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VÝVOJOVÁ OBDOBÍ ČLOVĚKA 
 

Člověk během svého života prochází vývojem po stránce tělesné i duševní. 

1. Vývoj člověka před narozením. 

Toto období začíná oplozením vajíčka, kdy dochází k růstu a vývoji jedince 

(plodu) v těle matky a končí porodem. 

2. Období dětství 
 

1. Novorozenec – první měsíc života. 

Zrak, sluch, čich, chuť nejsou ještě plně rozvinuté. Pocity nelibosti a hladu 

vyjadřuje pláčem. Jeho projevy chování jsou vrozené. Potřebuje velkou 

péči. Pro jeho výživu je důležité mateřské mléko. 

 
http://www.zdn.cz/news/check-pro?id=460169&seo_name=postgradualni-medicina-priloha(26.2.2012) 

 
 

 

http://www.zdn.cz/news/check-pro?id=460169&seo_name=postgradualni-medicina-priloha
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http://www.zdn.cz/news/check-pro?id=445457&seo_name=priloha-lekarske-listy(26.2.2012) 

 
2. Kojenec – do konce 1. roku života. 

Stravu postupně obohacujeme o polévky, ovocné a zeleninové šťávy, 

přivykáme ho na tužší stravu. Dítěti se prořezávají mléčné zuby, 

postupně se rozvíjí vnímání a pohybové schopnosti (postavování začátky 

chůze), rozvíjí se i hlasové projevy (broukání, první slabiky). Rozumí 

základním slovním pokynům, směje se, rozezná blízké osoby a předměty.  
http://www.nutrilon.cz/cs/prikrmy/prikrmy-o-prikrmech/jak-sestavit-jidelnicek/(26.2.2012) 

 

http://www.zdn.cz/news/check-pro?id=445457&seo_name=priloha-lekarske-listy
http://www.nutrilon.cz/cs/prikrmy/prikrmy-o-prikrmech/jak-sestavit-jidelnicek/
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3. Batole – do konce 3. roku života 

Vyvíjí se pohybové schopnosti (začíná chodit), dochází k významnému 

rozvoji řeči. Ke konci tohoto období by mělo mít dítě vytvořené základní 

kulturně hygienické návyky. Dochází k sebeuvědomění. 
http://www.rodina.cz/nazor13797744.htm(26.2.2012) 

 
Dětská kresba 3 roky 

4. Předškolní věk – období do 6. let 

Dítě pravidelně roste, mění se proporce postavy, rozvíjí se duševní 

schopnosti. Pro toto období je charakteristická velká fantazie, rády si 

vymýšlí, mají v oblibě pohádky. 
http://svethomeopatie.cz/cs/459-deti-a-vianocny-stromcek(26.2.2012) 

 

 
Kresba dítěte předškolního věku 6 let 

http://www.rodina.cz/nazor13797744.htm
http://svethomeopatie.cz/cs/459-deti-a-vianocny-stromcek
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http://www.vemeste.cz/2011/04/zivot-ditete-predskolniho-veku/(26.2.2012) 

 
 

5. Mladší školní věk do 11 let 

Tělesné tvary se zaoblují, prořezávají se trvalé zuby. Dítě se stává 

společenské. Hlavní činností se stává učení ve škole, má povinnosti.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vemeste.cz/2011/04/zivot-ditete-predskolniho-veku/
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http://lidemesta.cz/index.php?id=597(26.2.2012) 

 

 

3. Období dospívání 
 

1. Puberta – do 15 let 

Vstupují v činnost pohlavní žlázy, dochází k rozvoji myšlení a citů, snaha 

napodobit dospělé, touha po uznání a samostatnosti, tvoří se party.  

 

2. Dorostové období (adolescence) – do 18 let 

Dokončuje se růst, zvýrazňují se pohlavní znaky, rozvoj myšlení, citů, 

snaha po samostatnosti, utváří se charakter člověka, příprava na budoucí 

povolání. 

 

4. Období dospělosti 

Je to období tělesné i duševní vyspělosti, uplatnění vědomostí a zkušeností, 

zakládání rodiny. 

5. Období stáří 

Od 60 let. Tělo ztrácí vodu, smyslové orgány ochabují, slábne zrak, sluch, strava 

má být pestrá a lehce stravitelná. 

http://lidemesta.cz/index.php?id=597
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http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/predstavy-o-stari/(26.2.2012) 
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http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/predstavy-o-stari/

