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6. Ako sa mení telo chlapcov a&diev!at po!as 
dospievania? 
V&súvislosti s&kultúrnymi a&nábo)ensk(mi tradíciami pristupujú 'udia k&puberte rôzne: niektorí ju 
oslavujú, iní sa zase za !u hanbia. Je dôle)ité chápa* a&prijíma* ju ako pozitívnu zmenu, ako fyzio-
logick( jav v&procese dospievania. 
Je to proces premeny die%a%a na dospelého jedinca, ktor( je sprevádzan( fyzick(mi, psychic-
k(mi a&spolo$ensk(mi zmenami. 
Ak majú dospievajúci potrebné informácie na to, aby dokázali porozumie* zmenám, ktoré puberta 
so sebou priná+a, mô)u si vytvori* si k&tomuto obdobiu pozitívny vz*ah. A&aj ke# to neraz nie je 
'ahké, doká)u&prechádza* pubertou bez záva)nej+ích problémov a&ohrozenia zdravia.

Základné fakty o&puberte – dospievaní
 •  Dospievanie chlapcov a&diev$at neprebieha rovnako. Nie v+etci sa meníme v&rovnakom 

období a&rovnak(m spôsobom.
 •  Priebeh dospievania je individuálny a& odli+uje sa len nepatrne, v& závislosti od ich 

vlastn(ch telesn(ch dispozícií (tzv. biologick(ch hodín).
 •  Ka)d( z&nás má svoje vlastné biologické hodiny, to znamená, )e ka'd$ chlapec a&diev-

!a pre'íva dospievanie inak. Je to normálne. 
 •  Dôle)it(mi spú+*a$mi za$iatku dospievania sú hormóny.
  -  Sú to chemickí poslovia, ktorí prená+ajú signál z& jednej bunky organizmu do 

druhej.
  -  Vytvárajú sa v&endokrinn(ch )'azách7, odkia' sa potom dostávajú do krvného obe-

hu (vi# obrázok).

Ve#ké endokrinné '#azy 
v'avo mu), vpravo )ena
1 – +u+kovité teliesko
2 – hypof(za
3 – +títna )'aza
4 – detská )'aza
5 – nadobli$ka
6 – pod)alúdková )'aza
7 – vaje$ník
8 – semenník
Zdroj: Vo'né dielo, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=266176

7. Endokrinné )'azy sú )'azy 
s& vnútorn(m vylu$ovaním – 
produkujú biologicky aktívne 
látky – hormóny, ktoré ovplyv-
!ujú $innos* rôznych orgánov 
v& 'udskom tele a& prená+ajú in-
formácie vo vnútri tela. Úzko 
spolupracujú s& nervov(m sys-
témom.
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  - Spôsobujú v&'udskom tele ve'a zmien práve v&období puberty.
  -  Hormóny opustia mozog a& vydajú sa na cestu do podmozgovej )'azy, ktorá je 

ve'ká ako hrá+ok a&nachádza sa v&hlavnej $asti mozgu. Tu hormóny spustia pro-
dukciu #al+ích dvoch hormónov.

 •  Chlapci a&diev$atá majú v&tele rovnaké hormóny, ale tie niekedy putujú na odli+né 
miesta, a&preto spôsobujú odli+né reakcie. To, v&$om sa lí+ia, a&to v(razne, je ich mno)-
stvo.

  -  U&diev!at putujú niektoré hormóny z&podmozgovej )'azy (hypof(zy) do rozmno-
)ovacej sústavy – diev$enské telo sa pripravuje, aby v&budúcnosti, ke# bude pri-
pravené, mohlo sa sta* matkou, privies* na svet die*a a&postara* sa o!.

   -  Existujú dva typy 'ensk$ch pohlavn$ch hormónov – tvoria ich vaje$ní-
ky:

    •  Estrogén – zodpovedá za rozvoj pohlavn(ch znakov, neskôr regu-
luje men+trua$n( cyklus.

    •  Progesterón – súvisí s& prvou men+truáciou; buduje a& udr)uje 
sliznicu maternice.

  -  U& chlapcov putujú niektoré hormóny z& podmozgovej )'azy (hypof(zy) do roz-
mno)ovacej sústavy – mu)ské telo sa pripravuje, aby v&budúcnosti, ke# bude chla-
pec pripraven(, mohol splodi* die*a a&potom sa o! s&partnerkou postara*.

   -  Existuje hlavn( mu)sk( pohlavn( hormón – tvoria ho semenníky:
    •  Testosterón – ovplyv!uje v(vin druhotn(ch pohlavn(ch znakov.
 •  Spolo!né hormóny. Estrogén, progesterón a&testosterón nachádzame u&)ien a&mu)ov, 

ale v&zna$ne rozdielnych mno)stvách. 
 •  Nepodnecujú len nástup puberty a&rozvoj pohlavn(ch znakov. V&tele plnia ve'a #al+ích 

úloh aj iné hormóny (napr. tyroxín, inzulín, adrenalín, kortizol, oxytocín), ktoré bez oh'a-
du na pohlavie kontrolujú a&koordinujú mnohé telesné funkcie, aby telo udr)iavali v&bio-
logickej rovnováhe a zdravé.

  - Hladiny hormónov sú u&rôznych 'udí rôzne a&v&priebehu )ivota sa menia.
 •  Zmeny vä$+inou nastávajú najprv u&diev$at, ktoré dospievajú skôr v&porovnaní s chlapca-

mi. 
  -  Napríklad: diev$atá za$ínajú rás* skôr ako chlapci, ale rastú krat+ie. Chlapci sú 

preto vä$+inou vy++í. Ka)d( dosiahne inú telesnú v(+ku a&rastie rozdielnym tem-
pom.

+o sa deje po!as puberty? Zmeny, zmeny, zmeny...
Zmeny sa prejavujú na rôznych !astiach tela.
Niektoré nastávajú ve'mi pomaly, zatia' $o pri in(ch sa zdá, )e prichádzajú zo d!a na de!. Niektoré 
sú vidite'né, iné sa odohrávajú vo vnútri tela a&nie je ich vidno.
%udia v+etky tieto zmeny potrebujú aj na to, aby sa mohli rozmno'ova%.
Telá chlapcov a&diev$at sú pripravené splodi* deti ove'a skôr, ako by ich mohli chcie* ma*, alebo 
sa vedeli o&ne správne postara*.

Emocionálne zmeny v puberte
Hormóny nemajú za úlohu vyvoláva* len fyzické zmeny. Ich „blázniv( tanec“ má na svedomí obrov-
ské emocionálne v$kyvy, ktoré chlapci a&diev$atá v&puberte pre)ívajú. Dostávajú sa do $ast(ch 
konfliktov s&rovesníkmi&a&dospel(mi. Ob$asná precitlivenos* a&neúmerná tú)ba po samostatnosti 
sú prirodzen(mi prejavmi dospievania. Netrvá to ve$ne. Hormóny si musia nájs* svoju hladinu. 
Nakoniec sa ustália.



17

Najv(raznej+ie telesné zmeny v puberte

CHLAPCI DIEV"ATÁ

•  Zvä$+uje sa v(+ka postavy: rastú r(chlo, 
akoby ich na*ahovali.

•  Mení sa im tvár.
•  Objavuje sa akné (vyrá)ky).
•  Za$ínajú rás* fúzy a&brada. 
•  Zarastajú aj na tele (hru#, chrbát, ruky, 

nohy...)
•  Zvä$+uje sa hrtan a&t(m sa hlas stáva&hrub-

+ím (mutuje).
•  Poko)ka aj vlasy sa viac mastia.
•  Roz+irujú sa ramená a&hru#.
•  V&tele sa im zní)i obsah tuku a&budú sval-

natej+í.
•  Za$ínajú rás* ch/pky v&podpazu+í.
•  Vyvíjajú sa svaly.
•  Viac sa potia.
•  Za$ínajú rás* ch/pky v&oblasti penisu.
•  Zvä$+uje sa penis, mie+ok a semenníky.
•  Semenníky za$ínajú produkova* spermie, 

objavuje sa prvá ejakulácia.
•  Objavujú sa polúcie – „mokré sny“.

•  Zvä$+uje sa v(+ka postavy: rastú skokom.
•  Objavia sa vyrá)ky.
•  Mení sa im tvár.
•  Rastú prsia. Zvä$+ujú sa bradavky.
•  Zaob'ujú sa stehná a&zadok.
•  Roz+irujú sa boky. 
•  Postava má zaoblenej+í a&pln+í tvar.
•  Poko)ka aj vlasy sa viac mastia.
•  Zvä$+ujú sa pohlavné orgány a& za$ínajú 

fungova*.
•  Viac sa potia.
•  Za$ínajú rás* ch/pky v&podpazu+í.
•  Za$ínajú rás* ch/pky v&oblasti pohlavn(ch 

orgánov – na ohanbí.
•  Objavuje sa belav( v(tok z&vagíny.
•  Za$ína ovulácia a men+truácia.
•  Poko)ka okolo bradaviek (dvorec) stmav-

ne.

O&intímnej hygiene chlapcov a diev!at
 •  Je to starostlivos* o&!istotu genitálií – pohlavn$ch orgánov.
 •  Pravidelná osobná hygiena je dôle)itou sú$as*ou )ivota $loveka, najmä v&období dospie-

vania, ke# potné '#azy v&podpazu"í a&v&okolí genitálií za!ínajú produkova% viac potu 
(zv(+ená námaha, nervozita, vzru+enie). Niekto sa potí viac, niekto menej. "erstv( pot 
nepáchne, jeho charakteristick( zápach sa vyvíja a) po nieko'k(ch hodinách. Dôle)ité je 
pravidelné um(vanie sa $istou vodou, pou)ívanie vhodn(ch prípravkov osobnej intímnej 
hygieny.

 •  Holenie ch,pkov je osobnou zále)itos*ou. Ch/pky, ktoré vyrastajú z&pieh alebo mater-
sk(ch znamienok by sa nikdy nemali vytrháva*! 

 •  Sú$as*ou intímnej hygieny je aj samovy"etrovanie prsníkov u&diev$at a&semenníkov 
u&chlapcov.

 •  Análny otvor má ve'a mikróbov a&ke# sa baktérie dostanú do vagíny (po+vy) alebo mo$o-
vej rúry, mô)u spôsobi* infekciu. Preto je dôle)ité, aby si diev$atá um(vali a&utierali svoje 



18

genitálie (vonkaj+ie pohlavné orgány) odpredu dozadu.
 •  V$tok z& vagíny je zdrav( a& pre$is*ujúci. Niekedy je ho vä$+ie mno)stvo ne) inokedy 

a&jeho farba sa mô)e meni* z&priezra$nej na mlie$nobielu. Problém nastáva vtedy, ke# 
vagína pri v(toku za$ína svrbie*, páli* alebo v(tok zapácha. Znamená to prítomnos* ne-
jakej infekcie alebo alergickej reakcie. Vtedy je potrebné nav+tívi* lekára – gynekológa, 
aby stanovil diagnózu a&odporu$il vhodnú lie$bu.

 •  Smegma u&chlapcov je biela krémová hmota, ktorá sa tvorí pod predko)kou na peni-
se. Umo)!uje predko)ku 'ahko stiahnu*. Chlapci by si mali penis opatrne um(va* ka)d( 
de!, aby sa im nehromadila smegma. V&opa$nom prípade mô)e vzniknú* infekcia alebo 
zápach. V&prípade bolestivého a&pálivého pocitu pri mo$ení je dôle)ité nav+tívi* lekára.

 •  Dobrá starostlivos* o& svoje vlastné telo, vrátane pohlavn(ch orgánov, nám pomáha 
chráni% sa pred rôznymi infekciami a&ochoreniami, vrátane zápalu mo$ov(ch ciest.

+o ste mo'no nevedeli...
 •  O prsiach: sú kultúry, v&ktor(ch sa prsiam neprikladá tak( v(znam: slú)ia v(lu$ne na doj-

$enie detí. V&na+ej kultúre sa v+ak mnoho mlad(ch diev$at kvôli „ve'kosti“ poprsia trápi. 
Vzh'ad poprsia sa dedí v&rodine do tej miery, )e a) narastú, budú sa ur$ite podoba* t(m, 
ktoré majú ich príbuzné. Najdôle)itej+ie na poprsí je (okrem toho, )e sú citlivé na dotyk), 
)e slú)i pri v()ive die*a*a a&pritom nezále)í ani na ich vzh'ade, ani na ich ve'kosti. Jeden 
prsník mô)e rás* r(chlej+ie ako druh(, ale nie je potrebné ma* obavy, )e budú rôznej ve'-
kosti. Tie sa vyrovnajú, hoci )iadna )ena nemá úplne symetrické prsia. Pozornos* svojim 
prsiam by mali venova* aj mu)i. Aj u&nich sa mô)e vyskytnú* rakovina prsníkov.

 •  O&ochlpení: 'udské telo vyu)íva ch/pky ako spôsob na „prilákanie“ partnera $i partnerky. 
Ch/pky zachytávajú osobit( pach jedinca, ktor( prostredníctvom látok naz(van(ch fe-
romóny8 doká)u vníma* (vedome $i nevedome) 'udia navôkol. Tento pach pri*ahuje 'udí 
k&sebe (alebo aj naopak). Ochlpenie tela je dôle)ité. Plní viacero funkcií:

  -  chráni poko)ku pred +pinou a&baktériami,
  -  ochra!uje citlivé miesta pred trením o&oble$enie,
  - &je nám v#aka nemu teplej+ie, aj ke# je vonku chladno.

8. Feromóny sú prchavé látky, ktoré spú+*ajú prirodzenú reakciu u $loveka (jedinca toho istého biologického druhu).


