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Lidský mozek  

• Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk 

• Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z 
celkové množství kyslíku, který organismus 
potřebuje 

• Zároveň uvolňuje tolik energie jako malá žárovka  

• Lidský mozek může vážit až  

    1400 gramů a je jedním  

     z největších orgánů těla 

 



Vývoj mozku  



Neuron  

• Neuron jako základní jednotku nervové tkáně popsal roku 
1835 Jan Evangelista Purkyně, i když někdy je tento objev 
připisován Španělovi Cajalovi, který vysvětlil jeho funkci 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B.jpg


Synapse 



• http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX8
7Yk&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk&feature=related


Fyzilogický vývoj mozku 

• Mozek během embryonálního vývoje roste 
neuvěřitelnou rychlostí  250 000 neuronů  

     každou minutu  

• Při narození jsou téměř všechny neurony vytvořeny  
(mozek dále roste – skrze glie a tvorbu 

      synapsí) .  

• Ve věku 2 let dosahuje 80% velikosti  

     dospělého mozku)  

 



Prenatální růst mozku  



Prenatální růst mozku  



Průměrná hmotnost lidského mozku   
(Brain weights – BW) 



Počet neuronálních synapsí  

• Věk 2 roky : počet synapsí dosahuje počtu dospělosti 

• Věk 3 roky : mozek dítěte obsahuje okolo 1 trilionů 
synapsí ( 2x více než jeho dětský lékař ) 

• Tento počet synapsí se udržuje v první dekádě života, 
pak klesá. 

 



Které synapse se udrží a které zaniknou? 

• Když podnět aktivuje neuronální cestu v synapsích 
dochází k obdržení a udržení chemické informaci. 

• Opakovaná stimulace zesiluje sílu signálu, když signál 
dosáhne prahové hodnoty  - dojde ke speciální změně v 
synapsi. A synapse se zachová do dospělosti, nedojde k 
jeho eliminaci. Dosud není přesně známo – co stabilizuje 
synapsi až do dospělosti. 

• Opakování zkušeností vede k tvorbě permanentních 
synapsí 

• V druhé dekádě platí pro synapse „Use it or lose it“, 
synapse, které jsou málo nebo vůbec nejsou používané 
zanikají. 

  



From studies conducted by researchers from The ChildTrauma Academy 

 (www.ChildTrauma.org) led by Bruce D. Perry, M.D., Ph.D. 



Mozek  

• Mozkový kmen (kontroluje např. dýchání, srdeční 
frekvenci, krevní tlak) 

• Mozeček (koordinuje podvědomé pohyby, zajišťuje 
rovnováhu těla a koordinaci pohybů) 

• Přední mozek (zabývající se emocemi, vědomými 
činnostmi a  

     homeostázou) 

 





Koncový mozek – cerebrum    



Koncový mozek – cerebrum  

Mozkové hemisféry 

Koncový mozek je uspořádán do hemisfér, které 
představují 83% celkové mozkové   hmoty. 

Corpus callosum - svazek bílé hmoty spojuje obě 
hemisféry a zprostředkovává mezi nimi spojení 
(telefonní ústředna hemisfér). 

 



Mozková kůra  

• Řídící soustava nervového systému – místo našeho vědomí. 
• Mozkové kůry u dospělého jedince představuje plochu 

zhruba 2500m2 z toho 1/3 připadá na volný povrch 
hemisfér a 2/3 na rýhy 

 
Skládá se z  
• Šedé hmoty mozkové – tvoří ji tedy těla neuronů, jejich 

dentrity a nemyelizované axony, neobsahuje nervové dráhy. 
Představuje 40% celkové hmoty mozku.  

• Bílé hmoty mozkové – obsahuje vlákna nervových buněk, 
které se seskupují do funkčních svazků tkzvn.nervových 
drah.  
 



Struktura hemisfér  



Mozková plasticita 

• je to schopnost mozku „tvarovat se“,  tzn. 
schopnost měnit odpověď na opakovanou 
stimulaci = učit se něco nového 

• rozsah plasticity závisí na stupni vývoje 
(obecně platí, že nižší mozkové části, které 
kontrolují základní životní funkce jsou daleko  
méně flexibilní něž vyšší mozkové centra)  

• Mozková plasticita nám umožnuje zachovat si 
schopnost  procesu učení až do dospělosti  

 



 Senzitivní periody  
 

•  „Windows of opportunity“  ve vývoji dětského 
mozku, které  umožnují  rychlejší rozvoj určitých 
schopnosti ( určitých oblastí mozku v daném 
čase).  

• Tyto periody se nazývají  "prime times" , pro 
učení se určitých dovedností.  

• Senzitivní periody  trvají přibližně do deseti let 
věku dítěte. Během nich se děti učí rychleji, 
snadněji a s větším významem než kdykoli v 
následujícím období.  

  
 

 



Prime time  / Windows of opportunity 

 

 

 



Struktura mozkové kůry  
Mozková kůra je tvořena šestmi vrstvami neuronů.  
V mozkové kůře se nachází dva druhy oblasti:  
Specifické funkční – mají jasně vymezenou funkci  
- Primární projekční oblasti  -  příjímají aferentaci z receptorů 

jednotlivých smyslů –dochází zde k analýze informací 
přicházející ze smyslů. Tyto oblasti jsou především kolem 
oblasti – sulcus centralis ( sluchové, chuťové, čichové, 
zrakové, somestetické ) 

- efektorové - jejich činnost vyvolává periferní odpověď (dělíme 
na  motorické, vegetativní a  tlumivé oblasti) 
 

Asociační oblasti – u člověka objemové velmi velké (u nižších 
savců malé), jejich funkce je komplexní, spojovací, koordinační. 
Podílejí se na  vyšších mentálních procesech – jako je proces 
učení se, pamatování si, mluvení a  myšlení. 

 



1.Primární senzorická oblast -  Smysly – vidím žluté kolečko 
 
2.Asociační oblasti – jsou místem pro  
základní mentální funkce – pro percepční aktivity  
tzn. rozpoznávání objektů – rozpoznám zda se jedná o slunce,  
pampelišku atd. 
Každá senzorická oblast  má svoji asociační oblast. 
Obdobně funguje i motorická oblast jen obráceně – motorická asociační oblast vysílá  
informace do primární motorické oblasti a odtud do mozkového kmenu a míchy  
a dojde k vykonání daného pohybu 
 
3.Vyšší asociační oblasti – mentální procesy, které nejsou spojeny s žádným smyslem. 
Každá senzorická a motorická asociační oblast vysílá signály do vyšší asociační oblasti – která kombinuje tyto informace  a 
 na základě nich vznikají  vyšší mentální procesy = jazyk, myšlení a plánování. Tyto procesy nejsou závislé na žádné  
specifické senzorické oblasti. Např. jazyk může využívat jak zrak ( čtení, znaky,) i hmat – Brailovo písmo, poslech 
 





www.ostrovobjevu.cz 
 

1-3 roky  



 
 

www.ostrovobjevu.cz 
 



3-6 let  

NTC systém učení  
www.deti.mensa.cz  

http://zskaznejov.webnode.cz/images/200000068-e4635e656f/OD - státní symboly - 450.jpg
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