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Abstrakt: 

Práce je zaměřena na problematiku levorukého dítěte v primární škola dříve a 

v současnosti. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy, jež souvisejí s lateralitou, 

dále vznikem a vývojem laterality a názory na přecvičování. Pozornost je věnována 

problematice přeučovaného levorukého dítěte a diagnostice laterality. Důležitou částí 

této práce jsou současná doporučení a pokyny pro výuku levorukých, jako je například 

způsob sezení, držení pera nebo pomůcky pro leváky. Součástí práce je také kapitola, 

která se zabývá sebepojetím levorukých. 

V praktické části je pozornost zaměřena na zkušenosti levorukých v různých .. 

věkových obdobích, na postoje učitelů k levorukých dětem a připravenost studentů 

na tyto děti. 

Klíčová slova: lateralita, leváctví, praváctví, překřížená lateralita, ambidextrie, dějiny 

levorukosti, přeučované levoruké dítě, diagnostika laterality, pomůcky, sebepojetí 

levorukých 

Annotation: 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik des linkshändigen Kindes heute 

und ehemals in der Primärschule. Sie erklärt die wichtige Termine, die mit der 

Lateralität zusammenhängen. Sie beschreibt Entstehung und Entwicklung der Lateralität 

und auch Ansichten über die Umschulung. Die Arbeit richtet Aufmerksamkeit auf das 

umgeschulte linkshändige Kind und Lateralitätuntersuchungen. Sehr wichtig sind die 

derzeitige praktische Hinweise für den Unterricht, wie zum Beispiel Sitzplatz, 

Schreibhaltung oder sinnvolle Gebrauchsgegenstände für Linkshänder. In der Arbeit ist 

auch eine Kapitel, die sich mit der Selbsterkenntnis beschäftigt. 

In der Forschung beschreibt man Erfahrungen der Linkshändern verschiedenen 

Lebensalters, Verhalten der Lehrer und Gefassheit der Studenten auf diese Kinder. 

Schlüsselwörter: Lateralität, Linkshänder, Rechtshänder, Beidhändigkeit, Geschichte 

der Linkshändigkeit, das umgeschulte linkshändige Kind, Lateralitätuntersuchungen, 

Gebrauchsgegenstände für Linkshänder, Seblsterkenntnis 
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ÚVOD 

Prostředí, ve kterém žijeme je stvořené přímo pro praváky. Vrození leváci 

existovali vždy, jen jim bylo po dlouhá léta upíráno právo svobodně se projevovat. Proč 

lidé zavedli a dodržovali kult pravé ruky? Proč píše devadesát procent populace pravou 

rukou? Odkud se tento postoj vzal? Na tyto otázky dostaneme odpověď pokud 

pronikneme hlouběji do historie naší evoluce. 

Mnozí praváci vůbec netuší, jak se asi levák cítí. Kam se podíváme, všechno je 

uzpůsobeno na pravou ruku - pravidla silničního provozu, pravidla správného stolování, 

podání ruky, telefonní budky, automobily, propisky připevněné u kterékoliv přepážky, 

nářadí i nástroje. Myslím si, že pravákovi pro malou představu postačí, zavedeme-li ho 

obchodu, kde se nachází pouze celý sortiment pro leváky. Najednou nemá nic, co by 

mohl použít. Vyrovná se s tím a zkusí přijmout fakt, že mu nezbývá, než aby použil 

předměty pro leváky? 

Dnes se s leváky běžně setkáváme ve školách, na úřadech i různých besedách, 

v televizi i rodinách, aniž nás to příliš překvapí. Poněkud jiné to bylo ještě 

před pouhými čtyřiceti lety. Proč byla levoruká činnost naprosté tabu? Proč se důsledně 

přeučovalo ve školách a v rodinách? 

Jak se asi cítí levoruké dítě, když si neví s něčím rady? Každý učitel by měl 

vědět, jak má levákovi upravit prostředí nebo jak mu může pomoci, aby se cítil stejně 

dobře jako pravák ve svém, pro něj, přirozeném prostředí. 

Diplomová práce pojednává o problematice výuky levorukých dětí v současnosti 

a dříve. Teoretická část se zaměřuje na leváctví jako takové, vymezuje pojmy týkající 

se leváctví, uvádí potřeby levorukých žáků ohledně úpravy učebního prostředí. Dále 

podává informace o historickém vývoji přístupů k levákům a popisuje možné 

následky týkající se přeučování. Také se zabývá diagnostikou laterality a 

v neposlední řadě analyzuje vliv leváctví na sebepojetí dítěte, zvláště s ohledem 

na sociální roli školáka. 

Praktická část mapuje zkušenosti levorukých různých věkových kategorií 

ze školního vzdělávání, zejména jejich vliv na sebepojetí. Dále zjišťuje postoje učitelů 

k levorukým dětem a popisuje jejich zkušenosti s těmito dětmi. Také zjišťuje jaké 
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znalosti a dovednosti učitele jsou v praxi potřebné k vytvoření vhodného učebního 

prostředí levorukého dítěte a zda-li mají studenti učitelství potřebné znalosti, těmito 

okolnostmi se zabývají, a jsou na tyto děti připraveni. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Pojmové vymezení laterality 

V této kapitole se budu zabývat lateralitou jako takovou, jejími typy (lateralitou 

funkční a tvarovou), které spolu úzce souvisí a nelze je od sebe oddělovat. Dále se 

zaměřím na fyziologický základ laterality, funkci vedoucí (dominantní) a pomocné 

(auxiliární) hemisféry a na jednotlivé typy dominance. Důležitou součástí této kapitoly 

jsou i jednotlivé typy a stupně laterality, jenž ovlivňují vzdělávací proces ve škole a 

na něž by měl učitel reagovat. 

1.1 Lateralita 

Jak uvádí Sovák (1960), je lateralita (latinsky latus = bok, strana) souhrnem 

odchylek v souměrnosti organismu podle jeho střední roviny. Sovák rozlišuje dva typy 

laterality - lateralitu tvarovou, která se týká tvarů polovin těla a lateralitu funkční, která 

se týká činnosti párových orgánů (končetin, orgánů smyslových). Funkční lateralita 

neznamená, že by jedinec užíval jedné z končetin nebo orgánů výhradně, ale že 

přednostně koná jisté výkony jednou z obou končetin pravidelněji, raději a snáze než 

orgánem druhým. 

Oba typy laterality spolu souvisí a nelze je od sebe oddělovat. „Lepší a zdatnější 

orgán je podmínkou vydatnější funkce, a naopak zase zvýšené nároky na funkci 

podporují rozvoj celého orgánu, neboť funkce si vytváří i zdokonaluje svůj příslušný 

orgán. Proto je třeba posuzovat projevy laterality celostně, nikoliv pouze podle 

tvarových změn, ale se zřetelem na funkci, na celý organismus, na jeho vývoj i vztahy 

k prostředí" (Sovák, 1960, s. 12). 

V několika jazycích lze vyjádřit levou a pravou stranu nebo leváctví a praváctví 

společně jedním pojmem. Jak popisuje Drnková, Syllabová: „V angličtině sidedness, 

v němčině Seitigkeit. Podobně existují společné pojmy pro levorukost a pravorukost 

(handedness, Hándigkeit) levonohost a pravonohost (footedness, Beinigkeit), levookost 
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a pravookost (eyedness, Äugigkeit) apod." (Drnková, Syllabová, 1983, s. 12). V českém 

jazyce takový pojem nemáme („strannost, rukost",...), proto se používá mezinárodního 

vědeckého termínu lateralita. Leváctví a praváctví je přirozený projev laterality. 

Jak uvádí Sattler (2006), lateralita je výraz pro určitou dominanci v lidském 

mozku. Pravá a levá polovina mozku je spojená s protilehlou stranou těla. Obě poloviny 

mozku (mozkové hemisféry) jsou vzájemně propojeny provazcem nervových vláken, 

tzv. mozkovým trámcem neboli vazníkem (Corpus callosum), jehož prostřednictvím si 

vyměňují důležité informace. Propojení obou hemisfér s rukama a očima je zachyceno 

na obrázku od Johanny Barbary Sattler (viz příloha č. 1). 

,JSIeurity buněk se sbíhají k papile zrakového nervu, prostupují stěnou bulbu a 

jako nervus opticus směřují ke hrotu očnice. Poté procházejí kanálkem zrakového nervu 

do střední lebeční jámy a tady se setkávají s vlákny druhostranného zrakového nervu, 

s nimiž se z větší části překříží v chiasma opticum. Překřížení vláken zrakového nervu je 

uspořádáno tak, že nervová vlákna, která přicházejí z vnitřní poloviny pravého oka, se 

dostávají na opačnou stranu, tj. na levou a naopak. Po překřížení se již označují jako 

tractus opticus. Neurity této sekundární zrakové dráhy pokračují dále v tractus opticus 

a končí v primárních zrakových centrech (corpus geniculatum laterale)." 

fhttp://is.muni.cz/th/101071/lf_b/Vysetreni_zorneho_pole-Sadovska_Dominika.txt] 

1.1.1 Lateralita tvarová 

Projevy tvarové laterality jsou typické pro končetiny, trup a hlavu. Bylo zjištěno, 

že 75% lidí má pravou ruku delší, silnější a objemnější než levou. Podle Sováka se to 

nemusí shodovat s asymetrií funkční. Z výzkumu Ludwiga bylo zjištěno: „Praváci mají 

pravou paži objemnější v 75% a levou v 15%; v 10% jsou přibližně stejné. Leváci pak 

mají levou paži mohutnější pouze v 50 - 60 %, kdežto pravou až ve 40 %; to ovšem 

souvisí spíše s nuceným než přednostním užíváním" (Sovák, 1960, s. 12). 

Další tvarové odchylky můžeme pozorovat v souměrnosti trupu, protože jsou 

závislé na páteři. U leváků dochází v důsledku stání na levé noze k mírnému vybočení 

v hrudní části doleva a v oblasti bederní doprava, protože tak leváci vyrovnávají 

při stání sníženou polohu pánve vlevo; u praváků je tomu naopak. 
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Velmi nápadné jsou tvarové odchylky na hlavě. Například čelní kost nebo 

spánková kost může být na jedné straně více klenutá, tvar očnice a ani velikost nebývají 

shodné. Můžeme říci, že je často typická nesouměrnost obou polovin obličeje. Vždyť i 

malíři a umělci tento jev dávno vypozorovali a snažili se někdy přehnaně zdůraznit 

nesouměrnost, aby docílili výrazu živosti. 

1.1.2 Lateralita funkční 

Projevy funkční laterality je možné pozorovat přednostním užíváním jednoho 

z párových orgánů (užívání jedné ruky, nohy, oka i ucha). V obličejové mimice je 

u některých osob jasně zřejmý nesouměrný pohyb, ovšem nejvíce se nesouměrnost 

projevuje v činnosti končetin. Jedná-li se o končetiny, je to právě ruka, která se 

u člověka stala nejpoužívanějším nástrojem a dospěla k nejvyšší obratnosti. Mluví-li se 

o leváctví, praváctví, znamená to, že jedna ruka převládá a že je její přednostní užívání 

zřetelné zvláště při úkonech, vyžadujících zvýšeného úsilí, jemné svalové koordinace a 

velké opatrnosti. Například pro gestikulaci je taktéž v převaze jedna ruka. 

Nejvíce pozornosti se věnovalo funkční asymetrii smyslových výkonů. Pokud 

sledujeme okolí, je patrné, že při vidění oběma očima převládá v zobrazování 

skutečnosti výkon jednoho oka (vedoucího, hlavního) nad druhým. Vedoucího oka 

užívají jedinci hlavně v takových situacích, kdy je za potřebí detailní pozorování nebo 

kdy záleží na rozpoznání podrobností jako při práci s mikroskopem, při měření, 

při používání lupy, atd. (Sovák 1962) 

1.2 Fyziologické základy laterality 

Ruka je nejdokonalejším nástrojem člověka. Skupina svalových vláken a svalů 

ruky vykonává pohyby na základě motorických (a kinestetických) nervových vláken, 

které vycházejí z nervových ústředí v míše, tzn. že základní jednotkou hybnosti je 

nervově svalové ústrojí. Složitější pohyby však řídí vyšší centra, jež jsou uložena v kůře 

mozkové příslušné hemisféry. Z těchto center vycházejí nervové dráhy k nižším 

centrům, která jsou v míše. Z velké většiny jsou tyto dráhy překříženy a z toho plyne, že 

svalstvo levé poloviny těla (takže i levá ruka) je řízeno z pravé hemisféry a naopak. 
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„Přednostní užívání jedné ruky je v podstatě výrazem zdatnější a výkonnější korové 

oblasti jedné z mozkových polokoulí. Vždyť pravák stejně jako levák podává nikoli 

výkon ruky, ale předvádí výkonnost a zdatnost korového centra" (Sovák, 1960, s. 19). 

Je zcela přirozené, že rozený levák podá hodnotný výkon svojí vedoucí levou rukou, 

podobně jako pravák s použitím své pravé vedoucí ruky. Z toho vyplývá, že vedoucí 

ruka, kterou řídí zdatnější polovina mozku, podá lepší výkon než ruka nevedoucí. 

Obratnost ruky a řeč řadíme mezi základní znaky, kterými se člověk odlišuje 

od jiných živočišných druhů. 

Jakmile začali lidé používat a vyrábět nástroje, rozvíjeli si tím obratnost rukou. 

Při postupném zjemňování a zdokonalování pracovních úkonů musela jedna ruka 

převzít vedoucí funkci a stala se tak dominantní, zatímco druhá ruka zase pomocná. 

Díky lidské práci došlo k vytvoření funkční laterality rukou a také k rozlišení 

levorukosti a pravorukosti. 

Stejně tak jako u ruky jsou i u řeči vlastním řídícím orgánem patřičná korová 

centra mozková. Bylo zjištěno, že centra řeči se nacházejí rovněž jako centra pro výkon 

ruky na vedoucí (dominantní) hemisféře. Druhá hemisféra, která danému výkonu 

pomáhá, se nazývá hemisférou pomocnou (auxiliární). 

Jak uvádí Sovák (1960), je možné rozeznat základní typy dominance: 

1. „ Typ non-dominance, což znamená, že není podstatných rozdílů ve výkonnosti 

obou polokoulí. Podle zdatnosti mozkové se to projeví v obratnosti jako 

přibližně stejná obratnost rukou (tvz. ambidextrie), popř. jako přibližně stejná 

neobratnost obou rukou (tzv. ambisinistrie). 

2. Dominance levé polokoule, vyjádřená praváctvím (tj. pravorukosti a 

pravostrannou převahou výkonnosti smyslových orgánů). 

3. Dominance pravé polokoule, projevující se leváctvím. Typy vyjádřené laterality 

pokládají se za vývojově vyšší proti typům oboustrannosti" (Sovák, 1960, s. 21). 

Je důležité říci, že je lateralita jevem druhotným. I když se utváří na vrozeném 

základu dominance, je velmi často v důsledku společenských vlivů potlačována. Máme 

tím na mysli hlavně výchovu, vzdělání a práci. 
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1.3 Typy a stupně laterality 

V této kapitole bych se chtěla zmínit o typologii laterality. Autoři, kteří se touto 

problematikou zabývají, mají většinou odlišné členění, proto bych ráda zmínila jejich 

dělení. 

Sovák se pojednává v jedné kapitole o typech laterality. V jednotlivých 

podkapitolách popisuje: 

• vrozený a zjevný typ laterality 

• lateralitu překříženou 

• leváctví z nutnosti 

• patologické leváctví. 

Lateralita je podle četných zkoumání záležitostí dědičnou a vrozenou. „ Vrozený 

základ laterality nazýváme genotypem. Genotyp laterality není však jevem trvalým. 

Podléhá vlivům svého prostředí, vlivům výchovných činitelů. Může se jimi dokonce 

přetvářet v typ laterality, který je odlišný od typu vrozeného. Výsledný typ laterality se 

nazývá fenotyp. Rozumíme tedy fenotypem laterality takový nález praváctví anebo 

leváctví, jakým se člověk projevuje" (Sovák, 1960, s. 25). 

Protože na vrozenou lateralitu působí pravoruká civilizace, dochází k posilování 

genotypu praváctví a k potlačování genotypu leváctví. Vlivy působí tak, že se vrozené 

leváctví promění na patrné praváctví. „Zjevné čili fenotypické leváctví obyčejně 

souhlasí s leváctvím vrozeným, naproti tomu fenotypické čili zjevné praváctví může 

v sobě skrývat genotyp jak praváctví, tak i leváctví, popř. obourukosti" (Sovák, 1960, s. 

25). 

V poradenském centru Máj pro rodiny jsem našla na internetových stránkách 

toto rozdělení. „Rozlišujeme 3 základní typy laterality: 

• souhlasná (vedoucí ruka i oko jsou oboje pravé nebo levé) 

• neurčitá (obě ruce jsou stejně šikovné, doporučuje se psát pravou) 

• zkřížená (vedoucí je pravá ruka a levé oko nebo opačně)" 

[http://www.mc-maj.com/?co=cti&id=316] 
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Jak uvádí Křišťanová (1995), mezi druhy laterality patří: 

• „ vrozený levák - správně vedený 
9 přecvičovaný levák 

• levák z nutnosti (např. po úrazu pravé ruky) 

• patologický levák (způsobeno např. lehkým zánětem mozku) 

• vrozeně obouruký = tzv. ambidexter 

• vrozený pravák 

• přecvičený pravák (ze strachu rodiče posilovali dítěti hned levou ruku)" 

(Křišťanová, 1995, s. 8) 

Vytvořila jsem si vlastní typologii laterality na základě odlišností v celém 

souboru nezaměnitelných znaků charakterizujících základní situace, v nichž se člověk 

ocitá při používání levé nebo pravé ruky jako dominantní. 

• leváctví 

• praváctví 

• překřížená lateralita 

• ambidextrie 

V dílčích podkapitolách se podrobněji věnuji každé z nich. 

1.3.1 Leváctví 

Křišťanová (1995) charakterizuje leváctví jako individuální zvláštnost. Tento jev 

se vyznačuje funkční převahou levé ruky, ale i dolní končetiny, ucha a oka. Jedinec 

dokáže určitý úkon vykonat jedním párovým orgánem lépe než druhým. Samozřejmě 

celkový výsledek podléhá vlivům z vnějšího okolí a výchově. 

Levorukost může vzniknout za určitých okolností. Přirozenou cestou se vyvíjí 

vrozený levák, jenž je správně vedený. Je třeba však zmínit, že i když je nepřecvičovaný 

levák pochopen ze strany učitelů a rodiny, v průběhu vývoje se setkává v některých 

okamžicích s pravorukým prostředím a musí řešit určité konflikty. Existuje mnoho 

úkonů, které si vyžadují pravou ruku (některá zařízení koncipovaná na pravou ruku, 
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podání ruky při pozdravech, auta jezdící po silnici v pravé polovině,...). Těmto 

náporům se musí levoruké dítě podřídit nebo se s nimi vyrovnat. Činnost pravé ruky je 

vyvolána sice nenásilně, ale mnohdy způsobuje problémy ve spolupráci obou 

mozkových hemisfér. Pokud si levák zcela nenásilně a přirozeně procvičuje svou 

pravou ruku, může si zvýšit zdatnost své nedominantní mozkové polokoule. 

Levoruké dítě, které je sice tolerované, ale není cílevědomě vedeno tak, aby si 

rozvíjelo správnou dominanci, je vystaveno mnohým střetům s pravorukým prostředím. 

Takovému levákovi se může stát, že nezvládne vyřešit konfliktní situaci a mohou se 

u něj projevit nejrůznější povahové zvláštnosti. 

U leváka mohou nastat i případy, kdy je jedinec nucen použít levou ruku, 

protože jeho vrozeně vedoucí ruka pravá není schopna činnosti z některých důvodů 

např. obrnou, amputací, úrazem,...V tomto případě se jedná o leváctví z nutnosti -

jedinec se musí stát levákem bez ohledu na vedoucí mozkovou polokouli. 

Další možností je tzv. leváctví patologické. „Patologické leváctví, vznikající 

poškozením vrozeně vedoucí levé polokoule v období kolem narození, je vlastně takový 

stav, kdy převládne polokoule nevedoucí, a s ní pak i levá ruka" (Sovák, 1960, s. 31). 

Leváctví je v tomto případě projevem základního poškození mozku a v žádném případě 

není příčinou této poruchy. 

Leváci, kteří jsou přecvičováni později, jak uvádí Sovák (1960), až v době 

po ukončeném vývoji řeči (po 8. roce), nemají takové problémy, protože mají již 

vytvořené ústředí řeči na vedoucí polokouli. Důležité je však pro dítě, aby se do této 

doby vyvíjel jako levák nepřecvičovaný. „Vyžadovaná aktivita pravé ruky je pak 

záležitostí hlavně vzájemné souhry obou polokoulí v řízení motorického výkonu, a 

nikoliv přímým zásahem do struktury osobnosti. (Sovák, 1960, s. 31) 

„Máme leváctví (tj. přednostní užívání levých párových orgánů) různého stupně, 

a to od naprosté převahy jedné strany až ke zdánlivé oboustrannosti" (Sovák, 1960, s. 

26). 

1.3.2 Praváctví 

Stejně tak jako s leváky je to i s praváky. Rozený pravák má nejvýhodnější 

pozici, jelikož je díky vlivům pravorukého prostředí přirozeně rozvíjen, avšak 
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nedosáhne tolik k obratnosti ruky levé. Mezi praváky se objevují i případy jak praváků 

z nutnosti, tak i praváků patologických. Bohužel existuje i mnoho praváků tzv. 

přecvičovaných leváků. 

1.3.3 Překřížená lateralita 

U některých jedinců se vyskytuje tzv. překřížená lateralita. „Při překřížené 

lateralitě již nejde o zřejmě jednostrannou převahu, ale jde o převahu jedněch funkcí 

na jedné, jiných na druhé straně." (Sovák 1960, s. 26) Vedoucí orgány smyslové jsou 

na protilehlé straně těla než vedoucí orgány motorické. To se projevuje tak, že je někdo 

například levákem na ruku a třeba pravákem na oko, nebo levákem na oko a přitom 

pravákem na ucho, atp. Zkrátka těchto variant je několik. Dochází zde k výskytu 

přednostního užívání jednoho ze smyslových nebo pohybových orgánů překřížené. Jak 

uvádí Sovák, Pearce, který se tímto problémem zabýval, pozoroval několik let žáky 

na internátní škole v Číně. Zjistil, že mnoho dětí s překříženou lateralitou mělo potíže 

při čtení, psaní, v řeči, nezdary v učení, ale i v problémy v emocionální oblasti. 

1.3.4 Ambidextrie 

„ Většina odborníků se shoduje v tom, ze ambidextři jsou vlastně vrození leváci 

s mimořádnými pohybovými schopnostmi, kteří si v plné míře uhájili vedoucí postavení 

své levé ruky, ale navíc dokázali a přizpůsobili se pravorukému společenskému 

prostředí." (Synek, 1991, s. 94) Tyto jedinci nemají problém, pokud by měli jíst pravou 

rukou nebo naopak použít svojí vedoucí levou ruku. Podobně je tomu i u jiných 

činností. Synek vysvětluje, že ambidextrie je u praváků spíše záležitostí teoretickou. 

U pravorukých dětí není vyžadováno, aby si stejně dokonale rozvíjeli svojí levou ruku; 

navíc je většinou při prvních pokusech rodiče ihned opraví. Podle Healey (2002) je 

těchto ambidexterních lidí velmi málo (asi tak jedno procento populace). 

Synek (1991) také hovoří o jedincích obourukých, kteří dokáží dělat některé 

činnosti pouze levou rukou a jiné zase pravou rukou. Nejspíše se jedná o ty jedince -
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vrozené leváky, kteří byli důslednou výchovou vedeni na pravou ruku, ale některé 

činnosti následkem nepozornosti rodičů ovládly levou rukou. 

Sovák (1960) popisuje, že tyto děti, které jsou vrozeně obouruké, nemají 

vyjádřenou lateralitu (typ non-dominance) a také převahu jedné z hemisfér. Děti nemají 

přirozený základ k tomu, aby přednostně užívaly jedné strany, a proto střídavě 

převažuje levá i pravá polokoule - levá i pravá ruka. Korové základy pro řeč se 

vytvářejí rovněž střídavě na obou hemisférách, žádná proto není dominantní. 

„Pravoruké prostředí si ovšem vynucuje více pravorukých činností. Řečová ústředí, i 

když se utvářejí oboustranně, přece jen jsou uložena nerovnoměrně, více na levé 

polokouli." (Sovák, 1960, s. 32) 

Shrnutím této kapitoly lze říci, že lateralita a pojmy s ní spojené by rozhodně 

neměly být lhostejné žádnému učiteli, vychovateli a lidem, kteří mohou přijít 

do kontaktu s dětmi. Je potřeba, umět správně rozlišovat rozdíl mezi lateralitou 

vrozenou a mezi lateralitou výslednou, jenž je daná u člověka výchovnými vlivy 

pravorukého prostředí a kultury. Právě poměr mezi lateralitou vrozenou a získanou je 

směrodatný pro vývojovou situaci dítěte. Celkově můžeme říci, že nejvýhodnějším 

typem laterality v pravorukém prostředí je leváctví - za předpokladu cílevědomého 

rozvíjení laterality. Nejméně výhodným typem je pak levák přecvičovaný, který je 

vyřazen pravorukým prostředím i nesprávnou výchovou na nejnižší stupeň výkonnosti. 
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2. Dějiny levorukosti 

V této kapitole se budu zabývat historií levorukosti. Snažila jsem se shromáždit 

historické odkazy mapující přístupy k levorukosti. Nejprve se zaměřím na historický 

pohled podle německé psycholožky Johanny Barbary Sattler. Druhým zdrojem, který 

jsem použila, je literatura od Sováka. Snažila jsem se zjistit, jak se vyvíjela a vznikala 

lateralita a za jakých příčin došlo k vytvoření pravoruké civilizace. Již Sovák se zmínil 

o možných teorií, které vysvětlují, proč se vytvořila pravoruká kultura. Ráda bych 

uvedla v kapitole některé teorie, které patří k těm. nejvýznamnějším. V další části této 

kapitoly podám přehled o vývoji edukace levorukých dětí a názoru, zda-li přeučovat 

nebo nepřeučovat. 

2.1 Historický pohled podle Johanny Barbary Sattler 

Levorukost je tak stará jako lidstvo samo, a není, jak si mnozí myslí, módním 

objevem naší kultury. I když v dnešní době žijeme a zcela normálně s levorukosti 

vycházíme, přesto má ještě hluboce zakořeněné náboženské významy. 

Již kolem roku 3000 př. n. l.byla v bibli levorukost zmiňována na dvou místech. 

V obou případech se jednalo o zvláštní používání levé ruky při manipulaci se zbraněmi. 

Tím se ozřejmilo, že levorukost byla už ve středověku vzácná věc, označována jako 

zvláštnost, tak jako například označujeme velkou sílu a odvahu. 

Z dalších míst bible vychází, že u Izraelitů byla pravá ruka označována jako 

silnější a aktivnější. Hledali ochranu pod „pravou rukou Boží", požehnaná pravá ruka 

byla pokládána za cennější. Můžeme také říci, že pravá ruka byla tehdy výchovným 

cílem. 

U Řeků byla levá strana a tím i levá ruka chápána jako strana neštěstí. To lze 

vysvětlit orientací podle božího znamení. Rekové se při svých modlitbách obraceli 

k severu, k Olympu. Následkem toho leží po levé straně západ - podsvětí. Také 

při prorokování budoucnosti například skrz směr letu ptactva nebo pohled do nitra 

znamenala levá něco negativního, pohromu a neštěstí. Přesto nebyla lateralita fixována. 

Například Homér vyzdvihoval obourukost hrdiny. Popisuje, jak dokázal hrdina vrhat 

18 



kopí oběma rukama současně. Také Platón obhajoval ve výchově zvýšené používání 

obou rukou pro větší obratnost a šikovnost. Aristoteles nahlížel na pravou ruku jako 

na silnější a tím i mající převahu. „Pravá ruka je od přírody silnější, i když člověk může 

využívat stejně dobře obě ruce." Za časů Aristotela a Platona neexistoval ještě žádný 

řecký výraz pro „levoruký". 

Křesťané s křesťanskou vírou Boha ve třech osobách vnímali pravou stranu jako 

pozitivní a levou jako negativní. Učili se, že západ je přirozeným domovem démonů. 

Všechny kostely jsou orientovány na východ, tam, kde vychází slunce. Při ranních 

bohoslužbách dopadá vycházející slunce okny dovnitř. Před věřícími leží tedy východ, 

za nimi západ, nalevo sever a napravo jih. Na severní straně, po jejich levici, se slunce 

nikdy nenachází, je to proto strana temnoty. 

I umělci zobrazovali na obrazech ukřižování, ale také na posledním soudu, 

důležité osoby a znamení jako Marii, slunce nebo vodu kolem Krista na pravé straně. 

Osoby a symboly jako Jana, vojáka Štěpána, měsíc nebo zemi znázorňovali na levé 

straně(viz příloha č. 2). Další aforistické příklady nalezneme v ceremoniích. Například 

počet schodů k oltáři byl odpočítám tak, aby se vždy sestupovalo a nastupovalo pravou 

nohou. 

Znehodnocení levé strany a levé ruky začalo především velkým vlivem 

středověkých pověr. Čarodějnice se pokřižovali levou rukou, což byl důkaz pro 

kacířství. Když byl roku 1415 v Konstanz upálen Jan Hus kvůli kacířství, byl nejprve 

přivázán ke kůlu, aby se díval na východ. Omyl byl však zavčas napraven a Husa otočili 

tak, aby se díval na západ, tedy směrem, jenž přísluší kacíři. 

Nejenom náboženství, ale také veškerý každodenní život byl přizpůsoben 

pravákům. Výhodou pro praváky je průběh písma zleva doprava a také způsob vnímání. 

Praváci se dívají na základě dominance mozku zleva doprava a leváci přesně naopak. 

Leváci nejsou jenom po náboženské stránce orazítkovaní jako „druhá třída", ale také se 

musí přizpůsobit písmu a všedním dnům praváků. 

Dalšími hlubokými zásahy, jež utiskovaly leváky, byla všeobecná povinná 

školní docházka, industrializace a armáda. Ačkoliv se zavedení školní povinné 

docházky v našich dějinách „usadilo", znamenalo pro mnohé leváky vryté zářezy 

do života, způsobené ve škole systematickým přeučováním a jeho následky. Také 
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průmyslová revoluce přinesla levákům určité problémy, protože všechny stroje byly 

koncipovány výhradně pro praváky. 

Jak ukazují dějiny, i přes mnoho omezení, potlačování leváků a vyrovnávání se 

s jejich situací, došlo postupně k akceptování. Již bylo výše zmíněno, že Platón uváděl 

obourukost jako výchovný cíl. V této době se snažili zidealizovat souměrnost, ačkoliv 

ani příroda ani člověk nejsou skutečně symetričtí. Tato snaha trvala staletí, místo toho 

se však vytvořilo a zidealizovalo pravoruké prostředí podporující praváka. Teprve 

obnovená snaha po obourukosti začátkem 20. století dala šanci i levákům. Když se totiž 

později přišlo na to, že obourukost nebyl cíl evoluce, objevila se poprvé tolerance 

vzhledem k levorukým dětem. Děti s následky přeučování podstupovaly terapeutickou 

pomoc. 

[http://www.linkshaender-versand.com/s_000_knowledge.html?art=164] 

2.2 Vznik a vývoj laterality 

Právě výroba nástrojů je stěžejním bodem pro rozvoj obratnosti rukou. Jakmile 

se pralidé dostali od obourukých činností k výrobě nástrojů, nebylo už možné provádět 

tyto diferencované činnosti oběma rukama, tzn. jedna ruka získala vedoucí úlohu a 

druhá při tom pomáhala. Došlo zde tedy k rozlišení ruky vedoucí a pomocné. „ Celý 

vývoj polidšťování opice, založený na práci, je pak nutně spojen i s vývojem 

pravorukosti či levorukosti. Funkční rozlišení významu rukou je jev, který provází 

fylogenetický vývoj od opice k člověku, je tedy vyšším vývojovým znakem...Pracovní 

úkony vedoucí ruky zpětně podporovaly aktivitu příslušné mozkové hemisféry. Na té se 

pak mohly vydatněji fixovat současně se tvořící reflexní spoje řečové. A tak se v procesu 

práce s činností vedoucí ruky vytvářela i vedoucí hemisféra, která se stala dominantní 

pro obratnost ruky i pro řeč" (Sovák, 1962, s. 30-31). 

Podle archeologických nálezů prehistorických nástrojů bylo zjištěno, že v době 

kamenné byl počet leváků a praváků přibližně shodný. Pozdější posun k pravorukosti 

byl důsledkem evropských vlivů. Tato změna vznikla s příchodem doby bronzové. 

Z mnohých nálezů té doby např. srpů byla jasně prokazatelná převaha nářadí pro pravou 

ruku. Pravá ruka si tím získala výsadní postavení oproti ruce levé. 
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Vědci došli k názoru, že se pravorukost nevyvíjela úplně jednoznačně. Například 

některé staroegyptské hieroglyfy nebo plastiky směřuji někdy doleva a rovněž některé 

zobrazené osoby mají předměty také i v levé ruce. Tak např. Sovák cituje Matiegkovou: 

„...ženy nesou děti na levé, rouchem zakryté ruce a pravou zdvihají k obličeji nebo 

černošská žena, která nese dítě při levém boku a drží je levou rukou kolem těla, pravou 

kolem nohou..." (Sovák, 1962, s. 32). 

„Zápas o směr se projevoval i v písmu V začátcích řeckého písma se nejdříve 

udržoval vedle sebe a zároveň směr doprava i doleva...Některá písma.předoasijská si 

zachovala směr písma odprava doleva až po naše doby (např. písmo arabské, hebrejské, 

perské, atd.)" (Sovák, 1962, s. 32). V arabských kulturách užívají levé ruky 

k vykonávání potřeby, proto levou ruku považují za nevhodnou pro jakékoliv jiné 

činnosti a to hlavně, pokud podáváte jídlo levou rukou. Dodnes je v mnoha arabských 

civilizacích, zvláště pouštních, ukázání levé ruky při jídle považováno za těžkou 

nepřístojnost. V Indonésii je neslušné přijmout levou rukou dar. 

Také staří Římané neuznávali leváctví. Chlapci, který se při výcviku do římské 

legie projevoval jako levák, přivazovali levačku z tělu a tím ho donutili používat pravou 

ruku. Jako levák by narušoval soudržnost legie. 

Tvary čínského písma jsou navrženy pro praváky a levou rukou je lze psát 

obtížně. 

V některých afrických zemích bývalo zvykem, že dítěti-levákovi opařili levou 

ruku vařící vodou a ponořili do bahna, dokud nervy v ruce neodumřely. Tak donutili 

dítě používat pravou ruku. 

Náboženské rituály používají výlučně pravou ruku a upřednostňují pravou 

stranu. V běžném každodenním životě se již od dávných dob preferuje v nejrůznějších 

pracovních a společenských aktech pravá ruka i strana. Tak například při pozdravu 

podáváme pravou, významné místo je na straně pravé, ve veřejné dopravě se jezdí 

vpravo a zrovna tak se dává přednost zprava, píše se a čte směrem doprava, ve škole se 

žáci učí rozlišovat levou a pravou a to nejen v tělesné výchově. Mnoho nástrojů je 

uzpůsobeno a vyrobeno pro používání pravé ruky nebo pravé strany. 

V průběhu několik tisíců let se stala pravorukost v těchto úkonech tak 

přirozenou, že došlo k vytvoření a upevnění stavu, jenž označujeme jako pravorukou 
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civilizaci. „Tento stav spočívá ve své podstatě na pravorukosti, ať již skutečné 

(či vrozené), nebo zdánlivé (či vynucené)" (Sovák, 1962, str. 33). 

2.3 Teorie vzniku pravoruké kultury 

Existuje několik teorii, které nám vysvětlují, proč se asi vytvořila pravoruká 

civilizace a kultura a jak je možné, že postupným vývojem převládla pravá ruka levou. 

Tyto teorie vycházejí ze základů anatomicko-biologických a ze základů psychologicko-

společenských. 

Tak například tzv. bojová teorie si vysvětluje převahu pravorukosti takto: 

Při bojích si museli lidé chránit svůj nejdůležitější orgán, srdce, proto drželi štít v levé 

ruce a pro boj využívali volnou pravou ruku. Tím se pak začalo přednostně užívat ruky 

pravé, protože bojovníci museli tuto ruku připravovat na boje. Bojů se účastnili muži, a 

tak tato teorie nevysvětluje, jak je možné, že pravorukost převládala v té době shodně 

u mužů i u žen. 

Nejpřijatelnější je zřejmě tzv. teorie sluneční. Lidé uctívali slunce a sledovali 

jeho dráhu od východu, kde se mu klaněli, až k západu. Naučili se tak rozpoznat stranu 

levou a pravou. Pravou stranou byla pro pračlověka strana, na které se pohybovalo 

slunce od východu k západu. Autor této teorie (Meyer) konstatuje, že centrum základny 

lidstva leželo někde na severní polokouli, protože by lidstvo na jižní polokouli 

preferovalo naopak stranu levou. Tuto teorii zpochybňují dnešní poznatky, jež tvrdí, že 

lidstvo pochází z Afriky. 

Především náboženství upřednostňovalo pravou stranu. „Pravá ruka i pravá 

strana byly hodnoceny jako dobré a příznivé ve věštbách; v rituálu všech náboženských 

úkonů i motlitby převládala pravá, přísahy se konaly pravou. Po pravici shromažďuje 

bůh spravedlivé, pravou rukou žehná kněz, pravou se pozdravují starozákonní hrdinové, 

Z pravé ruky vysílá blesky Zeus, když ohlašuje zdar a vítězství. Pravou rukou soudil 

soudce, v pravé ruce držel symboly své moci král" (Sovák, 1962, s. 36). 

Oproti tomu levá znamenala neštěstí, dokonce i ďábel přísahal levou. „ V islámu 

je psáno, že satan jí a pije svou levou rukou. Pro mohamedány je levá ruka nečistá" 

(Sovák, 1962, s. 37). 
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V anglickém jazyce znamená slovo right - pravý, správný, právo. Opakem je 

slovo left - levý, vlevo, doleva, které má také i náznak hanlivý např. ve složeninách: 

lefthanded znamená sice levák, ale také neohrabaný, neupřímný, zdánlivý, neobratný. 

„Pravá ruka se etymologicky prolíná spojmy správného, pravého, rovného, 

spravedlivého, s pojmy vpravo, právo, spravedlnost a zvláště pak s náboženskými pojmy 

správného a spravedlivého. Naproti tomu levá ruka se jeví jako špatná, nedostačující a 

souvisí s pojmem slabého a bezpomocného, nesvobodného a nerovnocenného, 

neobratného, s pojmy nejistoty a pochybovačnosti, s pojmy něčeho, co je nakřivo, 

obráceně a nesprávně a zvláště pak s náboženskými pojmy nesprávnosti, toho, co bůh a 

svědomí zakazuje, co je trestuhodné a špatné" (Sovák, 1962, s. 37). Není potom 

pochyb, že druhořadé názory na levou ruku se mohly aplikovat i na leváky. Jestliže byla 

levá ruka považována za ruku démonickou a nečistou, mohl být levák považován 

za někoho, koho ovládl démon nebo byl člověkem se špatnými až zločineckými 

tendencemi. Jak uvádí Sovák (1962), mezi lidmi panovalo velmi rozšířené až vžité 

přesvědčení, že levorukost je něco tak špatného, za co se rodiče u svých dětí stydí, proto 

leváctví musí zatajit a skrývat nebo ho dokonce překonávají i násilím. Vytvářenou 

pravorukou civilizací bylo navíc toto přesvědčení zdůvodňováno a podporováno. 

2.4 Vývoj názorů na přecvičování 

Dříve nebyly názory na problém přecvičování či nepřecvičování jednotné, spíše 

se velmi lišily. V této kapitole se pojednám o názorech na přecvičování u nás a také se 

zmíním o situaci v Německu. 

Pro přecvičování byl například A. Peiper (in Sovák 1962). Podle jeho názorů 

začne dítě dávat přednost jedné ruce teprve od 7. měsíce. Jak uvádí Sovák (1962), je 

pro Peipera pravorukost zcela běžná. Levorukostí se tolik nezabývá, protože se dá již 

v časném věku dítěte výchovou potlačit. 

Autorka knihy Naše dítě M. Klímová - Fugnerová (1953) vydala rady 

pro výchovu dětí. Mezi radami, které jsou důležité pro jedenáctý měsíc se nachází i rada 

s názvem „Pravičák nebo levičák?". Klímová - Fugnerová radí, aby rodiče sledovali 

pohyby dítěte, zda-li nebudou mít v rodině leváka. Klímová - Fugnerová upozorňuje: 
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„Levičáctví je společensky dosti nevýhodné a také ve škole má levičák potíže. Proto 

bychom rádi dosáhli toho, aby si levičák už v předškolním věku vycvičil pravou ruku 

alespoň tak, jak je přirozeně obratná jeho levá ruka. Hračky, lžičku a jiné předměty 

dáváme dítěti vždy do pravé ruky. Bere-li tyto věci samo do levé, vložíme mu věc 

do pravé ruky" (Klímová - Fugnerová, 1953, s. 326 - 327). Pro autorku je důležité, aby 

rodiče tuto nápravu konaly velice trpělivě, jinak dítě znervózní. 

Beneš se ve své knize Psaní na zvláštní škole vyjadřuje v úvodu k levorukosti 

takto: „ Valná většina národů civilizovaných i necivilizovaných je pravoruká v takové 

míře, že levorukost je považována za něco mimořádného a nenormálního. I ve svém 

okolí často vidíme, že tyto výjimky se stávají terčem posměchu zejména u dětí, že 

levorukost se považuje neprávem za vadu a levoruký člověk bývá dokonce považován 

za člověka méněcenného. Řekneme-li o někom, že je levák, vyvoláme tím u lidí 

představu člověka nešikovného. A naše lidové rčení „má obě ruce levé" je toho 

nejlepším dokladem" (Beneš, 1957, s. 84). 

Beneš tvrdí, že levoruké děti trpí výsměchem spolužáků, dokonce 

i nezaslouženými tresty doma i ve škole . Po těchto slovech by si mohl čtenář myslet, že 

je Beneš zastánce přirozenosti a přecvičování zavrhuje. 

V dalších odstavcích se však dozvídáme, že Beneš dává do jisté míry vinu 

matkám, protože je podle něj velmi důležité, na jaké ruce matka dítě chová. 

Podle Beneše by měly matka děti chovat na ruce pravé a to proto, že se dítě drží levou 

rukou kolem matčina krku a jeho pravá ruka je volná, takže s ní může manipulovat, 

držet v ní hračky a celkově ji rozvíjet. Protože je ovšem pro matku pravačku 

přirozenější, aby chovala dítě na levé ruce a svojí zručnější rukou vykonávala jemnější a 

zručnější pohyby, způsobí dítěti to, že jeho pravá ruka je přitisknuta k matčinu tělu a 

levá ruka má dostatek podnětů a pohybů, aby se ustálila její činnost. 

Ke konci kapitoly o levácích se čtenář dozvídá jasný verdikt: jediný správný 

výchovný postup je potlačení leváctví a převedení k úplné pravorukosti, protože 

převážná většina lidí je pravoruká a „celý aparát naší civilizace je zřízen jen 

pro používání pravé ruky" (Beneš, 1957, s. 88). 

Beneš zavrhuje násilné odstraňování a potlačování, které mnohdy zvolí rodiče 

nebo netrpělivý pedagog. S dítětem se musí postupovat co nejjemněji a bez přísnosti, 

jinak může dítě ztratit chuť k práci. Dítě nesmí pociťovat levorukost jako vadu, proto by 
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ho učitel neměl opravovat stále před ostatními dětmi nebo dospělými. „Zakořeněný zvyk 

se těžko mění, a proto by měly matky pozorovat své děti již v útlém věku a pěstovat 

s nimi návyky pro pravorukost, objeví-li se první známky levorukosti. K vypěstování 

zvyku pro častější práci pravé ruky dávejme dětem hračky a jiné oblíbené předměty 

na dosah pravé ruky, aby po nich sahaly a zmocňovaly se jich. Jindy vložíme dítěti 

do levice nějaký předmět, aby jej drželo, a před jeho pravici dáváme jeho milé hračky, 

barevné předměty, lesklé věci, zvonečky a jiné věci vydávající zvuky. Tyto předměty 

zaměníme někdy za ovoce, cukroví a oblíbená jídla. Takovým způsobem hledíme vyvolat 

časté pohyby pravé ruky a utvrzovat její pohybový mechanismus" (Beneš, 1957, s. 88 -

89). 

V roce 1957 se v Praze konala celostátní defektologická konference 

s mezinárodní účastí. Na této konferenci byl věnován celý jeden přednáškový okruh 

problému laterality. „ Upozorňovali jsme tím naši pedagogickou a lékařskou veřejnost 

na závažnost - a tudíš i na nutnost - dalších výzkumů v problému dominance a 

laterality. Spolu se zahraničními autory jsme předvedli celou nesmírnou šíři 

problematiky po stránce biologické, filosofické, medicínské i pedagogické a poukázali 

jsme na nevýhody a potíže, jimiž trpípřecvičovaníleváci" (Sovák, 1960, s. 97). 

Ani přednáška neutvrdila některé jedince, že přecvičováním leváci trpí, a proto i 

nadále zastávali názor, že leváctví je zlozvyk a musí se odstranit. Názory na výchovu 

leváků byly různé. Například v anglosaských zemích již ponechali všem dětem -

levákům naprostou volnost, to znamená, že mohly ve všech činnostech a hlavně i 

ve psaní používat levou ruku. Učitelé pokládali zcela za přirozený jev, psalo-li dítě 

levou. „Ba jsou tam dokonce i celé školy výhradně pro leváky, v nichž i učitelé jsou 

leváci. Od toho zařízení si slibují tu výhodu, že leváci, ušetření všech názorů 

zpravorukého prostředí po dobu svého vývoje, přijdou do života náležitě připraveni" 

(Sovák, 1960, s. 98). 

U nás se názory na výchovu leváků neustále rozcházely a to jak v rodině tak i 

v prostředí školy. Většinou rodiče dávali přednost pravé ruce, levou ruku zakazovali a 

různými výchovnými opatřeními znechucovali činnosti dětí. K odnaučení levorukosti 

používali násilné metody např. přivazování ruky k tělu, bití apod. Takto vedený způsob 

výchovy vyvolával u dětí spíše neurotizace. 
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Brunecký se zabývá leváctvím v publikaci zvané Zlozvyky v dětském věku. I 

když vybral pro knihu tento název, popírá, že by bylo leváctví zlozvyk a vysvětluje 

používání levé ruky jako vrozenou převahu jedné mozkové polokoule, ve které jsou 

utvořena ústředí ovládající jemné pohyby ruky a řeč. 

Z textu vyplývá, že ve třídách neexistuje žádný žák, který by psal levou rukou, 

protože v důsledku jednotné organizace práce při psaní je třeba světla z levé strany, 

navíc se u leváků vyskytují potíže při psaní s neobratnou pravou rukou. Žáci při psaní 

nestíhají, jejich písmo je neúhledné a celkově ztrácí zájem; prospěch se zhoršuje. 

Průběh se zhoršuje ještě více, pokud je při metodických postupech použito násilných 

pedagogických prostředků nebo je dítě vystaveno posměchu. Z těchto příčin trpí dítě 

podle Bruneckého neurotizacemi. Jak tvrdí Brunecký, mohou se rodiče pokusit leváka 

převychovat na praváka, ale pouze tehdy, jsou-li důslední a docvičují méně obratnou 

pravou ruku od malička. Brunecký podotýká: „Nikdy však při tom nesmíme zcela 

potlačovat užívání levé ruky. Takové omezování by znamenalo ochuzení obratnosti 

dítěte, bralo by mu chuť ke hře, kreslení a práci a mohlo by u něho vychovat i některé 

nežádoucí povahové rysy (nerozhodnost, bojácnost, nedůvěřivost, uzavřenost)" 

(Brunecký, 1961, s. 5 9 - 6 0 ) . 

Brunecký však varuje a upozorňuje na případné opoždění nebo koktání, které 

může vzniknout násilným přecvičováním leváka v době, kdy není ještě ustálen vývoj 

řeči. Tyto problémy zmizí, jakmile je dítěti povoleno používat levou ruku. Je zajímavé, 

že si Brunecký připouští i možnost, že by se všichni mohli s leváctvím smířit (rodiče, 

učitelé). „ Ve škole by bylo ovšem třeba nejen používání levé ruky trpět, ale psaní levou 

rukou metodicky rozvíjet" (Brunecký, 1961, s. 60). Brunecký věří vkladné pochopení 

většiny učitelů. 

10. února 1967 vyšel ve Věstníku MŠMT pokyn „Metodika výchovy leváků". 

Pokyn vyžaduje od učitelů a vychovatelů respektovat individuální vlastnosti a brát 

zřetel na levoruké žáky. „ Výchova levorukého dítěte musí být jednotná, a proto učitelé a 

vychovatelé cílevědomě podporují přednostní používání vedoucí levé ruky při všech 

činnostech dítěte (zvláště při výuce psaní, kreslení, a v pracovním vyučování), ve škole, 

mimo školu i v rodině. Zvláštní pozornost věnují učitelé a vychovatelé těm levorukým 

žákům, kteří byli již přecvičeni na ruku pravou a v důsledku toho byl u nich 

prokazatelně narušen zdravý vývoj 
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Učitelé se mají řídit výchovnými zásadami, které jsou popisovány v metodické 

příručce od M. Sováka „Metodika výchovy leváků", jenž byla zaslána na všechny 

devítileté základní školy. 

Pokud bychom srovnali situaci v Německu a u nás, jsou letopočty, týkající se 

doby, kdy už se leváci nepřeučovali, zcela odlišné. Na základě osobní korespondence 

uvedla psycholožka Neumann, že situace se lišila v NDR a SRN. V každém případě 

však tvrdí, že se v polovině osmdesátých let ve všech školkách a školách již 

nepřeučovalo. 

Roku 1979 vydal Václav Penc Metodického průvodce k vyučování psaní v 2. a 

3. ročníku základní školy. Průvodce obsahuje kapitolu pod názvem „Leváci a žáci 

s poruchami psaní". Penc popisuje, že už nedochází k násilnému přeučování leváků 

na praváky a tudíž mohou psát levou rukou. „Bývají však ponecháni sami sobě a 

vytvářejí si nějaký „svůj" způsob držení pera (tužky) a svůj způsob psaní. Většinou 

stáčejí levou ruku do jakéhosi oblouku (jako by chtěli něco obejmout) tak, že prsty i 

píšící hrot tužky (pera) směřuje proti žákovu obličeji. Podle tohoto zcela nesprávného 

psaní se tvrdí, že písař levák musí již od počátku svého psaní psát tvrdou, nepružnou 

propisovačkou (nejlépe prý čínskou), aby si písmo nerozmazával" (Penc, 1979, s. 20). 

Je zajímavé, že Penc v průvodci popisuje, že jsou leváci ponecháni sami sobě, vždyť již 

v roce 1960 existovala kniha „Výchovné problémy leváctví od M. Sováka, určená 

učitelské veřejnosti, jež podávala užitečné informace týkající se leváků. Také v roce 

1961 radí M. Sovák rodičům v příručce „Výchova leváků v rodině", kde vykládá 

základní údaje o leváctví jako projevu laterality. Dále vyšla v roce 1962 „Lateralita jako 

pedagogický problém" rovněž od M. Sováka, ve které jsou mimo jiné popisovány 

metodické pokyny psaní levou rukou. 

V roce 1983 vyšla kniha „Záhada leváctví a praváctví" od Zdeny Drnkové a 

Růženy Syllabové, která se, jak popisují autorky, snaží levákům pomoci jak teoreticky 

tak prakticky zvládat tento „handicap" v naší pravoruké civilizaci. 

O několik let později se objevují „ Záhady levorukosti - Asymetrie u člověka" 

od Františka Synka a „Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou" 

od Ladislavy Křišťanové. 

O leváky je zájem i v novém tisíciletí, proto můžeme najít na pultech knihoven i 

překladovou literaturu jako „Leváci a jejich výchova" od Jane M. Healey, vydanou 
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v roce 2002, jež podává základní informace, jak vhodně uzpůsobit prostředí. Dále 

podává rady rodičům i vychovatelům, jak překonávat možná úskalí a také vyvrací mýty, 

týkající se leváctví. Rovněž v knize „Grafomotorika pro děti předškolního věku" 

od A.C. Looseové a kol, se vyskytuje kapitola zabývající se leváctvím - popisuje 

správné držení tužky a těla, možnosti ověření dominantní ruky a v neposlední řadě i 

metodické pokyny pro leváky. 

1.11. 2006 se oficiálně rozběhl internetový obchod www.prolevaky.cz, zkušebně 

běžel o pár měsíců dříve. Zakladatelkou je paní Jitka Pivoňková, která je učitelkou, 

matkou leváka a sama je levák přeučený na praváka. Tématikou leváků se zabývá již 

patnáct let. Dodává do klasických obchůdků po celé České republice sortiment 

pro leváky. Jak sama říká: „Je to přínosnější strategie leváky nevyčleňovat, ale 

do společnosti zařadit jako normální jev nenásilným způsobem. Aby si i praváci 

zvykali, že jsou leváci naprosto normální lidé..." 

Na těchto stránkách je mnoho praktických rad jak pro rodiče dětí leváků, tak i 

pro samotné leváky. Například v rubrice obchod pro leváky jsou jednotlivá oddělení 

jako např. kreslení, malování, stříhání, psaní, školní doplňky apod. Všechny tyto 

pomůcky si je možné objednat. Další rubriky na těchto stránkách jsou dotazy, články 

týkající se leváků, novinky, psali o nás, klub leváků, pro školy a relax. 

Podobně se nechala zřejmě inspirovat Left hand international, která otevřela 

19.6. 2007 v Praze obchod pro levoruké , www.levaruka.cz. 

1.10. 2007 byl otevřen internetový obchod www.obchodprolevaky.cz. který nabízí 

rovněž sortiment pro leváky. 

Shrnutím kapitoly Dějiny levorukosti je zřejmé, že leváci existují a existovali 

již odedávna. Představují v populaci menšinu a vždycky tomu tak bylo a bude. 

S postupem doby lze říci, že dnešním levákům vysvitla „hvězda naděje", takže se již 

zřídkakdy mohou setkat s násilným a bolestivým přeučováním. Navíc mají na dosah 

pestrou škálu pomůcek a materiálů pro leváky, jež jsou k dostání na našem trhu a díky 

nimž mohou dostatečně rozvíjet sami sebe. 
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3. Přeučované levoruké dítě 

Také dnes se může ještě přihodit, že je levoruké dítě vedeno na pravou ruku. 

Většinou se to stává v mateřské škole nebo na začátku základní školy. V domácím 

prostředí ovlivňují levorukost dítěte jeho rodiče, prarodiče a příbuzní nejvíce při jídle, 

kreslení a psaní. 

Dítě se může někdy samo přeorientovat na pravou ruku, protože napodobuje 

staršího sourozence nebo kamarády. Toto přizpůsobení se může objevit i proto, že dítě 

odmítá akceptovat svoji odlišnost od ostatních, nebo proto, že se chce podobat někomu, 

koho má rádo. Velmi zřídka se stává, že dojde k přeučení pravorukého dítěte na levou 

ruku. 

Tato kapitola je z mnoha důvodů velice důležitá, proto se zmíním o možných 

problémech mnoha přeučovaných dětí, o následcích, které se mohou u těchto dětí 

objevit. Každý učitel by měl vědět, jak těmto dětem pomoci a jak je může povzbudit 

např. ve vyučovaní. Čerpala jsem z teorií, psycholožky, psychoterapeutky a vedoucí 

první německé poradny pro leváky a přeučené leváky, Johanny Barbary Sattler. 

V závěru této kapitoly uvádím zajímavý příběh jedné levačky, která se stala obětí 

násilného přeučování. 

3.1 Problém přeučování laterality a následky 

Z fyziologického hlediska nevede přeučování vrozené laterality k výměně 

dominance mozkových hemisfér, proto dochází v důsledku přetěžování nevedoucí 

hemisféry k potížím při přenosu v Corpus callosum (tzv. mozkový trámec neboli 

vazník, jehož prostřednictvím si mozkové hemisféry vyměňují informace). Tím mohou 

vznikat různé primární následky: 

• poruchy paměti (zvláště studijní, např. při vyvolávání naučených obsahů) 

• poruchy koncentrace (rychlá unavitelnost) 

• legastenické problémy (potíže při čtení a psaní) 

• nestálost orientace v prostoru (pravo-levá nejistota) 

• poruchy řeči (žvatlání až koktání) 
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• poruchy jemné motoriky (např. úprava písma) 

Tyto primární následky se mohou následně přeměnit na různé následky 

sekundární: 

• komplexy méněcennosti 

• nejistota 

• ústup do ústraní (uzavření se do sebe) 

• překompenzování skrz zvýšené nároky na výkon 

• vzdorovitost 

• imponování, provokace (např. „třídní klaun" ve vyučování) 

• poruchy chování 

• noční pomočování 

• okusování nehtů 

• emoční problémy přetrvávající až do dospělosti s neurotickými nebo 

psychosomatickými symptomy 

• poruchy osobnosti 

Podle Sattler (2006) mohou tyto projevy vznikat i bez přeučování laterality 

u leváků i praváků z různých příčin. Je důležité si proto uvědomit, že ne každý 

přecvičený levák vykazuje uvedené příznaky a ne každý, u něhož lze tyto příznaky 

pozorovat, je přeučený levák. Díky přeučování laterality jsou tyto poruchy, jak ukazuje 

praxe, ještě mnohem silnější. Souvisejí s poruchami osobnosti. Mohou se objevovat 

v různých stupních a prohlubují se až do dospělosti. Člověk může začít s odbouráváním 

následků přeučování pouze tehdy, přestane-li zahrnovat zbytečnými výčitkami ty, kteří 

ho přeučovali a zcela kladně přijme to, co s sebou přeučení přineslo. 

3.2 Základní informace pro učitele a vychovatele 

Přeučováním jsou zasaženy procesy v mozku. Inteligence není snížena, ale její 

projevy jsou narušeny např. při vyjadřování myšlenek, při vybavování naučených 

obsahů, při psaní a řeči. Velmi brzy dochází k citlivým rozdílům ve vnímání dítěte. Dítě 
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dokáže sice správně rozumět a myslet, ale nemůže se ústně nebo písemně vyjádřit. 

U těchto dětí dochází podle Sattler k trvale zvýšenému nasazení sil a energie přibližně 

o třicet procent a více. Mnohé děti zažívají něco jako „uvolněný kontakt". To znamená, 

že jednou dítě funguje na výtečnou, po druhé u něj dojde k „zatmění". Tyto rozdíly 

vedou, závisle na osobnosti dítěte, na sourozeneckých kontaktech, na rodičích a učiteli, 

k různým rozdílně silným sekundárním poruchám. Zvýšené nasazení způsobí u mnoha 

dětí neočekávané poklesy známek v průběhu školního roku (viz obr. 1). 

Obr. 1. Rozsah kolísání průměrných výkonů mnoha přeučených leváků během školního roku " 

Zdroj: Sattler, 2006, s. 73 

Mnoho dětí prožívá vnitřní zoufalství, okolí dítěte nadává a také všechno 

vzdává. Tento projev dítě raní. Cítí, že je to nespravedlivé, neboť zná svoje vlastní 

schopnosti, a proto se raději uchýlí do ústraní. Jiné děti to vzdávají již dříve. Ve svém 

výkonu klesají mohutně dolů. 

Příčinami snížených známek může být rychlá unavitelnost, klesání schopnosti 

koncentrace. Děti dostávají i špatné známky v diktátech, protože příliš pomalu píšou 

nebo mají příliš křečovité držení pera (jemná motorika), proto se v textu objevují 

mezery a chybí jim některá slova. Většinou se dětem stává, že ještě nedopsaly větu a 

v momentě, kdy učitel diktuje větu novou, nedokážou uchovat předchozí větu v paměti. 

(„Nová věta vymazává předchozí větu"). Dále dělají děti pravopisné chyby a velmi 

často otáčí písmenka. 
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Přeučovaní leváci mají hojně problémy s hlasitým čtením. Je pro ně velice 

namáhavé. Mozek nedokáže tak rychle sledovat obsah a slova jsou při snížené 

koncentraci vnímána v opačném směru. Děti proto objevují nová větná spojení nebo 

čtou nesmyslná slova. Mnohé děti se naučí text nazpaměť, aby se vyhnuly případnému 

ztrapňování a ostudě ve vyučování. 

Aby mohl učitel těmto dětem pomoci, jsou na místě psychohygienická opatření. 

Děti se musí naučit potíže obejít. Potřebují vysvětlit jejich problémy a také pochválit a 

uznat jejich úsilí a námahu. Dětem je třeba vysvětlit, že se jejich mozek učí vycházet 

s potížemi a že až do věku mezi 14 až 16 lety dochází k jeho dozrávání. Je důležité, aby 

dítě a rodiče nepřestali doufat a nevěnovali větší pozornost druhým sourozencům, jinak 

by se mohly u dítěte fixovat již zmíněné sekundární poruchy. (Sattler, 2006) 

V závěru této kapitoly uvádím se svolením paní Hanky (ročník narození 1954) 

její dost tristní příběh jako vzorný příklad toho, co se všechno může stát, když je levák 

přeučován (viz příloha č. 3). Hanka je stoprocentní levačka, která i přes všechny vzniklé 

problémy dokázala složit dvě klinické atestace (internu, geriatrii). Svůj obor však 

změnila a nyní pracuje jako toxikoložka. Mimo jiné působí jako varhanice. Jak sama 

říká: „Vše, čeho jsem dosáhla, mě stálo „krev, pot a slzy"." 

Mám-li shrnout podstatné z této kapitoly, je zřejmé, že přeučování je zcela 

nepřípustné. Z výčtu výše uvedených příznaků je evidentní, jak rušivě zasahuje 

přeučování laterality do mozkových procesů. 
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4. Diagnostika laterality 

Základem všeho je správná diagnostika laterality, proto zmíním několik 

diagnostických metod, které se v praxi běžně užívají. Odborně se lateralita určuje 

především v pedagogicko psychologických poradnách, ale protože mohou být její 

projevy výrazné a dostupné běžnému vnímání, vybírám také ty metody, které jsou 

běžně přístupné rodičům a učitelům. 

Ještě než dítě nastoupí do školy, je nutné vědět, kterou rukou bude psát a jak 

případně zvládne psaní levou rukou. Vyhranění leváci mají většinou jasno, že budou 

psát bez veškerých pochybností levou rukou. Méně vyhranění leváci nebo nevyhranění 

často řeší otázku „Kterou rukou psát?". Jako první posuzují lateralitu dítěte jeho rodiče 

a to na základě pozorování dítěte při různých aktivitách. V pedagogicko-

psychologických poradnách provádějí zkoušky laterality v závažných a často 

rozporných situacích. 

Jak uvádí Křišťanová, při diagnostice se vzájemně srovnávají tři diagnostické 

metody - anamnéza, pozorování a objektivní zkoušky. 

4.1 Anamnéza 

Anamnéza je velice důležitá pro další práci s dítětem. V prvé řadě je potřeba 

získat údaje o upřednostňování ruky dítěte v různých spontánních činnostech na základě 

rozhovoru s rodiči. Pro zjištění laterality se zajímáme také o postoje rodičů i prarodičů 

k leváctví jejich potomka. 

4.2 Pozorování rozmanitých činností 

Podle Křišťanové používají tuto metodu hlavně rodiče a učitelky v mateřských 

školách. Lateralita se výrazně projevuje kolem 5.-7. roku dítěte. Při sledování 

jednotlivých činností pozorujeme rozdílnou aktivitu horních končetin. Pozorujeme: 

• spontánní úkony (dumlání palce, sahání po předmětech, uchopování a držení 

předmětů, gestikulace, atd.) 
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• jednoduché naučené činnosti (házení míčkem, držení lopatky , lžíce, hřebenu, 

trhání plodů, používání tužky, pastelky, navlékání korálků, stavění věže 

z kostek, atd.) 

• složité činnosti ( zalévání květin, stříhání nůžkami, krájení nožem, zatloukání 

hřebíků a šroubování, obkreslování, atd.). 

4.3 Objektivní zkoušky 

Těchto zkoušek je mnoho, u nás se však nejčastěji používá Zkouška laterality 

od Z. Matějčka a Z. Žlaba. 

4.3.1 Zkouška pro horní končetiny 

1. Korálky do lahvičky - Dítě stojí u stolu, 

před sebou má krabičku 5x5 cm s 10 korálky, 

která stojí před lahvičkou s průměrem hrdla 

2 cm. Obě ruce jsou ve stejné vzdálenosti 

od krabičky. „Pokyn zní: „Dej ty korálky 

do lahvičky - rychle, ale opatrně, ať je 

nerozházíš! Hezky jeden po druhém!"" 

(Křišťanová, 1995, s. 14). 

2. Zasouvání kolíčků - Dítě stojí u stolu, 

před sebou má 30 cm dlouhé dřevěné prkénko 

s pěti otvory a před prkénkem 5 kolíčků 

o délce 5-7 cm a průměru 1,5 cm. Pokyn zní: 

„Zasuň kolíčky rychle do otvorů." Dominantní 

je ta ruka, která kolíčky zasouvá. Pokud dítě 

ruce střídá, zaznamenáme do tabulky A jako 

ambidexter. 

Obr. 2. Korálky do lahvičky 

Obr. 3. Zasouvání kolíčků 
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3. Klíč do zámku - Na stole leží visací zámek se Obr. 4. Zámek 

zasunutým klíčem. Dítě má vyndat klíč. 

Jakmile to udělá, strčí ho zase zpět a zkusí 

zamknout. Dominantní ruka klíček zasouvá a 

otáčí jím. 
Zdroj: Křišťanová, 1995, s. 15 

4. Míček do krabičky - Na stole leží krabice a Obr. 5. Míček do krabičky 

pingpongový nebo gumový míček. Dítě 

odstoupí od stolu dva kroky a pokusí se / ^ 

vhodit míč do krabice. Celé opakujeme / 

třikrát. 
Zdroj: Křišťanová, 1995, s. 16 

5. Jakou máš sílu - Na stole leží krabička Q b r 6 K r a b j č k a s v f č k e m 

s víčkem z pevné umělé hmoty o průměru 

6 cm. Dítě má vzít krabičku jednou rukou a 

pokusit se ji „rozmáčknout". Dítě volí ruku / Q 

spontánně, proto neupozorňujeme, že má 

použít silnější ruku. Zdroj: Křišťanová, 1995, s. 16 

6. Stlač mi ruce k zemi - Dítě stojí naproti nám. Máme natažené a sepnuté ruce. 

Dítě se snaží stlačit ruce až k zemi, ale tlačit může jen jednou rukou. Paže, která 

je v aktivitě, je dominantní. 

7. Sáhni si na ucho, na nos, atd. - Pokyn zní: „Teď dávej pozor, aby ses nespletl. 

Ukaž mi, jak by ses poškrábal na uchu. Teď se poškrábej na nose. Teď 

na bradě... Teď se sáhni na koleno...Mezi jednotlivými pokyny vždy počkáme, až 

dítě paži spustí, pak teprve dáme další pokyn" (Křišťanová, 1995, s. 17). Pokud 

dítě použilo při všech čtyřech aktivitách jednu paži, je považována 

za dominantní. Pokud však provedlo alespoň jeden pokyn druhou paží, 

zaznamenáme do tabulky A, a to i v případě, že použilo obou paží současně. 
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8. Jak nejvýš dosáhneš - Dítě se postaví těsně čelem ke zdi. Pokyn zní: „Snaž se 

dosáhnout co nejvýše." Neupozorňujeme, že má použít pouze jednu paži. Ta, 

kterou dítě natahuje, je dominantní. Pokud však zvedá obě paže najednou, 

zaznamenáme do tabulky A. 

9. Tleskání - Pokyn zní: „Zatleskej jako v divadle - jednou rukou do druhé." Jedna 

ruka je jako podložka a druhá je v pohybu, proto ji považujeme za dominantní. 

Pokud dítě tleská oběma rukama současně před tělem, zaznamenáme ho jako A. 

10. Jehla a nit - Na stole leží nit a jehla _ T J Obr. 7. Jehla a nit 

s tupým hrotem a větším ouškem. Pokyn 

zní: „Navlékni nit do jehly." Ta ruka, 

která dělá pohyb, je dominantní. Dítě 

může buď navlékat jehlu na nit nebo 

navléknout nit do jehly, při čemž je . Zdroj: Kristanova, 1995, s. 18 

vždycky jedna ruka pasivní a druhá 

aktivní. 

Výsledky jsou zaznamenány do záznamového listu (viz příloha č. 4). Hodnocení 

záznamu jednotlivých úkonů vypočítáme podle vzorce: 

u q ^ H A H . , o o 

Součet pravostranných reakcí (P) a polovina úkolů, jenž byly vykonány oběma 

rukama (A/2), vydělíme počtem všech úkolů (n). „Vzorec vyjadřuje počet 

pravostranných reakcí v procentech. DQ = Dextrity Quotient (lat. dexter = pravý). 

Stupňová vlastnost laterality je kvalitativně i kvantitativně vyjádřena v následujícím 

rozložení: 
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P vyhraněné, výrazné praváctví DQ = 100 - 90 

P- méně vyhraněné praváctví DQ = 89-75 

A nevyhraněná lateralita (ambidextrie) DQ = 74-50 

L- méně vyhraněné leváctví DQ = 49-25 

L vyhraněné leváctví DQ = 24 -O" (Křišťanová, 1995, s. 19) 

4.3.2 Zkouška pro zjištění laterality očí 

1. Manoptoskop - Dítě se má podívat Obr. 8. Manoptoskop 

do kornoutu z papíru, jenž má průhled asi 

2 cm v průměru, oběma očima na náš nos. 

Širší otvor zakrývá obličej. Celé 

zopakujeme třikrát. Při sledování měníme 

místo, dítě je tak nuceno odstranit kornout, 

podívat se přímo a zase zpět nasadit. Oko, 
. . . , ,, , . , . . Zdroj: Křišťanová, 1995, s. 20 
kterým se na nas dite diva, je dominantní. 

Druhé oko totiž hledí do papíru. 

2. Kukátko - Na stole leží kukátko. Pokyn zní: „Vezmi si kukátko a podívej se, co 

tam uvidíš za obrázek." Pokus zopakujeme třikrát. Pokud se dítě dívá pokaždé 

jiným okem, hodnotíme jako A. Tato zkouška zjišťuje zaměřenost oka. 

Z této kapitoly vyplývá, že by rodiče neměli dělat ukvapené závěry, protože 

při testování laterality je potřeba postupovat nanejvýš opatrně. Testy laterality nemůže 

člověk provádět sám na sobě ani sám vyhodnocovat. Pokud si rodiče nejsou jisti, jestli 

je jejich dítě levák, měli by se určitě obrátit na odborníka (speciálního pedagoga nebo 

Školního psychologa), který se určitě při své profesi a vzdělání zabývá problémem 

laterality. 
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5. Současná doporučení a pokyny pro výuku levorukých 

V této kapitole se budu zabývat hlavně otázkou potřeby levorukých žáků týkající 

se úpravy učebního prostředí. Učitelé i rodiče by se měli snažit dětem pomoci v jeho 

začátcích a dodržovat podmínky při přípravě psaní (způsob sezení, poloha papíru, 

správné uchopení pera,...) a umět řešit případné problémy např. zrcadlové písmo. 

Leváci musí řešit ve svém životě mnoho obtíží, proto se zaměřím na předměty, které 

j im mohou některé situace velice usnadnit. Velkou pomůckou při psaní jsou uvolňovací 

cvičení. Pro tuto kapitolu jsem čerpala z několika zdrojů - Křišťanová, Sovák, Sattler. 

Shromáždila jsem veškerá doporučení, která by měla sloužit, aby byl učitel připraven a 

nebyl jeho přístup k levákům nahodilý. 

5.1 Způsob sezení a dopad světla 

Levoruké děti by měly sedět tak, aby měla levá ruka volnost pohybu a nebyla 

omezována při psaní, tzn. na levé straně lavice nebo vedle jiného leváka. Sedí rovně, 

tedy na obou stehnech, váha se nesmí přenášet jen na jednu stranu. Světlo by mělo 

dopadat z pravé strany nebo zpředu. Jelikož však světlo dopadá v mnohých třídách 

z levé strany a je tak výhodnější pro praváky, měly by leváci sedět co nejblíže u okna, 

aby při psaní získali co nejvíce světla. 

Pokud jsou stoly ve třídě uspořádány do tvaru podkovy, musí se kvůli dětem, 

které sedí zády k oknu, dříve rozsvítit umělé světlo a to také prospívá levorukým dětem. 

Učitel musí vědět, že při tomto způsobu uspořádání stolů je zvláště místo vzadu a vlevo 

pro levoruké žáky zcela nevhodné (díváme se z pohledu učitele), protože nemají 

dostatek světla (levou rukou si stíní a navíc sedí co nejdále od okna). (Sattler, 2006) 

5.2 Způsob držení pera a poloha papíru 

„Tak jako pravák si dává papír kpravé straně od střední čáry, se sklonem 

pravého okraje vzhůru, tak u leváka je papír položen vlevo od střední čáry, se sklonem 

pravého rohu dolů" (Sovák,1979, s. 84). Dítěti by však měla být ponechána volnost. 
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Natočení papíru doprava je tedy individuální. Sešit ani papír se nepřitahuje příliš blízko 

k břichu. 

Sattler upozorňuje na to, že by se na polohu papíru mělo dbát již od začátku a ne 

teprve, začíná-li žák používat pero. V tomto období dochází ke složitým nácvikům 

jemné motoriky, které jsou spojeny s vizuálním vnímáním při psaní a způsob držení 

pera nebo tužky je těžce korigovaný. 

Obr. 9. 
Správný způsob psaní levou 
rukou - pod řádkou 

Uvolněná ruka a držení tužky, 
papír pootočen doprava 

Zdroj: Sattler, 2006, s. 33 

Leváci, u nichž není včas opravován způsob držení, mají často křečovitě napjatý 

úchop, tzv. drápovitý (shora, dlaň nad linkou) viz obr. 10. Podle Sattler může tento 

způsob držení vést v dospělosti k migrénám. Existují i další možné, ale chybné způsoby 

psaní u leváků, jak znázorňují obrázky 11 a 12. 

Zdroj: Sattler, 2006, s. 34 

Obr. 10 
Křečovitě napjatý způsob 
držení, tzv. drápovitý - nad 
linkou 

Nevhodné držení tužky a 
poloha papíru 
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Obr. 11. Psaní proti tělu Obr. 12. Ruka křečovitě stlačená na 

stranu 

Nevhodné držení tužky a poloha papíru 
Zdroj: Sattler, 2006, s. 34 

Nevhodné držení tužky a poloha papíru 
Zdroj: Sattler, 2006, s. 34 

Správně má dítě sedět rovně, psací náčiní by mělo směřovat k levému rameni 

resp. k levému lokti. Předloktí leží na stole. Papír má být lehce posunutý od středové 

linie těla doleva (viz obr. 9). Ruka a paže nemá být křečovitě napjatá ale uvolněná tak, 

aby hřbet ruky a předloktí svíraly tupý úhel. Loket nebo zápěstí se nesmí zvedat ani 

ohýbat. 

Pokud si rodiče nejsou jisti se správnou polohou sešitu, je dobré jim doporučit 

psací podložku na stůl pro leváky. Na této podložce jsou vyznačeny linie pro polohu 

sešitu a ruky, jež by měly dítěti pomoci, aby nedošlo např. k drápovitému úchopu. Tato 

podložka je omyvatelná a protiskluzová. 

Pohyb leváka vychází zvenčí dovnitř, tedy ke středu těla, a tak zvláště u žáků, 

kteří si zafixovali špatné držení psacího náčiní vzniká nebezpečí rozmazávání inkoustu. 

Příčinou rozmazávání je to, že se způsob držení v úplných začátcích psaní s obyčejnou 

tužkou neopravuje tak často (tužka se totiž nerozmazává!). Je tedy velmi důležité již 

od samého začátku dbát na to, aby dítě mělo správný úchop a ruku při psaní pod řádky. 

Ruka navíc zůstává v přímé linii s předloktím, pokud možno i pod úrovní písma. Pohyb 

při psaní proto musí mnohem silněji vycházet z prstů. Vypadá to jakoby prsty musely 

psát „nahoru". Pro neustále připomínání je vhodné, aby rodiče uvázali na obyčejnou 

tužku pryžovou nit a její druhý konec připevnili na levé rameno dítěte. Díky této 

pomůcce si dítě lépe zafixuje správný směr psacích potřeb. Žákům může také pomoci 

psaní na tabuli. Při psaní na výše pověšené tabuli píší leváci zespoda a rovněž si 

kontrolují, aby si nerozmazali napsaný text. Pro dítě je rovněž důležité, aby mu rodiče 

nebo učitel ukazovali držení těla a pohyby při psaní levou rukou, zatímco sedí vedle něj. 
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Jak uvádí Sattler, žáci, u kterých dochází později k nápravě při držení, mohou 

trpět nevolnostmi a mít potíže s poruchou rovnováhy, samozřejmě ztrácejí i chuť 

k psaní a ke škole. U nové, sice „správné" polohy papíru nedokáží dodržet řádky a 

jejich písmo působí rozechvěle, třaslavě a neřízené. 

Obr. 13. 

Naučený způsob držení: 
při psaní papír kolmo k tělu, ztuhlé a strmé 
držení tužky 

Požadovaný, nový způsob držení: 
při psaní papír pootočený o 30 stupňů doprava, 
uvolněné a teoreticky správné držení tužky 

Zdroj: Sattler, 2006, s. 36 

Sattler vysvětluje případ levorukého dítěte: dítě přišlo do 1. třídy, ale teprve 

po 12 měsících od začátku školy docházelo u dítěte k pokusům, změnit jeho svislý sklon 

písma a držení pera (viz obr. 13). Papír byl pootočen o 30 stupňů doprava. Dítě 

reagovalo tak, jak je popsáno výše - trpělo nevolnostmi, objevovala se u něj porucha 

rovnováhy, psaní ho nebavilo. Slovo WUT jasně ukazuje na neschopnost dítěte změnit 

neurofyziologické a motorické zafixované způsoby při psaní. Dítě si tedy ponechalo 

svůj „stojatý" sklon písma a problémy ustoupily, dále se dobře vyvíjelo a mělo pěkné 

písmo. 

Pokud začínají děti ještě před prvním zaškolováním s prvními pokusy o písmo, 

je velmi důležité vést dítě k správnému držení tužky i k správnému psaní. Dospělý by 

měl důsledně dbát na to, aby dítě zachovávalo toto držení. 

U U 

% 
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5.3 Uvolňovací cvičení 

Rodičům, kteří chtějí pomoci svým levorukým dětem, aby se naučily bez 

možných komplikací správně psát a držet tužku, je doporučováno dělat pokud možno 

pravidelně s dětmi uvolňovací cvičení - 5 až 10 minut, ne více. 

Zde jsou uvolňovací cviky, které doporučuje Sattler (viz příloha č. 5). Důležité 

je cviky provádět vždy z levé strany ve směru pohybu psaní, nikdy však opačným 

směrem! 

Sattler doporučuje rodičům provádět s dětmi jednotlivé části cvičení barevně, 

protože střídá-li dítě pastelky, může dospělý kontrolovat, zda-li pastelka směřuje 

k levému rameni. Důležitá je přítomnost někoho z rodiny, dospělého nebo známého, 

který vždy dohlédne na správný úchop, popřípadě dítě hravě opraví. 

Cvičení mohou být na začátku vytvořena tak, že dospělý předkreslí dítěti linii 

tužkou a dítě pak linii obtáhne různě barevnými pastelkami. Sattler považuje za vhodné 

dítěti ozřejmit, proč právě trénovat tento způsob držení a doporučuje dát dítěti do ruky 

takové psací náčiní, které vede až k rozmazávání. Dítě pak snáze pochopí, že nácvik 

správného úchopu je důležitý a že jedině při správném úchopu se mu nebude písmo 

rozmazávat. U těchto cviků je velmi významné i to, aby nebyla provedena po celé délce 

najednou, ale aby dítě linii několikrát přerušilo a muselo znovu nasadit. Přitom se totiž 

uvolňuje svalstvo ruky, vyhýbáme se křečovitému držení a dítě se učí pravidelně 

posouvat dlaní. 

Pokud se dítě zlepší, může vymýšlet vlastní linie. Pozornost je však stále 

směřována na správné a uvolněné držení tužky. Je dobré, pokud sebevědomí dítěte 

trochu stoupne např. tím, že si rodiče také sami vyzkouší, jak správně a uvolněně psát 

levou ruku (dítě je hrdé, že jeho linie jsou mnohem hezčí). 

5.4 Zrcadlové písmo a směr písma 

Některé děti píší ze začátku tu a tam zrcadlově, tzn. píšou písmena obráceně, 

například „d" místo „b" nebo začnou psát nejprve jméno nahoře v pravém rohu a 

pokračují doleva. To je u leváků podle Sattler normální a je to vlastnost, která ve škole 

později zcela vymizí. 
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Pokud žák ve škole po nácviku psaní stále otáčí písmena, je to určité upozornění 

na případné pokusy o přeučování na pravou ruku nebo příznak legastenie čili dyslexie. 

Obdobně čtou tyto děti někdy celá slova zprava doleva a začínají logicky vždy 

na stránce vpravo nahoře. Rodiče, kteří se setkávají s tímto problémem poprvé, je třeba 

uklidnit a popřípadě jim dát tip, aby začínali s dětmi číst knížky nebo texty, které 

obsahují malé obrázky, jenž nahrazují jednotlivá slova. Právě tyto texty jsou vhodné 

pro děti, které ještě neumí tak dobře číst a na kterých si mohou trénovat správný směr 

při čtení zleva doprava. Podle zkušeností přijmou levoruké děti tento směr velmi rychle 

a podobné chyby zcela vymizí. 

Útěchou pro rodiče může být, že slavný levák Leonardo da Vinci psal zrcadlově. 

Je to pro ně malý impuls, že to není žádná tragédie, ovšem dítě by se mělo naučit číst a 

psát náš směr - zleva doprava. 

Ke správnému směru patří i správná realizace a psaní písmen (viz obr. 14). 

Obr. 14 Správné a špatné provedení písmen 

správně špatně 

Zdroj: Sattler, 2006, s. 42 

Levoruké děti mají schopnosti k tomu psát písmena zprava doleva, proto se musí 

již od začátku sledovat, aby si nezvykly na špatný směr písmen. Mají se již od začátku 

učit psát písmena tak, aby později navázaly přípojem na další písmeno a měly tak 

Plynulé psací písmo. Některé děti začínají napojovat písmena zprava a později píší 

převážně tiskací písmena. 

Se zrcadlovým písmem je v těsné souvislosti také tzv. dezorientace ve vnímání 

prostoru levé a pravé strany. Tito jedinci si nejsou jisti pravou a levou stranou. 

Abychom dětem pomohli, je vhodné použít nějaké ustálení např. srdce na levé straně, 
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prstýnek na levé ruce,... Pokud se snažíme dítěti strany přiblížit, můžeme mu ukázat, co 

je vlevo a co je vpravo. Přitom dáváme dítěti poučky a otázky jako např.: Vpravo je 

okno a vlevo je tabule. Vidíš to? Kde je okno? Kde je tabule? Tímto způsobem není dítě 

tak zmatené. Dětem pomáhá, pokud se orientují pouze na jeden směr a vnímají ho jak 

visuelně, akusticky i pohybově. Tak například: 

Visuelně - použijeme veliký arch papíru, který upevníme do levého rohu třídy nebo 

na levé okno a barevně na něj napíšeme slovo „levá" (pouze pokud jsou 

všechny lavice ve stejném směru) 

Pohybově - „Kdo dokáže držet nejdéle levou rukou svůj sešit?" 

Akusticky - báseň, píseň (viz příloha č. 6) 

U některých levorukých dětí - zvláště u přeučovaných - je možná záměna levé a 

pravé strany a to ve chvílích stresu, kdy konají více činností najednou (nejvíce 

při mluvení, psaní a čtení). Tento problém může přetrvávat až do dospělosti. 

Leváci mohou také číst čísla v opačném pořadí. Při výpočtech pak dělají chyby. 

Například: 31 + 17 = 30 Správný výpočet by byl samozřejmě 48, ale levák vypočítá 

13 + 17 = 30, protože se mu někdy může stát, že důsledkem malé koncentrace vnímá 

čísla zprava doleva. 

5.5 Předměty a pomůcky pro leváky 

Leváci to nemají v pravorukém prostředí vůbec lehké. Stačí se jenom zamyslet: 

nože jsou většinou nabroušené na špatnou stranu, škrabky, otvíráky, nůžky - vše je 

Pro leváky nepoužitelné. Elektrické zahradní nůžky, pily, vrtačky, navíc pera 

připevněná u přepážek na pravé straně... Samozřejmě, že v dnešní době existují tyto 

nástroje a přístroje i v provedení pro leváky, ale většinou je člověk objeví příliš pozdě, 

proto se zaměřím na předměty a pomůcky, které mohou rodiče obstarat pro své děti-

leváky ve specializovaných obchodech a usnadnit jim těžké začátky. 

V těchto obchodech jsou k dostání pera pro leváky, jejichž hroty jsou upravené 

pro levoruké psaní, takže dítě při psaní neroztrhne papír, neboť levák pero „tlačí" 

na rozdíl od praváka, který pero přes papír „táhne". Mezi tato pera patří ergonomické 

Pero Stabilo, které má vytvarovaný úchop pro levou ruku a je z protiskluzového 
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materiálu. Také pero Yoropen při držení zaručí správný úchop a ruka nemusí vyvíjet 

takový tlak. Další pera, jež jsou určená pro leváky, jsou pera Schneider a Tornádo. 

Děti, u kterých nebylo v pravý čas kontrolováno správné držení tužky a psaní 

ze spodu, mají sklony k rozmazávání, proto je pro tyto jedince vhodné rychle 

zasychající pero. Je to možná alternativa, abychom nemuseli žáky nutit 

k „akrobatickým" vymknutí ruky. Pro správný úchop tužky jsou vhodné násadky, které 

leváci nasadí na tužku a uchopí ji díky násadce přirozeně. 

Velice často dělá levorukým dětem problémy používání ořezávátka pro praváky. 

Mají-li v pravé ruce toto ořezávátko, musí tužku, kterou drží v levé ruce, otáčet směrem 

k tělu. Tento pohyb je namáhavější než pohyb, kdy se tužka otáčí směrem od těla, proto 

by ořezávátko pro leváky nemělo chybčt v jejich školní výbavč. 

Dále existuje pravítko speciálně pro leváky. Toto pravítko je k dostání rovněž 

ve specializovaných obchodech pro leváky popř. je lze objednat. Pravítko má čísla 

situovaná zprava doleva, takže je adekvátní pro rýsování levou rukou. Levák totiž táhne 

při rýsování čáru zprava doleva. Doporučuje se však používat až ve vyšších ročnících, 

aby se u dítěte nevyvolalo nesprávné číselné chápání. Na začátku školní docházky je 

třeba, aby se žáci naučili a zafixovali si směr zleva doprava. Pravítko pro leváky by 

mohlo být pro dítě v začátcích matoucí. 

Nůžky pro leváky jsou velice důležité. Dítě totiž při stříhání vidí linii a nemusí si 

tak překrucovat ruku - jako v případě, pokud by muselo použít nůžky pro praváky. 

Nůžky pro leváky mají jiné broušení a také rukojeť pro palec a ukazováček je jinak 

formovaná. Nůžky pro leváky jsou v dnešní době rovněž jako pera v mnoha obchodech 

k dostání. 

Další předměty pro leváky, které lze využít hlavně v domácnosti: škrabka 

na brambory, otvírák na konzervy, naběračka se žlábkem pro „lepší" nalévání, 

kuchyňský nůž, nabroušený na správnou stranu a vývrtka. 

Hrnky pro leváky jsou sice nesmyslné, ale rozhodně patří tato nabídka 

za zmínku. Vysvětlení je jednoduché - bohužel je mnoho dětských hrnků s obrázkem 

nebo pomalovaných pouze na jedné straně, takže dítě, které se chce na obrázek dívat, je 

nuceno brát hrnek do pravé ruky. 

Děti-leváci mívají problémy se zavazováním tkaniček a potřebují více času, aby 

se to naučili. Rodiče řeší tuto situaci kupováním bot na suchý zip. Zobrazení 
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od Franzisky Rossman popisují dva možné způsoby, jak lze tkaničku zavazovat 

(viz příloha č. 7). Zřejmě jsou zobrazení lb - 4b pro leváky, protože u tohoto způsobu 

přidržuje pravá ruka pouze kličku a levá ruka musí omotávat a provléká. 

Obecně lze říci, že naše prostředí bude vždycky pravoruké a leváci se s tím 

musí smířit a naučit se vněm žít. V každém případě si ho však mohou alespoň 

zpříjemnit a usnadnit pomůckami a předměty, které dnes naše společnost levákům 

poskytuje. 
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6. Sebepojetí levorukých 

V této kapitole se budu zabývat sebepojetím levorukého dítěte, protože 

na utváření osobnosti levorukého dítěte působí dva základní činitelé. Je to jednak vliv 

pravorukého prostředí, jednak vrozená levorukost. U většiny rozených leváků totiž 

přeučování znamená poškození individua a tím i sebepojetí. Pro přehledný rozvoj 

sebepojetí v jednotlivých vývojových období (od kojeneckého po mladší školní věk) 

jsem studovala hlavně odbornou psychologickou literaturu od Vágnerové. Chtěla bych 

analyzovat vliv leváctví na sebepojetí dítěte, zvláště s ohledem na sociální roli školáka. 

6.1 Sebepojetí 

V pedagogickém slovníku se sebepojetí (angl. self-concept) vymezuje jako ... 

Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, 

je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, např.: zobrazení já (já jsem především...), 

hodnocení já (mám být...), směrování (chtěl bych být...), vyjádření moci (mohu 

učinit...), vyjádření role (mám dělat...). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, 

vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umožňuje čl. orientovat se ve světě, 

stabilizovat svou činnost..." (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 209). 

Sebepojetí se vytváří již od počátku života, jeho základem jsou zkušenosti 

z raného vývoje a možná i z období prenatálního. Období mezi 3. a 6. měsícem je 

pokládáno za fázi základního uvědomování vlastní bytosti. Dítě začíná rozlišovat pocity 

vzniklé na základě vlastní aktivity od pocitů vyvolaných někým jiným. Vnímá své tělo 

nejen svýma očima, sluchem, hmatem, čichem, ale i vnitřními receptory, které reagují 

na různé fyziologické změny. Postupně si uvědomuje i vlastní tělo a jeho aktivity. 

Na základě pohybů těla dítě pochopí, že je oddělené od vnějšího světa a není tak jeho 

součástí. Později si uvědomuje svou vlastní jedinečnost. Chápe sebe sama jako 

samostatný subjekt, oddělený od matky. Výsledkem tohoto procesu je správné užívání 

osobního zájmena Já. Utváření já však pokračuje po celý život. Dítě začíná chápat 

na konci prvního roku života stálost a kontinuitu vlastní bytosti - (jsem to stále já, 

ačkoliv jsem jiným - stárnu). Batole používá pro označení sebe sama slovní znak. Je 
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jím nejprve jméno a potom osobní zájmeno já. Vlastní jméno pro dítě znamená 

neoddělitelnou součást jeho osobnosti. 

Jak uvádí Vágnerová, přispívají ke zpřesnění základního sebepojetí i reakce 

jiných lidí. Jejich projevy utvrzují v dítěti vědomí, že je samostatnou bytostí. Například 

jméno dítěte je něco jedinečného a odlišného od jiných dětí, sourozenců a členů rodiny, 

že přispívá k utváření sebe sama jako sociální bytosti. „Dítě si prostřednictvím reakcí 

jiných lidí potvrzuje hodnotu vlastní bytosti. Přijímá jejich hodnocení, které se stává 

sebehodnocením. Vztah k sobě samému je již od počátku ovlivňován i sociálním přijetím 

a oceněním. Pozitivní akceptace podporuje jistotu a vědomí přijatelné hodnoty vlastní 

existence" (Vágnerová, 2005, s. 117). 

Rozvoj sebepojetí se podle Vágnerové projevuje ve vztahu k osobnímu 

vlastnictví. Děti považují věci za své, i když je momentálně nevidí nebo nemají v ruce. 

„ Dítě chápe rozdíl mezi já a ne-já, mezi vlastním a cizím. U batolat se dosažení této 

úrovně projevuje např. ve hře, kde dítě zdůrazňuje svou pozici i svoje vlastnictví 

(odmítá např. půjčovat svoje hračky). V tomto případě nejde o sobectví, ale o typický 

projev dané vývojové fáze" (Vágnerová, 2005, s. 166). 

V batolecím období potřebuje být dítě pochváleno, oceněno a tím si potvrdit 

hodnotu svých kompetencí i sebe sama. Velice značný význam má pro jeho vývoj 

zpětná vazba ve formě reakcí dospělých. Dítě si také začíná uvědomovat, že musí svoje 

chování usměrňovat a přizpůsobit je požadavkům rodičů (chce se vyhnout trestu či 

odmítání a chce být pozitivně chváleno a hodnoceno). „Prostřednictvím rodičovského 

hodnocení, které mívá stabilní charakter, si batole začíná uvědomovat svoje typické 

vlastnosti, jejich trvalost a hodnotu. Posiluje se tak vědomí vlastní bytosti, která se liší 

od ostatních, i její kontinuity v čase a v různém kontextu" (Vágnerová, 2005, s. 167). 

V tomto období si dítě uvědomuje sebe sama jako bytost, jenž je schopná samostatně 

jednat. 

Předškolní dítě ví, jaké je, orientuje ve vlastním těle, proto je pro něj důležité, 

jak vypadá. Jakákoliv proměna vnějších znaků je chápána jako proměna identity, proto 

dítě většinou odmítá nové, odlišné oblečení nebo změnu účesu, protože se bojí, že ztratí 

identitu. Předškoláci pojímají do svého sebepojetí čím dál více schopností ukazujících 

jejich samostatnost, mají sklony k přeceňování a nadhodnocování svých kompetencí. 

Pro tyto děti je typická tendence vychloubat se. Rozvoj dětského sebepojetí ovlivňuje 
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aktivita a iniciativa. Děti jsou většinou zvídavé a rádi chtějí dělat všechno jako dospělí. 

Projevuje se u nich potřeba něco zvládnout a prokázat tak svoje kvality, chtějí něco 

pozitivního vytvořit. Jakmile se jim však něco nedaří, mohou se cítit viníky svého 

selhání. Předškolní děti mají majetnické sklony, nechtějí své věci nikomu půjčit. Toto 

vlastnictví se projevuje i ve verbálním vyjadřování typu - moje auto, moje maminka,... 

Dítě je schopné se podělit o své hračky a rodičovskou pozornost teprve po 5. roce 

života, kdy dozrává jeho dětská osobnost. Zejména v starším předškolním věku se dítě 

srovnává se svými vrstevníky, rádo by bylo jako oni, proto se jim chce podobat způsoby 

chování, oblečením nebo preferencemi (chce totéž jídlo). Pro dítě předškolního věku 

jsou velice významné role, které přesahují rámec rodiny a určují jeho pozici v jiném 

sociálním prostředí, např. role kamaráda nebo žáka mateřské školy. 

Jak cituje Vágnerová Steinberga a Belskyho je velice důležité pro sebepojetí 

školního dítěte, kým se cítí být, jaký je subjektivní obraz jeho osobnosti. „Dětské 

sebepojetí vyplývá ze zkušeností se sebou samým. Tyto zkušenosti jsou zpracovány 

na aktuální úrovni emoční zralosti a způsobu uvažování. Na počátku školního věku bývá 

dětské sebehodnocení ještě nepřesné a je ovlivňováno aktuálními zážitky. Dítě např. 

o sobě řekne, že je chytré, protože se mu právě povedlo napsat správně úkol. To ale 

neznamená, že je nadměrně sebevědomé, spíše jde o projev kognitivní nezralosti" 

(Vágnerová, 2005, s. 305). 

Sebepojetí dítěte je značným způsobem ovlivňováno postoji, hodnocením i 

názory jiných lidí. Již od 7 let je dítě schopné přemýšlet o tom, co si o něm ostatní lidé 

myslí a to i pokud se jedná o emoční projevy: 

• Emoční přijetí chápeme jako pozitivní projev citového vztahu, sympatie a lásky, 

na druhé straně může jít o negativní citový vztah projevující se zavržením, 

odmítnutím či nezájmem. Prožitek určitého citového přijetí podporuje dítěte 

sebedůvěru a jeho sebeúctu. 

• Rozumové hodnocení - kladné hodnocení výkonu a chování svědčící 

o dosažení přijatelné úrovně, vzbuzuje u dítěte sebedůvěru ve vlastní 

schopnosti, ale i možnost, že dokáže zvládnout i pozdější požadavky. 

Během prvních let školní docházky dochází ve vztahu k vlastnímu výkonu k vývojové 

proměně. Předškolní dítě je spokojeno, když úkol udělá, kdežto školák si zakládá 

na tom, aby udělal úkol dobře. Je tedy kritičtější než předškolní dítě. Dokáže totiž 
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posoudit svůj výkon například podle výsledků ostatních dětí nebo podle určité normy, 

kterou představuje nějaký standard. „Postoj autorit se může projevit nejenom ve vztahu 

k aktuálním, resp. minulým výkonům, ale i očekáváním do budoucnosti. Takové 

hodnocení významně ovlivní dětskou identitu" (Vágnerová, 2005, s. 306). Podle 

Vágnerové ovlivňuje sebehodnocení školáků spíše názor celé skupiny než hodnocení. 

Jestliže však nemá žák úspěch, zvyšuje se u něj nebezpečí vzniku pocitů méněcennosti a 

nedostatečnosti. 

Školák se identifikuje příslušností k několika sociálním skupinám. Ale již 

v předškolním věku se u dítěte vytváří pro něj velice důležité vědomí rodinné identity. 

V průběhu školního věku se stává součástí identity i příslušnost k určité instituci, např. 

ke škole, ale i příslušnost k vrstevnické skupině. Dítě je kritičtější, bere v úvahu svoje 

přednosti i nedostatky. Neulpívá již na egocentrismu. Podle Vágnerové si dítě středního 

předškolního věku uvědomuje, co je pro ně typické a kým je resp. v čem se liší 

od ostatních. 

• „ Uvědomuje si stálost své osobnosti. Osmileté dítě ví, že zůstane týmž člověkem 

i v budoucnosti, přestože se mnohé jeho vlastnosti a kompetence rozvinou a 

změní. Školáci používají k popisu své osobnosti trvalejší a méně náhodné 

charakteristiky než dřív. Sebehodnocení se stává stabilnějším, je obtížnější je 

změnit. 

• Uvědomuje si svou jedinečnost sebe sama " (Vágnerová, 2005, s. 309). 

6.2 Vliv leváctví na sebepojetí 

Jak už jsem výše uvedla, bylo leváctví považováno za něco nenormálního, 

za něco, co je lépe zatajovat nebo dokonce skrývat. Tento názor je ovšem přežitkem 

zdob dávno minulých. Rozeným levákům byl život při takovém nazírání značně 

ztrpčován. Podle Sováka nebyly ani vědecké názory na levorukost o nic lepší. Například 

psychiatr Lombroso považoval levorukost za známku méněcennosti a za znak 

degenerativní. Mnozí autoři se zabývali výzkumy leváctví ve spojitosti s různými 

Poruchami a nemocemi. „Hledaly se vzájemné vztahy mezi levorukostí a četnými 

Poruchami, jako např. souvislost levorukosti, padoucnice a mravní méněcennosti, nebo 
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vzájemné vztahy mezi leváctvím, koktavostí a šilhavostí apod. Je nutno přiznat, že 

odborná literatura zabývající se problémem levorukosti na základě zjištěných fakt 

zdůrazňovala, že se u leváků vyskytuje podstatně více nejrůznějších poruch než 

upraváků....Je však otázka, zda z těchto skutečností lze opravdu činit závěr, že by 

leváctvíbylo znakem degenerativním a výrazem méněcennosti individua" (Sovák, 1960, 

s. 54). 

Pokud je přirozený vývoj leváků nějakým způsobem narušován, jako například 

schopnost vedoucí ruky nebo vývoj řeči, nedochází k rozvoji kvalitního člověka. Pokud 

má levák slabší nervový systém a nedokáže zvládnout všechny nevýhody pravorukého 

prostředí či nátlaku, má větší předpoklady k nejrůznějším poruchám i k povahovým 

vadám. Je nutné zdůraznit, že narušování přirozené laterality může snížit výkon dítěte a 

jeho uplatnění. „S potlačováním levorukosti se dítě vlastně stlačuje na nižší úroveň své 

možné obratnosti, a tím se postupně u něho vyvíjí vědomí vlastní neobratnosti i 

méněcennosti proti druhým dětem" (Sovák, 1960, s. 90). 

Shrnutím této kapitoly lze konstatovat, že projevy leváctví je nutno brát zcela 

přirozeně. Je to jev, který není třeba skrývat. Pro další povahový růst dítěte by bylo 

na škodu, kdyby rodiče chtěli jeho levorukosti věnovat příliš mnoho pozornosti a 

nadbytečného zájmu. Zcela určitě stačí dítěti pouze říci, že každý pracuje tou rukou, 

kterou má obratnější, někdo pravou, jiný levou. Dítě pochopí, že je to naprosto normální 

věc a nemusí se cítit vyčleněný, protože se odlišuje od ostatních dětí. Dítě má být 

poučeno, že jeho levorukost není ani vada ani nějaká zvláštnost, ale že je to docela 

obyčejný lidský jev. Levák v prvním ročníku má mít plnou podporu ve svém učiteli, 

aby se mohl zapojit do kolektivu třídy. Pokud se dítě dostane do situace, kterou ne zcela 

svojí vinou nezvládne, bude zažívat stres a frustraci, což v konečném důsledku může 

ovlivnit jeho duševní vývoj, sebepojetí i kvalitu vzdělávání. 

Závěr 

Shrnutím teoretické části můžeme říci, že kultura je pravomká a levorukost 

nebyla normální, dá se však předpokládat, že leváctví je v současné době považováno 

za přirozený jev. Přesto je ale nutné, aby učitel používal správné psychologické i 
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metodické vedení a byl na levoruké žáky připraven, a proto má smysl stále 

shromažďovat informace a zjišťovat, jak se učitelé k tomuto jevu staví. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. Charakteristika výzkumu a použité metody 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké znalosti a dovednosti mají učitelé ve vztahu 

k vytváření vhodného učebního prostředí levorukého dítěte. Zaměřila jsem se na postoje 

učitelů k levorukým dětem a snažila se najít odpověď na otázku, zdaje tato situace dnes 

vnímána jako problém, obtíž. Také posoudit, zda se studenti učitelství těmito 

okolnostmi zabývají, zda mají potřebné znalosti a jsou na tyto děti připraveni. Dalším 

cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenosti levorukých různých věkových kategorií 

ze školního vzdělávání, zejména jejich vliv na sebepojetí. 

V souvislosti s těmito cíli jsem si formulovala následující výzkumné 

předpoklady: 

1. Učitelé přistupují k levorukým přirozeně. 

2. Předpokládáme, že se studenti nezabývají problémem leváctví, protože ho 

považují za zcela přirozený jev. 

3. Zkušenosti levorukých ve věku 45-50 let a nad 60 let ze školního vzdělávání 

jsou horší než zkušenosti levorukých ve věku 20-25 let a 6-11 let. 

Pro výzkum byly použity dvě metody. Dotazník pro učitele, dotazník 

pro studenty a rozhovor s levorukými všech věkových kategorií. 

Dotazník pro učitele vyplnilo 30 učitelů vyučujících na prvním stupni základní 

školy. Dotazník se skládal z 9 položek (viz příloha č. 8). Na dotazník pro studenty 

odpovídalo rovněž 30 respondentů, studentů 5. ročníku učitelství 1. st. ZŠ. Dotazník 

obsahoval 7 položek (viz příloha č. 9). 

Rozhovor jsem prováděla s těmito věkovými kategoriemi: 6-11 let, 20-25 let, 

45-50 let a nad 60 let. Rozhovor jsem vedla s každým zvlášť. Měla jsem vytvořené 

přesně znějící otázky (viz příloha č. 10), ale respektovala jsem individualitu a 

jedinečnost každého respondenta, proto jsem např. u dětí nechávala volný průběh, spíše 

tak, jak to vyžadovala situace každého konkrétního dítěte. 

Pro lepší přehlednost jsem vložila zkoumaný vzorek do tabulky číslo 1: 
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Tab. 1. Zkoumaný vzorek všech respondentů 

DOTAZNÍK ROZHOVOR 

studenti učitelé leváci 

počet 30 30 90 

pohlaví mužské ženské mužské ženské mužské ženské 

leváci 2 0 0 0 44 46 

praváci 27 1 29 1 0 0 



8. Výzkumné úkoly 

8.1 Dotazník pro studenty 

Dotazník pro studenty sledoval následující oblasti: 

1. Zda studenti pociťují leváctví jako problém. 

2. Zda vnímají rozdíly ve výuce psaní u leváků a praváků. 

3. Zda mají studenti představu, jak levákům pomoci. 

4. Zda studují studenti něco cíleně o leváctví. 

Výzkumný vzorek získaný dostupným výběrem je tvořen 30 studenty 5. ročníku 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jak ukazuje tabulka č. 2, z třiceti dotazovaných je pouze 

jeden respondent mužského pohlaví a dva respondenti jsou leváci. 

Tab. 2. Zkoumaný vzorek studentů 

pohlaví levák/pravák počet 

mužské 
leváci 0 

mužské 
praváci 1 

ženské 
leváci 2 

ženské 
praváci 27 

celkem 30 

Konstrukce dotazovaných položek: 

Na základě otázky č. 1 „Cítíš to, že budeš mít ve třídě leváka, jako přítěž?", 

zjistím, zda považují studenti leváctví jako problém. Myslím si, že studenti budou 

reagovat na tuto otázku záporně, protože necítí leváctví jako něco obtížného. 

Otázka č. 2 „Cítíš potřebu vyhledávat informace o leváctví?" mi pomůže 

zmapovat, jak velký problém je pro studenty leváctví. Domnívám se, že studenti 
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nepovažuji leváctví za velký problém, ale z teoretické části jsem zjistila, že Spatné 

zacházení s leváky může mít i negativní vliv na tyto jedince. 

Z otázky č. 3 „Myslíš se, že levák potřebuje nějaké zvláštní podmínky 

při psaní?" a z otázky č. 4 „Myslíš si, že existují rozdíly v tom, jak ukázat levákovi 

správnou techniku psaní oproti pravákovi?" sleduji, zda studenti pociťují rozdíly 

ve výuce psaní a jestli mají představu, jak jinak levákům pomoci. Pro žáky je velmi 

důležité, aby jim učitel dokázal ukázat, jak správně uchopit pero, nebo aby učitel 

názorně předvedl, jak správně psát levou rukou. 

Otázka č. 5 „Znáš nčjaké pomůcky, které by mohli leváci používat?" je spíše 

informativní. Z této otázky mohu zjistit, jestli studenti znají základní pomůcky jako je 

pero nebo mají i širší podvědomí o pomůckách pro leváky. 

Otázka č. 6 „Přečetl/a jsi nějakou publikaci o leváctví?" a otázka č. 7 „Byl/a jsi 

v průběhu studia poučena o leváctví?" mi zodpoví, zda-li se studenti o leváctví cíleně 

zajímají a sami si něco nastudovali a jak jsou celkově o tomto tématu informováni. 

8.2 Dotazník pro učitele 

Dotazník pro učitele sledoval následující oblasti: 

1. Zda učitelé pociťují leváctví jako problém. 

2. Zda mají učitelé zkušenost s přeučováním. 

3. Zda přeučování ještě existuje. 

4. Zda používají nějaké pomůcky. 

5. Zda se o leváctví zajímají. 

Soubor je tvořen 30 učiteli, vybranými tak, aby byly zastoupeny nejen školy 

pražské ale i školy z venkova. Dotazník vyplnilo celkem 9 učitelů venkovských škol a 

21 učitelů pražských, kteří vyučují na prvním stupni základní školy. Z třiceti 

dotazovaných je pouze jeden respondent mužského pohlaví a všichni jsou praváci. 

Devět dotazovaných vyučuje v 1.-2. třídě, osm v 1.-5. třídě, sedm ve 3.-5. třídě a šest 

jinak (viz tabulka č. 3). 
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Tab. 3. Zkoumaný vzorek učitelů 

pohlaví levák/pravák počet 

mužské 
leváci 0 

mužské 
praváci 1 

ženské 
leváci 0 

ženské 
praváci 29 

celkem 30 

Konstrukce dotazovaných položek: 

Otázkou č. 1 zjistím, ve kterých třídách učitelé nejčastěji za svou praxi učili. 

Otázkou č. 2 „Znáte nějaké pomůcky pro leváky? sleduji, jak velice jsou učitelé 

zasvěceni do problematiky leváctví a zda-li mají přehled o pomůckách pro leváky. 

Domnívám se, že učitelé uvedou například pero a nůžky pro leváky, ale touto otázkou 

se snažím zjistit, zda-li ví i o jiných pomůckách, jako jsou podložky pro správný sklon 

nebo pravítko s nulou na pravé straně. 

Otázka č. 3 „Považujete přítomnost leváka ve třídě za obtížnou?" mi odpoví, 

jaký zaujímají učitelé přístup k žákům levákům. Podle odborné literatury by však měli 

být s tímto tématem dostatečně seznámeni, a proto by jim žák levák neměl činit žádné 

obtíže. 

Otázkou č. 4 „Myslíte si, že existují rozdíly ve vývoji psaní u leváků a praváků:" 

mohu ze zkušeností učitelů zjistit, zda-li se nevyskytuje některý z problémových jevů 

častěji a nebo zda-li má leváctví vliv na vývoj v písmu. 

Otázkou č. 5 „Setkal/a jste se s případy, kdy se rodina snaží leváka přeučit?" 

sleduji všímavost učitelů a také to, jestli se vyskytuje problém přeučování i v dnešní 

době. Spíše se domnívám, že tento problém je vyřešen, ovšem z odborné literatury jsem 

zjistila, že i v dnešní době mohou do vývoje leváka zasáhnout prarodiče. 

Otázka č. 6 „Víte o něčem nebo napadá Vás něco, co levákům chybí a rozhodně 

by to uvítali?" zjišťuje například kreativitu a nápady učitelů, které mohou získat během 
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praxe. Podle mého názoru mohou učitelé přijít na různé pomůcky, které si sami 

v průběhu let vyrobili. 

Otázkou č. 7 „Byla Vám nabídnuta speciální příprava nebo kurz pro výuku dětí, 

které píšou levou rukou?" sleduji, v jaké míře je toto téma sledováno a jak je důležité 

pro učitele. Domnívám se, že učitelé berou toto téma úplně přirozeně a nekladou mu 

žádný větší důraz, z teoretické části jsem však zjistila, jak jsou některé podmínky 

ve výuce a výchově důležité pro správný rozvoj leváctví. 

Otázka č. 8 „Jaké pomůcky byste využil/a pro usnadnění výuky psaní leváků?" 

souvisí s otázkou č. 2 a č. 6. 

Poslední otázkou „Kolik máte let praxe?" zjišťuji, zda-li existují rozdíly 

v názorech učitelů s delší praxí a učitelů s kratší praxí. Myslím si však, že rozdíly 

nebudou až tak veliké. 

U obou dotazníků je velice důležité, zda-li odpovídá na otázky levák nebo 

pravák. Odpovídá-li na otázky levák, domnívám se, že se celá situace pro leváka mění. 

Rozhodně nebude cítit leváka ve třídě jako přítěž a možná dokáže lépe i z vlastní 

zkušenosti popsat, co by levákům pomohlo a co jim například zase chybí. 

8.3 Otázky k rozhovorům 

Rozhovor pro věkovou kategorii 6-11 sledoval následující oblasti: 

1. Zda se objevuje přeučování leváků i v dnešní době. 

2. Zda leváci používají speciální pomůcky a mají nějaké problémy. 

3. Zda se rodiče levákům věnují a snaží se jim ukazovat postupy na levou ruku. 

4. Zda se leváci vnímají jako něco výjimečného nebo naopak. 

Rozhovor pro věkovou kategorii 20-25 sledoval následující oblasti: 

1. Zda byli leváci této kategorie přeučováni (devadesátá léta). 

2. Zda se potýkali s nějakými problémy. 

3. Zda se cítí jako výjimeční, méněcenní nebo zcela přirozeně. 
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Rozhovor pro věkovou kategorii 45-50 let a nad 60 let sledoval následující 

oblasti: 

1. Zda byli všichni dotazovaní leváci přeučováni. 

2. Zda se u leváků projevily některé následky vlivem přeučování. 

3. Zda přeučování ovlivnilo sebepojetí leváků. 

4. Zda po přeučování používají pouze pravou ruku na všechny úkony. 

Soubor tvoří celkem 90 respondentů různých věkových kategorií. Ve věkové 

kategorii 6-11 let je 30 dětí, z toho 13 dívek a 17 chlapců. Ve věkové kategorii 20-25 let 

je rovněž 30 respondentů, z toho 15 žen a 15 mužů. Věkovou kategorii 40-55 let a 

nad 60 let jsem sloučila, protože dotazovaní mají podobné zkušenosti. Celkový vzorek 

je přehledně zasazen do tabulky č. 4: 

Tab. 4. Zkoumaný vzorek leváků prostřednictvím rozhovorů 

věk 
pohlaví 

počet věk 
mužské ženské 

počet 

6-11 17 13 30 

20-25 15 15 30 

45-50 a nad 60 14 16 30 

celkem 46 44 90 

Konstrukce dotazovaných položek: 

Pro věk 6 - 1 1 let: 

Otázky pro děti jsou formulované do „dětské řeči". 

1. Co říkali rodiče, když zjistili, že asi budeš levák? 

2. A co paní učitelka v první třídě? 

3. Říkal Ti někdy někdo, že máš psát pravou rukou? Otázkou č. 1, č. 2 a č. 3 se 

snažím zjistit, zda-li se i v dnešní době objevuje problém přeučování. Spíše se 

však domnívám, že je to přežitek. 
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4. Používáš při výuce něco jiného (pomůcky), než děti, které píšou pravou rukou? 

Domnívám se, že děti v dnešní době vnímají např. pero jako přirozenou věc, 

kterou používají od 1. třídy. 

5. Na jaké straně lavice sedíš? 

6. Stávalo se Ti někdy, že jsi nepochopil/a, jak máš co dělat, protože Ti to nikdo 

neukázal na levou ruku (např. zavazování tkaničky)? Při čem? Touto otázkou 

zjišťuji, jak moc se věnují rodiče levákům a zda-li se jim snaží ukázat, jak 

správně dělat věci na levou ruku. 

7. Když Ti rodiče něco vysvětlovali, ukazovali Ti to levou nebo pravou rukou? 

8. Máš nějaké problémy? 

9. Co si o tom myslíš nebo co na to říkáš, že jsi levák? 

10. Jaké je Tvé písmo? Při rozhovoru by bylo pro děti těžké uvědomit si, jaké mají 

písmo, proto jsem využila školních sešitů a nahlédla, jaké mají písmo. 

11. Děláš všechno levou rukou? 

12. Je někdo z rodiny levák nebo jsi jediný/jediná? 

Pro věk 20 - 25 let: 

1. Jak k tobě přistupovali rodiče? Otázkou zjistím, zda-li rodiče leváky této věkové 

kategorie přeučovali. Spíše se však domnívám, že byla levákům ponechána 

ve většině případech jejich levorukost a nebyli vedeni na pravou ruku. 

Z odborné literatury jsem ale zjistila, že i v některých případech byli v dětství 

leváci ovlivňováni a přeučováni jejich prarodiči. 

2. Jak k tobě přistupovala učitelka v 1. třídě? Z této otázky zjistím, jak byli leváci 

ve škole chápáni. Myslím si, že v devadesátých letech nebyly děti přeučovány, 

protože již v roce 1967, kdy byl vydán pokyn MŠMT, měli učitelé respektovat 

individualitu dítěte, brát zřetel na levoruké děti a věnovat jim zvláštní pozornost. 

Nevylučuji však možnost, že by se mohly vyskytnout případy, kdy bylo dítě 

ještě v této době přeučováno, protože velice záleží na charakteru a osobnosti 

učitele. 

3. Jak vypadala výuka? Dotazovaní popisují, jak probíhala výuka. Kde seděli, zda-

li se jim někdo nesmál. 
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4. Jak jsi to vnímala? Sleduji pocity leváků. Zda-li jim nebylo například 

nepříjemné, že psali levou a odlišovali se tím od praváků. 

5. Používal/a jsi něco zvláštního než jiné děti? Touto otázkou zjišťuji, zda-li měli 

leváci k dispozici pomůcky pro leváky, v jaké míře nebo zda-li se učitelé 

nesnažili si jejich situaci usnadnit vlastními pomůckami a nápady. 

6. Jak vnímáš sebe jako leváka? Otázkou sleduji sebepojetí leváků. Vnímají se 

jako výjimeční, normální nebo diskriminovaní? S touto otázkou souvisí i otázka 

číslo 4. 

7. Vnímáš levorukost jako problém a proč? 

8. Měl/a jsi někdy s něčím problém? Otázkou 7 a 8 zjistím s jakými problémy se 

potýkají leváci. Podle mého názoru se budou odpovědi týkat nástrojů, které jsou 

výhradně pro praváky. 

9. Jaké je tvé písmo? Sleduji, zdaje písmo leváku čitelné nebo nečitelné. 

10. Děláš všechno levou rukou? Touto otázkou zjišťuji, jestli se leváci přizpůsobili 

pravorukému prostředí a používají i pravou ruku nebo jestli si dokázali poradit a 

přišli na způsob, jak zacházet s nástroji v levé ruce. 

11 .Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

Pro věk 40 - 55 let nebo nad 60 let: 

1. Jak kVaší levorukosti přistupovali rodiče? Touto otázkou zjistím, zda-li se 

rodiče nesnažili leváka přeučovat. Pakliže ano, jakým způsobem. Z odborné 

literatury jsem zjistila, že lidé v této věkové kategorii, byli vedeni spíše 

na pravou ruku. 

2. Jak k Vaší levorukosti přistupovali učitelé? Otázka je obdobná otázce první. 

Mohu tak zjistit, jak k leváctví přistupovali učitelé. 

3. Jak vypadala výuka? Jedinci popisují, jak probíhala výuka. Zda-li museli 

podstoupit tělesné tresty nebo byly terčem posměchu. Co používali za náčiní. 

Zda-li seděli na levé straně stolu, atd. 

4. Jak jste to vnímal/a? Z této otázky sleduji pocity leváků, které prožívali. Zda-li 

neměli nějaké zdravotní, psychické potíže. Jak se vnímali (sebepojetí). 

5. Kdy se to změnilo? Sleduji období, kdy došlo ke zlomu. Spíše se domnívám, že 

ti, kteří neprodělali tak závažné změny, nepocítí, kdy se vše obrátilo k lepšímu. 
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6. Jak vnímáte sebe jako leváka? Touto otázkou chci zjistit, zda-li se leváci 

považují za výjimečné, diskriminované, úplně normální. Zda-li vnímají leváctví 

jako výhodu nebo spíše nevýhodu. 

7. Vnímáte levorukost jako problém a proč? 

8. Měl/a jste někdy s něčím problém? Otázka č. 7 a č. 8 spolu souvisí. Mají leváci 

s něčím problémy? V čem konkrétně? Dokáží si sami poradit? 

9. Jaké je Vaše písmo? Je písmo leváků čitelné? Nebo naopak přeučení leváci, kteří 

píší pravou - nemají náhodou problémy s úpravou a čitelností? Jaký mají sklon? 

10 .Děláte všechno levou rukou? Chci zjistit, zda-li v důsledku přeučování 

na pravou ruku používají i levou. 

11. Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 
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9. Výsledky výzkumu 

9.1 Dotazník pro studenty 

Jednotlivé odpovědi jsou přehledně zpracovány do tabulky č. 5 vyjadřující 

četnosti odpovědí a procenta. V tabulce jsou odlišeny i odpovědi studentů-leváků. Pro 

jasnější představu, jak studenti odpovídali, vkládám do přílohy jeden vyplněný dotazník 

(viz příloha č. 11). 

Tab. 5. Četnost odpovědí studentů na dotazník 

Otázka 

Odpověď 

Otázka praváci(28) leváci (2) 
ANO [%] NE [%] 

Otázka 

ANO NE ANO NE 
ANO [%] NE [%] 

číslo 1 1 27 0 2 3 97 

číslo 2 17 11 1 1 60 40 

číslo 3 27 1 2 0 97 3 

číslo 4 22 6 1 1 77 23 

číslo 5 19 9 1 1 67 33 

číslo 6 4 24 1 1 17 83 

číslo 7 25 3 2 0 90 10 

Z odpovědí na otázku číslo 1 vyplývá, že nevidí žádné rozdíly mezi levákem a 

pravákem. Považují leváka za stejně hodnotného jako praváka. Chápou ho jako 

individualitu, ke které by se mělo individuálně přistupovat stejně tak jako k pravákovi. 

Pouze jedna z odpovědí 30 dotazovaných byla ano - respondentka se hájí tím, že nemá 

žádné zkušenosti s prací s leváky a rozhodně by nechtěla něco zanedbat. Celkově lze 

říci, že studenti (budoucí učitelé) necítí to, že budou mít leváka ve třídě, jako přítěž. 

Pro studenky - levačky je levák naprosto přirozený a ve třídě jim nebude činit rozhodně 

žádné potíže. Spíše studentky řeší jako budoucí učitelky problém, že budou muset 
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názorně předvádět pravákům nácvik psaní pravou rukou. V každém případě je pro ně 

tento problém řešitelný „Je to otázka cviku naučit se psát pravou." 

Na otázku číslo 2 odpovídá více jak polovina dotazovaných, že cítí potřebu 

vyhledávat informace o leváctví. Svoje odpovědi zdůvodňují takto: předpokládají, že 

budou mít někdy ve své třídě leváka a měli by vědět, jak mu pomoci, aby se naučil 

správné psát. Dalo by se říci, že cítí určitou zodpovědnost, aby něco nezanedbali. Zbylá 

část studentů nepovažuje leváctví za nejaktuálnější pedagogický problém nebo se ve své 

praxi s leváky nesetkali, proto neměli potřebu záměrně vyhledávat tyto informace. 

V každém případě ale tvrdí, že jakmile budou postaveni před tento problém a budou mít 

ve třídě leváka, určitě nějakou odbornou literaturu vyhledají. Studenti leváci mají pocit, 

že mají dostatek informací, které získali na základě vlastní zkušenosti. Navíc je tato 

tematika zajímá, protože se jich velmi týká. 

K otázce číslo 3 si všichni studenti mimo jednoho myslí, že levák potřebuje 

zvláštní podmínky při psaní. Mezi tyto podmínky nejčastěji uváděli místo, kde by měl 

levák sedět - tedy na levé straně lavice od praváka nebo s levákem. Dalšími 

podmínkami je správně natočený sešit, dostatek světla, aby si nestínil píšící rukou, 

vhodné psací pomůcky, které se nerozmazávají a hlavně správný úchop pera. 

Na otázku číslo 4, zda existují rozdíly v tom, jak ukázat levákovi správnou 

techniku psaní, odpověděla převážná většina ano. Své odpovědi zdůvodňují takto: 

Učitel by měl umět ukázat levákovi správnou techniku psaní levou rukou, ukázat mu, 

jak má správně držet pero, jak má sedět, jak má mít natočený sešit,... Také studenti 

odpovídali, že leváci musí při psaní pero tlačit a musí tím mnohem intenzivněji pracovat 

na uvolnění píšící ruky, zatímco praváci při psaní pero „táhnou". 

Dvě třetiny studentů zná nějaké pomůcky, které měli vypsat do otázky číslo 5. 

Mezi těmito pomůckami se nejčastěji objevovaly pera pro leváky, jejichž inkoust 

rychleji zasychá, dále nůžky, trojhranné tužky, ale také podložky pro správný sklon 

sešitu, násadky pro správný úchop tužky, písanky se vzory písma na pravé straně. Mezi 

pomůckami se objevili i kuchyňské doplňky jako je škrabka na brambory. Pouze jeden 

student - levák, napsal mezi výčet pomůcek i pravítko s nulou na pravé straně. Jedna 

třetina nezná žádné pomůcky. Myslím si, že každý budoucí učitel by měl znát alespoň 

základní pomůcky jako je pero a nůžky pro leváky. Spíše se domnívám, že se studenti 

nenamáhali přemýšlet. 27 studentů z 30 absolvovalo přednášku a seminář zabývající se 
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leváctvím na kurzu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní, kde se o pomůckách pro 

leváky rozhodně hovořilo. Celkově můžeme říci, že dvě třetiny studentů 5. ročníku 

Učitelství 1. st. ZŠ mají určitě přehled o základních pomůckách pro leváky a někteří 

z nich dokonce až rozšířený. 

Z výsledků odpovědí na otázku číslo 6 - „Přečetla jsi nějakou publikaci o 

leváctví?" je zřejmé, že se převážná většina studentů o tuto problematiku nezajímá. Ti, 

kteří nějakou publikaci četli, považují za zajímavé následky přeučování z levé ruky na 

pravou. 

Na poslední otázku odpověděla rovněž většina respondentů, že byla v průběhu 

studia poučena o leváctví. Ti, kteří odpověděli kladně uvádějí pouze jediný seminář -

Didaktiku prvopočátečního čtení a psaní. Z pěti poznatků, které v kurzu získali uvádí 

nejčastěji tyto: Leváctví je zcela přirozené. Přeučování na praváctví může způsobit 

dítěti nejrůznější problémy. Je třeba dbát na správnou polohu celého těla. Jak 

diagnostikovat leváctví. Jaké pomůcky mohou leváci používat. Důležité je však 

podotknout, že studenti věnovali v tomto kurzu leváctví pouze jednu přednášku a jeden 

seminář, takže asi nemohli probrat tuto problematiku tak dopodrobna. 

Na následujícím grafu je zobrazena četnost kladných a záporných odpovědí 

v procentech: 

Graf 1. Četnost odpovědí studentů v procentech 
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90 
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Souhrnně lze říci, že studenti nepociťují leváctví jako problém, proto cíleně 

nestudují žádnou literaturu týkající se leváctví. Mají představu, jak levákům pomoci. 

Pokud by se vyskytly nějaké problémy, vyhledají odbornou literaturu, aby je co nejdříve 

odbourali. Vnímají rozdíly ve výuce psaní u leváků a praváků. 

9.2 Dotazník pro učitele 

Pro přehlednost jsem zvolila tři různé druhy tabulek. První tabulka č. 6 se týká 

otázek, kde učitelé odpovídali pouze ANO nebo NE a svojí odpověď zdůvodňovali. 

Jsou to otázky číslo 2, 5 a 7. 

Tab. 6. Odpovědi učitelů na otázky č. 2, 5, 7 

Otázka 
Odpověď 

Otázka 
ANO NE ANO [%] NE [%] 

číslo 2 28 2 93 7 

číslo 5 10 20 33 67 

číslo 7 3 27 10 90 

Na otázku, zda znají učitelé nějaké pomůcky pro leváky opověděla převážná 

většina ANO. Mezi těmito pomůckami se nejčastěji opakovaly pera a nůžky. Pomůcky, 

které byly zmíněny pouze jednou jsou pastelky, trojhranný program, hodinky, otvírač, 

škrabka, hokejka. Písanky se vzorem písma zmínili dva respondenti. Je zajímavé, že se 

v odpovědích nenašla například podložka nebo pravítko pro leváky. Můžeme tedy říci, 

že učitelé mají pouze základní přehled o těchto pomůckách. Velice mě zarazila jedna 

odpověď, kde učitelka uvádí jako pomůcku „přeučení", navíc má praxi 11 let, takže by 

člověk nepředpokládal, že by mohla zastávat takový názor. 

Na otázku číslo 5, zda se učitelé někdy setkali s případy, kdy se rodina snaží 

leváka přeučit, odpovědělo 10 učitelů kladně. Při podrobnějším zkoumání, jak je to 

dlouho, jsem dospěla k neočekávanému závěru, že jsou děti přeučovány i v dnešní době. 

Dvě respondentky totiž zaregistrovaly přeučování před třemi lety a dokonce i před 
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rokem. Jinak se zde objevovaly doby jako 8 let, několikrát 10 let, 15 let, 20 let a 23 let. 

Učitelky poznaly většinou vliv přeučování na těchto projevech: Dítě začalo koktat, mělo 

velké grafomotorické obtíže, problémy s pravou a levou stranou, bylo úzkostné a 

nevědělo, kterou ruku má použít. 

Většina respondentů se nezúčastnila ani jí nebyl nabídnut kurz pro výuku dětí, 

které píšou levou rukou. Pouze tři učitelky se zúčastnily kurzu, z toho dvě s praxí 25 a 

27 let uvedli M. Sováka - Práce s levákem. Bohužel z těchto odpovědí není jasné, zda-li 

se nejednalo o metodikou příručku nebo zda-li se účastnily kurzu pod vedením M. 

Sováka. Třetí učitelka s praxí 2 roky se zúčastnila kurzu „Grafomotorika" (pro leváky a 

praváky). Učitelka se seznámila s pomůckami pro leváky i praváky, naučila se 

uvolňovací cviky, jež jsou zahrnuty do tříměsíčního kurzu pro děti, které mají problémy 

s psaním. Odpovědi na všechny tři otázky jsou přehledně zpracovány do grafu: 

Graf 2. Četnost odpovědí učitelů v procentech u otázky 2, 5, 7 
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Na otázky číslo 3 a 4 odpovídali učitelé ANO/NE a ještě museli vybrat stupeň 

na ose. Pro tyto otázky jsem vytvořila tabulku č. 7, kde je vyjádřená četnost 

jednotlivých stupňů na ose. 
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Tab. 7. Odpovědi učitelů na otázky č. 3, 4 

Odpověď 

Otázka ANO NE 

3 2 1 0 1 2 3 

číslo 3 0 0 0 3 1 2 25 

číslo 4 0 5 6 6 0 3 10 

Z odpovědí na otázku číslo 3, zda považují učitelé přítomnost leváka ve třídě 

za obtížnou, je patrné, že se všichni přiklání k odpovědi NE. Ti, kteří vybrali stupeň 

na ose 3, nepovažují leváka za obtíž, protože přítomnost leváka se rovná přítomnosti 

praváka. Navíc i pravák může mít potíže se psaním. Jak odpovídají učitelé, pokud dítěti 

vysvětlíme, jak má sedět (na jaké straně lavice) a má k tomu vyhovující podmínky 

(vhodné psací potřeby), není s ním problém. Někteří učitelé mají zkušenost, že leváci 

píší většinou lépe než praváci. Čtyři učitelé své odpovědi nezdůvodnili. Celkově 

můžeme říci, že učitelé přistupují k levorukým žákům naprosto přirozeně zrovna tak 

jako k pravákům. 

K záporné odpovědi se třetím stupněm na ose se v otázce číslo 4 přiklonila jedna 

třetina respondentů. Podle nich neexistují ve vývoji psaní u leváků a praváků žádné 

rozdíly. Ti, co zvolili druhý stupeň na ose u odpovědi NE, tvrdí, že záleží na správném 

držení pera a natočení sešitu. Šest respondentů si vybralo odpověď ani ANO ani NE, 

protože nevidí žádné problémy. Podle těchto učitelů dokáží leváci velmi pěkně psát. Ti, 

kteří zvolili kladné odpovědi, napsali do dotazníků, že mají žáci na počátku problémy 

s držením pera, se sklonem sešitu a sklonem písma, problémy s postavením zápěstí, 

jemnou motorikou a také si zakrývají, co píší - je to pro ně z počátku těžší. Podle jedné 

učitelky záleží vývoj písma leváka na dostupnosti speciálních pomůcek. Celkově 

můžeme říci, že učitelky považují za nejčastější problémový jev nesprávný sklon písma. 

Do přílohy opět vkládám jeden vyplněný dotazník od učitele (viz příloha č. 12). 

Tabulky č. 8 a 9 pro otázky číslo 6 a 8 vyjadřují četnost jednotlivých odpovědí. 

Respondenti vypisovali do dotazníků jednotlivé předměty, které levákům chybí nebo 

k další otázce pomůcky, které by učitelé využili pro usnadnění výuky. 
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Tab. 8. Četnost odpovědí učitelů na otázku č. 6: „Co 

levákům chybí a rozhodně by to uvítali?" 

předměty počet 

písanky 4 

pomůcky pro Vv, Pč 2 

lepší psací potřeby 3 

pracovní nářadí 3 

metodiky pro rodiče 1 

více pomůcek 3 

nůžky 2 

akceptování 1 

nevím 16 

Na otázku číslo 6, víte o něčem nebo napadá Vás něco, co levákům chybí a 

rozhodně by to uvítali, odpověděla velká většina učitelů, že neví. Očekávala jsem, že 

učitelé budou jmenovat nápady, které získali během praxe. Objevily se pouze odpovědi: 

označovat začátky řádků, dělat žákům pomocné linky pro správnou velikost písma. 

Ostatní odpovědi se týkaly pomůcek jako jsou písanky se vzory na pravé straně, lepší 

psací potřeby, více pomůcek pro výtvarnou a pracovní výchovu, více pracovního nářadí 

v praktickém životě a samozřejmě více pomůcek, jež jsou cenově přístupnější. Pro 

jednu učitelku je důležitá akceptace ze strany praváků a pro další zase metodická 

příručka pro rodiče, jak s těmito dětmi pracovat. Jedna z učitelek postřehla, že se otevřel 

obchod pro leváky v Praze, a proto odpověděla: „Zdá se, že chybělo spoustu věcí." 

Žádný z učitelů nepoužívá ve výuce vlastní pomůcky, které by mohly levákům pomoci. 
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Tab. 9. Četnost odpovědí učitelů - využití 

pomůcek pro usnadnění výuky leváků 

předměty počet 

písanky 1 

pastelky 1 

pero 7 

štětce 1 

tužky 2 

trojhranné sady 3 

nůžky 4 

rychlosch. inkoust 1 

rýsov. potřeby 1 

odborná literatura 1 

nevím 19 

Jak ukazuje tabulka č. 9, na otázku, jaké pomůcky byste využila pro usnadnění 

výuky psaní leváků (otázka č. 8), nejvíce odpovídali učitelé, že netuší nebo neví. Tuto 

odpověď použili devatenáctkrát. Spíše se domnívám, že se nad touto otázkou 

nezamýšleli. Někteří učitelé by pro usnadnění výuky používali pero, nůžky a trojhranné 

sady. Alespoň jednou se v dotazníku vyskytla písanka se vzorem na pravé straně, 

pastelky, štětce, inkoust, který se nerozmazává, rýsovací potřeby a také odborná 

literatura na dané téma. Tři učitelé o tom nikdy nepřemýšleli, protože zastávají názor a 

dokonce mají zkušenosti, že leváci nemají problémy větší než praváci. 

Souhrnně lze říci, že učitelé nepovažují leváka ve třídě za obtíž nebo problém a 

přistupují k němu naprosto přirozeně. Mají zkušenosti s přeučováním a jelikož jsou 

pedagogicky vzdělaní a mají potřebné kompetence, očekává se o nich, že dokáží 

rozpoznat možné nežádoucí příznaky a projevy přeučování. Je smutné, že se objevují 

v dnešní „moderní" době takové rodiny, které se snaží (někdy možná i nevědomky) 

přeučit své dítě na praváka. Učitel by měl být na leváky připraven a znát dostupný 

sortiment pomůcek, které mohou levákům usnadnit práci ve škole. Z celkového 
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výzkumu však vyplývá, že netuší nebo neví, jaké pomůcky by pro leváky ve třídě 

využili. Myslím si, že by učitelé měli alespoň některé z pomůcek levorukým dětem 

doporučit. Přístup k levákům by neměl být v žádném případě nahodilý. Ze všech 

vyplněných dotazníků je patrné, že se učitelé cíleně nezajímají o leváctví. 

9.3 Rozhovory 

Některé otázky rozhovorů všech věkových kategorií bylo možné souhrnně 

zapsat do jedné tabulky (viz tabulka č. 10). V této tabulce jsem srovnávala přístupy 

rodiny k levákovi, přístupy učitelů ve škole, pomůcky, které leváci používají. Dále se 

v tabulce vyskytuje četnost problémů nebo následků přeučování, jež mohou leváky 

postihnout. Také můžeme z tabulky vyčíst, kolik dotazovaných má nebo mělo v rodině 

leváka a zda-li používají ve svém běžném životě pouze levou ruku. 

Tab. 10. Četnost odpovědí všech věkových kategorií na některé otázky z rozhovorů 

odpovědi věk 6-11 let věk 20-25 let věk 40-55 a nad 60 let 

chlapci dívky součet muži ženy součet muži ženy součet 

otázky ano ne ano ne ano/ne ano ne ano ne ano/ne ano ne ano ne ano/ne 

přeučování 
v rodině 

3 14 1 12 4/26 4 11 4 11 8/22 5 9 5 11 10/20 

přeučování 
ve škole 

0 17 0 13 0/30 1 14 0 15 1/29 12 2 14 2 26/4 

pomůcky 11 6 9 4 20/10 1 14 0 15 1/29 0 14 0 16 0/30 pomůcky 

problémy nebo 
následky 

1 16 4 9 5/25 10 5 9 6 19/11 8 6 15 1 23/7 

leváci v rodině 9 8 4 11 13/19 5 10 4 11 9/21 3 11 2 14 5/25 

užívají pouze 
levou 

14 3 9 4 23/7 4 11 6 9 10/20 4 10 5 11 9/21 
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Z výsledků v tabulce je patrné, že jedna třetina leváků ve věku 40-55 let a nad 60 

let byla přeučovaná někým v rodině. Jako prostředky k odnaučení leváctví používali 

rodiče hlavně fyzické tresty. Čtyři dotazovaní dokonce nastoupili do školy a už uměli 

psát pravou rukou, aby rodiče předešli možným pomluvám typu: „Vaše dítě je spojené 

s ďáblem." Rodiče jim například přivazovali levou ruku k tělu, aby ji nemohli používat. 

Věková kategorie 20-25 let má velice blízko k výsledkům nejstarších respondentů. Ani 

tak rodiče jako spíše prarodiče se zasloužili u dotazovaných leváků o možné pokusy 

přeučování na pravou ruku. U nejmladší věkové kategorie se přeučovalo pouze 

ve čtyřech případech z třiceti. Z těchto výsledků můžeme konstatovat, že se počet 

přeučovaných za posledních 40 let podstatně snížil. 

Přeučování ve škole postihlo skoro všechny dotazované ve věku 40-55 let a 

nad 60 let. Někteří leváci podstupovali různé tresty jako mlácení pravítkem, rákoskou, 

prutem, ukazovátkem přes ruku nebo jiné fyzické tresty. Jiní museli klečet před celou 

třídou s nataženýma rukama a na nich měli položené pravítko nebo byli ponižováni 

učitelem např. museli sedět v „oslí lavici" (tzv. poslední). Někdo musel zůstat po škole 

nebo mít v průběhu vyučování levou ruku za zády a nesměl se s ní hlásit. Ve věkové 

kategorii 20-25 let se vyskytly pokusy o přeučování pouze jednou. Učitelka na žáka 

tlačila a neustále ho upozorňovala, aby psal pravou. Dotazovaný nechtěl chodit 

do školy, měl strach. Rodiče přišli na příčinu a trvali na tom, aby jejich dítě psalo levou. 

V současné době se podle dotazovaných ve věku 6-11 let nevyskytuje přeučování 

ze strany učitelů. 

Důsledkem přeučování se u více jak dvou třetin ve věkové kategorii 40-55 let a 

nad 60 let vyskytly tyto problémy: strach, špatná orientace, koktání, problémy 

s navazováním kontaktů, šilhání, špatná koncentrace, agrese, nervové vypětí, nutná 

návštěva psychiatra, užívání léků. Dvě třetiny respondentů věkové kategorie 20-25 let 

uvádí hlavně potíže a problémy jako rozmazávání písma, protože většina dotazovaných 

psala klasickým perem. Učitelé těmto dětem povolili velice brzy psát čínským perem. 

U dvou dotazovaných se vyskytly i následky: koktání a špatná orientace. Z nejmladší 

věkové kategorie jmenovalo pouze pět dětí jako problém rozmazávání pera. Byly to 

děti, které nepoužívají žádné speciální pero. 

Pokud se zaměříme na pomůcky pro leváky, můžeme z tabulky vyčíst, že pouze 

u nejmladší dotazované skupiny používají dvě třetiny pomůcky pro leváky. Děti 
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nejčastěji uváděly ergonomická pera Stabilo, pero Tornádo nebo pero, které se plní 

bombičkami s rychle zasychajícím inkoustem. Další jmenovanou pomůckou, kterou 

dotazovaní používají, jsou nůžky pro leváky. Zbylé dvě dotazované skupiny 

nepoužívaly žádné pomůcky, možná proto měly problémy s rozmazáváním písma. 

Pouze jeden respondent věkové kategorie 20-25 let se zmínil, že mu teta přivezla nůžky 

pro leváky z Německa. Pokud se více zamyslíme, pak je logické, že nejstarší 

dotazovaná skupina nemohla mít žádné pomůcky pro leváky, když si uvědomíme, že 

leváci nebyli vůbec akceptováni. Proč by se vyráběli pomůcky pro leváky, když leváci 

nebyli uznáváni? 

Z odpovědí na otázky je zajímavé, že většina leváků má celkem pěkné a úhledné 

písmo. Ti, kteří byli přeučeni na pravou ruku mají převážně písmo nečitelné. Někteří 

z nich dokonce použijí raději tiskací písmo nebo tištěnou podobu z počítače. 

Co se týká leváků v rodině, tabulka nám ukazuje, že jenom pět dotazovaných 

z nejstarší věkové kategorie mělo v rodině leváky. Spíše si myslím, že jich mohlo být i 

více. Jak jsem se již dozvěděla z teoretické části, byli všichni přeučováni na praváky, 

protože leváci byli pro společnost naprosto nepřijatelní a někteří mohli svojí levorukost 

zatajit, aby se vyhnuli pomluvám a problémům. Skoro polovina současných školáků má 

v rodinách předky leváky. 

Velice zajímavé jsou odpovědi na otázku, zda-li leváci používají pouze levou 

ruku. Dvě třetiny leváků nejstarší věkové kategorie píšou pravou rukou a ostatní 

činnosti vykonávají levou. Velice si stěžovali na běžné kuchyňské nářadí - škrabky, 

otvíráky, někdo se naučil používat pravou. V dnešní době jsou škrabky, otvíráky a jiné 

pomůcky pro leváky běžně k dostání. Jedna třetina střední věkové kategorie 20-25 let 

uvedla, že používá pouze levou. Zbylé dvě třetiny odůvodňují svojí situaci následovně: 

musel/a jsem se naučit plno věcí pravou rukou, například stříhání nůžkami pro praváky 

mi levou zkrátka nešlo. Více jak dvě třetiny z nejmladší kategorie používají pouze 

levou. Možná je to tím, že mají více pomůcek a podnětnější prostředí než děti 

před čtyřiceti lety. 

Výsledky, které se týkaly nejmladší skupiny dětí na otázku, zda-li se rodiče 

snaží dětem vysvětlovat úkony na levou ruku, jsem nedávala do žádné tabulky. Z třiceti 

dotazovaných odpovědělo 16 dětí kladně. Pokud si uvědomíme, že 13 dětí má v rodině 
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leváka, který mu může poradit, znamená to, že tři rodiny se snaží dítěti pomoci a 

přestože jsou praváci, ukazují dítěti aktivity a činnosti na levou ruku. 

Zajímavé je srovnání názorů leváků všech věkových kategorií týkající se 

sebepojetí. Odpovědi na otázku: „Jak se vnímáte jako levák?" detailně zobrazuje 

tabulka číslo 11. 

Tab. 11. Četnost odpovědí na otázku „Jak se vnímáte jako levák?" 

odpovědi 6-11 20-25 40-55 a nad 60 

méněcenný 0 0 3 

výjimečný 2 4 0 

naprosto normální 12 11 12 

je to výhoda 3 5 8 

docela dobré 7 4 1 

je mi to jedno 2 1 1 

nevím 4 3 2 

diskriminovaný 0 2 3 

Ve všech věkových kategoriích se nejčastěji vyskytla odpověď, že se leváci cítí 

naprosto normálně, přirozeně. Také dotazovaní pociťují leváctví jako výhodu, protože 

mohou používat obě ruce. Ne každý pravák dokáže používat svojí levou ruku. Pět lidí se 

cítí diskriminované. Týká se to především technických a jiných nástrojů, které jsou 

převážně uzpůsobené pro praváky. Méněcenní se cítí tři leváci nejstarší skupiny. Tento 

pocit v nich zanechala celková výchova zaměřená na přeučení levé ruky. Ani jeden se 

z této skupiny necítí jako výjimečný. Do skupiny výjimečných se hlásí hlavně střední 

věková skupina. Tento názor si vypěstovali na základě obdivů lidí, kteří se udiveně 

ptali: „Jé, ty jsi levák? A jak to píšeš? To snad nepochopím. To bych nemohla..." 

Současní školáci se rozhodně nepovažují za méněcenné nebo diskriminované. 

Spíše jsou výchovou a prostředím vedeni k tomu, že leváctví je naprosto přirozená věc a 
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že je úplně jedno, zda-li někdo píše levou nebo pravou. V průběhu rozhovorů byla 

většina dětí touto otázkou zaskočena. Myslím si, že se nad tím nikdy nezamýšleli a ani 

tuto otázku neřešili, což může svědčit o leváctví jako o naprosté přirozenosti. 

Shrnutím lze říci, že se přeučování vyskytne velice zřídka ale přeci jen i 

v dnešní době. Většinou vychází tento impuls od prarodičů leváčků. Mnoho současných 

dětí používá pomůcky pro leváky. Rodiče leváků se snaží, aby se jejich děti vyvíjely co 

nejpřirozeněji, proto jim ukazují různé pracovní postupy na levou ruku nebo dokonce 

mají nějakého leváka v rodině, který těmto dětem pomůže a poradí. Ve věkové kategorii 

20-25 let zasahovali do leváctví hlavně prarodiče a snažili se z vnoučat leváků předělat 

vnoučata praváky. Jejich pokusy se ale nezdařily. Navíc školní prostředí bylo na leváky 

připraveno a mělo je naprosto respektovat. Mezi největší problém této kategorie patří 

hlavně rozmazávání písma. Tito leváci je cítí naprosto normálně a někdy až výjimečně. 

Z nejstarší věkové kategorie byli přeučováni skoro všichni až na malé výjimky. Bylo to 

hlavně dobou, ve které leváci vyrůstali. Většina z nich pak trpěla následky. Celkově 

můžeme říci, že přeučování leváctví ovlivnilo negativně sebepojetí těchto jedinců. Ti, 

co byli přeučování píší pravou, ale ostatní činnosti vykonávají levou. 
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r~J s v Zaver 

Závěrem celé diplomové práce lze říci, že tematika leváctví by měla být známá 

každému učiteli, který se dostane do styku s dětmi jak na prvním stupni základních škol, 

tak učitelům v předškolních zařízeních. Pokud bychom měli učitele hodnotit známkou 

jako ve škole, jsou na levoruké děti připraveni dobře. Zjistila jsem, že se dříve učitelé 

zabývali tímto problémem podstatně více. Současní učitelé nahlížejí na leváctví jako 

na normální jev a celkově tuto problematiku spíše podceňují. Nemohlo by se pak totiž 

stát, že nebudou vědět, jaké pomůcky by využili pro usnadnění výuky psaní. V každém 

případě by se učitelé měli levorukým dětem věnovat v jeho začátcích a dodržovat 

podmínky při přípravě psaní, vytvořit mu vhodné pracovní prostředí a umět řešit i 

případné problémy, které se mohou u těchto dětí vyskytnout. Učitel by měl být natolik 

pozorný a citlivý, aby rozpoznal možné pokusy o přeučování ze strany rodiny. Co se 

týká dalšího možného vzdělávání, není tematika leváctví ze strany učitelů tolik 

sledována, protože se pouze tři učitelé z třiceti zúčastnili kurzu, jež se zabýval 

leváctvím. Odhaduji, že podobná situace bude i na jiných základních školách. 

Z celkových výsledků vyplývá, že přítomnost leváka ve třídě nevyvádí učitele 

z míry a nečiní jim žádné potíže. Učitelé také dokážou bez problémů rozpoznat možné 

příznaky vlivu přeučování ze strany rodiny. Z šetření jsem zjistila, že se přeučování 

vyskytuje i v současné době, což poukazuje na některé rodiny, které se nedokáží zbavit 

předsudku, že leváctví je méněcenné a společensky nepřijatelné. Žádný z učitelů za své 

působení na základní škole nevymyslel vlastní pomůcky, které by mohl uplatnit ve 

výuce. Srovnáním odpovědí učitelů starší a mladší generace jsou rozdíly v názorech 

zanedbatelné. 

Studenti pátých ročníků jsou o této problematice částečně informováni, i když je 

samozřejmé, že se v průběhu dvou přednášek nemohou dozvědět veškeré informace. 

Myslím si, že záleží na každém jednotlivci, zda-li se bude o tuto problematiku hlouběji 

zajímat. Podle mého názoru dojde u studentů a později u čerstvě začínajících učitelů 

k takzvané přirozené reakci, která se „zaktivuje", objeví-li se ve třídě levoruké dítě. 

Začínající učitel určitě nepodcení vzniklou situaci a na levorukého žáka se řádně 

připraví, aby něco nezanedbal. 
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Z celkového šetřeni je patrné, že studenti nepovažují leváctví za problém a 

leváka vnímají zrovna tak jako praváka. Z výzkumné části jsem zjistila, že studenti 

pociťují rozdíly ve výuce psaní a rovněž mají představu, jak levákům pomoci. Můžeme 

říci, že dvě třetiny studentů 5. ročníku Učitelství 1. st. ZŠ mají určitě přehled o 

základních pomůckách pro leváky a někteří z nich dokonce až rozšířený. 

Situace levorukých se zlepšila, protože se neobjevují násilná přeučování v tak 

hojné míře, jako tomu bylo před několika desítkami let. Rodiče leváků se snaží, aby se 

jejich děti vyvíjely co nejpřirozeněji, proto jim ukazují různé pracovní postupy na levou 

ruku nebo dokonce mají nějakého leváka v rodině, který těmto dětem pomůže a poradí. 

Děti mají také pomůcky pro leváky, které jim usnadňují práci. 

Levákům z kategorie 20-25 let zasahovali do jejich přirozenosti hlavně 

prarodiče. Souhrnem všech odpovědí je zřejmé, že leváci této kategorie měli převážně 

problémy s rozmazáváním písma, protože neměli k dispozici tolik pomůcek jako 

současní školáci. Z nejstarší věkové kategorie 40-55 let a nad 60 let byli přeučováni 

skoro všichni až na malé výjimky. Bylo to hlavně dobou, ve které leváci vyrůstali. 

Většina z nich pak trpěla následky a měla různé zdravotní problémy. 

Nesmíme zapomínat na to, že leváctví má hlubokou minulost. Rozhodně má 

veliký smyl upozorňovat budoucí učitele na možné problémy leváctví. 

Ze všech tří šetření je možné pozorovat, že přeučování a nevhodný přístup 

k levákům ovlivňuje zcela jistě jejich sebepojetí. Navíc již Jan Ámos Komenský měl 

pravdu, když tvrdil: „Omnia sponte fluant, absit violentia rébus. - Všechno ať samo 

plyne, ať ve věcech násilnost není." A tímto výrokem bychom se měli zcela určitě řídit. 
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Příloha č. 1 Propojení hemisfér mozku s rukama a očima 

křížení drah \ 
zrakových nervů 

Chiasma 
^§|sopticuni 

Gratioletův 
svazeček 

propojení 
zrakových vláken 
obou hemisfěr 
přes mozkový J 
trámec /1 

prim. zrak. centrum 
Corpus 
geniculatum 
laterale 

centrum zraku 
Area striata 
Region 17 

mozkový trámec 
Corpus callosum 

(Sattler, 2006, s. 71) 
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Příloha č. 2 Zobrazení dobra a zla 

(Sattler, 2004, s.120) 
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Příloha č. 3 Příběh přeučované levačky 

Jsem 100% levák, byla jsem přeučovaná a protože jsem byla poslušné, hodné 

dítě, snažila jsem se nedělat problémy. A začalo to: napřed šilhání, potom breptavost, 

která časem přešla v koktání, tiky, špatná koordinace pohybů a především neobyčejná 

neobratnost ve všech činnostech, která byla považována za nedbalost a nezájem o práci. 

Protože jsem šilhala, měla jsem snadno zrakovou únavu, a tak jsem zavírala oči nebo se 

zadívala z okna, místo abych sledovala to, co mám - ani se mi nechce vzpomínat na 

všechna ta obviňování z nezájmu, indolence, nepozornosti...Moje písmo bylo přes 

všechnu snahu příšerné, úprava sešitů hrozná, k tomu chaos ve všech věcech, který jsem 

nebyla schopná zvládnout, i když jsem se snažila. Nechtěla jsem dělat problémy, ale 

přímo jsem je produkovala. Šilhala jsem čím dál tím víc, pořád jsem si musela s něčím 

pohrávat, třeba s prsty rukou, měla jsem čím dál tím víc tiků. K únavě se přidala úzkost, 

nevěděla jsem, proč je svět tak nepřátelský. Samozřejmě, k těmto těžkostem se přidaly 

posměšky spolužáků, vedlo mě to k izolaci. K té přispívalo i překotné myšlení, skákání 

do řeči, breptavost, pozdržení se u určitého tématu. Takže jsem se bála promluvit a když 

jsem chtěla něco sdělit, začala jsem nezvládnutelně koktat. 

V prvním ročníku na gymnáziu se moje potíže vystupňovaly. Sotva jsem byla 

schopná chodit do školy. Dostala jsem se na psychiatrii. Sjednali to rodiče, hlavně pro 

moje záchvaty zlosti a úzkosti, kdy jsem na všechny křičela, dále pro ulpívavé myšlení. 

Už si se mnou nevěděli rady. Prošla jsem psychologickým vyšetřením i psychiatrickým, 

poslali mě i na internu a endokrinologii. Na nic se nepřišlo, nálezy jen zcela 

nespecifické - rodičům sdělili, že mám podváhu, ochablé svalstvo a co se týká psychiky, 

doslova toto: „Není to nemoc, ale mohla by se z toho vyvinout." Rodiče byli poučeni, že 

mě špatně vychovávali, zanedbali sportování a moji zdravou životosprávu. Dostali 

doporučení, že musím sportovat, zapojit se do kolektivu, nutit se do aktivit. Zoufale jsem 

řekla, co mě napadlo: „Zkusím psát levou rukou, bude mi lépe." To bylo označeno za 

nesmysl. Nedala jsem se a rodiče mě podpořili. 

Dodnes píšu levou rukou, ale zůstalo ve mně hodně z přeučené levačky. Tomu 

nasvědčuje i EEG - kdyby se při popisu nevědělo, co mám za sebou, byl by ten záznam 

záhadný a patologický. Okohybné svaly už byly uvolněné, šilhala jsem nadále, to se 
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spravilo až v dospělosti dvěma operacemi, ovšem jen kosmeticky. Tiky se mi podařilo 

zvládnut, ovšem ne hned, a ve stresových situacích se objeví. Nešikovná jsem tak, že 

neinformovaného to může provokovat: Bývám občas považována za indolentní, línou, 

nemotivovanou, otrávenou atd. Naštěstí mám svoje stereotypy a postupy, tak jsem se 

naučila např. i pečovat o miminko. Co nezvládám (a stydím se za to), to je pořádek, 

pokud se pekelně nesoustředím, mám ve věcech chaos, zvlášť, když mám naspěch nebo 

jsem ve stresu. Přitom asi nejsem hloupá, vždyť jsem vystudovala medicínu. Snažila 

jsem se o klinický obor, ale měla jsem problémy - s manuálními úkony a s rychlým 

rozhodováním, trpěla jsem čím dál tím větší nejistotou. Ačkoliv jsem úspěšně složila dvě 

atestace (interna + geriatrie), přešla jsem na poloteoretický obor (toxikologie), kde si 

připadám na svém místě. Naučila jsem se i diskutovat a publikovat, pořád si ale musím 

dávat pozor na myšlenkový a slovní trysk, na skákání do řeči a ulpění a dílčím 

problému. Občas si nejsem jistá sama sebou. Velmi těžko jsem snášela nemoc a smrt 

svých rodičů, neuměla jsem jim poskytnout tu správnou péči, byla jsem nešikovná, což 

moje okolí opět komentovalo jako nechuť pečovat. Měla jsem potíže i s odběrem krve, ve 

stresu se mi třásly ruce, mamince jsem uzpůsobila jen bolest a výbuch lítosti, proč jsem 

tak nedbalá, proč jsem se tohle nebyla schopná ani za 20 let praxe naučit. 

Někdy se mi zdá, že jsem se zasekla ve svém dětství, a že mi není pomoci. Pak si 

uvědomím, že píšu levou rukou, kreslím, zašívám prádlo, žehlím, háčkuji. Přece jen jsem 

zůstala sama sebou. Asi jsem výjimečný případ, nevím, proč jsem přeučování snášela 

tak extrémně zle, ale obecně asi platí: Přeučování leváků je násilí, zločin a tragédie. 

Hanka 
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Příloha č.4 Záznamový list pro výsledky jednotlivých úkonů -
zkoušky laterality: 

Horní končetiny p L A Poznámka: 

1. Korálky do lahvičky 

2. Zasouvání kolíčků 

3.K1ÍČ do zámku 

4. Míček do krabičky 

5. Jakou máš sílu 

6. Stlač mi ruce k zemi 

7. Sáhni si na ucho 

8. Jak vysoko dosáhneš 

9. Tleskání 

10. Jehla a nit 

Suma 

(Křišťanová, 1995, s. 18) 



Příloha č. 5 Uvolňovací cviky 

smyčky možnost přestat 

QQSIQSISLSISLSLQJL 

pes (řecký vzor z 2. st. př.n.l.) 

el-liiiie 

obloučky 

dvojitá smyčka 

puzzle 

mmsïsisô'misu 
zavěšená osmička 

(Sattler, 2006, s. 39) 



Příloha č. 6 Báseň pro snadnější orientaci v prostoru 

Báseň: 

(vlastní překlad z něm. originálu od Sattler) 

Kakadu 

Zvedni levou nožku, 

a usměj se trošku. 

Zvedni malou sestřičku, 

tvojí levou ručičku. 

Levá od srdce vychází 

a nám vůbec nic neschází. 

Chytrý Kakadu sám to ví, 

a přál by si mít ruce jako ty. 
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Příloha č. 7 Správný postup zavazování tkaničky 

pravou rukou 
táhneme světlou 

kličku doprava 

tmavou kličku { 
doleva 

levou rukou 
táhneme světlou 
kličku doleva 

(Sattler, 2006, s. 39) 

j táhneme 
tmavou kličku 
doprava 



Příloha č. 8 Dotazník pro učitele 
muž / žena 
levák / pravák 

1) Ve kterých třídách jste za svou praxi nejčastěji učil/a? Vyberte jednu možnost. 

1 - 2 tř. 1 - 5 tř. 3 - 5 tř. jinak 

2) Znáte nějaké pomůcky pro leváky? 

ANO NE 

Pokud ano, napište jaké: 

3) Považujete přítomnost leváka ve třídě za obtížnou? Vyberte stupeň na ose. 

ANO 3 - — 2 - — 1 - — 0 - — 1 - — 2 - — 3 N E 

Odůvodněte jednou větou, proč jste vybral/a právě tento stupeň. 

4) Myslíte si, že existují rozdíly ve vývoji psaní u leváků a praváků? Vyberte stupeň na 
ose. 

ANO 3 2 - — 1 - — 0 1 - — 2 - — 3 NE 

Pokud jste odpověděl/a v poloose ANO, popište jaké: 

Pokud jste odpověděl/a v poloose NE, napište proč: 

5) Setkal/a jste se s případy, kdy se rodina snaží leváka přeučit? 

ANO NE 

a) Jak je to dlouho? 
b) Podle čeho jste to poznal/a? 

6) Víte o něčem nebo napadá Vás něco, co levákům chybí a rozhodně by to uvítali? 

7) Byla Vám nabídnuta speciální příprava nebo kurz pro výuku dětí, které píšou levou 
rukou? 

ANO NE 
a) Pokud ano, napište o jaký kurz se jednalo: 
b) V čem byl pro Vás přínosný? 

8) Jaké pomůcky byste využil/a pro usnadnění výuky psaní leváků? 

9) Kolik máte let praxe? 

10 



Příloha č. 9 Dotazník pro studenty 

muž / žena 
levák / pravák 

1) Cítíš to, že budeš mít leváka ve třídě, jako přítěž? 

ANO NE 

Vysvětli proč: 

2) Cítíš potřebu vyhledávat informace o leváctví? 

ANO NE Vysvětli proč: 

3) Myslíš si, že levák potřebuje nějaké zvláštní podmínky při psaní? 

ANO NE 

Pokud ano, jaké: 

4) Myslíš si, že existují rozdíly v tom, jak ukázat levákovi správnou techniku psaní 
oproti pravákovi? 

ANO NE 

Vysvětli proč: 

5) Znáš nějaké pomůcky, které by mohli leváci používat? 

ANO NE Pokud ano, jaké: 

6) Přečetl/a jsi nějakou publikaci o leváctví? 

ANO NE 

Pokud ano, co tam bylo pro tebe zajímavého: 

7) Byl/a jsi v průběhu studia poučena o leváctví? 

ANO N E 

a) Pokud ano, napiš v jakém kurzu a v jaké souvislosti: 

b) Jaké důležité poznatky jsi z kurzu získal/a? Napiš minimálně 5 poznatků. 
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Příloha č. 10 Otázky k rozhovorům 

Pro věk 40 - 55 let nebo nad 60 let: 

1. Jak k Vaší levorukosti přistupovali rodiče? 
2. Jak k Vaší levorukosti přistupovali učitelé? 
3. Jak vypadala výuka? 
4. Jak jste to vnímal/a? 
5. Kdy se to změnilo? 
6. Jak vnímáte sebe jako leváka? 
7. Vnímáte levorukost jako problém a proč? 
8. Měl/a jste někdy s něčím problém? 
9. Jaké je Vaše písmo? 
10. Děláte všechno levou rukou? 
11. Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

Pro věk 20 - 25 let: 

1. Jak k tobě přistupovali rodiče, když zjistili, že jsi levák? 
2. Jak k tobě přistupovala učitelka v 1. třídě? 
3. Jak vypadala výuka? 
4. Jak jsi to vnímal/a? 
5. Používal/a jsi něco zvláštního něž jiné děti? 
6. Jak vnímáš sebe jako leváka? 
7. Vnímáš levorukost jako problém a proč? 
8. Měl/a jsi někdy s něčím problém? 
9. Jaké je Tvé písmo? 
10. Děláš všechno levou rukou? 
11. Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

Pro věk 6 - 11 let: 

1. Co říkali rodiče, když zjistili, že asi budeš levák? 
2. A co paní učitelka v první třídě? 
3. Říkal Ti někdy někdo, že máš psát pravou rukou? 
4. Používáš při výuce něco jiného (pomůcky), než děti, které píšou pravou rukou? 
5. Na jaké straně lavice sedíš? 
6. Stávalo se Ti někdy, že jsi nepochopil/a, jak máš co dělat, protože Ti to nikdo 

neukázal na levou ruku (např. zavazování tkaničky)? Při čem? 
7. Když Ti rodiče něco vysvětlovali, ukazovali Ti to levou nebo pravou rukou? 
8. Máš nějaké problémy? 
9. Co si o tom myslíš nebo co na to říkáš, že jsi levák? 
10. Jaké je Tvé písmo? 
11. Děláš všechno levou rukou? 
12. Je někdo z rodiny levák nebo jsi jediný/jediná? 

12 



Příloha č. 11 Vyplněný dotazník pro studenty 

muž /(žena) 
levák /(prává^ 

1) Cítíš to, že budeš rpít leváka ve třídě, jako přítěž? / u ^ 'c&.n ' m J ^ i^^Pu^. i X x kv£j • — ' v l »' / i • ' / r r 

ač: <*> 

2) Cítíš potřebu vyhledávat informace o leváctví? „ . 

Vysvětli proč: 

/ 

3) Myslíš si, že levák potřebuje nějaké zvláštní podmínky při psaní? 

1 irtLfa J ^ ^ A A s , 'wJ^oJ _ ^ V ^ V y u W . V^J^nJL. 

Pokud ano, jaké: ú d ' v / * t 0 

4) Myslíš si, že existují rozdíly v tom, jak ukázat levákovi správnou techniku psaní 
oproti pravákovi? 

„ Xtl. v i w A / ^ ^ ^ S ^ Ě ) ^ ý X í ^ r ^ y . Vysvětli p r o č ^ u / f . ^ L W ^ y « A v ^ , ' . ' f i ^ v « 

5) Znáš nějaké pomůcky, které by mohli leváci používat? < 

NE 
Pokud ano, j a k é : V 

6) Přečetl/a jsi nějakou publikaci o leváctví? 

ANO CNE. 

Pokud ano, co tam bylo pro tebe zajímavého: 

7) Byl/a jsi v průběhu studia poučena o leváctví? 

NE 
•v u ' 

a) Pokud ano, napiš v jakém kurzu a v jaké souvislosti: . ' * 

b) Jaké důležité poznatky jsi z kurzu získal/a? Napiš minimálně'5 poznatků. 
xk̂ ÍÍ-TÍÍ̂  . 

z) ^ S^LíýcJLs cMZ _ l*. /W A-^c^-y . V 

s) y j j j ^ y SMaA*- A-^u, {u . 13 



Příloha č. 12 Vyplněný dotazník pro učitele 
muž /(zena) 
levák /pravák) 

1) Ve kterých třídách jste za svou praxi nejčastěji učil/a? Vyberte jednu možnost. 

í í - 2 t ř . ) 1 - 5 tř. 3 - 5 tř. jinak 

2) Znáte nějaké pomůcky pro leváky? 

( J n o ) n e 

Pokud ano, napište jaké: ZR^ůkjoHiLtV 7Vs4fcCT/Me. 7VíhY, K/uík-Y 

3) Považujete přítomnost leváka ve třídě za obtížnou? Vyberte stupeň na ose. 

ANO 3 - — 2 1 - — 0 - — 1 - — 2 — ( 3 ) ( N E ) 
Odůvodněte jednou větou, proč jste vybral/a právě tento stupeň. 
UEV^^G MCA HĚLA. I kuít= H/T ~POT/'Z£ SG PjWH • 
4) Myslíte si, že existují rozdíly ve vývoji psaní u leváků a praváků? Vyberte stupeň na 
ose. 

( J N O ) 3—-(2>— 1 ----- 0 — - 1 -— 2 3 NE 

Pokjtd jste odpověděl/a v poloose ANO, popište jaké: MKU'h f , le r o 7 - s a k j / lsvALA 
vytUJET zXv/s/ rAlaá A/A bosTu>vo£.-r/ . TJÍ£Jc, 
HAJ I' POTIBÍĚ &ÍS 
Pokud jste odpověděl/a v poloose NE, napište proč: 

5) Setkal/a jste se s případy, kdy se rodina snaží leváka přeučit? 

ANO ( N E ) 

a) Jak je to dlouho? 
b) Podle čeho jste to poznal/a? 

6) Víte o něčem nebo napadá Vás něco, co levákům chybí a rozhodně by to uvítali? t v 
nOíVA l3'£/Wty S PúsbLouoq /VA PZAVe. ŠTUvé. LWWcH WLA UZWkiEH, ^Sťf-

ay Me N\í>a&ijo t/<Cé= T^onucuzb. 

7) Byla Vám nabídnuta speciální příprava nebo kurz pro výuku dětí, které píšou levou 
rukou? 

( A N § > NE f / , 
a) Pokud ano, napište o jaký kurz se jednalo: /t CtAťoHOToo-tkA ("P* o L&vA-ty A PHAVAty) 
b) V čem byl pro Vás přínosný? u , / . 

CVJkV Chhesťly/UjJt&L T^&o b&TJ/ ^TBS-e. HA-J! P&o&téMy 7>ZAÚfMJ 
(JkAiLA -PdKucst -p^c Lčk/AÍLY A PtLA^kY f , JAL SC ZyVeT"' , 
8) Jaké pomůcky byste využil/a pro usnadnění výuky psaní leváků? 

~Z?e<L. ru&kX, T/Ld^HMyvtJ MU*} 
9) Kolik máte let praxe? oC ' 
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Příloha č . 13 R o z h o v o r s l eváky 6 - 1 1 let 

(Miroslav 1996) 

1. Co říkali rodiče, když zjistili, že asi budeš levák? 

„Táta chtěl, abych zkoušel psát pravou, ale mně to moc nešlo. 

2. A co paní učitelka v první třídě? 

„Ve škole mě paní učitelka nechala psát levou." 

3. Říkal Ti někdy někdo, že máš psát pravou rukou? 

„Jenom táta." 

4. Používáš při výuce něco jiného (pomůcky), než děti, které píšou pravou rukou? 

„Mám pero Tornádo a nerozmazává se mi písmo." 

5. Na jaké straně lavice sedíš? 

„Na levé straně." 

6.Stávalo se Ti někdy, že jsi nepochopil/a, jak máš co dělat, protože Ti to nikdo 

neukázal na levou ruku (např. zavazování tkaničky)? Při čem? 

„Ne, mamka si sedala naproti mně a tak jsem to mohl po ní lehce opakovat." 

7. Když Ti rodiče něco vysvětlovali, ukazovali Ti to levou nebo pravou rukou? 

„No, mamka seděla naproti, ale ukazovala to vlastně pravou jako by byla v zrcadle." 

8. Máš nějaké problémy? 

„Ne." 

9. Co si o tom myslíš nebo co na to říkáš, že jsi levák? 

„Myslím si, že je to výhoda, protože můžu používat obě ruce." 

10. Jaké je Tvé písmo? 

„Úhledné." 

11.Děláš všechno levou rukou? 

„Používám levou i pravou. Kreslím levou i pravou." 

12. Je někdo z rodiny levák nebo jsi jediný/jediná? 

„Jsem jediný v rodině." 

(Markéta 2000) 

1. Co říkali rodiče, když zjistili, že asi budeš levák? 

To nevím." 

15 



Pokračování přílohy č. 13 

2. A co paní učitelka v první třídě? 

„Dostala jsem od ní v první třídě pero Tornádo." 

3. Říkal Ti někdy někdo, že máš psát pravou rukou? 

„Ne." 

4. Používáš při výuce něco jiného (pomůcky), než děti, které píšou pravou rukou? 

„Mám pero nůžky pro leváky. V peru jsou bombičky s inkoustem, který rychle 

zasychá." Maminka mi koupila pero Stabilo. Je takový zahnutý a hezky se drží." 

5. Na jaké straně lavice sedíš? 

„Na levé straně." 

6.Stávalo se Ti někdy, že jsi nepochopil/a, jak máš co dělat, protože Ti to nikdo 

neukázal na levou ruku (např. zavazování tkaničky)? Při čem? 

„Ne, maminka mi všechno ukázala. Je totiž přeučený levák. 

7. Když Ti rodiče něco vysvětlovali, ukazovali Ti to levou nebo pravou rukou? 

„Maminka mi to vždycky ukáže levou." 

8. Máš nějaké problémy? 

„Ne." 

9. Co si o tom myslíš nebo co na to říkáš, že jsi levák? 

„Je to dobrý." 

10.Jaké je Tvé písmo? 

„Písmo mám čitelné, ale paní učitelka říká, že píšu moc malé blechy." 

11.Děláš všechno levou rukou? 

„Ano." 

12. Je někdo z rodiny levák nebo jsi jediný/jediná? 

„Moje mamka." 

16 



Příloha č. 14 Rozhovor s leváky 20-25 let 

(Adéla 1981) 

1. Jak k tobě přistupovali rodiče, když zjistili, že jsi levák? 

„Rodiče ke mně přistupovali normálně, stejně jako k pravákovi. Rozhodně se mě 

nesnažili přeučovat." 

2. Jak k tobě přistupovala učitelka v 1. třídě? 

„Taky mě nepřeučovala." 

3. Jak vypadala výuka? 

„Bylo to různé, když jsem seděla s pravákem, tak jsem seděla tak, abych měla levou 

ruku ven z lavice, abychom si nepřekáželi při psaní." 

4. Jak jsi to vnímal/a? 

„Necítila jsem se, že bych byla nějaká špatná. Navíc bylo ve třídě více leváků, takže 

jsem nebyla sama." 

5. Používal/a jsi něco zvláštního něž jiné děti? 

„Ne." 

6. Jak vnímáš sebe jako leváka? 

„Na základní škole jsem si připadala výjimečná. Každý se mě ptal: „Jé, ty jsi levák. Jak 

můžeš psát levou?" Nevadí mi, že jsem levák." 

7. Vnímáš levorukost jako problém a proč? 

„Ne." 

8. Měl/a jsi někdy s něčím problém? 

„Ne. Se vším jsem si dokázala poradit." 

9. Jaké je Tvé písmo? 

„Čitelné. Nemám problémy se sklonem." 

10.Děláš všechno levou rukou? 

„Ano. Úplně všechno dělám levou." 

11.Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

„Ne." 

(Lukáš 1 9 8 2 ) 

l. Jak k tobě přistupovali rodiče, když zjistili, že jsi levák? 

17 



Pokračování přílohy č. 13 

„Rodiče ke mně přistupovali pozitivně. Měl jsem levorukého dědu." 

2. Jak k tobě přistupovala učitelka v 1. třídě? 

„O nic se nesnažila." 

3. Jak vypadala výuka? 

„Musel jsem sedět vlevo, abych si nezarážel se sousedem v lavici." 

4. Jak jsi to vnímal/a? 

„Nevím, jak bych na to odpověděl. Úplně normálně." • 

5. Používal/a jsi něco zvláštního něž jiné děti? 

„Ne." 

6. Jak vnímáš sebe jako leváka? 

„Myslím si, že být levák, je to samé jako pravák a nevidím v tom žádný rozdíl." 

7. Vnímáš levorukost jako problém a proč? 

„Ne." 

8. Měl/a jsi někdy s něčím problém? 

„Nepociťuji problémy. Pouze v práci s elektrickými nástroji, protože jsou konstruovaný 

na praváky. Tady bych cítil trochu pocit diskriminace. Jinak problémy nemám." 

9. Jaké je Tvé písmo? 

„Řekl bych, že nečitelné." 

10.Děláš všechno levou rukou? 

„Ano. Pouze v práci musím používat pravou. Třeba lžíci držím v levé, ale příbor mám 

stejně jako praváci." 

11 Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

„Děda a strejda." 
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Příloha č. 15 Rozhovor s leváky 40-55 let a nad 60 let 

(Milena 1964) 

1. Jak k Vaší levorukosti přistupovali rodiče? 

„Moji rodiče vůbec netušili, že jsem levák, takže mi všechno nevědomky strkali do 

pravé ruky. Občas se mi stávalo, že jsem ztrácela vědomí. 

2. Jak k Vaší levorukosti přistupovali učitelé? 

„Do 1. třídy jsem začala chodit v roce 1970. Jednou jsem musela psát na tabuli a 

udělalo se mi špatně. Poslali mě na vyšetření a tam zjistili, že jsem levák. Po vyšetření 

mě už nechali být a mohla jsem psát levou." 

3. Jak vypadala výuka? 

„Nejprve jsem psala tužkou. Když jsem dostala pero, tak jsem napsala pár řádků a vždy 

jsem si to rozmazala, takže mi učitelka dovolila psát propiskou. Až na peďáku jsem 

měla problémy, když se malovalo konstruovaný písmo. To jsem si čtvrtku otočila a 

začala jsem psát vpravo dole vzhůru nohama." 

4. Jak jste to vnímal/a? 

„Na základní škole jsem byla jediná, co psala levou rukou. Děti si ze mě dělaly legraci a 

posmívali se mi. Nebylo to vůbec příjemné." 

5. Kdy se to změnilo? 

„Na základní škole na druhém stupni." 

6. Jak vnímáte sebe jako leváka? 

„Naprosto normálně. Rozhodně se necítím jako výjimečná nebo méněcenná." 

7. Vnímáte Ievorukost jako problém a proč? 

„Ne." 

8. Měl/a jste někdy s něčím problém? 

„V té době nebyly otvíráky pro leváky nebo škrabky, tak jsem si vzala škrabku do levé a 

škrabala jsem od sebe. Měla jsem problémy, když jsem hrála na klavír. Byla jsem 

taková tupější na pravou." 

9. Jaké je Vaše písmo? 

„Myslím si, že čitelné." 

10. Děláte všechno levou rukou? 

„Úplně všechny věci dělám levou." 
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11. Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

„Děda z matčiny strany, byl hajný a značkoval stromy tak, že měl křídy v obou rukách. 

Jinak byl pravák. Moje dcera je levák." 

(František 1954) 

1. Jak k Vaší levorukosti přistupovali rodiče? 

„Přístup rodičů do nástupu školní docházky byl standardní (stejný jako k mému 

pravorukému , staršímu bratrovi). Otec taky levák, mi ukazoval vše z pohledu leváka, 

což mi vyhovovalo. Dnes si nejsem jistý jestli to vyhovovalo také bratrovi, který spíše 

tíhnul k pravoruké matce." 

2. Jak k Vaší levorukosti přistupovali učitelé? 

„Do školy jsem nastoupil v roce 1960. Venkovská jednotřídka 1 - 5 ročník. Zažil jsem 

tedy převýchovu na "praváka". Pro moje rodiče byl pan učitel autorita, takže mi dali 

důrazně najevo, že musím pana učitele poslouchat. Naučil jsem se tedy psát pravou, ale 

jak jsem byl bez dozoru, psal jsem levou. Kreslení jsem vždy dělal levačkou (to nikomu 

nevadilo). Přesto, že ve třetí nebo čtvrté třídě přišlo nařízení, že převýchova musí 

přestat. Vzpomínám na toto období velice nerad a dnes se domnívám, že pro můj další 

vývoj měla tato převýchova velmi negativní význam." 

3. Jak vypadala výuka? 

„Zpočátku jsem musel mít levou ruku za zády, později jsem se mohl levou i hlásit (což 

nebylo moc často), ve vyšších ročnících už nikdo nezkoumal mojí levorukost (na 2. 

stupni jsem nebyl levák jenom já) a to, že umím psát oběma bylo dokonce obdivováno." 

4. Jak jste to vnímal/a? 

„Až do konce školní docházky jsem měl pocit ukřivděnosti a myslím, že mě převýchova 

zbrzdila ve vyjadřování (někdy se zadrhnu), uvědomoval jsem si, že jsem vnímán jako 

průměrný, bez nároku na vyšší vzdělání, ale taková byla doba a tehdejší "soudružky" 

jsou na penzi (což je dobře)." 

5. Kdy se to změnilo? 
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„Hodně se změnilo po roce 1968, kdy jsem se šel učit automechanikem. Zde byla moje 

levo-pravorukost vnímána velice pozitivně, dokázal jsem mnohdy víc než mistr. Vše ale 

skončilo dopravním úrazem, po kterém mi zůstala pravá ruka ochrnutá, jsem tedy téměř 

100% levák." 

6. Jak vnímáte sebe jako leváka? 

„Dnes vnímám svoji levorukost velmi pozitivně. Dokázal jsem levačkou víc než velká 

část praváků, kteří mají jako majorita i podporu státu ve věcech všedního života. Až v 

poslední době lze zakoupit např. nástroje pro leváky. Zkuste něco ustřihnout nůžkami 

pro praváky levou rukou :-)" 

7. Vnímáte levorukost jako problém a proč? 

„Levorukost není problém nás leváků. Je fakt, že leváci musejí být daleko víc kreativní 

v běžném životě, protože vše je uzpůsobeno pro praváky. Leváci si však vždy umějí s 

problémy poradit (život je naučil)." 

8. Měl/a jste někdy s něčím problém? 

„Za celý život jsem se nesetkal s problémem, který by nešel z pohledu levorukosti řešit. 

Samozřejmě jsou situace, kdy je něco "přes ruku" a musí nastoupit pravačka (u mě 

pravák), ale to samé je i obráceně. Tady je důležitá komunikace. Raději požádat o 

pomoc problém řešit, než se vztekat." 

9. Jaké je Vaše písmo? 

„Dříve jsem psal velice úhledně, i když pomaleji, ale od té doby co píši na PC, je můj 

rukopis i pro mě značně nečitelný. Kdyby ale bylo nutné vrátit se k ručnímu psaní, 

myslím, že bych opět psal hezky." 

10. Děláte všechno levou rukou? 

„Ano bohužel dělám. Nic jiného mi ani nezbývá. Pravou dokážu otevřít dveře a řadit v 

autě." 

11. Je někdo z rodiny nebo byl někdo v rodině levák? 

„Z mojí rodiny kromě mého otce nikdo. Manželka je také levák, ale obě děti jsou 

praváci." 
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