
CNS – rozdelenie



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - základné princípy organizácie a 

funkcie mozgových štruktúr

Podstatou asociačných a integračných funkcií CNS je schopnosť 

prijímať, spracovávať a adekvátne reagovať na informácie o zme-

nách vo vonkajšom a vnútornom prostredí organizmu, a to na zá-

klade porovnania so skúsenostiami, získanými v priebehu fylogene-

tického a ontogenetického vývoja. 

Informácie sú 

prijímané 

recepčnými 

systémami

Spracované sú 

v mozgu Reakcie môžu byť 

okamžité (reflexná 

odpoveď)

Informácie môžu 

byť spracované a 

uložené v pamäti

Je to východisko spon-

tánnych reakcií, ktoré 

nezávisia priamo na no-

vom prísune informácii.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - základné princípy organizácie a 

funkcie mozgových štruktúr

Asociačné a integračné funkcie CNS sú podmienené určitým charak-

teristickým usporiadaním nervovej siete, kde jednotlivé oddiely    

navzájom komunikujú prostredníctvom:

vertikálnych nervových spojov (ascendentné a 

descendentné projekčné dráhy)

horizontálnych nervových spojov (prevažne 

asociačné dráhy)

Vo vzájomnom prepojení jednotlivých neurónov sa uplatňuje princíp: 

rozsiahlej divergencie

rozsiahlej konvergencie



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - základné princípy organizácie a 

funkcie mozgových štruktúr

Podľa smeru toku informácií a podľa vzťahu k miestu ich spraco-

vania, neuróny delíme na:

Aferentné neuróny 

- ascendentné neuróny, ktoré vedú 

informáciu z periférie do miechy 

alebo mozgu, resp. vedú vzruchy z 

nižších oddielov mozgu k vyšším 

centrám.

Eferentné neuróny 

- descendentné neuróny, ktoré vedú signály z CNS k efektorom.

Interneuróny 

- asociačné neuróny, prevažne vo vyšších oddieloch CNS, 

umožňujú hlavne horizontálnu medzineurónovú komunikáciu.

centrálna nervová sústava periférna nervová sústava

interneu-

róny

aferentný 

neurón

eferentný 

neurón



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – modulačné systémy mozgu

Nervové signály v mozgovom kmeni aktivujú kôrovú časť mozgu priamo, 

stimulujúc okolitú úroveň aktivity v širokých oblastiach mozgu

- excitačná oblasť retikulárnej

formácie

- inhibičná oblasť retikulárnej

formácie, ktorá môže inhibovať

alebo potláčať aktivačný

systém

Thalamus je distribučným centrom, 

ktoré taktiež kontroluje aktivitu v 

špecifických oblastiach kôry.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – modulačné systémy mozgu

Nervové signály v mozgovom kmeni aktivujú kôrovú časť mozgu 

nepriamo aktiváciou neurohormonálnych systémov, ktoré uvoľňujú 

špecifické facilitačné alebo inhibičné hormóny ako neurotransmitery do 

vybraných oblastí mozgu:

Neurohormonálna kontrola je 

zabezpečovaná 4 systémami, tvorenými

- noradrenergnými neurónmi 

- dopamínergnými neurónmi 

- serotonínergnými neurónmi 

- cholínergnými neurónmi



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – modulačné systémy mozgu

k bazálnym 

gangliám

substancia 

nigra

ventrálna 

tegmentálna 

oblasť

prefrontálna 

kôra

- mezolimbický a mezokortikálny systém vzniká vo ventrálnej tegmentálnej 

oblasti a inervuje väčšinu štruktúr limbického systému (tuberculus 

olfactorius, septálne jadrá, amygdalu, nc. accumbens) a kôru limbického 

systému. Hraje dôležitú úlohu v motiváciách a pri popudových reakciách.

Spôsoby inervácie:

DOPAMÍNERGNÁ 

INERVÁCIA 

-nigrostriálny systém - začína v substancia nigra a končí v neostriatu 

(caudatum a putamen) v bazálnych gangliách. Je dôležitý pre udržiavanie 

normálneho svalového tónusu a pri začiatku vôľových pohybov.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – aktivačné systémy mozgu

Spôsoby inervácie: 

NORADRENERGNÁ 

INERVÁCIA

Neuróny sú lokalizované v 

bunkových skupinách v medule 

a ponte. Inervujú všetky časti 

limbického systému a 

mozgovej kôry, kde hrajú 

hlavnú úlohu v navodení nálady 

(urdržiavaný emočný stav) a v 

afektívnej zložke emócií (sa-

motná emócia ako eufória, 

depresia a pod.).  

thalamus

mozoček

locus 

coeruleus

hyptothalamus

- skupina medulárnych buniek má projekciu do spinálnej miechy, kde ovplyvňujú 

kardiovaskulárnu reguláciu a iné autonómne funkcie.
-skupina buniek v ponte zahrňuje:  laterálny systém, ktorý inervuje bázu predného 

mozgu a hypothalamus

 locus coeruleus ktorý posiela eferenté vlákna do 

všetkých častí CNS (jedna výnimka je neostriatum 

v bazálnych gangliách)



Aktivačné systémy mozgu– noradrenergné neuróny

Presná poloha rôznych skupín noradrenergných buniek:

A1 skupina noradrenergných buniek sa nachádza vo ventrolaterálnej 

medule;

A2 skupina noradrenergných buniek sa nachádza blízko dorzálneho 

vagálneho komplexu;

A3 skupina noradrenergných buniek je zahrnutá v medulárnej retikulárnej 

formácii;

A4 skupima noradrenergných buniek sa nachádza v okolí štvrtej komory;

A5 skupina noradrenergných buniek je umiestnená vo ventrolaterálnom 

ponte;

A6 skupina noradrenergných buniek, ktorá predstavuje locus coeruleus, je 

umiestnená laterálne od štvrtej komory;

A7 skupina noradrenergných buniek sa nachádza v laterálnej časti pontu.



Aktivačné systémy mozgu– noradrenergné neuróny

Schématický diagram sagitálneho rezu mozgu človeka, v ktorom sa nachádzajú hlavné pontinné 

noradrenergná jadrá (A5 a A6) a pozície ich hlavných eferentných spojov. 

(A5) A5 noradrenergná skupina. (A6) A6 noradrenergná skupina. Locus coeruleus, (Amy) 

Amygdala. (CVL) Kaudálna ventrolaterálna medulla. (DMH-PeF) Dorzomediálne hypothalamické 

jadro a periformikálna oblasť. (Hyppoc) Hyppocampus. (IML) Intermediolaterálny bunkový stĺpec 

spinálnej miechy. (KF) Kolliker-Fuse jadro. (LH) Laterálny hypothalamus. (NTS) Nucleus tractus 

solitarii. (PAG) Periaqueduktálna šedá hmota, (PBc) Parabrachiálny komplex. (PVN) 

Paraventrikulárne jadro. (RVL) Rostrálna ventrolaterálna medulla.   



Aktivačné systémy mozgu– noradrenergné neuróny

A5 noradrenergné neuróny:

• kardiovaskulárna kontrola

• kontrola dýchania moduláciou aktivity respiračných neurónov 

• A5 neuróny sú tiež synapticky spojené s frenickými motoneurónmi a 

prispievajú k respiračným reakciám vyvolaných hypoxiou a hyperkapniou

• kontrola odpovedí súvisiacich so stresom

A6 noradrenergné neuróny:

• zvyšujú vzrušenie, ostražitosť a pozornosť na senzorické podnety

• presorová reakcia - vyvolanie zmien krvného tlaku

• zohrávajú dôležitú úlohu pri správaní a autonómnych reakciách na stres

• modulujú interakciu medzi amygdalou a hippocampom, čím podporujú 

emocionálnu pamäť

• podieľajú sa na tachykardii vyvolanej počas autonómnych reakcií na stres a sú 

tiež rozpoznané ako centrálne chemoreceptory

Bunková skupina A6 noradrenerných neurónov môže mať hlavný účinok na

somatosenzorický prenos a skupina A5 na sympatikovú autonómnu funkciu.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – modulačné systémy mozgu

Spôsoby inervácie: 

SEROTONÍNERGNÁ 

INERVÁCIA

Lokalizácia a projekcia 9 

bunkových skupín 

serotonínergného systému 

mozgu. Serotonín hrá 

dôležitú úlohu v defektoch 

zakladajúcich mentálne 

choroby. Lieky, ktoré zvyšujú 

prenos serotonínu sú 

efektívne antidepresíva.

Telá buniek týchto neurónov sa nachádzajú v strednom mozgu (raphe systém), ponte a

kaudálnej medule.

Inervujú aj oblasti, ktoré sú inervované noradrenergnými a dopamínergnými 

neurónmi, zahrňujúc neostriatum.

k bazálnym 

gangliám

nucleus raphe



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – modulačné systémy mozgu

Spôsoby inervácie: 

CHOLINERGNÁ 

INERVÁCIA

gyrus 

cingulatus

formix

nucleus pontine

- má vzťah k cyklom spánku a bdenia, k prebúdzaniu sa, učeniu, pamäti asenzorickej 

informácii prechádzajúcej prostredníctvom thalamu



Table 5.3 (1)
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Hypothalamus

Mozgový kmeň

Mozgová kôra

Thalamus

(mediálny)

Bazálne gangliá

(laterálne v thalame)

Cerebellum

Spinálna miecha

Stredný 

mozog

Pons

Medulla

Komponenty mozgu

Mozgová kôra

Bazálne gangliá

Thalamus

Hypothalamus

Mozoček

Mozgový kmeň

(stredná mozog, 

pons a medulla)



Major Functions

1. zmyslové vnímanie 
2. vôľová kontrola pohybu 
3. reč 
4. osobnostné rysy 
5. sofistikované duševné ynalosti, ako je myslenie, pamäť rozhodovanie, 

tvorivosť a sebavedomie

1. inhibícia svalového tonusu 
2. koordinácia pomalých, udržiavaných pohybov 
3. potlačenie nepotrebných vzorcov pohybov

1. prepájacia stanica pre všetky synaptické vstupy 
2. hrubé povedomie o pocite 
3. určitý stupeň vedomia 
4. úloha v riadení motoriky

1. regulácia mnohých homeostatických funkcií, ako je napríklad teplota, 
smäd, príjem potravy a podobne 

2. dôležité prepojenia medzi nervovým a endokrinným systémom 
3. rozsiahle zapojenie emócií a základných vzorov správania

1. udržiavanie rovnováhy 

2. zvýšenie svalového tonusu 

3. koordinácia a plánovanie vôľovej svalovej aktivity

1. pôvod väčšiny periférnych hlavových nervov 

2. kardiovaskulárne, repiračné a tráviace riadiace centrá 

3. riadenie svalových reflexov, ktoré sa podieľajú na udržaní rovnováhy a držaní tela 

4. príjem a intergrácia všetkých synaptických vstupov z miechy;

vzrušenie a aktivácia mozgovej kôry 

5. úloha v cykle spánok - bdenie

Komponenty mozgu

Mozgová kôra

Bazálne ganglia

Thalamus

Hypothalamus

Mozoček

Mozgový kmeň

(stredný mozog, 

pons a medulla)



Retikulárna formácia 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – retikulárna formácia

kolaterály zo 

špecifických 

senzorických dráh
ascendentné dráhy -

vplyv na senzorické 

funkcie

mozgová kôra

thalamus

Retikulárna formácia (nešpecifické 

integračné centrum senzorických, 

motorických i autonómnych vzruchových 

dejov)

motorika, citlivosť 

receptorov, autonómne 

funkcie

descendentné dráhy -

vplyv na motorické 

funkcie
informácie z vyšších 

oddielov CNS



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - ascendentný facilitačný systém 

retikulárnej formácie 

Retikulárny ascendentný (nešpecifický) 

aktivačný systém (RAS)

Informácie z kolaterál senzorických dráh, trigeminového, sluchového, 

zrakového a čuchového systému

Mozgová kôra

- nevyhnutnosť pre vstup 

informácií do vedomia, pre 

formovanie dočasných spojení a 

tým pre vznik vyšších foriem 

chovania

vplyv na aktivačnú úroveň 

prostredníctvom 

descendentných dráh

- zaisťuje udržovanie určitej 

aktivačnej úrovne mozgovej kôry 

(stav bdelosti)

Nešpecifický difúzny retikulárny 

systém talamu 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - ascendentný facilitačný systém 

retikulárnej formácie 

Schéma vzostupnej retikulár-

nej sústavy v sagitálnom reze 

mozgu.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - ascendentný facilitačný systém 

retikulárnej formácie 

„ENCEPHALE ISOLE“

Vzájomné vzťahy retikulárnej formácie a mozgovej kôry sú demonštrované 

pokusmi, známymi ako:

„CERVEAU ISOLE“

- prerušenie miechy na úrovni C1 a C2

- mozog je intaktný, ale je oddelený od 

miechy

- pozorujeme striedanie spánku a 

bdenia, reakcie z receptorov hlavy (zrak, 

sluch, koža, proprioreceptory), počas 

bdenia sú oči otvorené, prítomný je 

pohyb jazykom a žuvanie

- prerušenie mozgového kmeňa medzi 

colliculi superiores a colliculi inferiores

- reakcia nie je  na žiadne podnety, zviera 

má zatvorené oči s mitotickými zornicami 

a je v hlbokom spánku



Thalamus



Thalamus je spolu s                                                                                                  

epithalamom súčasťou                                                                                  

zadnej časti                                                                                                  

medzimozgu (diencephalon) 

a je zoskupením                                                                                           - -

senzorických,  

asociačných 

a nešpecifických jadier. 

Sprostredkuváva prevod informácii, ktoré prichádzajú z periférie do 

špecifických projekčných a asociačných oblastí mozgovej kôry a do 

dôležitých centier mozočka. Umožňuje taktiež vzájomnú interakciu vyšších 

oddielov CNS.

Thalamus



V thalame dochádza k prepojovaniu aferentácií, ktoré ďalej smerujú do 

mozgovej kôry – senzitívne, zrakové, sluchové a chuťové. Pri poruchách 

thalamu dochádza ku zníženiu prahu pre bolesť a takáto bolesť sa potom 

označuje ako thalamická a nie je dobre zvládnuteľná liekmi.

Činnost thalamu je podriadená mozgovej kôre. 

Kortikothalamické a thalamokortikálne spoje ovplyvňujú bdelý stav 

človeka.

Thalamus - funkcie



Thalamus –špecifické projekčné a nešpecifické 

(retikulárne) dráhy z thalamu

Vo ventrobazálnom komplexe thalamu sa 

aferentné dráhy prepojujú na tretí neu-

rón, ktorý vedie informácie do mozgovej 

kôry. Podobne ako je to u zrakovej a slu-

chovej dráhy, ide tu o špecifické thalamo-

kortikálne spojenia (projekčné dráhy).

Naproti tomuto existujú časti thalamu, kto-

rými prebiehajú „nešpecifické“ tzv. retiku-

lárne dráhy takmer ku všetkým oblastiam 

mozgovej kôry. Impluzy týchto dráh pri-

chádzajú z formatio retikularis. Sú dôležité 

pre stav bdelosti a vedomia, sprostredkúva-

vajú afektívne – emocionálne aspekty pre 

limbický systém a plnia komplexnú 

autonómnu funkciu. 



Podnety, ktoré prichádzajú do thalamu z hypothalamu a spätne aj z 

limbickej kôry spôsobujú, že sa thalamus podieľa aj na niektorých 

autonómnych funkciách ako je zblednutie alebo zčervenanie v tvári, zmeny

vo frekvencii srdca, v zmenách nálady – veselosť, smútok, zlosť alebo

rozmrzelosť. Tieto deje sú v dospelosti tlmené mozgovou kôrou, ale v 

plnom rozsahu sa prejavujú v detskom veku, kedy nie je vyvinutý útlm, 

alebo u ľudí s poruchou funkcie mozgovej kôry.

Thalamus sa taktiež podieľa na ovplyvňovaní postoja a chôdze

prostredníctvom prevodov vzruchov z mozočka do mozgovej kôry. Pri 

jeho poruche môže vzniknúť mierna mozočková ataxia (postihnutie 

pohybového aparátu ako sú poruchy postoja a poruchy vôľových 

pohybov).

Thalamus - funkcie



Thalamus – spojenia se strukturami CNS

Mozgová kôra Hypothalamus Limbický systém

Bazálne gangliá Thalamus Mozoček

Retikulárna formácia Spinálna miecha



Thalamus - delenie podľa funkcie

Jadrá sa môžu rozlišovať podľa toho či je ich funkcia špecifická, asociačná

alebo nešpecifická. Toto delenie je treba nutne brať s rezervou, preto je 

výhodnejšie vyhnúť sa presnému kategorizovaniu.

V thalame môžeme nájsť tieto funkčné skupiny jadier:

1. Jadrá prenášajúce vzruchy z periférie do senzorických oblastí 

mozgovej kôry.

2.    Jadrá prenášajúce vzruchy z mozočka do motorickej kôry.

3.    Jadrá prenášajúce vzruchy z medzimozgu do limbickej kory.

4. Jadrá zajisťujúce prepojenie jadier medzimozgu s asociačnými

oblasťami mozgovej kôry.

5. Jadrá, ktoré vysielajú široké difúzne projekcie, predovšetkým do

kôrových oblastí.

Podľa voľby parametrov môžeme zaradiť medzi špecifické jadrá skupiny 

1-3, medzi asociačné skupinu 4 a do nešpecifických jadier skupinu 5.



Thalamus – delenie podľa funkcie 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY - nešpecifické 

jadrá thalamu

Nešpecifické jadrá (tvoria 

nešpecifický difúzny 

retikulárny systém thalamu 

- pokračovanie RAS)

Frontálny neokortex

Parietálny neokortex

Paleokortex

Archikortex

Bazálne gangliá

Prenášajú nešpecifickú informáciu, difúzne do kôrových oblastí. Zaisťujú zameranie a 

koncentráciu pozornosti na určité mentálne aktivity a podieľajú sa udržovaní bdelosti. 

Hypothala-

mus

Limbický 

systém

Limbický systém v širšom slova zmysle



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY – nešpecifické 

jadrá thalamu

Nešpecifické              

jadrá

Bazálne gangliá

motorické jadrá (nc. ventralis anterior, nc. 

ventralis lateralis)

Hypothalamus Gyrus cinguli mozgovej kôry

ncc. anteriores, ako súčasť limbického 

systému

Mozoček

Motorická kôra

Prefrontálna kôra

nc. dorzalis medialis 

(obojstranné spoje)

1.

2.

3.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY –

nešpecifické jadrá thalamu

3. Podieľajú sa na regulácii niektorých psychických funkcií, na emočných 

reakciách a má vzťah k deklaratívnej pamäti.

1. Prostredníctvom extrapyramídovej dráhy ovplyvňujú napríklad mimiku, 

gestikuláciu a iné mimovôľové a vôľové motorické funkcie.

2. Vzhľadom k úzkemu spojeniu s limbickým systémom a  s hypotalamom, môžu 

pravdepodobne ovplyvňovať autonómne reakcie organizmu, ktoré sú 

sprievodnými prejavmi pri vstupe príjemnej alebo nepríjemnej informácie 

(zblednutie pri úľaku, sčervenanie pri radostnom vzrušení, zvýšenie srdcovej 

frekvencie pri úľaku a pod.).



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY -

špecifické senzorické jadrá thalamu

Patria tu:

- corpus geniculatum laterale a mediale, nc. ventralis posterolateralis, nc. ventralis 

posteromedialis

Špecifické sen-

zorické jadrá 

(spínacie alebo 

prepojovacie jadrá)

spinothalamická 

dráha

Informácie z receptorov 

jednotlivých modalít (s 

výnimkou čuchu)

Príslušné primárne 

kôrové centrá v 

mozgovej kôre

thalamokortikálna 

dráha

Nie je tu členenie podľa zmyslových modalít, ale podľa oblastí tela, z ktorých 

aferentácia vychádza. Ide tu topografiu vstupných informácii.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY - asociačné 

jadrá thalamu

Asociačné jadrá

Informácie zo 

špecifických 

senzorických 

jadier thalamu

Informácie z 

autonómnych 

jadier hypothalamu

Informácie z 

bazálnych ganglií

Informácie z 

limbického 

systému

Asociačné oblasti 

mozgovej kôry

Hypothalamus

Limbický systém

- patria sem: nc. lateralis dorsalis, nc. lateralis posterior a 

ncc. posteriores

- dochádza tu k integrácii zrakových, sluchových a 

senzitívnych signálov

- dochádza tu k emočnému zafarbeniu rôznych 

senzorických vstupov



Limbický systém

Limbický systém.ppt-1,1,


INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE 

CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY – limbický 

systém

Limbický systém riadi vrodené i získané formy chovania (výber programov) a je 

východzím miestom inštinktov, motivácií a emócií (vnútorný svet).

Limbický systém sa skladá:

 z kortikálnych častí (hippocampus, gyrus parahippocampalis, gyrus cinguli, časť 

rhinnencephala)

 z subkortikálnych častí (corpus amygdaloideum, nc.septi, nc.thalami anterior)

Recipročné spojenia má s (laterálnym) hypotalamom,  s temporálnou   a frontálnou 

(predovšetkým „vybavovanie programov“) mozgovou kôrou. Tieto vzťahy sú dôležité pre 

chovanie a slúžia predovšetkým na spojovanie vnemov a zhodnotenie informácii z 

„vonkajšieho sveta“ a   z obsahu pamäte.

Limbický systém sa nachádza vo veľkej oblasti predného mozgu, kde sú 

koordinované reakcie na emočné podnety, vytvárané emócie a sú tu okruhové 

prepojenia, ktoré spájajú mozgovú kôru s diencefalom.

hippocamus.ppt#1. INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY - limbický systém - hippocampus
amygdala.ppt#1. INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY - amygdala


INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – limbický systém

Iné štruktúry limbického systému formujú menšie okruhy formujúc tak bázu, pre široký 

rozsah emočného chovania. Vyššie centrá v neokortexe poskytujú limbickému systému 

informáciu založenú na predchádzajúcom učení alebo na základe aktuálnych potrieb. 

Vyššie centrá v 

neokortexe

Mozgový kmeň

predchádzajúce učenieaktuálne potreby

Limbický systém

dotykové tlakové, bolestivé a 

teplotné informácie z kože a 

pohlavných orgánov

bolestivé informácie z 

viscerálnych orgánov

Vstupy z mozgového kmeňa poskytujú viscerálne a senzorické signály, zahr-ňujúc 

dotykové, tlakové, bolestivé a teplotné informácie z kože a pohlavných orgánov a 

bolestivú informáciu z viscerálnych orgánov.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - hippocampus

Hippocampus

Informácie prichádzajú zo septa cez fornix. K nim sa pripojujú 

vlákna z:

Kôrové oblasti 

(entorhinálna 

kôra)

Hypothalamus

Hypothalamu

Predných jadier 

thalamu

Retikulárnej 

formácie

Tegmenta Thalamus

Tegmentum

Retikulárna 

formácia



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - hippocampus

Je dôležitý pre tvorbu dočasných spojení a vznik podmienených 

reflexov.

Je dôležitý pre mechanizmy učenia.

Veľmi silným podnetom je nový „neznámy“ podnet, čo má význam 

pre prechod od orientačnej reakcie k reakcii pozornosti, pri 

vytváraní podmienených reflexov. 

Do hippocampu sa lokalizujú mechanizmy premeny krátkodobej 

pamäte do dlhodobej pamäte - hippocampálny okruh (Papezov 

okruh). Papezov okruh pozostáva z: niektoré jadrá hypothalamu, 

hippocampus, corpora mamillaria, predné jadrá thalamu, gyrus 

cinguli, septum a amygdala.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - hippocampus

Priama elektrická stimulácia hippocampu spôsobuje u voľne pohy-

bujúceho sa zvieraťa útlm pohybov s niektorými prejavmi napäté-

ho očakávania niečoho významného. Zvieratá pritom nereagujú na 

také podnety z okolia, ktoré nemajú pre ne priamy biologický výz-

nam.  



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - amygdala

Amygdala je komplex malých jadier lokalizovaných pod kôrou na 

prednom mediálnom póle temporálneho laloka. Neurálne signály 

dostáva zo všetkých častí kôry limbického systému, hypothalamu, 

neokortexu temporálneho, parietálneho a okcipitálnaho laloka, ale  

zvlášť zo sluchových a zrakových asociačných oblastí.

Amygdala je nazývaná aj ako „okno“, cez ktoré limbický systém vidí 

miesto osoby vo svete. 

Amygdala prenáša signály späť do rovnakých kortikálnych oblastí, 

do hippocampu, do septa, do thalamu a zvlášť do hypothalamu. 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - amygdala

Stimuláciou amygdaly vznikajú rovnaké efekty ako pri stimulácii 

hypothalamu a to: 

- nárast alebo pokles arteriálneho tlaku, srdcovej frekvencie, gas-

trointestinálnej motility a sekrécie, defekácia a močenie, dilatácia 

pupily, piloerekcia, sekrécia rôznych hormónov z adenohypofýzy, 

najmä gonadotropínov a ACTH

alebo sa spôsobujú niektoré typy nevôľových pohybov a to:

- tónické pohyby tak ako zdvihnutie hlavy alebo ohnutie tela, krú-

živé pohyby, príležitostne klonické, rytmické pohyby a rôzne typy 

pohybov spojených s čuchom a jedením, tak ako oblizovanie sa, 

žuvanie a prehĺtanie 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - amygdala

Koordinuje somatické a vegetatívne funkcie pri emóciách, regulu-

je a usmerňuje sexualitu a podiela sa na udržaní sociálneho pos-

tavenia zvieraťa v skupine.

Je spojená s neokortexom a podiela sa na chovaní sa jedinca. 

Zničenie nc. amygdalae zapríčiní patologickú umiernenosť a prev-

ládajú útlmové procesy. Zničenie neokortexu v oblasti frontálneho 

laloka spôsobí agresivitu.

Poškodenie niektorých miest vedie k hypersexualite, alebo k 

aberantnému sexuálnemu chovaniu.  

Poškodenie amygdaly vedie k strate strachu. Opice, ktoré sa boja 

hadov, po obojstrannom odstránení amygdal, berú hady do rúk, 

prehliadajú ich a dávajú si ich k ústam.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY - amygdala

Obojstranné poškodenie amygdaly vedie k zvláštnej forme hyper-

fagie, ktorá je odlišná, ako pri poškodení ventromediálneho jadra 

v hypothalame. Zviera pri hypothalamickej hyperfagii dáva pred-

nosť chutnej strave pred nechutnou, no pri obojstrannom poško-

dení amygdaly, je všetko bez rozdielu, včítane celkom nepožíva-

teľných predmetov. 

Zviera s bilaterálnou léziou amygdaly stráca bojovnosť a klesá na 

najnižšiu priečku v hierarchii skupiny.



Neokortex



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – mozog, oblasti

Centrá pre výstupné 

signály

Nutné pre 

zložité 

myslenie

Motorická area pre reč
Asociačná area pre sluch

Asociačná 

area pre zrak

Zrak

Vitálna pre 

väčšinu 

intelektuálnych 

funkcií

Centrá pre vstupné 

signály



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – mozog, horizontálny rez

Bazálne ganglia

a
3. komora

Predný roh late-

rálnej komory 

(plexus chorioidea 

so sekréciou cere-

brospinálneho mo-

ku

Komisurálne spoje –

nervové vlákna spájajú-

ce dve hemisféry

Kapsula interna –

nervové vlákna 

prechádzajúce a 

formujúce centrá v 

mozgovej kôre



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – mozog, vertikálny rez cez lon-

gitudinálnu fisuru

3. komora

Stredný 

mozog

Predný mozog

Zadný mozog – pons, 

mozoček, predĺžená 

miecha

hemisféra



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – štruktúra a funkcie neokortexu

V neprítomnosti nepretržitého prúdu nervových signálov z nižších 

oblastí CNS do kôry, kôra sa stáva nepotrebnou, čo má za následok, 

že osoba môže upadnúť do kómy.  

Preto sú dôležité aktivačné systémy, ktoré sú nutné pre kontrolu 

chovania, vegetatívnych a motorických funkcií. 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – rozdelenie neokortexu

Topograficky je mozgová kôra rozdelená do oblastí so špecializova-

nými funkciami, komprimovanými do malých frakcií povrchu moz-

govej kôry a dobre definovanými, zahrňujúc:

Primárne senzorické oblasti pre zrak – okcipitálna kôra

Primárne senzorické oblasti pre sluch – temporálna kôra

Oblasti pre somatickú citlivosť– gyrus postcentralis

Primárnu motorickú oblasť– gyrus praecentralis



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – rozdelenie neokortexu

Z funkčného hľadiska delíme mozgovú kôru na niekoľko oblastí:

Senzorické - projekčné oblasti

Výkonné - efektorové oblasti

Asociačné oblasti



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – rozdelenie neokortexu

Z funkčného hľadiska rozoznávame zvlášť:

Prefrontálnu kôrovú oblasť

Kôrovú lokalizáciu ľudskej reči

Senzomotorickú kôru





CNS – rozdelenie oblastí 

mozgovej kôry

Brodwanové oblasti



ASOCIAČNÉ A INTEGRAČNÉ FUNCKIE CNS –

asociačné oblasti mozgovej kôry

V asociačných oblastiach neokortexu dochádza ku komplexnému 

spracovaniu informácii prichádzajúcimi do projekčných oblastí a  k 

prepojeniu na výkonné neuróny motorických efektorových oblastí.

Väčšinu zostávajúceho povrchu mozgovej kôry tvoria asociačné 

oblasti, kde je nervová informácia spracovaná na najvyššej úrovni, 

akej je organizmus schopný.

Asociačné oblasti sú časti, kde sa vytvára dlhotrvajúca pamäť a 

kontrola takých funkcií, ako je naučenie jazyka, reč, matematická 

schopnosť, abstraktné myslenie, symbolické myslenie, komplexná 

motorická zručnosť a pod. 



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – asociačné oblasti mozgovej kôry

4 laloky mozgovej kôry obsahujúce primárne senzorické a motoric-

ké oblasti a asociačné oblasti: 

Parietálny lalok

Parietálna – tempo-

rálna – occipitálna 

asociačná kôra

Primárna somato-senzorická kôra

Occipitálny lalok

Primárna 

zraková kôra

Sylvia fissure

Temporálny lalok

Primárna sluchová kôra

Prefrontálna 

asociačná 

kôra

Premotorická 

kôra

Centrálny sulcus

Motorická kôra

Frontálny lalok

– je extrémne dôležitá ako koordinátor s limbic-

kým systémom. Táto kôra dostáva informácie z 

iných asociačných oblastí a reguluje motivované 

chovanie priamym vstupom do premotorickej ob-

lasti, ktorá  slúži ako asociačna oblasť motorickej 

kôry.

– integruje nervovú informáciu pripisovanú 

zrakovým, sluchovým a somaticko-citlivým 

skúsenostiam.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – asociačné oblasti neokortexu

Kôrové asociačné oblasti sú súčasťou komplexnejšieho asociač-

ného systému, do ktorého patria aj rôzne podkôrové časti mozgu.

Rozlišujeme:

Motorické asociačné funkcie

Senzorické asociačné funkcie

motorické asociačné funkcie.ppt#1. Prezentace aplikace PowerPoint


INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – asociačné oblasti neokortexu

Pre senzorické asociačné oblasti je chakteristické:

1. Konvergencia niekoľkých zmyslových modalít do určitej asociačnej 

oblasti

2. Vzájomná prepojenosť jednotlivých kôrových oblastí (asociačných      

s projekčnými) a prepojenosť asociačných kôrových a podkôrových 

oblastí (predovšetkým s thalamom)

- zložitá prepojenosť asociačných oblastí umožňuje priame a nepriame 

prepájanie impulzov ku ktorejkoľvek nervovej bunke v mozgovej kôre, 

resp. k podkôrovým oblastiam 

- bunky nie sú špecializované na určité zmyslové modality, preto sa ich 

poškodenie neprejavuje poruchou špecifickej funkcie, pokiaľ sa zachová 

dostatočný počet buniek, ktoré môžu výpadok kompenzovať

- pri rozsiahlom poškodení vznikajú poruchy najmä v poznávacej schop-

nosti jedinca



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – asociačné oblasti neokortexu

Určitú čiastočnú špecializáciu asociačných oblastí možno pozo-

rovať napr. v oblasti gyrus suprasylvius, kde v jednej časti pre-

vládajú

Sluchovo – zrakové asociácie

a v druhej časti

Sluchovo – somestetické asociácie

Táto špecializácia nie je taká jednoznačná ako v projekčných 

oblastiach.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – hemisféry neokortexu

V ľudskom mozgu existuje ešte ďalší systém dráh s asociačnou 

funkciou:

Nervové vlákna prechádzajúce ako corpus callosum z jednej 

hemisféry do druhej – komisurálne dráhy

- vzájomné prepojenie obidvoch hemisfér má význam pre výmenu 

skúsenosti medzi hemisférami a schopnosť zakódovať získanú 

informáciu v obidvoch hemisférach



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – hemisféry neokortexu

Funkčná špecializácia hemisfér:



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prefrontálna kôra

Do prefrontálnej oblasti prichádzajú aferentné dráhy predovšet-

kým zo špecifických nesenzorických jadier thalamu (z nuclei 

anteriores thalami do gyrus cinguli a z nucleus dorsomedialis k 

väčšej časti prefrontálnej kory).

Prefrontálna kôra je prestúpená mnohými intrakortikálnymi spoj-

mi so supresorickými oblasťami a s projekčnými poliami zrako-

vého a sluchového analyzátora.

Aferentné asociačné spoje prefrontálnej kôry sú základom potlá-

čania aktivity extrapyramidového systému a potláčania emócií 

(tlmenie aktivity limbického systému).

Laterálne neokortikálne časti prefrontálnej kôry sa významne 

zúčastňujú na formovaní intelektu a temperamentu človeka a 

majú význam pre celkové chovanie organizmu.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prefrontálna kôra

Poškodenie prefrontálnej kôry:

Zmeny aktivity: prechodná apatia sa strieda s hyperaktivitou, 

t.j. odtlmením všetkých aktívne získaných schopností. Niekedy 

pacienti nie sú schopní ukončiť prebiehajúcu činnosť.

-truhlár so zranenými čelovými lalokmi hobloval dosku, až ju 

úplne vyhobloval a pokračoval  hoblovaním stola.

- pacient na pokyn, aby nakreslil jeden štvorec, nakreslil veľa 

štvorcov, než sa mu podarilo zastaviť kreslenie.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prefrontálna kôra

Poškodenie prefrontálnej kôry:

Zmeny emociality: zviera upadá do stavu zúrivosti. U človeka 

nastanú emočné zmeny, napr. zmena postojov voči bolesti.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prefrontálna kôra

Poškodenie prefrontálnej kôry:

Zmeny sociálneho správania: zviera stráca strach pred prísluš-

níkmi iného druhu a mení sa aj jeho vzťah k jedincom vlastné-

ho druhu. Človek často stráca spoločenské zábrany.

- pri práci na vrte, u jedného robotníka, kovový                                

tri centimetre silný prút vrazil do ľavej tváre, pre-

bodol mozog a vyšiel von v blízkosti temena. Po                  

uzdravení sa, u tohto človeka nebola zistená                             

žiadna väčšia strata pamäte a zníženie rozumo-

vých schopností bolo nepatrné v porovnaní s ob-

rovskou dierou v hlave. Zmenilo sa však jeho                            

chovanie. Pred úrazom bol taktným a citlivým                        

človekom. Po úraze začal byť hrubým a arogan-

tným. Neprejavoval záujem o prácu, dával prednosť potulkám a 

vyrábal si na živobytie tým, že sa vystatoval so svojím zranením.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prefrontálna kôra

Poškodenie prefrontálnej kôry:

Zmeny vyššej nervovej činnosti: zhoršuje sa fixácia podmienených 

reflexov, schopnosť získavať nové pamäťové stopy, narúšajú sa 

zložitejšie formy aktívneho útlmu a schopnosť zaraďovať udalosti 

v čase. Človek súčasne stráca sebakritickosť – preceňuje svoje 

schopnosti, stráca schopnosť vytvoriť si vlastný úsudok. Postih-

nutí jedinci napr. opakujú bez akejkoľvek kritickosti názory svojho 

okolia.

Všetci tieto zmeny možno spoločne charakterizovať ako „zmenu 

osobnosti“. Na základe  experimentálnych a klinických pozorova-

ní možno zhrnúť, že úlohou frontálneho laloka je predovšetkým 

vytvárať individualitu každého jedinca.



INTEGRAČNÉ A ASOCIAČNÉ FUNKCIE CENTRÁLNEJ 

NERVOVEJ SÚSTAVY – prejavy mozgovej činnosti

Prejavy mozgovej činnosti:

Reč

Bdenie a spánok

Nepodmienené a podmienené  reflexy

Typy vyššej nervovej činnosti

Signálne sústavy

Učenie a pamäť


