
NÁSLEDKY POŠKOZENÍ MOZKU
Poškození mozku může rozprostřít své následky do mnoha oblastí lidského fungování. Dotkne 
se pohybu, hybnosti, citlivosti, bolesti, emocí a nálad, kognitivních funkcí, blízkých osob, 
osobního i profesního a pracovního života. Asi nejobtížnější charakteristikou mozkového 
poškození je to, že jeho následky jsou často skryté, na první pohled neviditelné a okolím 
nepochopené či nepřijímané.
Když se na věc podíváme jednodušeji, každý deficit může souviset s určitým mozkovým cent-
rem, případně narušenou komunikací mezi centry. Z širšího kontextu však jde o mnohem 
komplexnější soubor obtíží, které souvisejí také s životní historií pacienta, s jeho sociálním záze-
mím a ukotveností (v realitě, domově, sobě samém apod.).
Za co odpovídají jednotlivá centra je složitější otázka. Jednotlivé části, centra či oddíly 
mohou mít na starosti několik funkcí a naopak jedna funkce může být řízená několika oblast-
mi mozku. Neurovědecké a epigenetické poznatky vědění o fungování mozku stále více 
osvětlují, avšak je to přeci jen složitý orgán, plně neprobádaný a na mnohé otázky odpověď 
neznáme.
Pro základní představu však není špatné podat zjednodušený pohled na to, jak mozek 
vypadá a za co je která část zodpovědná, bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3. 
Základní fakta o mozku. Zde zůstaňme prozatím u jednotlivých omezení.
Pro přehlednost si můžeme následky rozdělit na fyzické, psychické a sociální. Toto rozdělení 
je však umělé, protože tělo, psychika a sociální pole okolo nás jsou propojené systémy, které 
spolu vzájemně komunikují a vzájemně se ovlivňují.



Fyzické následky zahrnují různá pohybová omezení (poruchy rovnováhy, závratě, 
potíže s prováděním pohybu, poruchy svalového napětí a koordinace apod.), hormonální 
poruchy (změněné reakce na stres, sexuální dysfunkce, poruchy rovnováhy ve vnitřním pro-
středí apod.), poruchy polykání či orofaciální motoriky, smyslová omezení (poruchy čichu, 
chuti, zraku, sluchu, citlivosti, reakcí na světlo či zvuk, zvonění v uších apod.), přidružené epi-
lepsie, neglect syndrom (opomíjení vjemů z poloviny životního prostoru, který je zpravidla 
protilehlý vůči místu poškození mozku – podnětům z této strany člověk nepřizpůsobuje ani své 
chování, což se může projevovat například tím, že si oblékne jen jednu ponožku, oholí půl 
tváře, nevezme si z oné strany podávanou věc apod.), bolesti hlavy, únavu (člověk se rych-
leji unaví, má pocit vyčerpanosti, ztrácí výdrž apod.) a poruchy spánku (potíže s usínáním, 
probouzením během noci, časným ranním vstáváním, neschopností znovu usnout nebo 
naopak nadměrnou spavostí, narkolepsií, mohou se objevovat noční můry a děsy či námě-
síčnost).

Pod psychickými následky si můžeme představit narušení v oblasti vědomí (to už 
zpravidla na intenzivním lůžku jako bezprostřední doprovod – může být od stavu ospalosti, 
přes reagování pouze na bolestivé podněty až po koma, kdy vyhasínají základní reflexy, 
někdy se může objevit tzv. apalický syndrom, kdy člověk nevnímá své okolí, má zničené 
všechny vyšší mozkové funkce a zachovány pouze základní životní funkce, vzácně ještě loc-
ked-in syndrom, kdy člověk své okolí vnímá, ale kvůli narušeným motorickým drahám 
nemůže reagovat; změněná kvalita vědomí se projevuje jako zmatenost, delirium či mrákot-
né stavy). Dalšími psychickými následky jsou poruchy kognitivních funkcí (percepce, vnímá-
ní, pozornosti, paměti, učení, myšlení, exekutivních funkcí, psychomotorického tempa či 
vizuoprostorových dovedností), poruchy řeči a komunikace (nejvíce problematickými jsou 
afázie – člověk může ztratit schopnost porozumět tomu, co druhý říká, či vymyslet, co řekne 
sám, případně volit správná slova, vydávat zvuky, mluvit přiměřeně nahlas, patřičně rychle, 
s přiléhavým tónem řeči nebo výrazem tváře; komplikované jsou také dysartrie, kdy jsou 
poškozené motorické funkce řeči, kdy člověk ví, co má říkat, ale neví jak). K psychickým 
následkům se řadí také poruchy nálad a emocí (neklid, napětí, emoční rozkolísanost, úzkosti, 
deprese, apatie, ztráta motivace a z toho všeho plynoucí stres výrazně narušují kvalitu života 
pacientů i jejich blízkých). Rodinní příslušníci také někdy hovoří o změně osobnosti jejich blíz-
kého, jeho chování již není takové, jaké ho znali (mizí dostatečný náhled na sebe sama i svět 
okolo, může se objevit sebestřednost, impulzivita, ztráta zábran, agresivita, násilné chování, 
rigidní myšlení, neschopnost přizpůsobit se až vážnější poruchy osobnosti projevující se pře-
mrštěnou závislostí na druhých osobách, úzkostlivostí, paranoiou, nadměrně zvýšenou pode-
zřívavostí, asociálním chování, či různými obsesemi a kompulzemi).

Jak už bylo zmíněno, poškození mozku zasáhne nejen pacienta samotného, ale i jeho okolí 
(blízké i vzdálenější). Mluvíme o sociálních následcích a omezeních. Velmi těžkým 
procesem v průběhu cesty uzdravování a rehabilitace je proces přijímání toho, že život jako 
takový nebude stejný jako předtím. Jde vlastně o ztrátu dosavadních hodnot, schopností, 
někdy i osob a půdy pod nohama. Adaptační schopnosti, blízké i širší sociální vazby a vztahy, 
koníčky a volný čas, studium či zaměstnání, to vše se najednou ocitá na hraně a v procesu 
změny. Tato změna je doprovázena truchlením i vyrovnáváním, zpět do určitého stavu rov-
nováhy. Jako podstatné je třeba zmínit jistou laskavost vůči sobě sama, není možné klást si 
nepřiměřeně vysoké cíle, naopak je citlivější postupovat krůček po krůčku s tím, co schop-
nosti a život dovolí. Proměnou prochází vztahy osobní, rodinné, přátelské i pracovní. V tomto 
plynutí změn není vůbec ojedinělé prožívat pocity beznaděje, viny, smutku, vzteku, frustrace, 
úzkosti, nedostatečných projevů lásky, nedostatečného času pro sebe či vyčerpání – okolí 
pacienta často bojuje s protichůdnými silami, a to potřebou drahé osobě pomoci a potře-
bou utéct z tak náročné situace. Ne každý má pochopení a vhled pro to, co se děje, proto 
je namístě o těchto obtížích mluvit otevřeně a neostýchat se říci si o pomoc, když nároky pře-
rostou přes hlavu.



NEUROPLASTICITA
Aby výše uvedený text nevyvolal absolutní zoufalství, nutno dodat, že mozek je neuvěřitelný 
orgán. V poslední době se na poškození mozku i jeho deficity odborníci koukají pozitivněji
– ne jako na nevratný stav, ale měnitelný proces. Schopnost mozku měnit svou strukturu 
nebo funkci jako odpověď na učení i poškození se nazývá neuroplasticita. Neznamená to 
bezvýhradnou náhradu ztracených funkcí, ani návrat k původnímu stavu (dvakrát do téže 
řeky nevstoupíš), nýbrž schopnost v individuálním čase měnit svou adaptabilitu (a žít). Někte-
rá centra umí přebírat funkci jiných, některé schopnosti člověk přebuduje, ze svých slabin 
může udělat stránky silné. Horatius kdysi řekl: „Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás 
za příznivých okolností zůstaly dřímat“.


