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Súhrn 
Hudba je univerzálny prostriedok, ktorý sa stal dôležitou súčasťou života jednotlivca. Počúvanie hudby pri-
náša so sebou zmenu aktivity v početných oblastiach mozgu vrátane kľúčových štruktúr zapojených do emo-
cionálneho spracovania. Schopnosť hudby modulovať aktivitu v týchto štruktúrach je dôkazom jej schopnos-
ti indukovať emócie. S tým súvisia aj zmeny v činnosti autonómneho nervového systému a neuroendo-
krinného systému, ktoré zároveň významným spôsobom ovplyvňujú imunitný systém. Môžeme teda predpo-
kladať, že hudba aktivovaním kľúčových mozgových štruktúr a s nimi spojenými autonómnymi, neuroen-
dokrinnými a imunitnými reakciami a interakciami, sprostredkuje prospešné účinky na telesné i duševné 
zdravie človeka. 

Kľúčové slová: hudba, mozgové štruktúry, emócie, autonómny nervový systém, zdravie. 

 

Summary 
Music is the universal medium who became an important part of an individual's life. Listening to music chan-
ges the activity in numerous brain regions including the key brain structures involved in emotional proces-
sing. The ability of music to modulate the activity of these structures is proof of its ability to induce emotions. 
This is related to changes in the activity of the autonomic nervous system and neuroendocrine system, which 
also significantly affect the immune system. Therefore we can assume that activation of key brain structures 
in association with music and associated autonomous, neuroendocrine and immune responses and interac-
tions will mediate the beneficial effects on physical and mental health. 

Key words: music, brain structures, emotions, autonomic nervous system, health. 

 

1. Úvod 
Hudba je fenomén, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho 

počiatkov až po súčasnosť, rovnako jednotlivca od pre-
natálneho vývinu až po smrť. Keďže hudba tvorí pevnú 
súčasť nášho každodenného života, v poslednom období sa 
stále častejšie stáva predmetom skúmania a zároveň 
nachádza svoje uplatnenie vo vede a výskume. Počúvanie 
hudby ako aj samotné „muzicírovanie“ predstavuje zapo-
jenie širokých oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na 
procesoch ako sú: percepcia a multimodálna integrácia, 
pozornosť, učenie a pamäť, syntaktické a významové 
spracovanie informácií, akcia, emócie a sociálna kognícia. 
To z hudby zároveň robí ideálny prostriedok na skúmanie 
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funkcií ľudského mozgu. V poslednom období prispel tento 
nástroj k novým poznatkom v oblasti sociálnej, kognitívnej 
a afektívnej neurovedy (Koelsch, 2012). Hudba je schopná 
indukovať prakticky všetky emócie ako sú radosť, smútok, 
vzrušenie, pokoj, strach, relaxácia až po silné emocionálne 
zážitky, ktoré pociťujeme napríklad ako zimomriavky 
(Sloboda, 2010; Gabrielsson, 2010). Schopnosť hudby in-
dukovať prevažne pozitívne emocionálne zmeny využívame 
často na reguláciu nálady a nabudenia, podobne ako kofeín, 
čokoládu alebo alkohol (DeNora, 2000; North a spol., 2004; 
Roth, 2004). Hudba slúži športovcom na zvýšenie motivácie 
a vytrvalosti (Terry a spol., 2012), všeobecne na zvýšenie 
pozornosti a bdelosti (Soto a spol., 2009), na zvýšenie kon-
centrácie (Firlik, 2006), vo filmoch na indukciu emócií 
(Cohen, 2010) a v neposlednom rade ako muzikoterapia na 
podporu zdravia a duševnej pohody. Hudba sa používala na 
ovplyvnenie ľudského zdravia už od staroveku (Nilsson, 
2008). V súčasnosti nachádza hudba svoje uplatnenie v pod-
pore zdravia a duševnej pohody okrem iného aj v klinickej 
praxi ako prostriedok na zmiernenie bolesti, relaxácie, psy-
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choterapie a podporu osobnostného rastu. Mnohé štúdie 
v súvislosti so spomínanými klinickými aplikáciami hudby 
a všeobecne s vplyvom hudby na ľudský organizmus sú čas-
to založené na subjektívnom hodnotení. Hoci je táto metóda 
napriek limitáciám a kritike pre hodnotenie emócií nezastu-
piteľná (Zentner a Eerola, 2010), vplyv emócií, a teda aj 
hudby na ľudský organizmus má aj konkrétne účinky na au-
tonómny nervový systém (ANS) a neuroendokrinný systém, 
ktoré dokážeme zaznamenať a merať (Hodges, 2010). ANS 
a neuroendokrinný systém zároveň významným spôsobom 
ovplyvňujú imunitný systém. Môžeme teda predpokladať, 
že hudba aktivovaním kľúčových mozgových štruktúr  
a s nimi spojenými autonómnymi, neuroendokrinnými 
a imunitnými reakciami a interakciami, sprostredkuje pro-
spešné účinky na telesné i duševné zdravie človeka. 

2. Percepcia hudby 
Roku 2005 Koelsch a Siebel predstavili model, ktorý 

slúži ako základ pre rôzne aspekty percepcie hudby 
(Koelsch a Siebel, 2005; Koelsch, 2011). Model na základe 
štúdií s využitím elektroencefalografie (EEG) a funkčnej 
magnetickej rezonancie (fMRI) opisuje jednotlivé procesy 
percepcie hudby, ich časový priebeh ako aj lokalizáciu 
v mozgu. Podľa tohto modelu (obr. 1) dekódovanie akustic-
kej informácie začína extrakciou akustických vlastností ako 
sú periodicita, farba a výška tónu, intenzita a lokalizácia na 
úrovni mozgového kmeňa.  

 

 

 
Obrázok 1. Model percepcie hudby (upravené podľa Koelsch a Siebel, 2005; Koelsch, 2011).  

Skoré dekódovanie informácií už na úrovni oliva supe-
rior, colliculus inferior a corpus geniculatum mediale 
(CGM) má význam pre skorú detekciu zvukových signálov 
nebezpečenstva (Garcia-Cairaso, 2002; Weinberger, 2011). 
Neuróny z mediálnej skupiny CGM vytvárajú priame spo-
jenia s laterálnymi jadrami amygdaly (LeDoux, 2000; 
Nieuwenhuys a spol., 2008). Mediálna skupina CGM prijí-
ma navyše somatosenzorické informácie (napr. z tr. spinot-
halamicus), pričom sa sluchové a somatosenzorické projek-
cie prekrývajú (LeDoux a spol., 1987). Neuróny mozgového 

kmeňa sluchovej dráhy vytvárajú spojenia aj s neurónmi re-
tikulárnej formácie, čím vytvárajú dôležitú zložku retikulár-
neho aktivačného systému. Veľké retikulospinálne neuróny 
v kaudálnej pontínnej retikulárnej formácii môžu byť akti-
vované v krátkych latenciách pomocou akustických pod-
netov pravdepodobne vďaka početným priamym vstupom 
z ventrálnych a dorzálnych kochleárnych jadier a jadier oli-
várneho komplexu (Koch a spol., 1992). Tieto retikulárne 
neuróny sa podieľajú na generácii motorických reflexov a je 
preto možné, že projekcie zo sluchového mozgového kmeňa 
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k neurónom retikulárnej formácie prispievajú k vitali-
zujúcim efektom hudby, čo sa prejavuje u ľudí napríklad 
pohybom vyprovokovaným hudbou (Koelsch, 2012). Evo-
kované potenciály vyvolané akustickými podnetmi na úrov-
ni mozgového kmeňa sa objavujú už za niekoľko milise-
kúnd (ms) (Näätänen, 1990). 

Z mozgového kmeňa sú informácie ďalej prenášané 
axónmi väčšiny neurónov CGM cez radiatio acustica do ip-
silaterálnej primárnej sluchovej kôry na hornej ploche gyrus 
temporalis superior v gyrus temporalis transversus (Hes-
chlov závit), čo korešponduje s Broadmannovou oblasťou 
(BA) 41. Primárnu sluchovú kôru obklopuje asociačná slu-
chová kôra. Asociačná kôrová oblasť korešponduje mediál-
ne od primárnej kôrovej oblasti s BA 52 a laterálne s BA 42 
a BA 22 (Kaas a Hackett, 2000). V primárnej a pravde-
podobne aj asociačnej sluchovej kôre sú extrahované kon-
krétnejšie informácie o akustických vlastnostiach ako sú 
napr. výška, farebnosť a sýtosť tónov, intenzita a drsnosť. 
Tieto operácie sú reflektované kognitívnymi evokovanými 
potenciálmi (event related potentials - ERP) s latenciami 
okolo 100 ms (Näätänen, 1990). 

Po extrakcii akustických vlastností vstupujú sluchové in-
formácie do sluchovej senzorickej pamäti, kde sú uchová-
vané niekoľko sekúnd. Operácie sluchovej pamäti sú spro-
stredkované sluchovou kôrou v strednej a zadnej oblasti gy-
rus temporalis superior vrátane Heschlovho závitu (BA 41, 
42, 52) a planum temporale (BA 22p) a sú reflektované tzv. 
mismatch negativitou (MMN) (Näätänen a spol., 2007). Na 
vzniku MMN sa okrem sluchovej kôry podieľajú aj frontál-
ne oblasti (BA 6, 44 a 45). Súčasne sa formujú sluchové 
tvary (tzv. geštalty), čo zahŕňa procesy percepčnej separá-
cie, melodického, harmonického, metrického, rytmického, 
zvukovo farebného a priestorového zoskupovania. Formo-
vanie sluchových geštaltov nasleduje podľa autorov princí-
py tzv. Geštalt psychológie (tvarovej psychológie) ako je 
princíp podobnosti (totožnosti), blízkosti (proximity) a kon-
tinuity (Koelsch, 2012). Tieto procesy sú dôležité pre analý-
zu sluchovej scény a segregovanie sluchového prúdu, čo je 
dôležité nielen pre percepciu hudby, ale aj pre separáciu 
hlasu hovoriaceho od ostatných zvukov v prostredí pri kon-
verzácii. Ako kľúčová štruktúra pre tieto procesy sa javí 
planum temporale (BA 22p). Ďalším stupňom percepcie 
hudby, ktorý je úzko spojený s formovaním sluchových geš-
taltov je presná analýza intervalov, ktorá zahŕňa jednak 
spracovanie vzťahov medzi dvomi notami (melódie alebo 
akordu) z hľadiska výšky jednotlivých tónov ako aj z ča-
sového hľadiska. Pozorovania pri poškodení mozgu nazna-
čujú, že melodické a časové intervaly sú spracovávané ne-
závisle (Peretz a Zattore, 2005; Di Pietro a spol., 2004; 
Koelsch, 2012). Do identifikácie presných intervalov 
z hľadiska výšky tónu sú zapojené sluchové kôrové oblasti 
(BA 22a a 22p), zatiaľ čo presná analýza intervalov 
z časového hľadiska zahŕňa aj aktivitu planum polare, sup-
lementárnych a premotorických oblastí, bazálnych ganglií 
a mozočka (Koelsch, 2012).  

Vytvorené geštalty sú prerekvizitou pre budovanie syn-
taktických konštrukcií v hudbe. Každá hudba má jednotlivé 
hudobné prvky (napr. tóny alebo akordy) usporiadané do 
hierarchických štruktúr podľa syntaktických pravidiel, ktoré 
vytvárajú závislosti na úrovni vetnej štruktúry na dlhšie 

vzdialenosti. Takéto hierarchicky organizované syntaktické 
štruktúry sú zvlášť dôležité pre sprostredkovanie hudobného 
významu a spracovanie takýchto štruktúr môže vyvolať 
emócie. Elektrofyziologické štúdie ukázali, že narušenia 
syntaktických hudobných zákonitostí vyvolali reak-
cie s negatívnou polaritou okolo 150-350 ms po zaznení 
iregulárneho akordu nad pravými fronto-temporálnymi ob-
lasťami (Early Right Anterior Negativity - ERAN a Right 
Anterior-Temporal Negativity - RATN) (Koelsch a Siebel, 
2005). Štúdie použitím fMRI naznačujú, že spracovanie hu-
dobnej syntaxe zahŕňa aj pars opercularis gyrus frontalis 
inferior (BA 44) a superior bilaterálne s predominanciou 
vpravo, gyrus temporalis superior a ventrálnu premotorickú 
kôru. Zapojenie Brocovej oblasti (BA 44) v syntaktických 
procesoch hudby naznačuje, že sa tieto prekrývajú so syn-
taktickým spracovaním reči, ale aj spracovaním matematic-
kých vzorcov (Koelsch, 2011). Syntaktická anomália, na-
príklad nepredvídaný tón v melódii alebo neočakávaný 
akord, ktorý pozmení harmonickú štruktúru diela, môže vy-
volať emocionálnu alebo afektívnu odpoveď akou je naprí-
klad prekvapenie, čo býva často využívané skladateľmi ako 
prostriedok vyjadrenia. Procesy, ktoré takéto udalosti spre-
vádzajú, vyžadujú štrukturálnu reanalýzu a opravu, čo sa 
prejavuje ako ERP s maximom okolo 600-900 ms a v lite-
ratúre sú označované ako P600 alebo LPC (Late Positive 
Component) (Peretz a spol., 2009). Zdá sa, že P600/LPC 
môže byť vyvolaný len vtedy, keď sa probandi sústredili na 
počúvanie hudobných podnetov, čo by znamenalo, že LPC 
je spojené s procesom vedomej detekcie hudobných 
nepravideľností (Koelsch, 2011).  

Hudba je prostriedok komunikácie. Pri počúvaní hudby 
sa cez interpretáciu hudobnej informácie sprostredkuje 
určitý význam. Význam, ktorý vyplýva z hudobnej infor-
mácie môžeme rozdeliť na extra-hudobný, intra-hudobný 
a muzikogénny.  

Extra-hudobný význam vychádza z porovnania s ne-
hudobným svetom. Napríklad hudba môže znieť farebne 
alebo pripomínať spev vtáka. Ďalej môže vykazovať 
prítomnosť určitého psychologického stavu, napríklad emócie 
alebo intencie. V súvislosti s intenciami ukázala štúdia 
použitím fMRI, že poslucháči automaticky zapájali sociálnu 
kogníciu počas počúvania hudby v snahe dekódovať zámery 
skladateľa alebo interpreta (Steinbeis a Koelsch, 2008). Tá 
istá štúdia ukázala aktivácie posteriórnych temporálnych 
oblastí zapojených v sémantickom spracovaní, čo môže 
znamenať, že dekódovanie intencií by mohlo mať 
významovú kvalitu. Ďalším príkladom extra-hudobného 
významu sprostredkovaného hudbou je symbolický význam 
(napr. národná hymna). Z hľadiska elektrofyziológie sa 
spracovanie hudobného významu prejavuje dvomi nega-
tívnymi ERP komponentmi: N400 a N5. N400 reflektuje 
spracovanie významu rovnako v reči ako aj v hudbe, zatiaľ čo 
N5 bol pozorovaný zatiaľ len v súvislosti s hudbou (Koelsch, 
2011). Zdroj N400 bol v oboch prípadoch lokalizovaný 
v posteriórnej časti mediálneho temporálneho závitu bila-
terálne (BA 21/37) v blízkosti sulcus temporalis superior. 
Tieto oblasti sú zapojené do spracovania sémantickej 
informácie aj počas spracovania reči (Lau a spol., 2008).  

Intra-hudobný význam vyplýva zo vzťahov jedného 
hudobného elementu k druhému (napríklad akord C dur 
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predstavuje toniku v C dur, ale dominantu v F dur) bez 
žiadnej súvislosti s extra-hudobným významom (Koelsch, 
2011). Predpokladá sa, že intra-hudobný význam je reflek-
tovaný zmenami veľkosti amplitúdy N5. Tieto poznatky sa 
získali na základe štúdií s akordmi a ich vzájomnými 
harmonickými vzťahmi. Pokiaľ napríklad záverečný akord 
nejakej sekvencie zodpovedal očakávanému harmonickému 
vyústeniu, bol reflektovaný len malou amplitúdou N5. 
V situáciách, kde záverečný akord alebo akord v skupine 
narúšal očakávaný harmonický kontext, zaznamenala sa 
vysoká amplitúda N5 (Koelsch, 2012). Záznamy N5 majú 
pôvod vo frontálnej oblasti kôry, pravdepodobne pochádzajú 
z kombinácie zdrojov v temporálnom (BA 21 a 37) a frontál-
nom laloku (pravdepodobne posteriórna časť gyrus frontalis 
inferior) (Koelsch, 2011). Tretia trieda hudobného významu - 
muzikogénny význam vyplýva z individuálnych odpovedí na 
hudobné informácie a má za následok najmä pohyb, 
emocionálne reakcie a vlastné pamäťové asociácie.  

Počúvanie hudby a samotná hudobná činnosť môžu 
spolu s vedomou kognitívnou integráciou hudobnej a nehu-
dobnej informácie viesť k ovplyvňovaniu aktivity autonóm-
neho nervového systému. Nehudobná informácia zahrňuje 
asociácie evokované hudbou, rovnako ako emocionálne 
(napr. radosť) a telesné reakcie (napätosť alebo relaxo-vanosť). 
Integrácia hudobnej a nehudobnej informácie vyžaduje 
multimodálne asociačné oblasti kôry, pravdepodobne 
parietálnu asociačnú kôru v oblasti BA7.  

Výsledkom hudobnej percepcie je potenciálne vyvolanie 
emócií, ktoré modulujú emocionálne efektorové systémy, 
ako sú subjektívne pociťovanie, ANS, endokrinný a imu-
nitný systém. 

 

3. Hudba a emócie 
Jednoznačná a všeobecne akceptovaná definícia emócií 

do dnešného dňa neexistuje. Vzrastajúci konsenzus v oblasti 
afektívnych vied však ponúka nasledovnú širšiu definíciu: 
emócie sú relatívne krátke, intenzívne a rýchlo sa meniace 
odpovede na potenciálne významné udalosti (subjektívne 
výzvy alebo príležitosti) vo vonkajšom alebo vnútornom 
prostredí obyčajne sociálnej povahy, ktoré zahŕňajú niekoľ-
ko komponentov (kognitívne zmeny, subjektívne pocity, 
expresívne správanie a tendencie k aktivite), ktoré sú viac 
alebo menej synchronizované (Sloboda a Juslin, 2010). 
Emócie ako vedecký konštrukt sú odvodené z troch základ-
ných typov dôkazov. Sú to: subjektívne hodnotenie, expre-
sívne správanie a telesné reakcie (Sloboda a Juslin, 2010). 
Vedecká komunita sa začala významnejšie zaoberať emó-
ciami v súvislosti s hudbou od 90. rokov minulého storočia. 
V súčasnosti sa venuje pozornosť najmä základným emó-
ciám ako sú radosť, smútok, hnev, strach a znechutenie. 
V súvislosti s emocionálnym zážitkom pri počúvaní hudby 
je dôležité rozlišovať medzi emóciami, ktoré v súvislosti 
s hudbou vnímame (percepcia) a tými, ktoré v nás hudba 
vyvoláva (indukcia) (Gabrielsson, 2001). Hudobné emócie 
sú vyvolané aktiváciou viacerých mechanizmov, ktoré za-
hŕňajú rozdielne typy spracovania hudobnej informácie. 
Podľa Juslina a Västfjälla (2008) je to týchto šesť mecha-
nizmov:  

1. reflexy mozgového kmeňa (vyvolané základnými akus-
tickými vlastnosťami hudby ako sú napr. farba, čas ná-
stupu a intenzita);  

2. hodnotiace podmieňovanie (evaluative conditioning) 
(proces vyvolania emócie hudbou, ktorá bola opakovane 
spojená s pozitívnym alebo negatívnym podnetom);  

3. emocionálna nákaza (poslucháč vníma určitú emocio-
nálnu vlastnosť alebo výraz v hudbe a vnútorne sa s ňou 
stotožňuje);  

4. vizuálna predstava (hudba vyvoláva predstavu s emo-
cionálnou kvalitou);  

5. epizodická pamäť (hudba evokuje spomienku na kon-
krétnu udalosť); 

6. hudobné očakávanie (špecifická hudobná črta alebo 
funkcia, ktorá naruší, oneskorí alebo potvrdí očakávanie 
poslucháča, čo vedie k pocitom napätia alebo naopak 
uvoľnenia a relaxácie).  

Iní autori predpokladajú aj ďalšie mechanizmy:  

7. efekt expozície, ktorý môže tiež prispieť a modifikovať 
záľubu v hudbe (Moors a Kuppens, 2008);  

8. sémantické asociácie s emocionálnou valenciou (Fritz 
a Koelsch, 2008);  

9. pohyb vyvolaný hudbou, ktorý môže modifikovať emo-
cionálne stavy (ako napríklad impulz k pohybu pri dep-
resívnych stavoch) (Bharucha a Curtis, 2008) a  

10. zapojenie do sociálnych činností (Koelsch a Stegemann, 
2012). 

 
V odlíšení indukovaných od vnímaných emócií nám 

môže poslúžiť prítomnosť viac alebo menej synchronizova-
ných komponentov. Príkladom takýchto komponentov sú 
okrem iného zmeny aktivity ANS a endokrinného systému 
v súvislosti s hudbou indukovanými emóciami, pričom tieto 
zmeny nemusia byť v prípade len vnímaných emócií prí-
tomné (Hodges, 2010). Zmeny v aktivite ANS a endokrin-
ného systému sú výsledkom aktivácie kľúčových mozgo-
vých štruktúr a ich spojení pri emocionálnom spracovaní 
hudby. Štúdium neuronálnych korelátov emócií spojených 
s hudbou má priamy význam pre aplikáciu hudby v terapii 
(Koelsch, 2012). Zistenia o mozgových štruktúrach, ktoré 
slúžia na emocionálne spracovanie hudby pochádzajú zo 
štúdií dôsledkov lézií mozgu, elektrofyziologických štúdií 
a v poslednom období najmä zo štúdií s použitím zobrazo-
vacích metód ako je funkčná magnetická rezonancia (fMRI) 
a pozitrónová emisná tomografia (PET). Štúdie dôsledkov 
mozgových lézií naznačujú, že spracovaniu hudobných 
emócií slúžia mozgové dráhy, ktoré sú odlišné od dráh za-
pojených do hudobnej percepcie a pamäti (Peretz, 2010). Na 
emocionálnom spracovaní hudby sa podieľajú dve úrovne. 
Prvá subkortikálna, ktorá nastupuje skoro po rýchlej analýze 
hudobných podnetov. Druhá kortikálna nastupuje po de-
tailnej analýze emocionálnych vlastností hudby (Peretz, 
2010). Subkortikálne sú zapojené do emocionálnych reakcií 
vyvolaných hudbou štruktúry limbického systému: hypota-
lamus, amygdala, hipokampus, talamus, gyrus cinguli 
a ventrálne striatum, ktoré obsahuje nucleus accumbens. Ku 
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kortikálnym štruktúram, v ktorých bola zaznamenaná akti-
vita v súvislosti s emocionálnym spracovaním hudby, patrí 
predovšetkým orbitofrontálna kôra, superiórna temporálna 
kôra a predná cingulárna kôra.  

Ako prví študovali emócie v súvislosti s hudbou použitím 
PET Blood a kol. (1999). Pozorovali zmeny v regionálnom 
prietoku krvi mozgom pri manipulácii harmonizácií hudob-
ných podnetov, pričom konsonantné harmonizácie boli poci-
ťované ako príjemné, zatiaľ čo disonantné boli vnímané ako 
nepríjemné. Podnety boli vytvorené počítačom bez prirodze-
nej hudobnej expresie a hoci boli schopné indukovať neprí-
jemné emócie, nedokázali indukovať príjemné. Charakter 
podnetov bol pravdepodobne aj dôvodom, prečo neboli pozo-
rované žiadne aktivácie v centrálnych limbických štruktúrach, 
akou je napríklad amygdala. Zaznamenali sa však zmeny 
v aktivite mediálnej cingulárnej kôry a paralimbických štruk-
túr pričom so stúpajúcou nepríjemnosťou podnetov korelovali 
aktivácie v gyrus parahippocampalis a klesajúca nepríjem-
nosť aktivovala frontopolárnu a orbitofrontálnu kôru. 
V nasledujúcej štúdii Blood a kol. (2001) použitím PET po-
zorovali zmeny v regionálnom cerebrálnom prietoku krvi 
u probandov pri počúvaní obľúbených prirodzených hudob-
ných ukážok, ktoré viedli až k vyvolaniu zimomriavok. Stup-
ňujúca sa intenzita zimomriavok korelovala so zvýšeným 
prietokom krvi v cerebrálnych oblastiach zapojených do pro-
cesov odmeňovania a emócii ako sú inzula, orbitofrontálna 
kôra, ventrálna mediálna prefrontálna kôra a ventrálne stria-
tum. V tejto štúdii už boli pozorované aj zmeny v centrálnych 
limbických štruktúrach, konkrétne v amygdale a hipokampe, 
pričom bola zaznamenaná negatívna korelácia medzi intenzi-
tou zimomriavok a regionálnym prietokom v týchto štruktú-
rach. Táto štúdia bola prvá, ktorá ukázala moduláciu aktivity 
amygdaly prostredníctvom hudby. Zmeny aktivity limbic-
kých štruktúr pri počúvaní hudby sa potvrdili aj v štúdiách 
s použitím fMRI. Koelsch a kol. (2006) sledovali zmeny pri 
počúvaní príjemných a nepríjemných hudobných ukážok po-
dobne ako už v spomenutej štúdii (Blood a spol., 1999). Ako 
príjemné podnety použili prevažne prirodzené, nie elektro-
nicky manipulované, konsonantné veselé tanečné úryvky 
a ako nepríjemné elektronicky manipulované disonantné al-
ternatívy tých istých úryvkov. Nepríjemná hudba vyvolala 
lokálne zvýšenie spotreby kyslíka, tzv. BOLD (blood oxygen 
level dependent) signálov v amygdale, hipokampe, gyrus pa-
rahippocampalis a temporálnych póloch. Príjemná hudba na-
opak vyvolala pokles BOLD efektu v týchto štruktúrach 
a nárast BOLD signálov vo ventrálnom striate a inzule. Táto 
štúdia ukázala, že už jednoduchá veselá príjemná hudba môže 
viesť k zmene aktivity v kľúčových limbických štruktúrach, 
aké predstavujú amygdala a hipokampus. Podobné platí aj pre 
ventrálne striatum. Zmeny v aktivite amygdaly v odpovedi na 
hudbu boli pozorované aj v ďalšej štúdii použitím fMRI (Ball 
a spol., 2007). Autori tiež porovnávali príjemné a nepríjemné 
hudobné podnety, ale na rozdiel od vyššie spomenutej štúdie 
(Koelsch a spol., 2006), zmeny signálu zaznamenali rovnako 
pri oboch typoch emocionálnej valencie. Konsonantné aj di-
sonantné podnety boli spojené s pozitívnou aktivitou 
v centrálnej oblasti amygdaly a s negatívnou aktivitou v dor-
zálnej oblasti amygdaly. Zmena aktivity v odpovedi na hudbu 
v amygdale a hipokampe môže byť zvýšená, keď je hudba 
prezentovaná simultánne s filmovými klipmi (Eldar a spol., 
2007). Podobne boli emocionálne odpovede na negatívne 

(strašidelné alebo smutné) obrazy intenzívnejšie vnímané pri 
súčasnom počúvaní strašidelnej alebo smutnej hudby 
(Baumgartner a spol., 2006). Táto fMRI štúdia tiež ukázala, 
že k aktivácii amygdaly dochádzalo len pri prezentácii obráz-
kov súčasne s hudbou. Kombinovaná prezentácia vyvolala 
zároveň silnejšiu aktiváciu v hipokampe, gyrus parahippo-
campalis a v temporálnych póloch. Zmeny aktivity v neuro-
nálnej sieti pozostávajúcej z amygdaly, hipokampu, gyrus pa-
rahippocampalis a temporálnych pólov v dôsledku hudbou 
indukovaných emócii boli teda pozorované vo viacerých 
fMRI štúdiách (Fritz a Koelsch, 2005; Koelsch a spol., 2006). 
Tieto štruktúry majú kľúčovú úlohu pri emocionálnom spra-
covaní hudby, pravdepodobne spolu s prednou cingulárnou 
kôrou, ktorá je podobne ako hipokampus, gyrus parahippo-
campalis a temporálny pól monosynapticky spojená 
s amygdalou (Koelsch spol., 2010). Ako ukázala ďalšia fMRI 
štúdia, k aktivácii amygdaly viedli aj neočakávané (syntak-
ticky iregulárne) akordické funkcie, čo naznačuje, že jej akti-
vita môže byť modulovaná aj pomerne abstraktnými hudob-
nými funkciami (Koelsch a spol., 2008). Nálezy funkčných 
zobrazovacích metód o zapojení amygdaly v emocionálnom 
spracovaní hudby sú v súlade s pozorovaniami u pacientov 
s resekciou mediálneho temporálneho laloka vrátane amygda-
ly, ktorí vykazovali poškodené rozpoznávanie strašidelnej 
hudby (Gosselin a spol., 2005). Z hľadiska indukcie emócií 
a s nimi spojenými autonómnymi reakciami je zaujímavé po-
zorovanie pacienta, ktorý následkom selektívnej lézie ľavos-
trannej amygdaly a inzuly stratil schopnosť reagovať zimo-
mriavkami na intenzívne príjemné hudobné podnety, ktoré 
pred vznikom lézie tieto prejavy u neho vyvolávali (Griffiths 
a spol., 2004).  

 

3.1. Prehľad kľúčových štruktúr zapojených do 
emocionálneho spracovania hudby  

3.1.1. Amygdala 

Vyššie spomenuté štúdie preukázali, že aktivita amygda-
ly (corpus amygdaloideum), ktorá predstavuje kľúčovú 
štruktúru emocionálneho spracovania, môže byť modulova-
ná počúvaním hudby. Amygdala predstavuje heterogénnu 
štruktúru navzájom pospájaných jadier sivej hmoty lokali-
zovaných v dorzomediálnej časti temporálneho laloka, kde 
formuje rostromediálne a rostrodorzálne steny inferiórneho 
rohu laterálnej komory (Mráz a spol., 2006; LeDoux, 2007; 
Nieuwenhuys a spol., 2008). Z vyššie spomínaných štúdií 
s použitím funkčných zobrazovacích metód vyplýva, že se-
parátne anatomické oblasti amygdaly boli selektívne zapo-
jené do percepcie podnetov s pozitívnou a negatívnou va-
lenciou. Centrálna časť amygdaly (zodpovedajúca bazolate-
rálnej skupine), ktorá je zapojená do spracovania podnetov 
s negatívnou emocionálnou valenciou, je funkčne spojená 
s temporálnymi pólmi (BA22), hipokampom a gyrus para-
hippocampalis. Dorzálna časť amygdaly (zodpovedá cen-
tromediálnej skupine), ktorá je zapojená do spracovania 
podnetov s pozitívnou emocionálnou valenciou, je funkčne 
spojená s ventrálnym striatom a orbitofrontálnou kôrou 
(Koelsch a spol., 2010). Tieto spojenia zodpovedajú anato-
mickým spojeniam medzi amygdalou a danými štruktúrami 
(obr. 2) (Nieuwenhuys a spol., 2008).  
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Obrázok 2. Mozgové štruktúry a ich spojenia zapojené do emocionálneho spracovania hudby (IC – colliculus inferior; 
OFC – orbitofrontálna kôra; ANS – autonómny nervový systém; NES – neuroendokrinný systém); (upravené podľa 
Koelsch, 2012).  
 

Z toho vyplýva, že existujú najmenej dve neuronálne 
siete emocionálneho spracovania, v ktorých sú zapojené 
rozdielne oblasti amygdaly: jedna na spracovanie podnetov 
s pozitívnou a druhá na spracovanie s negatívnou valenciou. 
Určité oblasti amygdaly sú deaktivované príjemnou hudbou, 
zatiaľ čo iné ňou môžu byť aktivované (Koelsch a spol., 
2010). To potvrdzuje, že amygdala nie je aktivovaná len 
nepríjemnými alebo strašidelnými emóciami a tvrdenie, že 
predstavuje len určité centrum strachu je nesprávne. Bazola-
terálna časť prijíma podnety z mnohých kôrových štruktúr 
a senzorické podnety (vrátane auditórnych). Centromediálna 
časť amygdaly a priľahlé štruktúry vytvárajú vysoko orga-
nizované spojenia k mnohým hypotalamickým jadrám 
a jadrám mozgového kmeňa a zodpovedajú za generovanie 
komplexných endokrinných, autonómnych a behaviorál-
nych odpovedí na emocionálne stavy (Nieuwenhuys a spol., 
2008). Elektrická stimulácia amygdaly viedla k zvýšeniu 
plazmatickej hladiny kortizolu, čo indikuje excitatórny efekt 
amygdaly na hypotalamo-hypofyzárno-adrenálnu os (Dunn 
a Whitener, 1986). Amygdala, najmä jej bazolaterálny 
komplex, je zapojená do konsolidácie pamäti emocionál-
nych zážitkov (McGaugh, 2004). 

3.1.2. Hipokampus 

Zapojenie hipokampu do emocionálneho spracovania 
hudby bolo pozorované v niekoľkých štúdiách (Baum-
gartner a spol., 2006; Blood a Zatorre, 2001; Eldar a spol., 
2007; Fritz a Koelsch, 2005; Koelsch a spol., 2006). Hipo-
kampus má početné recipročné spojenia so štruktúrami za-
pojenými do regulácie ANS, endokrinného a imunitného 
systému ako sú amygdala, hypotalamus, talamické jadrá, 
cingulárna kôra, inzula a autonómne jadrá mozgového kme-

ňa a tiež eferentné spojenia k nucleus accumbens, nucleus 
caudatus a putamenu (Nieuwenhuys a spol., 2008). O jeho 
zapojení do emocionálnych procesov svedčí aj poznatok, že 
stres a depresia vedú k redukcii celkového objemu hipo-
kampu, čo je spôsobené poklesom neurogenézy a deštruk-
ciou existujúcich neurónov hipokampu (Warner-Schmidt 
a Duman, 2006). Terapia depresie viedla k zvýšeniu neuro-
genézy. Vzhľadom na to, že hudba zvyšuje aktivitu hipo-
kampu, dá sa predpokladať, že použitie muzikoterapie pri 
depresívnych stavoch, so schopnosťou hudby evokovať ra-
dosť a redukovať stres a anxietu, by mohlo mať pozitívny 
efekt na podporu neurogenézy v hipokampe (Koelsch 
a spol., 2010). Podľa niektorých autorov by mohol byť hi-
pokampus kľúčovou štruktúrou pre generovanie jemných 
alebo pozitívnych emócií nehy, pričom túto hypotézu pod-
porujú zistenia, že zmeny aktivity hipokampu a amygdaly 
v odpovedi na príjemné a nepríjemné hudobné podnety sú 
otupené u jedincov s redukovanou schopnosťou produkcie 
láskavých emócií (Koelsch a spol., 2007). 

3.1.3. Gyrus parahippocampalis 

Gyrus parahippocampalis hrá dôležitú úlohu v kódovaní 
a ukladaní emocionálnych udalostí do pamäte (Kilpatrick 
a Cahill, 2003) a je predpoklad, že to takisto platí pre emo-
cionálne zážitky v súvislosti s hudbou (Koelsch a spol, 
2010). Zmeny aktivity v gyrus parahippocampalis boli opa-
kovane pozorované v súvislosti s percepciou nepríjemných 
hudobných podnetov (Blood a spol., 1999; Koelsch a spol., 
2006; Fritz a Koelsch, 2005). V súlade s týmito nálezmi 
zobrazovacích štúdii je pozorovanie, kedy pacienti s léziami 
v oblasti gyrus parahippocampalis nehodnotili, na rozdiel 
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od kontrol, disonantné hudobné ukážky ako nepríjemné 
(Gosselin a spol., 2006).  

Ako ukázali zobrazovacie štúdie, hipokampus, gyrus pa-
rahippocampalis a temporálne póly vytvárajú neuronálnu 
sieť, ktorá má pravdepodobne úlohu vo vytváraní, uchová-
vaní a vybavovaní pamäťových stôp v súvislosti s emocio-
nálnymi zážitkami s hudbou (Baumgartner a spol., 2006; 
Fritz a Koelsch, 2005; Koelsch a spol., 2006; Koelsch 
a spol., 2010). Táto sieť zároveň vytvára funkčné spojenia 
s bazolaterálnou amygdalou.  

3.1.4. Striatum 

Striatum, najmä ventrálna časť, ktorá obsahuje nucleus 
accumbens (NAc) je zapojená do intenzívne príjemných re-
akcií na hudbu zahŕňajúcich zimomriavky (Blood a Zatorre, 
2001). Aktivácia ventrálneho striata v súvislosti s príjemnou 
hudbou bola pozorovaná aj v ďalších štúdiách (Brown 
a spol., 2004; Koelsch a spol., 2006; Menon a Levitin, 
2005; Janata, 2009), pričom neboli pozorované zimomriav-
ky. Podľa štúdie Menona a Levitina (2005) bola aktivácia 
ventrálneho striata spojená s aktivitou vo ventrálnej tegmen-
tálnej oblasti (VTA) a hypotalame, čo pravdepodobne odrá-
ža dopaminergnú aktivitu. Nucleus accumbens je inervova-
ný dopaminergnými neurónmi mozgového kmeňa lokalizo-
vanými hlavne vo VTA a v substantia nigra a je súčasťou 
mozgového systému odmeny (Berridge a spol., 2009; 
Björklund a Dunnett, 2007). Tento okruh zahŕňa spojenia 
vychádzajúce z laterálneho hypotalamu cez fasciculus me-
dialis telencephali k mezolimbickej dopamínovej dráhe za-
hŕňajúcej VTA so spojeniami k NAc. Dopaminergické neu-
róny pochádzajúce z VTA a ich prepojenie na NAc a oblasti 
predného mozgu sú nevyhnutné pre účinnosť odmeňujúcich 
podnetov (Wise, 2004). Nedávna PET štúdia tiež potvrdila, 
že silné hudbou evokované zážitky radosti sprevádzané zi-
momriavkami boli asociované so zvýšeným viazaním do-
pamínu v NAc (Salimpoor a spol., 2011). Aktivita v NAc 
koreluje so zážitkami radosti v súvislosti s motiváciou 
a odmenou ako sú napríklad sexuálna aktivita, príjem drog, 
jedenie čokolády (Berridge a spol., 2009; Nicola, 2007). 
Nucleus accumbens má pravdepodobne aj úlohu v povzbu-
dzovaní a vo výbere a riadení správania v odpovedi na mo-
tivujúce podnety (Nicola, 2007). Nucleus accumbens pred-
stavuje „limbické motorické spojenie“ (Nieuwenhuys 
a spol., 2008), pretože prijíma spojenia z limbických štruk-
túr ako napr. amygdala a hipokampus a uvoľnenie dopamí-
nu do NAc vyvoláva zvýšenie lokomócie. Samotné NAc 
vytvára spojenia k ostatným oddielom bazálnych ganglií, čo 
má dôležitú úlohu pri učení, selekcii a exekúcii akcií. Táto 
jeho motorická funkcia ho dáva do kľúčovej pozície z hľa-
diska pohnútky k pohybu, zabávaniu sa a tancu v súvislosti 
s veselou hudbou, hoci tento proces ešte nie je doriešený 
(Koelsch, 2012). Dopaminergické dráhy zahŕňajúce NAc sú 
aktivované aj hudbou, ktorá je pociťovaná ako príjemná bez 
toho, že by musela vyvolávať silné emocionálne prejavy 
ako sú zimomriavky. To naznačuje, že príjemná hudba do-
káže evokovať zážitky radosti asociované s aktivitou moz-
gového okruhu odmeny zahŕňajúceho hypotalamus, VTA 
a NAc (Koelsch, 2012). Tieto poznatky by mohli byť využi-
té na hľadanie možností terapie dysfunkcií v oblasti mezo-
limbických okruhov odmeny ako je depresia a Parkinsonova 
choroba prostredníctvom hudby.  

3.1.5. Gyrus cinguli a inzula 

Zmeny aktivity v rostrálnej časti gyrus cinguli a v inzule 
(lobus insularis) sú asociované so zmenami funkcií regulo-
vaných ANS (Critchley a spol., 2000; Crithley, 2005). Pri 
interpretácii výsledkov štúdií s použitím funkčných zobra-
zovacích metód o emocionálnom spracovaní, ktoré odhalili 
zapojenie týchto štruktúr, je potrebné brať do úvahy aj 
možnosť, že aktivácia v týchto štruktúrach sa netýka emo-
cionálneho spracovania ako takého, ale je výsledkom vege-
tatívnych účinkov emocionálneho spracovania. Je možné, že 
bez zjavného emočného účinku, zmeny aktivity v gyrus 
cinguli a inzule môžu byť jednoducho vyvolané rozdielnymi 
hudobnými rytmami, úrovňami hlasitosti, ktoré modifikujú 
vegetatívnu činnosť (Koelsch a spol., 2010). Rostrálna časť 
cingulánej kôry, vzhľadom na jej zapojenie do kognitívnych 
procesov, vegetatívnej modulácie, motorickej aktivity, pro-
cesov motivácie a monitoringu, má dôležitú úlohu v pro-
cesoch synchronizácie biologických systémov, čo predsta-
vuje podstatný aspekt emócií (Koelsch a spol., 2010). Ner-
vovými vláknami je spojená s talamom (ncl. anteriores 
a ncl. mediales thalami), s hypotalamom a s ncl. raphes 
mozgového kmeňa (Mráz a spol., 2006).  

Inzula je rovnako zapojená do vegetatívnej regulácie. 
Má početné spojenia s cingulárnou a orbitofrontálnou kô-
rou, druhou somatosensorickou oblasťou, retroinsulárnou 
oblasťou parietálnej kôry, temporálnymi pólmi, sulcus tem-
poralis superior, amygdalou, hipokampom a gyrus parahip-
pocampalis, frontálnym operculom a laterálnou premotoric-
kou kôrou. Najmä rostrálna časť inzuly, ktorá má spojenia 
k podkôrovým limbickým štruktúram a k mozgovému kme-
ňu hrá špecifickú úlohu vo vegetatívnej aktivite. Jej úlohou 
je pravdepodobne regulácia intenzity vegetatívnej odpovede 
na adekvátnu úroveň vzhľadom na somatosenzorické, visce-
rálne a vegetatívne informácie a v spolupráci s cingulárnou 
kôrou reguluje vegetatívne odpovede na emócie (Koelsch 
a spol., 2010). Elektrická stimulácia inzuly viedla k zme-
nám srdcového rytmu a pri ischemických mozgových prí-
hodách postihujúcich oblasť predominantne pravostrannej 
inzuly dochádza k fibrilácii predsiení a elektrokardiogra-
fickým abnormalitám (Nieuwenhuys a spol., 2008).  

3.1.6. Hypotalamus 

Hypotalamus predstavuje štruktúru limbického systému, 
ktorá má kľúčovú úlohu v riadení, koordinácii a integrácii 
autonómneho nervového systému, endokrinného systému 
a behaviorálnych procesov, ktoré sú nevyhnutné pre zacho-
vanie homeostázy a reprodukcie organizmu. Hypotalamus 
je pomerne malá štruktúra uložená na spodine mozgu, ktorá 
pozostáva z početných jadier a nervových dráh. Účasť hy-
potalamu na riadení a koordinácii ANS zabezpečujú recip-
ročné, aferentné a eferentné, dráhy z mozgového kmeňa 
a limbického systému. Sympatikový nervový systém regu-
lujú jadrá area hypothalamica posterior. Parasympatikový 
nervový systém je regulovaný najmä z jadier area hypotha-
lamica anterior a intermedia (Mráz a spol., 2006).  

Jadrá area hypothalamica rostralis – ncl. supraopticus 
a ncl. paraventricularis (PVN) obsahujú neurosekretorické 
bunky, ktoré produkujú oxytocín a vazopresín. Tieto hor-
móny sú axonálnym transportom dopravované do neurohy-
pofýzy. Neuróny PVN syntetizujú aj ďalšie neurotransmite-
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ry (CRH, TRH, angiotenzín II, CCK, dynorfín, enkefalín, 
galanín, NO) (Mravec, 2008).  

Hypotalamové jadrá area hypothalamica intermedia, 
najmä ncl. arcuatus, ncl. ventromedialis a ncl. dorsomedia-
lis produkujú špecifické neurohormóny, ktoré sa po uvoľne-
ní z nervových zakončení dostávajú portálnym kapilárnym 
obehom k prednému laloku hypofýzy, kde stimulujú (liberí-
ny – TRH, GnRH, LHRH, CRH, GHRH) alebo inhibujú 
(statíny – somatostatín, prolaktostatín) biosyntézu a sekré-
ciu príslušných hormónov (Mráz a spol., 2006; Javorka, 
2014).  

Hypotalamus, ktorý má početné prepojenia so štruktú-
rami limbického systému (gyrus cinguli, hipokampus, tala-
mus a amygdala) a zároveň komunikuje s kôrou telencepha-
la, najmä kôrou frontálneho laloka, má kľúčovú úlohu 
v riadení emocionálne podmienených zmien autonómneho 
a neuroendokrinného systému, ktoré vyúsťujú do emočných 
prejavov (Javorka, 2014).  

 

4. Vplyv hudby na autonómny nervový a neu-
roendokrinný systém 

Hudba je schopná indukovať emócie, ktoré výrazným 
spôsobom menia aktivitu kľúčových mozgových štruktúr 
a vyvolávajú reakcie ANS a neuroendokrinného systému. 
V súvislosti s hudbou boli opísané psychofyziologické re-
akcie, ktoré sa prejavujú okrem iného zmenami frekvencie 
srdca, tlaku krvi, frekvencie dýchania, kožnej vodivosti 
a v extrémnych prípadoch až zimomriavkami (Hodges, 
2010). Tieto reakcie sú sprostredkované ANS. Existuje po-
merne veľké množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá práve 
vplyvom hudby na ANS na základe vyššie spomenutých 
psychofyziologických reakcií. Najviac štúdií sledovalo 
vplyv hudby na frekvenciu srdca. V poslednom období pri-
búdajú štúdie, ktoré sledujú vplyv hudby na ANS pomocou 
variability frekvencie srdca, ktorá predstavuje ideálnu me-
tódu na meranie aktivity ANS, vrátane parasympatikovej 
vetvy (Ellis a Thayer). Autonómny nervový systém nezávis-
le od vôle reguluje činnosť viscerálnych orgánov a podieľa 
sa na udržiavaní homeostázy. Sympatikový nervový systém 
(SNS) sa uplatňuje najmä pri príprave organizmu na situácie 
spojené s vysokým výdajom energie (ako je napríklad stre-
sová poplachová reakcia) okrem iného zvýšením aktivity 
kardiovaskulárneho a respiračného systému, svalového na-
pätia a glukoneogenézy. Parasympatikový nervový systém 
(PNS) sa podieľa na návrate organizmu do pokojových 
podmienok a na regenerácii organizmu (Javorka, 2014). 

Endokrinné zmeny predstavujú ďalší významný spôsob, 
prostredníctvom ktorého môže byť sprostredkovaný vplyv 
hudby na organizmus (Chanda a Levitin, 2013). Neuroendok-
rinný systém predstavuje integráciu nervového a endo-
krinného systému, ktoré sa spolu podieľajú na regulácii fyzio-
logických procesov v organizme. Neuroendokrinný systém 
môžeme definovať ako súbor buniek usporiadaných do jed-
notlivých orgánov a difúznych elementov, ktoré produkujú 
hormóny, neurotransmitery a iné molekuly (Toni, 2004). 
Hlavnú úlohu v neuroendokrinnom systéme predstavuje hy-
potalamo-hypofyzová os, ANS a difúzny neuroendokrinný 
systém. 

V súvislosti s počúvaním hudby, hudobnými aktivitami 
a hudobným nadaním bolo sledované široké spektrum hor-
mónov, neurotransmiterov, neuropeptidov a iných bioche-
mických látok v organizme (Hodges, 2010). Z hľadiska neu-
roendokrinného systému to boli najmä:  

1. kortizol, CRH, ACTH, ktoré sú zapojené do procesov 
stresovej reakcie a nabudenia; 

2. dopamín a endogénne opioidy, ktoré sú zapojené do 
procesov motivácie, odmeny a potešenia; 

3. serotonín, POMC, alfa-melanocyty stimulujúci hormón 
a beta-endorfíny, ktoré sú zapojené do imunitných pro-
cesov; 

4. oxytocín, ktorý je zapojený do procesov socializácie; 

5. pohlavné hormóny. 

 

Záver  
Ako ukázali zobrazovacie štúdie a štúdie s léziami moz-

gu, hudba môže modulovať aktivitu v mozgových štruktú-
rach zodpovedných za emocionálne spracovanie. Výsled-
kom takto indukovaných emocionálnych stavov je zmena 
aktivity ANS, hormonálneho a imunitného systému a tieto 
zmeny sú podkladom pozitívnych efektov hudby na zdravie. 
Typickým príkladom sú relaxačné účinky hudby, kde rela-
xácia znižuje aktivitu SNS a zvyšuje tonus PNS, z čoho re-
zultujú pozitívne účinky u pacientov, ktorých ochorenie sú-
visí so stresom. Z pohľadu psychoneuroendokrinológie mô-
že hudba prostredníctvom modulácie stresovej reakcie na 
úrovni neuroendokrinného systému napomôcť zmiernenie 
patofyziologických účinkov stresu a nepohody na ľudský 
organizmus a predstavuje významný neinvazívny element 
psychoterapie. Hudba zároveň vytvára sociálne interakcie, 
ktoré sú základom pre zažívanie odmeny, šťastia a radosti. 
To vytvára priestor pre potenciálne uplatnenie hudby 
v znižovaní anxiety a bolesti v klinických i neklinických 
podmienkach, ako aj v liečbe depresie, Alzheimerovej de-
mencie a autizmu. Treba však povedať, že naozaj kvalit-
ných štúdií, ktoré skúmali tieto účinky hudby je stále po-
merne málo, a preto mnohé otázky stále zostávajú nedosta-
točne zodpovedané. Je preto potrebný ďalší kvalitný vý-
skum, ktorý by napríklad na základe zobrazovacích metód 
a psychoneuroendokrinných parametrov pomohol rozšíriť 
súčasné vedomosti o vplyve hudby na organizmus a s tým 
spojené potenciálne benefity pre celkové zdravie organiz-
mu. 
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