
ONTOGENETICKÝ VÝVOJ JEDINCE - vývoj jedince od zárodku do smrti 

RŮST VÝVOJ 

 
zvětšování ……………..….. a …………………………. buněk 

 
funkční ………..………………… buněk do tkání a orgánů 

 

I.) PRENATÁLNÍ VÝVOJ JEDINCE = …………………………………………………………………………………………………………. 

= TĚHOTENSTVÍ (= ……………………………………………………….) 

- dochází ke složitým růstovým a vývojovým procesům, které končí PORODEM 

- trvá okolo ……………………… dnů, 40 ± 2 týdny týdnů, 10 měsíců lunárních, 9 měsíců kalendářních 

- 3 fáze:   

1) ZYGOTA = ……………………………………………………………– splynutí vajíčka se spermií a uhnízdění oplozeného 

vajíčka v ………………………………………………… (do 1. týdne těhotenství) 

2) ZÁRODEČNÁ ( = ………………………………………….) fáze 

- zárodek = ………………………………………. 

- trvá do konce 3. měsíce (12. týdne) těhotenství 

- nejintenzivnější růst a vývoj – do konce 3. měsíce vytvořeny všechny orgány!! 

- vysoké riziko samovolného potratu  (genetické poruchy, mutace genů apod.) 

3) PLODOVÁ fáze (= FETÁLNÍ) 

- plod = ……………………………… 

- od konce 3. měsíce do porodu 

- vývoj ……………………………………………. (=plodové lůžko, plodový koláč) – dočasný orgán zajišťující 

výživu plodu, přívod O2 , odvod odpadních látek 

- placenta propojena s plodem ………………………………………………………… 

MĚSÍC CHARAKTERISTIKA ROZMĚRY A VÁHA 

první základy NS a CS, primitivní končetiny 1g 

druhý základy všech orgánů, znaky lidského jedince 3-4 cm a 3-5 g 

třetí zvětšuje se koncový mozek, tvoří se šedá kůra mozková, 
vytvořeny všechny orgány a části těla!! 

5,5 cm a 15 g 

čtvrtý růst plodu, vývoj kůže, lze rozlišit pohlaví! 16 cm a 120 g 

pátý plod vnímá podměty z okolí, matka vnímá jeho pohyby 25 cm a 300 g 

šestý výrazný nárůst hmotnosti, intenzivní smyslové vnímání 31 cm a 650 g 

sedmý plod otvírá víčka, zvyšuje se množství podkožního tuku 36 cm a 1000 g 

osmý zdvojnásobuje se vrstva podkožního vaziva 40 cm a 1700 g 

devátý  patrné řasy, obočí, vlasy, funkční základní reflexy (sací, 
dýchací, polykací, úchopový……) 

46 – 50 cm, 2500 – 3200 g 

 

II.) POSTNATÁLNÍ VÝVOJ JEDINCE – vývoj od narození do smrti (období novorozenecké → kojenecké → 

batolecí → předškolní → mladší školní věk (prepubertální) → starší školní věk (pubertální) → adolescence 

→ dospělost → stáří) 



TĚHOTENSTVÍ 

- trvá okolo 280 dnů, 40 ± 2 týdny týdnů, 10 měsíců lunárních, 9 měsíců kalendářních 

- dělení: na 3 trimestry:  

1. trimestr: 1. – 13. týden  

matka: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pálení žáhy, změněné chutě, výkyvy nálad, únava, časté nucení na 

močení, mdloby a závratě, bolest prsou 

embryo: rychlý vývoj, je obzvláště citlivý na působení různých škodlivin 

2. trimestr: 14. – 27. týden - nejklidnější období, 1. pohyby plodu 

3. trimestr: 28. – 40. týden - plod: vyvinutý, životaschopný, pokračuje ve svém růstu, slyší a reaguje na zevní podněty 

ZLOMOVÉ OKAMŽIKY 

➢ 1. měsíc: velikost 1 mm a 1g  

➢ 2. měsíc  

5. týden: hlavový a ocasní konec, již bije srdce 

6. týden: srdce je pozorovatelné na ultrazvuku, vývoj základů mozku  

a míchy, základy očí a uší, trávicího ústrojí, ledviny, svaly a kostra 

➢ 3. měsíc 

8. týden: podoba člověka, velikost 2 cm, hmotnost 5 g 

12. týden: oči, nos, míšní kanál, velikost 9 cm, hmotnost 15 g 

➢ 4. měsíc 

16. týden: lze rozeznat pohlaví, tělo pokryto jemným ochlupením – LANUGO,  

vývoj obočí, vlasů, nehtů, plod vývoj sluchu, velikost 16 cm, hmotnost 120 g 

➢ 5. měsíc 

18. – 20. týden: matka cítí pohyby plodu, plod slyší,  

kůže plodu pokryta vrstvou – MÁZEK, chrání do konce  

těhotenství před působením plodové vody, velikost 25 cm, hmotnost 300 g 

➢ 6. měsíc 

22. týden: zřetelné rysy obličeje, sestup varlat do šourku,  

vývoj smyslů, dítě si cucá palec, ve střevech první smolka (stolice) 

24. týden: možnost porodu (životaschopnost plodu)  

při hmotnosti alespoň 450 g a přítomnosti srdeční akce, velikost 30 cm, hmotnost 600 g 

➢ 7. měsíc 

25. týden – vznik podkožního tuku, posílení svalů pro sání  

a rozvoj sacího reflexu 

28. týden: změna sítnice – vnímá světlo, tmu, sevře ruku v pěst,  

CNS je schopen řídit dýchací pohyby a kontrolovat tělesnou teplotu,  

velikost 35 cm, hmotnost 1100 g 

➢ 8. měsíc 

30. týden: rozvoj mozku a plic – rizikové porody, zaujímá polohu hlavičkou dolů 

32. týden: 90 % dne prospí, mizí lanugo, dítě má málo místa,  

velikost 40 cm, hmotnost 1800 g 

➢ 9. měsíc 

34. týden: roste mozek, zvětšení hlavičky, vývoj imunitního systému 

36. týden: dokončen vývoj plic, velikost 45 cm, hmotnost 2700 g 

➢ 10. měsíc 

zcela donošený plod, vše vyvinuto, rostou nehty a vlasy, střeva naplněna  

smolkou – první žlutozelená stolice (silně zapáchá) po porodu 

velikost 50 cm, hmotnost 3500 g 

 

 

 

5. týden 

 

8. týden 

12. týden 16. týden 

22. týden 

25. týden 

32. týden 

38. týden 

40. týden 


