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Abstrakt: 

Táto práca sa zaoberá problematikou priestorovej orientácie človeka a jej neuronálnych 
základov.  Samotná  klasifikácia  navigačných  procesov  je  ale  pomerne  nejednotná  a  metódy 
používané  vo  výskume  navigácie  človeka  sú  rôznorodé.  To  často  vedie  k  rozporuplným 
výsledkom experimentálnych štúdií. Jedným z cieľov práce je preto charakteristika jednotlivých 
navigačných stratégií a procesov, ktoré človek pri svojom pohybe prostredím používa a súhrn 
metód využívaných v experimentálnych aj klinických štúdiách. Hlavným zámerom je zhrnutie 
výsledkov týchto štúdií a to práve s ohľadom na klasifikáciu vytvorenú v úvodnej časti práce. 
Výsledky týchto  štúdií  vyzdvihujú najmä význam hipokampu a priliehajúcej  kôry  stredného 
spánkového  laloku.  Týmto  štruktúram  je  prisudzovaná  komplexná  úloha  v  tvorbe  a 
znovuvybavovaní  mentálnej  reprezentácie  prostredia  uloženej  v  pamäti.  Novšie  štúdie  však 
naznačujú,  že v známom prostredí  môže človek používať priestorové reprezentácie,  ktoré sa 
časom stávajú nezávislé od štruktúr stredného spánkového laloku a ich funkcia je nahradená 
inými oblasťami.  V navigácii  sa uplatňuje aj  temenný lalok, ktorý  je zodpovedný najmä za 
priestorové vnímanie a priestorovú pozornosť a  frontálny lalok, ktorý  napomáha v správnom 
výbere  navigačnej  stratégie  a  určení  cieľa.  Výsledkom  práce  je  ujasnenie  terminológie 
používanej v súvislosti s navigáciou človeka a zhrnutie hlavných oblastí neuronálnej siete v nej 
zapojených.

Title: Neural bases of spatial navigation in humans.

Key words: human spatial navigation, cognitive map, navigational system model, navigational 
tasks, hippocampus, neural network

Abstract: 

This paper explores the human spatial orientation and its neuronal grounds. There is no 
common classification of the navigational processes and the differerent methods used for the 
research  lead  often  to  inconsistent  results.  Therefore  we  need  to  characterise  the  particular 
strategies and processes concerning the spatial  navigation in humans firstly.  The aim of this 
paper is to make a summary for the results of spatial navigation research using the classification 
introduced in the first chapter and thus we have to investigate the methodology  used in the 
experimental and the clinical studies also. The results of these studies emphasize the importance 
of hippocampus and the adjacent cortex of the medial temporal lobe. These are assumed to play 
major  role  in  forming  and  recalling  the  mental  representation  of  the  environment  stored  in 
memory. However, the recent research indicates that in familiar environment, an individual is 
able to use the spatial representations that eventually become independent of the medial temporal 
lobe  structures  and  the  function  of  these  structures  is  carried  over  to  different  brain  areas. 
Moreover, the parietal lobe is responsible for the spatial perception and spatial focussing, while 
the  frontal  lobe  helps  in  choosing  the  appropriate  navigation  strategy  and  setting  the  goal. 
Generally, this paper unites the terminology concerning the spatial navigation in humans, and 
describes the neurvous system parts involved.
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 1 Úvod

Cieľom tejto  bakalárskej  práce  je  popísať  neuronálne  základy  navigačných  schopností 

človeka. Štúdie zaoberajúce sa touto problematikou sú však vzhľadom k množstvu používaných 

testových úloh nesmierne variabilné. Mnohé sa venujú klinickému výskumu porúch navigačných 

schopností  v  dôsledku  poškodenia  mozgového  tkaniva  úrazom,  operatívne,  prípadne 

neurodegeneratívnym  ochorením.  Tieto  práce  poukázali  najmä  na  význam  mediálneho 

temporálneho  laloku  a  parietálneho  laloku  v  navigácii.  V  súčasnosti  sa  však  kladie  dôraz 

obzvlášť na funkčné zobrazovacie techniky (typu fMRI), ktoré umožňujú zobrazovanie oblastí 

mozgu aktívnych, počas navigácie testovaných jedincov. Štúdie využívajúce tieto techniky tak 

poukázali na väčšiu bohatosť navigačnej siete a umožnili upresniť jej konkrétne oblasti.

Aby bolo  možné  zhrnúť  výsledky štúdií  venujúcich sa  tejto  navigačnej  sieti,  je  nutné 

najskôr definovať príslušný pojmový aparát.  Úvodná kapitola sa preto venuje charakteristike 

pojmov a klasifikácií používaných v súvislosti s touto problematikou so zameraním na človeka. 

Ústredným pojmom je 'kognitívna mapa', teda mentálna reprezentácia, ktorú si počas navigácie 

prostredím  tvoríme.  V  tejto  práci  bude  pojem  „reprezentácia“  používaný  aj  v  širších 

súvislostiach zahrňujúcich akýkoľvek mentálny konštrukt, ktorý vzniká kódovaním informácií o 

našom okolí.  Nasledujúca kapitola je venovaná rôznorodým metódam, ktoré sú vo výskume 

navigácie človeka používané. Pre pochopenie zložitosti navigačného procesu je potrebné urobiť 

si obraz o jeho postupnom vývine, krátka kapitola preto zhŕňa výsledky prác zameraných na 

ontogenézu navigačného správania u detí a dospievajúcich. Posledná kapitola bude pojednávať o 

oblastiach mozgu, ktoré spolupracujú pri tvorbe mentálnej reprezentácie prostredia, v ktorom sa 

jedinec pohybuje.  V jej úvodnej časti sa najskôr pokúsim o zhrnutie anatomických základov 

oblastí  mozgu,  o  ktorých  budem  v  ďalšom  texte  hovoriť.  Podrobnejšie  sa  budem venovať 

predovšetkým oblasti stredného temporálneho laloku, ktorý má v navigácii kľúčovú úlohu, ako 

potvrdzuje  mnoho  experimentálnych  štúdií  u  potkanov,  opíc  aj  ľudí.  Nakoniec  zhrniem 

pozorovania  klinických  a  experimentálnych  štúdií,  kde  podrobnejšie  preberieme  celkovú 

neuronálnu  sieť  zapojenú  v  navigácii  človeka,  a  to  s  ohľadom na  klasifikáciu  navigačných 

stratégií a procesov popísaných v úvodnej kapitole.  
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 2 Definovanie pojmového aparátu 

 2.1 Kognitívna mapa

V 30. rokoch 20. st. Edward C. Tolman vyjadril myšlienku, že niektoré živočíšne druhy, 

obzvlášť  cicavce,  majú  akúsi  účelovú  vnútornú reprezentáciu  prostredia,  ktorá  vzniká  jeho 

exploráciou a nazval ju  „kognitívnou mapou“ (Tolman, 1948). Táto mapa pritom môže byť 

konzultovaná počas  jednotlivých  štádií  plánovania  cesty  s  cieľom  nájsť  optimálnu  trasu. 

Napomáha tak lepšej navigácii, napr. pri plánovaní obchádzky, či používaním novoobjavených 

skratiek.  Tieto mentálne procesy však boli súčasťou tzv. „čiernej skrinky“ behaviorizmu, ktorú 

nie je možné počas experimentálnej práce u zvierat pozorovať,)d a teda ani popísať.  Práve z 

tohoto  dôvodu Tolmanova  myšlienka  na  dlhé  roky  zapadla  prachom.  Oživila  ju  až  dvojica 

vedcov,  John O'Keefe a Lynn Nadel. V roku 1978 publikovali knihu, ktorá nielenže mnohým 

druhom živočíchov prisudzovala vlastníctvo kognitívnej mapy, ale tiež tvrdila,  že u cicavcov 

môže byť táto mapa uložená v špecializovanej oblasti mozgu nazývanej hipokampus. Táto teória 

je  založená na pozorovaní  tzv.  miestových buniek ('place cells'),  excitačných pyramidálnych 

neurónov v  oblastiach  CA1-CA3 hipokampu potkana,  ktoré  vykazujú  priestorovo  selektívnu 

aktivitu (O'Keefe a Dostrovsky, 1971). Tieto bunky generujú akčné potenciály, pokiaľ sa zviera 

nachádza v určitom špecifickom mieste pokusnej arény, nazvanom aktívne pole ('firing field'). Z 

tohto výskumu pramení predpoklad, že miestom tvorby kognitívnej mapy je pravdepodobne aj u 

človeka práve hipokampus. 

 2.2 Klasifikácia navigačného správania

Navigáciu možno v širšom zmysle definovať ako proces zámerného presúvania sa z miesta 

na miesto. Ide  o proces určovania pozície, smeru a vzdialeností  a udržovania určitého kurzu 

trajektórie (Fenton a Bureš, 2003). V snahe pochopiť, aké informácie zvieratá a ľudia používajú 

pri  svojej  navigácii  prostredím a aké neurálne procesy prebiehajú počas ich spracovávania a 

následnej  odpovede  organizmu,  bolo  navigačné  správanie  triedené  podľa  rôznych  kritérií. 

Používaná nomenklatúra je však vzhľadom ku variabilite samotného objektu výskumu pomerne 

rôznorodá.  Pre  potreby  tejto  bakalárskej  práce  preto  charakterizujem  len  niektoré  základné 

kategórie používané vo výskume zameranom na človeka. (Pre ďalšie klasifikácie viď. iné zdroje 

Gallistel, 1990; Mittelstaedt a Mittelstaedt, 1980; Brandeis et al. 1989; Mittestaedt a Glasauer, 

1991; Jeffery, 2003).
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 2.2.1 Typy navigačných stratégií

 Podľa  toho,  akú  vzdialenosť  musí  jedinec  pri  svojich  trasách  prekonávať, môžeme 

rozlíšiť priestorovú navigáciu geografickú a topografickú. Pod pojmom geografická navigácia 

označujeme orientáciu pri  pohyboch na veľké vzdialenosti.   Tento typ navigácie je známy z 

pozorovaní  migrujúcich  vtákov,  rýb,  korytnačiek  či  dokonca  motýľov.  Je  pritom zaisťovaná 

rôznymi  mechanizmami  (magnetická  orientácia,  stelárny  (hviezdny)  a  slnečný  kompas, 

polarizované  svetlo  a  pod.),  ktoré  sú  často  prepojené,  vzájomne  sa  kalibrujú  a  vytvárajú 

flexibilný celok. Tento typ navigácie si vďaka pozorovaniu oblohy a výdobytkom techniky (od 

kompasu  po  GPS)  osvojil  aj  človek. Topografickú  navigáciu využívajú  migratórne  aj 

nemigratórne  druhy  živočíchov.  S  výnimkou  sesilných organizmov,  totiž  všetky  musia  byť 

schopné   orientovať  sa  vo  svojom  životnom  prostredí,  habitáte  (teda  území  každodenného 

života), aby našli potravu, sexuálneho partnera či skrýšu pred predátorom.

O'Keefe a Nadel  (1978) rozlíšili v rámci topografickej navigácie dve širšie kategórie 

navigačného správania:  

● Taxónová  navigácia ('taxon  navigation'),  tiež  navigácia  vyznačenou  trasou ('route 

navigation')  používa medzníky prostredia ako určitý signál,  ku ktorému alebo od ktorého je 

potrebné  sa  pohybovať  (Jeffery,  2003).  Táto  koncepcia  je  vo  svojej  podstate  odvodená  od 

Hullovho pohľadu na priestorovú orientáciu, ako na reťazec na seba nadväzujúcich reakcií typu 

stimulus-odpoveď. Ide teda o jednoduchú sekvenciu krokov či inštrukcií, ktorá nás dovedie k 

cieľu (napr. nájdi zelený plot a odboč vľavo). Jednotlivé inštrukcie však na seba naväzujú vždy v 

presnej a rigídnej časovej postupnosti (Stuchlík, 2003). Z takéhoto typu orientácie plynie zjavná 

nevýhoda, a to všeobecná neflexibilnosť.  Navigácia naučenou trasou je použiteľná len pre tú 

trasu, pre ktorú bola vytvorená a je veľmi citlivá voči  strate hoci len malej informácie. Napriek 

svojím nevýhodám však  môže byť tento  typ navigácie  veľmi užitočný napríklad v relatívne 

homogénnom prostredí  či  v  prípade,  že  konečný cieľ  trasy  je  spojený  s  nejakým výrazným 

orientačným bodom. Práve jednoduchosť je pravdepodobne aj príčinou používania tohto typu 

stratégie dezorientovanými pacientmi v ich každodennom pohybe prostredím (Farrell, 1996). Z 

nedokonalosti  tejto  metódy však vyplýva,  že ak zlyhá dostupnosť niektorého z  orientačných 

bodov, je veľmi pravdepodobné, že sa stratia.

● Ako druhý typ rozlíšili lokálnu navigáciu ('local navigation' alebo aj  mapová navigácia), 

odvodenú od vyššie zmienenej Tolmanovej myšlienky kognitívnej mapy. Táto stratégia využíva 

orientačné body ako určitý súbor definujúci priestor, v ktorom sa zviera pohybuje a v ktorom si 

môže naplánovať cestu k cieľovej pozícii  (Jeffery,  2003). Vznikajúca vnútorná reprezentácia 
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znakov  prostredia  a  ich  vzájomných  priestorových  vzťahov  pritom môže  byť  organizovaná, 

uložená a  použitá  v  navigácii  k  skrytému cieľu  (Fenton a  Bureš,  2003).  Výraznou výhodou 

oproti prvému typu navigácie je jej flexibilita. Vykazuje totiž pomerne vysokú odolnosť voči 

neprítomnosti  niektorých  orientačných  bodov.  Vo  veľmi  obmedzenom  prostredí  dokonca 

postačia k lokalizácii skrytého miesta len dva orientačné body, čo bolo dokázané experimentálne 

u potkanov (Fenton a kol., 1994). Tento spôsob navigácie je obzvlášť dôležitý, pretože umožňuje 

orientáciu  v novom mieste  mapovaného priestoru,  pokiaľ  sú  viditeľné  niektoré  už do  mapy 

zanesené body, vďaka ktorým jedinec určí svoju momentálnu polohu (Stuchlík, 2003). 

 Na záver by som rada zdôraznila, že navigácia naučenou trasou neberie do úvahy širšie 

priestorové vzťahy orientačných bodov, a nie je teda úplne “priestorovou” stratégiou. Treba tiež 

zdôrazniť, že popisované stratégie sa môžu, obzvlášť  u človeka, vzájomne prekrývať. Napríklad 

pri navigácii vo veľkom meste môže jedinec v  určitých oblastiach (napr. na známom sídlisku) 

používať menšie mentálne plány okolia, ktoré síce sú súčasťou spoločnej veľkej mapy mesta, ale 

presun medzi jednotlivými časťami mesta zabezpečuje často dopravný prostriedok, a ide teda 

viac o navigáciu naučeniu trasou (napr. nastúp do autobusu č.177 na zastávke X a vystúp na 

zastávke y).

 2.2.2 Procesy zapojené pri tvorbe mentálnej reprezentácie prostredia

 Ako  som  už  spomínala,  pri  lokálnej  navigácii  si  jedinec  tvorí  “priestorovú  mapu” 

prostredia,  v ktorom sa pohybuje.  Pri  tvorbe tejto 'kognitívnej  mapy'  pritom spolupracujú tri 

oddeliteľné procesy, ktoré zbierajú, triedia a kombinujú informácie prichádzajúce z vonkajšieho 

aj vnútorného prostredia.

■ Egocentrické  procesy  sú centrované  na  samotný  subjekt,  ktorý  tak  určuje  priestorové 

vzťahy znakov vo svojom okolí s ohľadom na svoje vlastné telo a jeho pohyb prostredím 

(Jefery, 2003). Vznikajúca egocentrická reprezentácia prostredia je však práve preto relatívna 

(Farrell,  1996). Počas pohybu organizmu prostredím totiž dochádza k neustálym zmenám 

polohy tela a zorného poľa, v dôsledku čoho sa menia aj všetky priestorové vzťahy v jeho 

okolí.  Ide  teda  o  neustály  proces  kódovania  pozícií  distálnych  (vzdialených)  objektov  v 

priestore vzhľadom k egocentrickému koordinačnému systému. „Egocentrický priestor“ tak 

zahŕňa oblasť akéhosi centrálneho priestoru, ku ktorému sú senzorické procesy najcitlivejšie 

namierené.  Použitie  egocentrických koordinátov  (vzdialenosť,  smer)  potom  umožňuje 

identifikovanie miest v priestore vzhľadom k ose tela (Foreman a Gillet, 1997). 
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■ Allocentrické procesy (aj exo-centrické, 'enviroment-centred') sú komplexnejším spôsobom 

spracovávania  priestorových  informácií  a  zapájajú  sa  postupne  pri pohybe  subjektu 

prostredím.  Umožňujú  jedincovi  ukladať  a  využívať  informácie  o  vzájomných  vzťahoch 

jednotlivých znakov prostredia (Jeffery, 2003). Táto forma je  založená výlučne na podnetoch 

z vonkajšieho sveta, ktoré sú lokalizované v sústave prostredia. Keďže informácia o okolí je 

kódovaná  vždy  vzhľadom k  externým kľúčom,  zmeny priestorových vzťahov  spôsobené 

zmenou polohy subjektu tu nehrajú úlohu (Farrell, 1996). Výslednú reprezentáciu prostredia 

si tak môžeme predstaviť ako súradnicovú sústavu charakterizovanú polohou jednotlivých 

jeho prvkov a ich vzájomných vzdialeností z perspektívy leteckého náhľadu. 

■ Proces integrácie dráhy ('path integration',  Whishaw, 1998), je procesom zaznamenávania 

informácií generovaných v priebehu aktívneho aj pasívneho pohybu subjektu a integrovania 

tejto informácie s cieľom získať výsledný vektor (tzv. 'homing vector'). Ten zavedie subjekt z 

ktoréhokoľvek miesta priamo späť na východzie miesto jeho exploračnej trajektórie, ktorým 

je u zvierat najčastejšie príbytok alebo zdroj potravy (Alyan a Jander, 1994). Tento proces 

umožňuje jedincovi pri absencii vizuálnych či iných exteroreceptívnych kľúčov orientáciu v 

známom prostredí. Informácie využívané týmto procesom môžu byť buď  inerciálne, ktoré 

informujú  subjekt  o  jeho  aktívnom  aj  pasívnom  pohybe  a  pochádzajú  zo  zmyslových 

orgánov (vestibulárne polkruhovité kanáliky registrujúce uhlové zrýchlenie pohybu hlavy; 

vestibulárne otholitické receptory lokalizované v sacculu a utriculu vestibulárneho aparátu 

registrujú  lineárne  zrýchlenie  pohybu  hlavy)  alebo  substrátové,  ktoré  informujú  len  o 

aktívnom pohybe subjektu. Tieto informácie pochádzajú z proprioreceptorov (svalov, šliach a 

kĺbov) a sú integrované s ich  eferentnými kópiami v podobe motorických príkazov, čím je 

subjekt  informovaný  o  jeho  vlastnom  pohybe  vzhľadom  k  substrátu  (zemi  či  vode) 

(Mittestaedt a Glasauer, 1991).  Oba tieto zdroje poskytujú subjektu zhodnú informáciu o 

okolitom  prostredí  a  vedú  teda  k  zhodnému  správaniu,  pokiaľ  sa  subjekt  pohybuje  v 

stabilnom prostredí a jeho celkový pohyb je výlučne aktívny. Na druhej strane, ak sa subjekt 

ocitne na pohyblivom substráte, a teda podlieha pasívnemu pohybu, inerciálne a substrátové 

informácie sa  dostávajú do konfliktu.  Experimentálne výsledky naznačujú,  že v takýchto 

prípadoch je výsledná trajektória subjektu kompromisom  (Mittestaedt  a Glasauer,  1991). 

Integrácia  dráhy  je  teda  založená  primárne  na  vnútorných  informáciách  generovaných 

samotným  organizmom,  ktoré  však  musia  byť  čas  od  času  korigované  referenčnou 

informáciou z  vonkajších zdrojov (ako napr.  konfigurácia lokálnych prvkov prostredia či 

azimut  tých  vzdialených  (Stuchlík,  2000)). V  priebehu  kontinuálnych  výpočtov  tohoto 

procesu totiž dochádza ku kumulatívnej chybe, ktorá môže byť korigovaná práve externými 
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orientačnými bodmi, Gallistel  (1990) hovorí o tzv. pozičnom zafixovaní.

 Získavanie  znalostí  o  prostredí,  v ktorom  sa  pohybujeme,  si  od  človeka  vyžaduje 

aktiváciu  všetkých  týchto  procesov.  Jednak  egocentrický  proces  kódovania  vzťahov  medzi 

jedincom a objektom v okolí (ktoré sa počas pohybu dynamicky menia), včetne integrácie dráhy, 

ktorá  sprostredkováva  vnútorné  informácie  o  pohybe,  a  napokon  aj   proces  vzniku  oveľa 

stabilnejšej allocentrickej reprezentácie zameranej na vzájomné exocentrické vzťahy objektov 

(Roche a spol., 2005). 

 2.2.3 Perspektíva v navigácii

Informácie potrebné pre neuronálne výpočty, ktoré sú podkladom pre výstavbu kognitívnej 

mapy,  pritom  môžu  prichádzať  do  CNS  z  rôznych  zdrojov  (vonkajších  aj  vnútorných). 

Informácie z  vonkajších zdrojov (predovšetkým vizuálnych)  však môžeme získavať z  dvoch 

rôznych  perspektív. Na základe tejto perspektívy sa dajú rozlíšiť dve formy učenia (Tversky 

1991; Golledge, 1999):

● Učenie  založené na  trase ('route-based learning') je  pritom založené na  poznatkoch o 

priestorovom rozvrhnutí objektov v prostredí z perspektívy pozorovateľa pohybujúceho sa na 

úrovni terénu. Môžeme sem teda zaradiť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa k prostrediu, 

ktorá bola získaná ako výsledok fyzickej navigácie prostredím. Poznatky získané učením 

založeným na trase obsahujú jednak vizuálne a auditórne informácie, primárne používané pri 

egocentrickej stratégii. Tiež zahrňujú informácie týkajúce sa vzdialeností, uhlov, vektorov a 

smeru,  topologické  informácie  o  sklone  terénu  či  rovnovážne  vestibulárne  a 

proprioreceptívne  informácie.  Tento  typ  informácií  je  spracovávaný  v  procese  integrácie 

dráhy. Z týchto informácií však môžu postupne čerpať aj allocentrické procesy.

● Učenie založené na mape ('survey-based learning') je  charakterizované perspektívou v 

podobe  leteckého  náhľadu  či  mapy,  ktorá  umožňuje  priamy  prístup  ku  globálnemu 

rozvrhnutiu priestoru. Informácie založené na tejto perspektíve sú spracovávané pomocou 

allocentrických procesov za vzniku reprezentácie,  v ktorej  sú  jednotlivé prvky prostredia 

usporiadané na základe svojho vzájomného vzťahu,  bez  ohľadu na polohu pozorovateľa. 

Takýto  model  prostredia  je  tvorený  jednak  prirodzene,  samotným  jedincom  počas  jeho 

pohybu prostredím na základe narastajúcich poznatkov učenia založeného na trase, ale môže 

vznikať aj bez fyzického pohybu prostredím, a to priamo použitím sekundárnych zdrojov 

(mapy,  fotografie  miesta,  video),  hoci  takto  vznikajúca  reprezentácia  bude  chudobnejšia 

(Roche a spol., 2005).
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 2.3 Model vzniku kognitívnej mapy u človeka

Roche  a  spolupracovníci  (2005)  vo  svojej  práci  prezentujú  jednotný  model  činnosti 

navigačného systému, ktorý  môžeme vidieť na  Obr.1.  Podľa tohoto  modelu sú informácie z 

okolia organizované za pomoci rôznych procesov.  Keď sa jedinec začne pohybovať prostredím, 

používa  dva  nonallocentrické  procesy,  ktoré  sa  vzájomne  prekrývajú.  Spočiatku  je  (za 

neprítomnosti  sekundárnych  vonkajších  zdrojov,  teda  allocentrických  informácií)  použitý 

egocentrický proces, ktorý pracuje na základe informácií získaných počas učenia založeného na 

trase,  teda  z  perspektívy  pozorovateľa  fyzicky  navigujúceho  prostredím  ('route-based 

information').    Vzniká tak  egocentrická reprezentácia,  ktorá čerpá prevažne z vizuálnych 

informácií. Tento mentálny konštrukt je pritom tým viac prepracovaný, čím viac miest jedinec 

navštívil.  V rovnakom čase  prebieha  paralelný proces  integrácie  dráhy,  ktorý  čerpá  najmä z 

nonvizuálnych  informácií  (vestibulárne  a  proprioreceptívne)  a  tiež  minoritných  vizuálnych 

vstupov,  ako  je  optický  tok.  Vzniká  pritom tzv.  „funkčná  reprezentácia“ prostredia,  ktorá 

obsahuje  informácie  o  smere,  uhloch,  vzdialenostiach   a  teréne,  ktoré  budú  využité  v 

podmienkach,  keď  bude  nutné  plánovať  a  sledovať  trasu  pri  menšom  podiele  zrakových 

informácií  (Roche a  spol.,  2005).  Medzitým vedie  úspešné  zhromažďovanie všetkých týchto 

informácií ('route-based') k tvorbe prepracovanejšej  allocentrickej reprezentácie, ktorá môže 

vznikať aj inou cestou, učením založeným na mape ('survey-based information'). 

Autori tejto teórie tvrdia, že tieto tri konštrukty (egocentrický, funkčný a allocentrický) sa 

vzájomne prekrývajú a sú kombinované za vzniku výslednej mentálnej reprezentácie prostredia, 

ktorú nazývame kognitívnou mapou. Používajú pritom pojem 'neurokognitívna mapa' (Roche a 

spol.,  2005), aby  zdôraznili  význam  série  mozgových  štruktúr,  počínajúc  senzorickými  a 

asociačnými  oblasťami,  vrcholiacimi  v  hipokampálnej  formácii  a  následne  vedúcimi  k 

pamäťovým štruktúram,  ktoré  sa  spoločne  na  celom procese  tvorby mapy podieľajú.  Každá 

ďalšia  cesta  týmto  prostredím  potom  povedie  k  aktualizácii  a  úpravám  tejto  reprezentácie 

pomocou  spätnej  väzby,  ktorá  reaktivuje  egocentrické  stratégie  a  celý  proces  bude  opäť 

započatý.
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Obr. 1 Schematické zobrazenie nového modelu tvorby kognitívnej mapy (prevzaté z Roche a spol., 2005). 
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 3 Metódy štúdia priestorovej kognície u ľudí

Výskum  priestorovej  orientácie  je  u  ľudí  výrazne  rozmanitejší,  než  u  zvierat,  hoci 

používané  testové  úlohy často  vychádzajú  zo  zvieracích  modelov.  Bolo  vytvorených  mnoho 

rôznorodých testovacích úloh, ktoré sú však v záujme čo najjednoduchšieho vyhodnocovania len 

zjednodušenou formou reálneho prostredia.

Testy priestorovej navigácie by sme vo všeobecnosti mohli rozdeliť do dvoch kategórií, na 

stolné testy ('table-top tasks') a navigačné úlohy. Tieto  dva typy úloh sa líšia jednak veľkosťou 

testovacieho  prostredia  a  tiež  v  zmysle  dimenzionality.  Za  prvé,  rozsiahly  priestor  obsahuje 

orientačné body, ktoré nie sú viditeľné zároveň zo štartovnej aj cieľovej pozície. Naopak stolné 

testy s menším merítkom sú výrazne jednoduchšie, pretože všetky orientačné body sú viditeľné v 

jednom zornom poli. Druhý problém dimenzionality sa týka perpektívy, z ktorej musí testovaná 

osoba úlohu riešiť (jedná sa vlastne o dve odlišné formy učenia, popísané v predošlej kapitole). 

U navigačných úloh sa jedná väčšinou o pohľad z perspektívy samotného pozorovateľa, zatiaľčo 

u stolných úloh ide prevažne o pohľad zhora. Tým sa samozrejme menia aj používané referenčné 

rámce  (egocentrický  vs. allocentrický). Problém  dimenzionality  sa  týka  tiež  možností 

porovnávania  dvojdimenzionálnych  (2D,  prevažne  tradičných  testov  využívajúcich  papier  a 

písacie  potreby,  ale  aj  niektorých  jednoduchších  počítačových  testov)  a  trojdimenzionálnych 

(3D) reálnych a virtuálnych úloh. Signifikantná korelácia medzi tradičnými 2D testami a 3D 

virtuálnym bludiskom bola experimentálne potvrdená (Moffat a spol., 1998).

 Väčšia  pozornosť  však  bola  venovaná  porovnávaniu  navigačných  úloh  vo  virtuálnej 

realite (VR) a v reálnom prostredí. Virtuálne prostredie sa líši jednak užším zorným poľom a 

tiež absenciou skutočného pohybu, ktorý hrá pri navigácii reálnym prostredím významnú úlohu. 

VR  je  založená  na  podklade  vizuálnych  znakov  prostredia  bez  vestibulárnych  a 

proprioreceptívnych  informácií.  Napriek  týmto  obmedzeniam  bolo  dokázané,  že  kognitívne 

mapy vytvorené vo VR sú porovnateľné s  tými, ktoré vznikajú v reálnom prostredí (Arthur a 

spol., 1997; Ruddle a spol., 1997). Mnohé štúdie navyše potvrdili, že reprezentácie rozsiahlych 

prostredí naučené vo VR sú v prípade potreby prenášané aj do reálneho prostredia (Wittmer a 

spol., 1196; Waller a spol., 1998). Hlavná príčina, prečo sa VR používa stále častejšie ako nástroj 

vo výskume priestorovej navigácie je, že umožňuje na jednej strane vytvoriť detailný design 

navigačného prostredia a na strane druhej podrobný záznam správania a pohybu testovaného 

subjektu. VR navyše vyvoláva silný subjektívny pocit „prítomnosti“ v porovnaní so stolnými 

testami (Held a Durlach, 1992). Witmer a Singer (1994) našli dokonca signifikantnú koreláciu 
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medzi touto „prítomnosťou“ a výkonom vo virtuálnych úlohách. VR je tiež dobre využiteľná pri 

sledovaní pomocou funkčných zobrazovacích metód. 

Zobrazovacie metódy (PET-Pozitronová emisná tomografia a fMRI-funkčná magnetická 

rezonancia)  sa  dnes  stali  spoločne  s  VR  hlavným  prostriedkom  vo  výskume  neuronálnych 

základov navigačných procesov. Značná pozornosť sa venuje aj klinickým výskumom pacientov 

s  léziami  rôznych  oblastí  mozgu.  Neuropsychologický  výskum  porúch  zaznamenaných  pri 

rôznych  poškodeniach  mozgu  tak  dopĺňa  poznatky  získané  pomocou  zobrazovacích  metód. 

Poruchy  navigačných  schopností  nám  naznačujú,  ktoré  štruktúry  sú  v  procese  navigácie 

nevyhnutné, zatiaľčo  zobrazovacie metódy nám odhaľujú celú sieť oblastí zapojených počas 

riešenia testových úloh. Aby sme však mali jasnú predstavu o funkcii týchto aktívnych oblastí 

mozgu, musíme si jasne definovať, aké procesy si riešenie zadávanej úlohy vyžaduje. Základné 

predpoklady  testovania  jednotlivých  navigačných  procesov  sú  zhrnuté  v  Tab.1.  Tabuľka 

špecifikuje  testové  úlohy  zamerané  na  proces  kódovania  alebo  následného  využívania  troch 

typov priestorovej reprezentácie prostredia (popísaných v predošlej kapitole). V nasledujúcom 

texte bližšie popíšem jednotlivé typy stolných aj navigačných úloh používaných vo výskume 

navigácie človeka.

Typ reprezentácie Prebiehajúci proces Typ testovej úlohy Ako sa jej vyhnúť

Egocentrická
kódovanie

navigácia v reálnom prostredí 
alebo vo VR, z perspektívy vlastnej 
lokomócie testovacím  prostredím

testovanie s odstránením 
vizuálnych zdrojov

využívanie rozpoznávanie orientačných bodov

Integrácia dráhy kódovanie v reálnom prostredí, VR a čiastočne aj pasívna 
navigácia bez lokomócie

využívanie zopakovanie trasy, alebo návrat do 
jej počiatku bez zrakových podnetov

Allocentrická kódovanie 

navigácia v reálnom prostredí alebo 
vo VR, z perspektívy vlastnej 
lokomócie prostredím, prípadne 
náhľadu alebo mapy

testovanie s odstránením 
vizuálnych zdrojov

využívanie 
kreslenie máp testovacieho 
prostredia, použitím skratiek, či 
obchádzok

     Tab.1   Metodiky vhodné pre testovanie jednotlivých procesov zapojených počas navigácie (spracované podľa 
Roche a spol., 2005)

● Komplexné bludiská

Bludiská boli vo výskume navigácie používané už od počiatku 20. storočia vo výskume 

zvierat  a ich obdoby vo VR sú dnes používané aj  v testovaní ľudí.  Prvé testovacie bludisko 
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definovali Warner a Warder (1927) ako zariadenie pozostávajúce zo série ciest, kde je potrebné 

vyberať najkratšiu cestu k stabilnému cieľu s odmenou. Takéto bludisko vzniklo pre potreby 

behaviorálneho testovania taxónovej navigácie. Vo výskume navigácie človeka boli používané 

spočiatku  papierové  formy bludísk  (Porteus,  1915).  Dnes  sú  používané  virtuálne  komplexné 

bludiská, v ktorých sú zadávané rôzne úlohy, napr. nájsť cestu z bludiska (Grön a spol., 2000), 

navigovať k určitému miestu, zbierať a pamätať si objekty umiestnené v bludisku, či orientovať 

sa v bludisku a nájsť v ňom cestu z akéhokoľvek miesta (Aguirre a spol., 1998a, Aguirre a spol., 

1996). Využívané sú aj rôzne virtuálne mestá (Maguire a spol., 1998a viď Obr. 2; Pine a spol., 

2002;  Spiers  a  spol.,  2001;  Hartley  a  spol.,  2003). V  takomto  prostredí  je  testované 

predovšetkým hľadanie novej cesty či skratiek, odhad vzdialeností a pod.

Obr.2 

Virtuálne prostredia vľavo z perspektívy mapy 
(testované osoby ho nikdy nevideli), vpravo z 
perspektívy trasy ( prevzaté z Maguire a spol.,  
1998a)

● Morrisovo vodné bludisko

Pôvodné  Morrisovo  vodné  bludisko  (MWM,  (Morris,  1981))  bolo  vytvorené  pre 

potkanov  ako  úloha  hľadania  skrytej  platformy.  MWM  bolo  používané  pri  testovaní 

egocentrických, allocentrických procesov, pracovnej pamäte aj vytrvalosti. Pre testovanie ľudí 

boli vytvorené jej obdoby vo VR aj reálnom prostredí. V reálnych replikách môžu mať podobu 

kruhovej arény uprostred štvorcovej miestnosti (Jacobs a spol., 1998, Overmann a spol, 1996, 

viď Obr.  3),  skryté  miesto je  pritom  možné nájsť len použitím jeho relatívnej  pozície voči 

orientačným bodom miestnosti.  Virtuálne MWM sa vyskytujú buď vo verzii 3D z perspektívy 

trasy (Astur a spol., 1998, Astur spol., 2002), alebo z 2D náhľadu (Feigenbaum a Morris, 2004). 

Určitou formou tejto úlohy je aj 'Open Field task' použitá pri testovaní detí (Overman a spol., 

1996), v podobe veľkého kruhového prostredia (61m) umiestneného vo vonkajšej scenérii, ktorá 

využíva  rozsiahlosť  tohto  prostredia  k  zamedzeniu  jednoduchej  stratégie  priameho  pohybu 

smerom k objektom v blízkosti neviditeľného cieľa.

Obr. 3

Adaptované  MWM  pre  deti,  tvorené  lepenkovým  bazénom  naplneným 
plastikovými  konfetami  so  skrytým  „sladkým  prekvapením“   (prevzaté  z 
Overman  a spol., 1996)
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Kombinovanou  verziou   MWM a  AAPA (úloha  aktívneho  alothetického  vyhýbania  sa 

miestu na suchej aréne pre potkanov, Cimadevilla a spol., 2000)  je aj 'Blue Velvet Arena' (BVA) 

(Vlček,  2005)  používaná  v  Nemocnici  na  Homolce  pre  testovanie  priestorovej  navigácie 

pacientov  s  MCI   a  rôznymi  formami  demencie.  Bola  vytvorená  jednak  verzia  v  reálnom 

prostredí aj počítačová verzia vo forme 2D náhľadu na túto kruhovú arénu.

● Radiálne bludisko

Pôvodné 8-ramenné  radiálne  bludisko  ('Radial  Arm Maze',  RAM),  vytvorené  Oltonom 

(Olton  a  Samuelson,  1976),  bolo  používané  pre  testovanie  priestorovej  pracovnej  pamäte 

hlodavcov (teda schopnosti zapamätať si, ktoré rameno s potravou už navštívili).  Reálna obdoba 

RAM veľkosťou prispôsobená človeku bola použitá pri testovaní detí (Overman a spol., 1996, 

viď  Obr. 4). Boli vytvorené aj  počítačové verzie  tohto testu prevažne s perspektívy priameho 

pozorovateľa (Maguire a spol., 1998b; Astur a spol., 2004; Bohbot a spol., 2004). 

Obr. 4

  8-ramenné  radiálne  bludisko  obklopené  dobre  viditeľnými  prvkami  v  
okolí. Test  je  možné použiť ako úlohu s voľným počtom možností (free-
choise)  alebo  vynútenou  voľbou  zatvorením  vstupu  do  ramien  (forced-
choise),  s  použitím  orientačných  značiek  alebo  bez  nich  (prevzaté  z  
Overman a spol., 1996).

Určitou  formou  testovania  pracovnej  aj  priestorovej  pamäte  je lokomočné  bludisko 

vytvorené Leplowom (Leplow a spol., 1998, 2003),  ktoré vzniklo kombináciou čŕt  MWM a 

RAM. Pozostáva z kruhovej miestnosti, kde je lokomócia subjektu monitorovaná 24 senzormi 

pod podlahou. Toto prostredie bolo používané najmä pri testovaní navigácie u detí (tzv. „hra na 

veveričku“, ktorá si schováva oriešky na zimu).

● Úlohy zamerané  na lokalizáciu objektov

Úlohy testujúce pamäť pre lokalizáciu objektov v prostredí si vyžadujú syntézu dvoch 

poznatkov, identity objektu a jeho umiestnenia. Používané sú jednak stolné testy na pamäť pre 

polohu objektov na podložke (Smith a Milner, 1981,1989) a tiež virtuálne prostredie testujúce 

epizodickú pamäť v priestorovom kontexte (pamäť pre objekty, ich umiestnenie a s nimi spojené 

osoby (Burgess a spol., 2001;  Maguirre a spol., 1998b)). 
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● Navigácia bez vizuálnych podnetov

Väčšina testov priestorovej kognície sa zameriava na vizuálne zdroje informácií. Je však 

jasné,  že aj  nevidiaci ľudia dokážu navigovať pomocou mentálnej priestorovej reprezentácie, 

ktorú si tvoria použitím auditórnych, olfaktorických, taktilných a proprioreceptívnych informácií. 

Mnoho  štúdií  sa  venovalo  jednak  navigácii  vidiacich  jedincov  bez  vizuálnych  podnetov,  či 

porovnaniu výkonov vidiacich a nevidiacich ľudí (Rieser a spol., 1986; Passini a spol., 1990). 

Výkon  v  týchto  testoch  bol  značne  závislý  na  oboznámení  sa  s  testovacím  prostredím.  V 

dostatočne známom prostredí dosahujú testované osoby výrazne lepšie výsledky, pravdepodobne 

vďaka používaniu už vytvorenej kognitívnej mapy (Loomis a spol., 1993). Informáciu o dĺžke 

krokov nám v takýchto podmienkach poskytuje propriorecepcia alebo vestibulárne signály, ktoré 

umožňujú aktualizáciu reprezentácie vlastnej  pozície  v prostredí,  tvorenej  v  takomto prípade 

procesom integrácie dráhy (Mittelstaedt a Glassauer, 1991).  Testy integrácie dráhy sú založené 

na testovaní v reálnom prostredí a sú skôr menšieho merítka, pretože v rozsiahlom prostredí 

dochádza ku veľkej kumulatívnej chybe (Etienne a spol., 1996). Vo všeobecnosti môžeme tieto 

úlohy rozdeliť do dvoch kategórií. Rozlišujeme tak úlohy, ktoré si vyžadujú len reprodukciu či 

odhad  prejdenej  trasy,  a  úlohy,  ktoré  si  vyžadujú  výpočet  novej  trajektórie.  S  rastúcou 

komplexnosťou takejto dráhy pritom vzrastá aj doba potrebná k prejdeniu trasy, čo naznačuje 

tvorbu určitej reprezentácie trasy v pamäti a jej znovuvybavovanie (Philbeck a Loomis, 1997).
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 4 Ontogenetický vývoj navigačných stratégií

Schopnosť  navigovať  v  priestore  podlieha  procesu  učenia,   podobne   ako  každá  iná 

kognitívna schopnosť. Vyznačuje sa na veku závislými zmenami, ktoré môžu viesť k pochopeniu 

vývoja mozgovej  kôry.  Je pritom nutná určitá zrelosť tých oblastí,  ktoré  prijímajú potrebné 

zmyslové informácie a následne zodpovedajú za tvorbu a výber správnych navigačných stratégií. 

Postupné využívanie jednotlivých stratégií v priebehu vývoja môžeme sledovať nielen u 

človeka ale aj u zvierat. Jednoduché nasledovanie významného podnetu v tesnej blízkosti cieľa, 

či  taxónová stratégia (sledovanie určitej naučenej cesty vedúcej k nemu) sa v ontogenéze vyvíja 

skôr  ako lokálna stratégia,  umožňujúca lokalizovať cieľové miesto  na  základe  priestorových 

vzťahov iných objektov v prostredí. Tento predpoklad bol potvrdený u potkanov (Carew a Rudy, 

1991),  myší (Chapillon a spol.,  1995),  opíc (Harlow, 1959) ako aj u človeka (Rudy a spol., 

1993).  Jedná sa teda o zložitejší spôsob navigácie a podľa viacerých autorov sa vyvíja až v 

mladšom  školskom  veku. Testovaním detí  rôzneho  veku  v  klasických  navigačných  úlohách 

MWM, RAM a 'Open field task' (Overman a spol., 1996), prípadne v úlohe kombinujúcej formu 

MWM a RAM (Leplow a  spol.,  2003)  bolo  potvrdené,  že  5-ročné   deti  sú  ešte  viazané na 

jednoduchšiu taxónovú stratégiu, zatiaľčo lokálnej navigácie na základe konfigurácie distálnych 

(vzdialených) orientačných bodov boli schopné až deti vo veku 7 rokov. Rýchlosť ich navigácie 

je však pomalšia než u starších detí a dospelých, čo naznačuje, že sa naďalej vyvíja. Dá sa teda 

predpokladať, že neurálny mechanizmus umožňujúci „mapovú“ navigáciu nie je funkčne zrelý 

pred 7. až 8. rokom ontogenetického vývoja. Keďže deti boli testované v úlohách, ktoré ukázali 

konkrétny vzťah medzi určitou oblasťou mozgu a správaním (MWM, RAM), predpokladá sa, že 

sa jedná o zrelosť  hipokampálneho systému, ktorý hrá kritickú úlohu v lokálnej navigácii a 

učení (Overman a spol., 1996).

Jedným z hlavných predpokladov lokálnej  navigácie pritom je,  že subjekt  je  schopný 

naučiť sa mentálne reprezentovať svoje okolie ako abstraktnú mapu stimulov prostredia a ich 

vzťahov. To naznačuje, že by daný jedinec mal byť schopný  aktívne používať toto znázornenie 

vzťahov aj v inom usporiadaní, teda generalizovať svoje poznatky o priestorových vzťahoch a 

správne  ich  previesť  do  menšieho  modelu  testovacieho  prostredia.  Predpoklad,  že  takéhoto 

prevodu nie sú schopné deti mladšie ako 7-8 rokov, potvrdili  staršie aj novšie štúdie (Piaget a 

Inhelder, 1956; Overman a spol., 1996). Takáto úloha si vlastne vyžaduje schopnosť vzájomného 

prevodu informácií,  ktoré sú  v inej  perspektíve:  3D reálne prostredie  z  perpektívy priameho 

pozorovateľa  vs.  2D model  pri  pohľade zhora.  V spomínaných prácach však išlo  o  výrazne 
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zjednodušenú  úlohu.  Novšia  práca  venujúca  sa  problému  perspektívy  v  navigácii  používala 

virtuálne prostredie pri testovaní adolescentov (12-16 rokov) a dospelých (Pine a spol., 2002). Po 

tréningu vo virtuálnom prostredí mali testované osoby za úlohu rozpoznať jednotlivé miesta VR 

v 2D mape tohto prostredia, ktorú nemali možnosť vidieť predtým. Výsledky práce ukázali, že 

obe skupiny sa výrazne nelíšia v schopnosti priamo navigovať vo VR, ale skupina dospelých 

bola signifikantne lepšia v schopnosti previesť poznatky získané vo VR do mapy. Schopnosť 

efektívne  navigovať  v  reálnom  prostredí  (prípadne  v  3D  VR)  na  základe  allocentrickej 

reprezentácie v podobe mapy si teda vyžaduje kognitívne zmeny, objavujúce sa až v priebehu 

dospievania. 

Na základe výsledkov  týchto experimentálnych prác je možné potvrdiť myšlienku, že 

učenie a pamäť pre miesta v priestore a schopnosť v ňom navigovať je postupne sa objavujúca 

schopnosť, ktorá podlieha zdĺhavému postnatálnemu vývinu nervovej sústavy. 
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 5.1 Stručná anatómia oblastí mozgu zapojených v navigácii

Spánkový lalok (lobus temporalis) je v zmysle navigácie spomínaný najčastejšie vďaka 

hipokampu. Je spájaný najmä s pamäťou pre priestorové scény a orientačné body a so samotným 

procesom  tvorby  kognitívnej  mapy.  Do  tejto  oblasti  mozgovej  kôry  spadá  jednak  samotná 

hipokampálna  formácia  a  priliehajúca  kôra  parahipokampálneho  závitu  (PHG,  tiež  g. 

hippocampi); štruktúry sluchovej kôry a ďalšie mediálne uložené závity (viď Obr. 5 vpravo): 

gyrus occipitotemporalis lateralis (ďalej pod pojmom fusiformný závit), ktorý sem presahuje zo 

záhlavného  laloku, podobne  ako  g.  occipitotemp.  medialis, ktorý  sem  zasahuje  úsekom 

nazvaným g. lingualis. 

Obr. 5  Členenie závitov hemisfér (prevzaté z Čihák, 1997):  vľavo laterálny pohľad na ľavú hemisféru (facies  
superolateralis), vpravo poľad na mediálnu plochu pravej hemisféry (facies medialis).

Temenný lalok (lobus parietalis) je zodpovedný predovšetkým za priestorové vnímanie, 

priestorovú  pozornosť  a  vnímanie  optického  toku.  Popisované  budú  najmä  funkcie  týchto 

oblastí:  pri  laterálnom pohľade  viditeľné štruktúry  (Obr.  5  a  6  vľavo)  g.  postcentralis  (teda 

primárna senzitívna kôrová oblasť), uložený za centrálnou ryhou (sulcus centralis), nepravidelná 

oblasť závitov  lobulus parietalis superior,  nižšie položený  lobulus parietalis inferior,  tvorený 

dvoma závitmi a mediálne uložené štruktúry  praecunea, ktoré tvoria sekundárnu senzitívnu a 

parietálnu asociačnú kôrovú oblasť (viď Obr. 6 vpravo). 

Frontálny lalok (lobus frontalis) sa dáva do súvislostí s výberom navigačných stratégií a 

určením cieľa, ale v navigácii sa uplatňuje aj vďaka primárnej motorickej kôre (g. praecentralis 

pokračujúceho mediálne ako  lobulus  paracentralis),  pred  ňou uloženej  premotorickej  kôre  a 

frontálnej asociačnej oblasti  g. frontalis superior. Nemôžeme samozrejme úplne opomenúť ani 
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záhlavný lalok  (lobus occipitalis) s jeho zrakovou kôrou. 

Obr. 6 Funkčné oblasti kôry (prevzaté z Čihák, 1997):  

1-primárna motorická k., 2- premotorická k., 3-frontálne okohybné pole, 4-Brockovo motorické centrum reči, 6-
primárna senzitívna k., 9-primárna zraková k., 12-primárna sluchová k., 16-vestibulárna k., 17-primárna čuchová 
k., 19-limbická k., 20-frontálna asociačná k., 21- parietálna asociačná k., 22- Wernickeho asociač.centrum reči, 23- 
temporálna asociačná k.

V  navigačnom  procese  sa  zapájajú  aj  mnohé  podkôrové  oblasti párových  základov 

hemisfér  koncového  mozgu,  najmä  časti  limbického  systému,  ktorý  je  súčasťou  allocortexu 

(vývinovo  staršej  a  jednoduchšej,  troj-  až  štvorvrstvovej  časti  mozgovej  kôry,  kam by  sme 

zaradili  aj  hipokampálnu  formáciu).  Spomínané  budú  aj  tieto  štruktúry:  nucleus  caudatus 

(konkrétne caput  a  corpus nuclei caudati), teda bazálne gangliá, ktoré sledujú zakrivenie celej 

postrannej komory a sú napojené na corpus striatum; a tiež závity priľahlé ku corpus callosum 

(mozgový  trámec,  zväzok  myelinizovaných  komisurálnych  vláken,  dobre  viditeľný  na 

sagitálnom reze, viď Obr. 7), menovite gyrus cinguli, ktorý obtáča zhora c. callosum až dozadu 

(pod spleniom), kde sa zužuje v podobe isthmus gyri cinguli, v anglicky písanej literatúre túto 

oblasť nájdeme pod pojmom retrospleniálna kôra.

Obr. 7  Hlavné útvary limbického systému: (prevzaté z 
Čihák, 1997):

1-hippocampus, 2-area entorhinalis, 3-corpus 
amygdaloideum, 4-corpus mamillare, 5-hypothalamus, 6-  
septum verum, 7- a. subcallosa, 10- g. cinguli, 11- fornix,  
12- fasciculus mamillothalamicus, 13-g. dentatus
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 5.2 Anatómia mediálneho temporálneho laloku

 Hipokampus je  anatomicky časťou mediálneho temporálneho laloku (medial  temporal  

lobe,  MTL),  ktorý  je  funkčne  považovaný  za  súčasť  limbického  systému  (vývinovo 

archicortexu).   MTL pritom pozostáva zo systému anatomicky príbuzných štruktúr,  ktoré sú 

nepostrádateľné pre deklaratívnu pamäť (teda vedomú pamäť pre fakty a udalosti).  Súčasťou 

MTL sú hipokampálna formácia a prilehajúca perirhinálna,  entorhinálna a  parahipokampálna 

kôra (Obr. 8 a 9) 

Obr. 8

 Schématické znázornenie 
anatómie MTL (prevzaté z 
Vlček, 2005)

Samotná  hipokampálna  formácia  (HF) je  bilaterálna  štruktúra  pozostávajúca  z 

niekoľkých častí. Tvorí ju vlastný hipokampus, tiež známy ako Ammonov roh, Cornu ammonis 

(area  CA1  –  CA3),  ide  o  vyvýšený  pozdĺžny  val,  ktorý  sa  dopredu  rozširuje  v  útvar  pes 

hippocampi a  digitationes  hippocampi (pripomína  tvarom  nohu  s  prstami)  (Čihák,  1997). 

Ďalšími  štruktúrami  sú  gyrus  dentatus a  subiculum (horný úsek  povrchu  kôry  g. 

parahippocampalis  pred  spojením  s  gyrus  dentatus).  HF  je  ohraničená   entorhinálnou, 

perirhinálnou a parahipokampálnou kôrou, ktoré obklopujú sulcus rhinalis ventromediálneho 

povrchu  koncového mozgu  (Lavenex  a   Amaral,  2000). Povrch  hipokampu  priliehajúci  k 

postrannej mozgovej komore je tvorený tenkou vrstvou bielej hmoty, ktorá pozostáva z vláken 

vstupujúcich a vystupujúcich z HF. Tieto vlákna tvoria fimbriu, ktorá ďalej pokračuje v podobe 

bilaterálnych dráh fornixu (Barr a Kiernan, 1988).

Na základe experimentálnych prác (u potkanov a opíc), študujúcich  neurálne spojenia 

HF (viď Obr. 9), možno v anatómii človeka predpokladať, že senzorické informácie vstupujú do 

HF priamymi aj nepriamymi projekciami z perirhinálnej a parahipokampálnej oblasti (Suzuki a 

Amaral,  1994;  Naber  a  spol.,  1997),  z  mediálnej  a  laterálnej  entorhinálnej  kôry  ako  aj  z 

prefrontálnej kôry  (Lopes de Silva,  1990).   Gyrus dentatus a  area CA3 prijímajú senzorické 

informácie  nepriamo  prostredníctvom  buniek  II.vrstvy  entorhinálnej  kôry (EC) cestou 
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tzv.perforujúcich vláken (Tractus temporo-hippocampalis perforans), ktoré perforujú subiculum 

(Canning a Leung, 1997;  Čihák, 1997), zatiaľčo III. vrstva buniek EC privádza informácie do 

CA1 a subicula. Z g.dentatus vedú priamo do area CA3 tzv. machové vlákna. Z CA3  do CA1 

oblasti  je  informácia  prevádzaná  pomocou  série  vláken,  nazývaných  Schafferove  kolaterály. 

Area CA1 potom projikuje späť do entorhinálnej a perirhinálnej kôry priamo aj nepriamo cez 

subiculum. Rhinálna kôra pritom neslúži len ako hlavná vstupná brána do HF, ale tiež ako jej 

hlavný kortikálny výstup  cez husté recipročné spojenia  (Roche a kol., 2005). Perirhinálna a 

parahipokampálna kôra predstavujú hlavnú komunikačnú cestu medzi rozsiahlymi motorickými 

oblasťami a senzorickou asociačnou kôrou na jednej strane a HF na strane druhej.

Obr. 9    Vľavo diagram sumarizujúci vnútorné spojenia HF a priliehajúcej kôry MTL (prevzaté z Squire, 2004); 
vpravo priečny rez hipokampálnou formáciou  a priliehajúcou kôrou MTL (prevzaté z Roche a spol., 2005)

HF pritom vytvára značnú spätnú väzbu prostredníctvom spojení s mozgovou kôrou, ktoré 

vychádzajú  z  neurónov  subicula a  CA1  a  končia  po  celej  oblasti  orbitofrontálnej, 

mediofrontálnej, anterio-  a posteriotemporálnej asociačnej kôry (Van Hoesen, 1995). Podkôrové 

výstupy  HF  prechádzajú  predovšetkým  fimbriou  a fornix. Commissura  hippocampi prenáša 

informácie medzi kontralaterálnymi HF a EC (Čihák, 1997) . 

Na neuronálnej úrovni rozlišujeme v hipokampe človeka 3 vrstvy buniek: 

– molekulárna   vrstva buniek je pokračovaním najkrajnejšej 1. vrstvy neocortexu;

– v  druhej  pyramidálnej vrstve  (pokračovanie  5.  neocortexu)  sú  usporiadané  bunečné  telá 
veľkých neurónov (pyramidálnych buniek CA1 a CA3  a granulárnych buniek  g. dentatus),  
ich dendrity smerujú do molekulárnej vrstvy, axóny vystupujú do fornixu.

– a posledná polymorfná vrstva (podobná 6. neocortexu) obsahuje neuróny podieľajúce sa na 
vláknach vedúcich do fornix. 
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 5.3 Úloha MTL v priestorovej navigácii

Zaujímavú štruktúru MTL, ktorá obklopuje styčný bod medzi  diencephalonom a oboma 

mozgovými hemisférami a u mnohých cicavcov pripomína morského koníka, si všimol už Broca, 

ktorý  ju  pomenoval  v  roku  1878  'limbickým  lalokom'.  Vzhľadom  k  jeho  spojeniam  k 

olfaktorickým oblastiam na báze mozgu predpokladal, že má čuchovú funkciu. Veľmi skoro sa 

však ukázalo, že s vnímaním pachov nemá táto štruktúra nič spoločné. U ľudí je MTL tradične 

spájaný s deklaratívnou pamäťou (vedomou p. pre fakty, tváre, udalosti a miesta). Tento záver 

vznikol  na  základe  ranných  chirurgických  skúseností  s  obojstranným  odstránením  MTL u 

ťažkých prípadov epilepsie. Typickým príkladom bol pacient H.M.  (Scoville a Millner, 1957), 

ktorý následkom operácie nebol schopný zapamätať si žiadnu novú informáciu, ale spomienky 

na udalosti pred operáciou u neho boli zachované. U mnohých ďalších pacientov s obojstranným 

poškodením MTL dochádza k narušeniu schopnosti učiť a pamätať si nové informácie (Zola-

Morgan a  spol. 1986).  Z  toho  vyplýva,  že  MTL  nie  je  miestom  trvalého  uskladňovania 

spomienok,  ale  hrá  úlohu  pri  formovaní  nových  spomienok.  Tento  predpoklad  bol  neskôr 

potvrdený  vďaka  objasneniu  mechanizmu  dlhodobej  potenciácie  (LTP),  prvý  krát 

demonštrovaného práve u buniek HF (Bliss a Lømo, 1973). 

Keďže  deklaratívna  pamäť  bola  definovaná  ako  schopnosť  kódovať  vnútorné 

reprezentácie na základe vzťahov medzi  špecifickými objektami a flexibilne zovšeobecňovať a 

využiť  tieto  informácie  v  nových  situáciach  (Eichenbaum,  1997),  je  možné  sem zaradiť  aj 

priestorovú pamäť  založenú na kognitívnej mape prostredia.  

Elementárna  úloha  hipokampu   v  tvorbe  a  udržiavaní  kognitívnej  mapy  prostredia 

vychádza z niekoľkých experimentálnych pozorovaní. Tým prvým bolo objavenie „miestových 

buniek“ ('lplace cells'l) v hipokampe potkana, odpovedajúcich svojou aktivitou na určitú polohu 

zvieraťa definovanú priestorovým usporiadaním objektov v prostredí (O'Keefe a Dostrovsky, 

1971;  O'Keefe  a  Nadel,  1978).  Neskôr  bola  táto  teória  na  základe  výsledkov 

neuropsychologických  štúdií  pacientov  s  operatívnymi  léziami  MTL rozšírená  aj  na  ľudský 

mozog.  Nové  možnosti  štúdia  mozgu  pomocou  funkčných  zobrazovacích  metód  potvrdili 

predpoklad, že hipokampus a priliehajúci PHG majú nepostrádateľnú úlohu v navigácii človeka. 

U ľudí bola preukázaná spojitosť navigácie s funkciou kôry MTL pri navigácii v obdobe MWM 

(Astur  spol.,  2002;  Feigenbaumand  a  Morris,  2004),  vo  virtuálnom  meste  (Maguire  a 

spol.,1998a) a tiež pri zapamätávaní pozície objektov na podložke  (Abrahams a spol.,  1997). 

Najnovšie práce vyzdvihujú obzvlášť význam parahipokampálnej kôry (Aguire a spol.,  1996; 

Maguire a spol.,  1998b; Epstein a Kanswisher,  1998; Epstein a spol.,  2001). Klinické štúdie 
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ukazujú,  že  kôra  priliehajúca  k  HF  môže  pri  poškodení  skutočne  viesť  k  poruchám  v 

priestorových úlohách (Bohbot a spol., 1998). V prípade jej poškodenia však môže ísť o efekt 

tzv. „funkčnej hipokampálnej lézie“, ktorá je vyvolaná práve poškodením spojení HF s ďalšími 

oblasťami navigačnej siete (Van Hoesen, 1982). 

Výsledky  klinických  aj  experimentálnych  štúdií  ukazujú  lateralizáciu  funkcií  MTL. 

Zatiaľčo  ľavý  hipokampus  sa  zúčastňuje  kódovania  nepriestorových  verbálnych  informácií 

(dostáva informácie z asociačnej kôry zapojenej v lingvistických procesoch, pravý hipokampus 

je  pravdepodobne  zodpovedný  za  „vizuo-priestorovú  pamäť“  (informácie  prichádzajú  z 

asociačnej  kôry potrebnej  pre  priestorové a  abstraktné  procesy)  (Duvernoy,  1998).  Výsledky 

mnohých  štúdií  potvrdili,  že  k  poruchám  priestorovej  pamäti  skutočne  dochádza  len  pri 

poškodení pravej HF (Abrahams a spol.,  1997;  Bohbot a pol.,  1998; Pigott a Milner, 1993; 

Smith a Milner, 1989; Spiers, 2001). Podobnú pravostrannú lateralizáciu kôry MTL ukazujú aj 

niektoré experimentálne štúdie u zdravých jedincov (Maguire a spol.,  1998a; Hartley a spol., 

2003). Treba si však uvedomiť, že na pozorovanú lateralitu mohol mať vplyv špecifický typ 

úlohy. Možné je samozrejme aj to, že pravá a ľavá HF sú funkčne symetrické a pozorované 

prípady lateralizácie boli dôsledkom miery poškodenia asociačnej a rhinálnej kôry obklopujúcej 

HF  (Astur a spol., 2002). 

 Samotný mechanizmus, ktorým sa jednotlivé štruktúry MTL uplatňujú v jednotlivých 

procesoch navigácie, však  ešte nie je celkom objasnený, a je preto potrebné sa výskumu v tejto 

problematike  venovať  podrobnejšie.   Úlohe  štruktúr  MTL  v  jednotlivých  navigačných 

stratégiách a v procesoch tvorby mentálnej reprezentácie prostredia bude venovaná pozornosť aj 

v nasledujúcich častiach kapitoly.

Predtým by sme však mali venovať krátku pozornosť oblasti zodpovednej za vnímanie 

orientačných bodov, nevyhnutnej podmienky efektívnej navigácie v prostredí. Existenciu takejto 

špecializovanej oblasti  potvrdili  pacienti  trpiaci 'agnóziou orientačných bodov',  teda jednou z 

foriem topografickej  dezorientácie (Aguirre a D'Esposito,  1999).  U týchto pacientov došlo k 

trvalému poškodeniu  kôrových  oblastí  špecializovaných  na  vnímanie  vizuálnych  podnetov  s 

určitým orientačným významom  (Aguirre a spol., 1998b). Štúdia zdravých kontrol využívajúca 

fMRI objavila v prednej časti  g. lingualis naväzujúcej na  g. parahippocampalis,  tzv.  'lingual 

landmark area' citlivú napr. na obrazy budov, nie však na tváre a iné objekty. Táto oblasť bola 

pod pojmom 'parahippocampal place area'  nájdená aj  Epsteinom a Kanwisherom (1998) a je 

pravdepodobne odvodená od tzv.'view cells'  HF primátov (Rolls a O'Mara, 1995). 

Bežné objekty v prostredí sú naopak rozpoznávané perirhinálnou kôrou a pamätanie ich 
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lokalizácie zabezpečuje parahipokampálna kôra a hipokampus. To potvrdili Smith a Milner vo 

svojich štúdiách (1981, 1989), kde  testovali pacientov s léziou pravého spánkového laloku, ktorí 

si po 4-minútovej prestávke nespomenuli na sériu 16 objektov v určitom usporiadaní.

 5.4 Navigácia pomocou kognitívnej mapy vs. navigácia naučenou trasou 

Už neurofyziologické štúdie potkanov ukázali, že lokálna a taxónová navigačná stratégia 

zahrňujú odlišné formy reprezentácie s odpovedajúcou neurálnou bázou (O'Keefe a Nadel, 1978; 

Morris  a  spol.,  1982;  Packard  a  McGaugh,  1996).   Podobné  nálezy boli  zaznamenané aj  u 

človeka. Staršie štúdie využívajúce neurozobrazovacie metódy poukazovali najmä na význam 

HF  v  používaných  navigačných  úlohách.  Pri  testovaní  navigačných  schopností  však  často 

nerozlišovali medzi úlohou hľadania novej cesty v prostredí a sledovaním už naučenej cesty, čo 

mohlo byť príčinou, prečo sa objavovali nezrovnalosti vo výsledkoch rôznych štúdií. Niektoré z 

nich aktiváciu hipokampu našli (Maguire a spol., 1998a; Grön a spol., 2000; Pine a spol., 2002), 

zatiaľčo iné nie (Aguirre a spol, 1996; Maguire a spol., 1998b). Výsledky novších štúdií ukazujú, 

že dané rozdiely mohli byť spôsobené samotnou metódou testovania a mierou možnosti riešiť 

experimentálnu  úlohu  použitím  akejsi  mentálnej   reprezentácie  (inej  než  kognitívna  mapa) 

vytvorenej  pre  naučenú  trasu,  ktorá  by  nepotrebovala  činnosť  hipokampu a  bola  by  naopak 

závislá na činnosti n. caudatus. Ak sú pritom oba spomínané mechanizmy či stratégie použiteľné 

súčasne, ako naznačujú niektoré štúdie (Packard a McGaugh, 1996), musí si jedinec vybrať ten, 

ktorý je v danej chvíli vhodný (napr. lokálnu navigáciu v novom a taxónovú navigáciu v známom 

prostredí). 

Vedeckí pracovníci Londýnskej univerzity (Hartley a spol., 2003) vo svojej fMRI štúdii 

oddelili tieto dve navigačné stratégie konštrukciou dvoch úloh vo virtuálnom meste. Testované 

osoby  sa  učili  orientovať  v  prvom meste  na  základe  vlastného  bádania,  v  druhom  naopak 

opakovane  sledovali  fixne  stanovenú  trasu.  V  samotnej  úlohe  potom  bola  testovaná  ich 

schopnosť nájsť novú cestu v prvom meste a sledovať známu trasu v druhom. Ako kontrola bola 

použitá  tretia  úloha  sledovania  cesty  vyznačenej  šípkami,  ktorá  si  nevyžaduje  použitie 

navigačnej  stratégie.  Výsledky  štúdie  potvrdili  predpoklad  (čiastočne)  samostatných 

neuronálnych  základov  pre  lokálnu  a  taxónovú  navigáciu.  Aktivita hipokampu  je  pritom 

pravdepodobne spojená  s  presnosťou  procesu  navigácie  v  novom  prostredí,  zatiaľčo  hlava 

pravého  nucleus  caudatus (caput  nuclei  caudati)  s úspešným  sledovaní  naučenej  cesty  v 

známom  prostredí.  To  potvrdzuje  rôzna  miera  aktivácie  týchto  oblastí  u  dobrých  a  zlých 

navigátorov  (Hartley  a  spol.,  2003). Podobne  aj  staršia  PET štúdia  poukázala  na  koreláciu 
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aktivity pravého hipokampu a meraného výkonu (Maguire a spol., 1998a), aktivácia pravej hlavy 

n.caudatus však  bola  spájaná  s  rýchlosťou  navigácie.  Následné  testovanie  ukázalo,  že  daný 

vzťah  vznikol  ako  efekt  použitia  jednoduchšej  stratégie  sledovania  známej  trasy,  ktorá  tak 

umožňovala vyššiu rýchlosť výkonu v úlohe, keďže jedinec sa pohyboval v známom prostredí 

virtuálneho mesta (Hartley a spol., 2003). 

S  týmto  problémom  pravdepodobne  súvisí  aj  prípad  štrukturálnej  zmeny  pravého 

hipokampu londýnskych taxikárov. Autori štúdie predpokladali, že nárast v objeme ich pravého 

zadného  hipokampu  (oproti  vekovo  dorovnaným  kontrolám)  je  dôsledkom  ich  dlhodobých 

navigačných  skúseností  (Maguire  a  spol.,  2000).  Následná  štúdia  testovala  u  mužov 

„netaxikárov“ alternatívnu hypotézu, že táto štrukturálna zmena je vrodená a je znakom dobrých 

navigátorov. Táto hypotéza sa ukázala skutočne nesprávnou (Maguire a spol., 2003). Aj ďalšia 

štúdia  potvrdila  predpoklad,  že  zvýšená  aktivita  v  pravom  zadnom  hipokampe  koreluje  s 

presnosťou navigácie (len v úlohe hľadania novej cesty), a to u dobrých aj zlých navigátorov 

(Hartley a spol., 2003).  Zdá sa teda, že spomínané štrukturálne zmeny mohli skutočne vzniknúť 

v dôsledku zvýšenej aktivácie tejto oblasti, ktorá pravdepodobne bola u taxikárov udržiavaná z 

potreby navigovať mestom niekoľko rokov. 

Tieto poznatky o samostatných neurálnych základov pri orientácii v známom a novom 

prostredí nám môžu pomôcť objasniť aj prípady  pacientov  s rozsiahlym poškodením stredného 

spánkového  laloku.  Títo  pacienti  sa  síce  neorientovali  vo  svojom  súčasnom  bydlisku,  ale 

priestorová pamäť pre miesta v rodisku, ktoré poznali pred vznikom poškodenia, hoci tam už 

roky  nežili,  bola  zachovaná  (Teng  a  Squire,  1999;  Rosenbaum a  spol.,  2000).  Tieto  štúdie 

naznačujú,  že  priestorové  reprezentácie  prostredia  sa  stávajú  časom  od  MTL nezávislé. Je 

pravdepodobné, že ich výkon je  tak  závislý na tej časti pamäti pre sledovanie známych ciest, 

ktorá je podporovaná n. caudatus a inými štruktúrami, zatiaľčo hipokampus bol potrebný len v 

počiatočných úrovniach učenia, kým tieto cesty neboli zabehnuté.

Samozrejme tieto dve spomínané štruktúry nie sú jediné, ktoré sa do týchto procesov 

zapájajú. V prípade flexibilnejšej lokálnej navigácie sa okrem hipokampu zapája širšia  neurálna 

sieť, zahŕňujúca tieto oblasti:  corpus n. caudati,  posteriórnu časť parietálnej kôry,  precuneus, 

retrospleniálnu kôru, fusiformnú a parahipokampálnu kôru a tiež perirhinálnu kôru (Hartley a 

spol.,  2003; viď  Obr.10).  Táto  sieť  je  pravdepodobne  miestom  percepčne-priestorového 

spracovávania informácií potrebného pre ustanovenie a udržanie určitej orientácie v prostredí a 

je zapojená počas akejkoľvek snahy navigovať novou cestou, bez ohľadu na úspešnosť výsledku. 

Pri  priestorovom spracovaní  vizuálnych scén sú zapojené  g.  fusiformis a  posteriórna časř  g. 
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parahippocampalis (Epstein  a  Kanwisher,  1998;  Aguirre  a  D'Esposito,  1997).  Oblasť 

parietálneho  laloku  a  restrospleniálna  kôra  sú  pravdepodobne  zodpovedné  za  proces 

znovuvybavovania  obrazových  informácií  z  pamäti  (Fletcher  a  spol.,  1996) a  v  zmene 

referenčných rámcov  (Burgess a spol., 2001, 2002). Aktivácia mediálnej prefrontálnej kôry je 

tiež typická pre úlohy zamerané na hľadanie novej cesty v prostredí. Táto pravdepodobne súvisí 

s exekutívnou funkciou počas plánovania novej trasy a je aktívna napr. v prípadoch, kde známa 

trasa  bola  zablokovaná  novou  prekážkou  (Maguire  a  spol.,  1998a).  Perirhinálna  kôra  bola 

aktívna v úlohách  hľadania novej cesty výlučne v prípade úspešnej navigácie (Hartley a spol., 

2003).  Koreláciu  perirhinálnej  kôry  s  výkonom  možno  vysvetliť  ako  odraz  zvýšeného 

spracovávania informácií vyžadovaného pre správnu identifikáciu orientačných bodov z novej 

perspektívy (čo pri sledovaní známej trasy nie je potrebné, preto sa tu aktivita v tejto oblasti 

neobjavila). 

Obr. 10  

 Navigačná sieť (Mapa/Trasa)  
Červené oblasti s vyššou 
aktivitou počas úlohy hľadania 
novej cesty, oproti modrým 
aktívnejším počas úlohy 
sledovania naučenej trasy 
(prevzaté z  Hartley a spol.,  
2003)

 V  situáciách,  kde  flexibilita  nie  je  potrebná,  môže  byť  užitočnejší  mechanizmus 

jednoduchého  sledovania  tej  istej  naučenej  cesty,  teda  taxónová  navigácia.  Po  niekoľkých 

opakovaniach tejto trasy môže vzniknúť „reprezentácia“ tejto sekvencie telesných pohybov. Hoci 

tomuto spôsobu reprezentácie chýba flexibilita, umožňuje vykonanie činnosti s nižšími nárokmi 

na  spracovanie  zmyslových  informácií  a  vedomú  kontrolu. Tento  spôsob  navigácie  je 

pravdepodobne  závislý  na  aktivite  nucleus  caudatus,  má  teda  nespornú  výhodu  v  tom,  že 

sprostredkováva rýchle,  automatické pohyby či činnosti  ('action-based navigation')  (Hartley a 

spol.,  2003). Počas sledovania dobre naučenej cesty sa aktivuje výrazne užšia navigačná sieť 

(než u prvej stratégie) a to corpus nuclei caudati (má v navigácii  pravdepodobne obecnejšiu 

úlohu, než caput n. c.), insula a tiež laterálna parietálna (somatosenzorická) kôra, premotorická a 

motorická kôra a senzorimotorická area (SMA)  (viď  Obr.10). Tieto oblasti sú pravdepodobne 

zodpovedné  za   udržiavanie,  znovuvybavenie  a  vykonávanie  prevažne  činnostne  založenej 

„reprezentácie“ naučenej trasy. Tento spôsob navigácie tak funguje ako akýsi autopilot, ktorý tak 

uvoľní „kognitívne zdroje“ pre riešenie iných úloh.
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 5.5 Neurálne základy jednotlivých navigačných procesov

Vzhľadom k tomu, že výsledná kognitívna mapa vzniká spolupôsobením  troch rôznych 

procesov,  ktoré  sa  vzájomne  doplňujú,  nie  je  jednoduché  oddeliť  experimentálne  jednotlivé 

mentálne  procesy  zapojené  v  navigácii  prostredím.  Pokúsime  sa  teda  len  o  stručnú 

charakteristiku neuronálnych oblastí v nich zapojených.

 5.5.1 Egocentrické procesy

Za normálnych podmienok používa  egocentrický navigačný proces  prevažne vizuálne 

informácie.  Pri  absencii  vizuálnych  podnetov  (zaviazanie  očí,  tma)  sú  využité  sluchové, 

dotykové  a  čuchové  informácie  (v  takomto  prípade  bude  však  tento  typ  navigácie  menej 

rozhodujúci a uplatní sa skôr integrácia dráhy). Dá sa teda predpokladať, že na tomto procese sa 

podieľajú  oblasti  vizuálneho,  auditórneho,  somatosenzorického  a  olfaktorického   systému. 

Okrem senzorických a asociačných oblastí sa na procese spracovania týchto informácií podieľajú 

aj HF a parietálna kôra (Aguirre a spol., 1998a). Keďže vznikajúca  egocentrická reprezentácia 

prostredia je do veľkej miery založená na  vizuálnych orientačných bodoch, podieľajú sa na nej 

aj fusiformný závit, ďalej g. temporalis inferior a zadná časť temenného laloku. 

Kódovanie egocentrickej reprezentácie teda pravdepodobne aktivuje nasledujúce oblasti: 

MTL obojstranne, fusiformný závit, g. postcentralis (teda primárnu senzitívnu kôrovú oblasť) a 

zadnú oblasť lobulus parietalis superior (parietálna asociačná kôrová oblasť). Znovuvybavovanie 

informácií z tejto reprezentácie je potom zaisťované pravou a ľavou HF a PHG (spomínanou 

'lingual landmark area') 

 5.5.2 Integrácia dráhy

Paralelným procesom egocentrického spracovania informácií  je proces integrácie dráhy, 

ktorý je tiež iniciovaný počas nášho pohybu prostredím.  Mnohé štúdie tomuto procesu nevenujú 

pozornosť, pretože využívajú VR. Je však nutné si uvedomiť, že hoci vestibulárne informácie, 

ktoré  VR poskytuje  sú  minimálne,  stále  pretrvávajú  optokinetické  informácie  (teda  vizuálny 

pohyb (Astur a spol., 2002)). Autori mnohých štúdií vo VR tak často proces integrácie dráhy vo 

svojich  prácach  opomínajú  a  zobrazovanú  navigačnú  sieť  tak  popisujú  napr.  ako  „čiste 

egocentrickú“.  Maguire a  spol.  (1998b) našli  vyššiu aktivitu v pravej  HF vo VR úlohe, kde 

jedinec  priebežne  „egocentricky“  smeruje  k  cieľovému  miestu.  Táto  úloha  je  však 

pravdepodobne viac závislá na integrácii dráhy než na egocentrickom procese, preto je práve 

pravá hipokampálna oblasť silným kandidátom spracovania vnútorných senzorických informácií. 
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Túto predstavu podporuje aj pozorovaná senzitivita „miestových buniek“ hipokampu potkana ku 

optokinetickým a vestibulárnym informáciám (Sharp a spol., 1995).  Proces integrácie dráhy je 

zabezpečovaný vestibulárnym systémom, parietálnou somatosenzorickou oblasťou ako aj SMA 

zapojenými v propriorecepcii, malý podiel majú aj dorzálne vizuálne oblasti (vnímanie optického 

toku). Výsledkom ich vzájomnej spolupráce s určitými MTL štruktúrami, ktoré sú špecializované 

na spracovanie vestibulomotorických informácií, je tvorba tzv. funkčnej reprezentácie (Roche a 

spol.,  2005).  V  rámci  MTL ide  predovšetkým  o  vlastný  hipokampus   (Cornu  ammonis  – 

bilaterálne,  pravdepodobne s vyššou aktivitou pravej HF (Worsley a spol.,  2001; Maguirre a 

spol., 1998b)).

 5.5.3 Allocentrické procesy

Ako už bolo povedané,  allocentrická reprezentácia vzniká postupne ako sofistikovanejší 

produkt allocentrických  procesov,  ktoré  sa  zapájajú  počas  zhromažďovania  informácií  v 

nonallocentrických konštruktoch (integrácie dráhy a  egocentrických procesov). Takéto postupné 

zapájanie allocentrických procesov  tak pravdepodobne zahŕňa veľa mozgových oblastí, ktoré sú 

zodpovedné  aj  za  egocentrické  procesy,  keďže  allocentrická  reprezentácia  je  len  vedľajším 

produktom postupne  sa  rozvíjajúcej  egocentrickej  (Roche  a  spol.,  2005).  Shelton a  Gabrieli 

(2002)  identifikovali  niekoľko  takýchto  zdieľaných  oblastí,  konkrétne  g.  fusiformis,  g. 

temporalis inferior a  lobulus parietal superior a  precuneus. Ak je však výsledná reprezentácia 

tvorená na „umelých“ zdrojoch (napr. na mape), nebudú tieto oblasti aktívne, keďže sa jedná o 

neurálnu  sieť  egocentrickej  navigácie.  Výsledná  allocentrická  reprezentácia  je  pritom  silne 

závislá aj na funkcii  g. parahippocampalis  a g. lingualis (Aguirre a spol., 1998; King a spol., 

2002). Aktivácia g.lingualis poukazuje na lingvistickú funkciu výslednej neurokognitívnej mapy, 

ktorá  bola  v  minulosti  opomínaná  (Roche  a  spol.,  2005). Znovuvybavovanie  týchto 

allocentrických informácií je narušené v prípade poškodenia HF a PHG, čo možno pozorovať 

napríklad pri kreslení mapy prostredia (Maguire a spol., 1996). 

Oblasti  neurálnej  siete,  ktorá  je  pravdepodobne  zapojená  v  jednotlivých  procesoch 

vedúcich ku tvorbe kognitívnej mapy som sa pokúsila zhrnúť v Tab.2. 
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Typ procesu Kódovanie informácií Vyhľadávanie informácií

 EGOCENTRICKÝ

MTL-bilaterálne                      

g. postcentralis          

posterior lob. parietalis sup.     

g. fusiformis - bilaterálne 

 g. temporalis inferior

HF bilaterálne                                  

g. parahippocampalis                      

g. ingualis

INTEGRÁCIA DRÁHY

vestibulármy systém                

somatosenzor.oblasti lobulus 
parietalis

proprioreceptívne oblasti          

dorzálny vizuálny tok                

MTL

HF bilaterálne                             
(s vyššou aktivitou vpravo)

ALLOCENTRICKÝ

g. fusiformis- bilaterálne          

g. temporalis inferior                 

postrerior lob. parietalis sup.

HF

g. parahippocampalis

Tab.  2  Prehľadná  tabuľka  neurálnej  siete  pravdepodobne  zapojenej  v  jednotlivých  navigačných  procesoch 
(spracované podľa Roche a spol., 2005).

 5.6 Úloha perspektívy v navigačnej sieti

V posledných rokoch sa objavuje aj niekoľko štúdií, ktoré sa snažia o rozlíšenie neurálnych 

základov  dvoch  základných  foriem  topografického  učenia,  ktoré,  ako  sme  už  spomínali  v 

úvodnej kapitole, sú závislé na dvoch rôznych perpektívach testovanej osoby (učenie založené na 

trase a učenie založené na mape). Mellet a spolupracovníci (2000) vo svojej štúdii využívajúcej 

PET zistili,  že  navigovanie  pod perspektívou  mapy  (pohľad  zhora)  aktivuje   len  pravú HF, 

zatiaľčo pod perspektívou trasy (teda pohľad z pozície osoby idúcej prostredím) bilaterálne PHG. 

Táto štúdia sa však venovala skôr navigácii v známom prostredí než kódovaniu informácií v 

novom.  Shelton a Gabrieli (2002) vo svojej práci pomocou fMRI skúmali u zdravých jedincov 

kódovanie dvoch rôznych virtuálnych prostredí z rôznej perspektívy (viď Obr. 11).  Došli pritom 

k záveru, že obe formy informácií používajú spoločnú sieť oblastí mozgu, ale s významnými 

rozdielmi.  Učenie založené na trase aktivuje oblasti spoločné pre obe formy kódovania, a to 

gyrus frontalis medialis (vľavo), bilaterálne  g. fusiformis  a  g. temporalis inferior a zadnú časť 

lobulus parietalis superior., ale aj ďalšie oblasti, ktoré počas testovania z perspektívy mapy nie 

sú  aktívne.  Ide  predovšetkým  o  štruktúry  MTL (PHG  a posterior.  HF),  prednú  časť  lob.  
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parietalis superior a g. postcentralis. Naproti tomu učenie založené na mape využíva spomínanú 

podmnožinu oblastí učenia založeného na trase, avšak s vyššou aktivitou v určitých oblastiach: 

predovšetkým g. temporalis inferior a zadná časť lobulus parietalis superior. 

Obr. 11 

 Oblasti  signifikantnej  aktivácie 

pri  porovnaní  učenia  z  

perspektívy  trasy  a  mapy 

(prevzaté  z Shelton  a  Gabrieli,  

2002). 

Zvýšená aktivita týchto oblastí naznačuje, že tento systém založený na mape sa vyvinul 

ako druhotný systém vo vnútri  pôvodného väčšieho systému založeného na trase  (Shelton a 

Gabrieli, 2002). Túto myšlienku podporujú aj výsledky vývinových štúdií ukazujúcich, že u detí 

sa učenie založené na trase rozvíja skôr než druhá forma učenia,  používajúca aj  sekundárne 

zdroje (Siegel a White, 1975; Pine  a spol., 2002). 
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 6 Záver

Táto bakalárska práca mala za cieľ priblížiť zložitý systém navigácie človeka a na ňom sa 

podieľajúcej neuronálnej siete. Bohaté výsledky priniesli vzájomne sa doplňujúce klinické aj 

experimentálne štúdie, často využívajúce  funkčné zobrazovacie metódy. 

Významná  úloha  je  prisudzovaná  obzvlášť  hipokampálnej  formácii  a  priliehajúcej 

rhinálnej  kôre.  Entorhinálna  kôra  je  pritom  priamo  spojená  s  hipokampálnou  formáciou  a 

prevádza  informácie  do  perirhinálnej  a  parahipokampálnej  kôry.  Spoločne  tak  predstavujú 

hlavnú komunikačnú cestu medzi hipokampom a entorhinálnou kôrou na jednej a rozsiahlymi 

motorickými  oblasťami  a  senzorickou  asociačnou  kôrou  na  strane  druhej.  Fornix pritom 

zabezpečuje ďalšie podkôrové spojenia.

Tieto  spojenia  predurčujú  hipokampálnej  formácii  a  parahipokampálnemu  závitu 

komplexnú  úlohu  v  kódovaní  nových  priestorových  informácií,  ich  znovuvybavovaní  a 

aktualizácii  počas  navigácie  prostredím  a  ich  následného  prevodu  do  motorických  oblastí. 

Mnohé štúdie poukazujú na lateralizáciu funkcií  a úloha v priestorovej pamäti je prisudzovaná 

najmä pravostranným štruktúram. Ak je však možná orientácia v prostredí na základe naučenej 

trasy,  hipokampálna  aktivita  sa  neobjavuje  a  hlavnou  navigačnou  štruktúrou  sa  stáva 

pravdepodobne hlava n. caudatus. Na správnom výbere navigačnej stratégie sa pritom podieľajú 

oblasti frontálneho laloku. 

  Bohatá „navigačná sieť“ obsahuje aj ďalšie štruktúry mozgu, ktoré  sú navrhnuté ako 

neurálne substráty všetkých navigačných procesov, niektoré oblasti však musia nevyhnuteľne 

tvoriť  primárny  vstupný  zdroj  pre  každý  navrhovaný  typ  procesov.  Dá  sa  predpokladať,  že 

proces  integrácie  dráhy  podlieha  primárne  oblastiam,  ktoré  sa  podieľajú  na  spracovaní 

vestibulárnych  a  proprioreceptívnych  informácií  s  menším  podielom  vizuálnych  a 

somatosenzorických oblastí.  Egocentrická reprezentácia  naopak čerpá  primárne z  vizuálnych 

informácií  o  orientačných  bodoch,  čo  sa  prejavuje  najmä  na  aktivite  ďalších  oblastí 

temporálneho  a parietálneho laloku. Časť týchto oblastí je potom zodpovedná za allocentrické 

procesy. 

Neuronálna  sieť  procesov zabezpečujúcich našu  orientáciu  v  priestore  je  ako  vidíme 

veľmi zložitá a problematika týkajúca sa samotného chápania navigačných schopností človeka a 

ich neuronálneho substrátu nie je uzavretá. 

Na základe experimentálnych skúseností s navigáciou potkanov a tiež psychologických 
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skúseností  práce s  ľuďmi by som v budúcnosti  rada naviazala na  závery tejto rešerše.  Pod 

vedením Mgr.  Kamila  Vlčka,  PhD.  z  Oddelenia  Neurofyziológie  pamäti  AV ČR sa  budem 

venovať testovaniu navigačných schopností  ľudí jednak  v  reálnych navigačných úlohách v 

zariadení „BVA“ umiestneného v Nemocnici na Homolce a tiež pomocou rôznych úloh, ktoré 

budú tvorené vo virtuálnej realite. VR bude použitá k tvorbe rôznorodých testovacích prostredí a 

simulovaniu  reálnych životných situácií.  Za pomoci zariadenia na snímanie  pohybov očí by 

navyše  bolo  možné  zistiť,  ktorým  orientačným  bodom  venujú  skúmané  osoby  zvýšenú 

pozornosť pri navigačných úlohách. 

Prostredníctvom daných metód budeme riešiť  problémy zahŕňajúce: odlišnosť povahy 

priestorovej  reprezentácie  tvorenej  na  základe  niekoľkých  navigačných  stratégií,  dôležitosť 

vzdialených  a  blízkych  orientačných  bodov  pre  navigáciu  v rôznych  prostrediach,  vplyv 

komplexity  prostredia  na  efektivitu  navigácie  a  vplyv  konfliktu  medzi  orientačnými  bodmi. 

Výsledky testovaní vo virtuálnej realite sa budú následne porovnávať s výsledkami z reálneho 

prostredia. 

Dúfame, že v budúcnosti táto snaha povedie k  vytvoreniu vhodnej metodiky vo VR pre 

testovanie neurologických pacientov, použiteľnej ako súčasť testových súborov na diagnostiku a 

testovanie efektu  používaných liečiv na ich navigačné schopnosti. Súčasné štúdie ukazujú, že 

reprezentácie  rozsiahlych  prostredí  naučené  vo  VR  sú  prenášané  v  prípade  potreby  aj  do 

reálneho prostredia.  Myslíme  si  preto,  že  by  bolo  v  budúcnosti  možné  vytvoriť  na  základe 

vhodne  upravených  virtuálnych  prostredí,  „tréningové programy“ pre  trénovanie  osôb  s 

narušenou  schopnosťou  navigácie  (napríklad  v  prípade  neurodegeneratívnych  ochorení)  s 

cieľom zachovať aspoň relatívnu sebestačnosť takto postihnutých ľudí. 

35



 7 Použitá literatúra

1 Abrahams, S., Pickering, A., Polkey, C. E., and Morris, R. G. (1997): Spatial memory 

deficits  in  patients  with  unilateral  damage  to  the  right  hippocampal  formation. 

Neuropsychologia 35: 11-24.

2 Aguirre, G. K., Detre, J. A., Alsop, D. C., D'Esposito, M. (1996): The parahippocampus 

subserves topographical learning in man. Cereb. Cortex 6:823-829.

3 Aguirre,  G.K.,  D'Esposito,  M. (1997):  Environmental  knowledge  is  subserved  by 

separable dorsal/ventral neural areas. J. Neurosci. 17: 2512-2518.

4 Aguirre  G.K.,  D'Esposito  M. (1999):  Topographical  disorientation:  a  synthesis  and 

taxonomy. Brain 122:1613-1628.

5 Aguirre, G. K., Zarahn, E., D'Esposito, M. (1998a): Neural components of topographical 

representation. Proc. Natl. Acad. Sci. 95: 839-846.

6 Aguirre, G.K., Zarahn, E., D'Esposito, M. (1998b): An area within human ventral cortex 

sensitive to 'Building' stimuli: evidence and implications. Neuron 21:373-383. 

7 Alyan, S.,  Jander,  R.  (1994):  Short-range homing in the house mouse,  Mus musculus: 

stages in the learning of directions. Anim. Behav. 48: 285-298.

8 Arthur, E. J., Hancock, P. A. a Chrysler, S. T. (1997): The perception of spatial layout in 

real and virtual worlds.  Ergonomics 40(1): 69-77.

9 Astur, R. S., Ortiz, M. L. a Sutherland, R. J. (1998): A characterization of performance 

by men and women in a  virtual  Morris  water  task:  a  large and reliable sex difference. 

Behav. Brain Res. 93(1-2): 185-90.

10 Astur,  R.  S.,  Taylor,  L.  B.,  Mamelak,  A.  N.,  Philpott,  L.,  Sutherland,  R.  J.  (2002): 

Humans with hippocampus damage display severe spatial memory impairments in a virtual 

Morris water task. Behav. Brain Res., 132:77-84.

11 Astur, R. S., Tropp, J., Sava, S., Constable, R. T. a Markus, E. J. (2004): Sex differences 

and  correlations  in  a  virtual  Morris  water  task,  a  virtual  radial  arm maze,  and  mental 

rotation. Behavioural Brain Research 151(1-2): 103-115.

12 Barr.  M.L.,  Kiernan,  J.A. (1988):  The  human nervous system.  (5.vyd).  J.B.Lippincott 

Company.

13 Bliss  T.V.P.,  Lømo T.  (1978):  Long-lasting potentiation of  synaptic  transmission in the 

dentate  area  of  the  anaesthetized  rabbit  following  stimulation  of  the  perforant  path. J  

Physiol, 232:331-356. (prevzaté z 73)

36



14 Bohbot, V. D., Iaria, G. a Petrides, M. (2004): Hippocampal function and spatial memory: 

evidence from functional neuroimaging in healthy participants and performance of patients 

with medial temporal lobe resections. Neuropsychology 18(3): 418-25.

15 Bohbot,  V.  D.,  Kalina,  M.,  Stepankova,  K.,  Spackova,  N.,  Petrides,  M.,  Nadel,  L. 

(1998):  Saptial memory deficits in patients with lesions to the right hippocampus and to the 

right parahippocampal cortex. Neuropsychologia, 36: 1217-1238.

16 Brandeis, R., Brandys, Y., Yehuda, S. (1989): The use of the Morris water maze in the 

study of memory and learning. J. Neurosci. 48: 29-69. 

17 Burgess,  N.,  Becker,  S.,  King, J.A.,  O'Keefe,  J. (2001):  Memory for events and their 

spatial context: models and experiments. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 356:1493-

1503.

18 Burgess, N., Maguire, E.,  O'Keefe, J. (2002): The human hippocampus and spatial and 

episodic memory. Neuron 35:625-641.

19 Canning  K.J.,  Leung  L.S. (1997):  Lateral-entorhinal,  perirhinal  amygdala-entorhinal 

transition projections to hippocampal CA1 and dentate gyrus in the rat: a current source 

density study. Hippocampus 7:643-655.

20 Carew, M. B. a Rudy, J. W. (1991): Multiple functions of cortex during conditioning: A 

developmental analysis. Developmental Psychobiology 24: 191-211.  (prevzaté z 64)

21 Cimadevilla, J. M., Kaminsky, Y., Fenton, A., Bures, J. (2000): Passive and active place 

avoidance as a tool of spatial memory research in rats. J. Neurosci. Methods 102(2): 155-64.

22 Čihák, R. (1997): Anatomie 3, Grada Publishing, Český Těšín, 672s.

23 Eichenbaum H. (1997): How does the brain organize memories?. Science 277: 330-332.

24 Epstein,  R.,  DeYoe,  E.  A.,  Press,  D.  Z.,  Rosen,  A.  C.,  Kanwisher,  N. (2001): 

Neuropsychological evidence for a topographical learning mechanism in parahippocampal 

cortex. Cog. Neuropsychol. 18:481-508. (prevzaté z 37)

25 Epstein,  R.,  Kanwisher,  N.  (1998):  A  cortical  representation  of  the  local  visual 

environment. Nature 392:598-601.

26 Etienne,  A.  S.,  Maurer,  R.,  Seguinot,  V. (1996):  Path integration in  mammals  and its 

interaction with visual landmarks. J. Exp. Biol. 199(1): 201-9. 

27 Farrell, M.J. (1996): Topographical Disorientation. Neurocase 2:509-520. Review

28 Feigenbaum, J.D.,  Morris,  R.G.  (2004):  Allocentric  versus  egocentric  spatial  memory 

after unilateral temporal lobectomy in humans. Neuropsychology 18: 462-472.

29 Fenton A. A., Arolfo, M. P., Nerad, L., Bureš, J.  (1994): Place navigation in the Morris 

37



water maze under minimum and redundant extra-maze cue conditions. Behav. Neural. Biol. 

62:178-189. 

30 Fenton, A. A., Bureš, J.  (2003): Navigation in the moving world. In: Jeffery, K. J. (ed.): 

The neurobiology of spatial behaviour. Oxford University Press, Oxford-NY. 

31 Fletcher,  P.C.,  Shallice,  T.,  Frith,  C.D.,  Frackowiak, R.S.,  Dolan,  R.J. (1996):  Brain 

activity during memory retrieval. The influence of imagery and semantic cueing. Brain 119, 

1587-1596.

32 Foreman,  N.,  Gillett,  R. (1997):  Handbook  of  spatial  research  paradigms  and 

methodologies. Spatial cognition in the child and adult. Psychology Press, Hove. (prevzaté 

z 73)

33 Gallistel, C. R. (1990): The Organization of Learning. MIT Press, Cambridge. (prevzaté z 

30)

34 Golledge, R. G.  (1999): Human wayfinding and cognitive maps. In: Golledge, R. (ed.): 

Wayfinding behaviour. Johns Hopkins University Press, Baltimore – MA, 5-45.

35 Grön,  G.,  Wunderlich,  A.  P.,  Spitzer,  M.,  Tomczak,  R.,  Riepe,  M. W. (2000):  Brain 

activation  during  human  navigation:  gender-different  neural  networks  as  substrate  of 

performance. Nat. Neurosci. 3(4): 404-408.

36 Harlow,  H.  E.  (1959):  The  development  of  learning  in  the  rhesus  monkey.  American 

Scientist 47: 459-479.  (prevzaté z 64)

37 Hartley, t., Maguire, E.A., Spiers, H.J., Burgess, N. (2003): The well-worn route and the 

path  less  traveled:  Distinct  neural  bases  of  route  following and wayfinding in  humans. 

Neuron 37: 877-888.

38 Held,  R.,  Durlach,  N. (1992):  Telepresence.  Presence:  Teleoperator  &  Virtual  

Environments 1:109-112. (prevzaté z 73)

39 Chapillon, P.,  Roullet,  P.,  Lassale,  J.  M. (1995):  Ontogeny of  orientation and spatial 

learning  on  the  radial  maze  by  mice.   Developmental  Psychobiology,  28:429-442. 

(prevzaté z 64)

40 Jacobs, W. J., Laurance, H. E.,Thomas, K. G. F. (1998): Place learning in virtual space: 

acquisition, overshadowing, and transfer.  Learn. Motiv. 28: 521-541.

41 Jeffery,  K.  J. (2003):  The  neurobiology  of  spatial  behaviour.  Oxford  University  Press, 

Oxford – NY. 

42 King, J. A., Burgess, N., Hartley, T., Vargha-Khadem, F., O'Keefe, J.  (2002): Human 

hippocampus and viewpoint dependence in spatial memory. Hippocampus 12:811-820.

38



43 Lavenex  P.,  Amaral  D.G. (2000):  Hippocampal-neocortical  interaction:  a  hierarchy  of 

associativity. Hippocampus 10: 420-430.

44 Leplow,  B.,  Höll,  D.,  Zeng,  L.,  Mehdorn,  M.  (1998):  Spatial  orientation  and  spatial 

memory within a 'locomotor maze' for humans. In: C. Freksa, C. Habel, K. Wenderet (eds.): 

Spatial cognition.  Springer, Berlin, 429-446.   (prevzaté z 94)

45 Leplow,  B.,  Lehnung,  M.,  Pohl,  J.,  Herzog,  A.,  Ferstl,  R.,  Mehdorn,  M. (2003): 

Navigational place learning in children and young adults as assessed with a standardized 

locomotor search task. British Journal of Psychology 94: 299-317.

46 Loomis, J. M., Klatzky, R. L., Golledge, R. G., Cicinelli, J. G., Pellegrino, J. W., Fry, P. 

A.  (1993):  Nonvisual  navigation  by  blind  and  sighted:  assessment  of  path  integration 

ability. J. Exp. Psychol. Gen. 122(1): 73-91.

47 Lopes  da  Silva  F.  H.,  Witter  M.  P.,  Boeijinga  P.  H.,  Lohman  A.  H.  M. (1990): 

Anatomical organization and physiology of the limbic system.  Physiol. Rev.  70:453-511. 

(prevzaté z 73)

48 MacEachren,  A.  M. (1992):  Application  of  environmental  learning  theory  to  spatial 

knowledge acquisition from maps. Ann. Assoc. Am. Geog.  82:245-274. (prevzaté z 73)

49 Maguire,  E.  A.,  Burgess,  N.,  Donnett,  J.  G.,  Frackowiak,  R.  S.,  Frith,  C.  D.,  and 

O'Keefe,  J.  (1998a):  Knowing  where  and  getting  there:  a  human  navigation  network. 

Science 280: 921-924.

50 Maguire, E. A., Burke, T., Phillips, J., Staunton, H. (1996): Topographical disorientation 

following unilateral temporal lobe lesions in humans. Neuropsychologia  34:993-1001.

51 Maguire E. A., Frith C. D., Burgess N., Donnett J. G., O'Keefe J. (1998b): Knowing 

where  things  are:  parahippocampal  involvement  in  encoding  object  locations  in  virtual 

large-scale space. J. Cogn. Neurosci. 10:61-76.

52 Maguire,  E.  A.,  Gadian,  D.  G.,  Johnsrude,  I.  S.,  Good,  C.  D.,  Ashburner,  J., 

Frackowiak,  R.  S.,  Frith,  C.  D.  (2000):  Navigation-related  structural  change  in  the 

hippocampi of taxi drivers. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:4398-4403.

53 Maguire, E. A., Spiers, H. J., Good, C. D., Hartley, T., Frackowiak, R. S., Burgess, N. 

(2003):  Navigation  expertise  and  the  human  hippocampus:  a  structural  brain  imaging 

analysis. Hippocampus 13:208-217.

54 Mellet, E., Briscogne, S., Tzourio-Mazoyer, N., Ghaem, O., Petit, L.,Zago, L., Etard, 

O.,  Berthoz, A.,  Mazoyer,  B.,  and Denis,  M. (2000):  Neural  correlates of topographic 

mental  exploration:  the  impact  ofroute  versus  survey  perspective  learning.  Neuroimage 

39



12:588-600.

55 Mittelstaedt, M-L., Mittelstaedt, H. (1980): Homing by path integration in a mammal. 

Naturwissenshaften 67:566-567. (prevzaté z 30)

56 Mittelstaedt,  M-L., Glasauer,  S.  (1991):  Idiothetic Navigation in Gerbils and Humans. 

Zool. Jb. Physiol. 95:427-435.

57 Moffat, S. D., Hampson, E., Hatzipantelis, M.  (1998): Navigation in a "virtual" maze: 

Sex differences and correlation with psychometric measures of spatial ability in humans. 

Evolution and Human Behavior  19(2): 73-87.

58  Morris, R. G. M. (1981): Spatial localization does not require the presence of local cues. 

Learn Motiv 12: 239-261. (prevzaté z 30)

59 Morris,  R.  G.  M.,  Garrud,  P.,  Rawlins,  J.  N.,  O'Keefe,  J.  (1982):  Place  navigation 

impaired in rats with hippocampal lesions. Nature 297, 681-683. (prevzaté z 37)

60 Naber P. A., Caballero-Bleda M., Jorritsma-Byham B., Witter M. P.  (1997): Parallel 

input  to  the  hippocampal  memory  system through  peri-  and postrhinal  cortices.  Neuro 

Report  8:2617-2621.  (prevzaté z 73)

61 O’Keefe,  J.,  Dostrovsky  J.  (1971):   The  hippocampus  as  a  spatial  map.  Preliminary 

evidence  from unit activity in the freely-moving rat. Brain Res. 34: 171-175.

62 O’Keefe, J.,  Nadel,  L. (1978): The hippocampus as a cognitive map.  Clarendon Press, 

Oxford.

63 Olton, D. S. a Samuelson, R. J. (1976): Remembrance of places passed: Spatial memory in 

rats. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes 2: 97-116. (prevzaté 

z 64)

64 Overman, W. H., Pate, B. J., Moore, K., Peuster, A. (1996): Ontogeny of place learning 

in children as measured in the radial arm maze, Morris search task, and open field task. 

Behav. Neurosci. 110:1205-1228.

65 Packard, M. G., McGaugh, J. L. (1996): Inactivation of hippocampus or caudate nucleus 

with lidocaine differentially affects expression of place and response learning.  Neurobiol.  

Learn. Mem. 65:65-72.

66 Passini, R., Proulx, G., Rainville, C. (1990): The spatio-cognitive abilities of the visually 

impaired population. Environment and Behavior  22: 91-116. (prevzaté z 94)

67 Philbeck, J.,  Loomis,  J.  (1997):  Comparison of two indicators of perceived egocentric 

distance under full-cue and reduced-cue conditions.  Journal of Experimental Psychology:  

Human Perception & Performance 23: 72-85.

40



68 Pigott, S., Milner, B. (1993):  Memory for different aspects of complex visual scenes after 

unilateral-temporal or frontal-lobe resection. Neuropsychologia 13:1-15.

69 Pine,  D.  S.,  Grun,  J.,  Maguire,  E.  A.,  Burgess,  N.,  Zarahn,  E.,  Koda,  V.,  Fyer,  A., 

Szeszko, P. R., Bilder, R. M. (2002): Neurodevelopmental aspects of spatial navigation: a 

virtual reality fMRI study. Neuroimage 15: 396-406.

70 Piaget, J., Inhelder, B. (1956): The child's conception of space. Routledge & Kegan Paul, 

London. 

71 Porteus, S. D. (1915): Mental tests for the feebleminded: a new series. J. PsychoAsthenics 

12: 200-216. (prevzaté z 94)

72 Rieser, J. J., Guth, D. A., Hill, E. W.  (1986): Sensitivity to perspective structure while 

walking without vision. Perception 15: 173-188. (prevzaté z 94)

73 Roche, R. A. P., Mangaoang, M. A., Commins, S., O´Mara, S. M. (2005): Hippocampal 

contribution to neurocognitive mapping in Humans: A new model.  Hippocampus  15:622-

641.

74 Rolls, E. T., O'Mara, S. M. (1995): View-responsive neurons in the primate hippocampal 

complex. Hippocampus 5:409-424. (prevzaté z 73)

75 Rosenbaum, R. S., Priselac, S., Kohler, S., Black, S. E., Gao, F., Nadel, L.,  Moscovitch, 

M. (2000):  Remote  spatial  memory  in  an  amnesic  person  with  extensive  bilateral 

hippocampal lesions. Nat. Neurosci. 3:1044-1048.

76 Ruddle, R. A., Payne, S. J., Jones, D. M. (1997): Navigating buildings in 'desk-top' virtual 

environments: Experimental investigations using extended navigational experience. Journal  

of Experimental Psychology: Applied 3(2): 143-159.

77 Rudy, J. W., Keith, J. R., a Georgian, K. (1993): The effect of age on the child's learning 

of tasks that require a configural association solution.  Developmental Psychobiology 26: 

171-189. (prevzaté z 64)

78 Scoville  W.  B.,  Milner B.  (1957):  Loss  of  recent  memory  after  bilateral  hippocampal 

lesions. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 20:11-21.(prevzaté z 80)

79 Sharp, P. E., Blair, H. T., Etkin, D., Tzanetos, D. B. (1995):  Influences of  vestibular and 

visual motion information on the spatial firing patterns of  hippocampal  place cells.  J.  

Neurosci. 15(1):173-189. (prevzaté z 9)

80 Shelton, A.L., Gabrieli, J.D. (2002): Neural correlates of encoding space from route and 

survey perspectives. J. Neurosci. 22: 2711-2717.

81 Siegel, A. W., White, S. H. (1975): The development of spatial representations of large-

41



scale environments. In: Reese, H.W.(ed.): Advances in child development and behaviour. 

(10) Academic  Press, NY, 9-55.(prevzaté z 80)

82 Smith, M. L., Milner, B. (1981): The role of the right hippocampus in the recall of spatial 

location. Neuropsychologia 19(6): 781-93. (prevzaté z 9)

83 Smith, M. L., Milner, B.  (1989): Right hippocampal impairment in the recall of spatial 

location: encoding deficit or rapid forgetting? Neuropsychologia 27(1): 71-81. 

84 Spiers, H. J., Burgess, N., Maguire, E. A., Baxendale, S. A., Hartley, T., Thompson, P. 

J.,  O'Keefe,  J. (2001):  Unilateral  temporal  lobectomy  patients  show  lateralized 

topographical and episodic memory deficits in a virtual town. Brain 124(12): 2476-2489.

85 Squire, L. R., Stark, C. E. L., Clark, R. E. (2004). The medial temporal lobe. Annu. Rev.  

Neurosci. 27:279-306

86 Stuchlík, A., Fenton, A. A., Bures, J. (2000): Substratal idiothetic navigation of rats is 

impaired by removal or devaluation of extramaze and intramaze cues. PNAS 98:3537-3542.

87 Stuchlík, A. (2003): Prostor a prostorová orientace. Cesk. Fysiol. 52:22-33.

88 Suzuki  W.  A.,  Amaral  D.  G.  (1994).  Perirhinal  and  parahippocampal  cortices  of  the 

macaque monkey: cortical afferents. J. Comp. Neurol., 350:497-533.

89 Teng,  E.,  Squire,  L.  R.  (1999):  Memory  for  places  learned  long  ago  is  intact  after 

hippocampal damage. Nature 400, 675-677.

90 Tolman, E.C. (1948): Cognitive maps in rats and men. Psychol. Rev. 55:189-208.

91 Tversky,  B.  (1991):  Spatial  mental  models.  In:  Bower,  G.H.(ed.):  The  psychology  of 

learning and motivation. Academic Press, 109-145. (prevzaté z 80)

92 Van Hoesen, G. W. (1982): The parahippocampal gyrus.  Trends in Neuroscience  5: 345-

350.

93 Van Hoesen,  G.  W. (1995):   Anatomy of the medial  temporal  lobe.  Magn. Res.  Imag. 

13:1047-1055. (prevzaté z 73)

94 Vlček,  K.  (2005):  Human  spatial  navigation  impairment  in  Alzheimer's  disease  and 

temporal lobe epilepsy. (Ph. D. thesis in Neuroscience). 1.LF UK a FgÚ AVČR, Praha.

95 Waller,  D.,  Hunt,  E.,  Knapp,  D. (1998):  The  transfer  of  spatial  knowledge  in  virtual 

environment training. Presence: Teleoperator & Virtual Environments 7(2): 129-143.

96 Warner, L. H., Warden, C. J. (1927): The Development of a Standardized Animal Maze. 

Archives de Psychologie 92:1-35. (prevzaté z 94)

97 Whishaw,  I.  Q. (1998):  Place  learning  in  hippocampal  rats  and  the  path  integration 

hypothesis. Neurosci. Biobehav. Rev.  22(2): 209-20.

42



98 Witmer, B. G., Bailey, J. H., Knerr, B. W., Parsons, K. C. (1996): Virtual spaces and real 

world  places:  Transfer  of  route  knowledge.  International  Journal  of  Human-Computer 

Studies 45(4): 144-167.

99 Witmer,  B.  G.,  Singer,  M. J.  (1994):  Measuring presence in virtual  environments.  US 

Army  Research  Institute  for  the  Behavioral  and  Social  Sciences,  Alexandra-Virginia. 

(prevzaté z 73)

100 Worsley, C. L., Recce, M,. Spiers, H. J., Marley, J., Polkey, C., Morris, R.G. (2001): 

Path integration following temporal lobectomy in humans.  Neuropsychologia 39:452-464.

101 Zola-Morgan, S.,  Squire, L. R.,  Amaral, D.G. (1986): Human amnesia and the medial 

temporal region: enduring memory impairement following a bilateral lesion limited to field 

CA1 of the hippocampus. Journal of Neuroscience 5: 2950-2967. (prevzaté z 4)

43
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 8 Zoznam použitých skratiek

AAPA-  Active Allothetic Place Avoidance Task 

             (úloha aktívneho alothetického vyhýbania sa miestu 

BVA-    Blue Velvet Arena

CA-      Cornu ammonis   (Ammonov roh)

          EC-      Entohinal cortex (entorhinálna kôra)

fMRI-   Functional magnetic resonance imaging (funkčná magnetická rezonancia)

HF-      Hippocampal formation (hipokampálna formácia)

LTP-     Long term potentiation (dlhodobá potenciáce)

MTL-   Medial temporal lobe (stredný spánkový lalok)

MWM- Morris water maze

PET-     Positron emission tomography (pozitrónová emisná tomografia)

PHG-    Parahipppocampal gyrus (parahipokampálny závit)

RAM-   Radial arm maze

VR-      Virtuálna realita
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