplynulo, že se jedná o pozvolný proces, při kterém se nejprve 
zvyšuje frekvence změn amplitud v elektrické aktivitě rostliny na frekvenci 15 Hz a souběžně se 
snižuje aktivita na frekvenci 13 Hz. Tento jev nejspíše není přirozeným biologickým cyklem rostliny, 
protože chování ostatních sledovaných frekvencí se nezměnilo a frekvence se po dosažení nového 
stavu nevrací zpět k původnímu chování. Pro vysvětlení, že jde o přirozený cyklus nesvědčí ani 
skutečnost, že se projevil u obou rozdílných druhů.

Interpretací jevu J_BHR_6 může být několik. Jednou z možností je, že se jedná o adaptaci rostlin k 
novému podnětu v jejich okolí, konkrétně na integraci v bio-hybridního robota. Rostliny by mohly 
být schopny rozpoznat důsledky přítomnosti robota a následně se přizpůsobit tak, aby mohly 
využít jeho přítomnosti k vlastnímu prospěchu, například k lepší biologické spokojenosti. 
Tuto interpretaci podporuje skutečnost, že ke změnám docházelo postupně až po integraci rostlin 
do robotické platformy. Elektrická aktivita pelargónie páskaté byla v rámci výzkumu průběžně 
měřena nejméně 9 měsíců před integrací do bio-hybridního robota a za celou tuto dobu nebyl jev 
J_BHR_6 pozorován, ani nebyl odhalen při zpětné analýze dat. Naopak, po integraci pelargónie do 
BHR1 došlo ke prvním projevům jevu v její elektrické aktivitě již 4. dne od prvního spuštění, plně se
projevil již 11. dne od prvního spuštění.  
Další možností je, že robot sám ovlivňuje prostředí, ve kterém rostlina roste, a tím ovlivňuje její 
fyzickou a biologickou aktivitu. Jev J_BHR_6 tak může být například výsledkem vlivu 
elektromagnetického záření vysílaného robotem na rostliny. V takovém případě by se jednalo o 
nový druh elektromagnetické interakce mezi rostlinami a stroji.

Zajímavým průvodním jevem k jevu J_BHR_6 však jsou subtilní změny ve vizuálně pozorovatelném 
chování bio-hybridního robota, které jsou však zcela nenápadné. U žádného z BHR nebyly 
pozorovány neočekávané chaotické nebo excentrické pohyby, které by se přirozeně očekávaly při 
změnách v elektrické aktivitě rostliny na frekvencích ovládajících robota. 
Celkově lze tedy předpokládat, že jev J_BHR_6 je výsledkem adaptace rostlin na přítomnost robota 
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a jejich schopnosti využít jeho přítomnosti k vlastnímu prospěchu 

5.2.2. Interpretace jevu J_BHR_2

Tento jev se projevil sledem změn stanoviště bio-hybridního robota směrem k osobě, v reakci na 
zvukové emise její řeči a byl v různé míře zaznamenán opakovaně.  Jde o zajímavý fenomén, který 
je nezávislý na lidské vůli a může poskytnout užitečná data o chování rostlin.
 
Spouštěčem jevu může být hlas nebo zvuk vyslovený blízko rostliny, protože BHR1 reaguje 
například na hlas studenta 1, ale již ne současně na hlas jiných studentů. Je také možné, že existuje 
nějaký specifický podnět nebo faktor, které rostlina vnímá, ale přímo z projevů to nevyplynulo.
Je zajímavé, že během jevu je pozorován významný nárůst kategorie kolemjdoucí osoby, což může 
naznačovat, že rostlina zaznamenává nějakou formu stimulu a reaguje na něj. Hladina stresu je také
pozorována na úrovni 40%, což může být spojeno s reakcí rostliny na vnější podněty.

Je třeba poznamenat, že jev J_BHR_2 je komplexní a jeho přesná interpretace vyžaduje další 
podrobný výzkum. Nicméně, na základě nashromážděných dat lze odhadnout, že by se mohlo 
jednat o adaptaci rostliny na nové podmínky.

5.2.3. Interpretace jevu J_BHR_3

Jev J_BHR_3 byl pozorován u bio-hybridního robota BHR1, kde biologickou složku tvořila pelargónie
páskatá. Jev se projevil jako opakovaná pohybová reakce na podnět vzdušného proudění, který 
BHR1 vnímal. Pohyb robota byl vždy proti směru proudu vzduchu.
Byť se tento jev projevoval u BHR1 opakovaně, neprojevil se u bio-hybridních robotů BHR2 a BHR3, 
kde byla biologická složka zastoupena monsterou adansonii. To by mohlo naznačovat, že reakce 
BHR na podnět vzdušného proudění může být ovlivněna druhem rostliny použité jako biologická 
složka.
V kontextu ostatních poznatků, vzešlých z této studie, je jedním z možných vysvětlení tohoto jevu 
je projev adaptace rostliny na integraci v bio-hybridního robota. Stejně tak ale mohou existovat jiné
příčiny nebo mohou působit neznámé vlivy. Je třeba si uvědomit, že interpretace tohoto jevu je 
složitá a může být ovlivněna mnoha faktory. Je tedy nutné dávat pozor na případné chyby a 
výsledky dále ověřovat v dalších výzkumech. Přesto však tento jev představuje zajímavý zdroj 
informací a může být cenným námětem pro další studium interakce rostlin v bio-hybridních 
robotech.

5.2.4. Interpretace jevu J_BHR_4

Jev J_BHR_4 je charakterizován jako projev reflexivní reakce rostliny v bio-hybridním robotovi na 
náhlé intenzivní zvuky, která se navenek projevuje jednorázovým náhodným posunem stanoviště a 
současně se projevuje výskytem specifického akčního potenciálu v signálu elektrické aktivity 
rostliny. Tento jev lze pozorovat u všech tří postavených bio-hybridních robotů a zdá se, že rostlina 
v BHR reaguje na zvukový podnět jako na stimul reflexivní reakce. 

Je důležité upozornit, že vyvolaný pohyb rostliny není důkazem adaptability rostliny na integraci v 
bio-hybridním robotovi. Je pravděpodobné, že reakce rostliny na podněty způsobené působením 
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zvuků jsou pouze jedním z mnoha projevů, které rostlina může vykazovat v rámci své elektrické 
aktivity. Tyto projevy elektrické aktivity pak mohou mít nečekaný a nezamýšlený důsledek na 
algoritmy ve firmware a software robota. Proto by bylo vhodné provést další studie, které by 
zkoumaly vliv elektro-fyziologických projevů rostlin na chování bio-hybridního robota, podníceného
náhlým zvukem.

5.2.5. Interpretace jevu J_BHR_5

Jev J_BHR_5 představuje značně zajímavý fenomén, který přináší nové poznatky o schopnostech 
rostlin detekovat a reagovat na události ve svém okolí. Tento jev byl potvrzen, částečně 
prozkoumán a popisuje změny v elektrické aktivitě rostlin v závislosti na změnách v jejich blízkém 
prostředí. Rozdíly v těchto změnách elektrické aktivity naznačují, že rostliny jsou schopné rozlišovat
mezi živými a neživými objekty, dále rozlišovat podle velikosti nebo vzdálenosti. Tento jev je 
způsoben souběhem více faktorů, jako jsou například vibrace, změna světelných podmínek či 
feromony a těkavé látky obsažené v objektech. K hlubšímu porozumění taková komplexnost 
vyžaduje samostatné výzkumné studie, které by se na tuto problematiku zaměřily. 
Například změny v elektrické aktivitě rostliny vyvolané různými podněty jsou snadno pozorovatelné
pouhým okem a naznačují, že je pravděpodobné, že lze na základě těchto dat s vysokou přesností 
klasifikovat pohybující se objekty v okolí rostliny prostřednictvím jednoduché neuronové sítě. 
Tímto se zabývám v samostatné studii.
Za pozornost však stojí již samotná skutečnost, že rostliny jsou schopny tak citlivě a významně 
reagovat na rozdílné podněty odpovídajícími změnami ve své elektrické aktivitě. To naznačuje, že 
takové rozlišování je pro rostlinu důležité a že rostlina tyto informace zpracovává a na ně reaguje. 
Tento jev ukazuje na vysokou míru adaptability rostlin v reakci na změny v prostředí a podnětech, 
ale také naznačuje další oblast projevu širší inteligence rostlin.

5.2.6. Interpretace vzájemných souvislostí popsaných jevů 

V této kapitole se zaměřím na interpretaci vzájemných souvislostí mezi popsanými jevy. Výzkum 
ukázal, že rostliny jsou schopny určité adaptace na nové podmínky, které vytváří jejich propojení s 
robotickou platformou v bio-hybridního robota. Přestože jsou jednotlivé jevy různorodé a mohou 
se zdát nesouvisející, jejich zkoumání ukázalo, že mezi nimi existují zajímavé souvislosti. V této 
kapitole se tedy budu snažit propojit jednotlivé jevy a najít společné faktory, které mohou být 
zodpovědné za pozorované chování rostlin. 
Zaměřím se na diskuzi různých možných interpretací výsledků a konfrontaci optimistických a 
skeptických pohledů. To by mělo pomoci při identifikaci příčin a důsledků výsledků. Díky tomuto 
přístupu lze získat hlubší porozumění k vztahům mezi jevy a tím i k celkovému výzkumu.

5.2.6.1. Optimistický přístup

Optimistický přístup k interpretaci výsledků se snaží nalézt pozitivní a nadějné aspekty získaných 
dat. Tento přístup může vést k formulaci ambiciózních tezí, které se snaží najít význam a potenciál 
výsledků i v méně zjevných souvislostech.
Při interpretaci výsledků z tohoto pohledu se zaměřuji na významné vzorce v datech a jejich možný 
dopad v praxi. Může také být inspirací pro další studie, které by se mohly zaměřit na pozitivní 
aspekty získaných poznatků. 
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Využití této metody může být velmi motivující a inspirující, zejména pokud jsou výsledky některých 
experimentů složitější nebo málo přesvědčivé. Nicméně, je důležité mít na paměti, že optimistický 
přístup se nesnaží přehlížet potenciální nedostatky a limitace studie. To znamená, že interpretace i 
optimistická interpretace usiluje o vyváženost a pečlivé a kritické zhodnocení dat.

Jev J_BHR_6 představuje silný přímý důkaz pro hypotézu, že rostlina adaptuje svou elektrickou 
aktivitu s cílem ovládat připojenou robotickou platformu. Abychom takový závěr potvrdili, je 
užitečné porovnat časový vývoj jevů J_BHR_1, J_BHR_2 a J_BHR_3 s projevem jevu J_BHR_6. Tímto
srovnáním lze také testovat, zda i tyto jevy mohou být projevem racionálního využití robotické 
platformy rostlinou. 

Tabulka 27 – Dny od spuštění bio-hybridního robota, kdy byly spontánní jevy J_BHR_1, J_BHR_2 a 
J_BHR_3 poprvé pozorovány.

Z porovnání výskytu jevů je patrné, že nejkratší časový úsek mezi prvním výskytem z 
porovnávaných jevů byl sedm dnů (u BHR2), zatímco nejdelší časový úsek byl 12 dnů (u BHR3). 
Dále lze z vývoje jevu J_BHR_6 vyvodit, že tato doba koreluje s časovým obdobím, kdy se v 
elektrické aktivitě rostliny již plně projevily důsledky změny jevu J_BHR_6 (7 dnů).
Pozorování, popsaná například v kapitole 4.2.1.5., která byla provedena v prvních hodinách a 
dnech po spuštění, mohou být interpretována jako důsledek náhody a pohyby provedené bio-
hybridním robotem jako neúčelné, což svědčí o tom, že rostlina zatím není na svou novou situaci 
přizpůsobena. Toto opět koreluje s časově odpovídající fází vývoje jevu J_BHR_6.
Jevy J_BHR_1, J_BHR_2 a J_BHR_3 mohou tedy být také projevem racionálního využití robotické 
platformy rostlinou a mohou sloužit jako silný důkaz, pokud lze dokázat, že tyto jevy definující 
vzorce chování BHR jsou účelné a nikoli jen prostým projevem náhody. 

Pokud zhodnotím psychologický efekt těchto jevů na člověka v úloze účastníka nebo pozorovatele, 
lze říci, že zanechávají dojem, že rostlina má přesnou kontrolu nad svou robotickou platformou, 
tedy že pohyb je účelný. Tento psychologický efekt potvrzují i přímí účastníci a svědci těchto 
projevů BHR, což se stalo hlavním důvodem, proč byly tyto projevy vůbec zaznamenány a popsány. 
Význam psychologického efektu však nelze považovat za rozhodující kritérium pro stanovení 
účelnosti. Vede ale k položení otázky, jak pravděpodobné takové vzorce chování jsou.

Metoda, kterou jsem použil pro základní stanovení pravděpodobnosti, vychází z porovnání dvou 
předpokladů. Sledovaným předpokladem je, že sled pohybů rostliny je cílený a rostlina je 
racionálním uživatelem. Oponentní je předpoklad, že BHR reagoval na hlas studenta náhodným 
pohybem v souladu s jevem J_BHR_4. 
Při této metodě se každá pozorovaná trajektorie považuje za účelnou a pro každý další krok se 
vypočítá pravděpodobnost, že rostlina vykoná pozorovanou trajektorii jako účelnou až na dané 
místo. Nezohlední se možnost, že na podnět BHR nereagovala a pohyb vůbec nevykonala. 
Následně se vypočtená pravděpodobnost zhodnotí. 
Robotická platforma má tři směry pohybu: vpřed, vpravo a vlevo. Pravděpodobnost trajektorie pro 
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J_BHR_1 J_BHR_2 J_BHR_3
dnů od spuštění BHR1 9 17 19
dnů od spuštění BHR2 ne 7 ne
dnů od spuštění BHR3 ne 12 ne



první pohyb a tedy základní pravděpodobnost se rovná 1:3.
Vyhodnocením prvního projevu J_BHR_2, popsaného v kapitole 4.3.2.3. a zachyceného na obrázku 
11, zjistíme, že pravděpodobnost, že BHR vykoná 1. etapu na základě náhody je tedy 1:3^4. 
Pravděpodobnost, že vykoná 2. etapu na základě náhody je 1:3^8, že vykoná první a druhou etapu 
je 1:3^12. Pravděpodobnost, že vykoná 3. etapu je 1:3^5 a pravděpodobnost, že vykoná celou 
epizodu pak je 1:3^17, což je 1 : 129 140 163.
Vyhodnocením druhého projevu J_BHR_2, popsaného v kapitole 4.3.2.3. a zachyceného na obrázku
12, zjistíme, že pravděpodobnost, že BHR vykoná účelnou část pohybů (tedy vyjma kroků 6 a 7) na 
základě náhody je 1:3^5, což je 1:243.
Vyhodnocením třetího projevu J_BHR_2, popsaného v kapitole 4.4.3.4. a zachyceného na obrázku 
14, zjistíme, že pravděpodobnost, že BHR vykoná epizodu na základě náhody je 1:3^8, což 
je 1 : 6 561.
Při posuzování vyčíslených pravděpodobností je třeba mít na paměti, že účelnost pohybů je určena 
subjektivními, nikoli objektivními hledisky a nelze je tedy považovat za důkaz, nicméně je zajímavou
indícií. 

Z důkazního hlediska je zajímavé zvážit, jak pravděpodobné je náhodné vyskytnutí epizod 
podobných jevům J_BHR_2 a J_BHR_3. Abych na tuto otázku mohl alespoň částečně odpovědět, 
bylo nutné provést doplňující experiment EX_BHR_6, který je popsán v kapitole 4.6.1. Tento 
experiment umožnil zásadně omezit možnost, že jevy J_BHR_2 a J_BHR_3 jsou důsledkem 
konstrukce nebo algoritmů robotické platformy, a tedy pseudonáhodným jevem v důsledku použité
technologie. 

Interpretace jevu J_BHR_1 je velmi obtížná, jelikož se vyskytl pouze jednou u BHR1 devátý den po 
jeho spuštění a experimentální opakování se nepodařilo dosáhnout, viz. experiment EX_BHR_2. To 
vylučuje, že by byl tento jev důsledkem metody měření a zpracování signálu elektrické aktivity 
rostliny. Je pravdou, že nosná vlna EFG je ovlivňována rozdílem v potenciálu mezi elektrodami E1 a 
E2. Tento vliv je však odstraňován v rámci předzpracování signálu, nicméně nelze ho zcela 
eliminovat, a proto dochází k mírnému zkreslení signálu a přenosu informace do dalších algoritmů 
firmware a software. Je však obtížné spojit tyto důsledky na signál s potřebnou aktivitou na 
frekvencích 14 a 15 Hz pro adekvátní aktivaci motorů. Zejména za situace ojedinělého výskytu.

Z jiných provedených experimentů je zřejmé, že lze v signálu snímané elektrické aktivity rostliny 
spatřovat zřetelné odezvy doteků živých i neživých objektů (viz. sada měření DATA_1_2 v kapitole 
3.2.4.). To lze interpretovat jako potvrzení schopnosti rostlin vnímat a rozlišit fyzický kontakt. 

S ohledem na absenci opakování jevu lze předpokládat, že se jednalo o náhodnou událost. Za 
využití metodiky vyhodnocování pravděpodobnosti událostí podobné té, která byla použita pro jev 
J_BHR_2, však bylo zjištěno, že pravděpodobnost opakování stejných reakcí na podnět v daném 
rozsahu je 1 : 3^10, což odpovídá hodnotě 1 : 59 049.
Důležitým rozdílem v podkladech pro tuto kalkulaci pravděpodobnosti je objektivní posouzení 
účelnosti, v tomto případě pohyb na opačnou stranu, než byl proveden fyzický kontakt. Zjištěná 
pravděpodobnost je tedy silným argumentem pro účelnost pohybů, vykonaných BHR1 při projevu 
J_BHR_1 i přes jeho ojedinělost.
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5.2.6.2.  Skeptický přístup

Skeptickým přístupem k interpretaci výsledků se snažím nalézt zásadní slabiny pozorování a 
nedostatky získaných dat. Při interpretaci výsledků se zde zaměřuji na významná zjištění a slabiny 
optimistické interpretaci. Může také být inspirací pro další studie, které by se mohly zaměřit na 
vyvracení získaných poznatků. 

Jev J_BHR_6 se v této studii považuje za silný přímý důkaz hypotézy, že rostlina adaptuje svou 
elektrickou aktivitu k ovládání připojené robotické platformy. Nicméně, je nutné upozornit na 
datovou nekonzistenci. Tento jev byl zaznamenán až dodatečně při analýze dat z BHR2, což 
znamená, že nebyl vytvořen konzistentní záznam k tomuto jevu pro BHR1 a BHR2, který by byl 
přímo porovnatelný s daty zaznamenanými při pozorování jevu u BHR3. Tato data sice již svou 
celistvost mají, avšak jde pouze o vzorky dat s velkým časovým odstupem a kontinuální průběh 
zaznamenán nebyl. 
Přesné pochopení vývoje změn na sledovaných frekvencích 14 a 15 Hz je tak velmi náročné. Nelze 
spolehlivě určit, jak se elektrická aktivita rostliny projevuje v období mezi vzorky a zda nejsou k 
dispozici další projevy. Stejně tak není známo, jak se elektrická aktivita mění, když je bio-hybridní 
robot vypnutý a rostlina nemá přístup k zpětné vazbě ze strany robotické platformy. 
Zpracování a kategorizace dat neuronovou sítí představuje další zásadní nevýhodu v této oblasti. 
Nelze spolehlivě určit, jaká konfigurace elektrické aktivity rostliny vede k aktivaci reakce robotické 
platformy. 

Korelace mezi vývojem jevu J_BHR_6 a časem prvních projevů jevů, které jsou založeny na vzorci 
chování, jako například J_BHR_2 a J_BHR_3, není relevantním důkazem. Doba prvního projevu 
mohla být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou testy a experimenty, které předcházely těmto 
projevům, nebo omezená aktivní doba BHR. 

Na druhou stranu, skutečnost, že byl jev J_BHR_6 pozorován u dvou různých druhů rostlin, 
představuje silný argument proti náhodnosti tohoto jevu. Tato skutečnost nabývá na významu 
zejména ve spojení s výsledky experimentu EX_BHR_6, který prokázal, že pozorovaná pohybová 
aktivita BHR není výsledkem pseudonáhodného jevu v důsledku použité technologie. 

Pokud jde o v kapitole 5.2.6.1. provedený statistický test shody s náhodným rozdělením a z něho 
plynoucí vyčíslené pravděpodobnosti, jedná o spekulativní hodnoty, založené pouze na 
subjektivním vnímání. 
Vhodné by bylo provádět dlouhodobá pozorování, porovnávat vývoj složitosti projevovaných 
vzorců a také se zabývat účelem, pro který jsou pohyby vykonávány. 
Posouzení účelnosti popsaných pohybů rostliny je oblastí, která představuje největší úskalí. 
Zejména je to tak v případě projevů jevu J_BHR_2. Je nutné se zamyslet nad tím, k jakému účelu by
rostlina takové reakce mohla vykonávat. Pokud by byl základem těchto vzorců chování jejich 
psychologický efekt, pak by i účelnost měla být posuzována z tohoto hlediska. Tehdy je třeba 
konstatovat, že popisované chování slouží rostlinám pouze k zábavě. Je však velmi obtížné 
představit si, že by rostliny mohly mít takovou motivaci. Protože význam interpretace je ukázat, 
jaké mechanismy stojí za pozorovanými jevy, je na místě zpochybňovat tento závěr a pokračovat v 
hledání dalších možných vysvětlení. 
Pokud jde o účelnost pohybů jevu J_BHR_3, pak je možné účelnost spatřovat objektivně a 
interpretovat jej jako snahu o dosažení určitých klimatických podmínek. 
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Komplikovanější situace nastává v případě jevu J_BHR_1, kde zohlednění okolností naznačuje, že 
ochrana před predátorem není příliš pravděpodobná. Také se tento jev nepodařilo jindy vyvolat 
cíleně a neprojevil se ani spontánně. Z tohoto pohledu je tedy obtížné nějaký pro rostlinu 
prospěšný účel daného jevu nalézt a tedy se jej pokusit i nějak interpretovat.

5.2.6.3. Interpretativní závěr

Oba přístupy se shodují v tom, že jev J_BHR_6 představuje silný důkaz pro hypotézu, že rostlina 
dokáže adaptovat svoji elektrickou aktivitu k ovládání připojené robotické platformy. I když 
skeptický přístup poukazuje na nedostatky v datech, projevy změn elektrické aktivity jsou 
zdokumentované a data vykazují 100% shodu. Nicméně, je vhodné další zkoumání tohoto jevu.

Skeptická interpretace jevu J_BHR_2 silně argumentuje proti interpretaci v optimistickému 
přístupu. Útočí na samotná kritéria, díky kterým byl jev v této studii identifikován a interpretován. 
Na druhou stranu co se týče jevu J_BHR_3 i skeptický přístup přiznává, že lze v akci bio-hybridního 
robota nalézt účel. Velikou slabinou je zpracování a kategorizace dat neuronovou sítí. Nelze tak na 
základě poznatků této studie porovnat vnější projevy BHR s údaji v elektrické aktivitě. Pro kvalitní 
interpretaci jevů J_BHR_1, J_BHR_2 a J_BHR_3 tak budou třeba další studie.

Všechny sledované rostliny reagovaly na podněty a prokázaly měřitelné znaky adaptace na nové 
podmínky, vyvolané jejich propojením s robotickou platformou. Jejich reakce tvoří určitý vzorec 
chování. Některé popsané vzorce chování jsou velmi sofistikované a svou četností a množstvím 
variantních projevů a vzájemných souvislostí vyvolávají  pochybnosti o tom, že by mohly být 
prostým důsledkem náhody.

Tyto skutečnosti mě nakonec vedly k otázce, zda je rostlina racionálním uživatelem připojené 
technologie.
Úskalím je, že naplnění takového předpokladu má jeden zásadní důsledek. Znamenalo by to, že 
rostlina má schopnost efektivně využívat technologie BHR ke svému prospěchu.
Pozorování požívání nástrojů v říši rostlin by bylo velmi pozoruhodné a jedinečné. V minulosti se 
předpokládalo, že používání nástrojů je výhradně lidským chováním a některých druhů zvířat, jako 
jsou například šimpanzi a krkavci. Pokud by se potvrdilo, že i rostliny jsou schopné používat 
nástroje, bylo by to velmi revoluční zjištění v oblasti chování rostlin a mohlo by to zásadně změnit 
náš pohled na jejich inteligenci a schopnosti adaptace. Oč smělejší však takové teze jsou, o to 
obezřetněji je třeba k nim přistupovat. Proto se před odpovědí na vyslovenou otázku ještě krátce 
zaměřím na otázku vědomí a inteligenci rostlin. 

Navzdory absenci nervového systému mohou být modifikace vzorců interakcí mezi molekulami a 
vzorců mezibuněčné komunikace uloženy podobně jako v neuronových sítích. Podle převažujícího 
názoru jsou tyto struktury, podobné neuronovým sítím, nerovnoměrně rozprostřeny v celém těle 
rostlin. Tato skutečnost implikuje, že u rostlin by mohly existovat mechanismy asociativního učení a
další neuronovým sítím podobné funkce. 
Vzhledem k tomu, že organismus rostliny je obtížně klasifikovatelný, není možné vytvořit objektivní 
klasifikaci inteligence rostlin. Ostatně obecně uznávaná klasifikační stupnice zatím neexistuje. 
Podobně je obtížné určit, zda rostliny mají vědomí nebo ne, protože všeobecně uznávaná definice 
vědomí pro organismus rostlin doposud také nebyla stanovena. 
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Odpověď na otázku, zda je rostlina racionálním uživatelem robotické platformy tedy zní, že ano.
Nicméně, navzdory zajímavým pozorováním a jevům nelze na základě této studie připisovat 
rostlinám schopnosti racionálního uvažování nebo vědomého rozhodování. 
Tato studie přináší zajímavé poznatky o schopnosti rostlin využívat robotické platformy pro získání 
zdrojů, nicméně stále existuje mnoho nezodpovězených otázek týkajících se mechanismů této 
schopnosti a vztahu mezi ní a vědomou inteligencí. Proto budou zapotřebí další studie a výzkumy, 
aby bylo možné plně pochopit, jak rostliny interagují s robotickými platformami a jakým způsobem 
využívají své vlastní mechanismy komunikace a orientace v prostředí. 
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