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Telencephalon je veľká časť mozgu, ktorá vypĺňa väčšiu časť lebečnej dutiny. 

Vonkajšia, sivá vrstva mozgu sa nazýva mozgová kôra – cerebral cortex. U väčšiny cicavcov 

vrátané ľudí sa povrch mozgovej kôry bohato prehýba a vytvára rôzne záhyby a ryhy, ktoré 

zväčšujú jej povrch. Mozgová kôra sa delí na štyri hlavné laloky: čelový, temenný, spánkový 

a záhlavový. Každý lalok má svoju vlastnú špecifickú úlohu a jednotlivé laloky sú od seba 

oddelené hlbokými brázdami. Stredná  pozdĺžna štrbina – longitudinal fissure, rozdeľuje mozog 

na dve mozgové hemisféry, pravú a ľavú. Tieto mozgové hemisféry sú navzájom spojené 

mohutným zväzkom nervových vláken, ktorý sa nazýva svorové teleso – corpus callosum 

a zabezpečuje obojsmerný prenos informácií medzi hemisférami. (Beňuška, 2008)  

 Čelový lalok – frontal lobus je najväčším lalokom zo štyroch lalokov mozgovej kôry 

a tvorí asi tretinu povrchovej plochy hemisfér. Je umiestnený v prednej časti pravej aj ľavej 

hemisféry. Čelový lalok je obalený čelnou kôrou a predná časť čelného laloku je prekrytá 

prefrontálnou kôrou – prefrontal coretx.  

 Za jeden z hlavných cieľov neuropsychológie možno považovať komplexné pochopenie 

vzťahu medzi mozgom a naším správaním. Prefrontálna kôra ovplyvňuje naše správanie, našu 

osobnosť. Je to oblasť, ktorá je evolučným rozšírením ostatných oblastí mozgu.“ (Dobeš, 2005, 

str. 4) Prefrontálna kôra nie je homogénna zóna tkaniva ale skôr sa rozlišuje na základe 

funkčných hľadísk. Je to komplexná časť mozgu s prepojením na niekoľko ďalších oblastí 

mozgu. Štruktúry ako hippocampus, talamus a ďalšie laloky majú k nemu vytvorenú priamu 

komunikáciu. U primátov sa  prefrontálna kôra rozdeľuje do 3 sektorov: dorsolaterálny, 

ventromediálny a orbitofrontálny. Okrem toho sú dôležité funkčné rozdiely aj medzi pravou 

a ľavou stranou v rámci každého z vyššie spomenutých sektorov. (Davidson, 2002) 

Orbitofrontálna kôra ovplyvňuje naše správanie a rozhodovanie. Ventromediálna kôra sa 

zaoberá naším vnímaním a vyjadrovaním našich emócií. Dôležitou súčasťou je aj dorsolaterálna 

kôra, ktorá nám umožňuje určovať si ciele, plánovať, premýšľať a zapamätať si veci. 

 Damasio (1995) tvrdí, že vedci z oblasti biologického správania čoraz viac uznávajú 

dôležitosť emócii pre základné úlohy prežitia a adaptácie. Emócie modulujú pamäť, uľahčujú 

rozhodovanie, ovplyvňujú naše učenie a poskytujú motiváciu. Prefrontálna kôra plní množstvo 

dôležitých funkcií, ktoré priamo súvisia s našimi emóciami a ich vyjadrením. Táto oblasť 



zabezpečuje procesy, ktoré sa týkajú našej osobnosti, pomáha nám v kontrolovaní našich emócií 

a impulzov na rôzne podnety a pomáha nám pri racionálnom rozhodovaní. My ľudia častokrát 

konáme impulzívne a bez premýšľania. Vždy, keď sme sa aj napriek záplavu emócií rozhodli 

konať s rozvahou a „nepodľahnúť našim emóciám“, môžeme vďačiť práve prefrontálnej kôre. 

Pri správnom fungovaní tejto oblasti vieme vôľou potlačiť emóciu, ktorá vzniká v podkôrových 

centrách. Hľadanie vzrušenia alebo energie, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov, 

motivácia, sústredenie a udržiavanie pozornosti, plánovanie a iné organizačné schopnosti tiež 

pochádzajú z tejto oblasti. Priamo sa podieľa na upravovaní nášho spoločenského správania 

a ovplyvňuje taktiež naše reakcie ako plachosť alebo odvaha. Zahŕňa všetky kognitívne 

zručnosti, ktoré sme sa naučili a ktoré používame. Ďalšími funkciami prefrontálna kôry, podľa 

Dobeša (2005) sú zapamätávané autobiografický informácií (napr. ako sa voláme) a tiež slúži 

ako pracovná pamäť.  Pracovná pamäť sa týka najmä senzomotorických úloh a táto pamäť 

pretrváva krátkodobo - kým sa úloha nesplní. Splnením tejto úlohy sa neuróny zodpovedné za 

udržiavanie úlohy v pamäti „vyresetujú“. „Pravdepodobne sa v prefrontálnej kôre vyskytuje aj 

istý druh mapy zrakového poľa.“ (Dobeš, 2005)  

 Keď vezmeme do úvahy, čo všetko má na starosti táto časť nášho mozgu, nemusíme ani 

dlho premýšľať nad tým, aké vážne dôsledky môže mať jej poškodenie. Ľudia, u ktorých došlo 

či už ku mechanickému poškodeniu, poškodeniu spôsobenému traumou alebo došlo ku chybe 

počas vývoja v tejto časti mozgu, majú problémy s kontrolovaním a riadením správania, 

rozhodovaním a/alebo plánovaním. Antisociálne správanie je tiež častým prejavom poškodenia 

prefrontálnej kôry. Myslím si, že všetky tieto možné problémy, ešte viac zdôrazňujú a sú 

dôkazom, akú dôležitú úlohu zohráva prefrontálna kôra pri formovaní našej osobnosti. 

 Davidson (2002) vo svojom článku poukazuje na úlohu prefrontálnej kôry ako 

o kľúčovej štruktúre, ktorá riadi pozitívny aj negatívny vplyv, afektívny štýl, s dôrazom na 

mechanizmy zodpovedné za individuálne rozdiely v citlivosti na pocit úzkosti. Vo svojom 

článku tiež uvádza zistenie ohľadom zvýšenej aktivity pravej časti prefrontálnej kôry u ľudí, 

ktorí pociťujú úzkosť a trpia depresiami. Psychopatia je porucha osobnosti charakterizovaná 

ako neľútostné a impulzívne antisociálne správanie. Možno predpokladať, že prefrontálna kôra  

zohráva dôležitú úlohu pri psychopatii, predovšetkým sa predpokladá, že sektory prefrontálnej 

kôry, ktoré sprostredkovávajú množstvo sociálnych a afektívnych rozhodovacích funkcií, sa pri 

psychopatii javia ako narušené, tvrdí Koenigs (2012).  Dobeš (2005) vo svojej knihe uvádza 

príklady porúch, ktoré súvisia s poškodením konkrétneho sektora prefrontálnej kôry. V prípade 

porušenia orbitofrontálneho sektora, dochádza k nekontrolovateľným prejavom emócií, pri 

poškodení ventromediálneho, dochádza k ich oslabeniu. Depersonalizácia je porucha, kedy má 



človek pocit odtrhnutia od samého seba resp. ide o odosobnenie sa od svojej osobnosti, od 

myšlienok a emócií. Pacienti svoj stav zvyknú popisovať ako stav, kedy sú stále schopní jasne 

myslieť ale majú pocit akoby boli mŕtvy. Dobeš (2005) aj pri tomto ochorení odkazuje na 

prefrontálnu kôru a prerušenie jej komunikácie s cingulárnou kôrou zodpovednou za prežívanie 

emócií. Poškodenie prefrontálnej kôry môže tiež vyvolať poruchy ako impulzívnosť, strata 

spoločenských návykov, detinskosť, bezohľadnosť a nekontrolovateľné emócie. Pri poškodení 

v priebehu života môže dôjsť aj ku zmene osobnosti a najčastejšie sa prejavia vlastnosti ako 

neúctivosť, nerozhodnosť alebo strata morálnych zásad.  

 Prefrontálna kôra dosahuje svoju zrelosť až v 20. roku života. To je jedným z dôvodov, 

prečo je dospievajúcich ľudí tak ťažké motivovať, prečo sa u nich stretávame s impulzívnym 

správaním spojeným s veľkou dávkou emócií. A ako tvrdí Edmonds (2008), v porovnaní 

s dospelými je u dospievajúcich prefrontálna kôra ešte nezrelá. Dospelý človek vie pomerne 

ľahko odhadnúť, čo je pre neho výhodné a čo nie, a následne sa podľa toho zariadi. Naopak 

u dospievajúcich sa stretávame s neschopnosťou predvídať, aké výsledky bude mať ich konanie. 

Dospelý človek nezanedbá prípravu na pracovný pohovor, no pred niekoľkými rokmi presne tá 

istá osoba len mávla rukami nad maturitou.  

 „Na túto časť kôry sú viazané činnosti, ktorých výsledkom je organizovanie a riadenie 

správania, inými slovami determinácia osobnosti: schopnosť nezávislého samostatného 

úsudku, iniciatívnosť, schopnosť pozitívnych emócií, rozhodnosť, koncentrácia, schopnosť 

racionálne posúdiť a predvídať dôsledky činov, čiže vlastnosti tzv. silnej osobnosti.“ (Beňuška, 

2008)  Práve z tohto dôvodu si myslím, že prefrontálna kôra je jednou z najzaujímavejších častí 

mozgu. Koniec koncov je to až zvláštne ako ma časť môjho mozgu robí tým, kým som. 
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