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3) Abstrakt 

Prostorová navigace laboratorních potkanu v experimentálních bludištích 
Prostorová navigace je životne duležitá pro vetšinu druhu zvírat. Umožnuje jim nalézt zdroje 
vody a potravy, vyhýbat se nebezpecí a navracet se zpátky do hnízda nebo nory. Zvírata používají 
ruzné strategie k urcení své polohy a nalezení cíle. Využívají pritom jak idiotetické informace, 
jejichž zdrojem je vlastní pohyb, tak údaje alotetické, odvozené z orientacních bodu v okolním 
prostredí. Vytvárejí si pritom vnitrní reprezentaci vnejšího prostredí, takzvanou kognitivní mapu, 
kterou mohou využívat k navigaci a hledání nových tras. 
Prostorová kognice je predmetem zájmu etologie, psychologie, neurofyziologie i lékarského 
výzkumu. Je považována za zvírecí model vyšších kognitivních funkcí a lidské deklarativní 
pameti.  
Hipokampus je mozkovou strukturou, která stojí od 70. let 20. století v centru pozornosti. 
Skutecnost, že je nezbytný pro výkon v mnoha prostorových úlohách, a také existence místových 
bunek, jejichž aktivita silne koreluje s pozicí zvírete v prostredí, vedla k záveru, že hipokampus 
by mohl být sídlem kognitivní mapy. Další bunky s prostorovou aktivitou byly objeveny 
v entorhinální kure. Tyto tzv. grid cells se však svými vlastnostmi od hipokampálních place cells  
výrazne odlišují. 
Tato práce dále popisuje nejvýznamnejší úlohy používané pri studiu prostorových schopností 
laboratorních zvírat a pozorování aktivity príslušných cástí mozku, jako je napríklad radiální 
bludište, Morrisovo vodní bludište a úlohy v suché aréne. 
 
 
Spatial navigation of laboratory rats in experimental mazes 
Spatial navigation is an essential ability for most animal species, allowing them to find food and 
water sources, avoid dangerous locations and return back to their nest or burrow. Animals can use 
several different strategies to locate themselves and their goals, using both idiothetic (self-
derived) and allothetic  (environment-derived) information. They are able to create an internal 
representation of their environment, a cognitive map, and use it to navigate themselves and derive 
novel routes.  
Cognitive processes underlying spatial behaviour is a subject of interest of ethology, psychology, 
neurophysiology and also medical research. They are considered an animal model of higher 
cognitive functions and sometimes also of a human declarative memory.  
The structure of particular interest is the hippocampus, widely studied since 1970s. Its importance 
for mastering spatial navigation tasks and the discovery of place cells, whose firing is clearly 
correlated with the location of the animal, led to conclusion that the cognitive map could be 
located in the hippocampus. Other cells with spatial activity were found in the entorhinal cortex. 
These grid cells exhibit properties distinct from those of hippocampal place cells. 
This work also presents some of the most important spatial tasks used to assess the spatial 
abilities of animals and to observe underlying neural processes, such as the radial arm maze, 
Morris water maze and various dry arena tasks. 
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5) Úvod 

Schopnost orientovat se ve svém životním prostredí je vlastní témer všem živým bytostem. 

V urcité elementární podobe jsou jí obdareny dokonce i bakterie a prisedlé organismy (taxe, 

tropismus). Komplexnejší a pohyblivejší živocichové pak vyžadují náležite dokonalejší zpusoby 

rízení svého pohybu v prostoru, které jim umožnují efektivní vyhledávání zdroju potravy a vody, 

sexuálního partnera, bezpecných útocišt pred predátory, a v mnoha prípadech také návrat na 

výchozí stanovište – do doupete, hnízda ci nory.  

Zpusoby, jakými si zvírata hledají cestu, jsou urcovány jejich potrebami na strane jedné, a jejich 

smyslovými a výpocetními schopnostmi na strane druhé. Využívají proto rozdílné navigacní 

postupy, které se liší mezi jednotlivými druhy i podle konkrétní situace. 

Kognitivní mechanismy, stojící za prostorovým chováním zvírat, jsou odedávna predmetem 

lidského zájmu. Vedci se jim snaží porozumet nejen proto, aby vysvetlili mnohdy udivující 

navigacní schopnosti živocichu, ale také aby lépe pochopili fungování samotného mozku. 

K popisu vnitrní reprezentace prostredí v mozku se užívá termín kognitivní mapa, zavedený už 

v polovine minulého století americkým badatelem Edwardem Tolmanem. Ruzní badatelé pod 

tímto názvem rozumejí ruzné veci, obecne se však jedná o komplexní soubor informací, 

umožnující plánování cest prostredím známým i neznámým, jsou- li k dispozici alespon nejaké 

známé orientacní body.  

Prostorové chování bývá považováno za univerzální model vyšších kognitivních funkcí (O'Keefe 

a Nadel, 1978). Jeho experimentální zkoumání umožnují laboratorní prostorové úlohy, které 

souhrnne oznacujeme jako bludište. 

V této práci budou shrnuta základní fakta, týkající se navigacních strategií, mozkových oblastí 

podílejících se na zpracování a uchovávání prostorové informace, a dále vybraných prostorových 

úloh. 
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6) Základní typy prostorové navigace 

Geografická a topografická navigace 

Geografická navigace  je termín, jímž oznacujeme mechanismy užívané pri dlouhých presunech, 

napr. pri migracních pohybech. Zahrnují predevším zpusoby urcování smeru, tedy orientaci podle 

inklinace vektoru geomagnetického pole, postavení Slunce a hvezd atd. Podílejí se samozrejme i 

orientacní body a jiné pomocné ukazatele, napr. linie pobreží, morské proudení ci chemická 

vodítka. Pro správné nalezení cíle je casto nezbytná kombinace více ruzných mechanismu. 

Ackoli základ pro geografickou navigaci je casto instinktivní, významnou roli hraje také 

individuální zkušenost.  

Topografická navigace zahrnuje orientaci v domovském prostredí, napr. v teritoriu daného 

jedince, a tedy zpravidla na mnohem menší vzdálenost. Je proto snáze zkoumatelná v ciste 

laboratorních podmínkách za použití prostorových úloh. 

Navigace trasou (taxonová navigace) a navigace pomocí kognitivních map 

Orientaci laboratorních zvírat v prostoru lze vysvetlit dvema základními strategiemi – trasovou a 

mapovou navigací. Obe se do urcité míry uplatnují v ruzných situacích a mají své prednosti i svá 

omezení. 

První z nich, tedy navigaci pomocí trasy (route navigation, syn. taxon navigation, prehled viz 

O´Keefe a Nadel, 1978), identifikovali a preferovali  první badatelé. Domnívali se, že zvíre má 

zafixovánu cestu, která je vede k cíli, v podobe sekvence instrukcí, urcujících konkrétní odpovedi 

na konkrétní sérii podnetu (stimulus-response associations). Naucení se dané trase pak 

považovali za prosté posílení odpovedí správných na úkor nesprávných.  (Hull, 1934, prehled viz 

Stuchlík, 2003) 

Tento typ orientace mužeme pripodobnit jako seznam jednoduchých povelu typu podnet-reakce, 

napr.: „Na první križovatce odboc vpravo, pokracuj po ceste, dokud nedojdeš k rece, pak 

pokracuj vlevo podél brehu, dokud nedorazíš ke starému stromu…“ Mužeme rozlišovat, zda 

použité instrukce jsou egocentrické („..zatoc doleva…“) nebo alocentrické („…zatoc 

severne…“). 

Príbuzným typem je navigace praxí (praxis navigation). Jedná se v podstate o zvláštní prípad 

navigace dráhou, kdy zvíre po nastartování odpovedi nevyužívá žádné vnejší podnety, ale ciste 
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informace generované pri pohybu (kinestetické : napríklad „zatoc dvakrát doprava“). Tento typ 

navigace se casto projevoval pri experimentech ve starších typech komplexních bludišt. Potkani 

byli trénováni behat po urcité trase co nejrychleji. Po urcité dobe tak cinili zcela automaticky, a 

nebyli schopni smysluplne reagovat na nove zavedené zmeny. To samozrejme podporovalo 

výklad chování potkanu jako navigace trasou. 

Watson a Carr (1908) provedli experiment, kde potkani meli za úkol probíhat co nejrychleji 

komplexním bludištem, na jehož konci nalézali odmenu. Následne byly nekteré koridory bludište 

zkráceny, na což potkani nedokázali zareagovat a tvrde naráželi do sten.  Tento pokus vešel ve 

známost jako tzv. Kerplunk experiment, pricemž „kerplunk“ bylo  vyjádrení zvuku pri nárazu 

potkana do bariéry. 

Navigace trasou má i své urcité nezpochybnitelné výhody – je jednoduchá a v nekterých 

prípadech pomerne efektivní, muže být i rychlejší než navigace mapou, je však ocividne méne 

flexibilní. Lze ji použít pouze k jedinému úcelu, tj. nalezení konkrétního místa. Je pomerne málo 

odolná vuci zmenám v prostredí, napr. ztráte nekterého orientacního bodu. Návrat stejnou cestou 

zpátky muže být nemožný, pokud jednotlivé podnety nejsou z jiného pohledu identifikovatelné,  

nebo je prinejmenším obtížný. Problémem je také sejití z naucené trasy – pokud se zvíreti 

nepodarí vrátit se do známého bodu, je nadobro ztraceno.  

 

Proti názorum, které stavely do popredí jednoduché navigacní strategie, vystoupil ve své 

prelomové práci Edward C. Tolman (Tolman, 1948). Dospel k presvedcení, že laboratorní 

potkani disponují daleko složitejším a výkonnejším zpusobem navigace. Podle Tolmana si 

živocich sám aktivne vybírá, které z mnoha stimulu jsou pro nej duležité, a ty zpracovává do 

podoby mentální mapy prostredí, a teprve tato tzv. kognitivní mapa  je výchozím bodem pro jeho 

rozhodování. Rozlišoval mapy úzké, v podstate totožné s navigací trasou, a mapy široké, 

zahrnující vetší oblast, vcetne míst, která zvíre ješte nenavštívilo.  

Tolman cituje výsledky starších experimentátoru, které jej na tuto myšlenku privedly – již v roce 

1929 Karl Spencer Lashley zaznamenal, že potkani, kterým se pri pokusech podarilo vyšplhat 

z bludište ven, beželi pres vršek bludište prímo k cíli, tedy že si byli vedomi skutecné pozice cíle, 

a nikoli jen naucené trasy. Hugh Blodgett zase objevil takzvané skryté ucení (latent learning), 

kdy si potkani osvojují znalost bludište, i když se v nem pohybují, aniž by nacházeli odmenu, 

jinými slovy pri spontánní exploraci, a takto nabyté zkušenosti pak dokáží uplatnit, pokud je jim 
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v cíli návnada nabídnuta. Tolman sám pak popsal cílené obcházení umístených prekážek (detour 

behaviour). 

Sám Tolman termín „kognitivní mapa“ zobecnuje jej i na lidi a používá jej i v souvislosti s jinými 

oblastmi chování než jen orientací v prostoru. Pozdejší badatelé tento koncept vesmes zúžili 

pouze na prostredek rízení prostorového chování, nekterí však širší pojetí kognitivní mapy 

nevylucují (napr. Eichenbaum et al., 1999). 

Kognitivní mapa v dnešním pojetí predstavuje registr nebo vnitrní reprezentaci informací o 

prostorovém rozvržení prostredí, o prostorových vztazích mezi subjektem a jeho okolím a mezi 

orientacními body navzájem (Stuchlík, 2006).  

Navigace mapou umožnuje mnohem dokonalejší poznání prostredí a orientaci v nem. Umožnuje 

flexibilní reakce na zmeny, tedy napr. obcházení prekážek (detour behaviour) nebo naopak 

hledání zkratek. Je použitelná i tehdy, když nekteré orientacní body zmizí, a dokonce i když se 

zvíre dostane na místa dríve nenavštívená, pokud má v dohledu alespon nekteré známé orientacní 

body.  

Vytvorení kognitivní mapy je však ponekud nárocnejší než naucení se jednoduché sekvence 

instrukcí. Vyžaduje urcitý cas pro zafixování mapy v referencní pameti, dostatek stabilních 

referencních bodu a klade nároky i na samotné zvíre, u nehož predpokládá spontánní exploraci 

prostredí. 

Kognitivní mapy jsou používané predevším pro orientaci ve známém prostredí, kde umožnují i 

navigaci k cílum ne prímo perceptibilním (tzv. skrytým cílum, hidden goals).  

Tolman (1948) ve své práci upozornuje, že vznik kognitivních map muže být omezen v urcitých 

situacích, napr. pri absenci vhodných vodítek, pri prílišném stereotypním opakování jediné trasy, 

pri prehnané motivaci ci frustraci zvírete, a konecne také pri nekterých poškozeních mozku.  

Predpokládal, že precenování významu navigace trasou v pracích starších badatelu bylo 

výsledkem urcité metodiky a neodpovídalo významu tohoto chování za normálních podmínek. 

Zajímavým rozšírením konceptu kognitivní mapy je teorie paralelních map (parallel map 

theory), kterou prestavili Schenk a Jacobs (Jacobs, 2003). Podle ní je vlastní kogitivní mapa 

složena ze dvou komponent. První z nich je tzv. bearing map, jakási matrice, založená prevážne 

na smerových informacích – na kompasových datech, velmi vzdálených objektech a gradientech. 

Poskytuje hrubé urcení pozice a smeru pri pohybu na velké vzdálenosti. Jejím sídlem je 

predevším gyrus dentatus a CA3 oblast cornu Ammonis. Sketch maps jsou potom detailnejší 
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záznamy topografických dat, založené na konkrétních orientacních bodech, zprostredkované 

zejména oblastí CA3. Ruzná prostredí mohou být kódována ruznými sketch maps. Vlastní 

kognitivní mapa je mapou integrovanou z techto dvou složek, tedy sketch maps propojených 

s celkovou bearing map. 

Alotetická a idiotetická navigace 

Informace pro vytvárení kognitivní mapy zvíre muže získávat ze dvou vzájemne se doplnujících 

zdroju – na základe znalostí vlastního pohybu anebo porovnáváním vlastní pozice s okolními 

objekty.  

Puvodne byly používány termíny egocentrická navigace (tedy navigace pomocí vnitrních 

podnetu) a alocentrická navigace (tedy orientace na základe vnejších podnetu). Praktictejší je 

však rozdelení na navigaci idiotetickou a alotetickou (Mittelstaedt a Mittelstaedt 1980,  

Moghaddam a Bureš 1996, prehled viz Stuchlík 2003).  

Idiotezí rozumíme navigaci pomocí podnetu vznikajících pri pohybu subjektu nebo na nem 

prímo závisejících. Ty pritom mohou pricházet jak z prostredí vnitrního (napr. propriocepce) tak i 

vnejšího (optický a hmatový tok).  Idioteze nabývá na významu ve zcela neznámém prostredí 

nebo pri absenci orientacních bodu (napr. ve tme). 

Substrátová idioteze informuje o pohybu živocicha vzhledem k jeho podkladu. Vychází 

zejména ze signálu proprioceptoru svalu, kloubu a šlach, které porovnává s eferentními kopiemi 

motorických príkazu. 

Naproti tomu inerciální idioteze  využívá vestibulární aparát, jenž merí radiální a lineární 

zrychlení hlavy subjektu. Oba typy idio teze se obycejne doplnují a dodávají souhlasné informace, 

pri pasivním pohybu se však dostávají do konfliktu. 

 

Integrace dráhy (path integration) predstavuje samostatnou navigacní strategii založenou 

hlavne na idiotetických datech. Na její možnou existenci u zvírat poukázal již Charles Darwin – 

nazval ji „dead-reckoning“, což je zpusob námorní navigace, kdy se pozice lodi odhaduje 

s pomocí znalosti výchozího bodu, rychlosti a smeru plavby (Darwin, 1873 podle Stuchlík, 

2003).  
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V prírode je pro mnohá zvírata velmi duležité umet se vracet zpet na urcité výchozí stanovište 

(tzv. homing). Je pritom výhodné ucinit tak nejkratší možnou cestou, aniž by živocich musel 

sledovat vlastní stopu.  

Živocich pri tom zaznamenává informace generované vlastním aktivním i pasivním pohybem a 

integruje je do podoby celkové trajektorie. S její znalostí pak muže prímo vypocítat smer a 

vzdálenost výchozího bodu a zamírit k nemu nejkratší možnou cestou (tzv. homing vector). Pri 

tomto procesu využívá primárne idiotetické informace, eventuálne doplnené smerovými 

informacemi, pri tom ale dochází k nevyhnutelné kumulativní chybe. Proto je nutné pozicní 

informaci príležitostne korigovat s využitím alotetických vodítek (pozicní zafixování) (Etienne 

et al., 2004).  

 Bez prispení alotetického upresnování nemuže idioteze dlouhodobe fungovat, zvíre na ni 

odkázané je dezorientováno již behem dvou minut (Bureš a Fenton, 2000). 

 

Alotetická navigace vychází z informací o orientacních bodech v okolí zvírete. Ty pritom 

mohou ležet v ruzné vzdálenosti a mohou být ruzné povahy (zrakové, cichové, sluchové, 

hmatové). Orientacní body pak udávají souradnicový systém, jenž muže být použit i pri navigaci 

ke zcela skrytému cíli, zná-li zvíre jeho polohu vzhledem k okolí.  

Je nutné rozlišovat alotetickou navigaci od asociativního ucení. Pri asociativním ucení zvíre 

spojuje cíl s urcitým vodítkem (cue) nebo jejich skupinou nezávisle na jejich prostorovém 

umístení. Aloteze naproti tomu není závislá na jediném vodítku, je však nezbytné, aby orientacní 

body byly vzájemne prostorove stabilní a poskytovaly tak duveryhodnou informaci, jinak 

nemohou být k navigaci využity (Hodges, 1996, Biegler a Morris, 1993, Biegler a Morris, 1996). 

Nekterí autori uvádejí jako samostatný typ navigaci majákovou, kde je orientacním bodem 

prímo perceptibilní cíl Pri ní však nemusí docházet k zapojení kognitivních funkcí, takže je 

sporné, zda se skutecne jedná o navigaci v pravém smyslu slova. (Wittner, 2005). 
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7) Neuronální substrát navigace mapou 

Hipokampus 

Anatomie 

Hipokampus je párový archikortikální orgán, jenž se vyskytuje u savcu a ptáku, kde hraje roli 

v prostorovém chování a casto se považuje za klícovou strukturu pri vzniku kognitivních map. 

Jeho strukturní (ne však nutne i funkcní) homology mužeme nalézt u všech obratlovcu.  

Vývojove pochází z ancestrálního mediálního pallia. Studie provedené u plazu a ryb naznacují, že 

homology mediálního pallia mají skutecne prostorové funkce, i když u techto skupin nebyla 

prokázána existence kognitivních map jako takových (Prehled viz Jacobs, 2003). 

Hipokampus potkana má zahnutý tvar a zaujímá pomerne znacnou cást predního mozku.  

Muže být popisne rozdelen na cást dorsální, ležící za septem, posteriorní, která se zahýbá 

laterálne a ventrálne, a konecne ventrální cást, ležící ve spánkové oblasti.  

Hipokampus se delí na dva základní sektory: gyrus dentatus (fascia dentata) a cornu Ammonis 

(hippocampus proper), kde dále rozlišujeme oblasti CA1- CA4. Významnými bunkami jsou 

velké pyramidové bunky CA3, menší pyramidové bunky CA1 a granulární bunky gyrus dentatus. 

Významnou složku tvorí i prevážne inhibicní interneurony nekolika typu, z nichž nejvýznamnejší 

jsou tzv. basket cells. 

Hipokampus je trívrstevný, a od šestivrstvé entorhinální kury je oddelen oblastí zvanou 

subikulum, obsahující 4 – 5 vrstev bunek, která muže být dále rozdelena na parasubiculum, 

presubiculum, subiculum, a prosubiculum. Hipokampus spolecne se subikulem tvorí 

hipokampální formaci.  

Rostrálne smerující vlákna vycházející z hipokampu se spojují do fimbria fornicis a dorsálního 

fornixu. Nekterá z vláken procházejí komisurou do opacného hipokampu, jiná pokracují do 

predních cástí fornixu. Axony procházející fornixem propojují hipokampus s podkorovými 

strukturami. Hlavní korové vstupy do hipokampální formace pricházejí z entorhinální kury do 

gyrus dentatus díky svazku vláken (perforant path). Hipokampální formace projikuje také 

v opacném smeru, do entorhinální kury. 

Entorhinální a perirhinální kura pak tvorí parahipokampální oblasti, které s hipokampem úzce 

komunikují. (Podle O'Keefe a Nadel 1978). 
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Lokalizace hipokampu v potkaním 

mozku.  

 

Podle O'Keefe, J., Nadel, L. (1978): The 

Hippocampus as a Cognitive Map. Oxford 

University Press. 

 

 

Prurez hipokampální formací 

s vyznacením nejduležitejších struktur.  

 

Podle 
http://www.neuroscience.bham.ac.uk/neuroph
ysiology/research/hippocampus.htm 
 

 

 

Funkce hipokampu v prostorové navigaci 

Hipokampus, jedna ze zásadních složek limbického systému, hraje klícovou roli v prostorových 

úlohách, což bylo prokázáno jak u ruzných druhu zvírat, tak i u cloveka. Zároven však hraje 

významnou roli i v úlohách zahrnujících neprostorovou pamet (Prusky et al., 2003). 

Hipokampus je casto studován z hlediska funkcního i patologického, je totiž prednostne 

poškozován pri Alzheimerove chorobe a nekterých typech epilepsie (Bureš a Fenton, 2000). 

O'Keefe a Dostrovský (1971,prehled viz Muller, 1996) vytvorili teorii, podle níž je hipokampus 

sídlem kognitivní mapy, která umožnuje potkanum rešit prostorové problémy.  Místové bunky 

jsou podle této teorie považovány za ukazatele momentální polohy zvírete.  
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John O'Keefe a Lynn Nadel považovali hipokampus ciste za sídlo prostorové alocentrické 

pameti. Alternativní Oltonova hypotéza považuje hipokampus za sídlo pracovní pameti. (O'Keefe 

a Nadel, 1978, Olton et al., 1979, prehled viz Crusio a Schwegler, 2005) 

Teorie o prostorové funkci hipokampu podporil objev místových neuronu v cornu Ammonis a 

head-direction cells v postsubikulu (viz níže), stejne jako zjištení, že potkani s irreversibilní lézí 

dorzálního hipokampu nejsou schopni nalézt skrytý cíl v Morrisove vodní bludišti, jsou- li 

vypoušteni z ruzných startovních míst (Morris et al., 1982, podle Stuchlík, 2004). 

Crusio a Schwegler (2005) experimentálne prokázali, že velikost axonu granulárních bunek, tzv. 

mechových vláken (intra- and infrapyramidal mossy fiber) u myší pozitivne koreluje 

s prostorovou pametí a nikoli pracovní pametí, což by nasvedcovalo, že hipokampus má 

prostorovou funkci a nepodílí se na pracovní pameti.  

McNaughton at al. (1996) vystoupil s teorií, že hipokampus a jeho místové bunky fungují jako 

matrice pro idiotetické kalkulace a provádí jejich asociaci s alotetickými orientacními body. Na 

druhou stranu Alyan a McNaughton neprokázali, že by kompletní léze hipokampu vyvolaly 

deficit v idiotetické úloze, kdy se potkani meli podhrabat nejkratší cestou mezi dvema boxy 

(McNaughton et al. 1996, Alyan a McNaughton, 1999, prehled viz Stuchlík, 2006) 

Mnozí autori podotýkají, že ne všechny pyramidální bunky jsou bunkami místovými, a že 

kognitivní mapování muže být jen jednou z funkcí hipokampu (Muller 1996).  

Rozhodne se nezdá, že by place cells byly v mozku usporádány topologicky – jejich usporádání 

v hipokampu nijak neodráží rozmístení aktivních polí.  

Eichenbaum et al. (1999) vubec zpochybnuj í, že hipokampus predstavuje kognitivní mapu 

prostredí. Namísto toho jej považuje za centrum epizodické pameti, organizované prevážne podle 

sekvencí událostí v case a jejich kontextu, nikoli podle rozmístení objektu v prostoru. Hraje roli 

v upevnování vzpomínek v jiných cástech mozku a také pri odvozování (napr. pri vytycování 

zkratek a objíždek).  

Pokud v mozku existuje skutecná kognitivní mapa s ciste prostorovým zamerením, musí být  

podle tohoto výkladu umístena jinde. Eichenbaum pripomíná, že sám autor konceptu 

kognitivních map, Tolman (1948) nepojímal kognitivní mapu jako ciste prostorovou reprezentaci, 

ale spíše jako obecnejší prostredek odvozování nových zpusobu chování.  
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Místové neurony (place cells) 
Místové neurony popsali jako první John O'Keefe a John Dostrovský roku 1971. Tyto bunky 

patrí mezi hipokampální excitacní pyramidové bunky nacházející se  v oblastech CA1 a CA3. 

Zaznamenány byly predevším v dorsálním, ale také ve ventrálním hipokampu. (O'Keefe, 1979 

podle Muller, 1996). 

Charakteristickým rysem place cells je jejich místní specificita, tedy fakt, že generují akcní 

potenc iály prednostne tehdy, když se potkan, presneji receno jeho hlava, nachází v urcité 

vymezené oblasti prostoru, která se nazývá aktivní pole (firing field, place field) a které je pro 

každou bunku jednoznacne vymezené. Mimo toto pole je aktivita témer nulová. Pouze 

v nekterých prípadech, napr. v radiálním bludišti, muže mít jediná bunka více aktivních polí 

(Muller, 1996). Rozložení aktivních polí je víceméne rovnomerné, ackoli existuje tendence 

k vyšší hustote polí poblíž sten a význacných orientacních bodu na nich umístených 

(Hetherington a Shapiro, 1997, podle Muller 1996). Tvar aktivního pole se muže lišit podle jeho 

pozice (poblíž steny ci na otevreném prostranství) a tvaru pokusného prostredí. Velikost je taktéž 

ruzná, muže cinit 3% - 50% rozlohy aparatury. Ponekud matoucí je skutecnost, že místová bunka 

nemusí být pri pruchodu zvírete aktivním polem vubec aktivována (Muller, 1996, Eichenbaum et 

al., 1999). Place cells nejsou v mozku umísteny topograficky, tj. jejich poloha v mozku nijak 

nekoreluje s pozicí jejich aktivního pole. V každém prostredí také zustává jistá cást place cells 

tichých, tedy neaktivních, zatímco v jiném se mohou chovat jako typické place cells. 

Place cells reagují predevším na místo, nikoli na stimuly, kterým je potkan v daném okamžiku 

vystaven. Jsou totiž zpravidla aktivní nezávisle na poloze hlavy, i když zvíre hledí ruznými smery 

a v jeho zorném poli jsou tedy ruzné objekty. V nekterých prípadech však mohou vykazovat i 

jistou smerovou selektivitu. Jsou obvykle nezávislé i na cinnosti vykonávané potkanem a case 

stráveném na daném míste. 

Aktivní pole jsou dlouhodobe stabilní. Aktivita place cells zustává ve stejném prostoru 

zachována jak behem jednoho experimentu, tak pri opakovaném umístení potkana do téhož 

prostredí, reprezentace je tedy trvalá a používaná opakovane, nevytvárí se pokaždé znovu. Potkan 

muže zároven uchovávat reprezentace více prostredí, a to po dobu i nekolika mesícu (Muller, 

1996) 

Nové vzorce se po príchodu do nového prostredí vytvárejí velmi rychle, behem nekolika málo 

minut. Reakce aktivních polí na dílcí zmenu prostredí závisí na okolnostech. Je- li potkan umísten 
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do známého prostredí, ovšem za tmy, muže si vytvorit zcela novou reprezentaci. Pokud jsou pak 

svetla zase zapnuta, zustane u této nove vytvorené reprezentace a nevrátí se k té puvodní.  

Je-li na stene kruhové arény umísten nápadný bílý štítek, úhlová pozice aktivních polí bude 

urcena polohou tohoto štítku. Premístíme-li štítek, aktivní pole se natocí podle nej, což dokazuje, 

že tento stimul ovládá orientaci aktivních polí. Odejmeme-li štítek, bylo by možné ocekávat, že 

aktivní pole vymizí spolecne se stimulem, který je urcuje. Ve skutecnosti však zustávají 

zachována (Muller a Kubie, 1987 podle Muller, 1996). Mohou sice rotovat do jiné úhlové pozice 

(což muže odrážet dezorientaci zvírete), ale jejich vzájemná pozice zustává beze zmeny, což 

znamená, že reprezentace prostredí setrvává i po odstranení klícového stimulu. 

Teprve když zmeny prostredí dosáhnou jisté prahové úrovne, dojde k takzvanému úplnému 

premapování (complete remapping). Pozice aktivních polí se naráz zmení zdánlive náhodným 

zpusobem, nekteré place cells se stanou tichými a naopak nekteré dríve tiché si vytvorí aktivní 

pole. Zda k premapování dojde však závisí na ruzných okolnostech, napr. i na individuálním 

„posouzení“ pokusného zvírete, zda ješte považuje prostredí za totožné nebo nikoli.  

Muže dojít také k cástecnému premapování (partial remapping), kdy si cást place cells svá firing 

fields zachová a cást je zmení. Tak se projeví napríklad zmena velikosti nebo tvaru pokusné 

arény. Pokud se v prostredí objeví prekážka, vetšina aktivních polí zustane zachována, v okolí 

prekážky však dojde k vytvorení nového vzorce (local remapping). (Prehled viz Knierim, 2003) 

Existují doklady, že pri zmenách polohy ruzných vodítek jsou nekteré place cells kontrolovány 

pozicí urcitého vodítka nebo skupiny vodítek, jak distálních, tak proximálních (Knierim, 2000). 

Prí náhodném pohybu v rotující aréne v osvetlené místnosti, tj. pri konfliktu lokálních a 

vzdálených vodítek, pálí place cells vetšinou náhodne vzhledem k okolnímu prostredí, ale jejich 

aktivita se nesnižuje, nýbrž naopak vzrustá. Naproti tomu pri úloze preference místa 

(definovaného v rámci místnosti) dojde k „uzamcení“ nekterých aktivních polí vzhledem 

k souradnicovému systému místnosti. Jiné place cells však naopak zustanou aktivní v rámci 

rotující arény, tj. následují lokální vodítka. Cást place cells má definovaná firing fields vzhledem 

k obema souradnicovým soustavám a pálí pouze tehdy, když se lokální a distální vodítka behem 

rotace dostanou do puvodního vztahu. To ukazuje, že v hipokampu jsou reprezentovány ruzné 

souradnicové systémy, a také to, že reprezentace se liší podle úlohy, kterou zvíre vykonává.  

(Bureš et al., 1997, podle Stuchlík, 2003, Zinyuk et al. 2000)., 
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Otázkou je, nakolik jsou place cells dukazem, že hipokampus je sídlem výhradne nebo prevážne 

prostorových funkcí a nakolik jsou jen jednou složkou jeho funkcí. Eichenbaum et al. (1999) 

dokládá, že místové neurony mohou být ke vztahu k ruzným lokálním objektum, vcetne tech, 

které mení svoje umístení, tzn. že jsou aktivní v urcité vzdálenosti od urcitého stimulu. Ruzné 

bunky mohou být též asociovány s ruznými stimuly, vcetne smeru a rychlosti pohybu, 

momentální cinnosti atd. a tudíž jsou aktivní v závislosti na daném kontextu, nejen na míste. Pri 

náhodném pohybu v kruhové aréne jsou tyto pravidelnosti nepozorovatelné, nebot proximální 

stimuly z vetší cásti chybejí a chování potkana je dosti konstantní, v jiném prostredí však 

nabývají na duležitosti. Vzorce aktivity související s neprostorovými stimuly jsou pritom stejne 

silné jako ty prostorové.  

Pyramidové bunky tedy podle Eichenbauma kódují ruzné typy pravidelností v prostredí a 

reprezentují spíše události než místa. Rozlišuje kódování casových sekvencí událostí oproti 

kódování pravidelností ve zkušenostech, které zprostredkovávají tzv. uzly (nodes), spojující 

ruzné související události. Place cells jsou v jeho výkladu spíše zvláštními prípady uzlových 

bunek, které spojují události, kde je spolecným prvkem práve místo, než ze by predstavovaly 

reprezentace míst v kognitivní mape. 

Skutecná povaha place cells je tedy doposud nejasná. 

Mediální entorhinální kura  

Entorhinální a perirhinální kura jsou oblasti, které úzce komunikují s hipokampem. Entorhinální 

kura muže být dále rozdelena na mediální a laterální. 

Bunky s místní specifitou se nalézají v povrchových vrstvách v mediální i laterální entorhinální 

kure. Od place cells se liší faktem, že u nich nedochází k premapování, ale k transformaci podle 

tvaru aparatury (Muller, 1996). Nove zde byly objeveny i bunky se smerovou aktivitou (Sargolini 

et al., 2006). 

Entorhinální kura aferentuje hipokampální formaci. Hlavní vstupy vycházejí z jejích 

povrchových vrstev a pricházejí pres perforant path do granulárních bunek gyrus dentatus a dále 

k place cells v cornu Ammonis (Muller, 1996). 

Existují doklady, že tato oblast hraje roli v integraci dráhy (Parron a Save, 2004 podle Hafting et 

al., 2005) 
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Grid cells 
Grid cells predstavují pozoruhodnou skupinu bunek, umístenou v mediálním entorhinálním 

kortexu. U potkanu je popsal Hafting et al. (2005). Predstavují smerove orientovanou a 

topograficky organizovanou mapu okolního prostredí, a dost možná jsou práve ony hledaným 

substrátem kognitivní mapy.  

Grid cells nemají jedno aktivní pole jako place cells. Namísto toho taková bunka pálí vždy, když 

se zvíre dostane do libovolného prusecíku ci uzlového bodu (vertex ) pomyslné souradnicové síte 

ci mrížky složené z rovnostranných trojúhelníku (activity nodes). Souradnicové síte sousedících 

bunek mají stejné merítko a orientaci, ale jsou oproti sobe ponekud posunuty, takže uzlové body 

pokrývají celou plochu. Vzdálenejší bunky se orientací souradnic liší. Velikost mrížky pri tom 

systematicky vzrustá ventrálním smerem. 

Odstupy uzlových bodu jsou zrejme urcovány integrací dráhy, ale orientace a fáze mrížky jsou 

rízeny vnejšími (alotetickými) vodítky.  Grid cells ale pretrvávají i pri jejich odebrání, analogicky 

jako place cells (testováno obdobným pokusem s bílým štítkem na stene arény).  Vytrvají i pri 

zatemnení, ale uzlové body jsou ponekud rozptýleny (nižší presnost). Podobne jako místové 

bunky mají dlouhodobe stabilní aktivní pole. Pri zvetšení prostoru nedochází ovšem 

k premapování, pouze se objeví nové activity nodes a stávající mrížka se rozšírí.  

Sargolini et al. (2006) porovnávali aktivitu bunek v ruzných vrstvách dorzální cásti mediální 

entorhinální kury. Ve všech vrstvách zaznamenali aktivitu grid cells, pricemž nejvíce jich bylo ve 

II. vrstve. V hlubších vrstvách koexistovaly grid cells s head-direction cells, které ve II. vrstve 

zastoupeny nebyly. Ukázalo se, že obe populace bunek se kontinuálne prekrývají, tedy že nekteré 

grid cells vykazují zároven smerove selektivní aktivitu. Ve III. vrstve tvorily tyto duální bunky 

dokonce vetšinu všech nalezených bunek s grid cell aktivitou. Aktivita vetšiny grid cells také 

korelovala s rychlostí pohybu zvírete.  

Autori predpokládají, že mediální entorhinální kura pracuje jako integrovaný systém 

interagujících bunek ruzných typu, které svou aktivitou odrážejí polohu, rychlost a smer hlavy 

daného zvírete. 

Grid cells mohou hrát duležitou úlohu v integraci dráhy. Aktivita grid cell v každém prusecíku je 

podobná, ale aktuální pozice potkana muže být vypocítána s použitím mrížek s rozdílnou 

orientací a velikostí. To se muže dít prímo v entorhinálním komplexu, ale také v cílových 

strukturách hipokampální nebo parahipokampální oblasti. Hipokampus muže také korigovat 
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entorhinální mapu  vzhledem k okolním orientacním bodum, které jednotvárná souradnicová sít 

grid cells zrejme neodráží. (Prehled viz Jeffery a Burgess 2006) 

Ostatní mozkové struktury duležité pro prostorové chování 
 

Neurony smeru hlavy (head-direction cells) 

Head-direction cells (HDC) byly puvodne objeveny v postsubikulu (Ranck, 1985, Taube et al., 

1990ab podle Muller, 1996). Pozdeji byly bunky s touto aktivitou nalezeny také v entorhinální 

kure (Sargolini, 2006) a parasubikulu (Muller, 1996) a také predním dorzálním jádre talamu, 

které je zrejme zásadní pro tvorbu smerové informace, v corpora mammillaria a posteriorním 

neokortexu (Taube, 1998). 

Bunka smeru hlavy je aktivní, když longitudinální osa hlavy mírí urcitým smerem, v pomerne 

úzkém rozmezí úhlu, zpravidla nepresahujícím 90º. Aktivita obvykle závisí jen na pozici hlavy 

vuc i prostredí, nikoli na pozici zvírete nebo na smeru hlavy vzhledem k telu. Funguje tedy jako 

jakýsi vnitrní kompas.  

HDC jsou kontrolovány vnejšími vodítky stejne jako pozice aktivních polí místních bunek, jsou 

tedy soucástí reprezentace prostredí, nikoli projevem nejakého nezávislého kompasového smyslu 

(napr. magnetického). Preferovaný smer v rámci aparatury zustává stejný. Bunky však reagují 

pouze na smery v horizontální rovine, nikoli ve vertikálním smyslu (Stackman et al., 2000; 

Taube, 1998, prehled viz Knierim, 2000) 

Vzájemná úhlová vzdálenost preferovaných smeru dvou HDC je vždy konstantní. Pokud dojde 

k rotaci preferovaných smeru, rotují pro všechny bunky souhlasne, o stejný úhel. Neexistují 

žádné tiché HDC (Taube, 1990a, 1990b podle Muller, 1996).  

HDC jsou zrejme úzce spjaty se systémem hipokampálních place cells a patrne slouží jako 

ukazatel smeru pro kognitivní mapu. Daný vzorec aktivních polí place cells má totiž vždy 

totožnou orientaci vzhledem k preferovaným smerum HDC, která se nemení – pouze se muže 

vytvorit nový pevný vztah poté, co dojde k premapování. (Knierim, 2000, Muller, 1996).  
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8) Prístupy zkoumání navigace v experimentálních bludištích 

Aparatury používané pro studium prostorového chování zvírat v laboratori se obecne nazývají 

bludište (mazes). V bežném jazyce se slovem „bludište“ rozumí vetšinou komplikované soustavy 

chodeb a slepých ulicek, skrz než je treba najít cestu k východu. V odborné literature je však 

použití tohoto pojmu mnohem širší, a zahrnuje i úlohy zcela jiného typu, napr. Morrisovo vodní 

bludište. Bludištem zde myslíme uzavrenou aparaturu, jejímž cílem je studovat prostorové 

chování zvírat ve zjednodušených a pokud možno kontrolovaných laboratorních podmínkách. 

Prostorové úlohy se navzájem odlišují mnoha faktory. Podle typu zarízení má potkan možnost 

volného pohybu (arény) nebo naopak jasne vymezené trasy, k dispozici má ruzné množství a 

ruzné druhy vodítek, liší se požadavky na zvíre stejne jako jeho motivace, která muže být 

averzivní, apetitivní nebo jiná, a všechny tyto faktory ovlivnují, které vlastnosti a schopnosti 

studovaných zvírat se projeví více a které méne, pricemž se nemusí vždy jednat jen o prostorovou 

pamet a navigaci (Hodges 1996).  

Pri pohybu v bludišti muže potkan používat informace generované pri vlastním pohybu, tedy 

idiotetické. Pri alotetické orientaci využívá okolní orientacní body, pricemž je nutno rozlišovat 

vodítka umístená uvnitr aparatury (proximální, intramaze cues), napr. pachové znacky, a 

orientacní body umístené vne bludište (distální, extramaze cues), napr. zarízení místnosti, okna, 

nebo i zdroje hluku. 

Pri ruzných experimentech máme obvykle zájem na tom, aby potkan používal jen nekteré 

z techto zdroju prostorové informace a mel tak omezený výber navigacních strategií, v ideálním 

prípade aby používal jen jednu z nich. Toho docilujeme jednak úplným odstranením nebo 

prekrytím urcitých stimulu, jednak tím, že uvedeme do konfliktu ruzné referencní rámce a 

prinutíme zvíre, aby se spoléhalo jen na jeden z nich, protože ty ostatní jsou pro rešení úlohy 

nepoužitelné. Príkladem první metody je napr. zatemnení (omezíme optické stimuly) nebo vodní 

bludište (omezíme proximální stimuly, zejména pachové), príkladem druhé je rotující aréna.  

Ve vetšine úloh však mužeme manipulovat se stimuly jen do urcité míry a zustává tedy i vetší ci 

menší nejistota v tom, jak zvíre úlohu reší.  

Zkoumání prostorového chování je duležité z mnoha duvodu. Jedním z nich je, že naprostá 

vetšina živocichu je schopna se v prostoru pohybovat a rešit problémy s tím spojené, takže práve 
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v této oblasti je možné v obdobných úlohách porovnávat kognitivní schopnosti ruzných 

živocišných druhu vcetne cloveka. 

Prostorové úlohy hrají nezastupitelnou roli pri studiu pameti. Prostorové chování bývá 

považováno za model vyšších nervových funkcí a také deklarativní pameti. Deklarativní pamet u 

cloveka oznacuje tu složku pameti, jejíž obsah muže být vedome vybaven a prípadne verbálne 

vyjádren. Prostorová pamet se považuje za její podsložku, jejíž obsah muže být vyjádren i 

nonverbálne, tj. prostorovým chováním, což umožnuje ji zkoumat i na zvírecím modelu 

(Stuchlík, 2006, Wittner, 2005). Mužeme ríci, že potkan nalezením skrytého cíle i beze slov 

vyjadruje své povedomí o tom, kde se cíl nachází (Bureš a Fenton, 2000). 

Prostorové úlohy tak umožnují na hlodavcích modelovat pusobení nekterých chorob, napríklad 

Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, schizofrenie, 

ischemického poškození a dalších (D'Hooge a De Deyn, 2001). Dále je možné sledovat vliv 

mozkových lézí, podávání farmak a dalších zákroku na výkonnost zvírat.  

Komplexní bludište 

Jedná se o prostor rozdelený bariérami do složité soustavy vzájemne pospojovaných chodeb nebo 

pruchodu, a úkolem zvírete je, aby našlo cestu do urcitého cíle. Tento typ úlohy sice nejvíce 

odpovídá obecné predstave bludište, v soucasné dobe se však využívá pomerne málo. Hlavním 

problémem je, že není snadné urcit, jakou strategii potkan používá. Muže se jednat o navigaci 

trasou ci praxí stejne dobre jako mapou. Stejne tak není zrejmé, jakých pri tom využívá vodítek. 

Konstrukce takovýchto bludišt je navíc pomerne obtížná. 

Proto vzniká snaha používat jednodušší aparáty, jejichž úcelem je vystavit zvíre jedné konkrétní, 

pokud možno jednoznacne definované situaci. 

Spirální Bättigovo bludište je jedním z typu komplexního bludište. Je specifické tím, že je 

uzavrené, a zvírata nemají možnost používat vnejší (extramaze) vodítka (Hodges 1996). 

Hebb-Williamsovo bludište navrhli Hebb a Williams (1946) pro studium zvírecí inteligence.  

Je tvorené ohranicenou ctvercovou platformou, start a cíl jsou umísteny v protilehlých rozích a 

jejich pozice v rámci místnosti je nemenná . Vnitrní prostor bludište je rozdelen ctvercovou sítí, 

podle níž jsou umístovány bariéry, které mohou být libovolne premistovány.  
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Toto bludište testuje referencní pamet (zvíre si musí pamatovat pozici startu a cíle) a pracovní 

pamet (konkrétní rozestavení bariér). Je možné vyhodnocovat pocet chyb, anebo cas potrebný 

k dosažení cíle. Nekdy se používá i vodní varianta tohoto bludište (Hoplight et al., 1996). 

 

 

Ukázky Hebb-Williamsova 

bludište s ruzným rozestavením 

bariér.  

 

Podle Hoplight, B. J., Boehm, G. W., 
Hyde, L. A., Deni, R., Denenberg, V. 
H. (1996): A Computer-Aided 
Procedure for Measuring Hebb-
Williams Maze Performance. 
Physiology & Behavior, Vol. 60, No. 
4, pp. 1171-1176.  
 

 

Radiální bludište 

Radiální bludište v moderní forme (radial arm maze, Olton radial arm maze) zavedl D. S. Olton 

v sedmdesátých letech minulého století. Sestává z centrální platformy, z níž paprskovite odbocují 

jednotlivé slepé chodby (ramena), na jejichž konci muže být umístena návnada. Používají se 

bludište ctyr - osmi-  dvanácti-  sedmnácti- i víceramenná. Zvíre muže navštevovat ramena bud 

libovolne, nebo jsou opatrena dvírky, která umožnují nebo naopak neumožnují vstup do urcitých 

ramen.  

Duležité je neumožnit zvíratum orientaci cichem, cehož se dociluje napr. tak, že ve všech 

ramenech je krome dostupné potravy také skrytá a neprístupná návnada, která vytvárí falešný 

signál. Je samozrejmé, že návnada nesmí být z centrální platformy prímo viditelná. 
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Pri nejjednodušší úloze jsou vnadena všechna ramena, a zvíre je musí postupne navštívit, aniž by 

se vracelo do tech, která již navštívilo. Touto metodou se testuje pracovní pamet.  

Úkol je možno ztížit použitím dvírek, která nutí zvíre vždy nekolik sekund pockat uprostred, než 

vstoupí do dalšího ramene, címž mj. znemožnují, aby zvírata navštevovala ramena poporade 

(kinestetická strategie) (viz napr. Crusio a Schwegler, 2005). 

Tzv. „úlohy 4/8 “ umožnují testovat zároven referencní i pracovní pamet. Potrava se zde totiž 

pokaždé nalézá jen ve ctyrech z osmi ramen. Zvíre tedy musí rozpoznat, která ramena jsou 

vnadená, a zároven která již navštívilo. Pokud vstoupí do nevnadeného ramene, jde o chybu 

referencní pameti, pokud do vnadeného, které však již predtím navštívilo a potravu sežralo, je to 

hodnoceno jako chyba pameti pracovní.  

Radiální bludište se využívají nejen pri testování pameti, ale také pri studiu místových bunek, a 

modifikované verze mohou být využity napr. i pro asociativní ucení, jsou-li ramena oznacena 

vnitrními stopami, napr. texturou.  

Obtížné je kontrolovat, jaké informace zvíre používá. Samozrejme nesmí návnadu jednoduše 

videt nebo cítit a vetšinou je i snaha omezit použití navigace pomocí pohybových strategií (napr. 

postupné navštevování ramen). Pokud jde o studium prostorových schopností, je vetšinou cílem 

aby zvíre používalo distální navigacní vodítka. Aby bylo možno vyloucit používání nežádoucích 

proximálních podnetu (napr. pachových stop v ramenech), je možné je ucinit neduveryhodnými 

tak, že bludištem je mezi pokusy rotováno a relevantní jsou pouze vnejší vodítka. 

Nekterí badatelé také požívají radiální vodní bludište, kde je hlavním cílem vyhnout se používání 

pachových znacek (Burešová et al., 1985). 

 

Již pred Oltonem existovaly urcité varianty radiálního bludište. Jednu z nich (starburst nebo 

sunburst maze) používat již Tolman (Tolman, 1948). Na pocátku pokusu mela zvírata k dispozici 

jedinou a navíc neprímou cestu k cíli. Když úlohu zvládla, byla puvodní cesta zaslepena, ale byly 

jim nabídnuty jiné, radiálne se rozbíhající chodby. Zvírata si vybírala prevážne tu, která vedla 

prímo k cíli, trebaže její vchod byl vzdálen od puvodne natrénované cesty – jinými slovy vedela, 

kterým smerem je cíl umísten vzhledem ke startovnímu bodu, což dokazuje, že nepoužívala 

jednoduchou navigaci trasou nebo praxí, ale širší reprezentaci mapového typu.  
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Ukázka Tolmanovy aparatury. V první variante 

(nahore) mela zvírata k dispozici predem danou 3x 

lomenou cestu vedoucí k cíli. Když se zvírata úlohu 

naucila, puvodní prímá cesta byla zaslepena (dole) a 

potkani byli nuceni použít jiné chodby.  

Prednostne volili chodbu c. 6, která vedla prímo k cíli, 

z cehož lze vyvodit, že znala skutecnou lokalizaci cíle 

v rámci místnosti, nikoli jen konkrétní trasu. 

 

Podle Tolman, E.C. (1948): Cognitive maps in rats and men. 

Psychol. Rev., 55: 209-220 

 

 

Modifikované ctyrramenné bludište se využívá pri zkoumání anxiety zvírat. Dve protilehlá 

ramena jsou obklopena vysokými stenami, dve kolmá ramena steny nemají, a bludište je 

umísteno 50 cm nad podlahou. Potkani se bojí výšek, takže za normálních okolností preferují 

uzavrená ramena. Pri podání anxiolytik se potkani více pohybují v otevrených ramenech. Hodnotí 

se i celková aktivita potkanu, stejne jako snaha uniknout z bludište skokem (úniková reakce).  

T- bludište a Y-bludište 

Tyto úlohy mužeme považovat za elementární výseky komplexního bludište, resp. za radiální 

bludište s malým poctem ramen.  

V T-bludištích se casto studuje pracovní pamet v úloze alternace. Zvíre je vypoušteno 

v nejdelším, startovním rameni a pri po sobe následujících pokusech musí zvíre strídave 
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navštevovat pravé a levé rameno, musí si tedy pamatovat, kam odbocilo minule, a navštívit 

rameno opacné. Obvykle se používá návnada, ale potkani provádejí alternaci i spontánne. Pri 

zpoždené alternaci se sleduje, po jaké dobe jsou si zvírata ješte schopna pamatovat predchozí 

volbu. 

Význam alternace není dosud presne znám – zvírata by zdánlive mela spíše opakovat volbu, která 

se jim napoprvé vyplatila, a ne se rozhodovat opacne. Jedním z možných výkladu je, že jde o 

projev exploracní aktivity. Prakticky je však alternace významná mj. proto, že mizí pri inaktivaci 

hipokampu (Dudchenko, 2004).  

V T-bludišti lze studovat i pamet dlouhodobou, pokud je návnada vždy ve stejném rameni a zvíre 

si musí pamatovat, které to je.  

Y-bludište se od T-bludište liší tím, že má trojstrannou radiální symetrii. Muže být používáno 

v prostorových úlohách, a také pro studium asociativního a operantního ucení. Nove bylo 

modifikováno i pro úlohy kontrolované pocítacem Gaffan a Eacott (1994), viz níže. 

Morrisovo vodní bludište 

Morrisovo vodní bludište, které navrhl Richard G. Morris  (Morris, 1981) patrí k 

nejpoužívanejším pokusným úlohám používaným pro studium pameti, prostorových a 

kognitivních schopností u potkanu a dalších laboratorních zvírat, zejména jiných druhu hlodavcu.  

Zarízení má podobu rozmerné (pro potkany obvykle kolem 2 m) kruhové nádrže s vodou, která je 

zakalena vhodným barvivem. K zakalení vody se používají ruzné typy netoxických syntetických 

a prírodních barev a dokonce i mléko. Pod její hladinou je ukryt ponorený ostruvek (platform), 

umístený mimo stred bludište a dostatecne daleko od steny, aby nemohl být nalezen s jejím 

využitím. Nejcasteji se umistuje do stredu jednoho z kvadrantu bludište. 

Zvírata vypuštená do nádrže se snaží uniknout, pricemž jejich úkolem je nalézt ostruvek a 

vyšplhat na nej. Poté je zvíre nejakou dobu na ostruvku ponecháno, aby se zorientovalo, a pak je 

odebráno z bludište. Pokud zvíre cíle vubec nedosáhne do urcité doby (napr. do 1 nebo 2 minut), 

je na ostruvek navedeno experimentátorem.  

Zvírata jsou vypouštena z ruzných míst na obvodu bludište, aby se musela naucit správnou 

polohu ostruvku vzhledem k okolním orientacním bodum. Pri testech referencní pameti je poloha 

ostruvku behem nekolika dní stejná, zatímco pri testech pameti krátkodobé je ostruvek  ze dne na 
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den premistován a zvíre si musí zapamatovat jeho polohu mezi dvema plavbami behem jediného 

dne. 

Protože se jedná o úlohu, kdy je cíl neviditelný a nejsou k dispozici proximální vodítka, zvíre 

(obvykle) nemuže používat  jiné navigacní strategie než alotetické, a úspešné rešení úlohy je 

silnou podporou teorie kognitivních map.  

Z povahy úkolu vyplývá, že je nutné,  aby zvírata mela k dispozici primerené množství vnejších 

vodítek (extramaze cues), zejména zrakových, ale i sluchových a jiných. Stewart a Morris (1993) 

poukázali na skutecnost, že je velmi obtížné urc it, jaká vnejší vodítka potkani používají. 

Morrisovo bludište bylo puvodne navrženo proto, aby byla zvírata nucena spoléhat na alotetickou 

navigaci a distální vodítka, nebot na vodní hladine neexistují žádné orientacní body ani pachové 

stopy. Navzdory této skutecnosti se ukázalo, že zvírata mohou i ve vodním bludišti pachové 

stopy používat. (Stewart a Morris, 1993, Means et al., 1992, prehled viz D´Hooge, De Deyn, 

2001) 

Moghaddam a Bureš (1996, podle Stuchlík, 2003) zkoumali význam idiotetické navigace ve 

vodním bludišti. Za úplné tmy vypoušteli potkany ze startovního místa v nemenné pozici vuci 

ostruvku. Ukázalo se, že zvírata pracují s mnohem delší latencí, a že klícové pro jejich výkon je 

pocátecní otocení, a že tedy podstatou ucení je spíše motorický návyk. Pokud ostruvek minuli, 

hledali jej nahodile, což naznacuje, že idiotetická integrace dráhy je ve vodním prostredí pomerne 

nepresná. 

Pri vyhodnocování  úloh ve vodním bludišti se merí nekolik velicin. Doba latence predstavuje 

cas do nalezení ostruvku. Wishawova chyba udává pomer nejkratší možné doby jeho dosažení 

ke skutecné latenci.  

Dále se zaznamenává doba, kterou potkan tráví u steny. Pohyb podél sten (thigmotaxe) je 

v podstate normální úniková reakce u nezkušeného zvírete, nebo u potkana s poškozenými 

prostorovými schopnostmi. 

 Smerový úhel udává rozdíl smeru, kterým se potkan vydá, se skutecným smerem k ostruvku . 

S pomocí sledovacího zarízení lze také prímo merit délku dráhy a její prostorový vztah k poloze 

ostruvku, napr. jaký podíl casu zvíre stráví v cílovém kvadrantu.  

Jako kontrola se muže používat bludište s viditelným nebo oznaceným ostruvkem, které na 

zvírata neklade tak veliké nároky a které se používá k testování procedurálního aspektu úlohy (k 

vyloucení sensorimotorického ci motivacního deficitu). 
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Po osvojení úlohy je možné pouštet potkany do bludište bez ostruvku (probe trials), kdy se 

testuje, zda se prednostne pohybují v prostoru, kde by ostruvek mel být, anebo hledají náhodne ci 

s pomocí urcité strategie. Problémem je skutecnost, že potkan muže na nenalezení ostruvku 

reagovat náhodným hledáním, ackoli jeho puvodní polohu zná (Burešová et al., 1985). 

Zajímavou modifikací Morrisova bludište je tzv. ostruvek na požádání (on-demand platform), 

který poprvé použili Burešová, Krekule, Zahálka a Bureš (1985). Na jejich práci dále navázali 

Spooner et al. (1994), kterí zavedli velmi podobný design úlohy pod názvem Atlantis platform. 

Zvírata jsou nejprve trénována s obvyklým skrytým ostruvkem. Pozdeji zustává ostruvek trvale 

potopený a mimo dosah plavajícího zvírete, vynorí se teprve tehdy, když potkan stráví urcené 

množství casu ve vymezeném prostoru okolo jeho polohy. Potrebný cas se pritom muže dále 

prodlužovat a polomer cílové oblasti naopak zmenšovat. Tato úloha vyžaduje mnohem presnejší 

lokalizaci cíle než úloha s pevným ostruvkem – náhodné nalezení ostruvku je vylouceno, stejne 

jako strategie využívající pouze približné urcení polohy. Navíc se zvíre musí zdržovat delší dobu 

na jednom míste, aniž by se mu dostalo potvrzení, že si pocíná správne – to umožnuje poznávat, 

nakolik je jeho kognitivní mapa presná a nakolik jí duveruje. 

Vodní bludište je úlohou s averzivní motivací a prinejmenším behem osvojování pusobí u zvírat 

stres, jehož vliv jak na osvojení, tak na uchovávání vzpomínek nelze opomíjet (Hölscher, 1999).  

Zdá se, že silnejší motivace ve vodním bludišti je napr. duvodem rychlejšího ucení ve srovnání 

s radiálním bludištem (Hodges, 1996).  

Má se za to, že metodika vodního bludište dobre vyhovuje potkanum, protože jde o zvírata 

pocházející z mokrinatých oblastí a zvyklá na pohyb ve vode, zatímco u jiných druhu muže 

zpusobovat silnejší stres, zkreslující výsledky. 

Duležitou roli má teplota vody – príliš chladná voda zpusobuje stres a prípadne podchlazení 

zvírat, zejména tech menších. Vhodná teplota je okolo 25 C. 

Ve vyhodnocování úlohy je treba brát v úvahu radu faktoru. Jedním z nich je napr. fyzická 

kondice a s ní související rychlost plavání. Vliv má i použitý kmen pokusných zvírat a jejich 

pohlaví. Duležitou roli hraje i momentální hladina pohlavních hormonu.  

Výkonnost se pritom postupne snižuje s vekem, což muže souviset s postupným zhoršováním 

funkce hipokampu (prehled viz D´Hooge a De Deyn, 2001). Oboustranné hipokampální léze 

úspešnému nalezení ostruvku ve vodním bludišti zabranují (Morris et al., 1982 podle Wittner, 

2005). 
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Suché arény 

Úloha sbírání pelet byla zavedena jako nástroj pro studium place cells a head-direction cells 

(Muller a Kubie 1987 podle Stuchlík 2003). Vyhladovelý potkan se pohybuje v kruhovém 

prostoru a hledá pelety, které dopadají v pravidelných intervalech, ale na náhodná místa arény. 

Výhodou je, že zvíre se pohybuje rovnomerne po celém prostoru a jeho chování je pomerne 

konstantní 

Úloha preference místa je založena na podobném principu, ovšem peleta spadne jen tehd y, když 

zvíre navštíví urcité spouštecí místo. Potkan tedy vyhledává, kam potrava dopadla, a následne se 

co nejkratší cestou vrací ke spouštecímu místu.  

Pasivní vyhýbání se místu je modifikací úlohy sberu pelet, kdy se zvíre soucasne vyhýbá 

urcitému sektoru nehybné arény, nebo v prípade rotující arény sektoru definovanému vzhledem 

k rotující aréne  (arena frame task), nikoli k místnosti. Nevýhodou je, že k úspešnému rešení 

postacuje pouhé omezení exploracní aktivity zvírete. 

Dvojité vyhýbání se místu (double avoidance task)  

Potkani, sbírající pelety, trénovaní vyhýbat se urcitému sektoru kruhové arény, se po roztocení 

arény zacnou vyhýbat dvema sektorum, jednomu definovanému vuci místnosti, a druhému vuci 

vnitrku arény. To nasvedcuje tomu, že zvírata si nezávisle pamatují polohu zakázané oblasti jak 

vzhledem k vnejším (extramaze) orientacním bodum, tak vzhledem k vnitrku arény (tj. 

idioteticky ci vzhledem k intramaze cues). (Fenton, 1998 podle Bureš a Fenton, 2000) 

Aktivní alotetické vyhýbání se místu (active allothetic place avoidance, AAPA) 

Tato pomerne nová úloha byla navržena  tak, aby se potkan musel vyhýbat zakázanému sektoru 

rotující arény, který je definován v souradném systému místnosti (room frame task). Díky rotaci 

se potkan nemuže spoléhat na vodítka uvnitr bludište ani na integraci dráhy, ale je nucen využívat 

orientacní body mimo arénu. To lze doložit tím, že za tmy není úlohu schopen zvládnout. Navíc 

se musí aktivne pohybovat, aby se potrestání vyhnul, jinak je do zakázané oblasti zanesen rotací 

arény. To na nej klade mnohem vetší nároky než úlohy založené na pasivním vyhýbání se místu. 

Navíc není nutné zvírata potravne motivovat sbíráním pelet, stací averzivní motivace (mírné 

elektrošoky). 

Její osvojení je rychlejší než u jiných úloh, srovnatelné s vodním bludištem, a protože 

nepredpokládá pohyb ve vode, je použitelná i pro mladší zvírata, která ješte neumejí dost dobre 

plavat (Cimadevilla et al., 2000b). 
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Hlavním merítkem výkonu zvírete je pocet vstupu do trestaného sektoru. Dále se hodnotí délka 

ušlé trajektorie mezi dvema vstupy, a pocet šoku navíc, tj. kolikrát potkan po prvním šoku 

neopustil zakázanou oblast. Opakované trestání naznacuje, že potkan není schopen vybavit 

únikovou reakci.  

Pri hodnocení se prihlíží k celkové vzdálenosti uražené zvíretem v souradnicovém systému arény, 

která musí prekrocit urcitou hodnotu, napr. 40 m. Pokud se totiž zvírata pohybují jen omezene 

nebo vubec, pocet vstupu do zakázané oblasti nijak nesouvisí s jejich orientací v prostoru 

(Stuchlík, 2004). 

Tato úloha je vysoce citlivá k inaktivaci hipokampu. Dokonce i jednostranná hipokampální 

inaktivace pomocí mikroinjekce tetrodotoxinu zpusobuje výrazne zhoršené osvojování i 

vybavování úlohy, negativní vliv mají i inaktivace provedené po tréninku. Úloha je zrejme 

citlivejší k hipokampálnímu poškození než Morrisovo vodní bludište, kde jednostranné 

hipokampální léze výkon neovlivnují (Cimadevilla et al., 2001).  

Je možné, že k orientaci mezi dvema nesouhlasnými prostorovými rámci je nezbytné, aby potkan 

disponoval dvema funkcními hipokampy. 
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Pocítacem kontrolovaná bludište a virtuální realita 

V souvislosti s rozvojem pocítacových technologií, jmenovite virtuální reality, se samozrejme 

objevily i pokusy zavést tuto metodiku do studia prostorové kognice laboratorních zvírat.  

Není však vždy snadné sestavit aparaturu odpovídající senzorické výbave pokusných zvírat – 

v prípade potkanu je nutné brát v úvahu nižší zrakovou ostrost (zejména u albínu), široké zorné 

pole a monochromatické videní.  

 

Pocítacem kontrolované Y-bludište podle 

Gaffana a Eacotta.  

Všechny 3 ramena jsou identická, na jejich 

konci jsou umísteny dva pocítacové 

monitory vedle sebe (ukázáno pouze 

v horním rameni).  

(F) Krmítko. (S) Obrazovka. (B) Detektory 

paprsku sledovacího systému. Rozmery 

v cm. 

 

Podle Gaffan, E. A., Eacott, M. J. (1994): 
Acomputer-controlled maze environment for testing 
visual memory in the rat. Journal of Neuroscience 
Methods 60: 23-37 

 

 

Gaffan a Eacott (1994) vytvorili pocítacem ovládanou aparaturu pro studium vizuální a 

prostorové pameti s využitím pocítacové grafiky, takže potkani byli omezeni na vizuální 

informaci. Použili modifikovanou verzi Y-bludište, v jehož každém rameni byly umísteny dva 

pocítacové monitory a krmítko. Potkan, který se nacházel v jednom z ramen, dostal na výber 

mezi dvema zobrazeními ve dvou zbývajících ramenech. Pokud vstoupil do správného ramene, 

byl odmenen peletou. 

Prezentované stimuly byly rozdeleny na objekty, tedy geometrické útvary umístené uprostred 

dvojice stínítek, bud jednobarevné, nebo texturované, a scény, které sestávaly z vetšího množství 
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malých geometrických tvaru na jednolitém pozadí. Potkani se skutecne naucili rozlišovat 

odmenované a neodmenované stimuly, a dokázali tak, že jsou schopni nejen vnímat stimuly 

zobrazené na pocítacovém monitoru. Nepodarilo se prokázat, že by pohyblivé stimuly mely 

pozitivní efekt na rozlišování. Autori považují metodu za slibnou, a doufají v její použití pri 

testování léciv, jmenovite psychofarmak. 

Pocítacové zobrazení použili ve své práci i Nekovárová a Klement (2005). Potkani zde byli 

umísteni v boxu s výhledem na pocítacový monitor a k dispozici meli krmítko a pácku. Pokud 

stiskli pácku v odmenované situaci, byli odmeneni peletou. Prínos jejich experimentu spocíval 

v overení, že potkani jsou schopni reagovat na pohyb a vzájemnou konfiguraci zobrazených 

stimulu. 

V nejduležitejším pokusu byl potkanum prezentován bílý ctverec a bílý vertikální pruh, který se 

k nemu postupne približoval. Stisknutí pácky potkanem bylo odmeneno pouze v situaci, že se oba 

objekty dotýkaly. Ukázalo se, že potkani jsou schopni se úlohu naucit. Casto ovšem stiskali 

pácku v ocekávání odmenované situace príliš brzy, když se pruh ke ctverci teprve približoval 

(anticipacní chování).  Kontrolní pokus ukázal, že zvírata nejsou schopna úlohu zvládnout bez 

vizuální informace, pouze na základe znalosti casového rozvržení odmenovaných period. 

Vývoj skutecné virtuální reality pro potreby potkanu však predstavoval obtížnejší úkol. 

Predevším bylo nutné prizpusobit postupy obvyklé u lidí a jiných primátu pro hlodavce, jejichž 

senzorické vybavení je velice odlišné. První úspešnou aparaturu predstavil Hölscher et al. (2005). 

Promítací plocha virtuální reality mela toroidální tvar, a promítaný obraz mel rozsah 60° nad a 

20°pod horizont, a v rovine horizontu bylo zorné pole celých 360°. Potkan byl umísten uprostred. 

Byl upevnen ve speciálním postroji tak, aby nohama spocíval na polystyrénové kouli o prumeru 

50 cm a hmotnosti 1,5x vetší než potkan. Tato koule byla nadlehcována vzduchovým polštárem, 

aby se pri potkanove pohybu mohla volne otácet. Její pohyb byl monitorován a podle nej 

s pohybovala i virtuální scéna, címž vznikalo zdání pohybu v prostoru. Odmenování bylo 

zajišteno trubickou, která potkanovi privádela do úst oslazenou vodu. 
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Aparatura pro studium potkanu ve virtuální úloze. 

(A) Bocní celkový pohled na aparaturu v prícném rezu. (B) Detail upevnení potkana. (ain) 

Prívod vzduchu pro vzduchový polštár. (W) Kolecka, která omezují rotaci koule. (aie) Snímac 

úhlových prírustku, zaznamenává orientaci tela zvírete. (aam) Aluminiové zrcadlo promítající 

obraz projektoru na stínítko. (p) Rovinná zrcadla. (b) Projektor. 

 

Podle Hölscher, C., Schnee, A., Dahmen, H., Setia, L., Mallot, H. A. (2005): Rats are able to navigate in virtual 
environments. The Journal of Experimental Biology 208, 561-569 
 

Výsledky ukázaly, že potkani byli schopni si osvojit jednoduché úkoly ve virtuální realite, tedy 

že patrne interpretují umelé prostredí jako skutecné. 

Virtuální realita v této podobe má oproti pevným bludištím nekolik výhod. Umožnuje studium 

navigace na mnohem vetších vzdálenostech než je jinak v laboratori proveditelné. Je možné 

simulovat velmi širokou škálu nejruznejších podnetu nebo dokonce celých virtuálních prostredí a 

ruzne s nimi manipulovat mnohem snadneji než s fyzicky existujícími objekty. Je také snadnejší 

kontrolovat, jaké stimuly zvírata využívají, jmenovite omezit je pouze na zrakovou modalitu.  
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Významnou výhodu predstavuje i možnost použít obdobné úlohy pro ruzné živocišné druhy vc. 

cloveka. 

Nevýhodou je, že tato metoda simuluje reálné prostredí pouze z hlediska zrakového a substrátove 

idiotetického. Hmatové podnety nemohou být simulovány, proto Hölscheruv tým musel použít 

„nekonecné“ prostredí složené z válcu zavešených nad podložkou mimo dosah potkana, tedy bez 

jakýchkoli prekážek, kterých by se zvíre mohlo pokusit dotknout. Jde tedy úlohu zcela odlišnou 

od obvyklých bludišt, kde je naopak role bariér zcela klícová. Urcitou nevýhodou je také 

pomerná složitost aparatury.  
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9) Záver  

Prostorové chování se považuje za experimentálne nejsnáze prístupnou oblast kognice, navíc 

oblast do znacné míry analogickou u cloveka i pokusných zvírat, a tudíž leží v ohnisku zájmu 

prírodních ved.  

Výzkum této oblasti je kombinací rady metodických prístupu z oblasti etologie, psychologie a 

neurofyziologie. Nezastupitelnou roli zde hrají prostorové úlohy, bludište, která umožnují 

sledovat chování zvírat ci konkrétních bunek v jejich mozcích pri plnení definovaných úkolu.  

Teprve vzájemné porovnávání výsledku získaných v ruzných úlohách nám muže poskytnout 

celkový obraz, nebot bylo zjišteno, že ruzné typy bludišt testují odlišné komponenty navigacního 

systému zvírat a ne vždy lze výsledky získané v jednom typu aparatury zobecnovat.  

Panuje shoda, že strukturou s klícovým významem pro navigaci je hipokampus, jehož poškození 

narušuje výkon v celé rade úloh. Nekterí autori považují tuto cást mozku za sídlo kognitivní 

mapy, cemuž se zdá nasvedcovat existence místových neuronu. Jiné výklady však považují 

hipokampus za oblast s pusobností mnohem širší, zahrnující epizodickou pamet a tvorbu asociací 

mezi ruznými stimuly vcetne neprostorových. Upresnení úlohy hipokampální oblasti jako celku a 

jejích jednotlivých složek predstavuje jeden ze zásadních úkolu moderní neurofyziologie. 

Pozoruhodným objevem nedávné doby byl nález vzájemne propojených populací grid cells a 

head-direction cells v entorhinální kure. Reprezentace prostoru v této oblasti se v mnoha rysech 

odlišuje od té hipokampální, a s nejvetší pravdepodobností se jedná o velice duležitou 

komponentu kognitivní mapy. Grid cells se jiste stanou cílem dalšího zkoumání, podobne jako 

tomu bylo v minulosti v prípade place cells – a je možné, že práve tyto výzkumy prinesou 

odpoved na nekteré z otázek, které dosud zustávají nezodpovezeny.  
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