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X] Práce.|e Iiterární rešeršíve smys|u zveřejněných poŽadavků 1pravidet).
! Práce obsahuje navíc ivlastní vysleory.
Cílepráce(předmětrešerše,pracovnílrypotéza.
Cílem práce je ukázat, Že |eváctvíje přirozený jev. Autorka se snaŽí h|edat počátky
latera|ity, věnuje se podrobně příčinám toho, proč by|o |eváctví vnímáno jako
méněcenné. Dá|e se zabývá tím, jak |atera|itu testovat a jak k |evorukému dítěti
přistupovat.

Struktura (členění) práce:
Práce začínáhistorickým Úvodem, odkdy máme dok|ady o přednostním pouŽívání
pravé ruky' shrnuje teorie o příčinách |atera|ity a vývoj poh|edu na |eváky. Dále
stručně rozebírá asymetrii mozku a dominanci hemisfér, ontogenetický vývoj
latera|ity a typ a dě|ení |aterality. Zv|áštní pozornost je věnována výchovným
přístupům k |evákům, odbornému testování, výskytu |evorukosti a genetice. Zmiňuje
i pomůcky pro |eváky a výhody |eváctví. Pos|ední kapito|a se nazyřá Studiemi
potvrzená a vyvrácenáfakta o |evácích, kde rozebírá zkoumané souvis|osti mezi
leváctvím, poruchami učení,jinými chorobami, přeŽíváním atd.. V závěru pak
stručně shrnuje h|avní myš|enky práce'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovárný
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Autorka cituje 39 prací převáŽně českých autorů a 24 internetových zdrojŮ. V práci
s literaturou má autorka ještě určitérezevy (nejednotnost citací v textu, pret<lepy a
pod.) Autorka pouŽi|a v rešerŠirelevantní údaje z |iterárních zdrojů. Výběr autorů
;e
značně orientován historicky, takŽe více neŽ po|ovina citovaných pracíje starších10
let.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výs|edky
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, 1azyková úroveň):
Formá|ní úroveň práce je dobrá. Je přeh|edná' obrazové pří|ohy jsou umístěny na
konci. Jazyková úroveň práce dobrá, autorka se snaŽí, aby práce by|a srozumitelná
i pro širšíveřejnost, např. rodiče |eváků a pod.

Splnění cílůpráce a ce|kové hodnocení:

Práce sp|ni|a své cí|e. Ukáza|a, Že levorukost je přirozený jev, rozebírá teorie o
moŽných příčinách a důs|edcích. Zv|áštní pozornost věnuje přístupu rodiny a
spo|ečnosti k |evákům. Silnou stránkou práce je osobní angaŽovanost autorky
v prob|ematice' Práce sp|ňuje poŽadavky k|adené na baka|ářskou práci, a proto ji
doporučuji o obhajobě.
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