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 ■ Extracelulárně snímaná aktivita jednotlivých neuronů a jejich 
populací chronicky implantovanými mikroelektrodami.

 ■ EEG snímané zanořenými či povrchovými elektrodami.
 ■ Chování v paměťových testech při současné registraci aktivity 

individuálních buněk a EEG.
 ■ Paměťové úlohy u zvířecích modelů.
 ■ Vztah aktivity EEG a jednotlivých neuronů k různým typům 

chování (spánek, lokomoce, kognitivní testy).
 ■ Komplexní EEG analýza.
 ■ Vyhodnocení paměťových testů.

oDborné ZamĚŘenÍ

 ■ Konceptem laboratoře je experimentálně zkoumat fyziologii 
paměťových procesů přímou registrací elektrické aktivity 
populací jednotlivých neuronů, a dekódováním jimi nesené 
informace. 

 ■ Analýza signálu ve vysokém časovém rozlišení pak umožňuje 
detailní studium kinetiky rychlých paměťových dějů a jejich 
vztahu k neurálním oscilacím a chování.
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LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ 
NEUROFYZIOLOGIE

„naším cílem je pochopit mechanizmy 
paměťových procesů na úrovni 

neuronových sítí mozku.“
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oblasti výzkumu      

Naším cílem je pochopit mechanizmy paměťových procesů na 
úrovni neuronových sítí mozku. 

Soustřeďujeme se na oblast hipokampu a jeho interakce se 
souvisejícími neokortikálními oblastmi. Hipokampální systém má 
zásadní důležitost pro lidskou deklarativní paměť a pro některé 
další formy paměti společné se zvířaty. 

Protože dokážeme neurální kód hipokampu poměrně dobře 
číst, tento systém představuje jedinečné pole nabízející přímý 
vhled do mechanizmů reprezentace okolního světa mozkem.
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