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Abstrakt 

 

Název práce: Vztah laterality a pohybových dovedností (florbal ženy) 

 

 

Cíl práce: Cílem této práce je rozšířit poznatky o potenciálním vlivu laterální 

preference horní končetiny na výkon ve florbalu. Zjistit závislost výkonu na 

preferovaném a nepreferovaném držení hole. Zjistit závislost výkonu preferovaným a 

nepreferovaným držením hole na trénovanosti. Zjistit, zda jsou rozdíly v dovednostní 

úrovni mezi florbalistkami a obecnou populací, a tyto rozdíly ověřit. 

 

 

Metoda: Pro realizaci stanoveného cíle  byl použit standardizovaný dotazník Edinburgh 

Handedness Inventory (Ransil, Schachter 1994) a motorický test bimanuální preference. 

Poměřovaly se výsledky florbalistek vzhledem k obecné populaci. Také byly ženy 

rozděleny do čtyř skupin podle laterální preference a preference držení hole a jejich 

výsledky byly rovněž porovnány.  

 

 

Výsledky: Výzkum prokázal rozdíly mezi pohybovými dovednostmi prováděnými 

s preferovaným držením hole a s nepreferovaným držením hole u florbalistek. 

Florbalistky vykázaly lepší pohybově dovednostní výkon s preferovaným držením hole 

než s držením nepreferovaným. Zároveň se pohybově dovednostní výkon florbalistek 

s nepreferovaným držením hole ukázal být lepším než výkon obecné populace 

s preferovaným držením hole.  

 

 

Klíčová slova: lateralita, praváctví, leváctví, florbal, Edinburgh Handedness Inventory, 

laterální preference, pohybové dovednosti, herní výkon 
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 Abstract 
 
Title: Mutual dependence of laterality and kinetic abilities in women floorball 
 

 

Aim: The purpose of this graduation thesis is to broaden the pieces of knowledge of a 

potential lateral preference of the upper limb depending upon an energetic output in 

floorball. It should determine dependence of kinetic output on preferred and non 

preferred holding of the floorball stick. The thesis should also determine dependence of 

the preferred and non preferred holding of the stick on the process of training. It should 

explain if there are any skill differences between the female floorball players and 

general population. And if there are some, the differences are to be proved. 

 

 

Metod: The standardized questionnaire Edinburgh Handedness Inventory (Ransil, 

Schachter 1994) and kinetic test of a bimanual preference have both been applied for 

realization of the established achievement. The results of the female players were 

compared with the results of the general population. Women were divided into four 

groups according to their lateral preference and their preference of holding the floorball 

stick. These results have also been compared. 

 
 
Results: This research project proved differences between kinetic skills conducted by 

preferred stick holding and non preferred stick holding. The female floorball players 

showed a better kinetic output when they were using their preferred holding in contrast 

when using their non preferred holding. Together with this fact, the kinetic output of the 

players with non preferred stick holding proved to be better than the output of the 

general population that was using preferred stick holding.  

 

Keywords: laterality, right-handedness, left-handedness, floorball, Edinburgh 

Handedness Inventory, lateral preference, kinetic skills, game output 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1  Úvod 

 

 Rozlišování levé a pravé strany je jednou ze základních vlastností přírody. 

Šroubovice DNA mohou být levotočivé i pravotočivé, ale je snad nějaký důvod proč 

jedny z nich v přírodě převládají? Jedná se o pouhou náhodu nebo jen nedokážeme 

domyslet logiku, která jim dala směr? 

Většina rostlin šplhajících se za světlem, jako jsou liány nebo naše fazole, se 

otáčí doprava. Prvoci docilující pohybu otáčením se rovněž točí většinou doprava. A 

naopak – stavební kameny, z nichž jsou bílkoviny našeho těla, jsou levotočivé. 

Chemicky stejné látky, ale pravotočivé, jsou jedněmi z nejprudších jedů.          

(Koukolík, 2005) 

 Náklonnost k jedné ze stran můžeme spatřit takřka u všech obratlovců, počínaje 

rybami přes ptáky až po savce. Proč se někteří psi otáčejí téměř výhradně doprava a jiní 

opačným směrem? Proč klisny vykračují pravou nohou, náhodné překážky obíhají 

zprava, a u koní je tomu opačně? Mnoho závislostí mezi preferovanými směry otáčení 

je zatím nevysvětleno a s rostoucí schopností detailněji poznávat přírodu naopak 

přibývá i otázek. 

Žádný ze živých tvorů ale není tak jednoznačně vyhraněn jako člověk. Důvod 

není složitý – člověk je totiž jediným organismem, kterému evoluce nadělila ruce 

v pravém slova smyslu. Preference jedné strany se proto projevuje snadněji, viditelněji a 

také ve větší míře. Neodbytná preference jedné ze stran má jasné spojení s vývojem 

mozku – odráží nadřazené postavení jedné z mozkových polokoulí neboli hemisfér. 

Je obecně známým faktem, že historicky bylo leváctví, motorická převaha jedné 

poloviny těla nad druhou, zejména pak u horních končetin, považováno za něco 

špatného, a proto soustavně potlačováno. Již bezmála 100 let jsou známy negativní 

důsledky přeučování. Počet leváků v populaci od té doby vzrostl přibližně na 10%. 

Znamená to tedy, že pokud by se tomuto faktu tehdy nedostalo patřičné pozornosti, 

vytlačila by v budoucnu pravorukost úplně preferenci levé horní končetiny?  
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Přeučování leváků a nepraváků na praváky neprobíhalo jen při práci horních 

končetin, zejména při psaní, ale dlouhodobě provází také sportovní přípravu v různých 

odvětvích. Mnoho sportovních disciplín je v důsledku svého vývoje zaměřeno více na 

jednu či druhou stranu. Atleti běhají na oválu výhradně levotočivé zatáčky, podobně 

jako je projíždějí plochodrážníci nebo sáloví cyklisté, tenisté servírují během utkání 

vícekrát z pravé strany a například pozemní hokejisté drží hůl vždy doprava.   

Proč ale lední hokejisté nebo florbalisté hrají s holí na obě strany, když hráči v 

pozemním hokeji ne? Uchopení florbalové hole je možné jak pravým tak levým 

držením. Jsou zde oproti lednímu hokeji některé zásadní odlišnosti? Mohou například 

hmotnost a délka florbalové hole, umožňující její příležitostné, nicméně funkční držení 

jen v jedné ruce, hrát větší roli ve volbě preferované strany držení hole, než je tomu 

například v ledním hokeji? Jaké jsou závislosti v laterální preferenci horní končetiny a 

preferovaném držení hole?  

Na většinu otázek souvisejících s lateralitou je možné najít mnoho odpovědí, 

teorií a polemik. Já jsem se ve své práci rozhodla pomocí dotazníku a motorických testů 

prozkoumat vztah laterality a pohybových dovedností ve florbalu.  

 

 

2  Definice laterality  

 

 Lateralitou nazýváme vývojové (nikoliv patologické) úchylky v organismu 

podle jeho střední roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany oproti druhé. 

Asymetrie se týká hlavně párových orgánů, především končetin a orgánů smyslových. 

Vyskytuje se u člověka i u nižších organismů. Rozlišujeme lateralitu tvarovou a 

funkční. 

 Lateralita tvarová si všímá asymetrií jak ve stavbě těla, tak zvláště asymetrií 

v tvaru, velikosti a objemu párových orgánů, případně obou polovin orgánů 

nepárových. 

 Lateralita funkční registruje rozdíly ve výkonnosti párových orgánů motorických 

a smyslových. (Sovák, 1962) 
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 Lateralita znamená přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tj. ruky, 

nohy, smyslových orgánů, a je odrazem aktivity odpovídajících korových polí mozku. 

Podle převahy používaného orgánu rozlišujeme praváctví, leváctví a ambidextrii, tj. 

nevyhraněnou lateralitu, při které jedinec používá obou rukou na stejné úrovni.  

 Leváctví a praváctví nejsou dva protipóly, ale kontinuum, které směřuje od 

vyhraněného praváctví na jedné straně, přes nižší stupeň vyhraněnosti k ambidextrii (tj. 

obourukosti) a dále pokračuje přes méně vyhraněné leváctví až k leváctví výraznému. 

(Zelinková, 2001) 

 Lateralitou tedy rozumíme vztah pravé a levé strany k organismu nebo odlišnost 

pravého a levého z  párových orgánů. Tato odlišnost spočívá v určitém druhu funkční 

nesouměrnosti a projevuje se rozdílnou aktivitou, výkonností nebo specializací jednoho 

z členů oboustranného páru tělesných orgánů ve srovnání s druhým. Funkční 

nesouměrnost párového orgánu se často chápe tak, že u jednoho se předpokládá 

vedoucí, převládající, cizím slovem dominantní postavení.  

 Někteří autoři proto používají shodně s pojmem lateralita pojmu laterální 

dominance. Můžeme pak číst takovouto charakteristiku: „Laterální dominance znamená 

přednostní užívání  a lepší výkon jedné strany těla ve srovnání s druhou. Lidé mají klon 

pravorucí nebo levorucí, pravonozí nebo levonozí, pravoocí nebo levoocí. Ačkoli 

existuje obecná tendence být souhlasně dominantní pravák nebo levák, vyskytuje se 

mnoho různých druhů a stupňů dominance.“ 

 Jiní badatelé užívají termínu dominantní k označení činnosti té polokoule 

mozku, ze které je řízena obratnější ruka a v níž jsou uložena centra pro tvorbu řeči. 

Odlišují tedy dominanci a lateralitu, protože pravá ruka je ovládána z levé a levá z pravé 

mozkové hemisféry. (Drnková, Syllabová, 2001) 

 

 

 

 

 

 
 



 13 

3  Pojmosloví 

 

3.1  Pojmosloví pravý – levý 

 

 Rukovost naší civilizace se velmi výrazně projevuje v řeči. Ve staré řečtině se 

užívalo pojmu dexios – pravý také v přeneseném významu jako příznivý, zdárný, 

schopný, chytrý, dexia – pravice znamenalo také smlouva, slib, dexiotés – zručnost, 

obratnost,  dexióma – stisk rukou, přátelství. V latině dexter – pravý znamenalo i 

příznivý, šťastný, zručný, obratný, příhodný, vhodný, sextera v latině je nejen pravice, 

ale i slib, věrnost, síla, obratnost, chrabrost. Od arabského jaman – pravý, pravá strana, 

pravá ruka, byla odvozena slovesa jamana – být šťastný a jammana – jít správně, 

správnou cestou. 

 Podobně je tomu v moderních evropských jazycích. Anglické right, francouzské 

droit, německé recht, ruské pravyj nebo prav znamená nejen pravý, ale také řádný, 

správný, poctivý, pravdivý, spravedlivý. Anglicky all right znamená výborně, správně, 

ruské ty prav nebo německé du hast recht – máš pravdu. 

 V češtině často používáme výrazů pravý muž, pravé zlato, pravý poklad, 

zkoumáme pravost rukopisů apod. 

 

 Naproti tomu slovo levý, levoruký vzbuzovalo záporné představy. Řecké laios, 

ale ještě více latinské sinister, znamenalo neobratný, nejapný, zvrácený, nepříznivý, 

špatný, škodlivý. Arabské šimál v přeneseném smyslu nešťastný. Lefthanded je 

anglicky levoruký i neobratný. Gauche francouzsky levý i nešikovný. Nemotora, 

neohrabanec, nemehlo se řekne německy ein linkischer Kerl. Ein Kind aus linker Ehe 

(doslova: dítě z levého manželství) znamená nemanželské dítě. Anglické to marry with 

the left hand (oženit se levou rukou) znamená vstoupit v nerovný sňatek. (Drnková, 

Syllabová, 1991) 

 Také u nás se o nešikovi říká, že má obě ruce levé. Když se nám nic nedaří, 

vstali jsme toho dne levou nohou. Nemanželské dítě je levoboček. Dále se můžeme 

setkat se slovními spojeními: je to na levačku či to je levota. 
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3.2  Pojmosloví laterality 

 

 V některých jazycích je možné vyjádřit levou a pravou stranu nebo leváctví a 

praváctví dohromady jedním pojmem: v angličtině sidedness, v němčině Seitigkeit. 

Podobně existují společné pojmy pro levorukost a pravorukost (handedness, 

Händigkeit) levonohost a pravonohost (footedness, Beinigkeit), levookost a pravookost 

(eyedness, Äugigkeut) apod. 

 Protože při zkoumání praváctví a leváctví je potřeba souhrnného označení, 

používá se v mezinárodní vědecké terminologii označení  l a t e r a l i t a. Pochází 

z latinského latus, lateris – strana, bok. 

 Pojem lateralita znamená praváctví a leváctví vůbec, v nejširším slova smyslu 

pravou a levou stranu. Konkrétními projevy laterality jsou: lateralita horních končetin, 

lateralita dolních končetin, očí a uší. (Drnková, Syllabová, 1991) 

 

 

4  Lateralita a dominance 

 

 Pro určování laterality má rozhodující význam hodnocení asymetrií nikoliv jen 

tvarových, ty mohou být druhotné, ale hlavně asymetrií funkčních. U většiny lidí je 

zřejmá pravostrannost nebo levostrannost funkcí motorických i smyslových.  

 Funkční převaha jedné strany není jevem náhodným. Je jevem, který je 

determinován dialektickou vazbou orgánu a funkce. V oblasti motorického analyzátoru 

je základní orgánovou jednotkou nervově svalové ústrojí. Je to sval – popřípadě skupina 

svalů, řízená a ovládaná – prostřednictvím motorických nervů – příslušným ústředím 

v centrálním nervstvu.   

 Činnost nervově svalového ústrojí se aktivuje na podněty z kinestetického 

analyzátoru. Korová ústředí hybnosti jsou uložena v příslušných partiích hemisfér 

oboustranně. Nervové dráhy motorického analyzátoru probíhají v centrálním nervovém 

systému (CNS) převážně křížem.. Je tedy periferní nervosvalové ústrojí jedné strany 

řízeno z korových ústředí  protilehlé hemisféry. 
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 Motorický výkon, zvláště pak výkon složitý a jemně koordinovaný, je odrazem 

výkonnosti korových center hybnosti. Zdatnost výkonu je výrazem funkční zdatnosti 

korových oblastí. Kvalita výkonu závisí tudíž nejen na samotném výkonném orgánu, ale 

hlavně a především  na strukturální kvalitě příslušných korových oblastí. 

 Vztah korového centra  a výkonného orgánu je vzájemný. Funkce si vytváří a 

zdokonaluje svůj orgán, tedy i orgán řídící. Zvyšováním obratnosti ruky v procesu práce 

se zároveň procvičuje i řídící aktivita korových center hybnosti. Vytvářením nových 

spojů v mozkové kůře a jejich ekonomizací v průběhu činnosti se zpětně ovlivňuje i 

kvalita výkonu. Zvýšenou aktivitou výkonného orgánu se rozvíjí aktivita korových 

center a tím se opět zdokonaluje funkce. 

 Výkonnost každé z obou končetin závisí v podstatě na výkonnosti center 

hybnosti v protilehlé hemisféře. Vedoucí končetina je pak ta, která je schopna lepšího 

výkonu a které se proto používá přednostně, zvláště v jemně koordinovaných 

činnostech. Lepší funkce vedoucího orgánu je determinována zdatnější výkonností 

protilehlé hemisféry, jejím zdatnějším strukturálním základem. Nazýváme ji hemisférou 

dominantní. Dominance jedné z hemisfér je primární, lateralita pak jakožto projekce 

dominance je jev druhotný. Dominance i lateralita se vzájemně ovlivňují. 

 Vývojově nejvyšší funkce člověka, tj. schopnost práce a řeči, jsou nejvíce 

lateralizovány a jsou obě vázány společně na dominantní hemisféru. 

 Některé projevy  tvarové laterality jsou založeny již vrozeně. Dědičnost funkční 

laterality byla prokázána u levorukosti. Nálezy rozdílné laterality u jednovaječných 

dvojčat nesvědčí proti dědičné základně. Genotyp může být různě modifikován vlivy 

výchovného prostředí ve výsledný typ laterality – genotyp. (Sovák, 1962) 
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5  Lateralita ve vývoji lidstva 

 

5.1  Lateralita ve  vývoji člověka jako druhu 

 

 U nižších tvorů, vývojově blízkých pračlověku, tj. u nižších opic, není ještě 

vytvořena schopnost přednostního užívání jedné z předních končetin, jde tu ještě o 

ambidextrii. Přednostní užívání jedné z předních končetin  se v náznacích objevuje u 

vyšších opic antropoidních.  

 Nálezy z doby kamenné však už svědčí pro vyslovenou funkční lateralitu rukou. 

Jde tu o nálezy nástrojů, které byly zřejmě zhotovovány zřejmě pro používání jednou 

rukou, které se svou formou liší podle toho, která z obou rukou nástroje používala. 

 Pečlivé výzkumy v tomto ohledu konal P. Sarasin opakovaně revidovaným 

rozborem a hodnocením kamenných nástrojů paleolitických a neolitických. Po 

vyloučení forem symetrických, tj. asi jedné třetiny z celkového počtu, zůstal přibližně 

stejný počet nástrojů jak pro pravou ruku, tak pro ruku levou. Sarasin  je přesvědčen, že 

fylogenetický vývoj postupuje pozvolna od neutrálního stavu obourukosti, který trvá po 

celou dobu kamennou, k přednostnímu užívání jedné ruky. Tento vývojový postup je ve 

zřejmé souvislosti s přímým držením těla při chůzi a tudíž s osvobozením rukou. 

 S nástupem doby bronzové se poměr pravo- a levorukosti náhle změnil a to ve 

prospěch pravorukosti. Tuto změnu prokázal Sarasin podle nástrojů z  té doby, 

zhotovených pro užívání jednou rukou. Šlo hlavně o srpy. Z četných nálezů se dala 

prokázat naprostá převaha nástrojů pro pravou ruku. Užívání pravé ruky nabylo 

výhradního postavení a tento stav se udržuje dodnes. 

 O převaze pravorukosti svědčí kromě nálezů prehistorických od doby bronzové  

nejrůznější nálezy i záznamy historické. Vývoj pravorukosti neprobíhal ovšem 

jednoznačně. Byly tu ještě občasné nevyrovnanosti a zvraty. Staroegyptské hieroglyfy a 

plastiky směřují někdy doleva, zobrazované osoby drží předměty někdy též v levé ruce. 

Na asyrských obrazech z Ninive převládá zřejmý směr doprava, naproti tomu na 

mexických starých skulpturách vyskytují se také osoby se zbraní v levé ruce. 

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

udržoval současně směr doleva i doprava. Egypťané psali písmena od pravé strany 
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k levé (jako Židé), však každé jednotlivé písmě psali od levé ruky počínajíce (jako my 

píšeme); Řekové pak kreslili jednotlivá písmena od pravé strany k levé. (Hérodotovy 

dějiny v poznámce č.31) 

 Některá písma předoasijská si zachovala směr písma odprava doleva až po naše 

doby (např. písmo arabské, hebrejské, perské atd.). Tím ovšem nebyl nijak omezen 

postupující kult pravorukosti. Užívání pravé ruky při nejrůznějších úkonech se 

pokládalo za samozřejmé, kdežto úkony levou rukou za něco mimořádného. (Sovák, 

1962) 

  

 

5.2  Pravoruká civilizace 

  

 I v každodenním životě se již od dávných dob dává přednost pravé ruce a pravé 

straně. Podává se pravá ruka, čestná je pravá strana, přednost se dává z pravé strany. 

Píše a čte se směrem doprava. Škola, tělesná výchova i vojenská služba učí rozlišovat 

pravou a levou a dává přednost pravé. Ve veřejné dopravě se jezdí vpravo, vozidla se 

vyhýbají doprava, platí pravidlo pravé ruky. Převážná většina nástrojů a zařízení je 

vyrobena nebo seřízena pro používání pravou rukou nebo z pravé strany. 

 Směr doprava i pravorukost ve společenských i pracovních úkonech se pokládá 

za jev zcela přirozený a obvyklý. Tímto způsobem se během tisíciletí vytvořil a upevnil 

stav, který označujeme jako pravorukou civilizaci. 

 Pravoruká civilizace se rozšířila zejména v kulturní oblasti středomořské. 

V jiných kulturních oblastech, např. asijských, není kult pravorukosti tak vyhraněn. 

(Sovák, 1962) 

 Pro staré Řeky platil příkaz vstupovat do Diova chrámu pravou nohou, vstup 

levou nohou znamenal prokletí budovy. Pro katolickou církev byli leváci služebníky 

ďábla, v církevních školách byli násilně přeučováni na praváky. Ještě před několika 

desetiletími bylo v Japonsku leváctví manželky důvodem k rozvodu. V islámském světě 

se pravá ruka užívá k ošetřování těla od pasu nahoru, levá ruka od pasu dolů. Ženy 

Maorů na Novém Zélandu tkají ceremoniální látku pravou rukou, tkaní levou rukou se 

trestalo smrtí. (Koukolík, 2000) 
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 Leváctví je vážné stigma v arabských kulturách. V době, kdy papír byl vzácný a 

v pouštních oblastech nebyl přebytek vody, bylo nutno utírat se po vykonání velké 

potřeby rukou a tu nebylo možné bezprostředně důkladně umýt. Levá ruka, kterou se 

tato činnost prováděla, byla tradičně považována za nevhodnou pro jakékoliv jiné 

činnosti, zejména k jídlu, protože v té době se nepoužívaly příbory. Levá ruka musela 

být po celou dobu jídla ukryta. Ukázání levé ruky při jídle je dodnes v mnoha arabských 

kulturách, zejména pouštních, považováno za těžkou nepřístojnost. V mnoha částech 

světa (Indie, Indonésie) je neslušné jíst levou rukou, v Indonésii je neslušné přijmout 

levou rukou dar. 

 V evropských a amerických školách mnohde ještě v polovině 20. století byly 

děti trestány za to, když se pokusily použít ve škole levou ruku. Eskymáci (Inuité) 

věřili, že každý levák je čaroděj. 

 Také staří Římané leváctví neakceptovali. Pokud se chlapec při výcviku do 

římské legie projevoval jako levák, byla mu levá ruka přivazována k tělu, aby byl 

donucen naučit se používat pravou ruku. Jako levák by narušoval soudržnost legie.  

 V Číně ještě ve velmi nedávné době byli leváci důrazně nabádáni, aby se 

přeučili na praváky. Tvary čínského písma jsou navrženy pro praváky a levou rukou je 

lze psát obtížně. 

 V některých afrických zemích bývalo zvykem, že levorukému dítěti polili levou 

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

dítě používat pravou ruku. 
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6  Teorie vzniku laterality 

  

 Mnohé teorie se snaží vysvětlit, proč se vytvořila pravoruká kultura i civilizace, 

proč ve vývoji od obourukosti k přednostnímu užívání jedné ruky převládla ruka pravá. 

 

 Teorie zabývající se lateralitou se rozdělují (Koukolík, 2002): 

 

  1. Teorie laterality s historickým významem 

  2. Teorie genetických vlivů 

  3. Teorie vlivu nitroděložního prostředí 

 

 

6.1  Teorie laterality s historickým významem  

 

6.1.1  Bojová teorie (meče a štítu) 

 

 Historický význam má „teorie meče a štítu“ přičítaná literátovi Thomasu 

Carlyovi. Podle ní lateralita souvisí s dávnými válkami. Praváci měli v levé ruce štít, 

jenž lépe chránil jejich srdeční krajinu, leváci měli hynout ve vyšším počtu. Převaha 

praváku je však doložena i před zavedením meče a štítu, kromě toho by měl být větší 

počet praváků mezi muži než mezi ženami, o nich se předpokládá, že s mečem v ruce 

nebojovaly (Koukolík, 2002). 

 

6.1.2  Sluneční teorie 

 

 Podle sluneční teorie prapříčinou sklonu k pravorukosti bylo uctívání slunce. 

Pračlověk, klanějící se slunci na východě a sledující jeho dráhu po obloze k západu, 

naučil se rozpoznávat rozličné strany nebeské klenby, a tím i stranu levou a pravou. 

Pravá pak byla ta strana, na které se pohybovalo životadárné slunce od východu k 

západu.  
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 Meyer: „Jižní část oblohy, po které se slunce pohybovalo, byla člověku 

přirozeným ukazatelem náboženského významu jeho obou vlastních stran i rukou a 

učila ho vnímat a rozpoznávat jednu stranu jako světlu přivrácenou a druhou jako 

odvrácenou, jednu jako dobrou - Bohem obdařenou pravici, druhou jako zlou - 

nešťastnou levici.“ 

 Sluneční teorie vykládá zcela přirozeně převahu pravé strany a ukazuje na 

myticko-náboženské prvky rozvíjení a podporování pravostrannosti. Bylo to především 

náboženství, které dávalo přednost straně pravé jako správné, a zároveň s tím to byl 

náboženský rituál, který zřejmě podporoval pravou stranu. Pravá ruka i pravá strana 

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

i modlitby 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) 

 

6.1.3  Cévní hypotézy 

 

  Lidské tělo je asymetrické. Na první pohled je sice souměrné, ale jen na první 

pohled. Výrazná asymetrie především existuje v ústrojí krevního oběhu, kde je 

nejnápadnější levostranné uložení srdce (tzv. cévní teorie). Sovák (1962) uvádí, že 

pravou paži lépe zásobuje podklíčová tepna na pravé straně než levou ruku tepna levá, 

protože vpravo odstupuje blíže srdci.  

      

6.1.4  Parsonova teorie 

 

 Vychází ze skutečnosti, že pro rychlou orientaci v prostoru má primární význam 

smysl zrakový. Pro pračlověka byla zvlášť důležitá bezpečná orientace. Primární byl 

tedy zrak, který je vlastně spolehlivým mechanismem pozorování. Z něho se druhotně 

vytvořilo i přednostní užívání stejnostranné ruky, jednak že byla řízena z téže hemisféry 

jako zrak, jednak že pro asymetrické řízení pohledu je stejnostranná ruka bližší. Tuto 

hypotézu podpírá autor faktem zrakovosti zjištěné už u opic (Sovák, 1962). 
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6.1.5  Teorie perinatálního stresu 

 

 Podle této teorie je leváctví patologický jev, který má být důsledkem 

perinatálního poškození mozku. Levá mozková hemisféra je citlivější na nedostatek 

kyslíku, takže případný porodní stres může přesunout řízení dominantní ruky do pravé 

hemisféry, čímž vznikne levák. Z teorie plyne, že by v kulturních okruzích, v nichž je 

vyšší pravděpodobnost perinatálního stresu, měl být vyšší podíl leváků. Podíl leváků je 

však ve všech dosud zkoumaných kulturních prostředích stejný. Rovněž mezi dětmi, 

které přijdou na svět císařským řezem, aniž by předcházel jakýkoliv perinatální stres, je 

stejný podíl leváků. Perinatální stresové vlivy, například anoxie, nemají přímou 

souvislost s leváctvím (Koukolík, 2002). 

 

6.1.6  Teorie matka – dítě 

 

 Podle této teorie jsou ženy častěji pravačkami proto, že častěji drží dítě 

hlavičkou u svého levého ramene a pravou ruku si uvolňují. Bylo však zjištěno, že dítě 

hlavičkou u svého levého ramene drží přibližně stejný podíl pravaček i levaček (83 % 

versus 78 %). Rovněž ve vyobrazeních matek s malými dětmi drží většina matek dítě 

s hlavičkou u svého levého ramene. Tato skutečnost se vykládala tím, že dítě zklidňuje 

zvuk mateřského srdce, vyšší citlivostí levé poloviny těla žen, včetně oblasti prsu i 

sociálně psychologické vlivy. Je však možné, že tato poloha umožňuje snadnější emoční 

komunikaci mezi matkou a dítětem: tato poloha dětského obličeje snadněji oslovuje 

matčinu pravou hemisféru (Koukolík, 2005). 

 

6.1.7  Teorie rodičovského tlaku 

 

 Tato teorie předpokládá, že většina populace jsou praváci v důsledku 

výchovného tlaku svých rodičů, kteří jsou rovněž praváci. Tato teorie neplatí, neboť se 

leváctví, resp. lateralita, objevuje v závislosti na lateralitě biologických rodičů. 

Asymetrie mozku je patrná již ve fetálním a novorozeneckém období, tedy ještě v době, 

kdy se ještě žádné kulturní vlivy přímo neuplatňují. Adoptivní dítě, jehož biologický 

rodič (nebo rodiče) jsou leváci, bude s vyšší pravděpodobností levák i tehdy, jsou-li 
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jeho adoptivní rodiče praváci. To ovšem nepopírá možnost nátlaku na dítě v případě, 

kdy je rodič přesvědčen, že leváctví je něco špatného. Leváctví vytrvale existuje i přes 

mimořádný kulturní protitlak, podmíněný magickým myšlením trvajícím celá tisíciletí 

(Koukolík, 2002). 

 

6.2  Teorie genetických vlivů 

 

 Podkladem vzniku laterality mohla být genová mutace, jejímž výsledkem byla 

„alela praváctví“, též „D neboli dextral alela“, která vázala řečové funkce, praváctví, 

praxi na levou hemisféru. O alternativní alele se předpokládá, že je stranově neutrální, 

označuje se C (chance). 

 Počítačové modely ukazují, že se  D-alela mohla v populaci šířit velmi rychle, 

pokud poskytovala heterozygotům DC  nad homozygoty DD a CC byť jen malou 

evoluční výhodu. Tato lehká výhoda heterozygotům může být důvodem stabilního 

podílu praváků a leváků v lidských populacích. Je možné, že se tato předpokládaná, 

čistě lidská alela se objevila přibližně před 200 tisíci lety v Africe současně se vznikem 

druhu Homo sapiens sapiens. (Koukolík, 2002) 

 Pro genetické ovlivnění laterality svědčí sledování pohybů lidských plodů 

v průběhu nitroděložního vývoje v rozmezí 12. – 27. týdne. prenatálním období. 83% 

plodů pohybuje častěji pravou než levou paží. Do pusy si vkládá palec pravé ruky 93% 

lidských plodů. (Koukolík, 2005).  

 

  

 Meta analýza většího počtu studií zjistila:  

 Jestliže jsou oba biologičtí rodiče praváci, existuje pravděpodobnost 9,5 %, že 

budou mít dítě leváka.  

 Jestliže je jeden biologický rodič levák, je pravděpodobnost, že i jejich dítě bude 

levák, asi 19,5 % (leváctví matek se v tomto ohledu pravděpodobně prosazuje více než 

leváctví otců). 

 Jestliže jsou oba rodiče leváci, pak existuje pravděpodobnost 26,1 %, že i jejich 

dítě bude levák. (Koukolík, 2000) 
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6.3  Teorie vlivu nitroděložního prostředí – Geschwindova-Galaburdova 

       teorie 

 

 Vedle genetických vlivů může mít na vznik laterality vliv i nitroděložní 

prostředí, což je jádrem Geschwindovy-Galaburdovy hypotézy.  

 Tato teorie označuje jako standardní dominanci hemisfér praváctví a vazbu řeči 

na levou hemisféru. Za anomální dominanci označuje jakkoliv odlišný stav. V populaci 

je 30 – 35% lidí s anomální dominancí hemisfér. 

     Geschwindova-Galaburdova hypotéza předpokládá, že se na vývoji anomální 

dominance hemisfér podílí výše nitroděložní hladiny testosteronu, ovlivňující vývoj 

plodu. Nezávisle na vývoji mozku ovlivňuje tato hladina hormonů i vývoj thyrmu 

(brzlík). Vysvětluje se tím také zvýšený výskyt imunitních poruch mezi leváky. 

 Nevyhraněné praváctví (nepraváctví) a leváctví se častěji vyskytuje mezi 

profesionálními atlety, výtvarníky, architekty, matematicky a hudebně nadanými lidmi. 

Geschwindova-Galaburdova teorie v tomto směru mluví o „patologii superiority“ 

(Geschwind a Galaburda, 1985).  Na druhé straně se mezi leváky častěji objevují 

vývojové poruchy řeči a jazyka a koktání. Diskutuje se o tom, zda je leváctví vyšším 

rizikem pro schizofrenii. (Koukolík, 2002) 

 

 

7  Lateralita ve vývoji jedince 

 

 Funkční lateralita se neprojevuje hned od narození a začíná se zřetelněji rýsovat 

až během individuálního ontogenetického vývoje. Projevy laterality jsou odrazem 

asymetrie v kvalitě obou polovin předního mozku. Jsou tedy závislé na postupném 

vyzrávání mozkové tkáně a nervových drah a na projekci vyzrávající dominantní 

hemisféry v činnosti periferních orgánů.. 

 U novorozence je v činnosti už celý mozkový kmen a určitá část mozečku. Další 

části se zapojují postupně tak, jak dozrávají. Anatomické uspořádání mozku je 

ukončeno v počátcích školní docházky; tj. v 6-7 letech věku. (Sovák, 1962) 
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 Genetický základ, jehož význam pro určení základních vývojových tendencí 

organismu dítěte je dnes nesporně prokázán, působí vždy v součinnosti  s činiteli 

vnějšího prostředí. V této vazbě není dědičná determinace absolutní, nepodmíněná. 

Nervový systém a mozek člověka mají značnou tvárlivost a ohebnost. Největší v raném 

dětsví, s přibývajícím věkem pak těchto vlastností ubývá. 

 Tvárlivostí neboli plastičností mozku rozumíme schopnost trvale se vyrovnat 

s deformacemi způsobenými vnějšími vlivy. Ohebností neboli flexibilitou rozumíme 

schopnost přizpůsobit se vnějšímu tlaku, adaptovat se vůči poměrům, které nejsou 

v souladu s genetickým základem. 

 Je-li levoruké dítě přecvičováno, pak tvárlivost a ohebnost centrálního 

nervového systému umožňuje trvalé usazení deformace v poměrech mozkové 

nesouměrnosti, což se pak projeví ve fenotypu laterality. 

 Četní autoři shodně zjistili (Meyer, Baldwin aj.), že dítě začíná přednostně 

užívat jedné z obou rukou nejdříve v 7. měsíci života. Tato skutečnost se dříve 

vysvětlovala výchovnými vlivy, dnes soudíme, že jde o důsledek dozrávání 

motorických drah a tím i možnosti projevu dominantní hemisféry. Motorická lateralita 

se ovšem výrazně projevuje až kolem 2. roku věku, a to nikoli ve stejném stupni u všech 

dětí. U mnohých je prevalence jedné ruky tak málo vyznačena, že se dá mluvit o 

obourukosti. (Sovák, 1962) 

 Preference ruky je zřejmá ve třech letech a závisí na vrozeném základu 

dominance mozkových hemisfér. Ve čtvrtém roce se laterální preference vyhraňuje ještě 

výrazněji. Znamená to, že dítě vykonává určité činnosti lépe a raději jednou rukou. 

Dominantní ruka se uplatňuje zejména ve složitějších úkonech náročných na koordinaci. 

(Zelinková, 2001) 

 Nejkritičtější období ve vývoji laterality jedince je mezi pátým a sedmým rokem 

života. V této etapě dochází k velmi důležitým změnám v životě dítěte a v jeho vztahu 

k okolí. Do poměrů laterality zasahuje nejvíce rozhodnutí, jakou rukou se dítě má učit 

psát a kreslit. (Drnková, Syllabová, 2001) 

 Vrozená lateralita se nemusí projevit navenek. Vlivem pravoruké civilizace 

může dítě tlakem vnějšího prostředí začít užívat méně šikovnou ruku. Prostředí působí 

tím silněji, čím více člověk do svého společenského prostředí vrůstá. Proto rozlišujeme 
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genotyp, tj. projev laterality navenek, a genotyp, tj. vrozený typ laterality. (Zelinková, 

2001)  

 Chceme-li poznat vrozený typ laterality, pak je třeba vyšetřovat děti co možná 

nejdříve, ovšem až po té době, když už se fyziologicky začíná lateralita projevovat. 

(Sovák, 1962) 

 Web Státního zdravotnického ústavu v Praze uvádí, že pokud je leváctví součástí 

rodinné anamnézy (tedy zjevně dědičné), zpravidla s ním bývá spojeno méně problémů 

a poruch, než jde-li o leváctví v rodině ojedinělé. 

 

8   Mozkové hemisféry a jejich odlišnosti 

 

 Mozek je anatomicky i funkčně stranově nesouměrný. Levá a pravá strana 

mozku se odlišuje makroskopicky, histologicky i chemicky. Anatomické rozdíly se 

popisují od dob Heschlových (1878), jenž si povšiml, že většina lidí má dva příčné 

spánkové závity vpravo a jeden vlevo. Trojúhelníková ploška kůry – nazvaná planum 

temporale -  na horní ploše horního spánkového závitu bezprostředně nad Heschlovým 

závitem je větší na straně levé a menší na straně pravé.  Geschwind a Levitsky roku 

1968 doložili, ze planum temporale vlevo je větší (delší) u 65% mozků, stejné jako 

napravo u 24 % mozků a napravo je větší u 11% mozků. (Koukolík, 2000) 

 Čelní mozkový lalok je od laloku spánkového oddělen hlubokou Sylviovou 

rýhou. U většiny lidí je levá Sylviova rýha delší než pravá. Pravá rýha končí o něco 

výše než levá.  Nesouměrnost Sylviových rýh se dá prokázat u lidských plodů už od 16. 

týdne vývoje a rozličná velikost planum temorale od 31. týdne vývoje.  

 Počet lidí, kteří mají levé planum tempolare větší než pravé a kteří mají levou 

Sylviovu rýhu delší než pravou, odpovídá počtu lidí, kteří jsou čistými praváky a mají 

řeč vázanou pouze na levou mozkovou polovinu. Ostatní lidé jsou „nepraváci“ 

(nevyhranění praváci) a čistí leváci. 

 Rozdíl mezi Sylviovou  rýhou a planum tempolare levé a pravé strany lidského 

mozku je jedním z mnoha desítek anatomických stranových rozdílů viditelných jak 

prostým okem, tak v optickém mikroskopu. Mezi pravou a levou mozkovou polovinou 
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byly zjištěny mnohé funkční rozdíly. Elektromagnetická činnost mozkové kůry je 

v průběhu vývoje od dětství do puberty nesouměrná. Vyvíjí se odlišně v odlišných 

částech mozku na stejné straně i při porovnání strany levé a pravé. Mezi stejnými částmi 

levé a pravé mozkové poloviny byly zjištěny i rozdíly chemické (Koukolík, 2002). 

 

9  Diagnostika laterality 

 

 První soubor zkoušek laterality u nás vznikl již v roce 1936, byl určen pro školní 

praxi a autorem byl Příhoda. Později se lateralitou zabýval Sovák. Již v letech 1955-

1956 zjistil, že z 235 dětí s koktavostí mělo 80% zkříženou lateralitu. Ve stejném roce 

bylo zjištěno, že nevyhraněná lateralita je dispozicí k opožděnému vývoji řeči. Ke 

stejným závěrům došel i Synek (1991).  

 Při diagnóze zjišťujeme lateralitu ruky, nohy a smyslových orgánů – oka a ucha. 

Provádíme některý ze standardních testů, například edinburgský (Edinburgh 

Handedness Inventory). 

 Z hlediska diagnostiky laterality je v současné době užívána Zkouška laterality 

Matějčka a Žlaba, ktará byla ověřována v šedesátých letech a vydána poprvé v roce 

1972 v Psychodiagnostice Bratislava. Zkouška je sestavena tak, že ji lze použít u dětí i 

dospělých a pracovat s ní může psycholog, pedagog i lékař. Tvoří ji 12 úkolů pro horní 

končetiny. Úkoly jsou vedeny tak, aby nepodléhaly nácviku. Např. sáhni si na nos, ukaž 

kam nejvýše dosáhneš, zasuň klíč do zámku. Následují 4 úkoly pro dolní končetiny, 

např. posunování předmětu po čáře. Zkouška pro lateralitu ucha  a oka je zaměřena na 

smyslové orgány. Zkouška byla ověřena na více než 2000 dětech.  

 Současný prudký vývoj vyšetřovacích metod přináší stále nové poznatky týkající 

se nejen aktivity mozkových hemisfér, ale rovněž laterality. (Zelinková, 2001) 

 

 Za průkaznou zkoušku laterality bylo dříve pokládáno sepnutí rukou. Palec 

vedoucí ruky je prý nahoře. Tuto zkoušku zdůrazňovali zastánci názoru, že v populaci je 

stejně genotypických praváků jako leváků. Asi polovina lidí totiž spíná ruce pravým 

palcem nahoře a polovina levým. Dnes ale víme, že se to neshoduje s přednostním 

užíváním a větší aktivitou příslušné horní končetiny. (Drnková, Syllabová, 2001) 
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 Zkouškové soubory mohou při vyšetřování laterality horních končetin zjišťovat 

trojí různou činnost (Drnková, Syllabová, 2001): 

 

1. zkouška unimanuální preference - pokusná osoba dělá výkon, k němuž je  

      třeba jen jedné ruky; zkouška zjišťuje, které 

      ruky používá osoba přednostně 

2. zkouška bimanuální preference – výkon vyžaduje obě ruce, jedna však má 

       aktivnější a  druhá pomocnou úlohu 

3. zkouška manuální proficience – rozdíl ve výkonu v činnosti, která je pro 

                 jednu i pro druhou horní končetinu stejná 

 

 

10  Klasifikace laterality 

 

 Lateralitu můžeme vyjádřit jako kvalitativní znak (kvalitativní proměnnou) – 

stupeň laterality.  

 

10.1  Kontinuum laterality 

 

Drnková, Syllabová (1991) používají pěti tříd (kategorií) označovaných značkami: 

 L   = vyhraněné, výrazné leváctví 

 L-  = méně vyhraněné, mírné leváctví 

 A   = nevyhraněná, neurčitá lateralita 

 P-  = méně vyhraněné praváctví, mírné praváctví 

 P   = vyhraněné, výrazné praváctví 

 

 Praváctví a leváctví se považují za kontinuum, nikoli za ostře oddělené 

vlastnosti. (Koukolík, 2000) 
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10.2  Index laterality 

 

 Stupeň laterality se nejčastěji vyjadřuje buď pomocí indexu laterality, nebo 

pomocí kvocientu pravorukosti. 

 

 Pro výpočet indexu laterality existuje Cuffův vzorec 

 

   Li = 
LP

LP

+

−
 . 100 

 

 Písmeno P je počet úloh, které osoba vykonává pravou rukou a L levou rukou, 

nohou nebo pravým a levým okem. Podle tohoto vzorce se udává stupeň praváctví 

kladnými číselnými hodnotami od 0 do 100. Stupeň leváctví je vyjádřen zápornými 

číselnými hodnotami od -100 do 0. 

 

10.3  Kvocient pravorukosti 

 

 A. J. Harris a u nás Z Matějček a Z Žlab. používají raději kvocientu pravorukosti 

(zn. DQ = Detrity Quotient), což je vyjádření počtu pravostranných reakcí v procentech. 

 Vzorec pro výpočet kvocientu pravorukosti je 

 

   DQ = 
n

AP 2/+
 . 100 

 

 Znamená to součet všech čistě pravostranných reakcí plus polovina těch, které 

jsme hodnotili jako nevyhraněné, děleno počtem všech provedených zkouškových úloh 

a násobeno stem. 
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10.4  Lateralita souhlasná, neurčitá a zkřížená 

 

 V odborné literatuře se často pojednává o různých typech laterality. S. T. Orton 

doporučil, aby se při diagnostice vývojových poruch čtení a psaní zjišťoval vztah 

laterality horních končetin a očí.  

K jeho vyjádření rozlišoval tři základní typy laterality (Drnková, Syllabová, 1991): 

 1. lateralita souhlasná – vedoucí ruka a oko jsou obojí pravé (P, P-) nebo  

  oboje shodné levé (L, L-)                  

 2. lateralita neurčitá  - vedoucí ruka, oko nebo oboje jsou A 

 3. lateralita zkřížená  - vedoucí ruka a oko jsou opačné  

 

 Souhlasná lateralita znamená přednostní užívání stejné ruky a smyslových 

orgánů (např. pravá ruka a oko). Není-li tomu tak, označujeme stav jako lateralitu 

zkříženou, nesouhlasnou (např. dominantní pravá ruka a levé oko). Souhlasná lateralita 

je častější.  Existuje statisticky významná závislost mezi lateralitou ruky a oka. Beaton 

(1985) zjistil mezi 464 praváky 70% jedinců, kteří měli zároveň dominantní pravé oko. 

(Zelinková, 2001) 

  

 

10.5  Typy laterality 

 

Typy laterality (Sovák, 1962): 

  1. rozený pravák 

  2. rozený levák:   

   a) levák nepřecvičovaný 

  b) levák přecvičovaný – od útlého věku 

  c) levák přecvičovaný později – až po ukončení vývoje řeči 

   d) patologické leváctví – vzniká z poškození vrozeně vedoucí  

      levé hemisféry, v období kolem narození  

      (např. encefalopatie) 
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   e) levák z nutnosti – je stav, kdy člověku zbývá jen jedna, tj. levá ruka,  

     když pravá byla vyřazena amputací, zmrzačením nebo 

     obrnou 

 3. dítě vrozeně obouruké 

 4. překřížená lateralita – vedoucí orgány motorické jsou na protilehlé straně těla 

         než vedoucí orgány smyslové  

 

11  Genotyp a fenotyp laterality 

 

 K nejsložitějším a dosud nejméně objasněným otázkám laterality patří vztah 

genotypu a fenotypu praváctví a leváctví. Genotypem rozumíme  vrozený sklon, 

vrozenou tendenci. Je to soubor dědičně zakódovaných akčních možností každé buňky, 

orgánu i celého organismu. Lidské chování má vždy genetickou základnu, ale genetický 

podklad může jen zřídka operovat nezávisle na okolních podmínkách. 

 Vlivy okolí nebo vnějšího prostředí, především výchova a učení, mohou 

genotypu laterality vyhovovat – podporovat jej, nebo jej mohou potlačovat. Ve 

vzájemném působení dědičných činitelů a prostředí na jedince se realizuje fenotyp 

laterality. Rozdílné vlivy okolí mohou při stejných nebo obdobných genotypech 

podmiňovat vznik rozdílného fenotypu. Přitom genotyp se v životě jedince nemůže 

změnit. Vždy tedy určuje možné rozpětí fenotypických rozdílů a dává jim určitou mez. 

 I při nejdůkladnějším vyšetření laterality jedince můžeme zjistit přímo pouze 

fenotyp. Na genotyp usuzujeme nepřímo. Ani shodná lateralita všech párových orgánů 

ve stupni výrazného praváctví není stoprocentním svědectvím, že jedinec je 

genotypický pravák. Může to být ambidexter vycvičená prostředím. 
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12  Rizika přecvičování laterality 

 

 Respektování praváctví a leváctví u dítěte kladně ovlivňuje harmonický vývoj 

jedince a vytváření celé jeho osobnosti. Je třeba tento rys osobnosti včas a správně u 

každého rozpoznat, sledovat a rozvíjet. 

 Od dvacátých let minulého století na základě poznatků a výsledků výzkumů 

začali stále častěji lékaři, pedagogové, psychologové a další odborníci varovat před 

přecvičováním leváků na praváky. Upozorňují, že nešetrné zásahy do přirozeného 

leváctví mohou u dítěte způsobit zdravotní potíže i poruchy chování a nepříznivě 

ovlivnit jeho vývoj. Následky přeučování mohou být třeba snížení školní výkonnosti, 

obtížnější společenské zařazení, ztížená výchova, zadrhávání v řeči, různé neurotické 

příznaky. (Drnková, Syllabová, 1991) 

 Osvětová činnost odborníků přinesla v řadě zemí kladné výsledky.  U nás 

přispěli po druhé světové válce k zájmu o otázku leváctví a praváctví zejména Prof. 

MUDr. PhDr. Miloš Sovák, DrSc., a jeho škola. Prof. Sovák přispěl k tomu, že roku 

1967 vydalo ministerstvo školství závazný pokyn, jež ukládá učitelům a vychovatelům 

věnovat zvláštní pozornost levorukým dětem, správně je vést a vychovávat. Od té doby 

dostávají rodiče u zápisu dítěte do školy otázku: „Je Vaše dítě pravák nebo levák?“ 

Případně: „Přejete si, aby bylo ve všech předmětech vychováváno jako levák?“ 

 Analýzou anamnestických údajů dětí  se specifickými poruchami učení mnozí 

autoři prokázali (např. Milz, 1980) častější výskyt levorukosti, ambidextrie nebo 

zkřížené laterality. (Pokorná, 2001) 

 

13   Lateralita ve sportu 

  

      Znalost  laterality   je  i  ze sportovního   hlediska  velmi důležitá. 

Dominantní  strana  má kvalitnější motorické dráhy, proto veškeré nové cviky je 

výhodnější nacvičovat s dominantní končetinou ve vedoucí úloze. Paměťové stopy se za 

těchto podmínek vytvářejí rychleji a zejména kvalitněji. Jejich rychlé vytvoření  má 

zásadní význam pro kvalitní provedení cviku. Nezkušení  cvičenci  nebo  začátečníci 

často začínají trénovat  nedominantní končetinu,  protože  je  to  téměř  vždy  končetina  
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slabší. Zpomaluje se tím však nácvik techniky a také je riziko snížení její kvality. 

Fixace špatné tréninkové techniky se pak velmi obtížně napravuje.  

 Ve sportu se v angličtině pro leváky ujalo označení „south-paw“. Označení 

pochází z baseballu. Baseballová hřiště jsou totiž často postavena tak, že pálkař stojí 

čelem k východu, aby mu odpoledne a večer nesvítilo slunce do očí. To znamená, že 

levácký nadhazovač hází z jižní strany.  

 V boxu se slovy „southpaw“ označuje boxer-levák. Tentýž název se užívá i pro 

postoj, kdy má boxer pravou nohu předsunutou před levou. 

 

 Hra v opačné orientaci je pro soupeře nezvyklá, někdy nečekaná, a může tak 

leváky zvýhodňovat - kromě zmíněného boxu a nadhazování při baseballu se uvádí 

např. tenis, šerm, judo nebo zápas. Naopak nevýhodou může být směr běhu na 

atletickém oválu a především při rychlobruslení, kdy je levák nucen silněji se odrážet 

svou slabší pravou nohou. Opačná dominance oka může být problémem například při 

střelbě a lukostřelbě, kde záleží i na souladu oční dominance s dominancí rukou. 

 

 

 

14  Lateralita ve florbalu 

 

14.1  Charakteristika florbalu 

 Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů     

s lehkým dutým plastovým míčkem. Z každého týmu může být na hřišti v jeden 

moment maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální florbalové 

hole, brankáři hokejku nemají. Vítězem se stane ten, který svému soupeři vstřelí více 

branek. Normální hrací čas je 3 x 20minut se dvěma desetiminutovými přestávkami. 
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14.2  Sportovní trénink 

 

 Sportovní trénink je složitý, účelně organizovaný proces rozvoje specializované 

výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví. Podstatou sportovního tréninku 

je vyvolávání progresivních změn trénovanosti, které se mění v čase a které lze ovlivnit. 

Je procesem  složité biologicko sociální adaptace sportovce. 

 

 Základní složky  tréninku vedoucí k úspěchu v dosažení cíle hry, jsou: 

 

• kondiční příprava (rychlost,vytrvalost, obratnost, síla) 

• technická příprava      (vytváření a zdokonalování pohybových dovedností) 

• taktická příprava         (taktické vědomosti a dovednosti, rozhodování) 

• psychologická příprava  (charakter, rysy, vůle, motivace, regulace psychických  

        stavů) 

 

 

14.3  Technická příprava 

 

 Ve florbalovém tréninku se lateralita nejvíce projevuje v technické přípravě. 

Technickou přípravou označujeme proces zaměřený na osvojování a zdokonalování 

dovedností ovládání míčku, resp. florbalové hole a vytváření předpokladů pro optimální 

realizaci florbalové techniky v podmínkách soutěží. Trénink techniky je především 

opakováním učeného pohybu, při kterém dochází k opravování a zpřesňování jeho 

průběhu. Základem přípravy je motorické učení. 

  

 Cílem technické přípravy je osvojení pohybových dovedností, které umožňují 

hráči účelně, účinně a úsporně řešit specifický pohybový úkol, který mu předkládá 

konkrétní herní situace. Dovednosti se vytvářejí a uplatňují na základě 

neurofyziologických mechanismů řízení pohybu, v souladu s biomechanickými 

zákonitostmi.  
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 Florbalové      pohybové     dovednosti   charakterizujeme     také     jako      

dovednosti převážně otevřené -  jsou realizovány v proměnlivém prostředí za aktivní 

činnosti soupeře. Vyžadují od hráčů variabilitu.  

 

 

14.4 Pravé a levé držení hole 

 

 Hráči a hráčky florbalu mají možnost svobodné volby  preferovaného držení 

hole. Mluvíme pak o držení: 

 a) pravém - vedoucí horní ruka je levá 

 b) levém   - vedoucí horní ruka je pravá 

Způsobu držení je výrobcem přizpůsobena i florbalová hůl, zejména její spodní část - 

čepel. 

 

 

15  Teoretická základna k formulaci hypotéz 

 

15.1  Teorie přicvičování 

 

 Význam vedoucí ruky se projevuje i při rozvoji a upevňování druhosignálních 

stereotypů. Rozhodující je období, kdy jedinec dovednosti nabývá. Když už jsou 

veškeré základní stereotypy za podpory vedoucí ruky upevněny a není nebezpečí, že by 

se motorická lateralita narušovala, pak postupně a zcela přirozeně se opět uplatňuje 

činnost druhé ruky ve stále větším rozsahu. 

 Sovák  (1962) ve své práci hledá pro tento jev pojmenování a přichází s novým 

termínem přicvičování. Přiřazuje jej reflexnímu spontánnímu ději, kdy volní pohyby 

jedné strany těla bývají v jistých obměnách provázeny mimovolními pohyby strany 

druhé. 

 Černáček (1959) při výzkumu párové činnosti hemisfér to vysvětluje tak, že 

výkony, konané současně dvěma homologními částmi těla se navzájem ovlivňují, a 

dále, že nácvik jedné části těla má za následek nácvik obdobné části i na druhé polovině 
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těla. Není však bez významu, ze které strany těla činnost vychází. Jak Černáček 

prokázal, jde iradiace podráždění podstatně častěji z hemisféry dominantní na 

nedominantní. Vliv dominantní hemisféry je výrazný zvláště ve výkonech složitých, 

které mají druhosignální charakter. Podle autora Černáčka je možno považovat za 

prokázané, že u člověka existuje iradiace svalové činnosti, směřující do homologního 

svalu druhé poloviny těla. To se dá vysvětlit párovou činností hemisfér, že z jedné 

(ponejvíce z dominantní) se podráždění iradiuje přes corpus callosum do homologního 

bodu motorické oblasti druhé hemisféry. 

 Lze tedy soudit, že proces přicvičování druhé ruky probíhá už mimovolně a že 

postupuje převážně od dominantní hemisféry, tedy od vedoucí ruky k ruce pomocné. To 

znamená, že u praváka i u leváka se přicvičuje druhá ruka automaticky, reflexně, i bez 

zvláštního záměrného výcviku. Jde pouze o to, aby tento fyziologický proces probíhal 

v souladu s dosaženým stupněm dominance. (Sovák, 1962) 

 Tím, že iradiace probíhá převážně od hemisféry dominantní k nedominantní, je 

rozhodně výhodnější v nácviku nových dovedností začínat rukou vedoucí. Zlepšeným 

výkonem pomocné ruky se podporuje zpětně i činnost ruky vedoucí i veškeré funkce na 

ni vázané. 

 V procesu mimovolního přicvičování dospěje člověk postupem času k tomu, že 

výkonnost pomocné ruky se přiblíží obratnosti ruky vedoucí. 

 

15.2  Transfer 

 Termínem transfer se označuje přenos dříve naučeného na jiné úlohy, na jiné 

situace, na jiné podmínky. Přenos umožňuje vzájemné ovlivňování učebních obsahů 

(dovedností) i učebních procesů.  

 Druhy transferu: 

  a) bilaterální – oboustranný-týká se činnosti symetrických tělesných 

    orgánů 

  b) pozitivní x negativní 

  c) proaktivní x retroaktivní  

 Základem přenosu je vzájemné propojení v CNS a schopnost vytvářet dočasné 

podmíněné spoje. 
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15.3  Teorie úspěšnosti 

 

 Sovák (1962) tvrdí, že jak bude který typ laterality v životě úspěšný, rozhodne 

způsob výchovy. Říká, že kdyby se levákovi dostalo tolik péče vzhledem k jeho 

levorukosti, kolik jí dostává pravák se zřetelem na preferovanou pravorukost, pak by 

mohl být levák dokonce typem úspěšnějším. 

 Dosažitelné výsledky výchovného působení si můžeme představit takto: 

počítáme se čtyřmi základními faktory, které nejsou stejně významné: 

 

a) = typ laterality (schematicky vyjádřeno zdvižením paže o 90˚) 

b) = výchova, cílevědomě posilující typ laterality (90˚) 

c) = působení pravorukého prostředí: + 45˚ při pravorukosti, 

              - 45˚ při levorukosti 

d) = dodatečné přicvičení nevedoucí (pomocné) ruky (45˚) 

 

 

Těmito faktory jsou ovlivňovány možnosti uplatnění: 

 

1. u praváka: zdatnost pravé ruky je dána typem laterality a posilována výchovou za 

podpory pravorukého protředí. Levá ruka dospěje k určitému stupni zdatnosti 

dodatečným přicvičením. 

 

Schematicky vyjádřeno: 

     
    Obr. 1: Pravák (Sovák, 1962) 
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2. u leváka přecvičovaného: je přirozená zdatnost levé ruky srážena vlivem 

pravorukého prostředí, zatímco pravá ruka přicvičováním za podpory pravorukého 

prostředí ji předčí. 

 

Schematicky vyjádřeno: 

     
    Obr. 2: Přecvičený levák (Sovák, 1962) 

 

 

3. u leváka, který nejen nebyl přecvičován, ale naopak byl cílevědomě a správně 

výchovně veden, jsou tyto možnosti: levá ruka záměrným podporováním přirozené 

laterality dospěje k plnému stupni zdatnosti, aniž by byla ve své výkonnosti srážena 

pravorukými vlivy. Pravoruké prostředí však vynucuje zvýšenou obratnost pravé ruky, 

jejíž obratnost se ještě zvyšuje přicvičováním této nevedoucí končetiny. 

 

Schematicky vyjádřeno: 

     
    Obr. 3: Správně vedený levák (Sovák, 1962) 
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 Tato schémata jasně ukazují, že přecvičovaný, čili nesprávně vychovávaný levák 

je značně srážen pod své možnosti. Naopak zase správně vychovávaný levák nabývá 

možností dokonce ještě větších než jaké poskytuje obvyklá výchova 

pravákovi.Levorukost je tedy - za předpokladu správné a cílevědomé výchovy - 

nejvýhodnějším typem. (Sovák, 1962) 
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II. VÝZKUMNÁ  A  VÝSLEDKOVÁ  ČÁST 

 
 
 

1  Cíl výzkumu 

 
 Cílem výzkumu je rozšířit poznatky o vlivu laterální preference horní končetiny 

na výkon ve florbalu. Zjistit závislost výkonu na preferovaném držení hole. Zjistit 

závislost výkonu na nepreferovaném držení hole. Zjistit závislost výkonu preferovaným 

držením hole na trénovanosti. Zjistit závislost výkonu nepreferovaným držením hole na 

trénovanosti. 

 
 
 

2  Hypotézy výzkumu 

 
 
H1: Předpokládáme, že u experimentálního souboru bude výkon s preferovaným 

držením hole lepší než výkon s držením nepreferovaným. 

 

 

H2: Předpokládáme, že u experimentálního souboru bude výkon s nepreferovaným 

držením hole stejný nebo lepší než výkon s preferovaným držením hole u kontrolního 

souboru.  

 

 

H3: Předpokládáme, že skupina žen s preferencí levé horní končetiny v kombinaci 

s preferencí pravého držení hole dosáhne nejlepšího výkonu ve srovnání se skupinou 

žen s preferencí levé horní končetiny v kombinaci s preferencí levého držení hole, 

skupinou žen s preferencí pravé horní končetiny v kombinaci s preferencí pravého 

držení hole i skupinou žen s preferencí pravé horní končetiny v kombinaci s preferencí 

levého držení hole. 
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3  Úkoly výzkumu 

 
Formulované hypotézy výzkumu vyžadují řešit následující úkoly výzkumu: 

 

1. Zjistění laterální preference žen experimentálního a kontrolního souboru pomocí 

 dotazníku Edinburgh Handedness Inventory (Ransil, Schachter, 1994). 

2. Vybrat a  vytvořit vhodné motorické testy bimanuální preference pro florbal. 

3. Komparace výkonu s preferovaným držením hole a výkonu s nepreferovaným 

držením. 

4. Komparace výkonu  experimentálního a kontrolního souboru. 

5. Ze získaných výsledků sestavit závěry pro teorii a praxi. 

 

4  Charakteristika souboru 

 
 Prostřednictvím záměrného výběru byly vytvořeny dva soubory zahrnující 

celkem 147 žen. První soubor tvoří 32 florbalistek (experimentální soubor), druhý 

soubor tvoří 115 studentek pražských gymnázií (kontrolní soubor). Jako florbalistky 

jsou vymezeny hráčky, které jsou registrovány v České florbalové unii a v uplynulém 

roce se zúčastnily jedné z celostátních či regionálních florbalových soutěží pořádaných 

Českou florbalovou unií, resp. Pražskou florbalovou unií.   

 

 

  Tab. č.1: Výzkumné soubory 

Skupina Počet žen 

experimentální soubor (ES) 32 

kontrolní soubor (KS) 115 

Celkem 147 
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4.1   Věkové rozložení žen 

 Ženy z obou výzkumných souborů byly ve věku 13 až 32 let. Nejpočetnější byla 

kategorie 16 let. 
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 Obr. 4: Věkové rozložení žen  

 

5   Metodika výzkumu 

 
 Pro zjišťování laterality a dovednostní úrovně výzkumného souboru byly jako 

pracovní metody použity dotazník a motorické bimanuální testy.  

 
 
5.1   Dotazník 

 

 Dotazník patří mezi explorační metody, které jsou  zaměřené na zjišťování         

a zaznamenávání údajů pro další kvalitativní a kvantitativní analýzu. Obsahuje písemně 

formulované výroky, kde odpovědi záleží na volbě ze dvou nebo více připojených 

možností a výsledky se sčítají podle předem stanoveného klíče. Výhodou dotazníku je 

možnost jeho použití hromadně pro více probandů najednou. 
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 Pro získání základní charakteristiky výzkumných souborů z hlediska laterální 

preference byl v diplomové práci použit standardizovaný dotazník Edinburgh 

Handedness Inventory (Ransil, Schachter, 1994). 

 Dotazník Edinburgh Handedness Inventory (Ransil, Schachter, 1994) obsahuje 

10 otázek, které zjišťují preferovanou ruku při vykonávání každodenních činností – 

psaní, kreslení, házení, stříhání nůžkami, čištění zubů zubním kartáčkem, krájení 

nožem, držení lžíce při jídle, držení smetáku, škrtání zápalkou a odklopení víčka 

krabice.  

 Probandi měli možnost výběru jedné z pěti odpovědí: vždy pravou, obvykle 

pravou, obě stejně, obvykle levou, vždy levou. Odpovědi byly dotovány bodovým 

ohodnocením 1-5 bodů:   

    1 - vždy  levou 

    2 - obvykle levou 

    3 - obě stejně 

    4 - obvykle pravou 

    5 - vždy pravou 

 Celkový zisk bodů se pohyboval v intervalu 10 až 50. Hodnocení dotazníku je 

uvedeno v Tab. č. 2: 

 

Tab. č. 2: Hodnocení dotazníku  

 leváci ambidextři praváci 

přísnější kritérium 10 - 29 30 31 - 50 

mírnější kritérium 10 - 24 25 - 34 35 - 50 

 

V diplomové práci bylo použito přísnějšího kritéria hodnocení dotazníku. 

  

 Dalšími položkami dotazníku byl test sepnutí rukou a dvě doplňující otázky: 

1. Byl(a) jste někdy v minulosti přeučován(a) z leváka na praváka? 

2. Měl(a) jste někdy v minulosti dlouhodobé zranění horní končetiny? Pokud ano, které. 
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5.2   Motorické testy bimanuální preference  

 

 Motorické testy bimanuální preference testují lateralitu horních končetin. 

Vyžadují výkon obou rukou, jedna ruka však má úlohu vedoucí a  druhá úlohu 

pomocnou.  

 Testová baterie obsahovala dva motorické testy vlastní konstrukce. Doposud 

nebylo podobné šetření ve florbalu provedeno, a tak bylo nutné testy nově sestavit. Při 

konstrukci testu bylo přihlíženo zejména k následujícím kritériím: 

a) aby testy obsahovaly pohybové dovednosti, k jejichž provádění je třeba obou horních 

končetin zároveň, 

b) aby  pohybově dovednostní výkon měřil výkon pouze horních končetin, bez 

lokomoce v prostoru, 

c) aby testy odpovídaly povaze zkoumaného sportu. 

 Všechny testované osoby byly testovány stejnou osobou. 

 

5.2.1  Osmičky 

 Úkolem testované osoby bylo pohybem míčku umístěného na čepeli hokejky 

opsat trajektorii ve tvaru ležaté osmičky. Podobu osmičky určovaly 2 kužely o průměru 

20 cm, vysoké 5 cm, se středy vzdálenými 50 cm od sebe a umístěné před tělem 

testované osoby. Časový limit byl 30 sekund. 

 Každá testovaná osoba měla celkově 4 pokusy, nejprve 2  pokusy 

s preferovaným  držením hole, poté 2 pokusy s držením nepreferovaým. 

 Výsledky byly zapisovány jako počet celých osmiček za časový limit 

    

   Obr. 5: Osmičky 
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5.2.2   Test přesnosti střely 

 Úkolem testované osoby bylo trefovat pomyslnou svislou středovou osu branky, 

resp. se jí svými střelami co nejvíce přiblížit. Středová osa byla zvýrazněna pruhem 

zelené barvy širokým 8 cm. Rovnoběžně se středovou osou vlevo i vpravo byly 

umístěny další pruhy široké 8 cm  (červenobílé barvy) označené celými čísly. 

Vzdálenost mezi jednotlivými pruhy byla 7 cm, což odpovídá průměru florbalového 

míčku. Takto zvolené rozměry umožňovaly zřetelné určení odchýlení. Pokusy směřující 

mimo branku, tedy pokusy s jednotkou odchýlení -15 až -6 a 6 až 15, byly měřeny 

pomocí kuželů s tyčemi. Středy dvou nejbližších tyčí byly rovněž ve vzdálenosti 15 cm. 

Vzdálenost brankové čáry a výchozí pozice pro střelu byla 5 metrů.  

 Výsledky pokusů byly zapisovány celými čísly od  -15 do 15 jako jednotky 

odchýlení od přesného zásahu (0). Záporná celá čísla vyjadřovala odchýlení vlevo od 

středu z pohledu střelce, kladná celá čísla vyjadřovala odchýlení vpravo. 

 Výslednou vzdálenost odchýlení od středové osy jsme získali dosazením do 

vzorce: 

   O  =   P  .  k;     k = 15 cm 
 

  O……vzdálenost odchýlení od svislé středové osy branky (v cm) 

  P…….jednotka odchýlení (výsledek pokusu zapsaný celým číslem) 

  k……..koeficient vyjadřující reálnou vzdálenost v cm 

    středů dvou nejbližších pruhů označených celými čísly 

 

  

 Obr. 6: Test přesnosti střelby 
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6  Výsledky 

 
6.1  Laterální preference horní končetiny  
 
  

 Vyhodnocení dotazníku vykázalo zastoupení preferované ruky pro každodenní 

činnosti. Z celkového počtu probandů preferovalo pravou ruku 133 žen (90, 5%) a ruku 

levou 14 žen (9,5%).  

 

 

 

 Tab. č. 3: Laterální preference horní končetiny ve výzkumných souborech 
 

skupina 

preference  

PRAVÁ 

preference 

LEVÁ celkem 

experimentální soubor (ES) 31 1 32 

kontrolní soubor (KS) 102 13 115 

celkem 133 14 147 

 

 

 

 

 

 

Laterální preference horní končetiny u žen
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     Obr. 7: Laterální preference horní končetiny u žen 
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Laterální preference horní končetiny u ES

1
3,1%

31
96,9%

PRAVÁ

LEVÁ

 
   Obr. 8: Laterální preference horní končetiny u experimentálního souboru   
 
 
 

 

Laterální preference horní končetiny u KS
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   Obr. 9: Laterální preference horní končetiny u kontrolního souboru   
 
 
 
 
 
 Rozložení žen podle hodnot skór laterální preference 
 
 Zpracováním dat získaných z dotazníku o laterální preferenci horní končetiny 

jsme získali rozložení četnosti hodnot skór laterální preference. Modrá barva zvýrazňuje 

preferenci pravé HK a žlutá barva preferenci levé HK. Nejpočetněji byla zastoupena 

hodnota skór 46. 
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 Obr. 10: Rozložení žen podle hodnot skór laterální preference  

 
 
 
6.2   Preferované držení hole 
 
 
 Při bimanuálních motorických testech preferovalo 51 testovaných osob pravé 

držení hole (35%) a 96 testovaných osob levé držení hole (65%). 

 
  Tab. č. 4: Preferované držení hole ve výzkumných souborech 
 

skupina 

držení hole 

PRAVÉ 

držení hole 

LEVÉ celkem 

experimentální soubor (ES) 9 23 32 

kontrolní soubor (KS) 42 73 115 

celkem 51 96 147 
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    Obr. 11: Preferované držení hole u žen 
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    Obr. 12: Preferované držení hole u experimentálního souboru 
 
 
 

Preferované držení hole u KS

73
63,5%

42
36,5%

PRAVÉ

LEVÉ

 
    Obr. 13: Preferované držení hole u kontrolního souboru 
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6.3    Komparace výkonu s  preferovaným  a nepreferovaným  držením 
         hole u experimentálního souboru (ES) 
 
 
 
 
Tab. č. 5: Výsledky testu osmiček u experimentálního souboru  

experimentální soubor (ES) - OSMIČKY 

celkový počet osmiček s preferovaným držením hole 619 

celkový počet osmiček s nepreferovaným držením hole 432 

ROZDÍL celkového výkonu (osmiček) s preferovaným a nepreferovaným držením hole 187 

průměrný počet osmiček zvládnutých 1 členem ES v 1 pokusu s pref. držením hole 9,67 

průměrný počet osmiček zvládnutých 1 členem ES v 1 pokusu s nepref. držením hole 6,75 

ROZDÍL průměrného počtu osmiček 1 člena ES v 1 pokusu s preferovaným a 
nepreferovaným držením hole 2,92 

 

 

 Průměrně zvládl člen experimentálního souboru s preferovaným držením hole    

o 2,92 osmičky na 1 pokus více než  člen experimentálního souboru s nepreferovaným 

držením hole.  

 

6.3.1  Četnost počtu osmiček u experimentálního souboru 

  

 Maximum bylo 17 osmiček, které zvládl za časový limit 1 člen experimentálního 

souboru. Minimální počet osmiček byl 4. Nejčastějším výkonem bylo 9 osmiček.  

     

 

 

 

 

 

 

 

   



 50 

 Tab. č. 6: Četnost počtu osmiček ES s preferovaným držením hole 

 

 

 

 

počet 
osmiček četnost 

relativní 
četnost 

kumulativní 
relativní 
četnost 

procentuální 
četnost 

kumulativní 
procentuální 

četnost 
1 0 0,000 0,000 0,0 0,0 

2 0 0,000 0,000 0,0 0,0 

3 0 0,000 0,000 0,0 0,0 

4 2 0,031 0,031 3,1 3,1 

5 4 0,063 0,094 6,3 9,4 

6 3 0,047 0,141 4,7 14,1 

7 5 0,078 0,219 7,8 21,9 

8 6 0,094 0,313 9,4 31,3 

9 15 0,234 0,547 23,4 54,7 

10 7 0,109 0,656 10,9 65,6 

11 9 0,141 0,797 14,1 79,7 

12 1 0,016 0,813 1,6 81,3 

13 4 0,063 0,875 6,3 87,5 

14 2 0,031 0,906 3,1 90,6 

15 3 0,047 0,953 4,7 95,3 

16 2 0,031 0,984 3,1 98,4 

17 1 0,016 1,000 1,6 100,0 

celkem 64 1,000  100,0   
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   Tab. č. 7: Četnost počtu osmiček ES s nepreferovaným držením hole 

počet 
osmiček četnost 

relativní 
četnost 

kumulativní 
relativní 
četnost 

procentuální 
četnost 

kumulativní 
procentuální 

četnost 
1 0 0,000 0,000 0,0 0,0 

2 1 0,016 0,016 1,6 1,6 

3 1 0,016 0,031 1,6 3,1 

4 7 0,109 0,141 10,9 14,1 

5 7 0,109 0,250 10,9 25,0 

6 13 0,203 0,453 20,3 45,3 

7 13 0,203 0,656 20,3 65,6 

8 11 0,172 0,828 17,2 82,8 

9 6 0,094 0,922 9,4 92,2 

10 2 0,031 0,953 3,1 95,3 

11 3 0,047 1,000 4,7 100,0 

12 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

13 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

14 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

15 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

16 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

17 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

 celkem 64 1,000    100,0   

 



 52 

17 1615 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0

5

10

15

20

25

%

Počet osmiček

Četnost osmiček

ES na preferovanou stranu: ES na nepreferovanou stranu:
 

Obr. 14: Četnost počtu osmiček 

 

 

Tab. č. 8: Výsledky testu střelby u experimentálního souboru   

experimentální soubor (ES) - STŘELBA 

součet odchýlení s preferovaným držením hole 161 

součet odchýlení s nepreferovaným držením hole 230 

průměrné odchýlení s preferovaným držením hole 5,03 

průměrné odchýlení s nepreferovaným držením hole 7,19 

průměrné odchýlení s preferovaným držením hole na jeden pokus 1,68 

průměrné odchýlení s nepreferovaným držením hole na jeden pokus 2,40 

ROZDÍL průměrných odchýlení 1 člena ES v 1 pokusu                          
s preferovaným a nepreferovaným držením hole 0,72 

 

 

 Průměrné odchýlení v  přesnosti střely u experimentálního souboru                     

s preferovaným držením hole je o 0,72 jednotky (10,8 cm) menší než průměrné 

odchýlení  u stejného souboru s nepreferovaným držením hole. 
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6.3.2   Četnost jednotek odchýlení u experimentálního souboru 

  

 Nejčastějším byl výkon s 1 jednotkou odchýlení.  

 
 

Tab. č. 9: Četnost jednotek odchýlení ES s preferovaným držením hole 

jednotky 
odchýlení četnost 

relativní 
četnost 

kumulativní 
relativní 
četnost 

procentuální 
četnost 

kumulativní 
procentuální 
četnost 

0 21 0,219 0,219 21,9 21,9 
1 33 0,344 0,563 34,4 56,3 
2 15 0,156 0,719 15,6 71,9 
3 12 0,125 0,844 12,5 84,4 
4 13 0,135 0,979 13,5 97,9 
5 2 0,021 1,000 2,1 100,0 
6 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
7 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
8 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
9 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

10 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
11 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
12 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
13 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
14 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
15 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

celkem 96 1,000  100,0  
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   Tab. č. 10: Četnost jednotek odchýlení ES s nepreferovaným držením hole 

jednotky 
odchýlení četnost 

relativní 
četnost 

kumulativní 
relativní 
četnost 

procentuální 
četnost 

kumulativní 
procentuální 
četnost 

0 16 0,167 0,167 16,7 16,7 
1 23 0,240 0,406 24,0 40,6 
2 18 0,188 0,594 18,8 59,4 
3 17 0,177 0,771 17,7 77,1 
4 8 0,083 0,854 8,3 85,4 
5 6 0,063 0,917 6,3 91,7 
6 5 0,052 0,969 5,2 96,9 
7 0 0,000 0,969 0,0 96,9 
8 1 0,010 0,979 1,0 97,9 
9 1 0,010 0,990 1,0 99,0 

10 0 0,000 0,990 0,0 99,0 
11 1 0,010 1,000 1,0 100,0 
12 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
13 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
14 0 0,000 1,000 0,0 100,0 
15 0 0,000 1,000 0,0 100,0 

Celkem 96 1,000  100,0  
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Obr. 15: Četnost jednotek odchýlení 
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 Experimentální soubor prokázal, že jeho  výkon  měřený v testu osmiček i testu 

přesnosti střelby byl s preferovaným držením hole lepší než výkon s držením 

nepreferovaným. 

 
 H1 se potvrdila. 
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6.4   Komparace výkonu experimentálního souboru  s nepreferovaným 
        držením hole a kontrolního souboru s preferovaným držením hole 
 
 
 
 Podle dané hypotézy srovnáváme výkon  experimentálního souboru                    

s nepreferovaným držením hole a kontrolního souboru s preferovaným držením hole. 

Vybrané kategorie jsou uvedeny i níže. (Tab. č.11 a Tab. č.12) 

 
 

Tab. č. 11: Srovnání experimentálního a kontrolního souboru v testu osmiček 

 
experimentální 

soubor 
kontrolní 
soubor 

počet členů 32 115 
celkový počet osmiček 432 1 098 
průměrný počet osmiček  1 člena v 1 pokusu 6,75 4,78 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. č. 12: Srovnání experimentálního a kontrolního souboru v testu přesnosti střelby 

 
experimentální 

soubor 
kontrolní 
soubor 

počet členů 32 115 
součet odchýlení 230 1 076 
průměrné odchýlení 1 člena v 1 pokusu 2,40 3,12 
 
 

 
 Odchýlení při střelbě je u experimentálního souboru na nepreferovanou stranu 

menší než u kontrolního souboru na stranu preferovanou. Průměrný počet zvládnutých 

osmiček jednou osobou v jednom pokusu na nepreferovanou stranu u experimentálního 

souboru je větší než počet osmiček zvládnutých kontrolním souborem na stranu 

preferovanou. 

 
 H2 se potvrdila. 
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6.5 Komparace skupiny žen s preferencí levé HK v kombinaci s pravého 

držení hole  s ostatními skupinami 

 

 Při srovnávání pohybově dovednostních výkonů podle laterální preference horní 

končetiny a preferovaného držení hole jsme se omezili na kontrolní soubor, protože 

experimentální soubor nenabízel dostatečně reprezentativní vzorek pro zkoumané jevy. 

 

 Podle laterální preference horní končetiny a preferovaného držení hole byl 

kontrolní soubor rozdělen na čtyři skupiny: 

1. skupina s preferencí levé HK v kombinaci s pravým držením hole 

2. skupina s preferencí pravé HK v kombinaci s pravým držením hole 

3. skupina s preferencí levé HK v kombinaci s levým držením hole 

4. skupina s preferencí pravé HK v kombinaci s levým držením hole 

  

 Nejpočetnější byla skupina žen s preferencí pravé horní končetiny v kombinaci 

s levým držením hole (59,1%). Následovala skupina žen s preferencí pravé horní 

končetiny v kombinaci s pravým držením hole (29,6%), skupina žen s preferencí levé 

horní končetiny v kombinaci s levým držením hole (7,0%) a skupina žen s preferencí 

levé horní končetiny v kombinaci s pravým držením hole (4,3%). 

 

 

 

Tab. č. 13: Rozdělení četností laterální preference a preferovaného držení hole u KS 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

skupina 

držení hole 

PRAVÉ 

držení hole 

LEVÉ celkem 

preference PRAVÁ 34 68 102 

preference LEVÁ 8 5 13 

celkem 42 73 115 
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Tab. č. 14: Rozdělení relativních četností laterální preference a preferovaného držení hole u  KS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Obr. 16: Laterální  preference a preferované držení hole u kontrolního souboru 
 
 
 
 
 
Tab. č.  15:  Výsledky skupin KS 
číslo 
skupiny skupina 

počet 
osmiček odchýlení 

odchýlení 
(cm) 

1 Preference levé HK + pravé držení hole 5,2 2,7 40,6 
2 Preference pravé HK + pravé držení hole 4,8 3,0 45,0 
3 Preference levé HK + levé držení hole 4,6 2,2 33,0 
4 Preference pravé HK + levé držení hole 4,8 2,9 44,1 

 
 
 
 
 

skupina 

držení hole 

PRAVÉ 

držení hole 

LEVÉ celkem 

preference PRAVÁ 0,30 0,59 0,89 

preference LEVÁ 0,07 0,04 0,11 

celkem 0,37 0,63 1,00 

Laterální  preference a preferované držení hole u KS

34
29,6%

5
4,3%

68
59,1%

8
7,0%

Preference levé HK + pravé držení hole

Preference pravé HK + pravé držení hole

Preference levé HK + levé držení hole

Preference pravé HK + levé držení hole
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Tab. č.  16:  Pořadí skupin podle průměrného počtu osmiček 
pořadí 
skupin skupina 

počet 
osmiček 

1. Preference levé HK + pravé držení hole 5,2 
2. Preference pravé HK + pravé držení hole 4,8 
3. Preference pravé HK + levé držení hole 4,8 
4. Preference levé HK + levé držení hole 4,6 

 

 

 

Tab. č.  17:  Pořadí skupin podle průměrného odchýlení střely 
pořadí 
skupin skupina odchýlení 

odchýlení 
(cm) 

1. Preference levé HK + levé držení hole 2,2 33,0 
2. Preference levé HK + pravé držení hole 2,7 40,6 
3. Preference pravé HK + levé držení hole 2,9 44,1 
4. Preference pravé HK + pravé držení hole 3,0 45,0 
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Průměrný počet osmiček u KS

 
Obr. 17: Průměrný počet osmiček skupin KS 
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Obr.  18: Průměrné odchýlení střely skupin KS  

 

 

 Srovnáním výsledků skupin kontrolního souboru jsme zjistili jejich pořadí podle 

výkonu v obou testovaných dovednostech.  

 V testu osmiček dosáhla skupina žen s preferencí levé horní končetiny 

v kombinaci s pravým držením hole nejlepšího výsledku z testovaných skupin 

s průměrným výkonem 5,2 osmičky.  

 V testu přesnosti střely dosáhla nejlepšího výsledku z testovaných skupin 

skupina žen s preferencí levé horní končetiny v kombinaci s levým držením hole 

s průměrným odchýlením 33,0 cm. Skupina žen s preferencí levé horní končetiny 

v kombinaci s pravým držením hole dosáhla druhého nejlepšího výkonu s průměrným 

odchýlením 40,6 cm. 
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Obr. 19:Pořadí skupin KS podle průměrného počtu osmiček 
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Obr. 20:Pořadí skupin KS podle průměrného odchýlení 
 
H3 se nepotvrdila. 
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Obr. 21: Průměrný počet osmiček v porovnání vybrané skupiny s ostatním 
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Obr. 22: Průměrné odchýlení střely v porovnání vybrané skupiny s ostatním 

 

 Srovnáním výsledků skupiny žen s preferencí levé horní končetiny v kombinaci 

s pravým držením hole a zbytku kontrolního souboru jsme zjistili jejich pořadí podle 

výkonu v obou testovaných dovednostech.  

 V testu osmiček i v testu přesnosti střely dosáhla skupina žen s preferencí levé 

horní končetiny v kombinaci s pravým držením hole lepšího výsledku než zbytek 

kontrolního souboru. 
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7  Závěr 

 
 Odrazovým můstkem výzkumu bylo srovnání pohybově dovednostních výkonů 

s preferovaným držením hole a s nepreferovaným držením hole u florbalistek. Obecný 

předpoklad lepšího výkonu s preferovaným držením hole, tedy držením hole 

dlouhodobě a systematicky podporovaným a rozvíjeným  tréninkem, se potvrdil. 

Florbalistky vykázaly lepší pohybově dovednostní výkon s preferovaným držením hole 

než s držením nepreferovaným. Potvrzení předpokladu bylo očekávatelné, nicméně 

nezbytné pro pokračování dalšího výzkumu. 

 Zároveň se pohybově dovednostní výkon florbalistek s nepreferovaným držením 

hole ukázal být lepším než výkon obecné populace s preferovaným držením hole.  

 Na samotném začátku trénování florbalu je velmi důležité zjištění preferovaného 

držení hole. Tomuto zjišťování by měla být věnována dostatečná časová dotace a 

přínosem by mohl být vznik jednotné testovací baterie pro trenéry začínajících 

florbalistů. 

 Dalším konkrétním výstupem pro trenéry je neefektivnost trénování 

„obourukosti“, kterého by se měli vyvarovat. Neměli by se snažit posilovat motorické 

dráhy obou polovin těla, ale zdokonalovat dovednosti jen strany preferované, protože 

tyto motorické dráhy jsou kvalitnější. Veškeré nové cviky je výhodnější nacvičovat 

s preferovanou končetinou ve vedoucí úloze. Paměťové stopy se za těchto podmínek 

vytvářejí rychleji a zejména kvalitněji. Posilování nepreferované poloviny těla 

zpomaluje nácvik techniky a také je riziko snížení její kvality. Fixace špatné tréninkové 

techniky se pak velmi obtížně napravuje. 

 

 

8  Diskuse 

 

 Jako jeden z hlavních podkladů pro teoretický základ práce byly použity 

Sovákovy publikace  (Sovák 1961 a 1962). Přestože jsou to zdroje staré, věnují se 

lateralitě komplexně  a spojitě, z vědeckého hlediska  nikoli zpátečnicky a překonaně. 

Aktuální nabídka současných textů zabývajících se touto problematikou podobný rozsah 

nenabízí. Výzkumy prováděné v posledním desetiletí zpracovávají převážně osamoceně 
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leváctví nebo zkoumají lateralitu jen jako podpůrný jev. Sovákova teorie o přicvičování 

se nakonec stala základem pro jednu z hypotéz výzkumu diplomové práce.  

 Doposud nebylo podobné šetření ve florbalu provedeno, a tak bylo nutné sestavit 

nové testy vlastní konstrukce přiléhavě zkoumanému jevu a povaze sportu. Vytvořená 

testovací baterie umožnila testovat vždy ve srovnatelných podmínkách a ve stejném 

provedení, a to i přes nutnost instalace testovacích konstrukcí na různých místech. 

Zadání testu se ukázalo být dostatečným a zřejmým, a společně s výše uvedeným 

přispělo ke zvýšení výpovědní hodnoty zjištěných údajů. Všechny osoby byly testovány 

stejnou osobou. Metodika výzkumu byla vybrána a vytvořena s ohledem na nenáročnost 

provedení tak, aby bylo možné testování kdykoli zopakovat nebo na ně navázat              

a provést měření další. 

 Jedním z dílčích úkolů výzkumu bylo zjištění laterální preference výzkumných 

souborů pomocí dotazníku Edinburgh Handedness Inventory. Testované osoby při 

vyplňování dotazníku nebyly časově omezeny. Jediné nejasnosti byly zaznamenány      

u provádění položky testu sepnutí rukou. Tento ojedinělý problém s výkladem 

zmíněného slovního spojení neměl vliv na zjištěné hodnoty preference. Žádný 

z probandů neuvedl v části dotazníku Doplňující otázky žádné skutečnosti ani zranění, u 

kterých by se dalo předpokládat, že budou mít vliv na průběh a výsledky testování. 

 Aby bylo možné srovnání výsledků experimentálního a kontrolního souboru, 

řešili jsme otázku  vlivu počtu opakování testovaného cviku u testování kontrolního 

souboru. Vzhledem k velkému vlivu počtu opakování na postupné zlepšování výkonu, 

bylo nutno v testové baterii volit nízký počet pokusů. 

 Výsledky výzkumu nemůžeme přijmout bezvýhradně. Pro stanovení obecně 

platných závěrů byl experimentální soubor početně malý, a to přestože zastupoval 

kompletní strukturu věkových a výkonnostních kategorií ženské složky jednoho 

z největších českých florbalových klubů. Skutečnosti zjištěné na základě výzkumu nás 

však směřují ke konkrétním projevům laterality ve florbalu a k tréninkovým oblastem, 

ve kterých lze poznatky uplatnit. 

 Uplatnit závěry diplomové práce mohou zejména trenéři mládeže. Florbal je 

velmi mladý sport, a jsou tedy nezkušení i florbaloví trenéři. Tento sport nemá tak 

propracovanou metodiku a  školitelé nemají tolik let praxe jako je tomu u jiných sportů. 

Během jeho krátké historie nemohl proběhnout ani dostatečný kvalitativní výběr osob, 
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které v něm působí. Na základě výsledků této práce spatřuji nutnost klást velký důraz na 

vzdělávání trenérů i v teorii zjišťování a rozvíjení laterální preference horních končetin.  

Dalším výstupem, který sice tato práce přímo nepotvrdila, nicméně, který nelze 

na základě zjištěných výsledků zavrhnout, je předpoklad lepšího výkonu u skupiny 

hráček s preferencí levé horní končetiny v kombinaci s pravým držením hole. Tato 

skupina se projevila jako potenciálně nejvhodnější pro osvojování pohybových 

dovedností ve florbalu.  

Problémem u této hypotézy bylo v našem případě nízké zastoupení hráček 

s preferencí levé horní končetiny a to v kombinaci  s levým i pravým preferovaným 

držením hole. K zajištění objektivnosti získaných údajů však nebyl možný žádný cílený 

výběr hráček. Hráčky v jednotlivých družstvech procházejí rozdílným tréninkovým 

procesem s důrazem na odlišné dovednosti. Rozdíl je i v herní kvalitě jednotlivých 

družstev. Je tedy nutné takovéto skupiny hráček testovat celé. Pro získání dostatečného 

množství údajů o hráčkách s preferencí levé horní končetiny by bylo nutné otestovat 

výrazně větší množství florbalistek než bylo možné v rámci testování v této diplomové 

práci. 

Bylo by přínosné, pokračovat dále ve zkoumání této hypotézy a na základě 

testování početnějšího souboru s preferencí levé horní končetiny prověřit výše uvedený 

předpoklad. Bude pak možné definovat konkrétní výstup tak, aby ideální skladbu svého 

družstva trenéři spatřovali v selektivní volbě hráček s preferencí levé horní končetiny 

v kombinaci s pravým držením hole? Zřejmě ne. Florbal je sportem vyžadujícím 

komplexní vybavenost hráčů jednotlivými složkami determinujícími jejich výkon, 

přičemž lateralita právě jednou ze zmíněných složek je. Byla bych ráda, kdyby 

výsledkem této práce bylo zvýšení zájmu o lateralitu jako o jednu z důležitých složek 

herního výkonu florbalistů. 
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DOTAZNÍK LATERALITY 

 

Jméno:……………………………………………..              Věk:……….        žena / muž* 

Skupina:…………………………….(nevyplňovat)                     

 

*nehodící se škrtněte 

 

1) Vyberte (označte křížkem), kterou ruku používáte při následujících činnostech: 

  
vždy 
pravou 

obvykle 
pravou 

obě 
stejně 

obvykle 
levou 

vždy 
levou 

1. psaní           

2. kreslení           

3. házení           

4. stříhání nůžkami            

5. čištění zubů zubním kartáčkem            

6. krájení nožem           

7. držení lžíce při jídle            

8. držení smetáku (horní ruka)           
9. škrtání zápalkou  
     (která ruka drží zápalku)           

10. odklopení víčka krabice           
 

2) Sepněte prsty rukou. Palec které ruky je navrchu?                 pravé / levé* 

 

3) Doplňující otázky: 

 1. Byl(a) jste v minulosti přeučován(a) z leváka na praváka? 

  a) ano 

  b) ano, ale raději používám levou ruku 

  c) ne 

 2.Měl(a) jste v minulosti dlouhodobé zranění horní končetiny? Pokud ano, které. 

  a) ano                  pravé / levé* 

  b) ne 


