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O fyziologii mozku a jeho myšlení existuje bohatá litera-
tura, ale tato celkem útlá knížka je výjimečná tím, že o nich
přináší celkem novou realistickou představu, odvozenou
z výsledků psychostereotaktických operací na základě celo-
životní zkušenosti významného neurochirurga prof. MUDr.
Pavla Nádvorníka, DrSc., a jeho spolupracovníků a uzná-
vaného psychiatra prof. MUDr. J. Pogádyho, DrSc., který
operace indikoval a podílel se na jejich vyhodnocení. Je to
asi poprvé, kdy o fyziologii mozku a jeho myšlení mluví
klinický pracovník ke svým kolegům, aby jim představil
svůj fyziologický pohled na základní mechanizmy činnosti
mozku od jeho nejnižších vývojových stupňů až po mozek
člověka s jeho obrovskou pamětí. Autoři tím současně po-
ukázali na rozdílné fyziologické a psychologické názory na
některé používané pojmy (emoce, motivace, city, vědomí),
které vyplynuly z lezionálních, stimulačních a transplantač-
ních zákroků do definovaných mozkových struktur a ote-
vřely je pro věcnou diskusi na prospěch psychiatrie a psy-
chologie.
Z operací na strukturách hypotalamu odkryli jeho zá-

kladní funkční operátory, které se promítají až do nejvyš-
ších oblastí mozku a vyjádřili je názorným blokovým sché-
matem. Zachovali přitom základní fyziologickou skuteč-
nost, že činnost mozku je charakterizovaná hledáním a příp-
ravou odpovědi na nejrůznější konkrétní podněty reálného
světa, ale stejně tak i na podněty, které tuto realitu označují

abstraktními slovy ve formě informací, cílů a úloh, které
přijímáme. Přechod od podnětu k reakci je obdobím kon-
krétního anebo abstraktního myšlení mozku, které využívá
jeho paměť.

Čas mezi podnětem a reakcí však zaujímá nejdůleži-
tější funkce mozku, a to vyhodnocení podnětu. Tato funkce
je mozku vrozená, nativní, projevuje se hned po narození
a provází nás po celý život jako stupnice v hypotalamu
dvouhodnotová, na vyšší úrovni vícehodnotová vzhledem
k jedinci a na stupni nejvyšším všestranně hodnotová vzhle-
dem ke společnosti. Poruchy v přijetí podnětu ve smyslu
analýzy a syntézy podnětového pole, anebo v hodnotových
stupnicích od jejich kladné až po zápornou část, jsou sou-
časně nejčastější příčinou poruch myšlení a tím i skutečným
příznakem choroby.

Až po vyhodnocení podnětu nebízí se odpověď charak-
terizovaná zpravidla pohybem formou rozhodnutí konat ve
spolupráci s pamětí, ze které lze využít zkušenost z minu-
losti anebo předvídání do budoucnosti.

Závěrem se uvádí zajímavá hypotéza o dvojí paměti, do-
časné mozkové a trvalé genetické, která je snad důležitá
ve vývoji druhů, a důležité publikace autorů ve spolupráci
s prof. Pogádym.
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