
VYŠŠÍ NERVOVÁ ČINNOST 
 
• vyšší nervová činnost jsou asociační funkce – myšlení, řeč, učení, paměť. 
• základní jednotkou nervové činnosti je reflex – automatická odpověď nervového 

systému na určitý podnět, neovlivnitelná vůlí člověka, základní fyziologická 
jednotka nervové činnosti. 

 
 
Vrozené formy chování 

• tři základní projevy 
 

1. Nepodmíněné reflexy 
• základní a nejdůležitější složka nervové soustavy 
• jsou vrozené dědičné, na týž podnět se vybavuje stejná odpověď, probíhá po 

stejném reflexním oblouku 
• nejsou ovládány vůlí člověka 
• jsou v šedé hmotě všech částí CNS kromě kůry koncového mozku 
• např. reflex sací, polykací 
 

2. Instinkty (pudy) 
• nejsložitější forma vrozených reakcí 
• jsou usměrňovány kůrou mozkovou 
• např. pud sebezáchovy, rozmnožovací, mateřský, orientační reakce, chování 

směřující k získání sexuálního partnera 
 

3. Emoce 
• jejich vznik a průběh je vázán na limbickou soustavu a hypotalamus 
• emoce člověka mají subjektivní (psychickou) a objektivní (fyziologickou) stránku 
• můžou se vůlí vybavit a zastavit 

 
Získané formy chování 
 

• Umožňují přizpůsobování se měnícím se podmínkám prostředí, vytváření 
dočasných nervových spojení, jejichž základem jsou podmíněné reflexy.  

• Pojem zavedl I. P. Pavlov (1849 – 1936) a první formuloval podstatu teorie o 
učení. 

• Podmíněné reflexy se vytvářejí jako nová a dočasná spojení mezi dvěma 
korovými oblastmi, vznikají opakovaným spojením nepodmíněného podnětu s 
podnětem podmíněným.  

• Dráha reflexu není trvalá, je nutné opakování, jinak vyhasíná. Podmíněné reflexy 
zajišťují vyšší nervovou činnost – myšlení, učení a paměť.  

• Podmíněný reflex vzniká na určitý podnět – signál. 
• Souhrn signálů určitého druhu se označuje jako signální soustava.  

 
 



První signální soustava 
• Vyskytuje se u zvířat a člověka. Je to soustava podmíněných reflexů, 

vytvářejících se jen pomocí smyslových orgánů (podněty jsou chemické, fyzikální 
nebo biologické jevy) 

• soustava je základem konkrétního myšlení – u zvířat jsou jen konkrétní signály.  
 
Druhá signální soustava 

 
• U člověka vytvořena druhá signální soustava – je to reakce na slovo (čtené, 

psané, vyřčené), na základě řeči a schopnosti zevšeobecňování se vyvinulo 
abstraktní myšlení, věda, umění, mravní podněty 

• Člověk reaguje na abstraktní podněty stejně dokonale jako na podněty konkrétní. 
Dovede zobecňovat, hledat souvislosti, vytvářet symboly, pojmy a tvořivě myslet. 
Soustava je základem myšlení, řeči, práce.  

• První a druhá signální soustava jsou nedílné, vzájemně se doplňují a tvoří 
lidskou psychiku.  

• Řídící úlohu má druhá signální soustava. 
 
Paměť 

• Je to schopnost přijímat, zpracovat, ukládat nové informace v mozku a později je 
vybavit. 

• Dlouhodobé nebo trvalé uložení informace v nervové soustavě se nazývá 
paměťová stopa.  

• Podstatou paměti je vytváření dočasných spojů (synapsií) mezi neurony mozkové 
kůry. 

• Předpokladem vzniku paměťové stopy je vytváření nových podmíněných reflexů.  
• Vytváření paměťových stop se účastní i podkorové vrstvy.  
• Nejsou-li paměťové stopy posilovány opakováním podnětů, které je vytvořily – 

vyhasínají, zapomínáme.  
• Vyhasínání je příkladem útlumu, který v centrální nervové soustavě stále probíhá 

(vedle útlumu je proces trvalého dráždění nervových buněk). 
• Paměť senzorická – uchovává informace zprostředkované smyslovými vjemy 
• Paměť symbolická – uchovává informace ve formě symbolů (slovních nebo 

číselných) 
Podle uchování paměťových stop v mozku: 

• krátkodobá (uchovává jednoduché informace po několik sekund),  
• střednědobá (uchovává informace asi 20 min)  
• dlouhodobá (paměťová stopa uložena dlouhodobě, i po celý život).  
• Důležitá je terciální paměť – v ní zůstanou informace, které jsou užívány často a 

člověk si je potřebuje rychle vybavit (čtení, psaní, jméno člověka).  
• Paměť nemá přesné umístění, je funkcí celého mozku, se stoupajícím věkem se 

zhoršuje schopnost zapamatování. 
 
 
 



Spánek 
• Fyziologický stav, útlum v mozkové kůře (zasahuje i do nižších oblastí mozku) – 

ochranný význam zabraňuje před silnými vzruchy, umožňuje odpočinek 
nervových buněk.  

• Ve spánku probíhají obnovovací metabolické pochody.  
• Spánek má cyklický charakter 
• začíná postupným šířením útlumu mozkovou kůrou – člověk usíná. V této fázi 

působí rušivě vnější podněty (trvá asi 90 minut) – spí mozková kůra 
• navazuje druhá fáze – hluboký spánek (20 – 30 minut), spící nereaguje na 

přiměřené vnější podněty, spí podkoří a mozkový kmen.  
• Obě fáze se střídají. 
• Rytmus spánku a bdění navozuje mozkový kmen 

 


