Posudek na bakalářskou práci

X

školitelský posudek
oponentský
posudek
f_]

Jméno posuzovatele:
RNDr. Blanka Vacková. CSc.
Datum 23.5.2008

Autor:

Radka Pokorná
Název práce:
Levostranná 1ateralita
Práce ie literární rešerŠí.
Práce obsahuie vlastní
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem této bakalářské práce je předložit přehled dosavadních vědeckých poznatků o
levostranné lateralitě. Zhodnotit míru prozkoumání v této oblasti. Z|atera|izace hemisfér
mozku lyplývá i funkčnílateralita. Nejznámější a z pedagogického hlediska nejdůleŽitějšíje
pravorukost a levorukost.tj. upřednostňování jedné z končetin' Na základě zjištěných
poznatků hodnotí autorka pravdivost mytů na toto téma r,yskytujícíchse ve společnosti.

Struktura (členění)práce:
Práce má standardní strukturu. Je členěna do |2 kapitol.Práci uzavírá závět, Seznam literatury
a velmi pěkná obrazová příloha.
Jsou použitéliterární zdroje dostatečnéa jsou v práci .p.enňě .itooinyt
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterárních zdrojů?
Autorka v literární rešerši použila relevantní udaje z dostatečného mnoŽství literárních
zdrojů' Čerpala i z24 intemetoých odkazů.
Jsou získanévlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Ptáceje literární rešerší,neobsahuje vlastní výsledky. Zvo|ené téma je adekvátně
diskutováno s příkladem svého osobního přístupu k této problematice. Sama má
rrer,yhraněnou lateralitu v používánípravé a levé ruky.

FormáIní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text,ja,yko'á ú."ď).
Formální úroveň práce je velmi dobrá .Text má logické členění,je srozunritelný a přehledný.
Velmi pěkně provedená obrazovápr'íloha jen dokresltrje autorčino zaujetípro tento
z fyztologického hlediska aktuální problém levorukosti.
Splnění cílůpráce a celkové hodnocení:
Stanovené cíle byly splněny. Tato práce je velmi zdařilou literární rešeršína velice aktuální
téma. Potvrzuje, Že z fyzioIogického hlediska je leváctví stejně hodnotné jako praváctví.
Levorukost je závaŽný pedagogický problénr' který v souladu s pochopením
neurofyziologické podstaty se dnes t'ešítak, Že se dítěti poneclrá nroŽnost por-rŽívat
přednostně ruku podle zděděného zák|adu. Autorka získané informace v práci utřídíla a
správně je inter.pretuje. Práci lrodnotín velni kladně a doportrčuji k obhajobě.
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