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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou levorukosti v prostředí školní 

družiny. V teoretické části definuji leváctví z hlediska přístupu v historii, popisuji typy a 

formy leváctví, zabývám se možnostmi jeho rozpoznání a popisuji možnosti moderního 

přístupu a podpory levorukých dětí. Definuji dále prostředí, funkce a obsah činnosti 

školní družiny a popisuji možnosti podpory levorukých dětí v družině. Cílem mého 

praktického šetření bylo zmapovat přístup vychovatelů k dětem s levorukostí, zjistit, 

jakých využívají pomůcek při činnostech v družině, popsat vybavenost tříd a dále zjistit, 

co rodiče od vychovatelů očekávají. Zabývám se také konkrétními možnostmi podpory 

levorukých dětí při výtvarných, hudebních a pohybových aktivitách ve školní družině, 

při vypracovávání domácích úkolů a používání IT technologií. Hypotézy, které vedou 

můj výzkum, se týkají rodičů i vychovatelů levorukých dětí, toho, zda si potíže spojené 

s levorukostí uvědomují a zda děti dostatečně podporují, zda funguje komunikace mezi 

družinou a rodiči ve prospěch dětí. Zjišťovala jsem, jestli vychovatelé považují 

vybavenost speciálními pomůckami za důležitou a zda vnímají progres u dětí, které jsou 

dostatečně a správně vzhledem k levorukosti podporovány. Nedostatky, které jsem 

zjistila, spočívají především v nevybavenosti družin. Rodiče dle odpovědí v dotaznících 

očekávají od vychovatelů, že budou jejich dětem pomáhat a podporovat je, ale 

vychovatele o tom ve většině případů neinformují. 

 

Klíčová slova: 

Lateralita, sinistralita (levorukost), školní družina, vychovatel, výchova, rodič 

(zákonný zástupce). 

  



 
 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with left-handedness (sinistrality) in the environment 

of after-school clubs. The theoretical part defines sinistrality with respect to attitude to it 

in history, describes the types and forms of sinistrality and deals with the options how to 

recognize it, describes the possibilities of modern approach and support of left-handed 

children. It also defines the environment, functions and contents of activities in after-

school clubs and describes possible support of left-handed children in after-school 

clubs. The goal of the practical research is to map the attitude of educators to left-

handed children, to find out what kind of tools are used in the activities in clubs, to 

describe quality of equipment and facilities in the classrooms and also to find out what 

parents expect from the educators.  It also looks into particular options how to support 

left-handed children in arts, music and physical activities in after-school clubs as well as 

in doing their homework and using IT devices. The hypotheses that lead the research 

involve parents and educators of left-handed children, whether they are aware of 

complications connected with sinistrality, whether the children are adequately 

supported, whether the communication between after-school clubs and parents works in 

favour of the children. It investigates whether educators consider special tools in 

classrooms important and if they notice any progress in the children who are adequately 

and correctly supported with regard to their left-handedness. The revealed deficiency is 

especially in the lack of equipment of the after-school clubs. According to the survey 

the parents expect help and support of their children from the educators. However, they 

do not inform the educators about sinistrality of their children in most cases. 

 

Keywords: 

Laterality, sinistrality (left-handedness), after-school club, educator, upbringing, 

parent (legal representative).  
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ÚVOD 

 V této bakalářské práci se budu zabývat otázkou levorukosti, obrácené laterality, 

laterality. Schopnosti porozumět osobnosti levorukého dítěte s jejími silnými stránkami 

i komplikacemi a usnadnění podmínek levorukým žákům ve školní družině při 

zájmových, rekreačních, odpočinkových činnostech. Levák si v životě hraje svou roli, 

kterou těžko můžeme změnit. Svou prací bych ráda přispěla k usnadnění podmínek 

levorukých dětí ve světě praváků.  

Pracuji již 17 let jako vychovatelka školní družiny v malém městě. Toto téma 

jsem si vybrala nejen z profesního hlediska, kdy jsem si všimla, že přibývá leváků, ale 

také z osobního důvodu. Já sama jsem v dětství byla odborníkem označená za 

ambidextra. Nechali tedy na mně, jakou ruku si vyberu, a já zvolila ruku pravou. Přesto 

jsou činnosti, při kterých využívám více ruku levou. I v naší rodině se vyskytují leváci – 

jsou jimi můj otec, bratr, synovec a má dcera. Ačkoli akceptujeme levorukost naší 

dcery, podporujeme ji a pomáháme jí v činnostech, které se tolik nedaří. Jsou momenty, 

kdy zapomínáme na to, že je levoruká, a narážíme na překážky v běžném životě - od 

podávání věcí, zamykání a odemykání dveří, přes jedení příborem, zavazování tkaniček, 

malování, psaní, čtení. Ve svém profesním životě se snažím věnovat levákům taktéž. 

Setkání s levorukým žákem si v praxi uvědomuji při pracovních a výtvarných 

činnostech, kdy se snažím, aby dítě levák sedělo na správném místě a mělo odpovídající 

pomůcky, v jídelně, kde dbám na správné držení příboru a pomáhám při krájení jídla. 

Ve sportovních činnostech a pohybových aktivitách pak vidím jako veliký nedostatek 

vybavenost škol sportovním náčiním pro leváky. K výběru tématu mne též přivedla má 

zkušenost s nedostatečnou informovaností vychovatelů o levorukosti dětí.  

Cílem mé bakalářské práce je shromáždit teoretické poznatky o levorukosti 

zejména v prostředí školní družiny, poukázat na problematiku žáka s levorukostí 

v pravorukém světě, zmapovat současnou situaci leváků v družině, pomoci 

vychovatelům se správným přístupem a napovědět, jak se vžít do role levorukého žáka, 

a tak usnadnit dětem s levorukostí pobyt ve školní družině. 

Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.  
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I TEORETICKÁ ČÁST 

Následující část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů problematiky 

včetně jejího historického vývoje. Rovněž poukazuje na problematiku tzv. „přeučování“ 

levorukých jedinců. Dále jsou v této části obsaženy informace některých specifických 

pomůckách, které usnadní levorukým dětem jejich vývoj, spolu s definováním 

některých konkrétních postupů, jak lateralitu u dítěte poznat.  

1 Lateralita a její typy 

„Slovo lateralita pochází z latinského slova latus = strana, bok.“ 

(Zoche, 2006, s. 63) 

„Lateralitou rozumíme asymetrii párových orgánů, zejména přednostní užívání 

jedné z párových končetin (ruky, nohy) nebo smyslových orgánů (oku, ucho).“ 

(Slowík, 2007, s. 129) 

Lateralita neboli dominance představuje převaha jedné hemisféry nad druhou. 

Tento stav je spjat se skutečností, že naše tělo je asymetrické, přičemž tato 

asymetričnost platí i pro případ, kdy je v mozku dominantní jedna jeho polovina nad 

druhou. U většiny populace převažují funkce levé hemisféry nad pravou. V tomto 

případě mluvíme o praváctví a v opačném zase o leváctví. Ve výjimečných případech 

může dojít k situaci, kdy jsou obě poloviny mozku stejně dominantní. V takovémto 

případě zaleží na jedinci,  kterou stranu si zvolí jako dominantní. (Matějček, Žlab, 1972) 

1.1 Lateralita tvarová a funkční 

Tvarová lateralita se projevuje nesouměrností na končetinách a trupu, 

nejvýraznější odchylky jsou znatelné na pravé a levé polovině obličeje. Tyto 

nepravidelnosti jsou zcela obvyklé, neboť žádný člověk nemá obě poloviny těla zcela 

souměrné a stejné. (Slowík, 2007) 

Funkční lateralita je projevena přednostním používáním jednoho z párových 

orgánů. Zde jde o přednostní užívání ruky, nohy, ale také ucha a oka, který orgán 

pracuje kvalitněji, lépe a rychleji. Čím více se orgán používá, tím více je zde znatelná 

asymetrie. (Slowík, 2007) 
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1.2 Lateralita souhlasná a zkřížená 

Při posuzování jiných párových orgánů lze určit, zda se jedná o lateralitu 

souhlasnou nebo zkříženou. Souhlasnou lateralitou rozumíme fakt, kdy je například 

dominance ruky a oka shodná. Naopak u zkřížené laterality se může projevovat 

dominance pravého oka a dominance levé ruky. (Slowík, 2007) 

1.3 Ambidextrie 

Ambidextrie tj. nevyhraněná lateralita, představuje poměrně zvláštní jev, který se 

vyskytuje velice zřídka, pouze u jednoho procenta populace. Projevuje se tak, že jedinci 

trpící tímto jevem jsou schopni používat obě ruce stejně dobře. Dokonce i v případě 

jemné motoriky, jako je psaní či kreslení. Neexistuje žádný důkaz toho, že se dá této 

vlastnosti naučit. Naopak se lze naučit používat nepreferovanou ruku. Buď z důvodu 

nehody, nebo násilného přeučování docíleného tlakem společnosti. (Zelinková, 2003, 

Healey, 2002) 

1.4  Levorukost 

Leváctví se většinou spojuje se schopností psát levou rukou. Tuto skupinu lidí 

jde velice snadno rozpoznat v zemích, kde nedochází k přeučování dětí. V zemích, kde 

k přeučování dochází, se musíme zaměřit na detaily, například kterou rukou dotyčný 

hází, nebo kterou rukou si čistí zuby a podobně. (Healey, 2002) 
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2 Identifikace laterality 

Zkouškou laterality rozumíme určení dominantní strany dítěte, které je většinou 

iniciované vzdělávací institucí, ale mohou ho iniciovat i rodiče. Jako impulz pro žádost 

posouzení laterality mohou být výukové obtíže nebo problémy s motorikou. 

(Healey, 2002) 

Samotné posuzování poté probíhá ve specializovaných zařízeních, jako je 

Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, ordinace 

dětského lékaře, pracovna psychologa. Probíhá většinou formou vedené hry, kde se 

pozoruje dominantní končetina. Mezi základní vizuální formy testu patří spontánní 

kreslení, kreslení podle předlohy a činnosti, při kterých je nutno se soustředit, jako 

stříhání nůžkami, navlékání korálků, vybarvování, skládaní kostek a podobně. 

K nezbytné součásti posuzování patří i pohovor s rodiči, kdy se dotazník zaměřuje na 

dědičné výskyty levorukosti, vývoj dítěte od narození a v neposlední řadě postoj rodičů 

ke spontánní preferenci ruky. (Zoche, 2006) 

2.1 Zkouška laterality pozorováním 

Prvotním iniciátorem žádosti o posouzení preferované strany bývá ve většině 

případů rodič, vychovatel či pedagog. Rodič může pojmout podezření vycházející 

z pozorování dítěte při hře, ale je pro něho velice složité odhadnout, zda dítě jen 

zaostává nebo má nějaký problém vycházející z používání nepreferované končetiny. 

Naopak vychovatel či pedagog má možnost jedince srovnávat v kolektivu a pozorovat 

jeho pokrok ve srovnání s ostatními. Pozorování je nejvíce patrné z her či aktivit, na 

které je potřeba soustředění. Je také vhodné k aktivitě vyzvat dítě a nedat možnost dítěti 

tyto aktivity napodobovat. Děti totiž mají tendenci opakovat po rodičích dokonce i 

používání stejné ruky. Proto je vhodné například dítě vyzvat k nakreslení obrázku, 

házení herní kostkou, skládání kostek či pozorovat dítě u jídla. Pokud pedagog či 

vychovatel pozoruje nějaký problém, doporučí rodičům ve většině případů návštěvu 

odborníka, který je schopen posoudit stav dítěte z odborného hlediska. (Zoche, 2006) 
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2.2 Zkouška laterality podle Zdeňka Matějčka a Zdeňka Žlaba 

Ke zkoušce laterality prezentované profesory Matějčkem a Žlabem slouží 

jednoduchý soubor testů, který zachycuje lateralitu horních končetin a očí v různých 

formách projevů, v jemné i hrubé motorice, v činnostech vyžadujících přesnou souhru i 

intenzitu a předpokládajících účast buď jedné končetiny, nebo obou, přičemž jedna 

pracuje jako hlavní a druhá jako pomocná. Dále jsou zde zahrnuty i testy pro dolní 

končetiny a pro uši, aby se tak doplnil celkový obraz laterality zkoumaného jedince.  

Zkouška je uspořádána tak, aby mohla být aplikována na děti i dospělé. Může 

být používána psychology, lékaři, učiteli, vychovateli, speciálními pedagogy. 

(Matějček, Žlab, 1972) 

 Test laterality horních končetin 

o Vkládání korálků do lahvičky – dítě vhazuje 10 ks korálků 

definované velikosti do krabičky 

o Zasouvání kolíčků do otvorů – dítě vsunuje 5 ks dřevěných 

kolíčků do otvorů 

o Vkládání klíče do zámku – dítě má za úkol vysunout klíč 

z visacího zámku a poté opětovně klíč zasunout a zamknout 

o Házení míčku do krabičky – dítě se pokouší 3x vhodit míč do 

krabičky 

o „Jakou máš sílu“ – dítě se má pokusit stlačit plastovou krabičku 

jednou rukou 

o „Stlač mi ruce k zemi“ – testované dítě se pokusí naši nataženou 

ruku stlačit k zemi jednou rukou 

o „Sáhni si na ucho, na nos“ … - dítě si sáhne na 4 části svého těla, 

jako jsou například nos, ucho, čelo, koleno. Vždy musíme počkat, 

až dítě svěsí ruku 

o „Jak nejvýš dosáhneš“ – dítě natahuje ruku ke stropu, jak nejvíce 

může 
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o Zatleskání – dítě zatleská 

o Navlékáni nitě do jehly – dítě navléká nit do oka jehly  

Dominantní je ta ruka, která se pohybuje. 

 Test laterality oka 

o Průhled tzv. „manoptoskopem“ – dítě se 3x podívá připraveným 

kornoutem na část vašeho těla 

o Průhled kukátkem – položíme před dítě kaleidoskop a ono se 3x 

podívá a popíše nám obrázek 

 Test dolních končetin 

o Vystoupení na stoličku – dítě požádáme, aby vystoupilo na 

stoličku bez držení. Dominantní je ta noha, kterou dítě zvedne na 

židli jako první 

o Posunovat kostku po čáře – vyzveme dítě, aby jednou nohou 

posunovalo připravenou kostku na zemi po čáře 

o Zvedni nohu, jak nejvýš dokážeš! – dítě požádáme, aby si sedlo 

na židli, a řekneme mu uvedený pokyn 

o Skákat po jedné noze – dítěti dáme tento pokyn: „Postav se na 

jednu nohu a skákej odtud ke dveřím – schválně na kolik skoků to 

dokážeš!“. Dominantní je noha, po které dítě skáče. 

 Test uší 

o Poslechni si hodinky – položíme na stůl hodinky a vyzveme dítě, 

aby si poslechlo, jak tikají. Musí k nim přiložit ucho a nesmí je 

brát do ruky. Za dominantní se pokládá ucho, které dítě 

k hodinkám přiloží. (Matějček, Žlab, 1972) 

U každého testu sledujeme, který orgán je dominantní, tedy který vykonává 

popsanou činnost. Kvocient pravorukosti (DQ = Dextrity Quotient) spočteme jako 

součet pravorukých reakcí a poloviny obourukých reakcí vyjádřený v procentech.  
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𝐷𝑄 =  
𝑃 + 𝐴/2

𝑛
 × 100 

DQ = Dextrity Quotient 

P …  součet všech pravorukých reakcí 

A/2 … polovina obouručných reakcí 

n … počet všech úkonů 

Vyhodnocení testu 

DQ 100 – 90 vyhraněné, výrazné praváctví (P) 

DQ 89 – 75 méně vyhraněné praváctví (P-) 

DQ 74 -50 nevyhraněná lateralita (ambidextrie) (A) 

DQ 49 – 25 méně vyhraněné leváctví (L-) 

DQ 24 -0 vyhraněné leváctví (L) 

(Matějček, Žlab, 1972) 
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3 Levorukost 

Levorukost nebo leváctví (sinistralita) je upřednostnění levé ruky nebo jiné části 

těla před pravou. Levák je člověk, který má levou ruku či nohu obratnější než pravou, 

tedy opačně, než je běžné. 

3.1 Historie Leváctví 

Z historického hlediska bylo leváctví považováno za znak nemoci, postižení či 

posedlosti ďáblem. Již z latinského „sinister“ – levý, ale také zlověstná, vidíme pohled 

společnosti na tento jev. Ostatně levá strana obecně byla v historii považována za 

špatnou a lidé s touto preferencí byli často podrobeni zkoumání a mučení. Jako příklad 

můžeme zmínit mýty „ďábel je levoruký“ či „cesta k nirváně nevede doleva“ 

(Healey,2002). 

Spoustu z těchto mýtů v moderní společnosti již nenajdeme. Ale některé 

přetrvávají dodnes. V některých asijských a afrických zemích se levá ruka stále 

považuje za špinavou, neboť se používá k hygienickým účelům. Přetrvávající negativní 

pohled na leváctví můžeme však nalézt i v naší společnosti. Ostatně, kdo z nás by 

neznal fráze, „jsi na to levý“, „dnes jsem vstával levou nohou“. (Healey,2002) 

3.2 Biologie a fyziologie leváctví 

Mozek každého člověka je rozdělen na dvě hemisféry, pravou a levou, které jsou 

spojeny svazkem nervových vláken zvaných corpus callosum; běžně se mu říká 

„mozolnaté tělo“, jež zajišťuje komunikaci mezi hemisférami. Jelikož nervová vlákna se 

v prodloužené míše kříží tzv. „kontralaterálně“, řídí pravá hemisféra levou část těla a 

levá hemisféra tu pravou. Každá z těchto polovin obvykle vykonává určité specifické 

funkce. Například pravá mozková hemisféra řídí prostorové vnímání, umělecké 

dovednosti, emoce, kdežto levá hemisféra většinou řídí řečové a jazykové funkce, 

logiku, uvažování a motorické činnosti. Existují ale i takové schopnosti, které jsou 

řízeny oběma hemisférami zároveň, jako například vizuální procesy, sluch a počítání. 

Pojem tzv. „lateralizace“ je spjat s úrovní specializace hemisféry na určitou dovednost. 

(Synek, 1991, Healey, 2002) 
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Některé schopnosti sdílené oběma hemisférami mohou být u jedince méně 

vyvinuté. Například vada dětí rozpoznávat písmeno d od písmene b je způsobena 

rozložením dovednosti čtení mezi obě mozkové hemisféry a jejich následným 

soutěžením. Tento jev je častý u dětí ve věku mezi čtyřmi a sedmi roky, ale může se 

projevovat i později. (Healey, 2002) 

Tato zdánlivá vada však může mít i své výhody. Například při nehodě, jako je 

mozková mrtvice jedné poloviny mozkové hemisféry, přebírá zdravá hemisféra funkce 

daleko rychleji než v případě, že schopnost se u daného člověka nachází pouze 

v postižené polovině. (Healey, 2002) 

3.3 Formy levorukosti 

V závislosti na původu levorukosti existují různé typy leváků. Rozlišujeme 

levorukost vrozenou, patologickou a tzv. pseudolevorukost. 

3.3.1  Vrozená levorukost = genotypická levorukost 

Vrozenou neboli genotypickou levorukostí rozumíme stav, kdy dominance pravé 

hemisféry je geneticky vrozená. Jedinec je od narození levák. „Z teorie doktora 

Normana Geschwinda (psycholog, psychiatr, neurolog 1926 – 1984) víme, že nadbytek 

testosteronu v děloze matky může hrát roli v rozvoji mozku a ve vývoji laterality. 

Protože je zárodečný svazek mezi matkou a dítětem biologicky a psychologicky tak 

pevný, existují nepatrně vyšší korelace mezi dětskou preferencí stran a matčinou 

preferencí než mezi preferencí otce a dítěte.“ (Healey, 2002, s. 40) Do této skupiny 

patří jak přeučení leváci, tak nepřeučení. (Zoche, 2006) 

3.3.2 Naučená levorukost = fenotypická levorukost 

Fenotypickou levorukostí rozumíme stav, kdy člověk následkem úrazu na pravé 

ruce, nebo nádorovým onemocněním či mozkovou příhodou se musí přeučit na ruku 

levou. Tento jedinec je stále považován za praváka se získanou levorukostí. 

(Zoche, 2006) 
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3.3.3  Patologická levorukost 

Na rozdíl od vrozené levorukosti, kde tento jev vzniká vrozeně, patologická 

levorukost vzniká působením patologických příčin zejména v prenatálním vývoji dítěte. 

Těmito patologickými příčinami může být například nehoda při porodu, nemoc či vada 

plodu, kdy nedochází k dostatečnému vývoji levé hemisféry, jak by tomu bylo 

u zdravého jedince. Jelikož se jedná o rané vývojové stadium, je mozek dítěte schopen 

tuto vadu redukovat převedením funkcí do zdravé poloviny hemisféry. Tímto procesem 

se zdravá hemisféra stává dominantní, i když by za normálních okolností byla 

dominantní levá hemisféra. V pozdějším věku tyto děti nevykazují známky žádné vady 

a jsou stejně schopné jako jejich zdraví vrstevníci.  (Healey, 2002) 

 

3.3.4  Pseudolevorukost 

Pseudolevorukostí rozumíme násilné přeučení pravorukosti na levorukost. Tato 

změna však nebyla vyvolána žádnou nemocí či tělesnou vadou, ale byla vyvolána 

společenským tlakem. Například když má dítě při psaní či malování křečovité sevření, 

poradí mu rodiče, aby zkusilo ruku levou. (Zoche, 2006) 

3.4 Problematika přeučování 

Přeučování na „správnou“ preferenci bylo dle Zocheho v Čechách ještě v roce 

1966 považováno za nezbytnou součást vyučování dítěte. Od roku 1967 je toto 

přeučování již nepřípustné. Dítě s levou preferencí těla absolvovalo kurzy a léčení, které 

tuto vadu mělo napravit. Takto přeučené dítě bylo považováno za pedagogický úspěch. 

Moderní medicína ovšem potvrdila, že při přeučování dochází k poškozování psychiky 

jedince, dokonce i k poškozování na fyziologické úrovni. Děti leváci byly často terčem 

posměchu a kvůli své vadě vyřazovány až na okraj společnosti. K tomuto jednání 

přispěl i fakt, že veškeré pomůcky, jako nůžky, psací potřeby či sportovní potřeby, byly 

vyráběny výhradně pro praváky. (Zoche, 2006, Healey, 2002) 

Z fyziologického hlediska mělo přeučování poškozující dopad na organismus a 

chování.  Pokud u osob, jejichž preferovaná strana je levá (ovládaná pravou 

hemisférou), je vyžadováno používání pravé strany, dochází k nadměrnému přetěžování 
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levé hemisféry. To má za následek potlačení jiných funkcí umístěných v této hemisféře. 

Tento fakt se u dětí projevuje zejména nepozorností, únavou, poruchami koncentrace, 

schopnosti vyjadřování, frustrací, nejistotou, kde je levá a kde pravá strana, poruchami 

řeči jako je koktavost a zadrhávání a podobně. Tyto uvedené příznaky a důsledky 

nemusí ovšem vždy být spojené právě s přeučováním leváka na praváka, proto musí být 

vždy prokázáno odborníkem, že problém vychází právě z přeučování. (Zoche, 2006) 

V případě, kdy odborník došel ke zjištění, že byl levák přeučen, se nám nabízí 

otázka: má se přeučený levák na praváka zpětně přeučit opět na leváka? „ Tak jako 

přeučení, i zpětné přeučení představuje nekrvavý zásah do mozku. Mozek se pracně 

přeorganizoval – a nyní musí znovu podat stejný mimořádně náročný výkon. A proto je 

třeba brát ohled i na psychické průvodní příznaky, které mohou vést k neurotickým a 

psychosomatickým projevům a chorobným stavům. Proto by se dotyční měli 

bezpodmínečně svěřit do péče zkušeného psychoterapeuta.“ (Zoche, 2006, s. 99) 

Zpětné přeučení je tedy otázkou jednotlivce, avšak většině přeučených leváků lze 

doporučit, aby své přeučení přijali a využili z něj to nejlepší. (Zoche, 2006) 

3.5 Moderní přístup a podpora leváctví 

Moderní společnost chápe leváctví jako normální stav člověka, který se musí 

podporovat stejně jako praváctví. S tímto trendem je nedílně spojeno i vytváření 

pomůcek, které mají rovnou výchovu podporovat. Díky tomu můžeme předcházet 

negativnímu pohledu a zastaralému názoru na leváctví obecně. 

3.6 Organizace prostředí a pomůcky 

Důležitým aspektem pro podporu vývoje levorukých dětí je uzpůsobení okolí 

a pomůcek (možnost využívat speciální pomůcky, jako jsou nůžky, pravítka, pera, 

upravené pracovní nástroje, speciální úprava nábytku a další). Takto uzpůsobené okolí 

jednak podporuje přirozený vývoj jedince, dokonce také odstraňuje nebezpečí, které 

mohou pomůcky pro praváky způsobit. Bohužel se i v dnešní době většina členů 

domácností nehodlá omezovat své pohodlí na úkor menšího počtu obyvatel rodiny. Je 

však nutno brát v úvahu, že těmito kroky je eliminováno riziko negativního působení na 

psychiku dítěte, a také je podporován jeho přirozený vývoj. 

(Healey, 2002, Vodička, 2008) 
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Jako příklad lze uvést pracovní stůl levorukého dítěte, který by měl stát na 

správné straně v bytě. Pokud domácnost obývají pravorucí i levorucí lidé, je vhodné 

zvolit dostatečně velkou pracovní plochu. Tím zajistíme, že každý člen domácnosti si 

může pracovní pomůcky umístit na preferovanou stranu. Dalším důležitým aspektem je 

umísťování například lampy, která by měla opět vyhovovat každému. V nejlepším 

případě je vhodné stůl vybavit dvěma lampami na každé straně, nebo minimálně zajistit 

dostatečně dlouhý přívodní kabel, aby bylo možné lampu přemísťovat. Co se týče 

pracovního stolu, můžeme nejvíce opatření provést v případě, že je na pracovním stole 

umístěn osobní počítač. V mnoha případech je počítač opatřen ergonomicky tvarovanou 

myší, která je určena pro praváky. Takto upravená myš je zcela nevhodná pro leváky 

a práce s ní může být pro dané jedince velice obtížná. Na trhu ovšem existují 

univerzální počítačové myši, které mohou být k tomuto účelu vhodné. Jako alternativu 

lze potom zvolit zařízení zvané „trackball“, které představuje příslušenství počítače, jež 

je podobné myši, ale je vhodné pro oba typy uživatelů. Je však stále potřeba brát 

v úvahu nutnost přesunování těchto zařízení na obě strany. (Healey, 2002) 

Za další důležitou skupinu lze označit nářadí a nástroje, které mohou způsobit 

nepohodlí pro levorukého uživatele a jsou dokonce pro uživatele přímo nebezpečné. 

Příkladem je např. ruční nářadí, které je opatřeno pojistkou na straně, která je nevhodná 

pro ovládání levou rukou (např. vrtačka, okružní pila, motorová pila). Jisté nepohodlí 

může také způsobit šicí stroj, který není orientován pro práci levou rukou. 

A v neposlední řadě může způsobit nemalé obtíže i kuchyňské načiní, jako otvírák, 

vývrtka či naběračka. (Vodička, 2008) 

Co se týče uspořádání nábytku, neexistují žádné speciální postupy, jak 

podporovat leváky. Snad jen drobnosti, jako např. umístění nočního stolku nebo tvar 

speciálního psacího stolu určeného výhradně pro leváky. V případě umístění nábytku 

v dětském pokoji či organizace skříní nelze jednoznačně určit, které uspořádání je 

vhodnější. Spíše se jedná o potřebu každého jedince, takže nejvhodnějším postupem je 

zapojit do návrhu samotné dítě. (Vodička, 2008) 

V neposlední řadě je důležité zmínit sportovní a umělecké potřeby. Naštěstí 

dnešní trh nabízí velké množství sportovních náčiní, jako hokejky, golfové hole, 

lapačky a také umělecké potřeby, jako palety, hudební pomůcky a podobně. 
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Dobrou zprávou však je, že mozek mladého jedince je velice pružný, a proto 

není potřeba nezbytně vše přizpůsobovat jeho potřebám. Dítě je schopno velice rychle si 

osvojit některé aktivity pravou rukou. Je ovšem vhodné vynaložit maximum úsilí na 

podporu jeho kvalitního a přirozeného vývoje. (Healey, 2002) 

3.7 Fyziologická a psychická podpora 

Zabezpečit potřebné pomůcky pro leváka není v jeho podpoře vývoje ovšem 

dostačující. Stejně důležitou roli hraje psychická podpora leváka. Tato podpora neplatí 

jen pro leváky, ale pro odlišné jedince obecně. Platí, že jedinci vymykající se většině, 

v tomto případě levák ve skupině praváků, se může cítit odlišně. Tento pocit může 

způsobovat deprivaci. 

Je naprosto běžné, že se děti učí opakováním. Pokud se tedy levák snaží 

napodobovat úkony praváka, je naprosto normální, že je při těchto úkonech méně 

obratný. V tomto případě se může stávat terčem posměchu či může být označován za 

nešikovného. Toto jednání je ovšem způsobeno faktem, že se levák pokouší činnost 

provádět nepreferovanou stranou. Proto je nezbytně nutné brát tuto skutečnost v úvahu a 

těmto dětem patřičně pomáhat. Již v raném věku je potřeba dítěti umožnit používání 

obou rukou a nechat dítě, aby si samo vybralo preferovanou stranu. Můžeme tomu tak 

činit například v oblasti psaní či kreslení tak, že dítěti poskytneme velkou plochu 

k aktivitám a umístíme psací potřeby na dosah obou rukou. V počátcích bude 

pravděpodobně dítě obě ruce střídat, ale nakonec si samo vybere preferovanou stranu. 

Je potřeba toto chování pozorovat, a poté dítě i v jeho preferenci podporovat. (Zoche, 

2006) 

Neblahým dopadem špatné podpory preferované strany dítěte může být 

potlačování jeho dovedností či vytvoření bariéry v chuti se učit. Pokud není dítě 

podporováno, může dosahovat a také většinou dosahuje horších výsledků. Dalším 

neblahým důsledkem bývá potlačení silné stránky dítěte. Pokud musí dítě používat 

nepreferovanou část mozku, vynaloží na tuto aktivitu daleko více úsilí, a to mnohdy na 

úkor jiné schopnosti, ve které by mohl vynikat. (Zoche, 2006) 
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Je proto velice důležité dítě pozorovat a ukázat mu, že jeho odlišnost není 

slabostí, ale vlastností. Tuto odlišnost dostatečně podporovat a tím podporovat i jeho 

silné stránky, sebedůvěru v samo sebe. (Healey, 2002) 
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4 Vychovatel ve školní družině 

Vychovatel je pedagogický pracovník, který splnil podmínky dle zákona 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Úloha vychovatele se zakládá především 

na tom, že je rádcem, inspirátorem a instruktorem činností, kterých nenásilně využívá 

k navození procesu vzdělávání. Svým výchovným působením podněcuje děti 

k plnohodnotnému využívání volného času. Podporuje rozvoj nových dovedností a 

vědomostí a tím i zájem o celoživotní sebevzdělávání. Empatický vychovatel umí být 

dítěti přítelem, dokáže zhodnotit klady i nedostatky a podpořit ho. Schopný vychovatel 

zvládne nabídnout pro každého činnost, která ho učiní šťastným. (Pávková, 2002) 

Vychovatel rozvíjí děti v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a 

prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování je vybavuje žádoucími vědomostmi, 

dovednostmi, ale také postoji. Děti učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat 

individualitu ostatních, napomáhá posilovat osobnost každého jedince, pomáhá jim najít 

se, tvarovat se a dosáhnout úspěchu. Vychovatel nezapomíná ani na to, že dítě, které 

právě absolvovalo školní vyučování, netouží potichu sedět a „být hodné“! Povzbuzuje 

méně průbojné jedince, snaží se, aby se všechny děti účastnily prováděných činností. 

Všímá si vzájemných vztahů, klade důraz na vzájemnou pomoc, slušné jednání a 

ohleduplnost, má stanoveny pevné meze chování. Společně s dětmi vytváří vlídné klima 

kolektivu, do něhož se mohou děti každý den těšit. (Hájek a kolektiv, 2011) 

4.1 Vzdělanostní předpoklady 

Vychovatel musí mít všeobecný přehled minimálně na úrovni středoškolského 

vzdělání, hluboké vědomosti o věkových zvláštnostech dětí a to zejména mladšího 

školního věku 6 až 11 let. Orientuje se v sociální psychologii a teoretické poznatky umí 

využít v praxi. Uplatňuje pedagogické metody, postupy, zásady v každodenní výchovné 

práci. Pro toto povolání je velmi důležitá i znalost biologie dítěte. Vychovatel by měl 

mít právní vědomí ve vztahu k bezpečnosti práce s dětmi. Je seznámen s osnovami, 

s učebními plány a s metodikou výuky žáků ze svého oddělení. Dokáže jim poradit při 

případné přípravě na vyučování ve školní družině a soustavně se vzdělává. (Hájek a 

kolektiv, 2011)  
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„Předepsaná odborná kvalifikace: 

 vysokoškolské vzdělání pedagogického směru zaměřené na vychovatelství 

nebo sociální pedagogiku či učitelství (mimo učitelství pro MŠ); 

 vyšší odborné vzdělání se zaměřením na vychovatelství nebo sociální 

pedagogiku; 

 bakalářské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

vychovatelství nebo sociální pedagogiku; 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na přípravu vychovatelů; 

 střední vzdělání (nepedagogického směru) s maturitní zkouškou a dalším 

vzděláváním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou se zaměřením na vychovatelství.“ 

(Hájek a kolektiv, 2011, str. 35) 

Povolání vychovatele vyžaduje celoživotní vzdělávání, rozšiřování šíře dovedností, 

doplňování a obohacování vědomostí, a to nejen teoretickými přednáškami, ale i 

dlouhodobým výcvikem. Připravenost vychovatele vyžaduje zvýšenou míru odborné 

připravenosti, osobní vyzrálost a nadšení. (Hájek a kolektiv, 2011) 

4.2 Pracovní náplň vychovatele 

„ Vládní nařízení stanovující míru vyučovací povinnosti učitelů a míru 

povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství určuje pro 

vychovatelky ŠD míru přímé výchovné povinnosti 28 - 30 hodin týdně. Konkrétní počet 

hodin výchovné práce ve stanoveném rozmezí určuje prokazatelně na začátku školního 

roku ředitel podle provozu družiny. Stanovenou míru výchovné práce nelze doplňovat 

hodinami vyučování (např. některými výchovnými předměty). Na vyučování je nutné 

uzavřít zvláštní pracovní smlouvu. Hodinou výchovné práce se rozumí 60 minut. 

Naplňování míry přímé výchovné povinnosti začíná převzetím žáků a končí 

předpokládaným koncem činnosti ŠD podle rozvrhu. Podle charakteru činnosti ŠD a 

cyklu služeb může být stanovená norma přímé výchovné práce rozložena nerovnoměrně 

do delšího časového úseku než jeden týden.“ (Hájek a kolektiv, 2011, s. 37) 
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Výchovná činnost se dělí na přímou a nepřímou. Nepřímá výchovná činnost při 

plném úvazku se k přímé doplňuje do 40 hodin týdně. (Hájek a kolektiv, 2011) 
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5 Školní družina 

Školní družina (dále jen ŠD) je výchovné zařízení, které se specializuje na 

výchovu mimo vyučování a péči o děti pracovně vytížených rodičů. Toto výchovné 

zařízení je ve většině součástí školy a navštěvují ho především žáci 1. stupně. Dle 

metodických pokynů vydaným ministerstvem školství lze školní družinu definovat jako 

hlavní článek zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina je mezi ostatními 

školskými zařízeními nejpočetnější, zaměstnává nejvíce vychovatelů a jeho odděleními 

prochází nejvíce žáků. ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 76/1978 Sb. o školských 

zařízeních, ve  znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních 

družinách a školních klubech. (Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti 

školních družin [online]. 10. června 2002 [cit. 2019-03-25]).  

Školní družinu je nutno chápat jako zařízení, které se podílí na výchově stejně 

jako škola. Proto i školní družina je důležitým výchovným zařízením, které by mělo brát 

v úvahu případné rozdílnosti dětí, jako je například leváctví. (Hájek a kolektiv, 2011) 

5.1 Historie výchovy mimo vyučování v době školní docházky 

V naší zemi má výchova mimo vyučování dlouholetou tradici. Již J. A. 

Komenský zdůrazňoval význam her, především pohybových a upozorňoval na 

přetěžování dětí domácími úkoly. Poukazoval na rizika, která vyplývají z výchovně 

nevhodných činností, jako jsou například karetní a jiné hazardní hry. V 19. století 

s rozvojem průmyslové výroby bylo třeba zajistit péči a dohled nad dětmi zaměstnaných 

rodičů v době po vyučování. Tuto funkci zastávaly různé dobročinné spolky, kluby a 

charitativní organizace. Kolem roku 1885 byl založen v Praze na Vyšehradě pražskou 

obcí první oficiální útulek pro děti školou povinné, o které se rodiče nemohli starat pro 

pracovní vytíženost či nemoc. Útulky se dále rozšiřovaly do ostatních měst a staly se 

předchůdci dnešních školních družin. Hlavním cílem útulků bylo zabavit děti tak, aby se 

nevěnovaly škodlivým, nevhodným a závadným činnostem. Obsah činností byl na 

tehdejší dobu dosti moderní. Kladl se zde hlavně důraz na tělovýchovu, turistiku, 

pracovní výchovu, poznávání přírody, vypracování domácích úkolů a učení 

k sebeobsluze. Současně byl zde dán předpoklad, aby pedagogickou sféru zajišťoval 

kvalifikovaný pracovník – tehdy industriální učitelka. V roce 1931 dochází 
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k přejmenování útulků na školní družinu pro školní mládež. Družiny však nebyly 

součástí školské soustavy, toto se změnilo až v roce 1960, kdy se zařízení stalo 

organickou součástí škol a odpovědnost za jejich řízení převzal ředitel školy. Od roku 

1978 se mohla školní družina zřizovat jako samostatné mimoškolní zařízení.(Pávková, 

2002) 

5.2 Funkce školní družiny 

Specifická sféra výchovného působení ve školní družině má následující funkce: 

 Výchovně vzdělávací funkce – v její oblasti dochází k rozvíjení 

schopností žáků a k celoživotnímu vzdělávání. Formování jejich 

osobnosti a morálních vlastností, získávání vědomostí, dovedností a 

návyků 

 Sociální funkce – toto odvětví má významnou roli, neboť se podílí na 

utváření hojných a žádoucích sociálních vztahů. Dochází k získávání 

komunikativních dovedností, pravidel společenského chování 

 Zdravotní funkce – v jejich rámci dochází k osvojování návyku ke 

zdravému životnímu stylu, který napomáhá k příznivému tělesnému 

a duševnímu rozvoji 

 Preventivní funkce – kladou důraz na prevenci negativních jevů. 

Především na sociálněpatologické jevy, jako je drogová závislost, 

alkoholismus, kouření, kriminalita, gambling, šikana, násilné chování, 

vandalismus, záškoláctví, rasismus (Pávková, 2002) 

5.3 Druhy a obsah činností ve školní družině 

Působení školní družiny navazuje svými rozmanitými postupy na vzdělávací 

činnost základní školy. V té by však neměla pokračovat, ani ji nahrazovat. Každodenní 

rozvrh činností ve školní družině má být sestaven tak, aby vyhovoval zájmům a 

potřebám dětí a respektoval jejich věkové rozdíly. Současně musí režim vytvářet 

vhodné podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagoga. Při přípravě 

týdenních programů by měli žáci a pedagog spolupracovat. (Pávková, 2002) 
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Ve školní družině se uskutečňují tyto činnosti: 

 Odpočinkové – činnosti pohybově i psychicky nenáročné. Do této 

skupiny řadíme například četbu, poslech pohádek z cd nahrávek, klidné, 

námětové, stolní, konstruktivní hry, individuální spontánní zájmové 

činnosti, vyprávění vlastních zážitků 

 Rekreační – tyto činnosti mají naopak charakter bohaté pohybové 

aktivity, nejlépe na čerstvém vzduchu. Nejvíce se uplatňují pohybové hry 

a rekreační sportování 

 Zájmové – podporují rozvíjet, uspokojovat a kultivovat rozličné potřeby 

a zájmy žáků 

 Veřejně prospěšné – vedou žáky k dobrovolné práci ve prospěch 

druhých a k ochraně životního prostředí 

 Sebeobslužné – podněcují k upevňování hygienických a kulturních 

návyků a k péči o svůj majetek 

 Příprava žáků na vyučování – zde řadíme vypracování domácích úkolů, 

procvičování, opakování a upevňování poznatků a didaktické hry 

Činnosti ve školní družině se prolínají. Z časových důvodů nelze zařadit všechny druhy 

činností během jednoho odpoledne.(Pávková, 2002) 

5.4 Provoz školní družiny 

Školní družina je zřizována podle zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, 

ve znění pozdějších předpisů, a řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 87/1992 Sb., o školních 

družinách a školních klubech. Je-li školní družina součástí základní školy, je řízena 

ředitelem školy. Ten určí vedoucí vychovatelku a vydá vnitřní řád, jenž určuje pravidla 

provozu školní družiny. Je závazný pro pedagogické pracovníky a může mít 

informativní funkci pro rodiče. (Pávková, 2002) 

Měl by zvláště obsahovat: 

 Provozní dobu školní družiny 

 Podmínky docházky, dobu odchodu či vyzvedávání žáků 
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 Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka 

 Dočasné umisťování žáků, kteří nejsou do družiny přihlášeni 

 Předávání žáků ze školy do družiny a odpovědnost za žáky v době 

přechodů 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 Pitný režim 

 Podmínky užívání dalších prostor školy 

 Podmínky spojování oddělení 

 Podmínky přechodu žáků ze školní družiny do dalších mimoškolních 

aktivit 

 Další činnosti organizované družinou či pořádané v jejím rámci 

 Pravidla styku se zákonnými zástupci 

 Ustanovení o platbách zákonných zástupců za družinu 

Školní družina se člení na několik oddělení. V provozu je celoročně, o 

prázdninách však může být provoz přerušen. Družina vede tuto pedagogickou 

dokumentaci: zápisový lístek, pedagogický deník, docházkový sešit a deník zájmového 

útvaru. (Pávková, 2002) 

Co se týče legislativy, jsou školní družiny vybavovány podle zákona č. 76/1978 

Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 

Sb., o školních družinách. Bohužel ve znění tohoto zákona není pevně zakotvena 

povinnost pořizovat pomůcky a vybavení na podporu leváctví. Naštěstí však školní 

družiny samy vybavují zařízení na podporu výchovy leváků. Ovšem i rodiče hojně 

využívají nabídku dnešního trhu a pořizují svým levorukým dětem tyto pomůcky sami. 
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6 Podpora leváctví ve školní družině 

S nástupem dítěte do školy se mění jeho život. Dostává se do skupiny vrstevníků, 

kde je nutné budovat sociální vztahy. Některé děti se do nástupu do školy nemusely 

setkat s levákem a jejich reakce na něco odlišného mohou být zcela neadekvátní situaci.  

Další důležitou změnou pro dítě je, že se setkává s jinými dospělými mimo své 

prostředí, kde se cítí dobře. Snaží se následovat tyto autority, učí se od nich a naslouchá 

jim. 

Učitelé, vychovatelé a školní instituce by se měli připravovat na tyto typy dětí 

a přizpůsobovat výuku, výchovu a prostředí tak, aby podporovali přirozený vývoj dětí. 

To se v mnoha případech naštěstí již děje.  

 Vypracování domácích úkolů 

Jednou z nejdůležitějších a nejvíce viditelných odlišností je psaní. Leváci musí 

vynaložit daleko více úsilí, aby jejich text vypadal úhledně a čitelně. Proto jim může 

zpracování úkolů zabrat více času. Tato odlišnost může v dítěti vyvolávat frustrace 

a nechuť ke vzdělávání. Úkolem pedagoga je dítě ujistit, že tato odlišnost je naprosto 

v pořádku, a snažit se ho v jeho snaze podporovat. 

Dalším důležitým aspektem je technika vyučování psaní. Pedagogové mají 

k dispozici speciální modifikované ležaté písmo, známé jako DeNealianova abeceda, 

které je vhodné pro leváky. (Vodička, 2008) 

Největším problémem psaní levou rukou je fakt, že levák špatně vidí text, který 

píše. Při psaní zleva doprava si totiž text zakrývá levou rukou. Při tomto stylu psaní 

navíc psací potřebu tlačí místo toho, aby ji táhl. Proto je velice důležité zvolit vhodné 

pracovní pomůcky. Je třeba vybrat psací potřebu, která dobře klouže po povrchu. Navíc 

by měl levák držet psací potřebu výše, aby byl schopen psaný text vidět. K tomuto účelu 

se dají použít prodlužovací nástavce nebo speciálně ergonomicky tvarovaná pera, která 

zajistí vyšší držení. (Vodička, 2008) 

Poslední faktor, který lze ovlivnit, je pracovní plocha. Vychovatelé musejí brát 

v úvahu, že levák se naklání a stáčí na opačnou stranu než pravák. Proto je vhodné 
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leváky posadit ke stejnému stolu nebo na levé straně stolu. Tím se eliminuje riziko, že 

děti do sebe budou vzájemně vrážet lokty. (Hájek, a kolektiv, 2011) 

Já ve svém oddělení školní družiny při vypracovávání domácích úkolů dbám na 

dodržování správných hygienických návyků, tedy aby levák seděl na správné straně 

stolu, měl řádné osvětlení a seděl fyziologicky správně. Aby měl sešit vhodně a 

dostatečně nakloněný na stranu dle jeho individuální potřeby. Při dolním úchopu psaní 

je to většinou levý horní roh nahoru, při horním úchopu psaní je to pravý roh nahoru. Je 

třeba dohlédnout na časté uvolňování ruky, zařazovat více uvolňovacích cviků. 

Dohlížím, aby měl levák správný úchop psacích potřeb a aby měl k psaní správné 

potřeby, kterých mám v družině dostatek i pro případ, že nemá k dispozici své. Pokud 

levákovi něco předepisuji nebo ukazuji, snažím se to dělat levou rukou. 

 Výtvarné a rukodělné činnosti 

Problematika malování u levorukých lidí je velice podobná problematice psaní. 

Výhodou je, že malování je více abstraktní a dítě nemusí následovat pravidla, jako je 

psaní zleva doprava. Odpadá tím tedy problém, že dítě nevidí, co maluje. I zde se však 

můžeme setkat s rozvržením pomůcek pro praváky. Proto je vhodné vzdělávací zařízení 

vybavit paletami pro leváky, štětci a pastelkami s nástavci či tužkami tvarovanými pro 

leváky. V nejlepších případech potom vybavit prostor speciálními pracovními plochami. 

 Hudební činnosti 

Pokud se levoruké dítě nadchne pro hudbu, může se i v tomto oboru setkat 

s problémy. Pozitivní zprávou je, že některé hudební nástroje, jako je kytara, se již 

v dnešní době vyrábí i v provedení pro leváky. Bohužel však existují i takové hudební 

nástroje, jako je piano nebo žesťové nástroje, které se vyrábějí jen pro praváky. 

(Vodička, 2008) 

Je nutné brát v úvahu i problémy spojené se samotným vyučováním. Dítě se učí 

napodobováním, což v případě vyučování praváka může způsobovat problém. Řešením 

tohoto problému může být posazení vyučujícího naproti žákovi. Dětský mozek je velice 

kreativní, proto si dokáže daleko lépe představit orientaci a učitele napodobovat. 
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 Pohybové činnosti 

Každé pedagogické zařízení by mělo být vybaveno sportovními pomůckami, 

které jsou určeny pro leváky, jako například hokejky, lapačky. Je také nutno brát 

v úvahu, že leváci mají levou stranu silnější. Pokud pedagog bude tato fakta 

respektovat, podpoří tím schopnosti dítěte, a tak předejde způsobení traumatu 

z neúspěchu. 

 Výpočetní technika (Užití IT technologií) 

Také s informačními technologiemi se dítě v družině běžně setkává. Ve školním 

vzdělávacím programu je pro tyto činnosti vyhrazena jedna hodina týdně. Děti se 

v družině s ovládáním počítače mnohdy teprve seznamují, proto i zde leváci potřebují 

speciální pomůcky. Těmi jsou myš pro leváky, kterou lze nahradit také přenastavením 

běžné myši na levoruké ovládání, což ale v družině často není časově uskutečnitelné. 

Speciální klávesnice, která by levorukým dětem ovládání PC též ulehčila, v České 

republice je těžko k dostání. 
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II Praktická část 

Cílem praktické části bakalářské práce je demonstrovat výsledky dotazníkového 

šetření, které jsem zpracovala online na internetové stránce Survio® www.survio.com. 

Survio dotazníky je ovladatelná on-line platforma pro tvorbu dotazníků. Součástí 

základny jsou i nástroje na distribuci a kompletní analýzu odpovědí z dotazníků. Cílem 

praktické části je rovněž definování výzkumného vzorku, specifikace druhu 

prováděného výzkumu spolu s metodou zpracování získaných dat, stanovení 

výzkumného problému i definování konkrétních hypotéz. 

7 Výzkumný problém 

Výzkum jsem prováděla s cílem poukázat na nutnost specializované výchovy 

levorukých dětí. Zaměřila jsem se na eliminaci jejich případných obtíží v běžných 

činnostech i v prostředí školní družiny. Snažila jsem se zjistit, zda jsou si obtíží, se 

kterými se levoruké děti musejí potýkat, vědomi jak vychovatelé ve školních družinách, 

tak i samotní rodiče. Rovněž jsem se snažila zjistit, jak k leváctví dětí obě skupiny 

přistupují a zda jim pořizují speciální pomůcky, aby jim jejich přirozený vývoj 

usnadnily.  

8  Stanovení hypotéz 

Cílem mého dotazníkového šetření je definovat, jakou pozornost věnují 

vychovatelé levorukým dětem ve školních družinách, a zda rodiče řeší problematiku 

svého levorukého dítěte s vychovateli. Dalším záměrem je stanovení vztahů mezi 

vychovatelem a levákem, vychovatelem a rodičem. Pro výzkum, který budu provádět, 

jsem si zvolila následující hypotézy, jež se budu pomocí dotazníkového šetření snažit 

potvrdit či naopak vyvrátit:  

- Více než polovina dotazovaných rodičů si bude uvědomovat obtíže, se 

kterými se levák musí potýkat 

- Sdělení vychovateli ve školní družině o leváctví dítěte nebude považovat za 

nezbytné více než 40% dotazovaných rodičů 

http://www.survio.com/
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- Více než 50% dotazovaných vychovatelů bude pozorovat rozdíl při 

výchovných činnostech ve školní družině, pokud jim budou poskytnuta 

podpůrná opatření 

- O skutečnosti, že levoruké děti budou potřebovat specializované zacházení, 

bude přesvědčeno 80% dotazovaných vychovatelů 

9 Metody výzkumu 

S ohledem na definování výzkumného problému byl využit výzkum kvantitativní 

a popisný. Kvantitativní výzkum jsem si vybrala proto, že chci zajistit lepší vypovídající 

schopnost zjištěných odpovědí, k čemuž je zapotřebí odpovědí většího počtu 

respondentů, což tento druh výzkumu umožňuje. 

Za výzkumnou metodu jsem si zvolila šetření prostřednictvím dotazníku. Tento 

dotazník byl rozdistribuován dvěma skupinám, a to rodičům a vychovatelům ve 

školních družinách. Samotný dotazník byl složen z několika uzavřených (výčtových, 

škálových, výběrových a trichotomických) a polootevřených otázek. U většiny otázek, 

pokud nebylo uvedeno jinak, měl respondent možnost zvolit pouze jednu odpověď. 

V úvodu dotazníků je několik identifikačních otázek, které mají za účel nastínit 

představu o složení výzkumného souboru, a to s ohledem na jejich věk, pohlaví, či 

délku praxe apod. 

10 Výzkumný soubor 

Dotazník byl sestaven ve dvou podobách (viz příloha A, B), přičemž jedna 

varianta byla zaslána rodičům dětí, které navštěvují školní družiny, a to bez ohledu na 

to, zda jejich dítě je, či není levák. Oslovuji i rodiče, kteří mají v blízké rodině 

jakéhokoli leváka, což mi nabízí možnost zjistit i všeobecný pohled na danou 

problematiku. Rodiče pouze levorukých dětí jsem neoslovila z důvodu vysoké 

obtížnosti tuto skutečnost rozpoznat, spolu s ohledem na jejich nízkou četnost 

všeobecně.  

Druhá varianta dotazníků byla rozeslána vychovatelům, aby bylo možné zjistit 

pohled na problematiku výchovy levorukých dětí ve školních družinách. 

Obě formy dotazníků byly rozeslány, spolu s průvodním dopisem 

prostřednictvím emailové pošty a umístěny na sociální síti Facebook.com v těchto 
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skupinách: „Inspirace a náměty pro vychovatelky a vychovatele“, „Inspirace pro učitele 

mš“, „Náměty a inspirace pro paní učitelky a pány učitele“, „Vychovatelství UK“. 

Respondenti byli v průvodním dopise informováni o účelu výzkumu i o jeho anonymitě. 

11 Analýza výzkumného šetření 

Dotazníky byly rozesílány v období od března 2018 do listopadu 2018. 

Dotazníky jsem rozesílala do té doby, dokud nebyl dosažen předem definovaný cílový 

počet vyplněných dotazníků. Konkrétně 72 přijatých dotazníků od rodičů a 35 

dotazníků od vychovatelů. Pro lepší přehlednost jsou výsledky dotazníkového šetření 

zpracovány do grafů a doplněny krátkým popisem. 

11.1 Výzkumný soubor 1 

Položka č. 1a: Jste muž nebo žena? 

Graf 1a Jste muž nebo žena? 

 

Tabulka 1a 

 Jste muž nebo žena? 

Žena 72 

Muž 0 

Prováděného výzkumu se účastnilo z řad rodičů 72 žen, které představovaly 

100% výzkumného souboru. 

  

Žena 
100% 

Muž 
0% 
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Položka č. 2a: Váš věk je? 

Graf 2a Váš věk je? 

 

Tabulka 2a 

 Váš věk je? 

Do 30 let 16 

Do 40 let 36 

Do 50 let 20 

Dotazovaní rodiče byli ve větší míře ve věkové skupině od třiceti do čtyřiceti let, 

a to konkrétně 50% dotazovaných. Ve věku do třiceti let bylo 22% respondentů. Zbylí 

dotazovaní rodiče byli ve věku do padesáti let, to je 28% výzkumného souboru.  

Položka č. 3a: Jste sám/sama levák? 

Graf 3a Jste sám/sama levák? 

 

Tabulka 3a 

 Jste sám/sama levák?  

Ano 22  

Ne 50  

Do 30 let 

22% 

Do 40 let 

50% 

Do 50 let 

28% 

Ano 

31% 

Ne 

69% 
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U dotazovaných rodičů mě zajímalo, zda mají oni sami vlastní zkušenost 

s leváctvím, protože jak již bylo v teoretické části práce uvedeno, tato mozková 

orientace bývá často dědičná. Jsem toho názoru, že levoruké děti, jejichž rodiče se sami 

s leváctvím potýkali, v rodině by se pak setkávali s větší empatií. Avšak výsledky 

dotazníkového šetření ukázaly, že pouze 31% dotazovaných rodičů jsou sami leváci. 

Položka č. 4a: Máte v blízké rodině leváka? (Pokud ne, na další otázky již 

neodpovídejte). 

Graf 4a Máte v blízké rodině leváka? (Pokud ne, na další otázky již neodpovídejte). 

 

Tabulka 4a 

 Máte v blízké rodině 

leváka? (Pokud ne, na další 

otázky již neodpovídejte). 

Ano 54 

Ne 18 

 

Otázku jsem nemířila pouze na konkrétního rodiče, který dotazník vyplňuje, ale 

chtěla jsem okruh případných leváků v rodině rozšířit na všechny rodinné příslušníky, 

abych tímto způsobem mohla posoudit případnou míru empatie na základě vlastní 

zkušenosti v rodině. Pozitivních odpovědí na tuto otázku je na rozdíl od předchozí více 

než trojnásobek. 75% dotazovaných rodičů potvrdilo, že v jejich rodině je ještě další 

levák. 

Ano 

75% 

Ne 

25% 
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Položka č. 5a: Vnímáte obtíže, se kterými se dítě potýká, v závislosti na 

levorukosti? (např. držení příboru, zavazování tkaniček, manipulace s počítačovou 

myší, odemykání, zamykání zámků, apod.)? 

Graf 5a Vnímáte obtíže, se kterými se dítě potýká, v závislosti na levorukosti? (např. 

držení příboru, zavazování tkaniček, manipulace s počítačovou myší, odemykání, 

zamykání zámků, apod.)? 

 

Tabulka 5a 

 Vnímáte obtíže, se kterými se dítě potýká, 

v závislosti na levorukosti (např. držení příboru, 

zavazování tkaniček, manipulace s počítačovou 

myší, odemykání, zamykání zámků, apod.)? 

Ano 13 

Spíše ano 13 

Spíše ne 20 

Ne 8 

 

Dle šetření vyplývá, že 37% dotazovaných si obtíže spíše neuvědomuje, 15% si 

obtíže neuvědomuje vůbec. Naproti tomu si problém určitě uvědomuje 24% 

dotazovaných a spíše uvědomuje 24%.  

 

Spíše ano 

24% 

Ano 

24% 

Spíše ne 

37% 

Ne 

15% 
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Položka č. 6a: Usnadňujete dítěti činnosti, které levorukost ztěžuje v domácnosti? 

Graf 7a Usnadňujete dítěti činnosti, které levorukost ztěžuje v domácnosti? 

 

Tabulka 6a 

 Usnadňujete dítěti činnosti, které 

levorukost ztěžuje v domácnosti? 

Ano 7 

Spíše ano 10 

Spíše ne 20 

Ne 17 

 

Dle dotazníkového šetření se 28% dotazovaných snaží svému levorukému dítěti 

usnadnit jeho každodenní činnosti v domácnosti. Co je ovšem alarmující, je zbylých 

72%. Přestože tito respondenti v předchozí otázce uvedli, že si jsou vědomi problémů, 

se kterými se jejich dítě musí potýkat, nikterak mu jeho existenci v tomto ohledu 

neusnadňují. Empatie tudíž nefunguje u všech rodičů do takové míry, do jaké se mohlo 

z předchozích odpovědí zdát. 

 

Spíše ano 

15% 
Ano 

13% 

Spíše ne 

35% 

Ne 

37% 
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Položka č. 8a: Očekáváte, že pedagog levorukost vašeho dítěte v rámci výuky či 

výchovy ve volném čase zohlední? 

Graf 9a Očekáváte, že pedagog levorukost vašeho dítěte v rámci výuky či výchovy ve 

volném čase zohlední? 

 

Tabulka 7a 

 Očekáváte, že pedagog levorukost vašeho 

dítěte v rámci výuky či výchovy ve volném 

čase zohlední? 

Ano 21 

Spíše ano 14 

Spíše ne 16 

Ne 3 

 

39% procent dotazovaných respondentů očekává od vychovatelů, že levorukost 

jejich dětí zohlední, 26% dotazovaných očekává, že je spíše zohlední. 30% rodičů tuto 

skutečnost spíše neočekává a 5% neočekává vůbec. Je však možné, že tito rodiče jsou 

toho názoru díky faktu, že pedagog má na starosti velkou skupinu dětí, a proto není 

v jeho možnostech věnovat zvýšenou péči některým jedincům. Je ovšem žádoucí, aby o 

to větší pozornost dítěti věnovali právě rodiče, a dítě si tak bylo schopno poradit samo i 

v početnějším kolektivu.  

 

Ano 

39% 

Spíše ano 

26% 

Spíše ne 

30% 

Ne 

5% 
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Položka č. 8a: Pokud od pedagoga podporu očekáváte, jakou konkrétní podobu by 

měla mít? 

V předchozí otázce se 65% respondentů písemně vyjádřilo, že očekávají 

zohlednění levorukosti jejich dítěte v rámci výuky či výchovy. V této otázce mohli 

respondenti vyjádřit konkrétní podobou jejich očekávání. Často se opakovaly tyto 

názory: 

- Aby dítě sedělo na správné straně stolu 

- Aby mělo možnost používat speciální pomůcky pro leváky (nůžky, pravítka, 

ořezávátko) 

- Aby mu byla poskytnuta pomoc při oblékání (knoflíky, zip, tkaničky, 

kalhoty) 

-  Aby se dohlédlo na dítě při jídle, stolování 

- Aby mu byla poskytnuta pomoc při pracovních a výtvarných činnostech a při 

sportu 

 

Položka č. 9a: Kupujete dětem pomůcky pro leváky sami nebo to očekáváte od 

školy? 

Graf 8a Kupujete dětem pomůcky pro leváky sami nebo to očekáváte od školy? 

 

  

7% 
9% 

6% 

78% 

Zatím jsme žádné speciální pomůcky nekoupili, ale učiníme tak v budoucnu

Nemyslím si, že by potřebovali speciální pomůcky

Speciální pomůcky, by podle mě měla zajistit škola

Při nákupu školních i volnočasových pomůcek vždy zohledňuji levorukost svého

dítěte
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Tabulka 8a 

 Kupujete dětem pomůcky pro leváky 

sami nebo to očekáváte od školy? 

Zatím jsme žádné speciální pomůcky 

nekoupili, ale učiníme tak v budoucnu 

4 

Nemyslím si, že by potřebovali speciální 

pomůcky 

5 

Speciální pomůcky by podle mě měla zajistit 

škola 

3 

Při nákupu školních i volnočasových pomůcek 

vždy zohledňuji levorukost svého dítěte 

42 

 

78% dotazovaných zohledňuje při nákupu školních pomůcek levorukost dítěte. 

7% dotazovaných tvrdí, že speciální pomůcky dosud nepotřebovali, ovšem v budoucnu 

při jejich nákupu levorukost zohlední. 6% rodičů je toho názoru, že by měla 

specializované pomůcky zajistit škola a zbylých 9% dotazovaných si myslí, že levoruké 

děti žádné specializované pomůcky nepotřebují. 

Položka č. 10a: Oznamujete levorukost svého dítěte pedagogům ve škole? 

Graf 9a Oznamujete levorukost svého dítěte pedagogům ve škole? 

 

Tabulka 9a 

 Oznamujete levorukost svého 

dítěte pedagogům ve škole? 

Ano, vždy 16 

Jen v případě, že je to pro danou 

aktivitu podle mě podstatné 

23 

Spíše ne 8 

Ne 7 

Ano vždy 

30% 

Jen v případě, že je to 

pro danou aktivitu 

podle mě podstatné 

42% 

Spíše ne 

15% 

Ne 

13% 
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30% dotazovaných rodičů oznamuje vždy levorukost svého dítěte pedagogům ve 

škole, zatímco 42% tuto skutečnost oznamuje jen v případě, že to shledávají v daném 

případě za podstatné. Levorukost pedagogům neoznamuje 13% dotazovaných rodičů a 

15% spíše neoznamuje. 

Položka č. 11a: Oznamujete levorukost svého dítěte vychovateli ve školní družině? 

Graf 10a Oznamujete levorukost svého dítěte vychovateli ve školní družině? 

 

Tabulka 10a 

 Oznamujete levorukost svého dítěte 

vychovateli ve školní družině? 

Ano 17 

Ne 37 

 

Konkrétně ve školní družině pak levorukost neoznamuje 69% dotazovaných 

rodičů. Z výsledků odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že dotazovaní rodiče považují 

oznámení této skutečnosti za méně důležité ve školní družině než ve škole učitelům. 

Toto mínění může mít pro přirozený vývoj jejich jedince negativní účinky, protože řada 

výtvarných potřeb či sportovního náčiní je přizpůsobena pro pravoruké děti. 

Položka č. 12a: Považujete za důležité tuto skutečnost vychovateli sdělit? 

Graf 11a Považujete za důležité tuto skutečnost vychovateli sdělit? 

 

Ano 

31% 

Ne 

69% 

Spíše ano 

15% 

Ano 

33% Spíše ne 

37% 

Ne 

15% 
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Tabulka 11a 

 Považujete za důležité tuto 

skutečnost vychovateli sdělit? 

Spíše ano 8 

Ano 18 

Spíše ne 20 

Ne 8 

 

Tuto skutečnost považuje za důležité sdělit 33% dotazovaných, dalších 15% toto 

považuje za spíše důležité. 37% tuto skutečnost spíše nepovažuje za důležité a 15% 

dotazovaných toto sdělení nepovažuje za důležité. Jejich přístup může mít negativní 

vliv na přirozený vývoj levorukého dítěte. 

11.2 Výzkumný soubor 2 

Položka č. 1b: Jste muž nebo žena? 

Graf 1b Jste muž nebo žena? 

 

Tabulka 1b 

 Jste muž nebo žena? 

Žena 34 

Muž 1 

 

Výzkumný soubor je tvořen 34 (97%) vychovatelkami a 1 (3%) vychovatelem.  

Žena 

97% 

Muž 

3% 
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Položka č. 2b: Jak dlouho pracujete na pozici vychovatele ve školní družině? 

Graf 2b Jak dlouho pracujete na pozici vychovatele ve školní družině? 

 

Tabulka 2b 

 Jak dlouho pracujete na 

pozici vychovatele ve školní 

družině? 

Méně než 2 roky 8 

2 - 5 let 7 

6 - 10 let 11 

Více než 10 let 9 

 

Kratší než dvouletou praxi má 8 dotazovaných vychovatelů, praxi od 2 do 5 let 

má 7 vychovatelů. S praxí od 6 let do 10 let odpovídalo 11 vychovatelů a s praxí delší 

než deset let v oboru pak odpovídalo 9 vychovatelů. 

Položka č. 3b: Získáváte informaci o levorukosti dítěte od jeho rodičů? 

Graf 3b Získáváte informaci o levorukosti dítěte od jeho rodičů? 

 

  

Méně než 2 let 

23% 

2 - 5 let 

20% 

6 - 10 let 

31% 

Více než 10 let 

26% 

Spíše ne 

29% 

Ne 

26% 

Rodiče tuto informaci 

poskytují sami 

11% 

Ptám se jich na to 

sám/sama 

23% 

Tento fakt nezjišťuji 

11% 
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Tabulka 3b 

 Získáváte informaci o levorukosti 

dítěte od jeho rodičů? 

Spíše ne 10 

Ne 9 

Rodiče tuto informaci 

poskytují sami 

4 

Ptám se jich na to 

sám/sama 

8 

Tento fakt nezjišťuji 4 

 

Na otázku, zda vychovatelé obdrží informaci o levorukosti dítěte od rodičů, 

odpovědělo 9 vychovatelů, že tuto informaci nezískají vůbec. 10 uvedlo, že spíše 

nezískávají. 4 dotazovaní napsali, že rodiče tuto skutečnost sdělují sami. 8 vychovatelů 

uvedlo, že se na to rodičů sami ptají a 4 vychovatelé sdělili, že tento fakt nezjišťují. 

Položka č. 4b: Sdělují Vám rodiče, jaký druh pomoci s ohledem na jeho levorukost 

dítě potřebuje? 

Graf 4b Sdělují Vám rodiče, jaký druh pomoci s ohledem na jeho levorukost dítě 

potřebuje? 

 

Tabulka 4b 

 Sdělují Vám rodiče, jaký druh 

pomoci s ohledem na jeho 

levorukost dítě potřebuje? 

Ano 1 

Spíše ano 4 

Spíše ne 14 

Ne 16 

 

Ano 

3% 
Spíše ano 

11% 

Spíše ne 

40% 

Ne 

46% 
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4 dotazovaní vychovatelé sdělili, že jim rodiče skutečnost spíše sdělují a 1 

respondent napsal, že mu rodiče informaci sdělují. Zbylých 30 vychovatelů odpovědělo, 

že jim rodiče žádné bližší informace nesdělují. Z těchto 30 respondentů 14 odpovědělo 

spíše ne a 16 odpovědělo ne. 

Položka č. 5b: Vnímáte obtíže dítěte spojené s levorukostí? 

Graf 5b Vnímáte obtíže dítěte spojené s levorukostí? 

 

Tabulka 5b 

 Vnímáte obtíže dítěte spojené 

s levorukostí? 

Ano 3 

Spíše ano 12 

Spíše ne 13 

Ne 7 

 

Na otázku, zda jsou si vychovatelé vědomi obtíží, které jsou s levorukostí 

spojeny, odpovědělo 12 dotazovaných spíše ano, 3 respondenti napsali ano. Spíše ne 

odpovědělo 13 vychovatelů a 7 sdělilo, že obtíže nevnímají.  

Ano 

9% 

Spíše ano 

34% 

Spíše ne 

37% 

Ne 

20% 
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Položka č. 6b: Při jakých činnostech pozorujete větší obtíže levorukých dětí? 

Graf 6b Při jakých činnostech pozorujete větší obtíže levorukých dětí? 

 

Tabulka 6b 

 Při jakých činnostech 

pozorujete větší obtíže 

levorukých dětí? 

Sebeobslužné činnosti (zavazování tkaniček, zip) 4 

Rukodělné činnosti (stříhání, lepení, ořezávání, 

práce se šablonou) 

3 

Příprava na vyučování 3 

Obsluha PC (práce s myší) 5 

Používání sportovního náčiní (hokejka, lapačka) 5 

Otevírání dveří (klika, zámek) 2 

Stolování (držení příboru) 0 

Jiné (prosím uveďte jaké) 1 

 

Dotazovaní vychovatelé v této otázce odpovídali velice různorodě, o čemž 

svědčí graf a i výše uvedená tabulka. Pouze jeden respondent uvedl svůj konkrétní 

příklad a to: „ Při hodu míčem je nutné sledovat pravou přednoženou nohu.“. 

17% 

13% 

13% 

22% 

22% 

9% 
0% 4% 

Sebeobslužné činnosti (zavazování tkaniček, zip)

Rukodělné činnosti (stříhání, lepení, ořezávání, práce se šablonou)

Příprava na vyučování

Obsluha PC (práce s myší)

Používání sportovního náčiní (hokejka, lapačka)

Otevírání dveří (klika, zámek)

Stolování (držení příboru)

Jiné (prosím uveďte jaké)
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Položka č. 7b: Pozorujete pokrok u dětí, které byly vzhledem k jejich levorukosti 

podporovány? 

Graf 7b Pozorujete pokrok u dětí, které byly vzhledem k jejich levorukosti 

podporovány? 

 

Tabulka 7b 

 Pozorujete pokrok u dětí, které byly 

vzhledem k jejich levorukosti 

podporovány? 

Ano 2 

Spíše ano 3 

Myslím, že je to 

otázka jednotlivce 

16 

Spíše ne 6 

Ne 8 

 

Rozdílné pokroky ve výchově u levorukých dětí spatřují 2 dotazovaní a 3 spíše 

ano. 16 vychovatelů si však myslí, že jsou rozdíly ve vývoji otázkou jednotlivců a jejich 

rozdílných vlastností a schopností, nikoliv konkrétní dominancí mozkové hemisféry. 6 

dotazovaných vychovatelů na otázku o rozdílnosti odpovědělo spíše ne a 8 sdělilo ne. 

Ano 

6% 
Spíše ano 

8% 

Myslím, že je to otázka 

jednotlivce 

46% 

Spíše ne 

17% 

Ne 

23% 
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Položka č. 8b: Domníváte se, že levoruké děti potřebují specializované zacházení? 

Graf 8b Domníváte se, že levoruké děti potřebují specializované zacházení? 

 

Tabulka 8b 

 Domníváte se, že levoruké děti 

potřebují specializované zacházení? 

Ano 3 

Spíše ano 13 

Spíše ne 7 

Ne 12 

 

13 dotazovaných vychovatelů si myslí, že levoruké děti spíše potřebují speciální 

zacházení a 3 odpověděli ano. Dalších 7 respondentů na tuto otázku odpovědělo spíše 

ne a 12 dotazovaných odpovědělo ne.  

Položka č. 9b: Myslíte si, že je potřeba třídy školní družiny vybavovat speciálními 

pomůckami určenými pro leváky? 

Graf 9b Myslíte si, že je potřeba třídy školní družiny vybavovat speciálními pomůckami 

určenými pro leváky? 
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Tabulka 9b 

 Myslíte si, že je potřeba třídy školní 

družiny vybavovat speciálními 

pomůckami určenými pro leváky? 

Ano 22 

Spíše ano 8 

Spíše ne 5 

Ne 0 

 

Dle mého očekávání na tuto otázku odpovědělo 17 dotazovaných ano a 8 spíše 

ano, což je valná většina. Pouze 5 vychovatelů odpovědělo spíše ne a žádný respondent 

neodpověděl záporně.  

Položka č. 10b: Jaké používáte pomůcky? 

Graf 10b Jaké používáte pomůcky? 

 

Tabulka 10b 

 Jaké používáte pomůcky (možno 

zaškrtnout více odpovědí) 

Žádné 5 

Psací potřeby 23 

Pravítka 9 

Nůžky 25 

Hudební nástroje 8 

Sportovní pomůcky 7 

Vybavení PC 11 

Jiné 1 
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Oslovení respondenti uvedli jako nejčastější speciální pomůcku pro leváky, 

kterou škola pořizuje, nůžky a psací potřeby. Dále uvedli sportovní pomůcky, vybavení 

PC, pravítka. Méně však již hudební nástroje a dokonce někdo uvedl, že nemají 

speciální pomůcky žádné.  
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12 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Dle výsledků dotazníkového šetření lze předem stanovené hypotézy vyhodnotit 

takto: 

- Více než 50% dotazovaných rodičů si uvědomuje obtíže, se kterými se levák 

musí potýkat 

Prostřednictvím vyplněných dotazníků jsem zjistila, že 31% dotazovaných 

rodičů jsou sami leváci. V okruhu dalších rodinných příslušníků má 75% 

dotazovaných rodičů nějakého dalšího leváka. A na otázku, zda rodiče 

vnímají obtíže, se kterými se levák musí každý den potýkat, odpovědělo 

kladně pouze 48% respondentů, a to v konkrétním složení odpovědí spíše 

ano 24%, ano 24%. Tuto hypotézu bohužel nelze potvrdit. 

- Sdělit vychovateli ve školní družině informaci o leváctví dítěte nepovažuje 

za nezbytné více než 40% dotazovaných rodičů 

31% dotazovaných rodičů sdělilo, že tuto skutečnost vychovateli oznamuje a 

52% dotazovaných respondentů uvedlo, že tato informace vychovateli není 

pro ně nezbytná. Z toho vyplývá, že tato hypotéza se mi potvrdila. 

- Více než 50% dotazovaných vychovatelů pozoruje pokrok u dětí, které byly 

vzhledem k jejich levorukosti podporovány 

Na otázku, zda vychovatelé vnímají případné obtíže levorukých dětí a zda se 

pokrok při speciálním působení objevuje, odpovědělo kladně 14%, 46% 

odpovědělo, že je to otázka jednotlivce a 40% dotazovaných vychovatelů na 

tuto otázku reagovalo záporně. Z tohoto šetření vyplývá, že tato hypotéza 

nebyla jednoznačně potvrzena. 

- O skutečnosti, že levoruké děti potřebují specializované zacházení, je 

přesvědčeno více než 80% dotazovaných vychovatelů 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 46% dotazovaných vychovatelů. 

Vzhledem k tomu, že přesné znění této hypotézy je, že o specializovaném 

zacházení s leváky je přesvědčeno více než 80%, nelze ani tuto hypotézu 

označit za validní. 
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13 Vyhodnocení praktické části 

Dotazníkové šetření bylo prováděno za pomoci anonymních odpovědí dvou 

výzkumných souborů, jež mi napomohly vidět danou problematiku z obou úhlů 

pohledu, a to z pohledu vychovatelů ve školních družinách a z pohledu rodičů dětí, 

které tato zařízení navštěvují. Snažila jsem se zaměřit jak na jejich přístup k dané 

problematice, tak i na ochotu se levorukosti dítěte přizpůsobit, jak už v oblasti 

nakupování pomůcek, tak i samotného přístupu. 

Dotazník směřovaný rodičům, vyjímaje identifikační otázky v úvodu, nejprve 

mapoval výskyt leváků v dané rodině. Zda je sám respondent levák, či zda se 

levorukostí vyznačuje jiný rodinný příslušník. Ze 72 respondentů bylo pouze 22 leváků. 

Z těchto 72 dotazovaných 54 uvedlo, že mají v blízké rodině dalšího leváka. Touto 

otázkou, jak jsem již u samotného zpracování získaných odpovědí naznačila, jsem se 

snažila vyhodnotit případnou vlastní zkušenost rodičů s leváctvím, která by do jisté 

míry mohla značně ovlivnit jejich následnou empatii vůči levorukému dítěti. Na další 

otázky v dotazníkovém šetření odpovídalo již pouze 54 rodičů. Otázky měly zjistit, zda 

jsou si vědomi obtíží, se kterými se jejich dítě musí potýkat, na což odpovědělo 48% 

dotazovaných kladně. Dále jsem prostřednictvím dotazníku zjišťovala, zda se svým 

dětem rodiče snaží každodenní činnosti usnadnit, na což odpovědělo pouze 28% 

dotazovaných kladně. 31% dotazovaných respondentů vždy oznamuje levorukost dítěte 

vychovateli, což shledávám za nedostačující. Toto sdělení považuje za důležité 48% 

rodičů. Z výsledků tedy vyplývá, že pro rodiče sdělování potíží jejich dětí není 

prioritou, což je dle mého názoru pro vychovatele a pedagogy obecně zásadní problém. 

Dotazník směřovaný vychovatelům ve svém úvodu mapoval kromě věku a 

pohlaví i délku praxe v daném oboru, aby bylo možné získat určitou představu o 

konkrétní váze jejich odpovědí, respektive z jakého množství vychovaných dětí za dobu 

jejich praxe ve svých odpovědích čerpají. Dále jsem se i vychovatelů dotazovala, zda je 

rodiče na levorukost jejich dítěte upozorňují, či zda se musí dotazovat individuálně a 

z vlastní iniciativy. 11% dotazovaných vychovatelů uvedlo, že tuto informaci nezjišťují, 

11% odpovědělo, že jim rodiče tuto skutečnost sdělují sami. 86% dotazovaných 

respondentů uvedlo, že jim rodiče nesdělují žádný konkrétní druh pomoci, který jejich 

dítě s ohledem na levorukost potřebuje, což je dle mého názoru škoda. Na otázku, při 
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jakých činnostech pozorují větší obtíže u levorukých dětí, vychovatelé vyzdvihli 

zejména používání sportovního náčiní, práci s PC a sebeobslužné činnosti. Další 

činnosti viz graf číslo 5b. Ovšem pokrok ve vývoji podporovaných levorukých dětí 

pozoruje pouze 14% dotazovaných vychovatelů a 46% si myslí, že je to otázka 

jednotlivce. O nutnosti používání speciálních pomůcek je přesvědčeno 86% 

vychovatelů, ovšem 14% uvedlo, že žádné takové pomůcky nepoužívají. 
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14 Závěr 

Cílem mé práce bylo shromáždit teoretické poznatky a poznatky z praxe o 

problematice levorukosti a nabídnout tak vychovatelům nový pohled na tuto 

problematiku. Na základě zjištěných skutečností jsem je chtěla upozornit na problémy a 

obtíže, se kterými se levoruké dítě musí každodenně potýkat a nastínit i možné 

psychické i fyzické újmy, jež mohou jedince ohrozit, a to hlavně v případě špatného 

přístupu k němu ať ze strany rodičů, tak ze strany vychovatelů ve školní družině.  

S potížemi spojenými s levorukostí se dítě setkává snad více ve školní družině 

než při výuce samotné. V rámci výuky totiž dítě „bojuje“ hlavně při psaní, čtení a 

kreslení, zatímco ve školní družině často i při sportu a jiných volnočasových aktivitách. 

Přesto s ohledem na tuto skutečnost pouze malá většina rodičů o levorukosti dítěte 

vychovatele informuje, což považuji za vážný nedostatek. Myslím si, že je zbytečné, 

aby na odlišnou dominanci hemisféry museli vychovatelé přicházet sami, rovněž aby 

nalézali vhodný přístup, jaký k danému jedinci zaujmou. Tato činnost je nejen díky 

informovanosti ze strany rodiče podle mě zbytečná, ale i s ohledem na množství dětí ve 

školní družině pro vychovatele značně náročná. Proto bych otázku, zda je dítě levák či 

pravák, navrhla zařadit do zápisových lístků (přihlášek) ŠD, aby tato informace byla 

zřetelná (viz příloha C). Rovněž je dle mého názoru tato problematika nedostatečně 

obsažena již v rámci odborné přípravy vychovatelů ve školních družinách. Spolu 

s některými praktickými cvičeními by teoretická opora mohla vychovatele dostatečně 

připravit na budoucí praxi.  

Za nedostačující vnímám i vybavenost některých školních družin, která je dle 

dotazníkového šetření mnohdy zaměřena pouze pro praváky. Přestože zákon tuto 

povinnost nikterak nezmiňuje, myslím si, že by se o řádné vybavení školní družiny měli 

zasloužit sami vychovatelé.  

Pro přirozený zdravý vývoj levorukého dítěte je žádoucí, aby ono samo i jeho 

blízké okolí vnímalo levorukost jako jedincovu vlastnost, nikoliv slabost. S ohledem na 

výše uvedené považuji cíl své bakalářské práce za splněný. 
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Příloha A – dotazník pro rodiče 

Vážený respondente, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce. Tento dotazník byl vytvořen za účelem vědeckého průzkumu spojeného s 

výzkumem. Dotazník se skládá ze dvou částí. První část obsahuje otázky zaměřené na 

rodiče. Druhá část obsahuje otázky směřované na vychovatele a na problematiku 

leváctví. 

 

1. Jste muž nebo žena? 

o Žena 

o Muž 

2. Váš věk je: 

o Do 30 let 

o Do 40 let 

o Do 50 let 

3. Jste sám/sama levák? 

o Ano 

o Ne 

4. Máte v blízké rodině leváka? (Pokud ne, na další otázky již neodpovídejte). 

o Ano 

o Ne 

5. Vnímáte obtíže, se kterými se dítě potýká, v závislosti na levorukosti (např. 

držení příboru, zavazování tkaniček, manipulace s počítačovou myší, odemykání, 

zamykání zámků apod.)? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

  



 
 

 
 

6. Usnadňujete dítěti činnosti, které levorukost ztěžují v domácnosti? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Moc ne 

o Vůbec ne 

7. Očekáváte, že pedagog levorukost vašeho dítěte v rámci výuky či výchovy ve 

volném čase zohlední? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

8. Pokud od pedagoga podporu očekáváte, jakou konkrétní podobu by měla mít? 

9. Kupujete dětem školní pomůcky pro leváky sami, nebo to očekáváte od školy? 

o Zatím jsme žádné speciální pomůcky nekoupili, ale učiníme tak v budoucnu 

o Nemyslím si, že by potřebovali speciální pomůcky 

o Speciální pomůcky by podle mě měla zajistit škola 

o Při nákupu školních i volnočasových pomůcek vždy zohledňuji levorukost svého 

dítěte 

10. Oznamujete levorukost svého dítěte pedagogům ve škole? 

o Ano vždy 

o Jen v případě, že je to pro danou aktivitu podle mě podstatné 

o Spíše ne 

o Ne 

11. Oznamujete levorukost svého dítěte vychovateli ve školní družině? 

o Ano 

o Ne 

12. Považujete za důležité tuto skutečnost vychovateli sdělit? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 
o Ne 



 
 

 
 

Příloha B – dotazník pro vychovatele 

Vážený respondente, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce. Tento dotazník byl vytvořen za účelem vědeckého průzkumu spojeného s 

výzkumem. Dotazník se skládá ze dvou částí. První část obsahuje otázky zaměřené na 

rodiče. Druhá část obsahuje otázky směřované na vychovatele a na problematiku 

leváctví 

1. Jste muž nebo žena? 

o Žena 

o Muž 

2. Jak dlouho pracujete na pozici vychovatele ve školní družině? 

o Méně než 2 roky 

o Méně než 5 let 

o Méně než 10 let 

o Více než 10 let 

3. Získáváte informaci o levorukosti dítěte od jeho rodičů? 

o Spíše ne 

o Ne 

o Rodiče tuto informaci poskytují sami 

o Ptám se jich na to sám/sama 

o Tento fakt nezjišťuji 

4. Sdělují Vám rodiče, jaký druh pomoci s ohledem na jeho levorukost, dítě 

potřebuje? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

5. Vnímáte obtíže dítěte spojené s levorukostí? (Pokud nevnímáte obtíže, 

pokračujte otázkou č. 7) 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 



 
 

 
 

6. (vyplňujte v případě zvolení odpovědí 5 - Ano, Spíše ano) Při jakých činnostech 

pozorujete větší obtíže levorukých dětí? 

o Sebeobslužné činnosti (zavazování tkaniček, zip) 

o Rukodělné činnosti (stříhání, lepení, ořezávání, práce se šablonou) 

o Příprava na vyučování 

o Obsluha PC (práce s myší) 

o Používání sportovního náčiní (hokejka, lapačka) 

o Otevírání dveří (klika, zámek) 

o Stolování (držení příboru) 

o Jiné (prosím, uveďte jaké) 

7. Pozorujete pokrok u dětí, které byly vzhledem k jejich levorukosti 

podporovány? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Myslím, že je to otázka jednotlivce 

o Spíše ne 

o Ne 

8. Domníváte se, že levoruké děti potřebují speciální zacházení? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

9. Myslíte si, že je potřeba třídy školní družiny vybavovat speciálními pomůckami 

určenými pro leváky? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

  



 
 

 
 

10. Jaké pomůcky pro leváky používáte? (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

o Žádné 

o Psací potřeby 

o Pravítka 

o Nůžky 

o Hudební nástroje 

o Sportovní pomůcky 

o Vybavení PC 

o Jiné (prosím, uveďte jaké) 



 
 

 
 

Příloha C - přihláška do ŠD 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Název školy: 

pro školní rok 20.. /20.. 

Jméno a příjmení: Narozen (a): Třída: 

Bydliště: 

Jméno a příjmení otce: Telefonické spojení: 

Jméno a příjmení matky: Telefonické spojení: 

Kterou ruku upřednostňuje vaše dítě při psaní? □ pravou □ levou 

Upřednostňuje druhou ruku při jiných činnostech? □ ano □ ne 

Pokud ano, uveďte prosím v jakých: 

Upozornění na zdravotní problémy a jiné:  

  

ve dne 
Podpisy zákonných zástupců: 

          

ROZSAH DOCHÁZKY 

Ranní provoz od 5.50 do 8.50 hodin, odpolední provoz od 11.35 do 16.30 hodin 

  

RANNÍ 
DRUŽINA 

ČAS 
PŘÍCHODU 

ČAS 
ODCHODU 

ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA 

ZPŮSOB 

ODCHODU 
(SÁM x 

DOPROVOD) 

ZÁJMOVÉ 
KROUŽKY 

PONDĚLÍ 

  11:35                 

12:30 

13:30 

          

  

ÚTERÝ 

  11:35                 

12:30 

13:30 

          

  

STŘEDA 

  11:35                 

12:30 

13:30 

          

  

ČTVRTEK 

  11:35                 

12:30 

13:30 

          

  

PÁTEK 

  11:35                 

12:30 

13:30 

          

  

 


