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Úvod
Kognici lze definovat jako souhrn všech operací a pochodů, jejichž prostřednictvím si
jedinec uvědomuje a osvojuje svět i sebe sama. Pro neurobiology má kognice význam jako
schopnost jedince plánovat, zajišťovat a realizovat účelné odpovědi na vnější podněty a
vzhledem ke své vnitřní motivaci. Prostorovou kognici lze popsat jako znalosti a přesvědčení
o prostorových vlastnostech (umístění, velikost, vzdálenost, směr, separace, spojení, tvar,
vzor, pohyb) objektů a událostí v prostředí (International Encyclopedia of the Social and
Behavioral Sciences, 2001).
Ve 30.letech minulého století vyslovil americký psycholog Tolman hypotézu, že některá
zvířata, hlavně savci, si vytvářejí vnitřní reprezentace prostředí, které užívají k plánování
optimálních trajektorií v okolním prostoru. Tyto reprezentace nazval kognitivní mapy. Tuto
představu později podpořilo objevení hipokampálních place cells (místní neurony) (O’Keefe a
Nadel, 1978) a posléze i head direction cells (neurony směru hlavy) (Ranck, 1985) u potkana.
Place cells jsou neurony s místně specifickou aktivitou, což znamená, že generují akční
potenciály, jenom pokud se zvíře vyskytuje v určitém malém místě experimentálního prostoru
(firing field, aktivní pole neuronu). Head direction cells generují vzruchy pouze pokud se
zvíře dívá určitým specifickým směrem (směr preference) bez ohledu na to, ve kterém místě
experimentálního prostoru se právě nachází (Stuchlík, 2003).
Prostorová kognice zvířat je dnes hojně používána jako model pro studium vyšších
mentálních funkcí člověka (učení, paměť). Objevení neuroanatomického substrátu pro
prostorovou orientaci nám může ukázat, jakým mechanismem může být reprezentována
příslušná mentální funkce v mozku.
Testování prostorové navigace se může ukázat jako užitečný prostředek k diagnóze
Alzheimerovy nemoci i jiných kognitivních poruch v jejich rané fázi, jelikož při Alzheimrově
nemoci je jako první poškozen hipokampus, tedy struktura, jejíž role se zdá být pro
prostorovou navigaci klíčová.
Ve své práci nejprve zmíním základní formy prostorové orientace. Poté se pokusím
charakterizovat operantní chování a vysvětlit nezbytné pojmy, které s ním souvisí.
V další části práce se zaměřím na popis jednotlivých laboratorních prostorových testů.
Nejprve začnu klasickými bludišti a postupně se dostanu k testům, které využívají virtuální
realitu a umožňují simulovat širokou škálu různých prostředí, zkoumat pouze jednu vybranou
komponentu chování a v neposlední řadě také mezidruhové srovnání.
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V závěrečné kapitole se budu více věnovat neuronálním mechanismům, které jsou
zodpovědné za prostorovou kognici (place cells, head direction cells, grid cells).

1 Základní formy prostorové orientace
Kognitivní mapu je schopno zvíře zkonstruovat na základě dvou odlišných typů
vstupních informací – pomocí allothetické a idiothetické navigace.
1.1 Allothetická navigace
Allothetická navigace je proces integrování informace o prostorových vztazích mezi
vnějšími orientačnímy body, které se nacházejí v blízkém i vzdálenějším okolí zvířete. Pro
nalezení správné cesty tedy zvíře využívá vnější značky, a to několika různými způsoby.
Například v kombinaci s podněty přicházejícími z vnějšího světa (allocentrická orientace,
např. jdi ke značce a pak severně) nebo v kombinaci s interními signály generovanými během
lokomoce jedince (egocentrická orientace, např. jdi podél zdi a poté doleva).
1.2 Idiothetická navigace
Idiothetická navigace zahrnuje zpracovávání informací generovaných během aktivního
či pasivního pohybu jedince či informací přímo závislých na tomto pohybu, z čehož vyplývá,
že i některé externí signály mohou být součástí idiothetické navigace (např. optický tok).
Subjekt při tomto druhu navigace ale nepoužívá standartní vnější značky, nýbrž se jednoduše
pokouší si zapamatovat dráhu, po které se pohyboval.
Zdroji idiothetické informace jsou vestibulární polokruhovité kanálky registrující
úhlová zrychlení pohybu hlavy, vestibulární otholitické receptory registrující lineární
zrychlení pohybu hlavy a celá řada informací také přichází z různých proprioreceptorů
(svalových, šlachových a kloubních).
Na idiothetické navigaci je založena tzv. integrace dráhy (path integration /angl./), což je
proces zaznamenávání informace generované běhěm aktivního a pasivního pohybu jedince a
integrování této informace s cílem obdržet výsledný vektor (tzv. homing vector), který zavede
jedince z kteréhokoliv místa přímo zpět na výchozí místo jeho explorační trajektorie
(Stuchlík, 2003).

4

2 Operantní chování
2.1 Podmiňování
2.1.1 Klasické podmiňování
Klasické podmiňování je typ učení, při kterém se vytváří podmíněný spoj na základě
opakování. Tento druh podmiňování zahrnuje párování dvou podnětů: podmíněného podnětu
(senzorický signál), tedy neutrálního podnětu, který nevyvolává danou odpověď před
podmiňováním, a nepodmíněného podnětu, který vyvolává odpověď (nepodmíněnou) již
předtím, než podmiňování začalo. Díky párování těchto dvou podnětů začne podmíněný
podnět sám vyvolávat odpověď (nyní zvanou podmíněnou) (Hintzman, 1978). Tato odpověď
je zprostředkována buď autonomním nervstvem (např. sekrece slin na zvukový podnět), nebo
motorickým sytémem. V tomto procesu má jedinec pasivní úlohu.
2.1.2 Operantní podmiňování
Operantní chování je prostředkem k dosažení cíle a je podmíněno vnitřními potřebami.
Operantní podmiňování vede v zásadě k tomu, že si pokusný objekt zafixuje důsledky svého
chování a na jejich základě jedná v budoucnosti. Na rozdíl od klasického podmiňování se
v tomto případě pokusný objekt učí aktivně provést nějaký úkon (motorickou reakci), aby se
vyhnul nepříjemnému podnětu (např. elektrické ráně) (averzivní učení), nebo naopak, aby
získal příjemný podnět (potravu, tekutinu) (apetitivní učení). Vypracování strategie
konečného chování je založeno na dosažení úspěchu, ke kterému jedinec dochází cestou
pokusů a omylů (Pokorný, 1999).
Postup, který vede ke zvýšení nebo k udržení pravděpodobnosti výskytu chování, které
je následováno odměnou (nebo vyhnutím se trestu), se nazývá zpevnění či posílení
(reinforcement /angl./) (Blackman, 1974). Není-li nějaká reakce delší dobu zpevňována,
postupně vyhasíná, jelikož není třeba si uchovávat vzorce chování, které ve svých důsledcích
nic nepřinášejí.
Pozitivní posílení je postup, při kterém je pozitivní souvislost mezi trénovaným úkonem
a prospěšným podnětem. Pokud pokusný objekt vykonává danou reakci, obdrží odměnu.
V opačném případě odměnu neobdrží. Tímto způsobem je určité chování upevňováno.
Negativní posílení je zpevnění vzorce chování, který umožňuje vyhnout se trestu.
V případě vykonání trénované reakce pokusným objektem je nepříznivý podnět ukončen,
nebo nedochází k jeho výskytu. Trestání (punishment /angl./) je proces, který vede ke snížení
pravděpodobnosti výskytu daného vzorce chování. Stejně jako posílení se trestání dělí na
pozitivní a negativní. V případě pozitivního trestání je pozitivní souvislost mezi frekvencí
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daného vzorce chování a nepříznivým podnětem. Pokud pokusný objekt tento vzorec chování
nevykonává, neobdrží nepříznivý podnět. Při negativním trestání projev daného vzorce
chování odepírá pokusnému objektu prospěšný podnět.
Experimentální aparatura, ve které probíhá operantní podmiňování, se nazývá Skinnerův
box. V klasickém případě se jedná o malou pokusnou klec s páčkou, která vyčnívá dovnitř.
V blízkosti páčky se nachází krmítko, do kterého je doručována potrava v případě správné
odpovědi. U potkanů jde většinou o doručení 45 mg pelet ze standartní potkaní stravy, aby
potkan mohl sníst nejméně 150 dávek, aniž by byl nasycen a byl stále motivován k získávání
potravy. Skinnerův box většinou obsahuje množství dalších pomocných zařízení, která jsou
rozdílná pro různé druhy experimentů. Například při zkoumání efektu trestání se podlaha
boxu skládá z kovových částí, které umožňují pokusný objekt trestat drobnou elektrickou
ranou (Blackman, 1974). Skinnerův box může být také použit u kognitivních testů.
Jako operantní chování se často používá mačkání páčky, jelikož má dvě velké výhody.
První výhodou je, že zvíře může tento vzorec chování vykonávat podle vlastní potřeby
v závislosti na jeho vnitřní motivaci a designu pokusu. Buď velice často (trénované zvíře
může vykonat až 100 zmáčknutí za minutu), nebo velmi vzácně či vůbec. Dalším důvodem
pro výběr tohoto typu operantního chování je, že experimentátor může pomocí počítače
snadno toto chování sledovat a počítat, tedy i vyhodnocovat. Navíc odměna může být
doručena okamžitě po příslušné operantní odpovědi.

2.2 Časové schéma posilování (Schedules of reinforcement /angl./)
Časové schéma posilování je soubor pravidel vztahující se k pravděpodobnosti a
načasování doručení odměny vzhledem ke vzorci chování, prezentovanému pokusným
objektem. Časové schéma posilování umožňuje jednak sledovat časové strategie objektů, dále
umožňuje designovat experiment tak, aby se optimalizovaly reakce zvířete vzhledem ke
stimulům, nebo aby se vyloučilo použití časové strategie zvířetem a pokusný objekt se tak
musel při řešení úlohy spolehnout pouze na vnější senzorické stimuly. Časové schéma
posilování rozlišujeme na několik základních typů.
2.2.1 Souvislé posilování (Continuous reinforcement /angl./, CRF)
Souvislé posilování znamená, že zvíře obdrží odměnu okamžitě po každé operantní
odpovědi (např. zmáčknutí páčky).
Ostatní typy časového rozvržení posílení se nazývají přerušované či nesouvislé
(intermittent /angl./), protože ne všechny odpovědi jsou odměňovány (Hintzman, 1978).
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2.2.2 Rovnovážné posilování (Fixed ratio /angl./, FR)
V tomto případě je odměňováno každé n-té provedení daného úkonu (např. zápis FR20
znamená, že každé dvacáté zmáčknutí páčky je následováno odměnou). Pro rovnovážné
posilování je charakteristická vysoká frekvence mačkaní páčky zvířetem až do doby, než je
doručena odměna. Poté následuje pauza, která je následovaná relativně náhlým přechodem
opět k vysoké frekvenci mačkání (Blackman, 1974). Felton a Lyon (1966) popsali, že délka
pauzy po doručení odměny je funkcí rovnovážného posilování. V pokusech s holuby kolísala
délka této pauzy při FR50 mezi čtyřmi a pěti sekundami, zatímco při FR150 tato prodleva
v průměru trvala asi minutu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že souvislé posilování (CRF) je zvláštní případ
rovnovážného posílení, který lze zapsat jako FR1.
2.2.3 Proměnlivé posilování (Variable ratio /angl./, VR)
Pro proměnlivé posilování je charakteristické, že odměna je doručena po každém n-tém
provedení daného úkonu, ale n se mění od odměny k odměně. Proměnlivé posilování je
určeno průměrným počtem odpovědí (zmáčknutí páčky), které musí zvíře vykonat, aby
obdrželo odměnu. Například zápis VR20 znamená, že je v průměru odměněno každé dvacáté
zmáčknutí páčky. Někdy tedy pokusnému objektu stačí mezi doručením jedné odměny a té
další vykonat operantní odpověď dvakrát nebo třikrát, zatímco jindy dostane odměnu až po 40
až 50 odpovědích. Narozdíl od rovnovážného posilování se při proměnlivém posilování
nevyskytuje časová prodleva v odpovědích po doručení odměny.
2.2.4 Pevný interval (Fixed interval /angl./, FI)
V případě pevného intervalu musí uplynout určitý časový úsek po doručení odměny, než
je k dispozici odměna další. Například zápis "FI 3 minuty" znamená, že první odměňovaná
odpověď může být ta, která nastane alespoň po uplynutí tří minut od předchozí odměněné
odpovědi. Pro pevný interval je charakteristická

menší frekvence odpovědí, než

v předchozích dvou případech (FR, VR).
Další typickou vlastností pevného intervalu jsou tzv. FI zoubky (scallops /angl./), tedy
časová prodleva po doručení odměny jako v případě FR. Narozdíl od FR není tato pauza
následována náhlým návratem k vysoké frekvenci odpovědí, ale frekvence narůstá jen
pomalu. Nicméně při intenzivním tréninku zvířete je tento postupný nárůst nahrazen náhlým
vzestupem od nulové k průměrné míře odpovědí. S rostoucí délkou pevného intervalu se také
zvětšuje časová prodleva před znovuzahájením odpovědí po poslední odměně a rovněž klesá
akcelerace frekvence odpovědí. Někdy může zvíře běhěm intervalu mezi dvěma odměnami
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vyprodukovat několik set neodměněných odpovědí, jindy zase pouze minimum či žádnou, a
to zejména v závislosti na jeho vnitřní motivaci (např. stupeň vyhladovění).
2.2.5 Proměnlivý interval (Variable interval /angl./)
Při proměnlivém intervalu musí vždy uběhnout určitý čas od poslední odměny, než
může být další odpověď opět odměněna, ale délka tohoto časového intervalu se mění od
odměny k odměně (na rozdíl od FR). Proměnlivý interval je tedy určen průměrnou dobou,
během které nejsou odpovědi odměňovány. Například zápis "VI 30 sekund" znamená, že
odměna je k dispozici v průměru každých 30 sekund. Někdy může tedy zvíře získat další
odměnu již po 5 sekundách od té předchozí, jindy je daný podnět přístupný kupříkladu až po
90 sekundách. Chování vytvořené pomocí proměnlivého intervalu je charakteristické tím, že
zvíře generuje odpovědi souvisle, ale spíše s menší frekvencí. Tato frekvence opět závisí na
mnoha okolnostech (vnitřní motivace atd.). Pokud ovšem pokusný objekt odpoví alespoň
jednou během časového intervalu, který je vždy kratší, než nejkratší prodleva mezi dvěma
odměnami, nepřijde o žádnou odměnu. Tato strategie je proto nejefektivnější při řešení této
situace.
2.2.6 Diferenciální posilování odpovědí s nízkou četností
(Differental reinforcement of low rates /angl./, DRL)
Při DRL je odměna doručena pouze po odpovědi, která je generována po uplynutí
určitého intervalu od předchozí odpovědi. Například zápis "DRL 15 sekund" znamená, že
odměna je poskytnuta po odpovědi, které předcházel alespoň 15 sekund dlouhý interval bez
odpovědi. Při DRL je generována nízká četnost odpovědí, přitom maximum odpovědí vzniká
krátce po uplynutí specifického intervalu (tedy 15 sekund v tomto případě). Navíc je možné
omezit dobu, po kterou subjekt může provést odměňovanou odpověď. K tomuto účelu slouží
tzv. omezené trvání (limited hold /angl./, LH). Tedy zápis "DRL15 LH3 sekundy" znamená,
že jsou odměněny pouze odpovědi, kterým předchází pauza alespoň 15 sekund bez
vygenerování odpovědi, ale zároveň tato odpověď nesmí nastat po pauze delší než 18 sekund.

3 Prostorové úlohy v laboratorním prostředí
Hlavním cílem a myšlenkou prostorových úloh je zkoumat prostorovou kognici, tedy
testovat, kde si zvíře myslí, že se nachází, nebo zda je schopné plánovat a uskutečnit cestu
k cíli a také zkoumat, jaké nervové mechanismy se na těchto procesech podílejí. Aparatura,
ve které tyto pokusy probíhají, se nazývá bludiště. Při řešení prostorové úlohy se zvíře může
orientovat pomocí prostorových značek, které slouží jako orientační body. Tyto značky se dělí
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na proximální, které jsou součástí bludiště (intramaze /angl./), a distální, které se nacházejí
mimo bludiště (extramaze /angl./).
I přes svou popularitu mají bludiště jednu zásadní nevýhodu, jelikož jsou nerealistická, a
to ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé, reálný svět se neskládá z malých ohraničených prostor
umístěných uvnitř velkých ohraničených prostor, tudíž objekty reálného světa nelze přesně
označit jako vnitřní (intra) či vnější (extra). Druhým důvodem je, že bludiště jsou obecně
z geometrického hlediska velice jednoduchá, zatímco reálný svět je velice komplexní. Na
druhou stranu je nutné dodat, že hlavní nevýhoda bludišť, tedy jejich nerealističnost, je
zároveň jejich výhodou, jelikož zjednodušení reálné situace umožňuje zkoumat jednotlivé
subkomponenty chování.

Bludiště

jsou

tedy

běžně

používána,

jelikož

umožňují

experimentátorovi kontrolovat druhy informací, které má zvíře k dispozici při řešení
prostorové úlohy (Jeffery, 2003).

3.1 Klasické testy
3.1.1 Komplexní bludiště
Komplexní bludiště byla charakteristická zejména pro začátky výzkumu prostorového
chování a dnes již víceméně vymizela z běžného používání. V tomto bludišti se zvíře snaží
najít cestu od startu k cíli na základě zapamatování si odbočení na každém rozcestí. Problém
tohoto testu je, že není zřejmé, kterou strategii zvíře použije k vyřešení úlohy. Jeden potkan
může cíle dosáhnout díky tomu, že si pamatuje sekvenci odbočení (doleva, doprava, doprava,
doleva, atd.), zatímco jiný se může řídit na základě obecného směru k cíli a další například
pomocí pachu, který zanechal při předchozí cestě. Navíc pokud zvíře udělá chybu a ztratí se
v bludišti, není jasné, jak shromáždit další data z tohoto pokusu.
3.1.2 T- a Y-bludiště
Tyto druhy bludišť lze popsat jako fragmenty komplexního bludiště a jsou výsledkem
snahy izolovat a testovat subkomponenty prostorové paměti. V případě T-bludiště je zvíře
umístěno na počátek startovního ramene (tedy konec nejdelšího ramene) a pohybuje se do
místa možnosti výběru další cesty (křižovatka). Na křižovatce si zvolí cestu doleva či
doprava, přitom pouze na jednom konci na něj čeká odměna. Může se jednat o test pracovní
paměti (krátkodobé a dočasné paměti pro současné události), v případě, že odměna je
umísťována střídavě v obou ramenech a zvíře si proto musí pamatovat, kde se odměna
nacházela při předchozím sezení. Nebo může být testována referenční paměť (dlouhodobá
paměť neměnných aspektů úlohy), kdy je zvíře trénováno hledat neustále ve stejném ramenu
a prodlužuje se doba mezi jednotlivými sezeními.
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Y-bludiště je podobné jako T-bludiště s tím rozdílem, že je trojnásobně rotačně
symetrické. Může být v podstatě chápáno jako radiální bludiště.
Přestože jsou tato bludiště velmi běžně používána ve výzkumu prostorového chování,
není stále jasné, pomocí kterých prostředků zvíře tuto úlohu řeší. Teoreticky může k cestě
k cíli používat zapamatování si zatočení při předchozím pokusu (tzv. body turns), aniž by
bylo nuceno znát aktuální prostorovou polohu ramene, tedy s použitím idiothetické navigace.
Pravděpodobnější nicméně je, že zvíře tuto úlohu řeší pomocí allothetické navigace, tedy
využívá značky z okolí bludiště (extramaze cues), čemuž nasvědčují pokusy, během nichž
bylo T-bludištěm rotováno (Jeffery, 2003).
3.1.3 Radiální bludiště
Radiální bludiště je geometricky mnohem jednodušší než komplexní bludiště, jelikož
všechna ramena mají počátek v jedné centrální oblasti. Nejranější variantou radiálního
bludiště bylo Tolmanovo bludiště (Tolman, 1948). Jeho klasický experiment měl dvě fáze.
Během té první byli potkani ténováni procházet nepřímou jedinou možnou cestou od startu
k cíli. V druhé fázi pokusu byla původní cesta blokována a zvířeti bylo nabídnuto několik
jiných možností výběru přímé cesty. Zvíře si vybíralo rameno vedoucí přímo k původně
umístěnému cíli signifikantně častěji než podle předpokladů na základě pravděpodobnosti, i
přesto, že tato cesta byla pro pokusný objekt zcela nová. Na tomto základě lze usuzovat, že
zvíře se orientovalo pomocí směru cíle.

Obr.1: Tolmanovo bludiště a jeho uspořádání běhěm obou fází pokusu (Tolman, 1948).
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Pravé radiální bludiště bylo vynalezeno Oltonem (obvykle má 4, 8 nebo 12 ramen).
Tento druh bludiště a jeho další varianty jsou široce užívány dodnes. Zvíře je hodnoceno
podle toho, kolik ramen navštíví správně, kolik jich vynechá a kolik navštíví opakovaně.

Obr.2: Radiální bludiště s osmi rameny
(http://homepage.psy.utexas.edu/HomePage/class/Psy308/salinas/Learning/radialmaze.gif).
Standartní radiální bludiště umožňuje několik variant úloh. První úlohou je test pracovní
paměti, kdy se zvíře snaží získávat odměnu z každého ramene bludiště a je nuceno si
pamatovat, které rameno již navštívilo a které dosud ne. Poněkud překvapivě zvířata neřeší
tuto úlohu navštěvováním jednotlivých ramen ve sledu za sebou.
Druhou variantou testu v radiálním bludišti je úloha nuceného výběru. V tomto případě
se na konci všech ramen nachází odměna, ale na počátku pokusu je zvířeti povoleno navštívit
pouze vybraná ramena, která jsou určena experimentátorem. Teprve po tomto nuceném
výběru se zvířeti otevřou cesty i do zbývajících ramen. To umožňuje zjistit, zda je pokusný
objekt schopen si zapamatovat, které rameno již navštil, aniž by mu bylo dovoleno použít
behaviorální strategii (orientovat se pomocí série párů podnět – odpověď (stimulus –
response, /angl./)) nebo se spoléhat na svou referenční paměť (Jeffery, 2003).
Další variantou je 4/8 úloha, během které je potrava dostupná pouze na konci některých
ramen. Zvíře se v ní tedy učí zapamatovat, která ramena skýtají odměnu a nenavštěvovat
ramena prázdná. Jedná se o test referenční a zároveň i pracovní paměti, jelikož pokusný
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objekt si musí pamatovat, které cesty vedou k odměně a zároveň, které již běhěm
probíhajícího pokusu navštívilo (Jeffery, 2003).
Radiální bludiště nicméně mají jednu zásadní nevýhodu, jelikož v jejich případě je stále
obtížné určit, kterou informaci zvíře používá k vyřešení prostorové úlohy. Zvíře si může
kupříkladu pamatovat, které rameno si má vybrat na základě vytvoření si seznamu
senzorických charakteristik (např. pachů) typických pro každé rameno. Tento aspekt lze
pochopitelně omezit vyčištěním bludiště, ale ne vždy se musí dokonale podařit vyloučit tuto
strategii při řešení úlohy. Dále má zvíře možnost zapamatovat si jednotlivá ramena pomocí
asociace jejich polohy s různými distálnímí značkami, jak předpokládal Olton.
3.1.4 Vodní bludiště
Aby se zamezilo výskytu výše uvedených problému s radiálními bludišti, bylo třeba
vyvinout úlohu, k jejímuž řešení nebude zvíře moci využít proximální (intramaze) značky,
tedy zejména pachové. To se povedlo Morrisovi při zkonstruování jeho vodního bludiště
(1981). V této úloze je potkan umístěn do bazénu s vodou (ten má obvykle 2 m v průměru),
ve kterém je umístěna malá plošina, která je mírně ponořená, aby jí zvíře nemohlo vidět. Na
tuto plošinu může potkat vystoupit a není již tedy nucen dále plavat. Aby plošina byla skrytá,
používá se k zneprůhlednění vody přidání netoxické barvy. Při prvním pokusu plave potkan
v bazénu dokud náhodně neobjeví plošinu. Při dalších pokusech se však potkan, pokud
plošina zůstane stejně umístěna,

postupně naučí plavat přímo k této plošině. Pokud se

umístění plošiny mění od jednoho pokusu k druhému, zvíře se nikdy nenaučí plavat přímo
k plošině, což potvrzuje, že nelze její polohu zjistit přímo. Úloha je vyhodnocována podle
trajektorie zvířete při hledání plošiny nebo podle času, který zvířeti toto hledání zabere.

Obr.3: Schématické znázornění Morrisova vodního bludiště
(http://www.mcg.edu/Core/Labs/sabc/images/MWM.jpg) .
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Jelikož pro navigaci v této úloze nemůže zvíře použít žádné proximální značky
v bazénu, je podle Morrise a dalších možné tuto úlohu řešit pouze pomocí mentální
reprezentace prostorového umístění plošiny, k jejíž konstrukci zvíře využívá značky
v místnosti umístěné mimo bazén (distální, extramaze). Tato interpretace je nyní široce
akceptována.

3.2 Testy s využitím virtuální reality
Na počátku 90.let minulého století se začalo s vývojem testů na prostorovou kognici,
které využívají počítačový monitor k prezentaci senzorických stimulů. Tato metodika
poskytuje experimentátorovi celou řadu výhod a v současné době je vývoji těchto testů
věnována velká pozornost. Testy tohoto typu umožňují například simulovat širokou škálu
různých prostředí a lze tedy vyvinout nespočet odlišných úloh. Dovolují snadnou manipulaci
s velkým množstvím proměných (stimulů), což by v reálném prostředí bylo velmi složité,
nákladné či dokonce nemožné. Dále umožňují zkoumat jednu vybranou komponentu chování
subjektu či mezidruhové srovnání. Poslední studie navíc ukazují na fakt, že na řešení těchto
úloh se podílejí stejné neuronální komponenty jako při řešení prostorových úloh v reálném
prostředí. V následujících odstavcích se budu podrobněji věnovat metodice vybraných testů,
které využívají virtuální realitu.
První test, kterému se budu věnovat, vyvinuli Gaffan a Eacott (1995). Jedná se o
počítačem kontrolované Y-bludiště, které umožňuje automaticky testovat učení a paměť u
potkanů pomocí visuálních stimulů. Na konec každého ze tří ramen bludiště umístili dva
černobílé monitory, které spolu byly v těsném sousedství. Mezi každou dvojicí monitorů bylo
umístěno krmítko a po přiblížení se zvířete na dostatečnou vzdálenost ke dvojici monitorů se
správným visuálním vzorcem došlo k doručení potravy do tohoto krmítka. Pozice potkanů
v bludišti byla detekována pomocí fotodetektorů. Na monitorech byly prezentovány dva
druhy stimulů: scény (komplexní vzorce s měnícím se počtem objektů rozdílných tvarů na
kontrastním pozadí) a objekty (tedy jednotlivé homogenní obrazce umístěné do středu
monitoru). Potkani byli úspěšně trénováni rozlišovat mezi příslušnými visuálními stimuly a
vybírat si tak odměňované rameno bludiště. Bylo tedy prokázáno, že jsou shopni vnímat
senzorickou informaci na monitoru a využít ji pro řešení úlohy.
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Obr.4: Počítačem kontrolované Y-bludiště. Všechna tři ramena jsou identická, ale pouze
jedno je zde ukázáno v detailu. F = krmítko, S = obrazovka monitoru, B = fotodetektory
(tečkovaná čára znázorňuje jejich oblast snímání) (Gaffan a Eacott, 1995).

S dalším zajímavým testem přišel Prusky a jeho kolektiv (2004), kteří na širší konec
nádrže o tvaru lichoběžníku umístili dva monitory, přičemž tato nádrž byla naplněna vodou.
Na monitorech byly zobrazovány černobílé obrazce jako příslušné visuální stimuly. Pokud si
potkan na rozcestí (46 cm od monitorů) vybral cestu, na jejímž konci byl monitor
s vyobrazeným správným vzorcem, doplaval před monitor, před kterým byla umístěna skrytá
plošina, pomocí které mohl opustit tuto nádrž. Pozice odměňovaného vzorce na jednotlivých
monitorech se měnila náhodně mezi jednotlivými sezeními, i přesto si trénovaní potkani
vybírali správnou cestu s vysokou přesností, což opět potvrdilo, že jsou schopni využívat
senzorickou informaci zobrazovanou monitorem k řešení úlohy.
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Obr.5: Schématické znázornění Pruskyho aparatury. (Vlevo) Vzorová nádrž. (Vpravo) Nádrž
výběru. (Nahoře) Pohled shora. (Dole) Čelní pohled. V případě nádrže výběru je kromě
původního vzorce (+), před kterým se skrývá plošina, zobrazován také vzorec nový (-), před
kterým plošina chybí (Prusky et al., 2004).

Nekovářová a Klement (2005) vyvinuli úlohu, ve které se potkan učí rozeznávat
konfiguraci objektů, které jsou zobrazovány na počítačovém monitoru. Scéna se skládá
z pohybujícího se bílého pruhu a nepohyblivého bílého obdélníka, přičemž tyto objekty jsou
prezentovány na černém pozadí. Vyhladovělý potkan je umístěn v modifikovaném
Skinnerově boxu, který je vzdálen 36 cm od monitoru a je trénován mačkat páčku, aby získal
potravu. Zmáčknutí jsou ovšem odměňována pouze v případě, když se pruh dotýká obdélníku.
Potkani očekávali odměnu, když se pruh k obdélníku přibližoval a s klesající vzdáleností mezi
těmito dvěma objekty vzrůstala frekvence jejich mačkání. Pokusy s kontrolami prokázaly, že
potkani nevyužívali při řešení úlohy časovou strategii. Jelikož změny ve scéně zobrazované
monitorem jsou generovány pomocí pohybu objektů, potkani musí rozlišovat jejich
vzájemnou konfiguraci, nikoliv pouze odlišné vzorce.
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Obr.6: Schéma modifikovaného Skinnerova boxu použitého k testování prostorové kognice.
1 = monitor, 2 = potkanův box, 3 = krmítko, 4 = páčka (Nekovářová a Klement, 2005).
Hölscher a jeho kolektiv (2005) jako první dokázali, že navigace ve virtuálním prostředí
nejsou schopni pouze lidé a primáti, jak již bylo zjištěno dříve, ale také potkani. V jejich úloze
simulovali v okolí zvířete virtuální prostředí, které pokrývalo výraznou část potkanova
zorného pole (360º azimut, -20º až +60º elevace). V kombinaci s kulovitým vzduchovým
polštářem, nad nímž je potkan zavěšen a po jehož vrcholu se může pohybovat, a s pomocí
počítače bylo možné mapovat trajektorii, kterou zvíře vykonávalo, jelikož jakýkoliv translační
pohyb potkana vedl k rotaci polštáře. Ideální hmotnost tohoto polštáře je rovna 1,5 násobku
hmotnosti zvířete. Za těchto podmínek je potkan nucen vyvinout stejnou sílu k roztočení
polštáře jako k vykonání stejného pohybu po pevné podložce. K odměňování zvířete byla
použita slazená voda, která mu byla doručována tenkou trubičkou pomocí orální intubace.
V aparatuře byla prováděna například úloha, kdy byla virtuálně simulována trojice rozdílných
válců (bílý, černý, šedý), které byly uspořádány do trojúhelníka, přičemž odměna se
nacházela (byla doručena) pouze pod bílým válcem. Zvířata se tuto úlohu naučila rychle řešit.
Posléze si potkani počínali správně také v případě, že došlo ke změně a odměňovaným
válcem byl černý. Potkani byli úspěšní i při jiných úlohách, které využívaly tuto aparaturu.
Nespornou výhodou této aparatury je také fakt, že umožňuje zvířeti "pohyb" po rozsáhlých
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oblastech narozdíl od standartních laboratorních testů, které jsou prostorem výrazně
limitovány.

Obr.7: Znázornění aparatury. (A) Celkový pohled (příčný řez). (B) Připevnění potkana na
vrcholu polštáře. (w) Kolečka, která zabezpečují rotaci polštáře. (b) Projektor. (p) Rovinná
zrcadla a (aam) vypouklé zrcadlo zajišťují šíření obrazu z projektoru a jeho promítnutí
v aparatuře. (aie) Úhlový přírůstkový snímač polohy zodpovídá za zaznamenávání orientace
těla potkana (Hölscher et al., 2005).

3.3 Léze hipokampu
Jelikož se předpokládá, že hipokampus hraje zásadní roli v prostorové kognici zvířat,
zkoumá se vliv jeho léze na řešení prostorových úloh. Než pokročím k uvedení těchto
příkladů, zmíním základní typy lézí, které se při pokusech používají.
3.3.1 Typy lézí
Prvním typem léze hipokampu je permanentní léze. Ty se provádějí

pomocí

elektrolytického přerušení spojení mezi hipokampem a podkorovými oblastmi mozku.
Druhou možností je aplikace malého množství excitačního neurotoxinu (např. kyseliny
ibotenové) na několika místech hipokampu. Výhodou permanentních lézí je, že jejich rozsah
může být ověřen následnými histologickými preparáty. Naopak hlavní nevýhoda spočívá ve
faktu, že nervový systém může kompenzovat účinek léze pomocí své reorganizace v reakci na
způsobené zranění (Klement et al., 2005).
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Dalším typem jsou léze přechodné. Ty jsou navozeny pomocí aplikace látky, která
dočasně vyřadí hipokampus z provozu. K tomuto účelu se běžně používá tetrodotoxin (TTX),
což je specifický blokátor Na+-napěťově ovládaných kanálů. Po dostatečné aplikaci této látky
(jedná se řádově o desítky ng TTX rozpuštené v několika µl fyziologického roztoku)
nedochází k dostatečnému průchodu sodných iontů přes membrány nervových buněk v okolí
místa aplikace, čímž je zamezeno vzniku akčních potenciálů a jejich další propagaci v těchto
místech. Hlavním kladem přechodných lézí je, že efekt této léze na chování zvířete může být
okamžitě porovnán s výkonem stejného zvířete v prostorové úloze před a po jejím
provedením. Navíc krátkodobý efekt této léze neposkytuje nervovému systému zvířete
dostatek času na jeho reorganizaci a pokusný objekt nemá čas ani naučit se využívat jinou
strategii při řešení úlohy. Naopak záporem oproti permanentním lézím je fakt, že jejich rozsah
nemůže být ověřen histologicky.
3.3.2 Vliv lézí na řešení prostorových úloh
Z důvodu vnitřní propojenosti jednotlivých částí mozku je obtížné jednoznačně
interpretovat výsledky studií s lézemi. Efekt lézí nemůže být nikdy s naprostou jistotou
připsán vyřazení lézované struktury. Nicméně mnoho provedených studií a pokusů
s hipokampálními lézemi produkuje stále stejné zjištění, že lézovaný subjekt vykazuje
poruchy v prostorové orientaci a navigaci. Proč tomu tak je, je předmětem žhavé debaty.
Někteří vědci jsou názoru, že tyto poruchy jsou způsobené širším nedostatkem schopnosti
tvořit komplexní asociace (Sutherland a Rudy, 1989) nebo schopnosti učit se tvořit vztahy
mezi jednotlivými podněty (Eichenbaum, 1996). Jiní předpokládají, že poruchy v navigaci
v těchto pokusech poukazují na specifickou

roli hipokampu v prostorové orientaci, což

souvisí s obecnějším pojetím hipokampu jako struktury klíčové v epizodické paměti (Burgess
et al., 2002).
V nejranějších studiích bylo prokázáno, že zvířata s hipokampální lézí nejsou schopna
úspěšně řešit úlohy podobné T-bludišti se střídavým umístěním odměny v ramenech.
Na počátku 60.let minulé století poukázal Olton na fakt, že potkani, u nichž byla
provedena hipokampální léze, mají výrazně zhoršenou schopnost řešit jednoduchou
prostorovou úlohu (Oltonovo radiální bludiště, viz výše). Na základě tohoto pokusu Olton
definoval pracovní paměť a postuloval, že je závislá na funkčnosti hipokampu.
Vliv hipokampálních lézí při řešení Morrisova vodního bludiště byl prokázán
v experimentu, který byl již prováděn nesčetněkrát mnoha pracovními skupinami. Bylo
zjištěno (Moriss et al., 1982), že zranění či léze hipokampu působí výrazné snížení schopnosti
potkanů řešit úlohu vodního bludiště.
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Obr.8: Vliv hipokampálních lézí a kontrolních neokortikálních lézí na schopnost potkana
řešit úlohu Morrisova vodního bludiště (Morris et al., 1982).

4 Neuronální mechanismy prostorové kognice
Ve výzkumu prostorové kognice je hlavní pozornost upřena na dva typy neuronů.
Intenzivnímu studiu jsou podrobeny zejména place cell a neméně velký význam je přikládán
také head direction cells a grid cells.

4.1 Place cells /angl./
Place cells byly poprvé objeveny v hipokampu potkana O’Keefem a Dostrovským
(1971). Z anatomického hlediska se jedná o pyramidové buňky hipokampu, které se vyskytují
zejména v jeho dorsální části, ale byly také prokázány ve ventrálním hipokampu (Muller,
1996). Funkčně jsou place cells charakteristické svojí místně specifickou aktivitou, tedy tím,
že příslušná place cell generuje akční potenciály pouze pokud se potkan nachází v konkrétním
místě prostoru. Místo, ve kterém dochází k projevům aktivity dané place cell, se nazývá její
aktivní pole (place field nebo firing field /angl./, dále budu užívat tento výraz).

Obr.9: Firing field hipokampální place cell. Záznam aktivity jedné place cell byl prováděn po
dobu 4 minut v experimentálním boxu o rozměrech 60 x 60 cm. Cesta potkana je znázorněna
šedou barvou a černé čtverečky znázorňují jednotlivé spiky dané place cell (Jeffery et al.,
2001).
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Ve stabilním prostředí má každá place cell svoje stabilní firing field. Tato stabilita je
dlouhodobá (hodiny, týdny až měsíce). Tento fakt značí, že tato reprezentace přetrvává a není
ve známém prostředí vytvářena de novo vždy, když zvíře do tohoto prostředí vstoupí. Navíc
bylo také prokázána (Muller a Kubie, 1987) stabilita různých firing fields v různých
prostředích, z čehož vyplývá, že může být zároveň uchováváno několik různých reprezentací,
aniž by došlo k jejich porušení.
V otevřeném prostroru projevuje daná place cell aktivitu, pokud se potkanova hlava
nachází v místě jejího firing field. V tomto případě tato aktivita nezávisí na směru, kterým se
zvíře dívá, i přesto, že dané prostředí vypadá z různých úhlů vizuálně naprosto odlišně.
Zároveň zůstává firing field určité place cell neměnné také poté, co je dané prostředí zahaleno
do tmy, pokud mělo zvíře možnost být v tomto prostředí přítomno před počátkem zatemnění
prostoru (Quirk et al., 1990). Na druhou stranu, při pohybu po lineární dráze nebo v radiálním
bludišti se prokázalo, že aktivita place cells je směrově selektivní (O’Keefe a Burgess, 1996).
V případě, že je potkan umístěn v symetrickém prostředí, například ve čtvercovém boxu
(obvykle o rozměrech 60 x 60cm), a po délce jedné ze stran boxu je umístěn karton, který
slouží jako orientační bod, nastává po rotaci tohoto kartónu rovněž rotace firing field dané
place cell. Pokud je ale tento kartón odstraněn, firing fields zanikají (Muller a Kubie, 1987).
Kromě toho, pokud je čtvercový box ze všech stran neprůhledný a samotným potkanem je
pomalu rotováno, jeho firing fields rotují také (Jeffery, 2001).

Obr.10: (A) Rotace firing field dané place cell po pomalém rotování samotným potkanem.
(B) Rotace firing field dané place cell po levotočivé rotaci kartónu o 90º (Jeffery et al., 2001).
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Bylo také dokázáno, že place cells používají informace o vzdálenosti. Při pokusu
O’Keefea a Burgesse (1996), kdy byl potkan umístěn v boxu s posuvnými stěnami, se kterými
bylo možno pohybovat vzhledem k ostatním. Objevili, že každá jednotlivá place cell
odpovídá aktivitou ve specifické vzdálenosti alespoň od dvou stěn. Zajímavé je, že odlišné
place cells jsou řízeny odlišnými kombinacemi zdí, což znamená, že jednotlivá firing fields
mohou být posouvána vzhledem k ostatním pomocí zmenšování či zvětšování boxu. To byl
první jasný náznak, že reprezentace tvořená pomocí place cells není rigidní struktura, ale že
každá place cell má svůj vlastní souřadný sytém (O’Keefe a Burgess, 1996).
Je taky vhodné poznamenat, že jediná place cell slouží jako přibližný ukazatel polohy
zvířete, zatímco současné záznamy z několika place cells předpovídají polohu zvířete
mnohem přesněji. Jedna place cell může být aktivní v různých prostředích, což naznačuje, že
konkrétní poloha může být kódována kombinací několika place cells.

4.2 Head direction cells
Head direction cells byly poprvé objeveny Ranckem (1985) v postsubikulu a později
nalezeny také v nucleus anterodorsalis thalamu, corpora mammillaria a posteriorním
neokortexu (Taube, 1998). Jak již bylo uvedeno v úvodu, jedná se o neurony, které generují
akční potenciály pouze pokud se zvíře dívá určitým specifickým směrem (směr preference),
přičemž aktivita head direction cells není ovlivněna pozicí zvířete v prostředí. Různé head
direction cells projevují svojí aktivitu při pohledu zvířete různými směry preference,
dohromady tedy pokrývají veškerý rozsah směrů preference.
Aktivita těchto neuronů není přímo závislá na úhlu, který svírá hlava subjektu s jeho
tělem, ani na pozici zvířete v prostoru, ale na orientaci hlavy zvířete vzhledem k okolnímu
prostředí (Muller et al., 1996). Head direction cells jsou (podobně jako place cells) závislé
zejména na vnějších vizuálních orientačních bodech. Experimentální posun těchto značek
vyvolá odpovídající posun směru preference dané head direction cell. Nicméně některé head
direction cells dokáží udržet svojí aktivitu i při absenci vnějších značek, tedy na základě
idiothetické informace (např. pomocí integrace dráhy).
Narozdíl od place cells nedochází u head direction cells nikdy k umlčení jejich aktivity
poté, co se změní tvar aparatury, ve které se zvíře nachází. Ačkoliv po této změně tvaru
aparatury často

rotuje

směr

preference,

úhel

mezi

směry

preference

současně

zaznamenávaných buněk zůstává stále stejný. Všechny směry preference tedy rotují se
stejným posunem (Muller et al., 1996).
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4.3 Grid cells
Grid cell je typ neuronu, který se vyskytuje v entorhinálním kortexu a generuje akční
potenciály pokud se zvíře nachází v určité oblasti prostoru. Grid cells byly objeveny v roce
2005 a předpokládá se, že síť těchto neuronů vytváří mentální mapu prostředí (Hafting at al.,
2005). Narozdíl od place cells má každá grid cell mnohonásobné firing field, přičemž tyto
oblasti aktivity dané grid cell jsou uspořádány do hexagonální trojúhelníkovité mřížky, která
pokrývá celý experimentální prostor, ve kterém se zvíře pohybuje. Jednotlivá firing fields
určité grid cell mají tedy pravidelné rozmístění se vzájemnými konstantními rozestupy,
přičemž tato vzdálenost se pohybuje od 30 do 60 cm v závislosti na umístění dané grid cell
v entorhinálním kortexu (Jeffery a Burgess, 2006).

Obr.11: Firing field jedné enthorinální grid cell. Černá barva znázorňuje trajektorii potkana a
červené tečky místa aktivity dané grid cell. Záznam byl pořizován 8 minut ve čtvercovém
boxu o hrozměrech 1 x 1 m (Jeffery a Burgess, 2006).
Zdá se, že velikost mřížky, kterou vytváří každá grid cell, je nezávislá na tvaru či
velikosti okolního prostředí. Avšak orientace této mřížky vzhledem k okolnímu prostředí je
závislá na umístění vnějšího orientačního bodu podobně jako place cell a její firing field
(O’Keefe a Burgess, 2005).
Předpokládá se, že samotné vytvoření a existence této mřížky je nézávislé na
allothetické informaci, jelikož tato firing fields dané grid cell přetrvávají i po odstranění
orientačního bodu z experimentálního prostoru či po zatemnění tohoto prostoru a nedoznávají
výraznějších změn (Hafting et al., 2005).
Zdá se, že grid cells vytvářejí souřadnicový systém, pomocí kterého mohou place cells
formovat asociace mezi jednotlivými objekty, což je nezbytné pro tvorbu vzpomínek. Některé
výsledky naznačují, že při pohybu zvířete je jeho poziční vektor aktualizován pomocí
integrace signálů o jeho pozici, směru a rychlosti, přičemž za tuto integraci zodpovídá právě
22

síť těchto neuronů (Sargolini et al., 2006). Další vědci se zase domnívají, že grid cells
pomáhají vytvářet mentální reprezentaci komplexnějších objektů (např. visuálních obrazů
tváří).

Závěr
Výzkum prostorové kognice je jednou z nejvíce se rozšiřujících oblastí behaviorálních
neurověd a experimentální psychologie, vzbuzuje také zájem u mnoha etologů, fyziologů či
evolučních biologů.
Jednou z významných a dosud nevyřešených otázek zůstává, jak může být konkrétní
znalost reprezentována v mozku pomocí sítě jednoduchých elementů – neuronů. Předpokládá
se, že ze všech druhů znalostí je to právě znalost o prostoru, která je nejpřístupnější našemu
porozumění. Jedním z důvodů je i to, že lidé dokázali vyvinout nástroje, které jim v navigaci
pomáhají a jsou tedy známy matematické a fyzikální základy této znalosti (Jeffery, 2003).
Laboratorní testy, které nám umožňují zkoumat prostorovou kognici v kombinaci
s dalšími metodami, jsou tedy nesmírně cenným nástrojem, který nám pomáhá v poznávání
neuroanatomického substrátu a neuronálních mechanismů, které se podílejí na procesech
reprezentace určité mentální funkce v mozku. S nástupem testů, které využívají virtuální
realitu, se navíc otevírají zcela nové možnosti při designování jednotlivých pokusů. Několik
klasických úloh (orientační, diskriminační, varianta vodního bludiště) bylo převedeno do
aparatur s využitím virtuální reality. Poslední dosažené výsledky potvrzují, že některá zvířata
(primáti, potkani) jsou schopna navigace i ve virtuálním prostředí a interpretují prezentovanou
2D projekci jako 3D prostředí (Schnee et al., 2006).
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