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 A)  ÚVOD 

 

Ve své práci se věnuji tématu laterality s hlavním důrazem na zatížení levé a pravé strany určitými 

hodnotovými významy – na promítání pravo-levé symboliky do formování morálních a hodnotových 

postojů v konfrontaci s konceptem tělesnosti jako jedné z determinant tohoto formování a dalšími vlivy. 

Cílem práce je snaha o komplexní zachycení různých vlivů na utváření hodnotových rámců, které 

vyúsťují v možnou  preferenci  levé či pravé strany. Jádrem práce je realizace vlastního experimentu, 

který vychází z dosavadních studií k tématu laterality s ohledem na asociování levé a pravé strany 

s dobrými, kladnými a zápornými, resp. negativními hodnotami a postoji. 

 

V centru pozornosti zde tedy nestojí téma percepce tváře jako takové, nýbrž je v mé práci spíše 

prostředkem pro demonstrování uvažovaných tendencí pozorovatele (hodnotitele) k příklonu k určité 

straně jako “dobré“ či lepší. Předkládané stimuly v podobě dvojice identických fotografií téže tváře jsem 

zvolil z toho důvodu, že pro “únosnost“, či stravitelnost experimentu s párem shodných podnětů bylo 

třeba vybrat stimuly kvalitativní, s emočním nábojem.  

 

Práce je rozdělena do dvou sekcí, teoretické a praktické. V rámci první části prezentuji teoretická 

východiska vlastního experimentu ve snaze postihnout základy, na nichž jsou postaveny jeho hypotézy. 

Zahrnutí více perspektiv a komplexnější uchopení problematiky je podstatné z toho důvodu, že jednotlivá 

východiska (laterální symbolika, tělesnost jako determinanta utváření hodnotových rámců a efekt “Left-

side bias“) působí nebo mohou v rámci percepce laterality působit ve výsledku rozdílně, až protichůdně. 

Autoři dosavadních experimentů zkoumající vliv laterality na percepci pojímají téma reduktivně, 

zpravidla prismatem pouze jednoho typu možných vlivů a determinant. Pracují s problematikou buď 

z perspektivy čistě neurologické, neuropsychologické, či pojímají studie prismatem levo-pravé 

symboliky. 

 

Kulturní a jazyková symbolika téměř s univerzální platností přisuzuje pravé straně pozitivní, resp. 

kladné charakteristiky, levá je se stejnou důsledností představována jako nositelka vlastností negativních 

a platí za stranu horší. Tato symbolika prosakuje do jazyka – ale např. také do náboženských rituálů a 

společenské etikety - nerozlišeně u praváků i leváků, kteří tak žijí ve stejném symbolickém univerzu. 

Jinak je tomu však v případě konceptu tělesnosti (např. u Casasanta). Zde se v rámci žité zkušenosti 

předpokládá, že prim i v myšlenkovém světě bude hrát silnější strana podle leváctví či praváctví.  
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Z jiných pozic se do percepce laterality poté promítá uvažovaný efekt LVB (Left side bias). 

Zásluhou vlivu tohoto efektu spojeného s “primacy efect“, a zřejmě také se směrovostí čtení, hodnotitel 

věnuje v průměru více pozornosti informacím, nebo obecněji podnětům z levé části zorného pole. To se 

poté může promítat do častějšího “zaškrtnutí“ varianty vlevo.    

 

Druhá, praktická část pojednává o vlastním experimentu a je rozdělena podle jednotlivých fází jeho 

realizace. Nejprve jsou představeny stanovené hypotézy a metodika pokusu, následuje popis jeho průběhu 

a nakonec uvádím interpretaci výsledných dat za použití statistické analýzy.  

 

 Samotný experiment zkoumá předpokládaný příklon k levé resp. pravé straně jako “dobré“ či lepší 

za použití identických stimulů na levé a pravé straně listu (v podobě dvojice barevných shodných 

fotografií) u leváků a praváků. Kritérii výběru jsou atraktivita a důvěryhodnost. 
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B  - Teoretická část  

 

1. Definice klíčových pojmů a konceptů 

1. Percepce 

       Ve filozofickém diskurzu představuje percepce vjem, vnímání smyslových počitků i vyšších 

poznávacích  způsobů. V psychologickém výměru psychický proces vnímání vnějších a vnitřních podnětů 

smyslovými orgány¹.  Percepce je tedy především organizací a interpretací senzorickým informací 

Datový tok ze smyslových počitků putuje do mozku,  který je dále třídí a zpracovává 
2 

V práci termín používám  v psychologickém vymezení a to ve dvojí perspektivě. Jednak ve specifické 

podobě jako percepci lidské tváře a zároveň  jako určité pole, do něhož se mohou promítat hodnotové 

rámce a případně jej proměňovat. 

 

2. Lidská tvář 

       Plochá přední část lidské hlavy a jedna z výrazných anatomických charakteristik člověka
3
. Zásluhou 

bohatého svalstva, které umožňuje mimiku, je obličej nositelem rozmanitých výrazů a také nejvíce 

individualizovanou částí lidského těla. Vnímání obličeje je nedílnou součástí našich každodenních 

kontaktů s druhými. Prostřednictvím obličeje vyjadřujeme a rozpoznáváme vzájemné emoce 
4 

. V práci 

traktuji tvář především v jejím sociálním rozměru, tedy tvář jako znak,  jako nositel biologicko-

psychických a sociálních daností. Pro potřeby vlastního experimentu jsem zvolil stimuly v podobě tváří 

vzhledem k tomu, že z propozic pokusu vyplývala nutnost zvolit stimuly kvalitativní, s emočním 

nábojem. 

 

3. Lateralita 

 

       Lateralita (z  latinského latus – strana) je název pro odchylky v souměrnosti párových orgánů. 

Rozeznává se lateralita tvarová a funkční. Tvarová lateralita si všímá rozdílů v utváření a velikosti 

párových orgánů. Lateralita funkční se týká rozdílů ve výkonnosti orgánů jak hybných tak i smyslových, 

hlavně zraku a sluchu. Ten z párových orgánů, jehož se přednostně užívá, se označuje jako orgán vedoucí
 

5
. Zde pracuji s termínem z perspektivy laterality v podobě leváctví a praváctví. 

 

____________________________ 

¹Kolektiv autorů, Encyklopedický slovník, str. 821 
2
Plháková, A: Učebnice obecné psychologie, str.129 

3
Wikipedia, heslo: obličej (http://cs.wikipedia.org/wiki/Obličej) 

4
Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 11 

5  
SOVÁK, M.: Výchova leváků v rodině, str. 9  
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       Leváctví a praváctví jsou přirozeným projevem laterality, která je odrazem odlišné funkčnosti 

mozkových hemisfér. Zastoupení praváků a leváků ve společnosti je značně nerovnoměrné – podle 

běžných odhadů tvoří leváci zhruba 8-10 procent populace.
6
  Konkrétně v práci tematizuji lateralitu 

v souvislosti s procesem percepce a zkoumám, zda a v jaké míře leváci a praváci promítají svou lateralitu 

do vlastních hodnotících soudů.  

 

4. Jazyková a kulturní symbolika 

 

       Symbol je druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto 

vnímatelné není. Podle Pierce je symbol  způsob přítomnosti označovaného; vztah mezi dvěma rovinami 

je nikoli vnější, ale vnitřní 
7.

 Symbolika je tedy určitá smysluplná a koherentní síť významů, kdy jsou 

určité znaky (skutečnost, koncept, pojem) zpřítomňovány prostřednictvím jiného znaku. 

V práci rozlišuji symboliku dvojího druhu – jazykovou a kulturní (konkrétně symboliku laterality na 

těchto dvou rovinách). Symbolika jazyková používá v daném jazyce  metafor a přirovnání, jde tedy o 

symboliku slovních vyjádření. Naproti tomu se symbolika kulturní projevuje v kulturních a 

společenských interakcích, např. v podobě náboženských i jiných rituálů a společenské etikety, příp. 

v hmotné kultuře. 

 

5. Atraktivita 

 

       Termín atraktivita vychází z latinského atrahere (přitahovat) 
8
. Fyzická atraktivita je definována jako 

souhrn fyzických rysů určitého lidského jedince, které jsou posuzovány jako krásné nebo přitažlivé 
9
 .  

Nové studie naznačují, že hodnocení atraktivity je ovlivněno biologickými faktory 
10. 

Průzkumy 

prokazují, že vysoká míra atraktivity přináší v životě určité výhody a to nikoli pouze na partnerském trhu, 

nýbrž také ve smyslu společenského postavení a např. na trhu práce. 

       Ve vnímání a posuzování atraktivity v různých kulturách lze najít jisté rozdíly, do značné míry však 

platí, že měřítka jsou v mnohém ohledu univerzální.    

V textu mě atraktivita zajímá jako prototyp vysoce oceňované sociální vlastnosti. Na rozdíl od druhého 

traktovaného rysu – důvěryhodnosti, je atraktivita primárně odečítána z fyziognomických rysů. 

_____________ 

6 
HEALEY,  J.  M.:  Leváci  a  jejich  výchova, str. 19 

7 
Pierce Ch.S.,:On a New List of Categories, str. 56 

8 
Kábrt, J.. Lexicon medicum 

9 
Wikipedia, heslo: atraktivita, 2012 

 
10 

Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 190 
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6. Důvěryhodnost 

      Osobní kvalita, důvěryhodný je člověk, zasluhující si důvěry – ten komu lze věřit.  (the trait of 

deserving trust and confidence)
11

 Za čestnější jsou obvykle posuzováni lidé krásnější, lidé s dětskými 

rysy tváře, případně s vysokou symetrií obličeje .
12  

Nové výzkumy zpochybňují přímou jednoduchou 

korelaci mezi mírou atraktivity a pociťované důvěryhodnosti. . V textu pracuji s kritériem atraktivity jako  

prototypem  vysoce oceňovaného rysu osobnosti,  v určité konfrontaci s kritériem atraktivity. A v tom 

smyslu, že kritéria důvěryhodnosti a nedůvěryhodnosti jdou ve srovnání s atraktivitou/neatraktivitou  více 

k jádru dichotomie mezi dobrým a špatným, resp. pozitivním a negativním.  

2. Obecné aspekty percepce lidské tváře  

2.1 Neurofyziologické základy vnímání obličeje 

        Na procesu percepce se podílejí různé části mozku. Hlavní zrakový analyzátor  se nachází v týlním 

laloku v šedé kůře mozkové, na zpracování dat při percepci se podílejí ovšem i přední části čelního laloku 

– několik okrsků, které souvisejí se sebepoznáním. Také limbický systém a spánkový temenní lalokem 

plní při percepci specifické úkoly
11 

       Významnou roli zde hraje Amygdala, která se bezprostředně podílí na rozpoznávání mimických 

vzorců a umožňují tak jejich interpretaci, ale také jejich utváření při emočním prožívání.
12

  

Emocionální výraz obličeje ovlivňuje činnosti nefrontálních oblastí ve vztahu k zapamatování obličeje, 

což lze chápat jako součást epizodické paměti
13

.  Pozorovaný obličej je nejprve zpracováván jako jakákoli 

jiná vizuální informace v primární znakové kůře. Za identifikaci tváře jako tváře zodpovídá fuzimorní 

obličejová oblast 
14

 . 

       Např. Nicholis dospěl na základě vlastních experimentů za pomoci 3D počítačové analýzy k závěru, 

že levá strana obličeje je při vyjadřování emocí expresivnější než strana pravá. Tato teze odpovídá 

“modelu pravé hemisféry“ a v jejím základu by měla být dominance  pravé hemisféry pro zpracování 

emocí 
15. 

2.2 Zpracování emocí 

       V otázce zpracování emocí existují dvě odlišné teorie. Obě počítají s tím, že mozkové hemisféry se 

na těchto procesech podílejí odlišným způsobem. “Hypotéza pravé hemisféry“ předpokládá vůdčí roli 

pravé hemisféry při zpracování všech emocí bez ohledu na jejich valenci,  zatímco “hypotéza specifické 

valence“ postuluje dominanci pravé hemisféry při zpracovávání negativních emocí, a naopak levé pro 

emoce pozitivní.  _________________________ 

11 
The freedictionary, 2012, heslo trustworthiness http://www.thefreedictionary.com/trustworthiness) 

 
12 

Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 231 
13

Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 92 
14 

Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 93 (a),98(b) 

  
15

Nicholis M. :Detecting hemifacial assymetries in emotional expression with three-dimensional computerized image 

analysis, str. 663-668 
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       Mezi zastánce hypotézy pravé hemisféry patří např. Borod (experimenty z roku 1998). Hypotézu 

specifické valence prosazuje např. Davidson (1992). Jansari (2000) konstatuje na základě vlastních 

pokusů lepší rozpoznávání negativních emocí na pozorované tváři v levé části zorného pole a naopak 

přesnější zpracování pozitivních emocí v části pravé.  Experimenty na dané téma probíhaly jednak na 

pacientech s poškozením jedné z hemisfér a také na zdravých osobách. 

 

       Lateralita mozkových funkcí je zřetelná také při procesu rozpoznávání tváří. V tomto ohledu se 

shodují dosavadní studie na  dominantní funkci pravé hemisféry 
16

      
    

       Některé experimenty však ukazují určité možné rozdíly ve zpracování stimulů lidské tváře u mužů a 

žen. Např. tým psychologů z Milánské Univerzity konstatuje v tomto ohledu na základě pokusů 

s využitím magnetické rezonance výraznější dominanci pravé hemisféry u mužů. 
17 

 

2.3.Individuální rozpoznávání 

 

Obličej představuje hlavní zdroj informací při rozpoznávání konkrétní osoby. Za nejdůležitější pro 

identifikaci je považována oční partie 
18

. Poněkud překvapivé výsledky však v této perspektivě konstatuje 

Sadr, který v sérii experimentů prokazuje, že nejpodstatnějším rysem pro rozpoznání by mohlo být 

obočí.
19

 . Vzhledem k tomu, že percepce lidské tváře probíhá holisticky, není překvapivé, že v případě 

obličejové koláže je velmi obtížné určit nositele jednotlivých partií, byť jednotlivé rysy samostatně 

k identifikaci sloužit mohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

16 
Ojemann, J.:"Neuronal activity related to faces and matching in human right nondominant temporal cortex" 

17 
Proverbio, A: Gender differences in hemispheric asymmetry for face processing, 

18
Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 107 

19
 Blažek V., Trnka R.:Lidský obličej (vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd, str. 109,11 
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3.   Teoretická východiska vlastního experimentu 

3.1. Vlivy podílející se na percepci z hlediska laterality 

3.1.1. Laterální symbolika  

 

a) Vznik laterality a příčiny převahy praváků 

       Mezinárodní tým vědců z oxfordského Centra pro Lidskou Genetiku oznámil v roce 2007 

identifikaci genu spoluodpovědného za upřednostnění levé ruky, tedy leváctví. Gen pod názvem 

LRRTMI1 má zřejmě rozhodující vliv na to, která část mozku kontroluje řeč nebo emoce a usměrňuje 

během vývoje jedince rozvoj funkční asymetrie mozku 
20

. Případné spolupůsobení daného genu při určení 

laterality ovšem ještě neodpovídá na otázku po původu nerovnoměrného poměru leváků a praváků ve 

společnosti a jeho případných implikacích. 

       Biologický determinismus vysvětluje převládající pravorukosti na základě asymetrické struktuře 

nervového systému. P.P. Broca vyjádřil tuto závislost slovy “jsme pravorucí, protože jsme levomozcí“, 

s tím, ž pravorukost lze spojovat  s větším rozvojem levé mozkové hemisféry v průběhu antropogeneze.
21 

 

       Proti této tezi vystupoval Robert Herz ve své studii “O dominanci pravé ruky“, kde vyjadřuje 

stanovisko, že biologická asymetrie, která se projevuje ve vrozené dominanci jedné ruky, může 

představovat pouze určitý základ, či předpoklad, na němž kultura staví symbolické reprezentace. Hertz 

tedy fyziologickou příčinu převládající pravorukosti nepopírá, ale nesouhlasí s čistě biologickým 

ukotvením. Domnívá se, že tato predispozice byla rozvinuta do takřka univerzální symboliky skrze 

kulturní manipulaci s tělem a spatřuje tak základy laterální symboliky v souvislostech spojujících lidské 

tělo s přirozeným světem a s dodržováním náboženských ustanovení.
22

  

       Vyslovuje domněnku, že jednou z determinant příklonu k pravorukosti může být uctívání boha 

Slunce - lidé obrácení čelem k východu po dlouhá tisíciletí každý den ráno zdravili vycházející slunce - 

božstvo pravou rukou a naznačovali na obloze dráhu, po které se pohybovalo. Levá ruka přitom naopak 

měla zůstat v klidu, aby nedráždila nepřátelské temné síly, které z této levé (severní) strany hrozily. První 

tradiční civilizace žily na jižní polokouli. Slunce zde tak při postavení čelem k východu postupovalo 

oblohou po pravé ruce uctívajících 
23

  

__________________________ 

20
Wellcome Trust Centre for Human Genetics at the University of Oxford: Researchers at Oxford University find 

gene for left-handedness, online: (www.well.ox.ac.uk/jul-07-gene-for-left-handedness), 2012 
21

Erban V.: Náboženská symbolika pravé a levé ruky:mezikulturní interpretace Roberta Hertze, str. 213 

22 
Needham, R. Right & Left: Essays on Dual Symbolic Classification, str. 10 

23Needham, R. Right & Left: Essays on Dual Symbolic Classification, str 20 

 



8 
 

       Herz tvrdí, že dualita levé a pravé strany se konstituovala prostřednictvím původního náboženského 

vnímání světa a to v rámci dvojice sakrálního a profánního, které stojí v základu klasifikace protikladů, 

pomocí jíž si člověk původně uspořádává smysluplný svět. Uvádí příklady z různých tradičních kultur, 

kde se levá strana vyskytuje v rámci duálního systému protikladů důsledně ve spojení s koncepty jako 

noc, tma, zlo, inferiorita, ženským principem, příp. chaos, naopak pravá strana se pravidelně vyskytuje u 

opačného pólu společně s dobrem, dnem, světlem, řádem a mužským principem. Z této duality protikladů 

postupně vykrystalizovala stigmatizace levé ruky a její symbolické zatížení negativními 

charakteristikami.
24 

 

b)Jazyková symbolika 

 

Levá strana je často spojována s nešikovností a neschopností, naopak strana pravá je důsledně asociována 

s  kladnými charakteristikami. Příklady můžeme snadno najít jak v klasických tak i současných jazycích.  

 

- Klasické jazyky 

       Starověká řečtina používala termín “deixos“ vedle označení pravé strany také jako synonyma pro 

adjektiva pravý, příznivý, schopný, chytrý.
25

 Také v latině znamená vlastní výraz dexter  nejen pravý, ale 

také i vhodný, zručný, šťastný, příznivý či obratný (podobně ale třeba i v arabštině jsou od slova pravý – 

jaman – utvořeny odvozeniny jamana s významem být šťastný, či Jamuna – jít pravou cestou).  

 

       Naopak tomu je s termíny označujícímu levou stranu. V latině termín “sinistrus“ znamená také 

nedobrý, zlověstný 
26 

. Je pozoruhodné, že do současné angličtiny výraz přešel již čistě v těchto neblahých 

významech a nenese již význam označení strany.  Řecké laios je v tomto smyslu obdobou latinského 

vyjádření 

-  Současné jazyky 

       V současných evropských jazycích je spojení pravé s tím, co je dobré, zřejmé na první pohled. 

V angličtině se setkáváme s úslovím “you are right“ (máš pravdu), případně all right, paralelně totéž platí 

u německého “recht“ pravý apod. Ani čeština není výjimkou, jak dokládají odvozeniny od slova pravý 

(právo, pravda, pravá láska, pravit apod.). Termín pravý a odvozeniny obsahující kořen –prav- zpravidla 

znamenají také správný, řádný. Právo je systém norem náležitého jednání a chování. 

Francouzské “droit“ má paralelní konotace a je používáno v podobném kontextu. 

__________________________ 

24 Needham, R. Right & Left: Essays on Dual Symbolic Classification,Herz R.: The prominence of the 

Right hand -.str 8-9 
25DRNKOVÁ, Z., SYLLABOVÁ, R.: Záhada leváctví a praváctví, str. 9 
26 Smits, R.:The Puzzle of Left-handedness, str.9 
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        V dnešní  angličtině nacházíme již zmíněný výraz “sinister“ s negativním významem. “A left handed 

compliment“ indikuje kompliment nevhodný, resp. ironický. Francouzský termín pro levou 

“gauche“znamená mimo jiné také nešikovný, neobratný. Španělský výraz “tener dos pies izquierdos“, 

příp. anglická verze idiomu“ označuje nešikovnost např. ve fotbale či tanci 
27. 

V mnoha jazykových 

verzích se setkáváme s výrazem “mít obě ruce levé“ (německy:“zwei linke Hande haben“, franc.: “avoir 

deux mains gauches“
 28

 Neuspokojivé či nešťastné zahájení dne vyjadřuje v různých jazykových 

oblastech sousloví “vstát z postele levou nohou“ (španělská verze “levantarse con el pie izquierdo, 

maďarsky“bal lábbal  kel fel). 

 

c) Kulturní symbolika 

 

Zatížení levé strany negativními konotacemi prochází napříč kulturami, je takřka univerzálním 

fenoménem. 

 

-  Řecká literatura a filozofie 

 

        Pravolevou polaritu tematizovali již antičtí myslitelé a literáti. Např. v Homérově Odysseji vidíme 

dichotomii levé a pravé např. v podobě dobrých, příznivých znamení (omen) z pravé strany, naopak 

znamení na straně levé byla interpretována jako nepříznivá až zlověstná.  

 Parmenidés učil, že „vyloučí-li se símě z pravé části dělohy, podobají se děti otcům, a jestliže z levé, 

matkám“. Empedoklés se domníval, že na vznik samců má vliv teplo a na vznik samic chladno 
29

. Projevy 

pravorukosti jsou asociovány s konceptem  mužského principu a jsou považovány za projevy jakési 

vyrovnané přírodní síly doprovázené uvážlivým a rozumným, náležitým jednáním. Oproti tomu princip 

ženský, spojovaný s levou rukou symbolizuje nevypočitatelnost a chaos. Systematicky s touto polaritou 

pracuje Pythagoras, který na pravou stranu staví mimo jiné mužský princip, světlo a dobro, s opačnými 

póly nalevo (ženství, tma, neštěstí či zlo). 
30 

 

 

 

 

__________________ 

27 Wikipedia, heslo: bias agens left-handed people (http://en.wikipedia.org/wiki/Bias_against_left-handed_people) 
28 

ZOCHE, H. J.: Vidím svět i z druhé strany, str. 25  
29 

Needham, R. Right & Left: Essays on Dual Symbolic Classification,Loyd. G: Right and left in Greek philosophy, str 170 
30 

Smits, R.:The Puzzle of Left-handedness, str.9 
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- Náboženská symbolika 

         Pravo-levá symbolika existovala v mnoha starověkých civilizacích, včetně hinduistického a 

buddhistického myšlení. V buddhismu se hovoří o dvou cestách k nirváně – o levé neboli „špatné cestě“ a 

pravé neboli „cestě k osvícení“ 
31

    

 V mnoha světových náboženstvích včetně křesťanství je pravo-levá symbolika obzvláště výrazná. 

Pravá boží ruka vystupuje důsledně jako ruka žehnající, životadárná a spojená s nebem. V biblických 

textech sedí Ježíš bez výjimky po pravici Boha otce. Naopak jeho levá ruka je rukou soudící a trestající 
32

 

– Ti, kteří odpadnou od Boha, budou poslání nalevo. Na mnoha místech jsou ti, kteří žijí v souladu 

s božími zákony, umísťováni nalevo od Boha otce, což ve výsledku znamená zavržení. Naopak, kdo stane 

po posledním soudu po boží pravici, přijde do ráje, a právě tak také sám Kristus. Když jim to pán řekl, byl 

vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží 
33

. Symbolika laterality nachází výraz také ve výtvarném 

umění – zejména ve zpracování biblických námětů.Na obrazech Posledního soudu např. křesťanský Bůh 

ukazuje svým učedníkům jejich nový nebeský domov pravou rukou, zatímco levou ukazuje do pekla. 

 

Ve středověku byla levá strana často spojována s čarodějnictvím a ďáblem; ženy obviněné z 

čarodějnictví byly veřejně svlékány a zkoumány a mateřská znaménka a pihy, které se našly na levé 

straně těla obviněné, byla považována za absolutní důkaz viny. V protestantských zemích byli katolíci ve 

smyslu pejorativního označení nazývání levonozí.Téměř jako synonymního výrazu pro černou magii se 

používá termínu cesta levé ruky (“left-handed path“). 

Herz a Rodney Needham ukazují na příkladech tradičních kmenových společenství a jejich 

společenském řádu výraznou stigmatizaci levé ruky. V mnoha rituálech např. z afrických oblastí je 

používání levé ruky při daných úkonech a gestech přísně zapovězeno. Totéž platí i v dalších oblastech 

společenského života a také v soukromém, intimním prostoru. U mnohých tradičních afrických 

společenství je pravá strana posvátná, představuje život  a vitalitu a zároveň místo, kde sídlí dobré a tvůrčí 

síly; levá strana je stranou profánní, stranou smrti a slabosti a sídlem rušivých elementů 
34

. Podobná 

dualita existuje také v Jižní Americe, kde je pravá symbolem dobra, božství a života, naopak levá 

reprezentuje zlo, úpadek a ženství. 

       Pravost zde obecně označuje také normu – rozumné a smysluplné vzorce jednání, právo. 

V protikladu levost označuje odchylku od normy: iracionální jednání, lhaní, nečestnost a podvod, křivdu. 

Pravá jako řád oproti levé jako chaosu. 

___________________ 

31
Healey,  J.  M.  Leváci  a  jejich  výchova, str. 14 

32
Ekumenický překlad: Bible, Matouš (25:32-33) 

33 
Ekumenický překlad: Bible, 16:19 

34 
Needham, R. Right & Left: Essays on Dual Symbolic Classification,Wieschhoff: Concepts of Right and left in African 

Cultures.str. 60-65 
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c) Společenská etiketa 

 

Jedním ze vlivů, spoluutvářejícím laterální symboliku, může být také zvyk používat levou ruku 

v aktech osobní hygieny, zejména po vykonání potřeby, to je zřetelné např. v muslimských zemích. 

Lapidárně řečeno, levá a pravá ruka obsluhovaly odlišné tělní otvory – pravá ruka se užívala při jídle. 

Levá ruka se tak stala rukou špinavou, nevhodnou k jiným aktivitám. Muslimové zakazují dotýkat se 

jakéhokoliv svatého písma levou rukou, při vstupu do mešity se dbá na to, aby se vkračovalo pravou 

nohou.  Pravá je symbolem dobra a levá symbolem neštěstí či zla na takřka celém africkém kontinentu 
35,

; 

 

V Ghaně je ještě dnes považováno za neslušné až nepřípustné ukazovat či gestikulovat levou rukou. 

V některých asijských zemích je proti dobrým mravům držet příbor v levé ruce. A Ještě nedávno mohl 

japonský muž zapudit svou ženu, když zjistil, že je levačka.  

 

Další smutnou kapitolou v percepci levé strany a ruky jako něčeho nedobrého a podřadného je 

fenomén přeučování leváků. Také v bývalém Československu (až do roku 1967) byli leváci, často 

nevybíravými metodami, nuceni k používání pravé ruky při psaní, ale i dalších každodenních 

činnostech.
36

 Přeučování bylo běžnou praxí také v dalších evropských zemích, ale i třeba v USA. 

Podobné přístupy však můžeme nalézt také v historickém kontextu.   Např. staří Římané leváctví 

neakceptovali a pokud se chlapec při výcviku do římské legie projevovali jako levák, byla mu levá ruka 

přivazována k tělu,  tak aby byl donucen naučit se používat pravou.  

Leváctví je v některých kulturách nadále vážným stigmatem. Levá ruka, kterou se Arabové umývají 

po vykonání velké potřeby, je tradičně považována za nevhodnou pro jakékoli jiné činnosti. Ukázání levé 

ruky při jídle je dodnes v mnoha arabských kulturách, zejména pouštních, považováno za těžkou 

nepřístojnost. Používat převážně levou ruku je v těchto zemích tedy prakticky nemožné. Také v Indii a v 

Indonésii je neslušné jíst levou rukou a v Indonésii je dokonce nevhodné přijímat levou ruku dary.
 

 

 

 

 

 

____________________________ 

35 
Muhammad Saed Abdul-Rahman: Islam: Questions and Answers - Manners (Part 1) 

 
36 

Sovák, M: Lateralita jako pedagogický problém, str. 50-56 
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3.1.2. Tělo jako jedna z determinant formování teoretických a morálních konceptů 

          (“Body specificity hypothesis“) u Daniela Casasanta 

 

a)  Premisy 

Levá a pravá strana neoznačují v jazyce pouze čistě prostorové orientace, nýbrž jsou s nimi také 

asociovány hodnotové rámce. Ne nadarmo říkáme pravá láska a nikoli levá. Stejně tak z latinského 

výrazu (dexter) v Angličtině vzniká “dextrous“ – šikovný, obratný, zatímco z latinského sinisiter získáme 

v angličtině “sinister“ – zlověstný. Podle psychologa Daniela Casasanta z Max Plancova 

psycholingvistického ústavu se však toto jazykové zatížení obou stran ještě nemusí výrazně promítat 

takto do hodnotových rámců. 

 

Ve svém konceptu vychází Casasanto z teorií ukotvení metafor a myšlenkového aparátu vůbec 

v tělesnosti a prostorové orientaci 
37

  a ještě vykračuje za jejich rámec.  Podle Casasanta naše orientace 

v prostoru a prožitky naší tělesnosti nespoluurčují pouze podobu jazykových metafor a přirovnání, nýbrž 

se také podílejí na konstituování našich hodnotových rámců zejména v dichotomii dobrého a špatného, 

resp. pozitivního a negativního. Ve svých experimentech ukazuje, jak se tyto tendence projevují na obou 

prostorových osách – vertikální, i horizontální. Vertikální ve smyslu nahoře-dobře, dole-špatně, 

horizontální ve formě upřednostnění své silné ruky u leváků, resp. praváků. 

 

Přestože žijeme ve světě, kde praváci tvoří kolem 90% populace, levácí prý mají tendenci asociovat 

levou s tím, co je dobré a pravou naopak s tím špatným, horším. Jednoduše řečeno, spojujeme tu stranu, 

na které jsme my sami nešikovnější, negativními charakteristikami (špatný, hloupý, nečestný, nešťastný 

atd.). Tak alespoň tvrdí Casasanto s tím, že naše abstraktní myšlenkové koncepty jsou zakotveny v naší 

žité konkrétní zkušenosti. 

 

 

b) Casasantovy experimenty 

 

V sérii pěti experimentů publikovaných v roce 2009 testoval Casasanto u studentů jejich podvědomé 

tíhnutí k levé resp. pravé straně 
38

  

 

__________________________ 

37 
Lakoff, G.,Johnson M.:Metafory, kterými žijeme 

38 
Casasanto, D,Embodiment of Abstract Concepts: Good and bad in right- and left-handers, str. 351-367 
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V prvním z nich bylo skupině 219 studentům z Kalifornie v rámci zadání řečeno, že komiksová 

postavička, figurující uprostřed listu, má ráda zebry, ale nenávidí pandy. Poté dostali list, kde vždy 

figurovaly prázdné čtverce po levé a po pravé straně a měli za úkol nakreslit do jednoho z těchto boxů 

zebru a do druhého pandu. Většina leváků (74%) umístila “dobré “ zvíře do boxu nalevo, naopak praváci 

v 67% namalovali “dobré zvíře“ napravo. Z výsledných dat bylo možné vyčíst, že u praváků byla dvakrát 

až třikrát vyšší pravděpodobnost výběru vkreslení “dobrého“ zvířete nalevo a “špatného nalevo“. Reakce 

praváků tedy byla konzistentní s mentální metaforou Pravá je dobrá, u leváků naopak s metaforou Levá je 

dobrá, uvádí Casasanto. 

 

. V dalším z experimentů použil Casasanto jako stimuly fiktivní, abstraktně vyhlížející obrázky 

mimozemšťanů “Fribbles“. Respondenti porovnávali vždy dvojici postaviček umístěných nalevo resp. 

napravo od otázky umístěné uprostřed listu. Účastníci měli uvést, kterou postavu z páru vnímají jako 

atraktivnější, inteligentnější, čestnější , důvěryhodnější resp. méně atraktivnější, nedůvěryhodnější, 

nečestnější apod.  

 

Autorovou premisou bylo opět působení tělesných a prostorově orientovaných hodnotových metafor 

(praváci mají vnímat prostor napravo jako nositele pozitivních hodnot zejména proto, že operují s větší 

obratností pravou rukou, u leváků naopak). Z účastníků, u kterých převážila jedna ze stran, 65% leváků 

přisoudilo pozitivní charakteristiky postavičkám na levé straně, zatímco 54% praváků takto vybralo 

naopak stranu pravou. Ze statistické analýzy vyplývá, že u praváků byla dvakrát vyšší pravděpodobnost 

volby pravé strany pro pozitivní charakteristiky než u leváků. 

 

V jiném pokusu  autor předložil 371 účastníkům po pravé a po levé straně listu vždy stručný popis 

určitého výrobku (matrace, stoly atd.) a uložil jim za úkol vybrat, který produkt by si raději zakoupili. 

Praváci opět častěji preferovali výrobek napravo, leváci naopak artikl na straně levé. Také v dalším typu 

pokusu, kdy účastníci měli na základě krátkých životopisů na levé a pravé straně vybrat vhodnějšího 

kandidáta na danou pracovní pozici, praváci volili častěji uchazeče na pravé straně, leváci na straně levé – 

opět tedy u leváků převážila tělesná identifikace se svojí silnější stranou nad jazykovou a kulturní 

symbolikou. 

 

Tyto výsledky jsou pozoruhodné z více důvodů. Casasanto z nich vyvozuje, že, že moc slov a 

symboliky při utváření hodnotových rámců je omezená. Přitom vědci,  zabývající se poznávacími 

procesy, se dlouho domnívali, že tělesná orientace v prostoru by neměla mít žádný vliv na konstituování 

abstraktního myšlení, vzhledem k tomu, že za zpracování abstraktních myšlenkových konceptů percepce 



14 
 

jsou zodpovědné odlišné mozkové oblasti než za zpracování dat v procesu percepce. Orientace v prostoru 

by tedy neměla promlouvat do dichotomií dobrého a špatného, či do polarity hloupý, chytrý apod. 

Výsledky Casasantových experimentů poukazují ale na opak – zdá se, že neurologické okruhy, 

zpracovávající konkrétní percepci a prostorové akce se zároveň podílejí na utváření abstraktních idejí.  

 

Casasanto nazývá tento koncept termínem “Body-Specifity Hypothesis“ 
39

. Předpokládá, že lidé 

s odlišnými fyzickými rysy a charakteristikami (jako např. zda jde o leváka, či praváka), si vytvářejí také 

odlišné abstraktní pojmy a myšlenkové rámce, které určitým způsobem odpovídají jejich fyzickým 

rysům. Podle dané hypotézy tedy leváci asociují levou stranu jakéhokoli prostoru s pozitivními 

morálními, intelektuálními a emociálními charakteristikami. Praváci naopak takový způsobem preferují 

stranu pravou. 

 

Podle Casasantových slov nemohou být tyto kontrastující mentální metafory připisovány jazykové 

zkušenosti, vzhledem k tomu, že idiomy v Angličtině (stejně jako v jiných jazycích) spojují s tím, co je 

dobré a správné pravou stranu, nikoliv stranu levou. Ale praváci i leváci asociují podle něj s kladnými 

charakteristikami svoji silnější stranu podle své laterality. Tento vliv tak působí silněji než jazykový úzus. 

Jak tedy ovšem můžeme vysvětlovat téměř univerzální symboliku pravé jako dobré a levé jako špatné? 

Stojí za tím podle autora zkrátka převaha praváků napříč historickými epochami a různými kulturami. 

 

Casasanto říká – i jemné rozdíly v prostorovém uspořádání mohou mít měřitelné důsledky (např. 

umístění v levém, či pravém sloupci politické kandidátky). Pokud chceme získat zákazníky, získat hlasy 

ve volbách, měly bychom prý volit umístění na pravé straně. 

 

Casasanto společně s Kyle Jasmin z University College  přišli také s tezí, že uspořádání klávesnice 

počítače ovlivňuje náš vztah k jednotlivým písmenům, ale i celým slovům 
40

. Dvojice psychologů na 

základě provedených experimentů konstatují, že máme raději písmena v pravé části klávesnice, a tedy 

pozitivněji hodnotíme i slova, kde tato písmena převládají. Písmena na pravé straně klávesnice se nám prý 

píšou lépe, a to nejen proto, že většina z nás je praváky. V této části je totiž  také méně písmen, a děláme 

zde v průměru méně chyb. V závěru Casasanto shrnuje: „Vztahy mezi podobou, formou slova a jejich 

významem jsou z velké míry arbitrární, ale způsob, jakým jsou slova produkována, může jejich význam 

utvářet“.
41

 

____________________________ 

39 
Different Bodies, Different Minds : The Body Specificity of Language and Thought, str. 378-373 

40
  Jasmin, K., Casasanto, D., The QWERTY Effect: How typing shapes the meanings of words, str. 6 

41 
Casasanto, D,Embodiment of Abstract Concepts: Good and bad in right- and left-handers, str. 351-367 
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V rámci experimentu, který proběhl ve dvou jazykových verzích (angličtině a holandštině), dostali 

účastníci za úkol za úkol napsat 1 000 slov a pak je roztřídit podle vyvolané emoce. Zvolené jazyky mají 

jinou výslovnost odpovídající jednotlivým písmenům, a případné rozdíly by neměly být závislé na 

zvukové podobě slova, nýbrž na umístění písmene na klávesnici. Zaznamenaný efekt byl silnější u 

nových slov, také u takových, které se používají pouze v psané podobě jako např. akronym LOL 

(Laughing Out Loud, nahlas se smát). Pozitivně se také vztahujeme novotvarům, vytvořeným pouze za 

účelem testování této hypotéz a která nemají žádný smysl (např. PLOK. Preference písmen na pravé 

straně klávesnice a z nich utvořených slov se ukázala ve stejné míře u praváků i u leváků, což opět 

posiluje přesvědčení, že klíčové pro tento rozdíl opravdu je, kolik písmenek se nachází v které části 

klávesnice. 

V rámci své další studie 
42

 Casasanto analyzoval řeč těla při amerických prezidentských debatách, 

přičemž srovnával debaty amerických prezidentských voleb v roce 2004, v nichž se utkali dva praváci 

(John Kerry a George W. Bush) s debatami z roku 2008, kterých se účastnili dva leváci (Barack Obama a 

John McCain).Zjistil, že praváci doprovázejí sdělování pozitivně laděných zpráv gestikulací pravou rukou 

a naopak při vyjadřování negativních sdělení, příp. kritice a vyhraňování se vůči něčemu (nebo hrozbě 

něčím), provádí gesta více rukou levou. U leváků naopak. Obecně tedy svou lepší resp. silnější rukou si 

prý politici, či lidé vůbec pomáhají při sdělování pozitiv, s druhou rukou naopak. 

V této souvislosti se Casasanto pozastavuje totiž nad faktem, že překvapivě vysoké procento 

amerických prezidentů jsou leváci. A vysvětlení hledá právě ve  zmíněném fenoménu ohledně 

gestikulace. S tím důležitým doplněním, že v televizi lidé politiky vidí na stranách převrácených 

(vzhledem k tomu, že kandidáti jsou proti kameře čelem, tedy naproti divákům). A tak mohou diváci 

naopak praváky vnímat negativně - protože z jejich pohledu živě gestikulují při vyjadřování pozitiv rukou 

na levé straně. A naopak leváci díky tomuto převrácení působí prý na většinově pravoruké diváky 

důvěryhodněji. A Casasanto se tak domnívá, že tímto lze vysvětlit taková četnost prezidentů leváků. 

 c ) Možná kritika Casasanta (uvádím vzhledem k tomu, že vlastní experiment - viz praktická část 

- usiluje o určitou korekci Casasantových pokusů):  

1. Casasanto výsledky svých pokusů prezentuje poměrně reduktivně. Sleduje pouze, zda výsledná 

data ukazují příklon jednotlivých souborů (leváků, praváků) ke své silnější straně, ale již jej 

nezajímá, u kterého souboru byla zaznamenána tendence výraznější a jak by ______________ 

41 
Casasanto, D,Embodiment of Abstract Concepts: Good and bad in right- and left-handers, str. 351-367 

42 
Casasanto, D. & Jasmin, K. Emotional Valence is Body-Specific: Evidence from spontaneous gestures during US 

presidential debates 
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bylo možné toto srovnání interpretovat. Ve svých opakovaných experimentech se vždy bez výjimky 

spokojí s konstatováním opačných preferencí u leváků a praváků podle své silnější strany. 

Autor byl také podroben odborné kritice za nepřesvědčivost výsledných dat, konkrétně za jejich 

nejednoznačnou analýzu ve smyslu, zda se v daném případě jedná o statisticky významné hodnoty či 

nikoli.
43

   

2.      Ve všech experimentech používá na levé a pravé straně odlišné stimuly (byť jde o 

pokus pracovat s podněty srovnatelnými) do hry tak mohou vstupovat další vlivy a 

determinanty. Výsledky tak mohou nést stopy určité kontaminace. 

3. Pokus s klávesnicí. Je pozoruhodné, že v případě, kdy Casasantovi nevychází výsledky 

tak, aby potvrzovali jeho tezi o kontrastních tělesných metaforách u leváků a praváků (tíhnutí 

leváků k levé straně a praváků k pravé), interpretuje výsledná data z odlišných pozic, zřejmě 

proto, aby nemusel konstatovat, že v tomto případě se mu stanovená hypotéza nepotvrdila 

(zjištěná preference slov z písmen pravé části klávesnice se ukázala bez ohledu na leváctví, či 

praváctví respondenta). 

4. Celkově může jít o špatně postavenou argumentaci. Casasantovy experimenty mohou 

namísto proklamovaného konceptu tělesné identifikace např. poukazovat na silné působení 

jazykovou a kulturní symboliku, s tím, že leváci se mohou vůči ní podvědomě vymezovat až 

vyhraňovat. 

5. Casasanto nebere v úvahu některé neuropsychologické determinanty percepce. 

Výsledky by mohly být dány také působením efektu LSB. Řekněme, že bez vlivu LSB by u 

praváků byl výraznější příklon k pravé straně a u leváků jemný příklon také napravo. 

Vzhledem k tomu, že LSB může vyústit v “častější zaškrtávání“ varianty na levé straně (viz), 

je představitelné, že LSB by mohl výsledky dorovnat do podoby, kterou zaznamenal 

Casasanto. 

6. Určitou unáhlenost Casasantových závěrů lze dokumentovat na jeho vysvětlování 

vysokého počtu leváků prezidentů v USA převrácením stran v televizi 
44

 

_____________________________ 

43 
Geoffrey K. Pullum, professor of general linguistics in Edinburgh, The Bad Science Reporting Effect, www.chronicle.com) 

15.03.2012  

44 
Casasanto, D. & Jasmin, K. Emotional Valence is Body-Specific: Evidence from spontaneous gestures during US 

presidential debates 
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3.1.3. “Left-side bias“ – Upřednostňování informací z levé části zorného pole 

 

V rámci efektu LSB jde o věnování větší  míry pozornosti a z toho vyplývajícího upřednostňování 

informací, či šířeji podnětů z levé části zorného pole. Předpokládá se, že je tato tendence spojená  s 

“primacy effect“ – lepším uchováním v paměti prvních podnětů a zároveň se směrovostí čtení. Samotné 

základy je ovšem zřejmě třeba hledat ještě jinde, vzhledem k tomu, že působení LSB bylo experimentálně 

potvrzeno také u kultur se způsobem čtení zprava doleva.  

Další posílení LSB přichází v případě stimulů v podobě lidské tváře. Řada pokusů  tuto skutečnost 

potvrdila. Tyto závěry by měly souviset s umístěním mozkových center pro rozpoznávání tváří v pravé 

hemisféře – která je vzhledem k tzv. křížovému pravidlu zodpovědná za percepci stimulů na levé straně 

zorného pole. Zde  mě zajímá zkoumaný efekt  z toho hlediska, že v důsledku (jak bylo také 

experimentálně prokázáno – viz níže) může vyústit v častější  “zaškrtávání“ varianty na levé straně, bez 

ohledu na valenci. 

Působení LSB můžeme sledovat v různých rovinách. Pro nás je  podstatné ve dvou perspektivách 

– v oblasti percepce tváře a ve smyslu upřednostňování levé strany při dotazníkových šetřeních 

 

a) Tendence k upřednostňování levé strany při percepci tváří (Left side bias, dále LSB) 

 

Při zkoumání charakteristik strannosti tváří, resp. jejich percipování se v posledních desetiletích 

často využívají obličejové chiméry. Chimérické tváře, které jsou zrcadlově sestaveny ze dvou levých, 

resp. pravých stran obličeje, stojí  přímo v centru pozornosti studia percepce lidských tváří (Wolff, 1933; 

Gilbert and Bakan, 1973; Rhodes, 1985; Luh, Redl and Levy, 1994; Chen, German and Zaidel, 1997). 

V často opakovaném pokusu, kdy mají respondenti za úkol zvolit, která ze dvou nabízených chimér 

(levolevá a pravopravá) více odpovídá původní tváři a lépe ji reprezentuje, většina  účastníků zpravidla 

vybírá levolevou chiméru.
45

 Ovšem dřívější pokusy se soustředily na pravoruké osoby. V novějších 

experimentech se již klade důraz na rozlišení leváků a praváků. Ukazuje se, že leváci mají nebo mohou 

mít opačnou tendenci při volbě jedné ze stran zobrazeného obličeje. Přesto je LSB stále vnímán jako 

obecně platný jev. 

V počátcích výzkumu byl tento fenomén přisuzován fyziologickým charakteristikám tváře. Ve své 

studii z roku 1933 dovozuje  Wolff , že „pravá polovina  tváře – tedy levá z pohledu pozorovatele, 

prozrazuje zjevnou povahu a skutečný charakter člověka a má ukazovat jeho vědomou stránku, zatímco 

na levé tváři je výraz mimoindividuální a odrážejí se zde skryté, případně podvědomé rysy 
46

  

____________________________ 
45 

Cipollini, B.Connectivity Asymmetry Can Explain Visual Hemispheric Asymmetries in Local/Global, Face, and Spatial 

Frequency Processing,  
46 

Sovák, M: Lateralita jako pedagogický problém, str. 11 
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Kevin Thompson poukazuje na to, že jednotlivé strany obličeje se  skutečně mohou lišit v míře 

expresivity. Thompson na základě svého výzkumu postuluje, že leváci vyjadřují emoce odlišným 

způsobem než praváci
47

. Na rozdíl od praváků, kteří vyjadřují emoce více na pravé straně obličeje, mají 

podle něj leváci expresivnější levou stranu tváře. 

 

Ve své práci z roku 1982 tvrdí naopak Moscovitch a Olds, že emoce jsou výrazněji projevovány 

na levé straně obličeje a Borod ve studii publikované 1998 uvádí, že při srovnání tváří se spontánním 

emociálním výrazem a bez emocí se zdají být zřetelnější asymetrie na levé straně (tedy naší straně pravé). 

Jev LSB však vykazuje opačnou strannost a začalo být zřejmé, že determinanty tohoto fenoménu nejsou 

fyzicky vepsány do zkoumané tváře, nýbrž jsou spíše odrazem funkční laterality hemisfér v subjektu 

sledujícím danou tvář. 

Již v sedmdesátých letech navrhl Gilbert vysvětlení jevu LSB čistě na základě funkční laterality 

mozku.
48

 Účastníci jeho pokusů,  srovnávající chimérické obličeje s původní fotografií tváře, volili 

převážně jako podobnější levou chiméru, zatímco ti, kteří vztahovali chiméry k zrcadlově obrácenému 

obrázku, vybírali opět stranu, která byla na upravené fotografii nalevo. Ukázalo se tedy výrazněji, že LSB 

je zřejmě opravdu založeno na způsobu zpracování dat o sledované tváři na straně pozorujícího subjektu, 

nikoli na fyziognomii zkoumané tváře.
49

  

LSB se uplatňuje také při určování pohlaví, věku,  atraktivity a emočních stavů. V experimentech 

zkoumajících tyto jevy jsou účastníkům předkládány jiné typy chimér. Daná charakteristika, např. 

atraktivita, maskulinita je zobrazena vždy jen na jedné straně a hodnotitelé mají za úkol posoudit, která 

z chimér vyjadřuje traktovaný rys silněji (na toto téma např. Vaid a Singh). U stanovení pohlaví z chimér, 

které mají jednu stranu mužskou a druhou ženskou působí LSB vcelku jednoznačně. Ovšem při zkoumání 

míry atraktivity se zdá být tendence opačná (jak alespoň demonstrují některé experimenty).   

Přestože je fenomén LSB zkoumán již několik desetiletí, jeho neurologická základna stále není 

zcela zřejmá. Informace z levé části zorného pole jsou zpracovávány v pravé mozkové hemisféře a LSB 

tak bývá obvykle vysvětlováno dominantní funkcí pravé hemisféry při rozpoznávání lidských tváří , 

prostorovém vnímání a vyhodnocování emocí. Také neurologické výzkumy prokázaly, že pravá 

hemisféra je sídlem emocí a jejich zpracování a je také zodpovědná za vyhodnocování dat v rámci 

percepce lidské tváře. 

__________________________ 

47 
Thompson, K.: Right Brain, Left Brain 

48 
Gilbert C, Bakan P. Visual asymmetry in perception of faces, str. 355–362. 

49 
Hsiao J. and Cottrell W. , Convergence of the visual field split: Modeling of face and object recognition, str. 2299 
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Některé studie však poukazují také na to, že LSB může souviset se zvykovým směrem čtení. 

V naší kultuře se při čtení znaků pohybujeme levopravým směrem a tento naučený vzorec tak může 

promlouvat také do konstituce LSB. Gilbert provedl  začátkem sedmdesátých let pokus s probanty 

z různých kultur. Zjistil, že příslušníci národů píšících zprava doleva (Arabové a Urdu) vykazují nižší 

hodnoty LSB než zástupci naší kultury. Přesto i zde jev LSB, byť v nižších procentech, zaznamenal 
50

.  

 

Vše nasvědčuje tomu, že tendence k upřednostňování informací v levé části vizuálního spektra má 

své základy ve funkční lateralitě mozkových hemisfér a teprve sekundárně je posilována či naopak 

zeslabena navyklou směrovostí čtení. 

b) Efekt LSB v dotazníkových šetřeních 

 

Řada studií v posledních desítkách let prokázala, že respondenti průzkumů upřednostňují při 

výběru z možností levou stranu stupnice. Belson 1966 jako první konstatoval efekt  “left-side bias“ 

v dotazníkových šetřeních  – srovnával výsledky dotazníku, kde jsou možnosti kladeny tradičním 

způsobem – tedy seřazeny od pozitivních k negativním (zleva doprava) s variantou s opačným řazením. 

Zjistil takto u druhého typu větší příklon k negativním odpovědím. Poukázal tedy na to, že respondenti 

mají tendenci vybírat v dotaznících častěji variantu odpovědi  umístěnou vlevo  

Carp (1974) v rámci vlastních experimentů potvrdil efekt  “Left-side bias“, kdy při průzkumu 

spokojenosti domácností  v různých ohledech zaznamenal více negativních odpovědí, v případě škály 

s negativními hodnoceními  na levé straně a naopak více pozitivních odpovědí při opačném řazení. 

Dalším ověřením  působení efektu přinesly pokusy Holmese (1974), který “bias“ zjišťoval v rámci 

průzkumu mínění o kvalitě piva. 

V roce 1997  efekt znovu ověřoval H. Friedman 
51

. Ten v rámci průzkumu předložil studentům 

dotazník ve dvou variantách.  Na 10 výroků typu: “Moje škola má skvělou pověst“ měli  reagovat  

zvolením jedné z nabízených možností na škále (výrazně nesouhlasím, nesouhlasím, nevím, souhlasím, 

výrazně souhlasím)..V první variantě byly možnosti seřazeny takto odleva doprava, políčka, e variantě 

druhé v opačném pořadí, tedy seřazeny od nejvíce pozitivní k nejvíce negativní. V obou případech 

políčka zabírala celou šířku listu.  

Experimentu se zúčastnilo 208 studentů. Ve výsledku účastníci častěji volili pozitivní hodnoty u 

druhé varianty. Varianty se přitom lišily čistě levo-pravou orientací na listu. 

___________________________ 

50 
Gilbert C, Bakan P. Visual asymmetry in perception of faces, str. 355–362. 

51 
Friedman H,  Rating the rating scales,.:str. 114-123.  
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 Zdá se také, že se efekt ukazuje zřetelněji, pokud jsou položky na levé straně formulovány 

kladně. Příčiny působení efektu je třeba hledat na průsečíku mezi respondenty a nabízenými položkami 

výběru. V jeho základu pravděpodobně stojí směrovost čtení a společně s “primacy effect“(lepší 

zapamatování prvních čísel, položek
 52

  

 

3.2. Příklady různých typů experimentů k tématu percepce laterality 

1) 

Differences in the Perception of Emotion in Chimeric Faces between Left- and Right- Handed  

Individuals 
53 

 

Při hodnocení emoční expresivity tváře se většina praváků orientuje podle stimulů v levé části zorného 

pole. Tento poznatek je v souladu s neurologickými výzkumy dominance pravé hemisféry pro zpracování 

a vyhodnocování emocí. Tato studie se zaměřila na leváky a pomocí experimentu s chimérami bylo 

zjišťováno, do jaké míry se budou výsledky lišit od praváků s tím, že případná odchylka bude ukazovat na 

řídící funkci levé hemisféry pro emoční podněty u daných osob. 

 

           Pokusu se účastnilo 55 osob (30 praváků a 25 leváků), kterým bylo předloženo 12 chimér 

složených z polovin vyjadřujících odlišné emoce (veselý x rozlobený, rozlobený x veselý, veselý x 

vystrašený, vystrašený x veselý, smutný x rozlobený, rozlobený x smutný). 

Každá kombinace tváří byla ve dvou variantách – s ženským a mužským obličejem, celkem tedy bylo 

posuzováno 12 chimér. Fotografie byly prezentovány v náhodném pořadí a každý snímek byl zobrazen po 

dobu 0,2 vteřiny. 

  

        Účastníci měli volit jednu ze čtyř emocí – veselý, rozlobený, vystrašený, smutný. Pokus 

předpokládal, že leváci se budou řídit častěji emocí z pravé strany chiméry, což by mělo být 

interpretováno jako výraz dominance levé hemisféry pro dané stimuly. Dále byla hodnocena intenzita 

dané emoce na škále od jedné do deseti. 

Některé studie spíše napovídají tomu, že pravá hemisféra není zodpovědná za zpracování veškerých 

emocí. Výzkum “Splitfield Studies”  Mandala a Singha ukazuje, že levá hemisféra zřejmě reaguje na 

pozitivní emoce a pravá na negativní. 

____________________ 

52 
Friedman, H. H., P. J. Herksovitz, P.J.:Biasing Effects of Scale-Checking Styles on Responses to a 

Likert Scale, str. 792-795 
53 

Differences in the Perception of Emotion in Chimeric Faces between Left- and Right- Handed Individuals, Linda Sapanski 
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Podle studie Kevina J. Thompsona,
54

 (1985) leváci vyjadřují emoce odlišným způsobem než praváci. Na 

rozdíl of praváků, kteří vyjadřují emoce více na pravé straně obličeje, mají leváci expresivnější levou 

stranu tváře. 

 

Výsledky: Leváci upřednostňovali pravou stranu chimér výrazně častěji než praváci. Podle pravé strany 

tváře určili emoci v 49,6%, levou se inspirovali pouze ve 29,4 %. V 21% případů zvolená emoce nebyla 

na fotografii zobrazena. 

U praváků se překvapivě neprojevila očekávaná převaha pravé strany zorného pole. Podle levé strany 

tváře určili emoci v 38,78%, podle pravé ve 38,46 %. Ve 22,76 % případů zvolená emoce nebyla na 

fotografii zobrazena. 

 

Rozbor výsledků také ukázal korelaci mezi stranou vizuálního pole a typem a intenzitou emoce. Pozitivní 

emoce byly vnímány silněji pokud je vyjadřovala pravá strana obličeje, u negativních emocí tomu bylo 

naopak.  

Jedná se o vyváženou studii, která vedle sebe staví (konečně) leváky a praváky a zkoumá, do jaké míry 

leváci percipují emoční náboje v levé resp. pravé straně svého vizuálního pole. Takový typ pokusů je 

charakteristický pro posledních deset let. Dříve se při studování jevu LSB pracovalo především 

jednostranně s pravorukými osobami. 

2) 

Perceptual asymmetries are preserved in memory for highly familiar faces of self and frond 
55 

Cílem studie bylo zjistit vliv paměti na percepci tváří a laterality. Jinými slovy, zda tendence 

k upřednostňování levé části zorného pole (Left side bias) má svůj odraz také v mentální reprezentaci 

obličeje, tedy zda je zachovávána ve vizuální paměti konkrétních tváří a jakým způsobem obraz uchovaný 

ve vizuální paměti působí. Účastníci vybírali ze dvou zrcadlově symetrických chimerických tváří s cílem 

určit, která z nich (levolevá, či levopravá) lépe reprezentuje původní obličej.  

Šlo o dva samostatné experimenty. V prvním pokusu byly posuzovány známé obličeje přátel ve dvou 

variantách. Polovina účastníků hodnotila původní fotografie, které by měly odpovídat obrazu ve vizuální 

paměti, ostatním byl předložen zrcadlově obrácený obraz (který by měl s obrazem uchovávaným v paměti 

kontrastovat díky opačnému postavení stran). Poté posuzovatelé stejným způsobem pracovali 

s neznámými tvářemi.____________________ 

54 
Thompson, K. Right Brain, Left Brain; Left Face, Right Face: Hemisphericity and the Expression ofFacial Emotion,  

55 
Brady, N., Campbell, M.,Perceptual asymmetries are preserved in memory for highly familiar faces of 

self and friend 
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Ve druhém pokusu hodnotili účastníci při použití stejné metodiky fotografie své vlastní tváře. Zde se 

čekalo opačné vyznění srovnání mezi původními a zrcadlově obrácenými obrázky vzhledem k tomu, že 

vlastní obličej máme díky pohledům do zrcadla do paměti vtisknutý s touto orientací. 

1. experiment a): 

Objekt na fotografii: důvěrně známá tvář (přítel) 

Orientace fotografie:  původní  

Hypotéza: výrazná preference pro levou část fotografie. Dva spolupůsobící procesy, jednak obecná 

tendence pro upřednostnění levé části zorného pole v percepci a také lepší mentální obraz pravé (tedy pro 

nás levé) strany obličeje přítele v paměti. 

Výsledky: 

80%  levá strana. Potvrzená hypotéza. 

 

1. experiment b): 

Objekt na fotografii: důvěrně známá tvář (přítel) 

Orientace fotografie:  zrcadlově obrácené strany 

Hypotéza:  

Lepší mentální obraz pravé (tedy pro nás levé) strany obličeje přítele jde v tomto případě proti obecné 

tendenci preferenčního “čtení“ levé části zorného pole, protože na fotografii, ke které vztahuji chimérické 

obličeje jsou jednotlivé strany zrcadlově obrácené. Předpokládalo se nižší výsledné procento pro levou 

stranu. 

Výsledky: 

62% levá strana. Potvrzení hypotézy o působení LSB v paměťové reprezentaci. 

1. experiment c): 

Objekt na fotografii: neznámá tvář 
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Orientace původní fotografie: původní 

Hypotéza: 

preference pro levou část fotografie, ovšem v nižších hodnotách než v případě percepce známých tváří. 

Působení obecné tendence pro upřednostnění levé části zorného pole  

Výsledky: 63% levá strana 

1. experiment d): 

Objekt na fotografii: neznámá tvář 

Orientace původní fotografie: zrcadlově obrácená 

Hypotéza: 

preference pro levou část fotografie, ovšem v nižších hodnotách než v případě percepce známých tváří. 

Oproti hodnocení známých tváří nedochází k působení protichůdných tendencí (viz výše), očekávalo se  

jen působení obecné tendence pro upřednostnění levé části zorného pole. Autoři nepředpokládali 

výraznější diskrepanci mezi přiřazováním chimér k původní a zrcadlově obrácené fotografii.  

 Výsledky: 61% levá 

2. experiment a): 

 

Objekt na fotografii: vlastní obličej 

 

Orientace  fotografie: zrcadlově obrácená 

 

Hypotéza: 

 

Podle předchozích výzkumů se na zpracování informací o identifikaci vlastní tváře podílí především levá 

hemisféra (např. výzkum 2002, Turk). Očekávalo se tak vyšší procento pro pravou stranu (levá hemisféra 

je zodpovědná za zpracování signálů z pravé části zorného pole)   

 

Výsledky: 

 

51,06 % pro pravou stranu. Hypotéza se tedy potvrdila jen částečně, preference pro levou a pravou stranu 

byly rovnoměrně rozložené. 
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2. experiment b): 

 

Objekt na fotografii: vlastní obličej 

Orientace  fotografie: původní 

Hypotéza: Podobně jako u 2.a, ale ve srovnání s hodnocením zrcadlově obrácených fotografií (které 

odpovídají obrazu vlastní tváře v paměti) předpokládáno nižší procento pro pravou stranu. 

 

Výsledky: 

 

40,38% pravá strana. Hypotéza se v podstatě potvrdila. Ve srovnání s 2a) je výsledek pro pravou stranu 

nižší o deset procentních bodů. 

 

     Autoři zajímavým způsobem potvrzují platnost LSB. Inovací jejich přístupu je snaha o zachycení 

působení LSB na dvou rovinách. Experiment vlastně sleduje dvojí dynamiku preference levé strany – 

jednak v aktuální percepci a za druhé v mentálním obraze, tedy v paměti. Pokus poměrně přesvědčivě 

prokázal, že tyto procesy se navzájem potencují, což rezultovalo v části 1 a) ve zvlášť vysoké procento 

preference levé strany.  

3) 

Are the perceptual biases found in chimeric face processing reflected in eye-movement patterns? 
56 

      Výzkumy osob s neurologickým poškozením ukázaly, že zpracování a vyhodnocení vizuálních dat při 

sledování lidské tváře jsou záležitostí především pravé hemisféry. Z pokusů s chimérami (kdy mají pravá 

a levá strana odlišné charakteristiky)  je také zřejmé, že hodnotitelé mají tendenci se při posuzování 

zobrazených rysů řídit znaky levé strany.     

    V experimentu byly podrobeny zkoumání oční pohyby účastníků při určování pohlaví předkládaných 

chimér (jedna strana obličeje s ženskými rysy, druhá s mužskými). Podle očekávání bylo v rámci pokusu 

potvrzeno upřednostňování levé strany zorného pole (Left side bias). Převažující procento posuzovatelů 

dalo při rozhodování o pohlaví chiméry přednost podnětům z levé strany fotografie. 

__________________ 

56 
S. Butlera, I.D.  Gilchristb, D.M. Burtc Are the perceptual biases found in chimeric face processing reflected in eye-

movement patterns?   
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     Také první pohled směřoval většinou na levou stranu a to i v případě, že se dotyčný  nakonec 

orientoval podle strany pravé. Pozornost se pravděpodobně zaměřuje nejprve na tu stranu, ze které člověk 

lépe zpracovává data z tváře (informace z levé části zorného pole putují do pravé hemisféry, která je pro 

identifikaci tváří a jejich rysů lépe uzpůsobená). Z výsledků průzkumu vyplynula jasná korelace mezi tím, 

kterou stranu účastník upřednostnil a větší celkovou délkou fixace pohledu na danou stranu fotografie. 

Ovšem pouze v preferenci levé strany, u identifikace podle pravé strany se tato souvztažnost neobjevila. 

4) Relationship between facial asymmetry and judging trustworthiness in faces 

      Cílem experimentu bylo posouzení míry důvěryhodnosti na chimérických tvářích. Účastníci měli za 

úkol zvolit vždy tu z párových chimér (levolevá a pravopravá chiméra z téhož obličeje), která v nich 

vyvolávala větší dojem důvěryhodnosti. Autoři použili sérii snímků ze svých dřívějších pokusů (Zaidel 

1995) zkoumajících míru atraktivity a zdravého vzhledu s obdobnou metodologií. Autory zajímala 

případná korelace mezi mírou atraktivity a důvěryhodnosti s tím, že mezi nimi předpokládali víceméně 

vztah přímé úměry. Zaidel se domníval, že při tzv. haló efektu se uplatňuje společně právě míra 

přitažlivosti a důvěryhodnosti. 

       Pokusu se zúčastnilo 34 pravorukých osob z řad vysokoškolských studentů (17 mužů a 17 žen), kteří 

hodnotili podle popsaných kritérií celkem 38 chimér. Testovaná hypotéza se příliš nepotvrdila. Zatímco 

v předcházejícím průzkumu byla pravým chimérám ženských tváří přisuzována vyšší atraktivita, 

výsledky tohoto experimentu ukazují, že připisovaná úroveň důvěryhodnosti se u levých a pravých 

chimér výrazně  nelišila. Z toho autoři vyvozují, že percepce atraktivity a důvěryhodnosti se konstituuje 

odlišným způsobem. 

Výsledky:  

Chiméry ženských tváří:Levolevá chiméra zvolena   v 35 % 

Pravolevá chiméra zvolena v  42 % 

(ve zbylých procentech respondenti uváděli, že nevnímají mezi chimérami rozdíl) 

Chiméry mužských tváří: 

Levolevá chiméra zvolena   v 38 %, Pravolevá chiméra zvolena v 34  % 

________________ 

57 
D.W. Zaidel, S. Bava and V.A. Reis, Relationship between facial asymmetry and judging 

trustworthiness in faces 
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C) PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíle experimentu, formulace hypotéz a jejich východiska 

       Experiment zkoumá, jak se uplatňuje lateralita v rámci procesu percepce  lidské tváře s ohledem na 

předpokládané rozdíly v uplatňování některých principů a jevů u leváků a praváků.  Pokus probíhá 

v podobě výběru barevných fotografií tváří na pravé či levé straně, přičemž kritérii výběru jsou 

pociťovaná míra atraktivita a důvěryhodnosti, s tím,  že dvojice fotografií jsou vždy identické – jedná se 

tak o shodné stimuly. 

       Jedním z cílů pokusu je komplexnější postižení různých vlivů a efektů  souvisejících s lateralitou, tak 

jak se mohou projevovat při percepci (Jedním z mála autorů, který se problematikou zabývá komplexním, 

syntetickým uchopením je Chris McManus 
58

). Dosavadní experimenty na dané téma zpravidla pracovaly 

pouze s jedním typem takových efektů, a to jak ve smyslu stanovení hypotéz, použité metodiky a 

především interpretace výsledných dat. Téma laterality bývá běžně zpracováváno s důrazem na 

neurologické či neuropsychologické determinanty 
59

. Na druhé straně – jak je podrobně rozvedeno 

v teoretické části, v jiném pojetí se např. Casasanto zaměřuje reduktivně na tělesnost jako hlavní faktor 

konstituce hodnotících rámců. A opět jinou optikou je téma traktováno prismatem kulturní a jazykové 

laterální symboliky.
60 

       S přihlédnutím různých typů vlivů a efektů působících během percepce byly pro experiment 

stanoveny následující hypotézy: 

1) Hlavní hypotézy 

a)       U souboru  praváků bude v celkovém úhrnu hodnocení (všechna kritéria dohromady) převažovat 

výběr pravé strany jako “dobré“. Půjde o statisticky významný rozdíl oproti nulové hypotéze, která 

předpokládá přesně rovnoměrný výběr pravé a levé strany jako strany dobré. Totéž u atraktivity a 

důvěryhodnosti zvlášť (po sloučení pozitivního a negativního výměru ) 

Východisko: 

       U praváků předpokládáme stejnosměrné působení dvou hlavních uvažovaných determinant, tedy na 

jedné straně působení laterální symboliky, která pravou protěžuje jako stranu lepší, dobrou a na straně 

druhé tíhnutí k pravé straně ve smyslu Casasantova konceptu tělesnosti  (“body specificity 

hypothesis“),____________________ 

58 
McManus, Chris. Right Hand, Left Hand: The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and Cultures. 

59 
Previc, F.H. (1991). "A general theory concerning the prenatal origins of cerebral lateralization in humans" str. 

229-334 
60 

Hall, J.: The sinister side            Needham,  R.  Right  &  Left:  Essays  on  Dual  Symbolic  Classification 
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tedy na základě žité zkušenosti, kdy u praváka  z lepší interakce pravé ruky s vnějším světem může 

vycházet tíhnutí k levé straně 

       Zároveň je díky pozitivním a negativním výměrům otázek neutralizován vliv LSB (resp. jeho možné 

působení vůči levé straně zasahuje díky dvojí formulací  zadání rovnoměrně negativní a pozitivní výběry. 

b) U každého ze čtyř jednotlivých hodnocených kritérií bude u praváků zaznamenán příklon k pravé 

straně jako dobré v podobě statisticky významného rozdílu 

 

Východisko: 

Stejné jako u hlavní hypotézy a). Důsledný příklon k pravé straně u všech jednotlivých kritérií je 

předpokládán vzájemným potencováním této tendence díky zmíněným stejnosměrným determinantám. 

c) Větší počet respondentů praváků bude v úhrnu vlastního hodnocení volit pravou stranu jako “dobrou“ 

(ve smyslu celkové preference u každého respondenta) 

Východisko: Stejné jako u a) a b) 

d) U souboru  leváků bude v celkovém úhrnu hodnocení (všechna kritéria dohromady) převažovat výběr 

pravé strany jako “dobré“.  Půjde o statisticky významný rozdíl oproti nulové hypotéze, která 

předpokládá přesně rovnoměrný výběr pravé a levé strany jako strany dobré, s tím, že příklon k pravé 

straně bude mírnější než u praváků. Nebo budou leváci v úhrnu vybírat levou resp. pravou jako “dobrou“ 

rovnoměrně – a tedy případná odchylka od nulové hypotézy nebude statisticky významná. 

Východisko:  

U leváků předpokládáme protichůdné působení  dvou hlavních uvažovaných determinant, tedy na jedné 

straně působení laterální symboliky, která pravou protěžuje jako stranu lepší, dobrou a na straně druhé 

tíhnutí k levé straně ve smyslu Casasantova konceptu tělesnosti  (“body specificity hypothesis“), tedy na 

základě žité zkušenosti, kdy u leváka z lepší interakce levé ruky s vnějším světem může vycházet tíhnutí 

k levé straně. Přikláníme se zde tedy k možnému silnějšímu působení laterální symboliky, což vyplývá 

z do určité míry nepřesvědčivých postupů Casasanta (viz možná kritika v teor. části) a také proto, že jiné 

experimenty ukazují, že i leváci vnímají nebo mohou vnímat pravou stranu jako stranu dobrou. 
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e) U každého ze čtyř jednotlivých hodnocených kritérií bude u leváků příklon k levé či pravé straně 

v nižších hodnotách ve srovnání s očekávaným příklonem  praváků k pravé straně.  

 

Východisko: 

Stejné jako u e). Celkově očekáváme slabší projevenou tendenci u leváků (na kteroukoli stranu) právě 

vzhledem k protichůdnému působení zmíněných vlivů. 

e) v souhrnu všech hodnocení (oba soubory, všechna kritéria v negativních i pozitivních výměrech) bude 

převažovat výběr fotografie na levé straně ve smyslu statisticky významného rozdílu. 

Východisko: 

Při procesu percepce lidské tváře očekáváme působení efektu LSB (Left-side bias) tak jak je popsán výše. 

Vzhledem k tomu, že by tento efekt měl přinést větší míru pozornosti fotografii na levé straně, 

předpokládáme v celkovém úhrnu vyšší četnost výběru levé fotografie než pravé. Bylo experimentálně 

opakovaně potvrzeno, že v dotazníkových šetřeních může působení LSB, které je výslednicí  

neurologických determinant (viz teor. část), může ve výsledku zapříčinit častější označení nebo výběr 

levé varianty.   

 

2) Sekundární hypotézy 

a) Mezi hodnocením fotografií subjektů mužského pohlaví a ženského pohlaví neočekáváme relevantní, 

statisticky významný rozdíl a to ani v jednou ze souborů (leváci, praváci). 

Východisko: 

Pohlaví subjektů na fotografiích by nemělo výsledný výběr relevantně ovlivňovat. V důsledku jde v obou 

případech (dvojice fotografií muže vs. dvojice fotografií ženy) o stejný typ podnětů ve smyslu 

identických stimulů na obou stranách, vzhledem k tomu, že se jedná o shodné fotografie.  

b) Případné zaznamenané tendence budou výraznější u kritéria důvěryhodnosti 

Východisko: 

Zvolené charakteristiky, atraktivita a důvěryhodnost, nám v experimentu slouží především jako prototypy 

oceňovaných pozitivních vlastností či rysů, neboť ve výsledku zkoumáme u souborů případný příklon 

k určité straně jako straně “dobré“ či lepší. Důvěryhodnost jde ovšem více k jádru polarity dobrý vs. 
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špatný než tomu je u atraktivity, ta je totiž sice oceňovanou kvalitou, ale vzhledem k tomu, že její 

vnímání odvisí od fyziognomických rysů a nikoli osobnostních vlastností či kvalit, platí atraktivita vs. 

neatraktivita  jako dobrý vs, špatný jen zprostředkovaně.  

2. Metodika experimentu 

V experimentu zkoumáme působení různých efektů v rámci percepce lidské tváře z hlediska laterality 

prostřednictvím výběru fotografie na pravé či levé straně, s kritérii vnímané atraktivity a důvěryhodnosti. 

Fotografie na levé a pravé straně jsou vždy identické. Experiment je rozdělen na čtyři sekce, v každé 

jednotlivé části zůstává zachován stejný princip, jen se proměňují kritéria.  

V úvodní části respondenti odpovídají na otázku, na které straně je fotografie, která na ně působí 

atraktivněji. V části druhé totéž, jen se zadání mění do negativního výměru a volí se tvář méně atraktivní. 

Ve třetí a čtvrté části se postupuje obdobně, tentokrát s kritériem důvěryhodnosti. Srovnání probíhá vždy 

pouze mezi tvářemi na daném listě. Metodu nucené volby používám z toho důvodu, že v obdobných 

pokusech se běžněji  volí  tato varianta, než metoda škálování 
61,62,63

 

2.1.Materiály pro realizaci 

2.1.1. Sety fotografií 

        Na listech předkládaných respondentovi jsou stimuly na levé a pravé straně  identické, jedná se o dvě 

stejné fotografie dané tváře. Fotografie jsou vždy umístěny u krajů listu ve stejné vzdálenosti od středu 

stránky. Jsou od sebe vzdáleny 11 cm, tak aby se při zvolené vzdálenosti od očí (cca 25 cm) mohly 

nacházet na krajích levého resp. pravého pole.  Fotografie jsou čtvercové s rozměrye 7x7 cm.  

       Volba identických stimulů na levé a pravé straně listů  je jedním ze základních pilířů experimentu. 

Vzhledem k tomu, že na fotografiích nejsou žádné rozdíly, je možné předpokládané tendence v podobě 

příklonu jedné ze stran připsat hodnotovým rámcům a dalším strukturám, které respondent při percepci na 

předložené stimuly promítá.   V rámci pilotní fáze experimentu bylo na vzorku 20 dobrovolníků 

testováno, zda respondenti experiment v takové podobě přijmou, resp. zda budou schopni vybírat podle 

stanoveného zadání jednu ze stran. Z dvaceti testovaných osob pokus odmítla  pouze jedna s poukázáním 

na to, že fotky se jí zdají úplně stejné a nemůže tedy postupovat podle zadání. Další 4 osoby během 

experimentu vyjadřovaly částečné pochybnosti - nejistotu o tom, že se stimuly nějakých způsobem liší, 

ale byly schopny bez problémů absolvovat celý proces.____________________ 

61 
W. Zaidel, 1994: Possible evolutionary basis for a relationship between facial attractiveness and hemisferic specialization. 
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W. Zaidel, 2003: Relationship between facial asymmetry and judging trustwortiness in faces 
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         Z výstupu pilotní verze bylo možné usoudit, že experiment v testované podobě je dostatečně 

“stravitelný“ a probanti budou s to postupovat podle zadání. 

Způsob úpravy fotografíí 

 

       Úprava fotografií pro účely experimentu spočívá především v odstranění vlasové linie. K této korekci 

jsme přikročili ze dvou důvodů. Jednak by při zachování vrchní části jemné nuance vlasové linie ještě 

více napovídaly, že se jedná o identické dvojice fotografií. Zároveň se takto do centra pozornosti 

dostanou opravdu samotné obličejové rysy bez dalších rušivých vlivů. 

Fotografie byly pro potřeby experimentu vytištěny barevně v matném provedení na papír 350m. 

Fotografie jsem obdržel v elektronické podobě od vedoucí práce, subjekty na fotografiích jsou studenti z 

UK Praha. 

. 

       Experiment probíhá za použití metody záměrného nepravděpodobnostního výběru podle stanovených 

kritérií 
64

. Pro náležitý průběh experimentu je nezbytná určitá kontrola ze strany vedoucího experimentu 

(sledovat, zda respondent má list ve správné vzdálenosti od očí a zda je list vycentrovaný vzhledem k ose 

očí) 

 

2.1.2. Dotazník 

 

         Dotazník k experimentu v rámci kvantitativního výzkumu
65

 sestává ze čtyř listů, vždy dva a dva 

jsou věnovány jedné charakteristice (atraktivita, resp. důvěryhodnost) s tím, že u každého zkoumaného 

rysu se na první stránku se zaznamenávají odpovědi na otázku v pozitivním výměru (zvolte tvář, která na 

vás působí atraktivněji, resp. důvěryhodněji), na stránku druhou reakce na zadání v negativním výměru 

(volba méně atraktivní, resp. méně důvěryhodné tváře). Stimuly jsou předkládány celkem na 40 listech, u 

každého kritéria hodnocení probíhá na všech listech – celek listů se tedy prochází dvakrát (20 prvních 

listů pro výběr atraktivnější tváře, zbylých 20 pro volbu tváře méně atraktivní a poté soubor všech listů 

znovu, tentokrát s kritériem důvěryhodnosti na místě atraktivity). Jedná se o uzavřený typ otázek 

s nuceným výběrem odpovědi. 
66

 Jinými slovy, výběr atraktivnější a důvěryhodnější tváře probíhá na 

stejných stimulech a opět u obou charakteristik v negativním vyznění se pracuje se shodnými listy.  

___________________ 

64 Shaughnessy, J.: Research methods in psychology, str. 138, 139 

65 Reichel, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, str. 40 

66 Reichel, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, str. 102 
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Skutečnost, že pro pozitivně a negativně kladenou otázku jsou používány odlišné soubory fotografií, bv 

neměla zkreslovat výkladná data. Princip zůstává zachován, vždy je o výběr ze dvojice identických 

obrázků. 

 Kladení listů: 

       Na listech s pořadovým číslem 1-10 a 21-30 figurují dvojice mužských tváří, strany 11-20 a 31-40 

znázorňují ženské obličeje. Takové kladení listů zajišťuje stejný poměr prezentovaných listů s oběma 

pohlavími pro všechny 4 části experimentu. V každém oddílu je tedy nejprve hodnoceno 10  párů 

mužských tváří a poté 10 dvojic ženských tváří. Vyrovnané počty fotografií s mužskými a ženskými 

tvářemi jsme zvolili, tak aby byla zachována určitá rovnováha. Nepředpokládáme však, že se budou 

uvažované tendence projevovat u mužských stimulů odlišně než i stimulů ženských. Ale přesto tento 

element v rámci vyhodnocení výsledků sledujeme – dokonce v podobě jedné ze sekundárních hypotéz. 

Práce se dvěma charakteristikami 

       Experiment pracuje se dvěma valenčními charakteristikami ze dvou hlavních důvodů. Smyslem 

experimentu je zkoumání možných tendencí k příklonu k určité straně jako straně “dobré“. Různé 

konkrétní charakteristiky ovšem traktují polaritu pozitivního vs. negativního, příp. dobrého a špatného 

odlišným způsobem. Pro lepší postižení uvažovaných tendencí a širšího pokrytí těchto dichotomií jsme 

tedy zvolili téma atraktivity a důvěryhodnosti – vzhledem k tomu, že tyto charakteristiky mají různé 

významové ukotvení. 
67 

Výsledky ze zkoumání dvou odlišných rysů z pohledu polarity pozitivního a 

negativního také umožní lépe zachytit případnou konzistenci, či naopak rozpornost nasbíraných dat. 

Pozitivní a negativní výměr zadání 

      Hlavním důvodem pro použití  pozitivně a negativně laděného dotazu u každé zkoumané 

charakteristiky je snaha o vybalancování efektu LVB (left visual bias), resp. jeho odfiltrování. (Viz). 

Pokud bychom při uvažovaném působení LVB pracovali pouze s jedním typem zadání v pozitivním 

výměru (např. vyberte atraktivnější tvář), nebylo by možné výsledky náležitě bez zkreslení interpretovat. 

V případě, že by u některého souboru respondentů v celkovém  úhrnu převažovala volba fotografie na 

levé straně, nebylo by možné z takového hodnocení vyčíst, nakolik je za tyto výsledky zodpovědný efekt 

LVB a do jaké míry se jedná  o promítání hodnotových rámců, tak jak je zde předpokládáme. Ve variantě 

s pozitivní i negativní formulací otázek (tedy polovina pozitivně, polovina negativně) je tato možná 

konfuze neutralizována, vzhledem k tomu, že eventuální působení LVB by se odrazilo u obou typů 

zadání.
________________________________________ 

67 
D.W. Zaidel, S. Bava and V.A. Reis, Relationship between facial asymmetry and judging trustworthiness in faces, 
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       A tedy v případě, že bychom zaznamenali vyšší četnost volby levé strany (modelově např. v poměru 

13/7 pro výběr atraktivnější tváře a 11/9 u méně atraktivní/ošklivější), bylo by díky vybalancování 

negativních a pozitivních otázek možné působení LVB odečíst – v uvedeném příkladu tedy tak, že levá 

strana po odfiltrování LVB vychází jako “dobrá“ či “lepší“ strana. 

 

2.2. Realizace experimentu 

 

       Realizace experimentu se odehrávala v letních měsících (červenec, srpen 2012). Respondenti pro 

výběrový soubor byli oslovováni metodou záměrného nepravděpodobnostního výběru v prostředí 

knihoven a univerzitních prostor. Po několik dnů byl sběr dat uskutečňován také v pražských parcích na 

Letné a ve Stromovce. Výběrový soubor byl rozdělen na dvě skupiny na základě identifikačního znaku 

laterality (leváci a praváci).  Výběr probantů probíhal na základně několika kritérií. V rámci přípravy 

pokusu bylo stanoveno věkové rozpětí pro účastníky na 18-35 let. Určení daného rozmezí bylo vedeno 

snahou o alespoň většinové zastoupení vysokoškolských studentů, zároveň hranice 35 let měla zaručit, 

aby se mezi leváky vyskytovali pouze leváci “čistokrevní“ a nikoli  přeučení. Pokus měl být proveden 

s celkovým počtem 80 respondentů s nerovnoměrným zastoupením leváků (30) a praváků  (50), 

především vzhledem k nízké četnosti leváků v populaci, tak aby bylo reálné stanovené počty naplnit 
68

  

      V určité fázi realizace bylo třeba přidat v rámci metody záměrného nepravděpodobného výběru k 

identifikačním znakům kromě věkového rozmezí a alespoň většinové příslušnosti k akademické obci 

(studenti VŠ) ještě i pro samotný výběr otázku po typu laterality osloveného, tak aby bylo možno zajistit 

potřebný počet levorukých probantů (tedy formou vstupního dotazu, zjišťujícího, zda je dotyčný levák). 

Bez přidání tohoto identifikačního znaku během výběru respondentů by nadále vzrůstal počet probantů 

praváků, bez možnosti doplnit chybějící počet leváků (v určité chvíli byl poměr sesbíraných dat 40 

praváků, 3 leváci). Po takovém vstupním dotazu bylo pravděpodobně již probantům trochu zřejmější, že 

experiment sám bude zkoumat nějaký aspekt laterality. Přesto se nedomnívám, že by tímto krokem 

docházelo k nějaké kontaminaci.   

 

_______________ 

68 DRNKOVÁ, Z., SYLLABOVÁ, R.: Záhada leváctví a praváctví, str. 44-45 
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        Dobrovolníkům v rámci výběrového souboru
 69

 byly na  úvod verbálně podány základní instrukce 

k průběhu pokusu. V rámci vysvětlení se účastníci dozvěděli pouze skutečnost, že se experiment koná 

v rámci bakalářské práce bez další bližší specifikace, a poté následovaly již technické pokyny  pro 

samotný průběh pokusu. Zadání bylo standardně zadáváno v této podobě: “Budu Vám do připravených 

rukou podávat jednotlivé listy, tak aby se dvojice fotografií na listu nacházela ve výšce očí a list byl 

vycentrovaný vůči očím ve vzdálenosti cca 25 cm. Poprosím Vás, abyste během pokusu pokud možno 

nehýbali hlavou. Na každém listu uvidíte u levého a pravého okraje dvě fotografie stejné tváře. 

Experiment se skládá ze čtyř krátkých částí. Podle daného kritéria budete vždy vybírat jednu ze dvou tváří 

na listu a to podle toho, která z nich na Vás působí a) atraktivněji, b) méně atraktivně a poté opět se 

stejnou sadou listů budete volit důvěryhodnější a v poslední sekci méně důvěryhodnou tvář. Vybranou 

tvář označíte slovy “pravá či “levá“. Pokuste se dát vždy na první, instinktivní dojem a spíše vypněte 

myšlení“. Jednotlivé odpovědi respondentů jsem zapisoval do dotazníků ve formě písmen (L = levá, P = 

pravá) 

 

         Formulace zadání byla nesena snahou na jedné straně neupozorňovat na fakt, že dvojice fotografií je 

vždy zcela identická, ale zároveň bez mystifikace ve smyslu informace, že na fotkách jsou rozdíly. Za 

určité  potvrzení validity metodiky pokusu lze považovat skutečnost, že pouze malá část probantů. resp. 

oslovených osob (cca 4 procenta)  pokus odmítla s tím, že není možné provádět volbu, protože je zřejmé, 

že fotografie jsou shodné. Relativně často účastníci během hodnocení listů vyjadřovali určitou míru 

pochybností nad tím, že mezi obrázky jsou nějaké odlišnosti, ale i v takovém případě bez zaváhání prošli 

celým experimentem. Po dokončení pokusu obdrželi účastníci informaci o tom, že stimuly jsou zcela 

identické. Asi 30% dobrovolníků poté sdělovalo, že se v průběhu domnívali, že některé fotografie jsou 

shodné a jiné, že se jemně odlišují. V rámci krátkého neformálního rozhovoru po absolvování celého 

procesu jsem také vždy objasnil, o co v experimentu jde a co jeho prostřednictvím zjišťuji. 

Identifikačním znakem jednotlivých souborů byla tedy levorukost resp. pravorukost respondenta. Do 

experimentu byli zahrnuti pouze praváci a leváci, u kterých podle jejich vyjádření pravorukost, resp. 

levorukost opravdu výrazně převládá.  

 

_________________________ 

69 Reichel, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů 
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2.3. Zpracování výsledných dat 

 

2.3.1 Popis sledovaných perspektiv 

 

       Zdrojem dat pro vygenerování analýzy pomocí lineárních modelů byly 4 základní matice, vždy jedna 

pro každý statistický znak – sledované kritérium. V maticích byly jednotlivé identifikační znaky 

převedeny na číselné kódy pro potřeby obecného lineárního modelu. Obsaženy byly následující 

identifikační znaky: pořadové číslo respondenta (praváci a leváci byly sloučeni do jedné matice s tím, že 

pod pořadovými čísly 1-54 byli uvedeni praváci, od 55 do 84 poté leváci), věk, pohlaví, lateralita (levák 

nebo pravák). Dalších 20 sloupců v matici reprezentuje 20 hodnocených fotografií v rámci daného kritéria 

(sloupce očíslovány 1-20) a opět v podobě číselných kódů figurují v matici všechny jednotlivé odpovědi 

každého respondenta u každé fotografie. Toto rozepsání dat podle hodnocení jednotlivých fotografií bylo 

nezbytné, vzhledem k tomu, že v rámci lineárních modelů se zohledňuje i struktura hodnocení ve smyslu 

posloupností.  

 

Vzhledem ke stanoveným hypotézám jsme pro analýzu výsledných dat zvolili následující perspektivy: 

 

1) Vyhodnocení výsledných dat u jednotlivých kritérií zvlášť 

 

       V těchto dílčích perspektivách jsme chtěli sledovat u každého kritéria tendence u praváků a leváků, 

do jaké míry se odpovědi u těchto souborů liší v případném příklonu k jedné ze stran. V tomto smyslu 

byla data zpracovávána na více osách a vždy u každého kritéria, resp, statistického znaku. Zaprvé byl 

proti sobě postaven souhrn dat všech praváků – tedy penzum celkového počtu (tedy ode všech praváků 

dohromady) odpovědí “levá“  a úhrn celkového počtu odpovědí „pravá“ a stejný souhrn dat ode všech 

leváků. Na další ose nás zajímalo, zda se nějak relevantně v tomto úhrnu liší odpovědi u fotografií se 

subjektem mužského pohlaví a fotografií, na nichž je tvář ženy. 

 

2) Vyhodnocení výsledných dat po sloučení negativních a pozitivních výměrů zadání u každého kritéria 

(atraktivity a důvěryhodnosti).  

 

       V této perspektivě dochází ke sjednocení dat v rámci daného kritéria a to tak, že se převádí na 

společného jmenovatele, resp. do pozitivního gardu. Z původních čtyř statistických znaků vznikají tímto 

sloučením dva. Sečítají se hodnoty z výběru pravé strany při zadání – volte atraktivnější tvář – a z výběru 

levé strany při otázce –volte méně atraktivní tvář.  Stejně tak pro stranu levou a totéž u kritéria 

důvěryhodnosti.  Jde tedy o sjednocení dílčích souborů dat na základě převodu 4 znaků na znaky dva. 
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Takový postup je korektní. Ve výsledku zde totiž zkoumáme možné příklony k jedné ze stran jako straně 

dobré a jak již bylo uvedeno, jednotlivé charakteristiky (atraktivita, důvěryhodnost) ve dvou výměrech 

slouží především jako konkrétní vyjádření dichotomie mezi dobrým a špatným. 

 

3)  Vyhodnocení výsledných dat ve smyslu výše odchylky od průměrných hodnot u leváků a praváků u 

jednotlivých kritérií. 

 

       Zde nás zajímá, u kterého souboru se objevuje výraznější příklon k jedné ze stran. Proto jsou tu 

testovány soubory leváků nejprve každý zvlášť oproti průměrným hodnotám a poté jsou tyto odchylky 

vztaženy k sobě. Jinými slovy, otázka zní, která se skupin - praváci či leváci – projevuje silnější tíhnutí 

k určité straně. 

 

4) U každého kritéria testování všech identifikačních znaků v tom smyslu, jakým ze znaků je daná 

tendence nesena. 

 

       V případě, že výsledná data indikují určitou tendenci k převaze jedné ze stran, je třeba zjistit, zda 

identifikačním znakem, který stojí v základu dané odchylky, je skutečně lateralita. Tedy, zda diference 

není např. způsobena na jiných osách (muži x ženy, různý věk apod.) 

 

 

5) Srovnání tendencí a jejich intenzity mezi kritériem důvěryhodnosti a kritériem atraktivity 

u leváků a u praváků 

 

       V podobě sekundární hypotézy jsme vyslovit předpoklad, že při výběru podle kritéria důvěryhodnosti 

se bude uvažovaná tendence k preferenci určité strany jako pozitivní či “dobré“ projevovat ve vyšší míře, 

vzhledem k tomu, že důvěryhodnost/nedůvěryhodnost jde více k jádru polarity dobrý/špatný.  
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2.3.2   Aplikované statistické metody 

 

       Hlavní část zpracování výsledných dat proběhla za pomoci statistických metod obecného a 

zobecňujícího lineárního modelu 
70 . 

Vhodnějším z těchto dvou způsobů analýzy pro naše účely je lineární 

model zobecňující, který dokáže lépe pracovat s multiplikačními elementy. Prostřednictvím lineárních 

modelů bylo možné analyzovat výsledná data v jednotlivých ohledech v tom smyslu, zda se v případě 

zaznamenaného rozdílu jedná o statisticky významný rozdíl či nikoli. Pro vygenerování analýzy byl 

použit statistický softwarový program SPSS 20.   

 

        Uvedené typy analýzy bylo třeba zvolit především z toho důvodu, že v našem experimentu každá 

statistická jednotka (každý respondent) provádí vícečetné výběry.  Na takový typ dotazníkového šetření 

není možné aplikovat pro jiné typy vyhodnocování dat hojně používané typy analýzy jako např. Xí-

kvadrát nebou F-test. Ty dokáží pracovat jen v prostředí, kdy na každou statistickou jednotku připadá 

právě jeden element. 

        Pro další dílčí perspektivy byl v rámci dokreslení analýzy metodami obecného a zobecňujícího 

lineárního modelu ještě proveden rozbor absolutních a relativních četností.  

Ten jednak sloužil jako určité doplnění ostatních dat vzešlých ze standardní statistické analýzy, ale 

v některých ohledech představoval také dostačující nástroj k získání dalších relevantních výsledků. Např. 

u hypotézy, předpokládající působení vlivu “Left-side bias“ stačilo vyjádření absolutní a relativní četnosti 

pro zjištění, že zmíněný efekt zde vliv neměl. Hypotéza zde takto mohla být vyvrácena – vzhledem k, 

tomu že u obou souborů, leváků i praváků v souhrnu všech hodnocení byla naopak častěji, byť nepatrně 

vybírána strana pravá. Podobně jsme ještě u dalších perspektiv uvedli jako doplnění relativní četnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

70  
Grimm J.:Basic social statistics and quantitative research methods, str. 369-374 
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2.3.3   Výsledky experimentu 

 

 

 

 

 



Atraktivita celkem

-Vztah laterality k výběru atraktivnější fotografie na levé či pravé straně  zorného pole byl testován pomocí GLM ( General
linear model – repeated measures) a GLMM (generalized mixed)
-V jednoduchém modelu, kdy jako  faktory vstupovaly do analýzy  lateralita hodnotitele (between subject)  a pohlaví 
hodnocené osoby (within subject), bylo zjištěno, že leváci vybírali jako atraktivnější fotografii z levé strany zorného pole 
(p=0.004, η2 =0.096 /partial eta square/, na rozdíl od praváků,  u kterých jsme nenalezli  žádné signifikantní rozdíly  v 
preferenci strany zorného pole.). 

- Dle Cohenovy konvence jsme prokázali střední vliv laterality na výběr strany zorného pole  při výběru atraktivnější 
fotografie. Šance, že levák zvolí levou stranu coby atraktivnější byla  1.716 x větší, než je tomu u praváka.  Míra tohoto 
rozdílu se zároveň nelišila  v závislosti na pohlaví osoby  hodnocené  na fotografie ( p=0.64). 
V případě statistické analýzy  výsledků, kdy hodnotitelé vybírali méně atraktivní fotografie, jsme s použitím stejné metody 
nenalezli žádné signifikantní výsledky, tedy neprokázali jsme vliv laterality na výběr strany zorného pole. Ovšem při použití
metody GLMM (Generalized mixed model) jsme zaznamenali statisticky významný efekt laterality. (p=0.028´, šance, že 
leváci vyberou jako méně atraktivní fotografii na pravé straně zorného pole je 1,249 x vyšší, než že takový výběr provede 
pravák.

-Při sjednocení negativního a pozitivního výměru atraktivity do jednoho modelu pozorujeme statisticky významný faktor 
laterality s potvrzeným středně silným efektem (Lateralita: sg, p=0.003, η2=0.104 “medium effect size“ dle Cohenovy
konvence)
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Atraktivita pozitivní výměr: model GLM – RM: testy

• TESTY:
• 1.lateralita (between subject)
• Prokázán efekt laterality na výběr levé či pravé fotografie
• p=0.004, η2=0.096, dle Cohenovy konvence medium effect 

size
• Míra toho rozdílu se neliší v závislosti na pohlaví fotografie 

p=0.64
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Atraktivita – pozitivní výměr:  model: GLM - RM

• Preference pro PRAVOU stranu (jako atraktivnější) indexovaná 0, 
preference pro LEVOU 1

• U nulové hypotézy (náhodnost) by  u každé fotografie byla hladina 0.5 – viz 
referenční linie

• U leváků volena častěji než v polovině případů fotografie nalevo – až na 2 
výjimky u mužských fotografií a 3  ženských fotografií.

• U praváků: u mužských fotek  výběr vyrovnaný, u fotografií ženských tváří  
častěji volena fotografie napravo

• 40



Atraktivita pozitivní výměr: model GLMM (generalized mixed)

• Další potvrzení, že hybatelem odchylky je 
faktor laterality 

• Z faktorů „pohlavi, vek, pohlavi fotky, 
lateralita“ a jejich interakci se ukazuje 
signifikantni prave a jen lateralita

• p=0.008
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Atraktivita pozitivní výměr: model GLMM

• Atraktivita
• Bez rozlišení pohlaví fotek
• V positivním výměru 0 za „pravá atraktivnější“, 

1 za „levý“
• V negativním gardu 0 za „pravá méně atraktivní 

, -1 za „levý“
• Hodnocené faktory
• Intercept (celkový příklon k L nebo P coby 

atraktivnějšímu)
lateralita (hodnotitele) INTERAKCE: směr x 
lateralita

• Šance, že levák zvolí levou stranu coby 
atraktivnější je 1.716 x vetší než je tomu u 
praváka, CI=(1.204, 12.446)
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Atraktivita negativní výměr - GLM Repeated measures

Podle modelu GLM repeated measures u 
negativního výměru kritéria atraktivity je 
faktor laterality nesignifikantni

• p=0.058
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Atraktivita negativní výměr: model GLMM

• Efekt laterality v modelu GLMM signifikantní jak ve 
„velkém“ modelu (se zapojením všech identifikačních 
znaků) p=0.046

• i v modelu redukovaném na pohlaví subjektů na 
fotografiích a jejich interakci“, p=0.028

• Výsledné hodnoty jsou obdobné jako u pozitivního 
výměru laterality, ovšem nižší

• Šance, ze levák zvolí jako „méně atraktivní“ fotografii 
napravo je 1.249 x větší než je tomu u praváka
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Sjednocení atraktivity: model GLM RM

• + bod za atraktivnejsi vlevo
• - bod za mene atraktivni vlevo

• INTERCEPT: nsg
• Lateralita: sg, p=0.003, 
• η2=0.104 medium effect size dle Cohenovy

konvence
• Faktor laterality je u sjednocených kritérií 

atraktivity statisticky významný s 
potvrzeným středně silným efektem

• 45

Source smer Photo_sex Photo_ind
ex

Type III 
Sum of 

Squares df
Mean 

Square F Sig.
Partial Eta 
Squared

smer Linear 750.008 1 750.008 3082.725 .000 .974

smer * lateralita Linear .189 1 .189 .776 .381 .009

Error(smer) Linear 19.950 82 .243

Photo_sex Linear .031 1 .031 .148 .702 .002
Photo_sex * lateralita Linear .017 1 .017 .081 .777 .001

Error(Photo_sex) Linear 17.458 82 .213



Důvěryhodnhost celkem

-Vztah laterality k výběru důvěryhodnější fotografie na levé či pravé straně  zorného pole byl testován pomoci GLM            
( General linear model – repeated measures) a GLMM (generalized mixed)
V jednoduchém modelu, kdy jako  faktory vstupovaly do analýzy  lateralita hodnotitele (between subject)  a pohlaví 
hodnocené osoby (within subject), bylo zjištěno, že leváci vybírali jako důvěryhodnější fotografii z levé strany zorného pole 
, praváci naopak častěji volili fotografii napravo. Bylo prokázáno, že lateralita je při výběru statisticky významným faktorem 
(p=0.002, η2 =0.109) ve formě středně silného efektu.
Dle modelu GLMM je šance, že levák zvolí levou stranu coby důvěryhodnější 1,405 x větší než je tomu u praváka.  Míra 
tohoto rozdílu se ale v případě leváků také lišila v závislosti na věku respondenta (s vyšším věkem narůstá šance výběru 
levé fotografie).

- V případě statistické analýzy výsledků, kdy hodnotitelé vybírali méně důvěryhodné fotografie, jsme s použitím GLM 
zaznamenali u leváků a praváků statisticky významný příklon ke své straně (leváci k levé, praváci k pravé) s potvrzeným 
efektem laterality v statisticky relevantních hodnotách (lateralita: p<0.001, η2=0.148, dle Cohenovy konvence se jedná o 
silný efekt /“large effect size“/
Při použití metody GLMM (Generalized mixed model) se u důvěryhodnosti v negativním výměru prokázal statisticky 
významný efekt laterality a šance, že levák zvolí jako méně důvěryhodnou pravou fotografii, je 1.760 x větší než u 
praváka.  

- Při sjednocení negativního a pozitivního výměru důvěryhodnosti do jednoho modelu pozorujeme statisticky významný 
faktor laterality s potvrzeným silným efektem  (Lateralita, p<0.001, η2=0.166 “large size effect“ dle Cohenovy konvence)

-Jednotlivé modely ukazují, že praváci se přiklánějí při výběru důvěryhodnější tváře k pravé straně a při volbě méně 
atraktivnější tváře ke straně levé. U leváků právě naopak (levá strana jako důvěryhodnější, pravá méně důvěryhodná. U 
negativního výměru důvěryhodnosti byl prokázán statisticky významný rozdíl v tom smyslu, že leváci se k pravé jako 
nedůvěryhodné přiklánějí silněji, než praváci k levé jako méně nedůvěryhodné (p<0.001).                                      46



Důvěryhodný – pozitivní výměr: model GLM RM

• lateralita: p=0.002
• η2=0.109 medium effect size dle Cohenovy

konvence
• Na základě modelu GLM RM byl faktor laterality 

potvrzen jako statisticky významný
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Důvěryhodnost negativní výměr - GLM RM

• lateralita: p<0.001
• η2=0.148 large effect size dle

Cohenovy konvence
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Důvěryhodnost pozitivní výměr   generalized mixed model

• Opět signifikantní lateralita (p<0.001)
• Ovšem také signifik. věk (p=0.026)
• Lateralita: šance, že levák vybere jako 

důvěryhodnější levou je 1.405 x než že pravák 
vybere takto levou 

• CI=(1.049, 1.881)

• A dále pravděpodobnost, že levák volí levou vyšší s 
rostoucím věkem

• Nárust šance prepocteny na 10 let veku je 1.268, 
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Důvěryhodnost negativní výměr    generalized mixed model

• Znovu relevantní lateralita, ale i věk
• LATERALITA: p<0.001
• Age p=0.030

• LATERALITA: opět pro leváka méně důveryhodná 
častěji pravá fotografie, šance že provede takový 
výběr je 1.760 x větší než u praváka.

• CI=(1.098,2.820)
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Důvěryhodnost sjednocená GLM repeated measures

• Důvěryhodnost
• Bez rozlišení pohlaví fotografií
• V positivním výměru je 0 za „pravý důvěryhodnejší“, 

1 za „levý“
• V negativním gardu 0 za „pravý méně důvěryhodný 

, -1 za „levý“
• Hodnocené faktory
• Intercept (celkový příklon k L nebo P coby 

atraktivnějšímu)
lateralita (hodnotitele)

• Lateralita: p<0.001, η2=0.166 
• large effect size dle Cohenovy konvence
• Jiné efekty jsou nesignifikantní
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Source smer Photo_sex Photo_ind
ex

Type III 
Sum of 

Squares df
Mean 

Square F Sig.
Partial Eta 
Squared

smer Linear 768.289 1 768.289 3843.311 .000 .979

smer * lateralita Linear .007 1 .007 .034 .854 .000

Error(smer) Linear 16.392 82 .200

Photo_sex Linear .504 1 .504 3.887 .052 .045
Photo_sex * lateralita Linear .086 1 .086 .663 .418 .008

Error(Photo_sex) Linear 10.628 82 .130



ROZDIL V PREFERENCICH PRO SVOU STRANU

• U důvěryhodnosti v negativním 
výměru je příklon leváků k levé 
jako dobré vyšší, než příklon 
praváků k pravé jako dobré a 
tento rozdíl je statisticky 
významný
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ROZDIL V PREFERENCICH PRO SVOU 
STRANU

• A+: nsg
• A-: nsg

D+: nsg
• D-: sg, p<0.001

• U důvěryhodnosti v negativním výměru je příklon 
leváků k levé jako dobré vyšší, než příklon praváků 
k pravé jako dobré a tento rozdíl je statisticky 
významný

• 53
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Doplňující výsledky: četnosti (1) 

Pro doplnění níže uvádím absolutní a reaktivní četnosti zaznamenané u hodnocení 

jednotlivých kritérií u souborů leváků a praváků. Písmeny P a L jsou označeny volby 

fotografie na  pravé resp. levé straně. Jak je z přehledu patrné, praváci i leváci se značnou 

konzistencí prokazovali příklon ke svojí straně jako straně “dobré“ (leváci u všech kriterií 

hodnotili levou stranu pozitivněji (tedy levou jako atraktivnější /56,67%/, pravou jako méně 

atraktivní /55,50 %/, levou jako důvěryhodnější /55,33%/ a pravou jako méně důvěryhodnou 

(56,33). U praváků právě naopak, i zde jsou četnosti u všech 4 částí konzistentní. Byť 

v případě kritéria “méně atraktivní“ jde o jen o velmi jemnou, nesignifikantní tendenci (pravá 

jako atraktivnější /52,78%/, levá jako méně atraktivní /50,37%/, pravá jako důvěryhodnější 

/54,26%/ a levá jako méně důvěryhodná /54,44%/. 

V otázce, zda v případě, že budou zjištěny pro jednotlivé soubory určité tendence, bude daný 

příklon silnější u jedné skupiny (leváci vs. praváci), jsme pomocí metody obecného lineárního 

modulu zaznamenali statisticky významný rozdíl pouze u kritéria výběru méně důvěryhodné 

fotografie a to ve smyslu silnějšího příklonu leváků k levé ruce jako “dobré“, než tendence 

praváků častěji volit pravou jako “dobrou“. 

Přesto je však snad relevantní zmínit, že i ve všech ostatních kritériích (byť nepřesahujících  

dle GLM hranici statistické významnosti) se leváci přikláněli k levé jako “dobré“ častěji než 

praváci k pravé a tak i v této perspektivě můžeme konstatovat určitou konzistenci. 

 

        
  

LEVÁCI 
        

  atraktivnější méně atraktivní důvěryhodnější 
méně 
důvěryhodná 

  P L P L P L P L 

celkem 260 340 333 267 268 332 338 262 

% 43,33 56,67 55,50 44,50 44,67 55,33 56,33 43,67 

         

        
  

PRAVÁCI 
       

  

  atraktivnější méně atraktivní důvěryhodnější 
méně 
důvěryhodná 

  P L P L P L P L 

celkem 570 510 536 544 586 494 492 588 

% 52,78 47,22 49,63 50,37 54,26 45,74 45,56 54,44 

        
  

        
  



Doplňující četnosti (2)

Při porovnávání výsledků ve smyslu celkového hodnocení daných souborů (souhrn hodnocení všech leváků/ souhrn hodnocení všech praváků),
mohli jsme konstatovat sice konzistentní (viz doplňující četnosti (1)), ale v některých ohledech nesignifikantní rozdíly.

Pokud ovšem zvolíme poněkud odlišnou perspektivu,  situace se proměňuje, a odlišnosti, zaznamenané mezi hodnocením obou souborů,
narůstají. Hovoříme zde o takovém pohledu, kdy nejprve zjišťujeme u každého respondenta zvlášť, zda a jaká tendence se u něj projevuje ve
smyslu upřednostňování určité strany jako “dobré“. Dílčím výsledkem tohoto postupu je tedy u každého kritéria zaznamenaná převaha výběru
dané strany (levá, pravá, samozřejmě v úvahu přichází také vyrovnaný stav – shodný počet odpovědí daného respondenta pro levou a pravou
stranu). V dalším kroku poté sčítáme respondenty, kteří prokázali určitý typ převahy. Níže uvádíme přehled pro sjednocení atraktivity (spojená
kritéria “výběr atraktivnější“ a “výběr méně atraktivní“) a sjednocení důvěryhodnosti (spojená kritéria “výběr důvěryhodnější“ a “výběr méně
důvěryhodné“) a poté výsledky u sjednocení všech kritérií – převedených tedy na rovinu výběr levé či pravé jako strany “dobré“. Nejprve pro
leváky a na následují straně pro praváky.

atraktivita
- leváci

důvěryhodnost
- leváci celkem - leváci

levá 18
pravá 7 levá 18
vyrovnané 5 pravá 9

vyrovnané 3

%
levá 18 60% levá 18 60% levá 20 66,67%
pravá 7 23,33% pravá 9 30% pravá 8 26,67%
vyrovnané 5 16,67% vyrovnané 3 10% vyrovnané 2 6,67%

převaha "dobré"
str.

levá

pravá

převaha "dobré" str.

levá

pravá

vyrovna
né

převaha "dobré" str.

levá

pravá

vyrovn
ané



Atraktivita (strana
jako dobrá strana -
praváci

důvěryhodnost (strana jako
dobrá strana) praváci

Celkem (strana jako
dobrá strana)
praváci

levá 18
pravá 7 levá 18
vyrovnané 5 pravá 9

vyrovnané 3

převaha počet % převaha počet % převaha počet %
pravá 27 50 pravá 32 59,26 pravá 30 55,56
levá 19 35,19 levá 20 37,04 levá 20 37,03
vyrovnané 8 14,81 vyrovnané 2 3,7 vyrovnané 4 7,41

U srovnání hodnocení leváků a praváků z této perspektivy vykazují tyto výsledky nejen určitou konzistenci (ve všech případech leváci
upřednostňují levou jako dobrou a praváci pravou jako dobrou stranu), a rozdíly mezi leváky a praváky jsou výraznější než u analýzy první
perspektivy, ale také s použitím metod lineárních modelů dospíváme k statisticky významným rozdílům v tom smyslu, že leváci (jednak
v celkovém sjednocení všech kritérií /tedy 4 kritérií/ a také sjednocení atraktivity /tedy sjednocení dvou kritérií/) tíhnou k levé straně jako dobré
silněji, než praváci ke straně pravé.

V rámci hypotéz jsme také předpokládali působení efektu “Left-side bias“ v podobě častějšího výběru fotografie na levé straně bez ohledu na
valenci. Tato hypotéza se nepotvrdila. Leváci v souhrnu vybrali levou stranu 1199 x,  pravou stranu 1201 x, ani praváci nevolili levou častěji,
spíše naopak: levá 2136 x, pravá 2184. Hypotéza ohledně LSB se tedy nepotvrdila.

U sekundární hypotézy, která předpokládala, silnější zaznamenané tendence u důvěryhodnosti oproti atraktivitě, jsme provedli srovnání pouze
v rámci relativních četností a výsledky jsou tedy neprůkazné (u leváků o 3% vyšší příklon k levé jako dobré u důvěryhodnosti oproti atraktivitě, u
praváků téměř přesně vyrovnaná čísla).

pravá

levá

vyrovna
né

pravá

levá

vyrovna
né

pravá

levá

vyrovna
né
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3.3.4. DISKUZE 

      Výsledky experimentu je třeba vtáhnout k závěrům předešlých experimentů na téma 

percepce laterality či percepce lidské tváře z hlediska laterality. Ve shrnutí lze říci, že 

v podstatě ve všech perspektivách, zvolených pro zpracování dat, se objevily rozdílné 

tendence u leváků a praváků. Se značnou důsledností praváci v různých ohledech vybírali 

pravou stranu jako stranu dobrou, naopak leváci projevovali podobné tíhnutí ke straně levé. 

Také téměř na všech rovinách zpracování se ukazuje, že leváci upřednostňují levou jako 

dobrou stranu výrazněji než praváci pravou.  Zdaleka ne ve všech sledovaných perspektivách 

vycházejí uvedené tendence jako statisticky významné rozdíly, ovšem alespoň v relativních 

četnostech jsou zřetelné.  

       Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že rámcově jsou výsledná data v souladu se 

závěry Casasantových experimentů, v tom smyslu, že jeho koncept “Body specificity 

hypothesis“ s postulovaným tíhnutím k vlastní silnější straně podle leváctví a praváctví lze na 

výsledky našeho pokusu aplikovat. Ovšem nikoli bezvýhradně. Není možné pozměnit trochu 

úhel pohledu a nevidět za, alespoň pro mě, překvapivou silnější tendencí u leváků místo 

upozaděné a zeslabené laterální symboliky, např. určité vymezování se leváků vůči této 

symbolice? Symbolika může působit s výraznou silou, pokud leváci cítí určitý osten vůči 

takto diskriminujícímu symbolickému univerzu. O takovou interpretaci se ale Casasanto 

nepokouší. I to vypovídá o reduktivnosti jeho přístupu. Ale abychom byli spravedliví, 

samotné výsledky našeho experimentu v podstatě zapadají do Casasantových premis.  

       Trochu nečekaně jsme nezaznamenali žádné působení efektu LSB (Left-side bias). Ve 

světle dosavadních studií na téma působení tohoto vlivu u dotazníkových šetření, které 

v určité míře efekt nacházejí, to může zarážet. Je ovšem možné, že byť forma našeho 

průzkumu a práce s dotazníky není příliš odlišná od např. studií Friedmana z roku 1997 
71

, 

možno z naší strany do jisté míry jít o extrapolaci, která nebyla úplně korektní. Nabízí se ještě 

další vysvětlení. Pokud budeme naslouchat Jeffovi Saurovi 
72

, ten předpokládá, že LSB se 

spíše projevuje až u souborů čítajících přes sto respondentů. 

          

 

71  
Rating the rating scales, Friedman H.: Journal of Marketing Management, str. 114-123Sauro J.,  

Survey Respondents Prefer the Left Side of a Rating Scale 

72 
Jeff Sauro • September 14, 2010  
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         S pokusy, které v rámci zkoumání procesů percepce využívají obličejových chimér se 

výsledku naší studie srovnávají přeci jen obtížně. Jednu z novějších studií na toto téma 

zpracovala Linda Sapanski.
73

 A jako to u pokusů s obličejovými kompozity bývá zvykem, 

v centru zájmu jsou zde vysloveně neurologické determinanty. Takové studie lze s naším 

experimentem dají spíše postavit vedle sebe, než nějakým způsobem konfrontovat. 

_________________  

 
73 
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D)   Závěr 

 

 

Oproti výchozí hypotéze výsledná data průzkumu ukazují výraznější vychýlení od 

rovnovážných hodnot u souboru leváků a to ve všech zkoumaných charakteristikách. 

Z výsledků vyplývá silnější tendence u leváků k upřednostnění levé strany jako dobré než je 

tomu u souboru praváků, kde jsme zaznamenali tíhnutí ke straně pravé, ale v každém dílčím 

ohledu i v celkových hodnotách v nižších procentních bodech. Lze říci, že hlavní hypotézy, 

stanovené na úvod experimentu, se nepotvrdily. U praváků jsme  u několika kritérií 

nezaznamenali  statisticky významný rozdíl v příklonu k pravé straně a hypotézy spojené 

s leváky měli k potvrzení vcelku daleko. Oproti hypotézám, které přeci jen (částečně mylně?) 

kladly určitý důraz na působení jazykové a kulturní symboliky, leváci prokázaly tíhnutí k levé 

straně a to v konzistentních hodnotách ve vyšší míře, než praváci k ruce pravé. 

 

V rámci stanovených hypotéz jsme očekávali naopak silnější tendence u praváků než u 

levorukých. Jak tedy můžeme v tomto smyslu interpretovat výsledná data? U leváků jsme 

předpokládali nižší odchylku od průměrných hodnot (50% levá, 50% pravá) vzhledem 

k uvažovanému protichůdnému působení dvou vlivů. Na jedné straně vliv jazykové a kulturní 

symboliky, která důsledně levé straně přisuzuje záporné kvality a ta je tak zatížena 

negativními konotacemi. Pravá strana je naopak velmi konzistentně v kultuře i jazyce 

spojována s kladnými hodnotami. Leváci i praváci žijí v tomto symbolickém univerzu a tedy 

také u leváků by se zmíněná symbolika měla promítat do percepce levé vs. pravé strany 

společně s těmito asociovanými významy. Na straně druhé se na vnímání a cítění laterality 

podílí žitá zkušenost v podobě “tělesné metafory“. Stručně řečeno, u leváka je levá ruka 

obratnější (totéž většinou platí také o dolních končetinách) a do interakcí s vnějším světem 

vstupuje úspěšněji levou rukou. 

 

Tělesná metafora by tedy u leváků měla působit opačným směrem než jazyková a 

kulturní symbolika. U praváků jsme anticipovali zřetelnější odklon o průměrných hodnot, 

vzhledem k tomu, že uvedené dva vlivy zde nejsou protichůdné, naopak jdou stejným 

směrem. Výsledky experimentu lze v tomto ohledu interpretovat dvěma způsoby. 

 

Vysvětlení silnějších tendencí k upřednostnění levé strany u leváků můžeme hledat 

v převaze tělesné metafory nad působením jazykové a kulturní symboliky v tom smyslu, že 
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žitá zkušenost (levá jako “dobrá“ či “lepší“) přehluší s určitou intenzitou vliv symboliky (levá 

jako “špatná“ či “horší“), a v celkovém vyznění tedy získá navrch levá strana jako dobrá. 

Takový výklad je ovšem spíše zjednodušující, neboť takto může odůvodnit pouze skutečnost, 

že u leváků převáží tíhnutí k levé straně jako straně dobré, ale již nikoli, odkud vychází 

silnější příklon leváků k levé, než praváků k pravé straně. Lze se tedy domnívat, že u leváků 

nejde pouze o výraznější působení tělesné metafory na úkor kulturní symboliky. Fakt, že také 

leváci žijí v jazykové a kulturní symbolice přisuzující levé straně pejorativní významy, ještě 

neznamená, že se levák s touto symbolikou ztotožňuje.  

 

Pod vlivem této symboliky se zřejmě na vědomé či nevědomé úrovni nachází, ale ve 

skutečnosti se k ní může jistým způsobem vymezovat až vyhraňovat. O tom, že leváci mohou 

danou symboliku reflektovat (a tedy se k ní případně i kriticky vztahovat) více než praváci, 

svědčí i to, že při práci v terénu se po absolvování experimentu někteří leváci v rámci 

následného neformálního rozhovoru o diskriminaci jazyka a kultury vůči levé straně 

zmiňovali. To je ostatně přirozené, můžeme totiž oprávněně předpokládat, že leváci, podobně 

jako příslušníci jakékoli menšiny, budou vnímat svůj identifikační znak, tedy leváctví, 

citlivěji, než praváci praváctví a budou si ostřeji vědomi atributů otázky laterality na různých 

úrovních (jazyka, kultury, společenského tlaku – viz ještě nedávné přeučování), tedy také 

toho, jak se v jazyce a kultuře konstituuje význam levého jako špatného či horšího. A k tomu 

všemu mohou ve výsledku pociťovat určitý kritický osten, který se poté může přetavit ve 

výraznější posílení levé jako “dobré“ a vedle tělesné metafory tak i reflektovaná symbolika 

zvýrazňuje toto vědomí a cítění. Zároveň je ovšem třeba říci, že výsledky experimentu jsou ve 

smyslu příklonu k vlastní silnější straně v souladu se základní premisou Daniela Casasanta.  

 

Vliv efektu LSB se neprojevil ani v celkovém souboru všech účastníků, ani u 

jednotlivých souborů leváků a praváků. 
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