
ZÁKLADNÍ FAKTA O MOZKU
Mozek každého z nás je velmi komplikovaný orgán, který řídí naprosto vše. Je původcem 
veškerého myšlení, uvažování, plánování, ukládá naše vzpomínky, koordinuje tělesné 
činnosti, umožňuje nám chodit, mluvit, slyšet, vidět, jíst, spát, dýchat i cítit a prožívat. Prostřed-
nictvím míchy a sítě nervů je propojen s celým tělem od hlavy až po konečky prstů a když vše 
funguje, jak má, ani si neuvědomíme, jaké složité operace celý tento systém podniká. Miliar-
dy mikroskopických nervových buněk spolu komunikují a pomocí výběžků si posílají elektrické 
a chemické impulzy. Při poranění se tyto cestičky naruší a komunikace se zkomplikuje, naruší 
nebo utne úplně. 

Každá část mozku je vývojově jinak stará a odpovídá za jiné procesy. Anatomicky se také 
mozek dělí na určité oblasti. Bylo by jednoduché říci, že určité centrum odpovídá za určitou 
funkci, ale takhle jednoduché to také není. Jednotlivé oblasti jsou provázané, i když jsou 
třeba daleko od sebe, za jednu funkci odpovídá i několik center, případně je jedno centrum 
spojeno s více funkcemi. 

Mozek je tvořen dvěma hemisférami, přičemž každá z nich je zodpovědná opět za jiné pro-
cesy. Tento obdivuhodný orgán je uložen v kostěné lebce a chráněn dvěma plenami a 
mozkomíšním mokem. Pro konkrétnější představu, jak to s naším mozkem je, uveďme zjedno-
dušený obrázek a popis jednotlivých center:

koncový mozek

mozeček

prodloužená mícha

mícha

mezimozek

střední mozek

Varolův most



Koncový mozek je nejrozsáhlejší oblastí a zahrnuje mozkovou kůru (členěnou na laloky) a 
podkorové oblasti (tvořené hipokampem a amygdalou). Amygdala a hipokampus jsou 
spolu s dalšími strukturami (např. talamem, velkou částí hypotalamu, některými jádry retiku-
lární formace apod.) součástí tzv. limbického systému, který je považovaný za centrum 
emocí. Poškození amygdaly a hipokampu může způsobit znatelné narušení kognitivních 
funkcí a emoční regulace. 
Pokoušíme se opět o zjednodušený popis v následující tabulce, i když představa není úplně 
snadná:

KONCOVÝ
MOZEK

STŘEDNÍ
MOZEK

MOZEČEK

VAROLŮV
MOST

PRODLOUŽENÁ
MÍCHA

M
O

ZKO
VÝ KM

EN

odpovědnost za
vyšší nervovou

činnost

odpovědnost
za přenos informa-
cí mezi jednotlivými

částmi mozku

odpovědnost za koordinaci svalů (jemnou i hrubou
motoriku)a rovnováhu

odpovědnost za
základní životní funkce

(vědomí, dýchání, 
krevní oběh) a základní
nepodmíněné reflexy

(např.polykání)

mozková kůra: řízení funkcí myšlení,
vnímání a volních pohybů

podkorové oblasti: odpovědnost za
emoce, paměťové funkce a učení

bazální ganglia: pomocná motorická
koordinační ústředí

talamus: odpovědnost za přenos
smyslových informací do mozkové kůry

podkorové oblasti: odpovědnost za
emoce, paměťové funkce a učení

retikulární formace: spánek a úroveň
aktivace

podílí se také na řadě kognitivních funkcí

MEZIMOZEK



MOZKOVÁ
KŮRA

LALOK ČELNÍ
(frontální)

LALOK TEMENNÍ
(parietální)

LALOK TÝLNÍ
(okcipitální)

LALOK SPÁNKOVÝ
(temporální)

LIMBICKÝ
SYSTÉM

HIPOKAMPUS

AMYGDALA

primární motorická kůra: řízení úmyslného pohybu

sekundární motorická kůra: plánování pohybu před
jeho započetím

prefrontální oblast: koncentrace, rozhodování, řešení
problémů, kreativita, plánování jednání, osobnost, emoční
projevy a kontrola 

Brockovo centrum: slovní vyjadřování

čichová oblast

čelní asociační oblasti

somatosenzorická kůra: zpracování senzorického podnětu
(dotek, bolest, teplo, chlad, vibrace z celého těla) a rozli-
šení těchto podnětů

temenní asociační oblast: počítání a manipulace s čísly,
poznávání částí vlastního těla

zraková kůra: příjem zrakového signálu z očí, interpretace
viděného

sluchová oblast: příjem sluchového signálu z uší, interpre-
tace slyšeného

asociační oblast: projevy chování, krátkodobá paměť
a vyhledávání informací

zraková kůra

temenní asociační oblast

somatosenzorická kůra

LALOK ČELNÍ

LALOK SPÁNKOVÝ

LALOK TÝLNÍ

LALOK TEMENNÍ

primární motorická kůrasekundární motorická kůra

čelní okohybné pole

prefrontální oblast

čichová oblast

sluchová oblast

čelní asociační oblasti

Brockovo centrum

Wernickeho centrum

Wernického centrum: slovní porozumění

PODKOROVÉ
OBLASTI

místo krátkodobé paměti a učení

je důležitou strukturou pro ukládání i vybavo-
vání z dlouhodobé paměti
centrum emocí (ovlivňuje především hněv,
agresi a strach)

ve spolupráci s jinými centry propojuje emoční
prožitek s pohybem, učením apod



Významnou roli hrají asociační oblasti, které zajišťují spojení a propojení různých funkčních 
okruhů. Za přenos motorických, senzitivních i kognitivních informací mezi pravou a levou 
hemisférou odpovídá kalózní těleso (corpus callosum). Převod nervových vzruchů mezi 
mozkem a tělem má na starosti páteřní mícha. Ta také řídí jednoduché reflexy.  

 dle str. 29-31, Lišková, K. a kolektiv. (2014). Neurorehabilitace: Jak se zorientovat? Praha: Erudis.;
dle Powell, T. (2010). Poškození mozku. Praha: Portál.
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