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„Nejcennější hodnotou na světě, 

je rozdíl mezi tím, čím jsme, 
a tím, čím se stát můžeme.“ 

 
Ben Herbster 

                                                      



  

I. PROLOG 

    Jak vyhrát bitvu ve vlastní hlavě 
 

Když Adolf Hitler ohrožoval demokracii v Evropě, v Anglii se spěšně dokončoval tajný bunkr. Byl vykopán tři 

metry pod zemí a pokrytý zpevněným betonem a celý komplex jedenadvaceti místností byl umístěn pár kroků 

od ulice Downing Street. Churchill oznámil svým vysoce postaveným úředníkům: „Toto je místo, z kterého 

budu řídit válku.” To místo se pak stalo známým pod názvem - vládní válečné komnaty. 

 

V místnosti, kde byly umístěny mapy, neustále aktualizované podle posledních zpráv, se promýšlely, 

připravovaly a zakreslovaly manévry lodí a vojska. Hrozivé černé body přesně identifikovaly místa, kde byly 

lodě zničeny nepřátelskými ponorkami. Bylo tam také místo pro Churchillovu jednoduchou postel  

a v sousedním pokoji byl k dispozici high-tech zaoceánský telefon, kterým se mohl ministerský předseda 

dorozumívat s prezidentem Franklinem Rooseveltem ve Washingtonu. Zprávy byly zašifrovány.                       

Z Churchillova lůžka, z jeho psacího stolu, dokonce i z jeho vany, z těchto všech míst několik tajemníků 

přebíralo jeho diktované rozkazy, vojenským jednotkám, které byly roztroušené po celém světě.      

Když nad hlavami zuřila bitva Británie s nepřetržitými útoky německého válečného letectva, bylo možné 

slyšet Churchillův zřetelný hlas, který jasně formuloval cíle války a povzbuzoval Britské občany k tomu, aby 

vydrželi. Dokonce i dnes jsou jeho projevy z různých míst a příležitostí považovány za vynikající prózu                    

v anglickém jazyce. Způsob, kterým se dokázal vyjadřovat, dokázal nadchnout a sjednotit takřka celou Anglii. 

Posuďte sami jeden z jeho silných výroků: 

 

 

„Na této bitvě závisí přežití křesťanské civilizace. Veškerý vztek a síla nepřítele se 

musí velmi brzy vrhnout na nás. Připravme se tedy na naše povinnosti a přijměme 

odpovědnost za to, aby pokud Britské společenství národů potrvá dalších tisíc let, 

lidé i tehdy řekli: „To byla jejich nejlepší hodina.“  
 

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill,(1874 - 1965) britský politik, premiér Spojeného království, spisovatel, 

historik, žurnalista, voják a zákonodárce. 

 

 

Boj o naši mysl 

 

I my dnes prožíváme boj. Nejedná se o bitvu Británie či druhou 

světovou válku. Je to však ten největší boj, který se kdy může 

odehrát. Je to bitva o naši mysl – způsob myšlení a vůli. Jedná 

se v podstatě o velký spor mezi dobrem a zlem - zápas o dobrá 

rozhodnutí - ve kterém náš mozek, přesněji řečeno jeho čelní 

lalok, má hlavní podíl na skrytých procesech, které ovlivňují 

výsledek a nakonec určí náš osud. Pojďme se tedy podívat na 

naše centrum ovládání. 

 

Pojďme se podívat na některé vzrušující objevy, týkající se 

mozku a jak tato skutečnosti ovlivní vás, vaši práci a dokonce i 

váš přístup ke studentům. 

 



  
V průběhu tohoto procesu si budeme klást otázky, které jsou zásadní pro náš každodenní život, a které souvisí s činností 

našeho mozku. Nahlédneme dovnitř hlavy a budeme se ptát: 

 

 Jak můžeme skutečně změnit to, co změnit chceme? 

 Můžeme ovládnout negativní myšlení? 

 Jak souvisí naše myšlení s našimi pocity a následnými činy? 

 Proč často i chytří lidé dělají „hloupá rozhodnutí“? 

 Existuje způsob, jehož prostřednictvím můžeme lépe dělat ta nejlepší rozhodnutí? 

 A jak můžeme pomoci těm, které ovlivňujeme, aby se naučili správně používat svůj mozek? 

 

 

II. PŘEKVAPIVÁ OBLAST VÝZKUMU MOZKU 
 

Mozek je nejsložitější objekt ve vesmíru. Váží okolo 1,300 kg, 

obsahuje sto miliard neuronů, každý z nich vytváří synapse 

průměrně s 10.000 jinými neurony (tj. 10.000.000.000.000 

mostů) a je schopen vysílat a přijímat téměř nevyčíslitelné 

množství informací. Mluvíme zde o nějakém novém super 

počítači, který byl zkonstruován pro Pentagon? Ne, mluvíme o 

centru ovládání, které řídí náš život. Mluvíme o našem mozku! 

Minimum z „uživatelské příručky“ pro majitele mozku 
 

Činnost mozku spočívá ve zpracovávání tisíce milionů elektrických nervových impulsů, které cestují 

napříč neurony rychlostí až 120 m/s. Mozek je nejsložitější objekt v celém vesmíru.  

 

Dr. Daniel Amen (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_G._Amen), psychiatr a autor knihy „Nikdy není 

pozdě“( http://www.dobre-knihy.cz/detail-7330/nikdy-neni-pozde-jak-udelat-z-dobreho-mozku-ten-

nejlepsi-amen-daniel-g-.htm) tvrdí, že náš mozek obsahuje více spojení než je počet hvězd v celém 

vesmíru. Biochemické procesy, které zasahují do mozkových funkcí, jsou velmi přesné a jemné látky, 

které přijímáme a dýcháme a mohou tyto funkce změnit či poškodit. (Např. závislost na kokainu a kouření 

snižuje průtok krve do mozku až o 45%.)  

 

Díky mozku budujeme vztah s vnějším okolím, vnímáme život a prostor kolem nás. Nepřetržitě 

přijímáme signály z našeho vlastního vnitřního světa a všechny tyto signály jsme schopni zpracovávat a 

reagovat na naše vnitřní a vnější prostředí. Díky zázraku jeho utvoření nejsme limitováni jako automat či 

naprogramováni jako roboti. Mozek je schopen vytáhnout informace z dlouhodobé paměti, uvědomit si je, 

rozpracovat a kodifikovat a nakonec vytvořit jakoukoliv abstraktní myšlenku. Pojďme se blíže podívat 

na části tohoto úžasného aparátu.  

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_G._Amen
http://www.dobre-knihy.cz/detail-7330/nikdy-neni-pozde-jak-udelat-z-dobreho-mozku-ten-nejlepsi-amen-daniel-g-.htm
http://www.dobre-knihy.cz/detail-7330/nikdy-neni-pozde-jak-udelat-z-dobreho-mozku-ten-nejlepsi-amen-daniel-g-.htm


  

Mozková buňka se nazývá neuron. Podívejme se na šest částí neuronu. 

 

Stavba neuronu: 

- Buněčné tělo: tvoří jej jádro, cytoplazma a 

hlavní buněčné organely. 

- Dendrity: krátké výběžky buněčného těla, 

které vedou vzruchy dostředivě do těla 

nervové buňky a přijímají signály z jiných 

neuronů nebo smyslových buněk. 

- Axony: nervová vlákna, která vedou vzruchy 

odstředivě z těla nervové buňky. 

- Myelin: je vodivou částí neuronu, podílí se na 

rychlejším přenosu vzruchů, působí jako 

izolátor. 

- Synapse: oblast kontaktu mezi větvením 

axonu a jiným neuronem, informace přechází 

z jednoho neuronu na druhý na úrovni 

synapsí. 

- Boutony: malé hrbolky na nervových 

vláknech. 

Vylaďte své boutony 

 

Boutony jsou malé oválné hrbolky na konci nervových 

vláken, které vypadají jako knoflíky (Bouton je francouzský 

výraz pro knoflík). Slouží k přenosu informací. 

 

Buňky mohou obsahovat 1.000+ boutonů. Čelní lalok 

mozku je tak nesmírně spletitá síť boutonů. Na jejich kvalitní 

funkci spočívá optimální činnost našeho mozku. 
 

Bouton je jako minibaterka, která dodává vzpruhu impulsu a 

posílá ho dál. 

 

 

Co se stane, když jsou nervová vlákna opakovaně stimulována? 

 

Opakovaná stimulace určitého nervového vlákna způsobuje množení a růst boutonů, čímž se 

zjednodušuje opakování stejné myšlenky nebo jednání. Boutony vylučují různé chemické látky, mezi 

nimi je ACh (acetycholin). Tato látka uzavírá drobnou mezírku mezi boutonem a vedlejší buňkou, 

stimuluje vedlejší buňku a vysílá informaci dál po nervové dráze. 

 

Opakováním již zabudovaného nového návyku se pro nás tato činnost stává automatickou. 



  

Časté opakování stejné myšlenky, stejného pocitu nebo jednání, v mozku vytváří hlubší nervovou dráhu, 

stejně jako opakovaná chůze přes trávník vytváří chodníček. Při dlouhodobějším nepoužívání se mohou 

boutony zmenšit, co se týče jejich velikosti, ale neexistují důkazy o tom, že by vymizely. Naše staré i 

nové návyky tak jsou stále s námi. Když si to skutečně uvědomíme, možná nás to povede k tomu, že 

budeme mnohé věci dělat jinak. 

 

 

Mozek a utváření návyků 

 

Až do teď jsme se v podstatě zabývali histologií (nauka o tkáních a pletivech). Alespoň minimální znalost 

těchto souvislostí je nezbytná k tomu, aby si člověk uvědomil význam vědomého ovlivňování našeho 

mozku. Nyní přijde ještě mnohem zajímavější část o tom, jak tyto anatomické zázraky přímo, a do značné 

míry nesmazatelně, ovlivňují naše každodenní životy. 

 

Pozitivní rituály – základ úspěšného jednání 

 

Vzruch vyslaný neuronem se může teoreticky vydat 

mnoha směry. Ale příroda je k nám laskavá. 

Umožňuje nám vytvářet si rituály (návyky). Jak by 

nám bylo, kdybychom se každé ráno museli složitě 

rozhodovat, jak vstát z postele? Nicméně návyk 

(zvyk, rituál), umožňuje hudebníkovi bezděčně hrát 

na klavír a zároveň si s někým povídat o tom, je 

nového. 

 

Rituál hraje velkou roli v motorických aktivitách a v 

koordinaci tělesného pohybu. Ale návyk může jít mnohem dál. Existují rovněž rituály duše a ducha. 

 

Náš charakter je výslednicí našich návyků a rituálů 

 

Řecké slovo charakter (z řečtiny - povaha, zvláštní výraz, znak) je slovo, jehož obsah a rozsah je 

mnohoznačný. Do češtiny se překládá výrazem povaha. Mluvíme ale o charakteru, a míníme tím soubor 

znaků, které vyznačují určitého jedince. Jak vzniká „charakter“? 

 

Můžeme to přirovnat k vychozené stezce napříč volným polem. 

Když lidé chodí den po dni napříč polem, brzy se tam vytvoří 

skutečná stezka. Řekové ani Židé nedisponovali mikroskopy 

ani nerozuměli elektrochemii mozku, přesto moderní 

psychologie a věda zabývající se výzkumem mozku podepírá 

obecný koncept „grooving“ (osvojení si neměnných návyků) a 

„engraving“ (hluboké vtisknutí, vštípení do mysli), které 



  

odlišují a charakterizují jedince. Věda to dnes vysvětluje z hlediska nervových drah, které se při 

opakovaných činech modifikují tak, aby usnadnily přenos elektrických impulsů. 

 

Zkušenosti „mění způsob vnímání, vystupování, myšlení i plánování. Děje se tak prostřednictvím fyzické 

změny struktury nervového systému, změnou nervových obvodů, které se podílejí na vnímání, chování, 

myšlení a plánování. Mozek tedy funguje jako počítač – na třech úrovních. Zkušenosti a zážitky jsou 

vstupní údaje, vzpomínky jsou to, co je uloženo a výstupem rozumíme jazyk a chování. 

 

Role paměti při utváření návyků 

 

Co je vlastně paměť? Je to způsob uchovávání věcí, které jsme se naučili nebo zažili, pomocí nervových 

drah, vytvářených během našeho života. Čím více drah vytvoříme během našeho dospívání prostřed-

nictvím vzdělání a různých zkušeností a zážitků, tím lépe se bude náš mozek schopen vypořádat  

s pozdější ztrátou paměti nebo s poškozením mozku. 

Jednoduše řečeno: učení a životní zkušenosti vytvářejí 

nervové dráhy, které nám dovolují znovu prožít tyto 

zkušenosti prostřednictvím vzpomínek. Existuje 

spousta obdobných drah, a pokud je nějaká blokována 

např. nemocí či nějakým traumatem, může aktivovat 

jinou. Tato paměťová banka nám umožňuje jednat či 

mluvit na základě minulých zkušeností a učení. 

 

 

 

Mozek, vůle a etické chování 

 

Je moderní věda schopna zmapovat lidský mozek a lokalizovat oblast, která ovlivňuje pevnou vůli, 

svobodnou volbu a ovládá etické chování? Ano. 

 

Příběh z archívů mozkové neurologie. 

13. září v roce 1848 na železniční trati v horské oblasti Vermontu v USA třiadvacetiletý Phineas Gage, 

předák skupiny železničních dělníků, utěsňoval kovovou tyčí nálož. Následný výbuch vymrštil 3cm 

silnou a 109cm dlouhou tyč, která mu prošla horní čelistí, očnicí  a lebeční klenbou z levé strany  a 

dopadla o mnoho metrů dále. Mladík nabyl vědomí krátce po nehodě, mluvil a s pomocí asistenta, byl 

schopen chůze. Následky úrazu přežil, zemřel až v roce 1861. Jeho lebka se naštěstí uchovala.  Do úrazu 

byl Gage odpovědný, inteligentní, sociálně zralý jedinec. Po úrazu se tělesně se zotavil. Poruchami 

pohybu ani řeči netrpěl, neměl porušenou inteligenci, učení ani paměť, zůstal statný. Změnu jeho chování 

popsal v Bostonském lékařském věstníku v roce 1868  doktor J. Harlow. Jeho zpráva se stala klasickým 

popisem změny osobnosti související s poškozením čelních mozkových laloků: 

 

 

 

 



  

„Jeho fyzické zdraví je dobré a řekl bych, že se zotavil. Rovnováha mezi jeho intelektovými  

a animálními vlastnostmi se však zdá zničená. Je vrtkavý, neuctivý, někdy si libuje v nejhorších 

sprostotách, což dříve jeho zvykem nebylo. Je bez jakýchkoli ohledů ke svým bližním, sociálně 

nezodpovědný, ztratil zájem o církev a spirituální věci. Nesnáší korekci nebo radu, pokud jsou v konfliktu 

s jeho tužbami. Někdy je tvrdošíjný a zatvrzelý, přesto rozmarný a nerozhodný, vytváří mnoho plánů 

budoucí činnosti, které stejně rychle, jako je vytvořil, opět opouští ve prospěch plánů dalších, které se mu 

zdají vhodnější. Ve své intelektové kapacitě je dětinský a přitom má animální vášně silného muže. Před 

svým poraněním, byl vyvážený a lidé, kteří ho znali, jej považovali za chytrého a obratného obchodníka, 

velmi vytrvalého při výkonu všech činností, které si naplánoval. V tomto smyslu se jeho mysl zásadně 

změnila, všichni jeho přátelé říkali zcela jednoznačně, že tento muž již není tím, co býval. Ztratil svou 

osobnost, morální hodnoty, vztah ke své rodině i církvi.“ 

 

Dnes je jeho lebka společně s onou kovovou tyčí, umístěna v anatomickém muzeu  

na Harvardské univerzitě. Tato tragická nehoda demonstrovala nejen vědeckému světu fakt,  

že čelní mozkový lalok ovlivňuje osobnost a kontrolu emocí a chování. 

 

Jak náš mozkový lalok funguje v reálném životě? 

 

Případ Phinease Gage je unikátní, ale ne ojedinělý. Byla doba, kdy neurochirurgové prováděli operaci, 

která se nazývá lobotomie. Tato operace byla určena pro pacienty, kteří nebyli schopni zvládat své obavy 

a úzkosti. Spočívala v přerušení nervových spojení a čelního laloku, kdy následkem tohoto přerušení, 

pacient přestal vnímat obavy a starosti. Dnes se tato operace provádí ojediněle, protože poškozuje 

schopnost používání vůle, rozhodování a sebeovládání v případě, kdy jednotlivci není umožněno 

okamžitě uspokojit potřeby. 

 

Dnes máme dostatečné množství důkazů o pravdivosti teorie, že čelní mozkový lalok je centrem 

morálky, vůle a spirituality. 

 


