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Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Pozitivně hodnotím 
orientaci v diagnostických metodách, které se k určování laterality využívají. Výhrady mám 
k závěru práce, který by neměl být pouze závěrem případové studie. V podkapitole č. 
3.2.,týkající se vývojové dysfázie, by mohlo být předesláno, že je porucha zmíněna vzhledem 
k přímé souvislosti s případovou studií. V citacích máte nejednotnou úpravu (někdy uvádíte 
název publikace jindy ne).
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Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi diagnostikování laterality ve školním 
prostředí. Téma leváctví je v pedagogickém poradenství, vzhledem k percentuálnímu 
zastoupení leváků v populaci a souvislostí s náročnou oblastí neuroanatomie, okrajové. 
Autorka vymezuje základní pojmy, zabývá se časným rozpoznáním leváctví i možnostmi 
diagnostikování laterality učitelem. V druhé části je zpracována případová studie, ve které 
jsou prakticky využity objektivní zkoušky pro určení laterality u dítěte s dysfázií.  

Náměty k diskusi:
 Co je, z hlediska laterality, předmětem Geschwindovy – Galaburdovy teorie. 
 V práci nerozebíráte oblast adaptace levorukého jedince na pravoruké prostředí. 

Setkala jste se při své práci asistenta s profesionálním přístupem pedagogů
k levorukým žákům. 

 Uveďte příklady metodických příruček pro vedení leváků při psaní. 




