
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE II. 

Dospělost a stáří  



DOSPĚLOST: 

 Časná /ranná/ : 20 – 25 let 

 

 Střední: 25 – 45 let 

 

 Pozdní: 45 – 65 let 



ČASNÁ DOSPĚLOST: 

 Tělesný vývoj: vrchol fyzických schopností a 
výkonnosti, přijetí vlastního těla 

 Sexuální vývoj: prožívání přesahu tělesného 
aktu směrem k lásce a intimitě 

 Kognitivní vývoj: myšlenkové operace na 
vrcholu – nejlepší výkony v IQ testech 

 Sociální vývoj: osamostatnění od původní 
rodiny, vstup do pracovního procesu, 
partnerský život,  zakládání vlastní rodiny – děti 

 



MORÁLNÍ VÝVOJ: 

 spíše pragmatické a realistické vnímání světa 

 „zralý realismus“ – svět není černobílý  

 hledání a rozlišování motivů jednání 

 umění odpouštět 

    ??? Proč je „nutné“ naučet se odpouštět? 

           Zkus si vzpomenout na příklad 

           z  rodinného života. 

 ??? Víš, co je „mamahotel“  



??? OTÁZKY K DISKUZI: 

 ?Proč dnes dochází k protahování tohoto 

období – pozdější zakládání rodiny, početí 

prvního dítěte? 

 ?Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto trendu ve 

společnosti? 

 ?Jaký je tvůj názor na ideální věk k založení 

vlastní rodiny a proč? 



STŘEDNÍ DOSPĚLOST: 

 Tělesný vývoj: první známky stárnutí – 
vrásky, pružnost kloubů, fyzická unavitelnost, 
životní styl – velké individuální rozdíly 

 Sexuální vývoj: u mužů mírný pokles pohlavní 
aktivity / pokles produkce testosteronu/, u 
žen – porod, kojení 

 Kognitivní vývoj: znalosti a životní zkušenosti 

 Sociální vývoj: vrcholí pracovní kariéra, trvalé 
partnerské soužití, výchova vlastních dětí 



??? KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU 

 ? Víš, co tento pojem znamená? 

 ? Víš, jak se projevuje? 

 ? Co pozitivního a co negativního přináší? 



POZDNÍ DOSPĚLOST: 

 Tělesný vývoj: celkový pokles výkonnosti – delší 
fáze regenerace, změna vzhledu, u žen 
menopauza 

 Sexuální vývoj: u žen klesá zájem o sex pomaleji 
než u mužů – velké individuální rozdíly 

 Kognitivní vývoj: zhoršení paměti, obtížnější proces 
učení 

 Sociální vývoj: může dojít k horšímu uplatňování 
na trhu práce, velký zlom – odchod do 
důchodu,osamostatnění dětí,  nová role prarodiče 

 



??? OBDOBÍ BILANCOVÁNÍ: 

 ? Víš, čemu se u mužů říká tzv. druhá míza? 

 ? Víš, co je to „syndrom prázdného hnízda“? 

 ? Existuje v ČR nějaká státní podpora 

zaměstnanosti lidí v pozdní dospělosti? 



PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČR: 

 Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu 

po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji 

mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až 

jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí 

dobu. 



STÁŘÍ: 

 Tělesný vývoj: nemoci, zvyšování rizika úrazů – 
zhoršení schopnosti hojení, pokles kvality života 

 Sexuální vývoj: pokles nebo konec sexuální 
aktivity, velké individuální rozdíly 

 Kognitivní vývoj: zhoršení především krátkodobé 
paměti, zhoršování smyslového vnímání – zrak, 
sluch, pocit žízně atd. 

 Sociální vývoj: závislost a nesamostatnost, 
problém osamělosti – sociální izolace, 
problematika umírání 



??? 

 ? Víš, jak se dá cvičit paměť? 

 ? Znáš ve svém okolí nějaké sociální zařízení 

pro seniory? 

 ? Víš, co je to hospic a paliativní medicína? 

 Jak je v ČR upravena problematika eutanázie? 
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