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Hlavnou výzvou neurobiológie je objasniť komplexné fyziologické javy a 
mentálne procesy, o ktorých veríme, že sú vlastné len človeku, ako sú
vedomie a myslenie.

skúška: ťažká a písomná

� úvod do neurobiológie
� história
� anatómia nervového systému v kontexte s fylogenézou a 

ontogenézou
� hypotalamo-hypofýzový systém

(čím je regulovaný a čo reguluje)

� bunková neurofyziológia
(tvorba a propagácia nervového vzruchu, typy synapsií, 
neurotransmitery)

� funkcie nervového systému 
(teória regulácií - hierarchická organizácia, úloha receptorov 
a efektorov, senzorická zložka nervového systému)

� somatické výkonné funkcie
� autonómne výkonné funkcie
� integračné a asociačné funkcie nervovej sústavy
� funkčná a morfologická lateralizácia mozgu
� plasticita nervového systému
� učenie a pamäť
� spánok a sny

SyllabusSyllabus

Prvé dôkazy o tom, že mozog determinuje správanie, myslenie, 
osobnosť a pamäť boli získané pozorovaním a liečením ľudí s 

mozgovým poškodením.

Správanie je determinované činnosťou mozgu.

� sú myseľ a mozog oddeliteľné, alebo existujú len 
spolu? (dualizmus vs. monizmus) 

� Je myseľ generovaná výlučne činnosťou mozgu? 
(myseľ a mozog)

� má mozog špecifické oblasti pre jednotlivé funkcie, 
alebo je nediferencovaný? 
(lokalizmus vs. holizmus „aggregate field theory“)

� podstata komunikácie v rámci nervového systému 
(neurálna komunikácia) 

HistHistóória neurobiolria neurobiolóógie sa odvgie sa odvííjala od niekojala od niekoľľkých kých 

zzáákladných otkladných otáázok:zok:

Myseľ-Mozog

dualizmus vs. 
monizmus

Prvým písaným dokumentom o mozgu, jeho anatómii, 
mozgových obaloch a mozgovomiechovej tekutine je 
papirus nazývaný Edwin Smith Surgical papyrus.
1862 – Edwin Smith papirus kúpil v Luxore
1930 – James Henry Breasted publikoval jeho anglický 
preklad
- papirus obsahuje 48 dôkladne dokumentovných prípadov.

Možno bol napísaný Inhotepom.

Egypťania mozog po smrti nemunifikovali z čoho sa 
dá usudzovať, že ho nepovažovali za dôležitý.

EgypEgypťťania 1700 p.n.l.ania 1700 p.n.l.

hieroglyf pre mozog

prehľad

- narodil sa v poprednej aténskej rodine
- keď mal 20 rokov stretol Sokrata a 8 rokov bol jeho 
žiakom
- po Sokratovom odsúdení a poprave opustil Atény
- v roku 387 p.n.l založil vo svojej záhrade v Aténach 
školu, ktorá existovala aj po jeho smrti a vyučoval tam 
bezplatne. Platónova akadémia bola jednou z 
najvýznamnejších skôl v antickom svete.
- zomrel keď mal 80 rokov uprostred práce

Platón veril, že mozog je 
miestom, kde prebiehajú

mentálne procesy.

PlatPlatóón (427n (427--347 p.n.l.)347 p.n.l.)
Myseľ-Mozog

dualizmus vs. 
monizmus

prehľad



Aristoteles (384Aristoteles (384--322 p.n.l)322 p.n.l)

Veril, že myseľ je lokalizovaná v srdci, ktoré je zároveň sídlom 
všetkých emócií a myslenia.
Nazdával sa, že funkciou mozgu je ochladzovať srdce.
Experimentoval s pitvaním zvierat.
Zistil, že cievy konvergujú do srdca a nazdával sa preto, že srdce riadi 
činnosť periférnych orgánov.
Mozgu pripisoval úlohu v regulácii teploty a spánku.

Myseľ-Mozog

dualizmus vs. 
monizmus

prehľad

GalGaléén (130n (130--200 n.l.)200 n.l.)

Neurálna 
komunikácia

Bol považovaný za skvelého chirurga.
Veril, že mozog prijíma informácie a zohráva 
dôležitú úlohu v regulácii motorických funkcií.
- zaviedol experiment do štúdia mozgu
- popísal mozgové komory
- robil lézie u zvierat a dokázal, že mozog zohráva 
úlohu v kontrole telesných funkcií
- vyvinul teóriu o existencii plynov a tekutín 
sprostredkúvajúcich mentálne procesy
- mentálne a duševné pochody podľa neho 
prebiehajú v mozgových 
komorách
- nazdával sa, že nervy 
rozvádzajú tekutiny 
sekretované mozgom 
a miechou do periférie

prehľad

RenRenéé Descartes (1596Descartes (1596--1650)1650)

Veril, že nervy obsahujú tekutiny alebo iné médium, ktoré
sprostredkováva tok senzorických a motorických informácii v tele.
Veril v "Balloonist Theory„ založenej na predpoklade, že 
nafukovanie malých balónikov spôsobuje pohyb.
Bol dualistom, veril, že mozog a myseľ sú oddelené a komunikujú
prostredníctvom epifýzy.

Myseľ-Mozog
dualizmus vs. 

monizmus

Neurálna 
komunikácia

prehľad

ZaZaččiatok 18. storoiatok 18. storoččia, ia, ééra osvietenectvara osvietenectva

Luigi Galvani (1737Luigi Galvani (1737--1798)1798)

taliansky lekár a fyzik
prišiel na to, že nervové vlákna produkujú elektrický prúd a 
po indukcii elektrickým prúdom pozoroval kontrakcie svalu

Neurálna
komunikácia

prehľad

Johannes MJohannes Müüller (1801ller (1801--1858)1858)

Neurálna
komunikácia

Postuloval doktrínu špecifických neurálnych energií.
Odlišné pocity sú podľa neho sprostredkovávané odlišnými 
typmi energie. 
Dnes vieme, že odlišné receptory interpretujú rovnaké akčné
potenciály.

prehľad

Franz Joseph Gall (1758Franz Joseph Gall (1758--1828)1828)

Bol zástancom cerebrálnej lokalizácie. 
Bol jedným zo zakladateľov frenológie.
Navrhol, že mozog pozostáva z viacerých orgánov. 
Každý orgán je podľa neho zodpovedný za povahovú vlastnosť. 
Vývin orgánov údajne vyúsťuje do výdutín na lebke, ktoré sa dajú
analyzovať a tak určiť vlastnosti jedinca. 
Spolu s Spurzheimom rozdelil mozog na 35 častí, ktorým pridelil 
funkcie (od schopnosti hovoriť až po povahové vlastnosti).

lokalizmus vs. 
holizmus

prehľad



13

Phrenology originated with Franz Joseph Gall (1758-1828), a German physician, assisted by his colleague, Johann Kaspar 
Spurzheim (1809-72). Phrenologists believed that the shape and size of various areas of the brain (and therefore the overlying skull) 
determined personality. Gall and Spurzheim eventually disagreed and went on to promote rival systems of phrenology… A wide 
range of different heads are present. For instance, head number 54 is that of a scientific man; head number 8 is recorded as the
head of an ‘idiot’.

Johann Spurzheim (1776Johann Spurzheim (1776--1832)1832)

Pracoval s Franzom Gallom na štúdii mozgových funkcií
prostredníctvom frenológie.
Stal sa najvýznamnejším frenológom na svete.
On aj Gall verili, že je možné analyzovať ľudskú osobnosť štúdiom 
ľudskej lebky a posudzovať schopnosti a vlastnosti podla jej 
výdutín.

lokalizmus vs. 
holizmus

prehľad

Jan Evangelista PurkynJan Evangelista Purkyněě ((17871787--18691869))

Ako prvý popísal nervovú bunku. 
Význačnou mierou prispel k rozvoju 
experimentálnej psychológie. 
Skúmal senzorické a vizuálne z vnemy po 
stimulácii tlakom alebo elektrickým prúdom na 
očnú guľu.
Objavil veľké nervové bunky s bohatým vetvením 
v mozočku.

Neurálna
komunikácia

1851 – založil Fyziologický ústav v Prahe (2. na svete)
1820-25 – popísal Purkyneho fenomén ako zmenu farebného 
videnia po zmene intenzity osvetlenia
1823 – navrhol otlačky prstov ako vhodný spôsob identifikácie
1825 – popísal Purkyneho zárodkový mechúrik (jadro vajcovej bunky)
1837 – prvý raz popísal živočíšnu bunku
1837 – popísal Purkyňove bunky v kôre cerebela
1839 – popísal Purkyňove vlákna v srdci, ktoré vedú vzruch generovaný autonómnym 
pacemakerom
zaviedol pojem plazma a protoplazma
prvý raz použil mikrotom

prehľad

Pierre Flourens Pierre Flourens ((17941794--18671867))

Flourens robil ablácie kôry mozgu u psov, králikov a vtákov a 
pozoroval občasné zotavenie sa údajne vďaka tomu, že celý mozog 
participuje na tvorbe správania.
Tvrdil, že rozsah poškodenia je dôležitejší než jeho umiestnenie.
Bol holista.
Nesúhlasil s frenológmi, keďže podľa neho boli jednotlivé časti 
mozgu navzájom zastupiteľné.

lokalizmus vs. 
holizmus

prehľad

J. Hughlings Jackson (1835J. Hughlings Jackson (1835--1911)1911)

Ukázal, že záchvaty u epileptických pacientov postupujú z jednej 
časti tela na druhú čo evidentne odráža topológiu mozgovej kôry.
Jeho hypotéza o topografickej organizácii podporila lokalizmus.

lokalizmus vs. 
holizmus

prehľad
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Pierre Paul Broca Pierre Paul Broca 

(1824(1824--1880)1880)

lokalizmus vs. 
holizmus

Pierre Paul Broca
(1824-1880)

Bol zástancom lokalizácie funkcií v mozgu.
V roku 1862 popísal mozgovú komplikáciu -
léziu po mozgovej porážke človeka, ktorý 
rozumel hovorenému slovu, ale nedokázal 
hovoriť (hovoril len „tan“).
Brocca takto dokázal (u viacerých 
pacientov), že ľavý frontály lobus reguluje 
artikulovanú reč.
Táto oblasť sa nazýva Broca’s area.

Bol prvým človek, ktorý podal 
anatomický dôkaz o lokalizácii 
špecifickej mozgovej funkcii.

prehľad 20

21

Brockovo motorickBrockovo motorickéé centrum recentrum reččii

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

Carl Wernicke (1848Carl Wernicke (1848--1904)1904)

Carl Wernicke
(1848-1904)

lokalizmus vs. 
holizmus

Wernicke identifikoval podobnú obeť po mozgovej 
porážke.
Pacientova reč nedávala žiadny zmysel.
Poškodená mozgová oblasť ležala, kde sa na hranici 
posterialnej časti ľavej hemisféry stretáva temporálny a 
parietálny lobus.
Podporil lokalistov.

prehľad

23

Wernickeho senzorickWernickeho senzorickéé centrumcentrum

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 24

https://www.youtube.com/watch?v=dKTdMV6cOZwhttps://www.youtube.com/watch?v=dKTdMV6cOZw

https://www.youtube.com/watch?v=dKTdMV6cOZwhttps://www.youtube.com/watch?v=dKTdMV6cOZw



Gustav FritschGustav Fritsch

(1838(1838--1907)1907)

Gustav Fritsch
(1838-1907)

lokalizmus vs. 
holizmus

neurálna
komunikácia

Nemeckí fyziológovia.
Obaja boli lokalisti.

Stimulovali mozgový povrch 
bdiacich psov elektrickým 
prúdom.
Toto spôsobilo charakteristické
pohyby krku a nôh.

Okrem toho, že dokázali, že 
špecifické mozgové oblasti 
regulujú konkrétne pohyb, 
vyvinuli aj celkom nový 
experimentálny prístup.

EduardEduard HitzigHitzig

(1838(1838--1927)1927)

prehľad

KorbinianKorbinian BrodmannBrodmann

(1868(1868--1918)1918)

lokalizmus vs. 
holizmus

Korbinian
Brodmann

(1868-1918)

Charakterizoval 52 odlišných oblastí mozgu na 
základe celulárnej organizácie kôry v jednotlivých 
oblastiach.
Podporil lokalistov (ktorí už v tom čase prevládali).
Rozdelenie mozgu urobil na základe farbenia –
histológia.
Rozdiely medy jednotlivými bunkami sa súhrnne 
volajú „cytoarchitectonics alebo cellular 
architecture“.

prehľad

CamilloCamillo GolgiGolgi

(1843(1843--1919226)6)

Camillo Golgi
(1843-1956)

neurálna
komunikácia

Vyvinul farbenie striebrom, ktoré umožnilo úplnú
vizualizáciu celého neurónu. 
Zafarbilo sa len 5% neurónov, ale nie 
myelinizované.
Veril, že mozog je jednotná masa, ktorá zdieľa 
cytoplazmu.
Jeho teóriu vyvrátil Cajal (aj s pomocou Golgiho 
farbenia).
Napriek tomu, že boli odporcovia dostali 
spoločne Nobelovu cenu v roku 1906.
Golgi nikdy nepriznal, že sa mýlil.

- identifikoval dva hlavné komponenty neurónu: telo a neurity

- reticular doctrine: veril, že neurity jednotlivých buniek sú
spolu pospájané a tvoria jednotnú sieť podobnú ako cievy 

kardiovaskulárneho systému.
prehľad

28

Golgi staining in 
the cerebral cortexhttp://synapsehttp://synapse--web.org/learn/visualize/golgi2.stm#GolgiTimeweb.org/learn/visualize/golgi2.stm#GolgiTime

Santiago RamSantiago Ramóón Y Cajaln Y Cajal

(1852(1852--1934)1934)

Santiago Ramón Y 
Cajal

(1852-1934)

neurálna
komunikácia

Objavil, že neuróny sú jednotlivé malé útvary a tvrdil, že 
elektrické signály nimi môžu prechádzať len jedným 
smerom.
Postuloval „Neuron Doctrine“ alebo tiež „CellularTheory“, 
ktorá charakterizovala základnú organizáciu a princípy 
činnosti nervového systému.
Upravil Golgiho farbenie tak, že zviditelnil distribúciu aj 
synapsy neurónov v mnohých mozgových oblastiach. 
(Taktiež použil mozgy mladších jedincov a vtákov, ktoré
majú menej myelinizovaných axónov).
Nebol v kontakte s hlavným vedeckým smerom, 
predpokladá sa, že aj preto bol schopný urobit svoje objavy 
(publikoval po španielsky v časopise, ktorý sám založil aj 
financoval).
V roku 1906 dostal spolu s Golgim Nobelovu cenu.
„Neuron Doctrine“ hovorí, že neurón je anatomickou, 
funkčnou, genetickou aj metabolickou jednotkou 
nervového systému:

1.neuróny sú samostatnou jednotkou, ktorá je 
chopná interakcií
2.synapsy sú medzery odeľujúce neuróny

3.informácia je prenášaná len jedným smerom, z 
dendritov (input) do axónu (output)

prehľad
30

dendritické tŕne

Cajal's drawing of the cerebellar cortex (from a 

preparation of the cat cerebellum stained with methylene 

blue) showing the axons of Purkinje cells which exit 

from the cortex directed downwards. 



K. S. LashleyK. S. Lashley

(1890(1890--1958)1958)

lokalizmus vs. 
holizmus

K. S. Lashley
(1890-1958)

Ako experimentálny model používal potkany.
Študoval pamäť, neurálne komponenty pamäte 
nazýval engramy (pamäťová stopa).
Robil systematické rezy a lézie mozgu potkana a 
testoval ho v známom bludisku. Pozoroval čiastočnú
ale nie konzistentnú degradáciu.
Keďže engram nie je špecifické prepojenie, ale skôr 
komplex prepojení, podporoval holistický tábor.

prehľad 32

- pri chirurgickom odstránení tkaniva bol dôležitejší jeho 
rozsah než jeho lokalizácia

WilderWilder PenfieldPenfield

(1891(1891--1976)1976)

Wilder Penfield
(1891-1976)

lokalizmus vs. 
holizmus

Bol jedným z najlepších neurochirurgov 
všetkých čias.

Zaoberal sa liečením epilepsie.

Pod vplyvom lokálnej anestézy stimuloval 
oblasti mozgu ľudí elektrickým prúdom a tí
mu hovorili, čo cítia.
Vďala tejto technike dokázal identifikovať
presnú lokalizáciu poškodeného tkaniva, 
ktorá spôsobovala epilepsiu.

Dokázal vytvoriť mapu mozgu vo vzťahu ku 
špecifickým funkciám. 
Dosiahol reprodukovateľnosť, ktorá
podporila lokalistov.

prehľad
34

http://www.histori.ca/minutes/minute.do?id=10211

35

V roku 1921 objavil prvý neurotransmiter.

V jeho pokuse, ktorý sa mu prisnil, použil 
dve žabie srdcia.

Prvé srdce bol pripojené na nervus vagus a 
inkubované v nádobe s fyziologickým 
roztokom. Táto inkubačná nádoba bola 
prepojená s ďalšou nádobou, kde sa 
nachádzalo druhé srdce tak, že pufor z 
nádoby 1 prechádzal do nádoby 2. 
Elektrická stimulácia nervus vagus spomalila 
činnosť srdca v prvej ale aj v druhej nádobe.

Loewi navrhol, že elektrická stimulácia nervu 

vagu spôsobila výdaj chemickej substancie, 
ktorá sa dostala z nádoby 1 do nádoby 2. 
Dnes vieme, že táto chemická substancia sa 
nazýva acetylcholín.

Otto Loewi (Otto Loewi (18731873--19611961))

1936 

Nobelova cena za 

Fyziológiu a 

medicínu
prehľad

36



Egypťania 1700 p.n.l.

Platón 427-347 p.n.l. myseľ a mozog, monizmus

Aristoteles 384-322 p.n.l. myseľ a mozog

Galén 130-200 n.l. neurálna komunikácia

René Descartes (1596-1650) myseľ a mozog, neurálna komunikácia

Luigi Galvani (1737-1798) neurálna komunikácia

Johannes Müller (1801-1858) neurálna interkomunikácia

Franz Joseph Gall (1758-1828) lokalizmus vs. holizmus

Johann Spurzheim (1776-1832) lokalizmus vs. holizmus

Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) neurálna komunikácia

Pierre Flourens (1794-1867) lokalizmus vs. holizmus

J. Hughlings Jackson (1835-1911) lokalizmus vs. holizmus

Pierre Paul Broca (1824-1880) lokalizmus vs. holizmus

Carl Wernicke (1848-1904) lokalizmus vs. holizmus

Gustav Fritsch (1838-1907) lokalizmus vs. holizmus, neurálna komunikácia

Eduard Hitzig (1838-1927) lokalizmus vs. holizmus, neurálna komunikácia

Korbinian Brodmann (1868-1918) lokalizmus vs. holizmus

Camillo Golgi (1843-1956) neurálna komunikácia

Santiago Ramón Y Cajal (1852-1934) neurálna komunikácia

K. S. Lashley (1890-1958) lokalizmus vs. holizmus

Wilder Penfield (1891-1976) lokalizmus vs. holizmus

Otto Loewi (1873-1961) neurálna komunikácia
38

ssúúččasnosasnosťť::

�� neurneuráálna komuniklna komunikáácia sa uskutocia sa uskutočňčňuje uje 

pomocou elektrických a chemickpomocou elektrických a chemickáách signch signáálovlov

�� extrextréémny holizmus aj lokalizmus boli mny holizmus aj lokalizmus boli 

nahradennahradenéé termtermíínom nom „„connectconnectiionismonism““

�� spojenie mysle a mozgu je zrejmspojenie mysle a mozgu je zrejméé, ale st, ale stáále le 

sa diskutuje...sa diskutuje...

CentrCentráálna nervovlna nervováá ssúústava je hlavným regulastava je hlavným regulaččným a ným a 

integrujintegrujúúcim systcim systéémom organizmu.mom organizmu.

Riadi alebo aspoň zasahuje do činnosti všetkých orgánov, koordinuje ich 
činnosť a vzájomné vzťahy tak, aby zodpovedali potrebám organizmu.
Z regulačného hľadiska tvorí funkčný celok s endokrinnou sústavou. 

Primárne postavenie v neurohumorálnom komplexe je determinované:

� presnosť, rýchlosť a kapacita registrácie informácií
� precíznosť a rýchlosť v spracovaní a analýze vstupných údajov za 

využitia informácií uložených v pamäťových stopách
� syntéza a výstupné informácie za účelom zachovania homeostázy

PrincPrincíípy vývinu nervových systpy vývinu nervových systéémov:mov:
1.1. funkfunkččnnáá diferencidiferenciáácia nervovej bunkycia nervovej bunky
2.2. zhlukovanie nervových buniek do ganglizhlukovanie nervových buniek do gangliíí
3.3. centralizcentralizáácia, vznik hlavových ganglicia, vznik hlavových gangliíí, bilater, bilateráálna symetrialna symetria
4.4. zvzvääččššenie celkovenie celkovéého poho poččtu nervových buniektu nervových buniek

Senzorický systém Funkcia: prijímať a interpretovať informácie z 

vonkajšieho prostredia a informácie z proprioreceptorov a 

ostatných receptorov informujúcich o stave organizmu

Komponenty: všetky zmysly a receptory organizmu, 

nervy, ktoré sprostredkúvajú prenos informácií z nich a 

oblasti nervového systému zodpovedné za interpretáciu 

nimi sprostredkovaných vnemov

Funkcia: urobiť rozhodnutie 

ako budú informácie použité

Komponenty: najmä frontálna 

časť mozgovej kôry. Po 

narušení tejto oblasti PG 

motorické a senzorické

schopnosti ostali neporušené, 

ale zmenil sa spôsob akým 

robil rozhodnutia. 

Funkcia: organizačne zabezpečiť a 

vykonať úlohu.

Komponenty: všetky svaly a nervy, 

ktoré ich kontrolujú, časti nervového 

systému, ktoré sú potrebné na ich 

aktiváciu

Motorický systém

Integračný systém

anterior (opak = posterior) –

smerom k prednej časti tela, 

bližšie k prednej časti tela ako iná

časť

kaudálny (opak = rostrálny) –

smerom ku koncu, synonymum s 

posterior

dorzálny (opak = ventrálny) –

smerom k chrbtu tela, bližšie k 

chrbtu ako iná časť

mediálny (opak = laterálny) –

v oblasti tela bližšie k stredu ako 

iná časť

horizontálna rovina, sagitálna rovina, koronálna (transverzálna) rovina

horizontalhorizontalcoronalcoronal


