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Běžné by mohl vzniknout dojem, že u nás problém 
přecvičování leváků již několik desítek let neexistuje. Ovšem 
někdy se s ním setkáváme, hlavně ze strany rodičů a spíše 
prarodičů. Proto má svůj smysl, že autorka věnuje ve své práci 
pozornost této problematice. 

Po stránce teoretické práce vychází z rozsáhlého studia 
odborné literatury. 

V nejrozšířenějších vzdělávacích programech autorka 
analyzuje jejich přístup к elementárnímu psaní. Důkladně se 
zpracovává problematika metod výuky psaní. Pozornost je věnována 
lateral i tě, její diagnostice i důsledkům přecvičování leváků. 

V práci nešlo jen o srovnání písma praváků a leváků, ale 
také o hledání odpovědi na otázku, zda je vývoj psaní u těchto 
skupin odlišný. Autorka konstatuje, že žádné podstatné 
zvláštnosti týkající se vývoje psaní leváků nezjistila. Toto 
tvrzení je zcela argumentované. 

Průzkum vývoje dovednosti psaní je pojímán dlouhodobě: 
1. Zář í 2005. 
2. Začátek ledna 2006. 
3. Konec února 2006 

Autorka nápaditě vybírá a promyšleně uspořádává úkoly pro 
zkoušky psaní. Stupnice к hodnocení písma jsou pečlivě 
propracovány. 

Důkladně je zpracována i část empirická. První části 
průzkumu se zúčastnilo 34 dětí (1.ročník). Diplomantka 
analyzovala výkony žáků při psaní uvolňovacích cviků a v testu 
grafomotorické napodobovací schopnosti Lausterových. 

V práci se upozorňuje na roli rodiny a mateřské školy při 
předškolní přípravě na psaní. Zajímavé je, že větší rozdíly 
v psacích výkonech byly spíše mezi třídami než mezi skupinou 
leváků a praváků. Toto tvrzení je v práci dobře empiricky 
podložené. 

Autorka uvádí zvlášť výsledky ve výkonech v psaní a v testu 
grafomotorické napodobovací schopnosti u praváků. Zajímavé by 
bylo totéž rozdělení provést i u skupiny leváků. (I když je 
pochopitelné, že autorka mohla mít dojem, že počet leváků je tak 
malý, že by toto dělení mohlo vést ke zkresleným výsledkům.) 

К testu Lausterových má autorka zajímavou připomínku, když 
navrhuje zvláštní úpravu formuláře tohoto testu v e smyslu 
přehození strany vzoru a políčka pro kresbu dítěte pro leváky. 
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Práce má velmi pěknou úroveň po stránce teoretického 
zpracovnání problému, po stránce naplánování, provedení 
a zpracování výzkumného šetřený i po stránce formální^ 

V Praze dne J "Г./. 2006 

vedoucí diplomové práce 
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