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Vývoj člověka v dospělosti  
životní cykly, životní historie, 

reprodukce a stárnutí 



Dospělost 

• Tělesný vývoj se dokončuje, začíná proces stárnutí. 

• Začíná reprodukční část životního cyklu jedince 

• Psychický vývoj se zaměřuje na život v societě a 

reprodukci, jakož i zabezpečování potravních zdrojů a 

bezpečnosti rodiny. Využívání a rozvíjení vlastních 

zkušeností.  

• Vyvíjí se širší sociální začlenění a aktivizuje se dospělá 

socializace – a to pohlavně diferencovaná.  

• V životním cyklu se prolínají evoluční (reprodukce a 

životní historie) a involuční (biologické, psychické a 

sociální) procesy. 



Sekulární trend – variabilita dospělých 



Dospělost 
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Dospělost 

• Raná dospělost (20 - 30 let) 

– Končí biologický růst i vývoj orgánů a tkání. 

– Nervový systém plně dozrává – kognice i učení 

jsou optimální, psychika je vyrovnaná 

– Humorální systém se harmonizuje – 

reprodukční i metabolický systém je plně 

funkční 

– U žen nastává toto období nejméně o dva roky 

dříve než u mužů 



Dospělost 

• Střední dospělost (30 – 45 let) 

– Postupně klesá reprodukční schopnost, zejména 

u žen 

– Začínají se projevovat první známky 

„opotřebování“ organismu 

– Metabolismus je vyrovnaný, ale postupně se 

zhoršuje 

– Psychika je vyrovnaná, socializace se zvyšuje 



Dospělost 

• Vrcholná fáze dospělosti (45 – 65 let) 

– Postupně se zvyšuje opotřebování organismu, 

projevují se první známky stárnutí 

– U žen nastupuje menopauza, končí ženská 

reprodukce, nastupuje fáze „babičky“ 

– Fyzické síly jsou objektivně nižší, nahrazují je 

zvýšené úsilí podložené zkušenostmi a zvýšenou 

efektivitou fyzické činnosti 

– Podobně je to i v oblasti psychické, kde hraje 

zkušenost zásadní roli, socializace je na vrcholu 



Stárnutí 

• Proces stárnutí je nejlépe prozkoumán u člověka  

• Problematikou seniorů se zabývá obor gerontologie. 

• U člověka začíná stárnutí v pozdní dospělosti, u žen je 
spojené se vznikem klimakteria, u mužů není tato hranice 
příliš zřetelná a je pravděpodobně více variabilní. 

• Stárnutí je spojeno se změnami metabolismu a hormonální 
činností, včetně snížení termoregulačních schopností, 
degenerativními procesy v nervovém systému spojenými se 
zhoršenou pamětí, sníženou motorikou a  zpomalením 
reakcí. Typické jsou degenerativní změny na kostech a 
kloubech, např. zvýšená mineralizace kostí a jejich vyšší 
lámavost u žen. 

• Pro pozdní stáří je rovněž typická atrofie svalová, pomalejší 
trávení a změny kůže a kožních derivátů (např. šedivění 
vlasů). 



Stárnutí 

 



Stárnutí 

• - stárnutí 60-74 let  

• - vysoké stáří 75-89 let 

• - kmetský věk 90 a více let 
• Celkový úbytek funkcí organismu 

– snižuje se výdrž a výkonnost, odolnost vůči chorobám, narůstá 

počet nádorových onemocnění, zpomaluje se hojení ran 

– úbytek svaloviny je progresivní (v 90 letech až na 30% maxima) 

– Postupná ztráta chrupu a ústup alveolárního výběžku čelistí. 

– Úbytek ale velmi individuální, až 60% lidí nad 60 let nemusí nijak 

výrazně omezovat svoje možnosti. 



Stárnutí 

 



Teorie stárnutí 

• Teorie vnitrodruhové kompetice 

– staří umírají, aby uvolnili místo mladým. To umožňuje přizpůsobení 

populace změnám prostředí. Nebere v úvahu protichůdné působení 

individuální selekce.  

• Teorie selekčního stínu nebo akumulace mutací 

– stárnutí je výsledkem postupného snižování účinnosti selekce vůči 

škodlivým genům v závislosti na chronologickém věku. Selekce vůči 

genům, jejichž negativní účinek se projeví v pozdějším věku, je 

velmi slabá, protože organizmus již předal své geny do další 

generace. Geny, které zapříčiňují stárnutí, však nejsou náhodně 

rozprostřeny po genomu, ale jde o konkrétní obecně savčí 

nenáhodně lokalizované geny. 



Teorie stárnutí 

• Teorie antagonistických účinků mutací  

– zhoršování životaschopnosti starších jedinců způsobují mutace, které 

přináší výhodu mladším, ale nevýhodu starším. Alely, které by 

zvyšovaly fitness v mladším věku, ale zhoršovaly životaschopnost u 

starších jedinců, by byly zvýhodněny. Zatímco podle teorie 

akumulace mutací se mutace hromadí pasivně z generace na 

generaci, v případě této teorie jsou ve stáří škodlivé geny aktivně 

hromaděny. 

• Teorie opotřebovávání 

– tyto teorie vychází z teorie životní historie. Investice do rozmnožování, 

udržování těla a růstu jsou vždy kompromisem, což znamená, že ani 

jednu z těchto věcí nemůže organizmus vykonávat dokonale. Při 

omezenosti zdrojů musí organizmus omezovat své investice do 

udržování svého těla a nezvratně stárne. 



Menopausa (klimaktérium) 

• Menopauza (klimakterium, přechod) se objevuje u žen ke konci střední 

dospělosti, a je přechodem k pozdní dospělosti 

• Dostavuje se okolo 51 roku (40 – 61 let), v rozvojových zemích to může 

být mnohem dříve. 

• Je to vlastně ukončení reprodukční aktivity, v němž postupně vyhasíná 

aktivita pohlavních orgánů 

• Dochází k výrazným hormonálním změnám, zejména poklesu hladin 

pohlavních hormonů  

– vaječníky přestávají produkovat progesteron a estradiol a estrogeny jsou 

nadále produkovány jen aromatizací androstendionu).  

• V důsledku porušení zpětnovazebné kontroly se naopak zvyšují hladiny 

folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). 

• Klimakterium je doprovázeno také fyzickými (pocení, návaly horka aj.) a 

psychickými (podrážděnost, rozkolísanost) potížemi 



Menopausa (klimaktérium) 

• Menopausa má následující fáze: 

• Premenopausa  

– Typická je rozkolísanost sekrece hormonů a snižování hladiny 

pohlavních hormonů 

• Perimenopausa 

– Zásadně se snižuje hladina pohlavních hormonů, zejména 

estrogenů, menstruace vyhasíná, projevují se různé psychické i 

fyziologické změny – tyto změny jsou velmi variabilní a 

objektivně se dlouhodobě těžko prokazují 

• Postmenopausa 

– Menstuace ustávají, objevují se různé degenerativní procesy, 

zejména na pohlavních organech a na kostře 







Degenerativní změny skeletu 



Stárnutí 



Stáří 



Stáří 

• Období stárnutí 60(5) -74 

– pohlavně rozdílné a velmi rozdílné mezi jednotlivými 

populacemi – závisí také na intenzitě stresů (války, 

krize) v dané populaci 

• Období vysokého stáří 75-89 

– Počet takových jedinců je v různých populacích různý 

• období kmetského věku 90 a více 

– Málo jedinců, jejich fyzické i psychické kvality závisí 

na fyzické a psychické stimulace v předchozích 

obdobích (sport, turistika, kulturní a edukační 

aktivity, kontakt s rodinou) 



Životní historie – jak to začalo? 



Životní historie člověka – biologie, societa a kultura 

a taky reprodukce 



Životní cyklus, životní historie a hormony 

• Sociální struktura a tři hormonálními skupiny 
(pohlavní, glukokortikoidy, adrenalin) ovlivňují: 

• 1) faktor reprodukce a sexuálního chování - 
faktor positivní, který tak či onak vede k dalšímu 
vývoji jedince a skupiny,  

• 2) faktor výběrový a soutěživý – faktor sexuální 
selekce a zviditelňování jedince jako 
poternciálního sexuálního partnera, a  

• 3) faktor konfliktu zájmů - jak vnitro pohlavní tak 
mezi pohlavími, ať už vnitroskupinový nebo 
meziskupinový.  

 



Sexualita, reprodukce a životní cyklus 

• Sexualita má zvláštní roli v životním cyklu 
jedince i jeho životní historii, zejména 
v posledních dvou rovinách a je součástí 
soutěže mezi pohlavími i mezi jedinci. 

• Sexualita sama o sobě má z biologicko-
etologického hlediska dvě úrovně odrážející se: 
– jednak v socio-sexuálním chováním jako takovém,  

– ale také v „neovulační“ kopulaci, tedy kopulaci, která 
není směrovaná k vlastní reprodukci. 

• I když nereprodukční kopulace je zatím  kromě 
člověka prokázaná pouze u šimpanzů, lze ji 
považovat z evolučního hlediska.za součást 
archetypu sexuality hominidů. 

• Proto jsou mnohé agresivní a xenofobní sociální 
reakce archetypální, hormonálně podmíněné 

 



Sexualita, reprodukce a životní cyklus 

• Základem pochopení funkce steroidních 
hormonů v této oblasti je předpoklad, že pro 
rozvoj sexuality je důležité řešení  
– tzv. konfliktu zájmů mezi pohlavími 

– konfliktu zájmů uvnitř pohlaví a jeho vztahu 
k pohlavnímu výběru a pozitivním vazbám 
formovaným na základě socio-sexuálního chování.  

• Charakteristický je progesteron u samic, u 
samců se projevuje jako vyloženě soutěživý 
hormon – macho chování. Další dva hormony 
kortisol a testosteron se uplatňují rozdílným 
způsobem. Podobně se různě uplatňuje i 
oxytocin 



Sexualita, reprodukce a životní cyklus 

• Hladina testosteronu může mimo jiné významně 
ovlivňovat soutěživost, dokonce i míru agrese, a 
to nejen u samců, což je všeobecně známo, ale 
také u samic, což bylo jednoznačně prokázáno 
v posledních letech. 

• Hladina testosteronu významně snižuje, a tím se 
snižuje míra kompetitivnosti chování březích 
samic. Hladiny kortizolu naopak ovliňují 
schopnost organismu adaptovat se na stres, ale 
interpretace není jednoznačná, adaptace na 
stres má u člověka mnoho aspektů a mnohé 
stresory je těžké stanovit 



Sexualita, reprodukce a životní cyklus 

• V rovině sexuálního výběru a presentace kvalit 

jedince budou mít vysoce postavení jedinci, sexuálně 

atraktivní, nízké hladiny kortizolu, alespoň ve většině 

případů, ale zároveň i vysokou hladinu testosteronu. 

V případě konfliktu zájmů, kde hrají roli i nesteroidní 

hormony jako je adrenalin, pak budou důležité: 

– rozdíly v reprodukční strategii samců a samic a hlavně její 

konkrétní realizaci 

– snaha o dosažení lepšího postavení v hierarchii, a to 

zejména v rámci jednoho pohlaví, poskytující lepší 

„startovní“ pozici pro výběr partnera 

 



Všechno je jinak – muži jsou ženy 

a ženy muži 

• Hladina testosteronu ovlivňuje soutěživost u mužů i u žen 

• Vysoká hladina estrogenů podporuje chování typu 

„macho“ u mužů, ale projevuje se podobným způsobem i 

u žen, tedy zvyšuje se aktivita vyhledávání potenciálních 

sexuálních partnerů 

• Mírně vyšší hladina prolaktinu snižuje u mužů agresivitu, 

u žen prolaktin tlumí sekreci estrogenů 

• Oxytocin u muže ovlivňuje jeho důvěryhodnost v očích 

ostatních lidí, zejména ve vztahu k ženám, a tím zvyšuje 

jeho šance v soutěži s ostatními muži. 



Životní cyklus, soutěžení a hormony 

• Pohlavní steroidní hormon testosteron je tradičně 

spojován s mužskou agresí, tedy agrese je 

pozitivně spojena s vyšší hladinou testosteronu 

• Toto je ovšem velmi zjednodušené tvrzení protože: 

– Hladina testosteronu je nepochybně spojena s 

postavením jedince v hierarchii 

– Hladina testosteronu se obecně zvyšuje v 

souvislosti s kompeticí, u mužů i u žen 

 



Životní cyklus, soutěžení a hormony 

• Hladina testosteronu se paradoxně snižuje v 

souvislosti s rodičovským chováním, nejen u 

žen, což je pochopitelné, ale i u mužů 

• Pokud k tomu nedojde, je prokazatelný výskyt 

patologického agresivního chování v takové 

rodině. 

• Relativně vysoká hladina u jednoho z rodičů 

může spustit agresivitu druhého 



Životní cyklus, soutěžení a hormony 

• Agresivita a vysoká hladina testosteronu se 

vyskytuje už u chlapců před pubertou, ale 

nikoliv u děvčat 

• U mužů se hladina testosteronu výrazně zvyšuje 

v soutěži s muži z jiné komunity, ale mnohem 

méně v soutěži s muži z vlastní komunity – to je 

zřejmě i vysvětlení agrese v souvislostí s reakcí 

na cizího jedince – tedy vznik agresivní 

xenofobie 



Životní cyklus, soutěžení a hormony 

• Studie ukazují, že některé aspekty chování žen 

mohou být významně ovlivněny hladinou 

androgenních hormonů 

• Tyto hormony se účastní nejen v rámci 

kompetice mezi ženami, ale i v dalších 

aspektech životní historie 

• U žen se hladina testosteronu může zvyšovat v 

souvislosti s působením stresorů prostředí 



Životní cyklus, soutěžení a hormony 

• Hladina testosteronu je u mužů pozitivně 
korelována s kvalitou života a zejména se 
zdravotním stavem 

• Obecně jsou hladiny steroidních hormonů, 
pohlavních a glukokortikoidů, jasně spojeny 
s odolností ke stresu, ovlivňují klíčové etapy 
ontogeneze 

• Nepřímo se uplatňují i při výběru sexuálního 
partnera a v kompetici o sexuálního partnera 



Životní cyklus, soutěžení a hormony – 

spouštěče chování 

• Hladina hormonů, a tím i předpoklady pro určitý 

typ chování, se vyvíjí v průběhu ontogeneze, a 

počíná již ve fázi prenatální 

• Některé hormonální mechanismy jsou v 

ontogenezi spouštěny v průběhu dětství, 

zejména pak extrémními stresy, včetně 

domácího násilí  

• Určité vzorce chování vznikají napodobováním 

nebo učením, syn se snaží napodobovat otce 



Životní cyklus, soutěžení a hormony – 

spouštěče chování 

• Vysoká hladina testosteronu u úspěšněho  muže 
může „přidat na kráse“ 

• Ženy reagují na atraktivního muže, atraktivita může 
být různá, zvýšením hladiny testosteronu a 
glukokortikoidů 

• Oxytocin u muže ovlivňuje jeho důvěryhodnost v 
očích ostatních lidí, zejména ve vztahu k ženám, tedy 
zvyšuje schopnosti jeho kompetice bez agresivního 
chování 

• Prolaktin se uplatňuje v případě výchovy malých dětí 
(kojení), snižuje estrogeny u žen a může snižovat 
agresivitu u mužů 



Životní historie - člověka 
• Životní historie člověka je realizace adaptivního potenciálu organismu, a 

to včetně aspektů behaviorálních, sociálních a kulturních, v souvislosti s 

růstem, přežíváním, reprodukcí, výchovou dětí a vnoučat, formování jeho 

nezávislosti a maximální ochrana proti ohrožení na životě jedinců svojí 

populace. Jedná o vývoj určité lidské populace v určitém časovém úseku, 

který musí zahrnovat mnohonásobnou směnu generací a optimalizaci 

potravních zdrojů a teritoria populace. 

• Zahrnuje, kdy je nejvhodnější doba a místo pro narození dítěte, kdy ho 

částečně a úplně odstavit, kdy a za jakých podmínek bude ukončen jeho 

růst, kdy začíná sociální reprodukce, jaká je strategie udržování optimální 

délky života jedince v dané populaci a poměru pohlaví v populaci. 

• Důležitá je ontogenetická populační dimenze životní historie včetně 

ontogeneze chování a sociální struktury, která slouží jako specifický 

nárazníkový a dolaďovací mechanismus, který může podstatným 

způsobem snížit nebezpečí vlivu “náhlých” ekologických změn. Jeden z 

nejdůležitějších aspektů je ochrana dětí, zejména kojenců a batolat. 



Životní historie 



Životní historie 



Životní historie 



Životní historie 



Životní historie 



Lidská životní historie a její specifika 

• Porod relativně nezralého novorozence. Člověk se rodí v době, kdy jeho 

mozek činí cca 25% dospělé velikosti a po narození dále pokračuje v rychlém 

růstu. Lidský novorozenec je proto v mnoha ohledech nezralý a pokračuje v 

„prenatálním“ vývoji a růstu ještě rok, respektive dva, po narození. 

• Specifická fáze (raného) dětství (childhood). U člověka dochází k odstavu 

přibližně v 6 - 36 měsících (částečný a úplný). Začíná přijímat nemléčnou 

(většinou rostlinou) stravu, zhruba když dosáhne dvojnásobku porodní 

hmotnosti. Částečný odstav zhruba odpovídá prořezání dočasného chrupu.  

– Ditě je plně závislé na odstavné stravě. 

– Kromě potravy je dítě závislé i v udržování životního komfortu (teplo, 

ochrana, hygiena aj.), 

– Dětství lze přežít bez přímé pomoci jen velmi obtížně. Samostatnost 

získává člověk až po prořezání trvalých stoliček na konci tohoto období 

a dosažení motorické zralosti a zralosti asociačních center. 



Lidská životní historie a její specifika 

• Adrenarche. Konec mladšího dětství (childhood) a jeho přechod 

v juvenilní fázi (starší dětství) je spojen s vyšší sekrecí 

androgenů nadledviny (DHEA)., která souvisí s mírným 

urychlením růstu, růstové urychlení středního dětství. Souvisí i s 

se změnami v kognitivních a psychosociálních schopnostech. 

• Adolescence. Dosažením pohlavní dospělosti u není člověka 

dosaženo sociální dospělosti. Součástí je poměrně výrazný 

adolescentní/pubertální růstově-vývojový spurt, který se však v 

adolescenci projevuje hlavně apozicí kostí (ztlušťováním) a 

rozvojem svalů a tukové tkáně – vše je spojeno v výraznou 

sekrecí steroidních hormonů z nadledvinek. Fáze adolescentní je 

výrazná z hlediska formování finálních sekundárních pohlavních 

znaků, chování a socializace. 

 



Lidská životní historie a její specifika 

Menopauza a postreprodukční věk 

• Menopauza je výrazná a jednoznačně vymezitelná pouze u žen. 

Menopauza je velmi variabilní a u různých populací se projevuje různě. 

Její nástup může být velmi výrazně ovlivněn stresem, eventuálně nižším 

věkem biologického dozrávání děvčat 

• Ženy v postreprodukčním věku mohou významně přispívat k výživě i 

výchově svých vnoučat a ovlivňují tím výrazně i životní historii skupiny.  

• Post-reprodukční věk by tedy mohl být adaptací, kdy zastavení vlastní 

reprodukce je výhodné jako směřování investic do reprodukce svých 

dcer. Tím se zvýší reprodukční potenciál dané populace - rodiny. 

• „Menopauza“ mužů je málo výrazná a málo intenzivní. 



Životní historie – k čemu je dobrá? 

• Školní prostředí je významnou součástí životní historie 

dané populace 

• Růst a vývoj dítěte není isolovaný socio-kulturní fenomén, 

ale má svoje biologické, a to zásadně důležité a 

neopominutelné aspekty.  

• Pochopení životní historie dané komunity (školy jsou 

většinou multikomunitní) pomůže pochopit mnohé, co je 

jen těžké vysvětlit na základě sociálních a kulturní faktorů 

• Pochopit vývoj, životní cyklus v rámci životní historie, 

poruchy vývoje a růstu a i výskyt patologií, nelze bez 

pochopení biologického vývoje dítěte, jeho životního cyklu 

a životní historie komunity, ze které pochází. 


