
11. DNI DYNAMICKEJ PSYCHOTERAPIE, SENEC 2009 211

RECENZIA

Publikace Nádvorník, Bernadič, Drličková: Fyziologie mozku a jeho myšlení,
která vyšla ve vydavatelstvu SAP v Bratislavě

Dostává se nám do rukou útlá kniha nabitá fakty. Ve-
doucí autor profesor Nádvorník je průkopníkem česko-
slovenské stereotaktické neurochirurgie. Spoluautory jsou
patofyziolog docent Bernadič a neuroložka dr. Drličková.
Výjimečností díla je, že se opírá o vlastní poznatky ne-
urochirurga získané celoživotní praxí, zejména na poli ste-
reotaktických operací mozku lezionálních, stimulačních a
stereotaktickou transplantací embryonální nervové tkáně.
V úvodní části se konstatuje, že ve vývoji nervové sou-

stavy se nachází plynulá řada od jednoduchého uspořádání
její struktury až po nejsložitější funkce v závislosti na dlou-
hodobém vývoji a změnách zemského prostředí, ve kte-
rém se živý organismus poprvé objevil. V organismu vznikl
zvláštní systém, který bude reagovat na změny a postupně
na nejrůznější podněty z vnějšího i vnitřního prostředí, aby
se organismus udržel při životě.
Nervový systém se postupně vyvíjel od jednoduché di-

fusní soustavy až po mozek člověka, ve kterém se vý-
voj funkčních mechanismů uskutečňuje na základě nebý-
vale rozšířené paměti. Původně rigidní paměť nejnižší etáže
mozku, hypotalamu, je zaměřená na nejzávažnější podněty
z vnitřního prostředí, např.na hladinu krevního cukru v
souvislosti s potravou. Pokles její hladiny vyhodnotí zá-
porně a po jejím vyrovnání kladně. Do narůstající paměti
limbické soustavy se zapisuje všechna vnímaná skutečnost,
která umožňuje vybrat z paměti optimální odpověď na kon-

krétní podněty z vnějšího prostředí. Ústředním článkem ne-
okortexu je jeho objemná paměť, do které se zapisují nejen
obrazy konkrétních podnětu z vnějšího prostředí, ale i slova,
kterými člověk popisuje všechnu svou zkušenost a získané
vědomosti. Dovoluje to ze slov skládat odpověď nejen na
reálné podněty, ale i na zamýšlené cíle do budoucnosti.

Uvedené poznatky autoři odvodili z psychostereotaktic-
kých operací na mozku a popsali je blokovým schématem,
ve kterém vystupují základní operátory mozku: paměť -
podnět a jeho vyhodnocení – výběr z paměti – anticipace
– rozhodnutí konat. Jejich pomocí mozek sestaví odvetnou
odpověď v rovině konkrétní nebo slovní. Charakterizují tak
myšlení mozku, které u všech žijících tvorů, včetně člověka
může být konkrétní, ale jen u člověka specificky ve slovech.
Závěrem se nabízí hypotéza o funkční spojitosti dvou pa-
mětí: paměť mozku, která zabezpečuje dočasnou existenci
jedince, a paměť genetickou, která zabezpečuje nesmrtel-
nou existenci rodu v jeho vývoji. Jde o průkopnické dílo
založené na vlastní klinické zkušenosti s rozsáhlou možností
implikací v oblasti neurověd, neurochirurgie, neurofyziolo-
gie, neurologie, psychiatrie, psychologie a dalších speciál-
ních věd, do jejichž zájmového okruhu tyto výzkumy zasa-
hují.
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