
Posudek bakalářské práce Elišky Sommerové 

Problematika laterality 

Předkládaná bakalářská práce Elišky Sommerové byla vypracována v rozsahu 68 stran. Je 

rozdělena na část teoretickou, praktickou a přílohy. V obsahu práce chybí zřetelné oddělení 

části teoretické a praktické, dále pak v textu rozděleno je. 

V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Cíl práce 
v úvodu není jasně formulován. Práce je pouhým shrnutím poznatků o lateralitě, mapujícím 
období od nejstarších výzkumů až po současnost. 

éásl teoretická je rozdělena do 5 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

V 1. kapitole ( 2.1-2.3) jsou zpracovány základní pojmy, klasifikace a typy laterality. 

V kapitole 3. jsou zpracovány zajímavé informace, týkající se historie a přístupu k osobám 
levorukým a pravorukým s respektováním i nerespektováním jejich odlišností v různých 
obdobích dějin až po dnešek. 

Ve 4~ kapitole jsou přehledně uvedena doporučení v přístupu k dětem určitého věkového 
období, je tady zdůrazněna snaha respektovat možnost svobodně projevit vrozenou lateralitu. 
Autorka sleduje i odlišnosti přístupu k dětem v rodině a ve školním zařízení, také při 
volnočasových aktivitách. 

V 5. kapitole se autorka zvlášť věnuje problematice grafomotoriky, představuje různé 
možnosti způsobu psaní, především levou rukou, průpravná cvičení. Jednotlivé možnosti zde 
podrobně popisuje. 

Kapitola 6. se zabývá přeučováním, přecvičováním leváků a dnes již známým, 
prokazatelným následkům. 

éást praktickou tvoří 2 kapitoly. Autorka zde představuje jednoduché zkoušky laterality 
a podmínky, které musí testující vytvořit a dodržet pro účely testování. Uvádí zde i návod na 
vyhodnocení tak, aby si zkoušku mohl udělat i jakýkoliv laik. 

Kap. 7.3.1 a 7.3.2 je věnována vlastnímu šetření, kdy autorka provedla zkoušku laterality u 
4-letého chlapce a 24-leté dívky. 

V kap. 8.1- 8.3 jsou uvedeny rozhovory 3 levorukých lidí, pomocí nichž autorka práce 
zjišťovala, zda-Ii mají v převážně pravoruké společnosti oni nějaké problémy se svou 
lateralitou. Rozhovory jsou pouze ilustrativní, nejsou žádným výzkumem ani šetřením, které 
v práci postrádám. 

V závěru je stručně zhodnoceno splnění cíle. Autorka uvádí, že cílem práce bylo 
poskytnout informace o tom, jestli je ještě v dnešní době lateralita (tedy ta odlišná-leváctví) 
vlastně problematikou. Dochází k závěru (podle 3 doložených rozhovorů), že většina 

společnosti bere projevy "leváků" zcela přirozeně. 

Je škoda, že autorka neprovedla vlastní výzkum, takto je práce pouhým shrnutím již 
existujících poznatků o lateralitě. Informace jsou však podané přehledným a zajímavým 
způsobem. 

V příloze práce je zařazen "Malý test pro všechny". 



Dostupných zdrojů informací autorka využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, 
zpracování a vyhodnocení získaných informací je na dobré úrovni. Vlastní grafické 
zhodnocení výsledků se v práci neobjevuje žádné. Formální stránka práce je velmi slabá. 
Nalézám v textu velké množství pravopisných a stylistických chyb, překlepů i dalších 
nedostatků. 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň dobře. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Znáte nějaký obchod, který nabízí zboží výhradně pro leváky? Jaké konkrétní 
pomůcky, vyráběné spedálně pro leváky znáte? 

2. Odkud čerpáte informad, že levákům je doporučován dolní způsob psaní (víz 
str. 34)? 

3. Vysvětlete, jak se liší dolní i horní způsob psaní leváků vzhledem k úchopu 
: psacího náčiní praváků. 

V Praze dne 24.8.2010 

Vypracovala: ~. ~ a~1 
Mgr. Lenka Chittussiová 


