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Abstrakt 

Název: Úroveň přesnosti hodu na vertikální cíl v závislosti na kombinaci 

zkřížené a souhlasné laterality ruka - oko u vybrané populace studentů 

FTVS.      

Cíle:   Cílem práce je zjistit rozdílnost v úspěšnosti a rozmístění šipek při 

hodu na vertikálně umístěný cíl mezi vybranou silně pravorukou a 

silně levorukou populací studentů a studentek FTVS. 

Metody:  Hlavní výzkumnou metodou byla metoda pozorování. Do studie bylo 

zařazeno celkem 60 jedinců. Pro určení stranovosti jednotlivých 

probandů jsme použili testovou baterii Musálka (2013), která 

obsahovala dotazníkovou část, část preferenčních úkolů a část 

proficienčních testů. Dále byl použit specifický úkol - hod na terč. Pro 

analýzu získaných dat jsme použili deskriptivní statistické metody, 

test dobré shody chí-kvadrát, analýzu rozptylu, tetrachorickou korelaci 

a míru věcné významnosti vyjádřenou Cohenovo d.  

Výsledky:  Výsledky výzkumu naznačily, že levorucí jedinci nevykazují 

signifikantně lepší přesnost při hodech na vertikálně umístěný cíl ve 

srovnání s pravorukými. Nicméně bylo zjištěno, že významný faktor, 

který ovlivňuje úroveň přesnosti v hodech na cíl, představuje pohlaví. 

Při všech variantách hodů byly zaznamenány významně lepší 

výsledky p < 0,05 u mužské populace. Umisťování šipek ze svého 

pohledu do ipsilaterálního pole bylo zjištěné, u jednotlivých 

subpopulací, statisticky i věcně významné pouze při některých 

variantách hodů. Výsledky tetrachorického koeficientu korelace 

naznačily silný vztah mezi oční dominancí a oční preferencí 

s variabilními hodnotami v intervalu 0,46 - 0,94. 

Klíčová slova:  lateralita, přesnost, házení, preference, dominance, oko, ruka 

 

 

  



 

 

Abstract 

Title:         Accuracy in throwing on the vertical target depending on combination 

of crossed and identical hand - eye laterality in selected population of 

FTVS students.     

Objectives:  The aim of this study is determination of any disparity in success rate 

and darts distribution among selected strongly right-handed and left-

handed population of male and female students of FTVS in throwing 

on the vertically positioned target. 

Methods:   The main research method was used descriptive association method. A 

total of 60 individuals were enrolled in the study. We used Musalek's 

test battery (2013) containing questionnaire part, preferential tasks and 

proficiency tests to define particular sidedness of individual probands.  

Further a specific task of the throw at the target was employed. For 

data analysis we used descriptive statistics methods, chi-squared test 

goodness of fit, analysis of variance, tetrachoric correlation and level 

of substantive significance expressed by Cohen's d. 

Results:       The results indicated that left-handed individuals did not show a 

significantly better accuracy in throwing at the vertically positioned 

target compared with right-handed individuals. It seems that gender is 

an important factor that affects the level of accuracy in the throws on 

target because male showed significantly better accuracy p < 0.05 in 

all variants of throws. Placing darts from self-point of view at the 

ipsilateral field was statistically significant in individual 

subpopulations only in some variants of throws. Results of tetrachoric 

coefficient of correlation indicated a strong relationship between eye 

dominance and ocular preferences with variable values in the range 

0.46 to 0.94. 

Keywords:  laterality, accuracy, throwing, preference, dominance, eye, hand 
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1 ÚVOD 

Jak již z názvu vyplývá, tato diplomová práce je zaměřena na oblast laterality, 

konkrétněji na zkoumání úrovně přesnosti hodu na vertikálně umístěný cíl v závislosti 

na pohlaví, souhlasné a zkřížené lateralitě ruka - oko. 

Lateralita je, především v zahraničí, velice zkoumaným fenoménem, kterým se 

zabývá řada odborníků z mnoha vědních oborů, například psychologie, pedagogiky, 

antropologie a neurologie.  

Nicméně v zahraničních studiích byly lateralita a cílené pohyby zkoumány 

především z pohledu určitého komfortu, a to zejména při uchopování a přemisťování 

různých předmětů. Jsou známy také výzkumy, které zjišťovaly rozdíly v přesnosti mezi 

muži a ženami, například při hodech na cíl (cílené pohyby). Ovšem těchto studií není 

mnoho. Zjistili jsme tedy, že v literatuře je relativně nedostatek studií, které by řešily 

určitou úroveň přesnosti ve smyslu hodů či cílení na předem určený terč, zejména pak z 

pohledu souhlasné a zkřížené laterality ruka – oko a pohlaví. A právě zmíněný 

nedostatek studií byl jedním z impulsů pro vypracování této diplomové práce.  

Diplomová práce je dělena na dvě časti. V první jsou uvedena teoretická 

východiska, kde je popsáno, co pojem lateralita znamená, možné faktory, které ji 

ovlivňují, druhy laterality apod. Rozsáhlá kapitola je pak věnována problematice 

koordinace oko - ruka. Druhou částí je samotná studie, která začíná kapitolou č. 3, kde 

jsou uvedeny cíle, úkoly a hypotézy práce. Vzhledem k cílům práce jsme stanovili tři 

vědecké hypotézy, týkající se přesnosti a umisťování v závislosti na lateralitě a pohlaví. 

Domníváme se, že naše práce může přinést nové poznatky, a to jak do 

problematiky „obecné“ laterality, tak zejména do problematiky prostorové orientace ve 

smyslu cílení, přesnosti a umisťování. Dále předpokládáme, že by výsledky naší studie 

mohly sloužit jako podklad pro další výzkumné práce, zabývající se obdobnou 

problematikou. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Lateralita jako pojem 

 Lateralita je předmětem zkoumání mnoha výzkumníků z různých vědních oborů, 

jako je pedagogika, psychologie, antropologie, neurologie apod. (Tichý & Běláček, 

2009). Samotné slovo lateralita pochází z latinského latus, což je překládáno do českého 

jazyka jako strana (Kábrt et al., 2001). Určitý projev laterality, čili upřednostnění jedné 

strany před druhou, ve smyslu asymetrie je možné sledovat všude kolem nás. Tyto 

asymetrie lze pozorovat již na molekulární úrovni. U opticky aktivních látek můžeme 

například najít v jejich struktuře asymetrický prvek, uhlík. Tento prvek stáčí určitým 

směrem rovinu polarizovaného světla. U asymetrického uhlíku tak můžeme pozorovat 

pravotočivý či levotočivý směr otáčení (clockwise, counterclockwise). Mezi 

pravotočivé látky můžeme řadit většinu důležitých cukrů. Naopak jako levotočivé látky 

můžeme označit většinu aminokyselin (kromě glycinu – neobsahuje asymetrický uhlík). 

Všechny tyto opticky aktivní látky jsou pak nedílnou součástí všech živých systémů 

(Matouš, 2010; McManus, 2004).  

2.2 Lateralita jako vlastnost člověka 
 

 Jak již bylo zmíněno, všechny živé organismy včetně toho lidského jsou složeny, 

mimo jiné, ze základních stavebních jednotek aminokyselin a energetických jednotek 

cukrů. Tyto látky díky svému specifickému prostorovému uspořádání získávají určitou 

vlastnost. Podle Musálka (2013) tedy můžeme označit lateralitu jako rys, který je vlastní 

člověku (Musálek, 2013).  

Sadler (2011) uvádí, že již během embrionálního vývoje trávícího a dýchacího 

systému jsou patrné stranové asymetrie. Během 6. týdne vývoje dochází k vzniku tvz. 

fyziologické hernie, tj. dutina bříšní zaostává za vývojem střevní kličky, která je 

dočasně vytlačena mimo dutinu. Během 10. týdne je klička vtahována zpět do dutiny 

bříšní a během těchto dějů dochází k rotaci středního střeva o 270° proti směru 

hodinových ručiček. V souvislosti s poruchami těchto dějů dochází k různým 

vývojovým vadám, mezi které patří zejména reposice pupeční kličky či zdvojení orgánů 

(Sadler, 2011). 

Jedna z prvotních asymetrií, která je u člověka pozorovatelná, je asymetrické 

pravolevé uspořádání vnitřních orgánů vzhledem k vertikální ose těla. S vývojem těchto 
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životně důležitých orgánů je spojována anomálie, která se projevuje změnou jejich 

běžného uložení v hrudní a břišní dutině. Tato anomálie se projevuje tím, že orgány jsou 

v dutinách uloženy zrcadlově, tedy opačně od svého běžného asymetrického uspořádání 

(např. srdce vpravo, játra vlevo). Tato odchylka či anomálie je označována jako Situs 

inversus (Tubbs et al., 2003). Situs inversus je podle autorů (Tanaka et al., 1999; Tubbs 

et al., 2003) vzácná asymetrie, která se objevuje přibližně u jednoho člověka z 10,000. 

Nicméně je třeba poznamenat, že lateralita se neprojevuje pouze u člověka. Její 

projevy je možné pozorovat také u zvířat. 

2.3 Příklady laterality u jiných živočišných druhů 
 

 Výzkumy v posledních více jak 20 letech prokázaly, že většina obratlovců 

vykazuje v chování stranové tendence. Například u ryb, ropuch ale i kuřat bylo 

prokázáno, že reagují rychleji na predátora, který se k nim blíží z levé strany. Stranové 

tendence v souvislosti s reakcí na modelového predátora (hada) zkoumali autoři 

Lippolis et al. (2002) u tří druhů ropuch. Do své studie zařadili dva druhy evropské (n = 

75) a jeden dovezený z Austrálie (n = 45). Při zobrazení predátora směřujícího přímo 

přes přední pole (frontal field) k testovaným druhům, ropuchy nevykazovaly žádné 

signifikantní pravolevé asymetrie při útěku. Naopak tito autoři zjistili, že obranná 

reakce ve formě uskočení byla silnější při útoku predátora z levého visuálního pole, u 

všech tří druhů. U ropuch se stranová pole každého oka promítají převážně do 

kontralaterální hemisféry. Proto se vědci domnívají, že tato levostranná tendence je 

způsobena nervovými strukturami na pravé straně mozku, které jsou více specializované 

pro tuto činnost, než ty na levé straně (Lippolis et al., 2002).  

Stranové preference se týkají zvířat například i při „manipulaci“ s různými 

předměty, kde primáti, přesněji šimpanzi (Hopkins, 1995), nebo zvířata jako ropuchy 

(Vallortigara et al., 1998) či Novokaledonské vrány (Hunt et al., 2001) vykazovala spíše 

sklon k pravostranné preferenci.  

Důkaz o výskytu stranových tendencí u primátů, kteří jsou nejbližší člověku, 

popisuje studie Hopkinse z roku 1995. Do své studie zařadil 110 šimpanzů druhu Pan 

troglodytes, které rozdělil do tří skupin (mláďata – 23, dospívající – 30 a dospělí - 57). 

Test probíhal následujícím způsobem: Zkoumaným šimpanzům byl podáván dutý válec, 

náhodně buď levou či pravou rukou, v kterém se nacházelo burákové máslo. Výsledky u 

této sledované skupiny poskytují patrné pravostranné tendence na individuální i 
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populační úrovni. Celkem 59 šimpanzů projevilo pravorukou tendenci, 32 levorukou a 

19 nepreferovalo žádnou z končetin. Z výsledků je také patrné, že mladí a dospívající 

jedinci vykazovali slabší lateralizaci než jedinci dospělí (Hopkins, 1995).  

Dalším důkazem pravostranných tendencí je studie již výše zmiňovaných ropuch. 

Vědci zkoumali jejich tendence v chování při chytání kořisti. Pro výzkum vybrali 

dvacet dospělých samců druhu Bufo Bufo a dvacet dospělých samců druhu Bufo Viridis. 

Kořist se pohybovala v horizontální rovině okolo ropuchy. Podle směru rotace se kořist 

zobrazovala nejprve v pravém či levém monokulárním visuálním poli testované 

ropuchy. Autoři této studie objevili pravostrannou tendenci při útoku na kořist s více 

koncentrovanými útoky jazykem na pravé straně. V závěru poukazují na možnou 

specializaci levé hemisféry pro provedení útoku na kořist (Vallortigara et al., 1998). 

2.4 Hemisférické asymetrie lidského mozku 
 

 Zkoumání lidského mozku v souvislosti s asymetriemi a lateralitou má své 

počátky v 19. století. Zkoumání mozkových asymetrií je spojováno s francouzským 

neurologem Paulem Broccou, který zjistil, že určitá oblast v mozku souvisí s funkcí řeči 

a také to, že každá ze dvou polovin těla je ovládána z mozku kontralaterálně. Popsal 

také, že poškozením určité části v mozku dochází k poruchám řeči – afázii či poruchám 

hybnosti (Bryden, 1982; Hugdahl & Davidson, 2003). 

 Asymetrie mozku – strukturální 2.4.1

 

 Mozek se skládá z pěti hlavních částí: telencephalonu (koncový mozek), 

diencenphalonu (mezimozek), mesencephalonu (střední mozek), metencephalonu 

(mozeček) a myelencephalonu (prodloužená mícha), (Sobotta et al., 2007). Část mozku 

telencephalon je složen ze dvou mozkových hemisfér – pravé a levé. Velmi důležitou 

součástí mozku je shluk nervových vláken nazývaný Corpus Callosum (CC). Je tvořen 

přibližně z 200 – 300 milionů axonů a zastupuje hlavní komisurální spojení mezi levou 

a pravou mozkovou hemisférou – zajišťuje tak vzájemnou komunikaci mezi 

hemisférami (Bear et al., 2007). Poškození CC je doprovázeno tzv. Apraxií, tedy ztrátou 

naučených nebo vžitých pohybových stereotypů (Geschwind, 1975). 

Anatomické neboli morfologické asymetrie jsou označovány jako makroskopické 

a mikroskopické strukturální rozdílnosti mezi oběma hemisférami. Makroskopické 

asymetrie jsou zjistitelné pouhým pohledem např. v objemu hemisfér, objemu určitých 
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oblastí mozku nebo také délkou a tvarem specifických rýh (sulci) ve struktuře mozku. O 

mikroskopických asymetriích mluvíme, pokud se jedná například o počet, množství či 

denzitu neuronů. Morfologické asymetrie mozku byly poprvé popsány Eberstallerem 

(1884) na přelomu 20. století a byly zaměřené na pravostranné a levostranné asymetrie 

povrchu mozku v perysilviání oblasti, včetně Sylvian fissure (Hugdahl & Davidson, 

2004). Asymetrie v Sylvian fissure byly popsány jako rozdílnosti v délce, kdy levá 

Sylvian fissure byla delší a směřovala více horizontálně ve srovnání s pravou (Davidson 

& Hugdahl, 1995; Hugdahl & Davidson, 2004). 

Dále například White et al. (1994) předložili ve své práci důkaz o asymetrické 

hloubce centrální rýhy (central sulcus, sulcus Rolandi – oblast zastupující řízení horní 

končetiny). Na základě těchto výsledků o asymetrické hloubce centrální rýhy se Amunts 

et al. (1996) rozhodli pro výzkum s cílem vyvrátit či potvrdit tyto výsledky. Pomocí 

magnetické rezonance zkoumali mužskou část populace (n = 45, 31 – pravorucí, 14 – 

levorucí). Tito autoři došli k závěru, že pravorucí jedinci měli hlubší sulcus Rolandi na 

levé straně ve srovnání s tou na pravé. Levorucí jedinci měli hlubší pravou ve srovnání 

s levou centrální rýhou na dorsální části. U praváků byly pak tyto asymetrie výraznější 

(Amunts et al., 1996). Nicméně novější výzkumy nepoukazují na takto homogenní 

výsledky a naznačují možnou roli faktoru pohlaví ve výskytu těchto asymetrií 

(Cykowski et al., 2008; Davatzikos & Bryan, 2002).   

 Specifické části mozku pro řízení motoriky 2.4.2

 Mozkový kmen (Truncus encephali, Brainstem) navazuje na páteřní míchu a 

nacházejí se zde centra nezbytně nutná pro základní životní funkce. Mozkový 

kmen se skládá ze tří hlavních částí: prodloužené míchy (medulla oblongata), 

Varolova mostu (pons Varoli) a středního mozku (mesencephalonu). Struktura 

mozkového kmene je tvořena typickým uspořádáním šedé hmoty (retikulární 

formace) ve formě více jak padesáti jader. Toto typické uspořádání tvoří síť 

vzájemně propojených neuronů - multisenzorický systém, který umožňuje 

přijímat vzruchy ze všech specifických nervových drah (Naňka et al., 2009; Urban 

& Caplan, 2011) 

 

 Cerebellum – mozeček je připojen dorsálně k mozkovému kmenu a je často 

označován jako malý mozek. Spočívá na zadních částech Varolova mostu a 

prodloužené míchy. Nachází se tak v zadní jámě lebeční (posterior fossa) a zabírá 



 

15 

 

její větší část. Specifický útvar tzv. mozečkový červ dělí mozeček na dvě 

symetricky postavené pravou a levou mozečkovou hemisféru (Manto & Pandolfo, 

2002;  t , 2012). Mozeček má několik funkcí např. řídí a koordinuje pohyby, 

udržuje rovnováhu a reguluje svalový tonus (Naňka et al., 2009). 

 

 Thalamus – je jednou ze tří struktur diencephalonu (mezimozku) a je uložen 

v jeho zadní části. Jako ostatní části diencephalonu je thalamus již párově 

uspořádán (Sherman & Guillery, 2000). Je složen z několika druhů jader, přičemž 

každý druh jader má jinou specifickou funkci (senzorická, nesenzorická, asociační 

a nespecifická jádra). Například senzorická jádra umožňují převádět vzruchy 

z periferie do senzorických oblastí kůry. Veškerá aferentace směřující do 

mozkové kůry se „přepojuje“ právě v thalamu. Můžeme říci, že vše, co známe a 

můžeme vnímat kolem sebe, je založeno na „zprávách“, které přicházejí skrz 

thalamus. Proto je také označován jako tzv. brána vědomí či brána do mozkové 

kůry (gateway to the motor cortex), (Beaumont, 2008; Holtz, 2011; Sherman & 

Guillery, 2000). 

 

 Basální ganglia – tvoří je šedé hmoty a jsou tak zřetelná nahromadění neuronů, 

které jsou uloženy uvnitř hemisfér (Naňka et al., 2009). Hrají důležitou roli ve 

volním motorickém chování. Strukturu basálních ganglí tvoří jádra: amygdala 

(nicméně funkčně se zapojuje v limbickém systému), nucleus caudate, putamen a 

globus pallidus. Například amygdala vykazuje značnou aktivitu ve chvílích, kdy 

naše mysl potřebuje rozlišit emoční reakce např. frustraci nebo stach. Další část 

nucleus caudate částečně zodpovídá za pohyby těla a koordinaci (Kultas-Ilinsky & 

Ilinsky, 2001; Steiner & Tseng, 2010). 

 

 Primární motorická kůra – se nalézá v obou frontálních lalocích, v oblasti před 

gyrus centralis a kopíruje rozsah gyrus praecentralis (Brodmanova area 4). 

Primární motorická kůra je členěna do šesti vrstev, kde každá vrstva je složena 

z odlišných neuronů. Nacházejí se zde místa, která jsou specificky uspořádaná 

(somatotopicky) a zastupují jednotlivé svalové skupiny a svaly. Například svaly 

obličeje, svaly zapojující se při řeči se nacházejí v dolní třetině motorické kůry 

blízko sylvian fissure. Místa zastupující svaly paží a trupu se nacházejí výše. 

Velice důležité je třeba poznamenat, že dráždění určitého místa vede ke stahům 

svalů na kontralaterální straně. Zastupuje velice důležitou roli ve vykonávání 
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volních jemných a přesných pohybů. Při poškození oblasti dochází k chabým 

obrnám na kontralaterální straně od poškozené oblasti (Beaumont, 2008; 

Bhatnagar, 2002; Čihák, 2001). 

 

 Premotorická kůra – je situována do předního okraje gyrus preacentralis a 

dorsálních částí frontálních gyrů (Brodmanova area 6). Premotorická kůra 

neobsahuje takové množství pyramidových neuronů jako je tomu v případě 

primární motorické kůry. Vyznačuje se aktivizací během přípravy složitého 

volního pohybu a při uskutečnění pohybů, u nichž je nezbytná kontrola zrakem 

(Bhatnagar, 2002; Čihák, 2001). 

2.5 Faktory ovlivňující lateralitu 

 V lidské společnosti se vyskytuje přibližně 90% pravorukých a 10% levorukých 

jedinců (jedinci, kteří preferují pro motorickou činnost svou pravou ruku a naopak), 

(Hopkins, 1995; Kaufman, 2007; Kail & Cavanaugh, 2010; Van Strien, 2000). Tento 

výrazný rozdíl v poměru pravorukých a levorukých jedinců se snaží výzkumníci 

vysvětlit již řadu let, a to pomocí různých modelů (influential models), v kterých jsou 

obsaženy faktory stojící za vznikem stranových tendencí (Mandal et al., 2000).   

 Jedna část této problematiky je zaměřená na možné genetické modely, v druhé 

části jsou pak uvedeny domněnky o možných environmentálních faktorech.  

 Genetický model podle Marion Annett 2.5.1

 Autorkou tohoto genetického modelu „Right shift theory“, který je považován za 

tzv. sigle gen model je Marion Annettová (Annett, 1972; Annett, 2002). Tento single 

gen model je založen na předpokladu, že pravděpodobně existuje genetický faktor, který 

může určovat heritabilitu pravorukosti, kdežto heritabilitu levorukosti nikoliv (Annett, 

1972). Ve své práci z roku 1972 Annett předpokládala, že by typickým základním 

znakem laterality bylo normální rozložení rozdílností mezi stranami, kdyby ovšem 

neexistoval genetický faktor (right shift - RS), který toho rozložení posouvá směrem 

doprava. V souvislosti s tím uvádí, že rukovost (handedness) je ovlivňována dvěma 

faktory. Za prvé tzv. náhodným a vrozeným, ale negenetickým faktorem a za druhé 

z jejího pohledu genetickým RS faktorem (Annett, 1972). Podle tohoto sigle gen 

modelu je nejběžnějším homozygotním, dominantním genotypem pravorukost, jako 

důsledek „vlastnění“ dvou alel (right shift RS+). Jedinec s méně častým tzv. recesivním 
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homozygotním genotypem (RS--) je náhodně lateralizovaný a tudíž se nabízí stejná 

pravděpodobnost, zda jedinec bude pravoruký nebo levoruký (Laland et al., 1995). 

Existuje také heterozygotní forma (RS+-), kde tendence k pravorukosti je menší než u 

homozygotního genotypu (R++), ale vyšší než u recesivního homozygotního genotypu 

(RS--), (Annett, 2006).  

 Genetický model podle Chrise McManuse 2.5.2

 Dalším genetickým modelem, o kterém se výzkumníci domnívají, že ovlivňuje 

vznik stranových tendencí u lidské populace, je ten, který předložil profesor McManus 

(1985) s alelami D a C. Tento genetický model je označován také za tzv. single gen 

model, jako je tomu v případě genetického modelu podle Annettové (1972). Nicméně 

oproti Annettové (1972) McManus chápe rukovost jako diskrétní proměnnou 

s dichotomickým rozdělením (McManus, 1984; McManus, 1985). Profesor McManus 

se domníval, že existují dvě alely. V prvém případě jde o alelu D (dextral – pravá, 

pravý), která nese znak pravorukosti a dominance levé mozkové hemisféry. Zatímco 

alela C (chance – náhoda, šance) nechává směr rukovosti a hemisférické dominance „na 

náhodě“ (chance), (Donaldson & Johnson, 2006; Bryden et al., 1997; Van Strien, 2000). 

 V práci s názvem „On the Genetics and Measurement of Human Handedness“ 

autoři popisují, že jedinci s dominantním homozygotním genotypem DD budou 

pravděpodobně všichni pravorucí a řeč budou mít lateralizovanou v levé hemisféře. 

Naopak jedinci s recesivním homozygotním genotypem CC budou lateralizováni 

pomocí mechanismu náhodnosti tzv. kolísavé asymetrie (fluctuating asymmetry). Tudíž 

jedinci s tímto recesivním genotypem budou pravděpodobně z 50% levorucí nebo 

pravorucí. V případě, kdy jedinec bude nositelem heterozygotního genotypu DC, je 

pravděpodobnost, že bude levoruký 25% oproti 75% pravděpodobnosti pravorukosti 

(Bryden et al., 1997). 

Výzkumníci Donaldson & Johnson se ve své práci „Clinical relevance of hand 

preference and laterality“ z roku 2006 domnívají, že ve skutečnosti preference ruky 

zahrnuje pravděpodobně mnoho genetických faktorů, což naznačuje polygenní základ 

dědičnosti laterality (Donaldson & Johnson, 2006). 

 Možné environmentální faktory  2.5.3

Van Strien (2000) se zmiňuje vedle vlivů genetických o vlivech tzv. 

patologických, nitroděložních a kulturních. Mezi faktory patologické tento autor řadí 
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porodní stres (birth-stress) a patologickou levorukost. V souvislosti s patologickými 

vlivy se autor domnívá, že faktory jako jsou prenatální (před porodem), perinatální 

(během porodu) problémy či komplikace vyskytující se brzy po porodu, mohou ovlivnit 

běžný vývoj mozku. K nitroděložním vlivům pak podle stejného autora patří například 

poloha plodu v děloze (Van Strien, 2000). Další pohled na faktory ovlivňující lateralitu 

přinesli autoři Geschwind & Galaburda (1987), kteří se domnívali, že lateralita může 

být ovlivněna prostřednictvím hladiny testosteronu v děloze. 

 Vedle domněnek o výše zmíněných faktorech ovlivňujících lateralitu se několik 

autorů domnívá (Ida & Mandal, 2003; Suar et al., 2007), že stranové tendence jsou 

ovlivněny kulturními faktory. Například Bishop (2001) se domnívá, že individuální 

rozdíly v rukovosti jsou způsobeny spíše faktory prostředí, ve kterém jedinec žije a 

nikoliv genetickými odchylkami (Bishop, 2001). Všeobecně známý poměr výskytu 

pravorukých a levorukých jedinců ve společnosti je 9:1 (viz kapitola 1.3). Zajímavé je, 

že podle analýz ručních maleb nalezených v jeskyních na území Španělska a Francie se 

tento poměr nezměnil už více jak 10,000 let (Donaldson & Johnson, 2006). 

 Suar et al. (2007) uvádějí, že levorucí jedinci se pohybují v rozmezí od 1% až 

k 30% v závislosti na zemi, v které jedinec žije (např. Čína 4,5%, Kanada, 11,8%, 

Belgie 15,7%). Tento trend je patrný z výzkumného vzorku 12,000 subjektů ze 17 zemí 

(Suar et al., 2007). Citovaní autoři dále uvádějí, že v tradičních zemědělských 

společnostech nebo muslimských zemích míra levorukých jedinců prudce klesá. Důvod 

je prostý, levá ruka je v těchto kulturách považována za nečistou a je nevhodné jí 

používat pro běžné každodenní činnosti, jako je například konzumace jídla (dále psaní a 

kreslení), (Ida & Mandal, 2003; Suar et al., 2007). Ida & Mandal se ve své studii z roku 

2003 zaměřili na zkoumání výskytu levostranných jedinců na poměrně velkém vzorku 

lidí mezi indickou (n = 697) a japonskou populací (n = 418). V této studii potvrdili 

nízký výskyt levorukosti jak v Indii (10,3%), tak Japonsku (8,7%), (Ida & Mandal, 

2003).  

 Jak uvádí Van Strien (2000) jedním z důvodů nízkého výskytu jedinců 

s levostrannými tendencemi je také ten, že musejí žít v tzv. „pravostranném světě“, kde 

jsou nuceni používat nůžky, nože, nástroje a stroje uzpůsobené pro pravostranné jedince 

(Van Strien, 2000).  
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2.6 Lateralita v souvislosti s ontogenetickým vývojem člověka 

 O vývoji laterality ve spojitosti s vývojem lidského jedince bylo napsáno mnoho 

prací (např. Gabbard &  teya, 1996; Porac, 1996; Bell & Gabbard, 2000), které 

zjišťovaly, jak stabilní nebo nestabilní je lateralita v průběhu lidského života. Ve studii 

Heppera, Shahidullaha, & Whita (1991) bylo zjištěno, že stranovost je ukazována již 

během prenatálního vývoje plodu. Pomocí ultrazvuku pozorovali plody od 15. týdne 

nitroděložního vývoje a odhalili patrnou stranovou tendenci v cucání palce na pravé a 

levé ruce.  

 V další studii z roku 2005 Hepper, Wells, & Lynch (2005) srovnávali projevy 

stranových tendencí u 75 jedinců během nitroděložního vývoje a poté u stejných jedinců 

s odstupem 10 – 12 let po porodu. Pro hodnocení použili upravenou verzi 

Edinburghského dotazníku (Edinburgh Handedness Inventory). Z 60 plodů, které 

vykazovaly pravostrannou tendenci cucáním palce na pravé ruce, si v postnatálním 

období všech 60  udrželo pravostrannou tendenci. Ovšem z 15-ti levorukých plodů jich 

v postnatálním vývoji bylo 10 levorukých a 5 pravorukých. Citování autoři uvádějí, že 

studie naznačila skutečnou souvislost s postnatální rukovostí, nicméně spíše silněji u 

pravorukých jedinců než u levorukých (Hepper, Wells, & Lynch, 2005).  

 Další náznaky stranové tendence v prenatálním vývoji jedince zmiňují ve své 

studii Vries et al. (2001). Uvádějí, že pomocí utrazvuku je možné od 30. do 36. týdne 

gestačního věku pozorovat zvýšenou lateralizaci plodu ve smyslu pozice hlavy doprava 

(Vries et al., 2001). Stejní autoři uvádějí, že stranové tendence jsou patrné u 

novorozence, který je přetočen a položen na záda. Dítě v této poloze natáčí a udržuje 

hlavu na jedné straně těla (Vries et al., 2001). 

 Postnatální vývoj lateralizace jedince je ve většině případů zkoumán ve spojení 

s preferencí dolní končetiny. Většina autorů se domnívá, že preference dolní končetiny 

je lepším ukazatelem hemisférické specializace, než je tomu v případě rukovosti. Jako 

důvod pro vyslovení této domněnky uvádějí, že preference dolní končetiny 

pravděpodobně méně podléhá sociálním a kulturním vlivů tzv. „pravostranného světa“ 

(viz podkapitola 1.4.3), (Dittmar, 2002; Elias & Bryden, 1998; Gabbard & Iteya, 1996; 

Gentry & Gabbard, 1995; Hatta et al., 2005; Mori, Iteya & Kimura, 2004; Porac, 1996). 

Ve studii z roku 2004 děti ve věku 4 – 8 let vykazovaly menší pravostrannou dominanci 

a projevovaly spíše smíšenou nohovost ve srovnání se staršími jedinci (11, 13, 16, 20 
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let). Signifikantní pravostranný posun se projevil u dětí vě věku 8 – 11 let. Na základě 

těchto projevů se vědci domnívali, že v období mezi 5. – 11. rokem života dochází ke 

zlomovému bodu ve směru vývoje končetinové preference (Iteya & Kimura, 2004) a 

kolem 11. roku se tato preference zdá stabilní (Gentry & Gabbard, 1995). Na základě 

těchto výsledů se autoři domnívají, že tyto vývojové trendy mohou mít  souvislost 

s vývojem Corpus Callosum. Dále se domnívají, že Corpus Callosum „zraje“ v období 

mezi 5. – 10. rokem života a v průběhu 10. roku postupně dozrává (Mori et al., 2004). 

Ve studii Bella  & Gabbarda z roku 2000 byl zjišťován trend ve stranových 

tendencích v souvisloti z preferencí dolní končetiny na vzorku 1356 subjektů, které 

rozdělili do 4 věkových skupin (18 – 29, 30 – 45, 46 – 59 a 60 více let). Závěry této 

studie ukazují, že v průběhu dospělosti dochází k pravostrannému posunu a 

signifikantně menšímu počtu levostranných jedinců mezi probandy nad 65 let (Bell & 

Gabbard, 2000). Stejné výsledky již byly zmíněny ve studii Poraca (1996), který zjistil, 

že mezi subjekty kolem 65 let se levostranná nohovost blíží prakticky nule. Pro tento 

pravostranný posun v průběhu přibývajícího věku mají vědci dvě možná vysvětlení. 

Zaprvé se domnívají, že k němu pravděpodobně dochází kůli kulturním a sociálním 

vlivům. Za druhé to přisuzují tzv. „hypotéze stárnutí pravé hemisféry“ (Right 

Hemisphere Ageing Hypothesis), kde se domnívají, že v mozku dochází k biologickým 

změnám v důsledku stárnutí a pravá hemisféra tak stárne rychleji než levá (Bell & 

Gabbard, 2000; Dittmar, 2002). 

2.7 Druhy laterality 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že stranové tendence, rozdílnosti 

v „upřednostnění“ pravé strany před levou či naopak, je možné pozorovat u lidí. Tyto 

rozdílnosti se projevují různými způsoby. Stranové tendence, které jsou patrné při 

určitém motorickém projevu či asymetrie v přijímání podnětů z okolí pomocí 

senzorických orgánů, jsou označovány jako lateralita funkční (Dittmar, 2002; Mohr et 

al., 2003; Suar et al., 2007). Dalším druhem je lateralita tvarová, která je viditelná 

například při nesouměrnosti jednotlivých segmentů těla či orgánů ve smyslu délky nebo 

šířky (Mohr et al., 2003). Ze zajímavosti uvádíme členění podle Dittmar (2002), který 

ve své práci uvádí jako další druh stranových tendencí různé posturální asymetrie. 

Projevy těchto asymetrií popisuje jako tzv. „sevření rukou“ (hand – clasping), „založení 

paží“ (arm – folding) a „zkřížení nohou“ (leg – crossing), (Dittmar, 2002). 
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 Funkční lateralita 2.7.1

Funkční lateralita je označována jako projev specifické činnosti mozku. Tato 

činnost se odráží jak v motorickém projevu hybných párových orgánů (ruka, noha), tak i 

při přijímání a vedení podnětů z okolí pomocí smyslových párových orgánů (oko, ucho) 

a nepárových (jazyk). Řízení motorické činnosti je do hybných orgánů projektováno 

rozdílně, což má za následek odlišnou úroveň motorického projevu pravého či levého 

hybného orgánu. Odlišnou funkcí senzorických orgánů, při vedení a přijímaní podnětů, 

je myšlena rozdílnost při zpracování zrakového stimulu pravým či levým okem a 

odlišné zpracování zvukového stimulu pravým nebo levý uchem (Musálek, 2013). 

Jedná se tedy o funkční asymetrii párových hybných (ruce, nohy) nebo smyslových 

(ucho, oko) orgánů (Dittmar, 2002; Mohr et al., 2003), která se projevuje přednostním 

(preferenčním) použítím jednoho z párových orgánů, který pracuje přesněji, rychleji a 

obratněji. Odraží tak dominanci jedné z mozkových hemisfér (Annett, 1985; Donaldson 

& Johnson, 2006; Mohr et al., 2003). 

2.7.1.1 Preference 

 Jako preference je označováno přednostní využívání jednoho z párových hybných 

či smyslových orgánů, jehož centrum řízení se nachází v pravé či levé hemisféře 

koncového mozku. Bryden, MacRae, & Steenhuis (1991) ve své práci, na základě 

analýzy hlavních komponent (Principal Component Analysis) předložili návrh, že jak u 

hybných, tak smyslových orgánů má preference multidimenzionální charakter (Bryden, 

MacRae, & Steenhuis, 1991). Jako dva hlavní faktory ve své analýze vystihují 

Steenhuis & Bryden (1999) tzv. „skilled“ a „unskilled“ typ činnosti.  

  Odlišné pohledy na preferenci vystihují její samotný charakter. Preferenci chápou 

různí vědci odlišným způsobem. Jedni (Annett, 1970; Bryden, 1977; Oldfield, 1971) ji 

chápou jako kontinuální proměnnou, jiní (McManus, 1985, Dragovic, Milenkovic, & 

Hammond, 2008) jako proměnnou diskrétní. 

2.7.1.2 Performance 

 V průběhu stejné motorické činnosti dvou stejných hybných orgánů lze pozorovat 

jejich odlišnou motorickou výkonnost. Performance je tedy dalším aspektem funkční 

laterality. Je nutné poznamenat, že v současné době zatím neexistuje ustálená 

terminologie týkající se oblastí pro hodnocení odlišné motorické výkonnosti hybných 

orgánů. V naší studii se však opíráme o terminologii z práce Musálka (2013), který 
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uvádí dva základní typy motorických aktivit pro hodnocení této rozdílnosti. Obecným 

pojmem je performance, která se dělí na: 

– Hrubou motoriku: tu chápe autor jako: „Rozdílnou výkonnost hybných orgánů 

v činnostech, které mají charakter hrubé motoriky nebo jednoduché svalové 

práce nebo i práce větší svalové skupiny bez nároků na jemnou motoriku (př. 

tapping horní končetinou, tapping dolní končetinou, síla stisku)“.  

– Proficienci (šikovnost): chápe stejně jako Annett (1992) ve smyslu: „Rozdílné 

výkonnosti hybných orgánů v činnostech, které mají jemně motorický charakter 

a do finálního pohybu vyžadují velice citlivé zapojení malých svalových skupin, 

které se nacházejí na distálních částech těla“ (Musálek, 2013, s. 38). 

2.7.1.3 Dominance 

V souvislosti s motorickými projevy laterality se vedle pojmů preference, 

performance a proficience setkáváme s termínem dominance. Slovo dominance 

znamená vedoucí či nadřazený (Kraus, 2005).  Termín dominance je rozdílně užíván u 

hybných a senzorických orgánů. U hybných orgánů mluvíme o dominanci pouze u 

činností tzv. bimanuálních, kdy jeden orgán vykonává funkci vedoucí a druhý 

pomocnou. U smyslových orgánů je dána dominance odlišnou funkcí. Například uši 

vykazují odlišné funkce při zpracování zvukového podnětu (Musálek, 2013). O 

dominanci mluvíme také ve smyslu levé a pravé hemisféry koncového mozku. Za 

hemisféru dominantní je považována ta hemisféra, ve které se nachází centrum řeči. Ve 

studii Knecht et al. (2000) autoři poukazují na to, že u většiny populace se jedná o 

hemisféru levou (Knecht et al., 2000). 

 Tvarová lateralita 2.7.2

 Tvarová lateralita se odráží nejen v nesouměrnosti segmentů těla, ale také orgánů 

(Mohr et al., 2003). Autoři zabývající se těmito asymetriemi je popisují ve smyslu 

rozměrů (déla, šířka) (Auerbach & Ruff, 2006) a ve smyslu objemu nebo denzity 

(Rogowski et al., 2008; Sanchis-Moysi et al., 2010). 

 Asymetrie v souvislosti s rozměry (délkou a šířkou) určitých oblastí, respektive 

útvarů na kostech horních i dolních končetin (stehenní, pažní, vřetenní a holenní) byly 

popsány v rozsáhlé studii kosterních pozůstatků 780 dospělých jedinců z období 

Holocénu (10, 000 – 8, 500 let př. n. l.) z šesti kontinentů a několika desítek populací. 

Sledované dimenze pro zjišťování asymetrií zde byly: délka, kloubní šířka epikondylů a 



 

23 

 

šířka těla (diafýzy) již zmíněných dlouhých kostí horních i dolních končetin. Výsledky 

studie prokázaly konzistentní pravostranné asymetrie u všech sledovaných rozměrů na 

kostech horní končetiny. Mnohem slabší, ale stále signifikantní levostranné asymetrie 

byly objeveny na kostech dolních končetin u šířky diafýzy a délky stehenní kosti 

(femuru). Nicméně u kloubních rozměrů některých dolních končetin byly pozorovány 

nepatrné pravostranné asymetrie. Celkově větší množství asymetrií vykazovaly horní 

končetiny. Autoři se domnívají, že je to pravděpodobně kvůli uvolnění horních končetin 

z pohybového omezení. Studii uzavírají tvrzeními, že všechny asymetrie jsou více 

průkazné na horní končetině se zvýhodněním pravé strany. Dále pak, že většina 

rozměrů na dolní končetině, zvláště v oblasti kolene, vykazuje asymetrie mnohem 

menší (Auerbach & Ruff, 2006). 

Tvarové asymetrie byly také zkoumány ve smyslu poměru délek mezi 2. prstem -  

ukazováčkem a 4. prstem - prsteníčkem (Fink, 2004; Manning et al., 2004; Trivers, 

Manning, & Jacobson, 2006). Studie prokázaly signifikantně nižší poměr těchto dvou 

prstů u chlapců než u dívek. Tyto rozdíly vznikají pravděpodobně v důsledku vystavení 

plodu určité hladině testosteronu a estrogenu v průběhu prenatálního vývoje (Fink, 

2004; Manning et al., 2004). Výzkumy probíhaly i mězi dětmi různých etnik např. 

Uygurs, Han (severozápadní provincie Číny) a africko – karibskými dětmi. Byly zde 

nalezeny signifikantní etnické rozdíly, přičemž africko – karibské děti vykazovaly 

nejmenší hodnoty poměrů mezi prsty (Manning et al, 2004).  

Zřejmé tvarové rozdílnosti jsou zkoumány také v oblasti sportu. Zejména pak při 

sportech, kde vznikají tyto asymetrie v důsledku dlouhodobého zatížení končetiny 

sportovce, například v tenise (Rogowski et al., 2008). Ve studii z roku 2010 Sanchis-

Moysi et al. (2010) zkoumali asymetrie v kostní hmotě (BMC – bone mineral content) a 

denzitě (BMD – bone mineral density) mezi 24 hráči tenisu v závislosti na tréninkové 

frekvenci a objemu. Hráči byli rozděleni do dvou skupin, přičemž první skupina 

trénovala 2x týdně (n = 14) a druhá skupina 5x týdně (n = 10). Průměrný věk hráčů byl 

10, 6 let. Výsledky studie ukazují, že rozsah asymetrií v kostní hmotě mezi dominantní 

rukou a rukou kontralateralní je závislý na počtu hodin týdně věnovaných tréninku. U 

hráčů, kteří trénovali pouze 3 hodiny týdně, byl rozdíl v kostní hmotě mezi dominantní 

a kontralaterální paží 12%. U hráčů, kteří trénovali průměrně až 11 hodin týdně, byl 

tento rozdíl 22%. Ty rozdíly mezi pažemi je možné vysvětlit změnou a zesílením 

mikrostruktury kosti v důsledku většího zatížení (Sanchis-Moysi et al., 2010).  
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2.8 Lateralita hybných a senzorických orgánů 

 Rukovost (Handedness)  2.8.1

 Rukovost je mnoha autory označována jako nejvýraznější funkční asymetrie 

(Donaldson & Johnson, 2006; Porac & Coren, 1981) a zároveň jako nejvíce studovaná 

asymetrie u člověka (Bryden, 1982; Khedr et al., 2002). Hammond & Gunasekera 

(2008) uvádí, že rukovost je hlavním rysem lidského chování, který se projevuje v 

každodeních činnostech (Hammond & Gunasekera, 2008). V souvislosti s rukovostí 

autoři (Hugdahl & Westerhausen, 2010) zmiňují pojem dextrita. Tento pojem podle 

nich zahrnuje jak shopnost manipulace s předmětem prostřednitvím horních končetin, 

tak skutečnost, že většina lidí má pro tuto činnost jednu z horní končetin preferovanou 

(Hugdahl & Westerhausen, 2010).  

 Preference horní končetiny se v populaci vyskytuje se značným rozdílem mezi 

praváky a leváky, přičemž pravorucí jedinci jsou zastoupeni ve společnosti z 90% a 

levorucí z 10% (Van Strien, 2000). V souvislosti s touto převahou praváků Van Strien 

(2000) uvádí, že leváci jsou nuceni používat nástroje pro praváky a žít v tzv. 

pravostranném světě. Porac & Coren (1981 ) tvrdí, že preferovaná ruka je ta, která je 

vybrána v činnostech tzv. unimanuálních, kde může být použita pouze jedna horní 

končetina. Nicméně preference může být patrná také při tzv. bimanuálních aktivitách, 

kde dominantní  horní končetina zastupuje roli manipulativní a nedominantní horní 

končetina roli stabilizační (Hammond & Gunasekera, 2008). Jako příklad této 

bimanuální činnosti uvádí Hugdahl & Westerhausen (2010) krájení chleba nožem. Dále 

jako bimanuálni činnosti jsou  označovány ty, u kterých obě ruce drží jeden předmět 

(hrábě, koště) nebo dva předměty v kombinaci (nůž, vidlička) či již zmíněné držení 

předmětu a nástoje (chléb, nůž), (Rigal, 1992). 

 Autoři Steenhuis & Bryden (1989) poukazují na to, že preference má 

multidimenzionální charakter ve spojitosti se dvěma hlavními faktory, jimiž jsou: 

– „skilled“ činnosti, mezi které řadí psaní či házení šipkou 

– „unskilled“, kde se jedná například o sebrání předmětu nebo hlazení psa či 

kočky (Steenhuis & Bryden, 1989).  

Zjišťování dimenzionality probíhalo také pro oblast proficience horní končetiny. 

Healey, Liederman, & Geschwind (1986) provedli dotazníkové šetření obsahující 51 

položek, jehož se zúčastilo 290 subjektů. Výsledky této studie naznačily 
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multidimenzionální charakter oblasti proficience a v souvisloti s tím jsou zde 

zmiňovány dva faktory. Faktor proximálních pohybů, týkající se celé horní kočetiny a 

zapojení tak proximálního svalstva, a faktor distalních pohybů, které mají charakter 

jemné motoriky, týkající se oblasti od zápěstí po články prstů. Tyto výsledky podpořily 

předpoklad, že řízení horní končetiny může být zajištěno odlišnými oblastmi mozku, 

které mohou být nezávisle lateralizovány (Healey, Liederman, & Geschwind, 1986; 

Rigal, 1992). Na základě toho Rigal (1992) uvádí, že při dotazníkovém šetření je třeba 

od sebe oddělit jednotlivé bimanuální činnosti od těch unimanuálních (Rigal, 1992). 

 Nohovost (Footedness) 2.8.2

 Ačkoliv jsou laterální preference zřejmé u dolních končetin, mnoho studií je 

zaměřeno spíše na oblast týkající se preference horních končetin. Studování nohovosti 

je věnována velmi malá pozornost, přestože se mnozí autoři domnívají, že preference 

dolní končetiny je stejně dobrým ukazatelem hemisférické specializace jako rukovost 

(Watson et al., 1998) či dokonce lepším (Elias & Bryden, 1998). V souvislosti s tímto 

tvrzením se autoři domnívají, že preference dolní končetiny méně podléhá tzv. 

„sociálním tlakům“ a vlivům pravostranného světa (Bell & Gabbard, 2000).  

Co se týče funkčního zapojení, tak Peters (1990) uvádí, že každodenní aktivity 

vyžadující zapojení dolní končetiny jsou, ve srovnání se zapojením horních končetin, 

méně časté, a dodává, že jsou i méně komplexní a méně ovlivnitelné tréninkem. 

Nicméně uvádí dvě možné výjimky a to při řízení automobilu a hraní fotbalu (Peters, 

1990). Kalaycıoğlu et al. (2008) ve své práci popisuje, že během pohybu dominantní 

strana směřuje směrem k cíli, zatímco nedominantní zajišťuje koordinaci a podporu 

nezbytnou pro stabilizaci těla. Tudíž, jak již uvedl ve své práci Peters (1988),  pro 

porozumnění podstatny preference dolní končetiny je užitečné pochopení určité 

diferenciační role, která je pozorovatelná také při činnostech horních končetin. Tato 

diferenciační role se odráží v definici od Peterse (1988), která je používána i v současné 

době. Tedy, že dominantní dolní končetina je ta, kterou jedinec využívá pro manipulaci 

s předměty nebo ta, která je vedoucí, například při skákání. Za nedominantní dolní 

končetinu je považována ta, která zajišťuje podporu pro aktivity dominantní nohy a jejíž 

funkce je posturální a stabilizační (Peters, 1988).  

Ohledně vývoje stranové preference pro dolní končetinu, autoři Gentry & 

Gabbard (1995) se domnívají, že zlomový bod nastává během 5. – 11. roku života 
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(Gentry & Gabbard, 1995) a mnohé studie poukazují na to, že v přůběhu života dochází 

v preferenci dolní končetiny k pravostrannému posunu (Bell & Gabbard, 2000; Porac, 

1996). 

 Uchovost (Earedness) 2.8.3

 Kromě funkčních – motorických projevů laterality jsou známé také projevy 

laterality na senzorické úrovni. Projevem funkční - senzorické laterality je uchovost. 

Ucho je orgánem sluchového ústrojí, které je schopné nepřetržitě monitorovat okolní 

prostředí. Díky tomuto ústrojí jsme schopni přijmout a zpracovat sluchové stimuly 

(Kittnar, 2011). Kortikální oblasti, které jsou zodpovědné za zpracování sluchových 

stimulů, se nacházejí v pravém a levém temporálním laloku. Tyto oblasti jsou schopné 

přijmout a rozlišit verbální (mluvený) aspekt zvukového stimulu či neverbální, 

melodický (výška a barva) aspekt (Tervaniemi & Hugdahl, 2003). Vědci se domnívají, 

že sluchová oblast levé hemisféry je lateralizována pro zpracování verbálního aspektu 

zvuku a naopak oblast pravé hemisféry pro zpracování melodických vlastností 

zvukového stimulu (Sininger & Bhatara, 2012; Tervaniemi & Hugdahl, 2003).  

 K zjištění preference uší se převážně využívá tzv. dichotic listening (Cherry, 1953 

– „shadowing task“). Cherry se zabýval „fenoménem koktejlové párty“, kdy řešil 

otázku, jak je možné, že jsme schopni zachytit a vnímat, co říká jeden člověk, když 

okolo nás hovoří ostatní lidé (Cherry, 1953). Test využívající dichotic listening spočívá 

v tom, že testovanému subjektu jsou puštěny do obou uší současně odlišné zvukové 

stimuly. Dominance jednoho z uší je určena na základě toho, jaký ze stimulů testovaná 

osoba rozpoznala, zda stimul puštěný do pravého ucha nebo ten přicházející do levého 

ucha (Kimura, 1961).  

 Porac, Coren, & Duncan (1980) ve své studii „Life-span age trends in laterality“ 

zkoumali stranové tendence v souvislosti s věkem. Autoři došli k závěru, že uchovost se 

s přibývajicím věkem stává více levostrannou, na rozdíl od ostatních druhů laterality, 

které se podle autorů stávají více pravostrannými s přibývajícím věkem (rukovost, 

nohovnost, okovost), (Porac, Coren, & Duncan, 1980). Uchovost je označována jako 

nejméně studovaným typem funkční laterality ve srovnání s ostatními (Suar et al., 

2007). 
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 Okovost (Eyedness) 2.8.4

 Zrakové ústrojí je označováno jako nejcennější smyslové ústrojí u člověka. 

Z vývojového hlediska je vlastní zrakové ústrojí výběžkem centrální nervové soustavy 

(CNS) a díky párovému uspořádání je možné vnímat okolí panoramaticky, ale i 

stereoskopicky (prostorově). Člověk je řazen mezi obratlovce s nejdokonaleji 

vyvinutým zrakovým ústrojím, jehož vlastním orgánem je oko (Petrovický, 2001).  

 Navzdory množství napsaných prací ohledně oční dominance, zůstává tato 

stranová asymetrie poněkud nejasnou. Velice důležitým faktem, který je nutné zmínit, 

je skutečnost, že mozek je uzpůsoben pro lateralitu očí z funkčního hlediska odlišně, 

než jak je tomu u končetin nebo uší (Mapp et al., 2003). Ačkoliv jsou oči párovým 

orgánem, stejně jako uši či horní a dolní končetiny, jejich nervová projekce do mozku je 

složitá kvůli specifickému optickému překřížení (optic chiasm). Optické překřížení 

znamená, že tzv. nasální, mediální část visuálního pole každého oka se zobrazuje 

v kontralaterální hemisféře, a naopak tzv. temporální či laterální část visuálního pole 

každého oka je zobrazována v ipsilaterální hemisféře (McManus & Tomlinson, 2004). 

Jak uvádí ve své práci Coren & Kaplan (1973), pomyslné základy zkoumání oční 

dominance položil John Babtist Porta svou prací „De refractione optices parte: Libri 

novem“ z roku 1593, ve které se jako první zmiňuje o binokulární rivalitě (Coren & 

Kaplan, 1973; Porta, 1593).  

 Výzkumy zaměřené na oční dominanci se zabývaly tvrzením, že oční dominance 

není otázkou pouze jedné charakteristiky. Například Walls (1951) došel k závěru, že 

existují dva zcela nezávislé typy. Dále pak Coren & Kaplan ve své práci „Patterns of 

ocular dominance“ z roku 1973, kde testovali 57 jedinců s použitím třinácti různých 

testů oční dominance, poukázali na to, že oční dominance zahrnuje tři nezávislé 

komponenty (Coren & Kaplan, 1973). V prvém případě jde o faktor pozorovací, který 

je označován také jako bystřící (sighting dominance). Podle tohoto faktoru člověk 

preferuje jedno z očí při monokulárních činnostech, jako je sledování objektu 

teleskopem či dalekohledem (Kommerell et al., 2003). Test představující bystřící faktor, 

mimo jiné, použili Coren & Kaplan v již zmíněné studii z roku 1973, do které zařadili 

57 jedinců. Zjistili, že 62% osob mělo pravé oko preferované, 28% levé a 10% lidí 

nemělo pro zadaný úkol preferované oko (Porac & Coren, 1976). Stejní autoři dále 

uvádějí, že ze studií provedených v letech 1929 – 1974 vyplývá, že přibližně 65% všech 

pozorovaných osob využívalo pravé oko, 32% levé a 3% ze všech pozorovaných 
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neměla vyhraněné oko pro monokulární činnost (Porac & Coren, 1976). Podobný 

výskyt preference pravého a levého oka popisují, v práci z roku 1997, autoři Reiss & 

Reiss. Uvádějí, že 65% jedinců vykazovalo preferenci pravého oka, zatímco 35% 

preferenci oka levého (Reiss & Reiss, 1997).    

Druhým faktorem je tzv. faktor binokulární rivality (binocular rivalry), kdy 

jedno z očí plní vedoucí roli při prostorové orientaci (Porac & Coren, 1976; Porta, 

1593). V souvislosti s binokulární rivalitou Porac & Coren (1976) ve své studii popsali, 

že 48% subjektů, z jejich výzkumného vzorku, vykázalo převahu pravého oka, 32% 

levého a zbývající osoby neměly pro daný úkol vyhraněné oko (Porac & Coren, 1976).  

Posledním z faktorů je komponenta ostrosti (acuity), podle níž jedno oko 

vykazuje větší citlivost pro rozeznání kontrastu a hloubky ostrosti (Coren & Kaplan, 

1973). 

 Nevyjasněnou otázkou tedy zůstává, kterou z komponent lze považovat za hlavní 

při determinaci dominantního oka? Někteří autoři se přiklánějí k názoru, že dominantní 

oko je to, které je preferováno při monokulární činnosti (pozorovací faktor), (Coren & 

Porac, 1978). Nicméně Mapp et al. (2003) se domnívají, že zjištěné preferované oko při 

monokulární činnosti nemá žádnou funkční roli (Mapp et al., 2003). Naopak někteří 

autoři (Berens & Zerbe, 1953; Fagard, Monzalvo-Lopez, & Mamassian, 2008) se 

domnívají, že hlavní roli při určení dominance, hraje komponenta binokulární rivality.  

 Vzhledem k tomu, že funkce očí pravděpodobně nepodléhají sociálním tlakům 

pravostranného světa, označovali někteří autoři dominanci oka jako základní, zásadní 

faktor pro určení laterality (Delacato, 1966; O’Connor, 1965). 

Fenomén oční dominance byl některými zahraničními autory (Bourassa, 

McManus, & Bryden; 1996; Dane & Gümüstekin, 2002; Marell, 1957) zkoumán ve 

vztahu k lateralitě horní končetiny. Na toto téma vydali autoři Bourassa, McManus, & 

Bryden v roce 1996 meta-analytickou studii, ve které uvádějí, že z celkového počtu 

pravorukých jedinců, zahrnutých do meta-analýzy, mělo preferované levé oko 34,43% a 

stejné oko preferovalo také 57,14% levorukých jedinců. Z dalších studií, které byly 

podrobeny meta-analytické studii, vyplývají podobné výsledky (Bourassa, McManus, & 

Bryden, 1996). Další autoři Dane & Gümüstekin se ve své studii z roku 2002 odvolávají 

na výsledky z předchozích výzkumů, kde například Marell (1957) popsal dominanci 

levého oka u 29% pravorukých subjektů a 61% u levorukých subjektů. Dále pak Baykal 



 

29 

 

et al. (1995) popsali, že z pravorukých jedinců mělo 85% pravé dominantní oko a 11% 

oko levé. Z levorukých jedinců mělo 67% dominantní pravé oko a 22% oko levé (Dane 

& Gümüstekin, 2002). Předchozí výzkumy, o kterých se zmiňovali ve své práci, poté 

doplnili o výsledky vlastní studie, kde 83,33% pravorukých jedinců mělo pravé oko 

dominantní a 10,26% oko levé (Dane & Gümüstekin, 2002).   

2.9 Koordinace oko – ruka 

V předchozí kapitole jsme se zabývali zrakovým ústrojím v souvislosti s funkční - 

senzorickou lateralitou. V této kapitole uvádíme podrobnější charakteristiku zrakového 

ústrojí, včetně nastínění anatomického složení oka. Dále se pak zabýváme 

problematikou koordinace oko – ruka. 

 Lidské oko 2.9.1

Vlastní recepční smyslový orgán zrakového ústrojí je označován jako oční koule, 

oko (bulbus oculi). Oko má přibližně tvar koule, která je tvořena dvěma částmi. Zadní 

částí, která je méně zakřivená, vystupuje zde zrakový nerv n. opticus a její povrch je 

tvořen bělimou (sclera). Druhou je přední část, která je více zakřivená a tvoří jí 

průhledná rohovka (cornea). Oční koule má tři vrstvy, v nichž se nacházejí její 

významné jednotlivé části. Do první vnější vrstvy tzv. vazivové jsou řazeny již zmíněné 

bělima a rohovka.  

Další vrstvou je cévnatá střední vrstva, která obsahuje cévnatku (choroidea), řasné 

těleso (corpus ciliare) a duhovku (iris), jejíž vnitřní obvod mezikruží je tvořen zornicí 

(pupila), (Čihák, 2001).  Vnitřní vrstvu tvoří světločivá sítnice (retina), která obsahuje 

fotoreceptory tzv. světločivé elementy tyčinky a čípky. Čípky dokáží zprostředkovat 

vidění barevné - fotopické, kdežto tyčinky vidění černobíle – skotopické (Lens, 

Nemeth, & Ledford, 2008). Částí sítnice je také oční pozadí, kde se nachází významné 

místo žlutá skvrna – macula lutea. Uprostřed ní je vkleslá fovea centralis, která je 

tvořena převážně segmenty čípků a je označována jako místo s nejostřejším viděním a 

maximální rozlišovací schopností sítnice (Čihák, 2001). Do oblasti uvnitř bulbu je řazen 

sklivec, který tento prostor vyplňuje, a čočka, která je zavěšená na vnitřním obvodu 

řasného tělesa. Čočka, jejíž základní vlastností je schopnost měnit optickou mohutnost 

pomocí změny jejího vyklenutí, je uložena v komorovém moku, který vyplňuje prostor 

před čočkou a duhovkou a prostor mezi čočkou, duhovkou a rohovkou. Ve složité 
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struktuře oka se nacházejí také přední a zadní oční komory (Čihák, 2001; Lens, Nemeth, 

& Ledford, 2008; Petrovický, 2001). 

Další důležitou součástí zrakového ústrojí jsou okohybné svaly. Těchto svalů je 

šest, z nichž čtyři jsou tzv. přímé a dva šikmé. Díky těmto svalům lze s okem vykonávat 

šest základních směrů pohybu: addukce, abdukce, elevace, deprese, kombinace deprese 

- abdukce a elevace - abdukce. Ochrnutí některého ze svalů se projevuje šilhavostí 

(Gilroy, MacPherson, & Ross, 2008; Tovée, 1996). 

 Zraková dráha 2.9.2

 Zraková dráha je charakterizována jako čtyř-neuronová aferentní dráha, která 

začíná v sítnici oka. První neuron zrakové dráhy je tvořen specializovanými, 

světločivými buňkami sítnice - tyčinkami a čípky. V pořadí druhými neurony sítnice 

jsou její bipolární buňky, jejichž soubor je označován jako ganglion retinae. Dendrity 

těchto buněk se napojují na části světločivých buněk sítnice. Třetím souborem 

nervových buněk v sítnici je tzv. ganglion opticum. Jedná se o soubor gangliových 

buněk, jejichž dendrity přijímají impulsy z bipolárních buněk sítnice. Z popisu výše je 

patrné, že v oční kouli leží první tři neurony, přičemž axony gangliových buněk 

vystupují z oční koule jako nervus opticus. Pravý a levý n. opticus vstupují do dutiny 

lebeční a spojují se do tzv. opticum chiasma – kde dochází k překřížení části vláken 

přicházejících ze sítnice (Petrovický, 2001). Z optického chiasmatu pokračují axony již 

jako tractus opticus a vstupují na hranici mesecephalonu a diencephalonu do corpus 

geniculatum laterale. Z buněk corpus geniculatum laterale začínají čtvrté neurony 

zrakové dráhy a jako vějíř vláken vedou ke kůře týlního laloku jako Gratioletův svazek, 

který končí v primární zrakové oblasti označené jako Brodamanova area 17 (Čihák, 

2001). Nicméně Petrovický (2001) rozlišuje v corpus geniculatum laterale dva typy 

buněk: 

- Jedná se o tzv. M či Y buňky – velké polysynaptické buňky, které reagují zejména 

na velké a pohybující se cíle. Tyto buňky jsou součástí dorsální dráhy, která končí 

především v parietální kůře - Brodmanova area 7. Funkcí dorsální dráhy je hrubá 

diskriminace objektů, tedy signalizace jejich kontrastu a hlavních rysů včetně 

jejich pohybu. 

- Druhým typem buněk jsou tzv. P či X buňky – malé monosynaptické gangliové 

buňky, které přijímají signály z jediné bipolární buňky. Tyto buňky jsou součástí 
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ventrální dráhy a reagují na pomalé cíle a světelné body. Funkcí této dráhy je 

signalizace barev, detailů a přesných tvarů objektů. Jedná se tedy o jemnou 

diskriminaci. Tato dráha má, oproti dorsální dráze, malé receptivní pole, vede 

impulsy pomalu a končí v primární zrakové oblasti - Brodmanova area 17 

(Petrovický, 2001).  

 Ungerleider & Mishkin (1982) se domnívali, že tyto dvě dráhy hrají odlišné, ale 

doplňující se role při zpracování přicházejících podnětů. Ve své práci uvádějí, že 

ventrální dráha hraje významnou roli při identifikaci objektu a dorsální dráha při jeho 

lokalizaci (Ungerleider & Mishkin, 1982). Podle Milnera & Goodaleho (2006) tuto 

teorii podpořili studie na opicích, kde poškození spodní temporální kůry u opic vyvolalo 

deficit ve schopnosti rozeznání objetků, ale neovlivnilo výkon při prostorově náročném 

úkolu. Naopak poškození zadní parietální kůry vyvolalo deficit při výkonu v 

„landmark“ úkolu, ale neovlivnilo učení rozpoznat objekty (Milner & Goodale, 2006). 

Nicméně podle stejných autorů jsou známá zjištění, že se nejedná o rozlišení mezi 

suboblastmi vnímání, ale mezi vnímáním na jedné straně a vedením akce na druhé 

straně (Milner & Goodale, 2006). 

Jako dráhové spojení mezi odbočkami a dalšími spoji zrakové dráhy, které 

zajišťuje motorické reakce na zrakové podněty, uvádí Čihák (2001) tektální  zrakový 

okruh. Nicméně dodává, že většina funkcí tohoto typu byla posunuta do mozkové kůry, 

odkud je ovládána. Převázně jsou z „tekta“  řízeny svaly krku, které jsou zodpovědné za 

řízení pohybů hlavy směrem k viděnému objetku. Tyto pohyby vstupují do koordinace 

s celkovou motorikou těla (Čihák, 2001). Ovšem podle Milnera & Goodaleho (2006) 

nezodpovězenou otázkou zůstává, jak tyto dvě dráhy zmíněné výše, spolu dokáží 

spolupracovat a vzájemně se ovlivňovat spolu s ostatními oblastmi mozku v produkci 

záměrného, cíleného jednání (Milner & Goodale, 2006). 

 Problematika koordinace oko - ruka 2.9.3

Pohyby vyplývající z koordinace oka a ruky jsou velice důležitou součástí našeho 

každodenního života a tudíž i aktivit, které každý den provádíme. Například při 

používání různých nástrojů, při stravování, sportu či práci. Také pokud potřebujeme 

najít určitý předmět, přemístit ho a manipulovat s ním různými způsoby. Všechny tyto 

aktivity kladou určité požadavky na visuální a motorický systém a samozřejmě také na 

jejich koordinaci (Crawford, Medendorp & Marotta, 2004; Land, Mennie, & Rusted, 
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1999). Crawford, Medendorp, & Marotta (2004) zdůrazňují důležitost této koordinace 

tvrzením, že porušení koordinace oko - ruka, které vzniká následkem například 

mozkové mrtvice, nemocí, zranění či vývojovými vadami, vede ke značné degeneraci 

v produktivitě a kvalitě života (Crawford, Medendorp, & Marotta 2004).  

Ve spojení s koordinací oko - ruka a cílenými pohyby Abrams, Meyer, & 

Kornblum (1990) uvádějí, že existují dva typy informací podstatných pro pohyby 

končetin, které mohou být získány z vlastních orgánů zrakového ústrojí. Jedná se o 

retinální a extraretinální informace. Retinální informace vznikají ze vzorů podnětu na 

sítnici. Mohou hrát důležitou roli při provádění pohybů končetin, například 

bezprostředně před cíleným pohybem končetiny jsou získány informace o poloze cíle 

z obrazu dopadajícího na sítnici. Naopak extraretinální informace se týkají polohy očí 

získané z nonretinálních zdrojů, zahrnující okohybné příkazy vykonané při pohybu očí 

mezi různými místy (Abrams, Meyer, & Kornblum, 1990). Stejní autoři ve své studii 

zmiňují, že při cílených pohybech existují tři hlavní fáze. Fáze přípravy pohybu 

(movement-preparation phase), která nastává okamžitě po rozhodnutí pro vykonání 

pohybu, ale končí než je viditělně zahájen. Druhá fáze počátečního impulzu (initial-

impulse phase) je fází, která je složena ze zahájení a vykonání počátečního impulsu. 

Fáze korekce chyby (erorr-correction phase), kde dochází k pokusům o minimalizování 

zdánlivých chyb mezi současnou pozicí končetiny a cílem pohybu (Abrams, Meyer, & 

Kornblum, 1990). 

Problematika koordinace oko - ruka je zkoumána v mmnoha každodenních 

činnostech jako je například řízení automobilu (Land & Lee 1994) či dokonce příprava 

čaje (Land, Mennie, & Rusted, 1999). Výzkumy jsou zaměřeny i na různá sportovní 

odvětví jako je stolní tenis (Faber, Oosterveld, & Nijhuis-Van der Sanden, 2014; Land 

& Furneaux, 1997), tenis (Shim et at., 2005), basketbal (Oudejans, Langenberg, & 

Hutter, 2002) či kriket (Land & McLeod, 2000). Studie jsou prováděny i v oblasti 

kybernetiky (Hong & Slotine, 1996), kde se autoři zabývali „robotickou“ koordinací 

ruka – oko v souvisloti s chytáním volně letícího objektu (míčku) s využitím systému 

aktivního vidění.  

Land & Furneux (1997) se ve své práci v krátkosti zmiňují o řízení automobilu 

v souvisloti s koordinací oko – ruka z předešlého výzkumu Land & Lee (1994). 

Zabývali se otázkami, jaké visuální informace potřebuje řidič přijímat při řízení auta 

z okolního prostředí či z jaké části silnice tyto informace přicházejí a jakou roli hrají 
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pohyby očí při získávání těchto informací. Celkem tři ridiči byli testováni na úzké 

silnici s nepředvídatelným, téměř nepřetržitým vzorem zatáček, zatímco jejich směr 

zraku byl monitorován. Když se blížili k zatáčce, všichni řidiči fixovali tzv. tečný bod  - 

bod na vnitřní straně zatáčky (při řízení na dvouproudé silnici je podle autorů tečný bod 

na středové, půlící čáře). Mezi zatáčkami se jejich zrak vrátil opět do středu vozovky, 

ale 2 – 3 vteřiny před novou zatáčkou hledali další tečný bod. Proč právě tečný bod? 

Podle autorů tečný bod poskytuje řidiči informace o nadcházejícím zakřivení silnice a 

právě při pohledu na tečný bod má řidič dobrý výhled až za zatáčku, a tak může být 

informován o vzdáleném nebezpečí (Land & Furneux, 1997).  

Dále například Land & Furneux (1997) ve své práci popisují koordinaci oko - 

ruka ve  stolního tenisu. V této práci zmiňují, že prosté sledování míčku není nejlepší 

nebo nejrychlejší způsob, jak získat předběžnou informaci o jeho pohybu. Ve své práci 

uvádějí, že podobně jako je tomu v kriketu (viz níže), i ve stolním tenisu sakadické 

pohyby očí směřují do místa těsně před dopadem míčku, a to jak na své polovině stolu, 

tak i na vzdálenější soupeřově polovině po vlastním úderu (Land & Furneux, 1997).  

Land & McLeod (2000) se ve své práci „From eye movements to actions: how 

batsmen hit the ball“ zabývali oblastí koordinace oko - ruka u hráčů kriketu. 

Sledováním směru pohledu pálkářů se snažili determinovat, jaké informace má pálkář 

k dispozici v situaci, kdy se k němu blíží nadhozený míček. Výzkum provedli  na třech 

pálkařích o různé výkonnosti. Pohyby jejich očí byly zaznamenávány kamerou, kterou 

měli umístěnou na hlavě. Nadhazování míčků bylo zajištěno speciálním nadhazovacím 

strojem, který vypouštěl míčky rychlostí 25 metrů za sekundu. Autoři uvádějí, že 

pálkaři sledují okamžik, kdy je míček vypuštěn, učiní prediktivní sakadické pohyby (tj. 

mimovolní rychlé, trhavé pohyby očí) do místa, kde očekávají odraz míčku a poté 

následují jeho trajektorii  100 – 200 ms po odrazu od země. V této studii autoři 

poukázali na to, že je možné, během rané fáze letu míčku (včetně odrazu), získat 

informace pro útočný odpal a data získaná z pohybů očí potvrdili návrh, že pálkaři tyto 

informace využívají (Land & McLeod, 2000).  

V oblasti sportu se vědci zabývali také senzomotorickou koordinací u hráčů 

basketbalu. Autoři Oudejans, Langenberg, & Hutter (2002) zkoumali vztah mezi 

visuální pozorností a motorickým řízením při vykonání záměrných pohybů na vzdálený 

cíl (střelba na koš z výskoku) u 10 zkušených hráčů. Ti vykonávali střelbu za čtyř 

podmínek vidění: bez možnosti zraku, s úplným zrakem, tzv. „early vision“ (zrak byl 
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zakryt během posledních ± 350 ms) a tzv. „late vision“ (zrak byl zakryt do těchto 

posledních ± 350 ms). Manipulace ze zrakem byla zajištěna pomocí speciálních brýlí 

Plato Liquid Crystal. Pokusy za podmínky „late vision“ byly stejně dobré  jako při 

podmínce úplného zraku, zatímco pod podmínkou „early vision“ byl výkon silně 

olivněn. Podle autorů  z výsledků vyplývá, že konečné střelecké pohyby byly řízeny 

nepřetržitou detekcí a využitím visuálních informací, dokud nedošlo k vypuštění míče 

(Oudejans, Langenberg, & Hutter 2002).  

Jak jsme již zmínili výše, problematika senzomotorické koordiance je podrobena 

výzkumu také v oblasti kybernetiky. Vedle výzkumu samotné robotické koordinace 

ruka - oko, například při chytání volně se pohybujícího objetku (Hong & Slotine, 1996), 

se výzkumníci snaží vytvořit programy pro zajištění co nejjemnější robotické 

manipulace s objekty (Leitner et al., 2013). Autoři Leitner et al. (2013) ve své práci 

poukazují na to, že v robotice je velkým problémem robustní manipulace s objetky a pro 

zlepšení performance je potřeba bližší intergrace mezi visuálním a motorickým 

systémem, zvláště u humanoidních robotů. Pokusili se proto vytvořit novou metodu pro 

tyto roboty, která by jim umožňovala detekci své vlastní ruky a prstů pouze na základě 

vlastního kamerového zobrazení. Svůj systém založili na technice tzv. Cartesian 

Genetic Programming - vysoce efektivní formě genetického programování. Tento 

systém testovali na dvou platformách humanoidních robotů (Nao a iCub). U obou 

platform došli k velice uspokojivým výsledkům. Nicméně autoři uvádějí, že je nutné 

tento model dále zkoumat (Leitner et al., 2013). 

2.9.3.1 Koordinace oko – ruka v souvislosti s lateralitou a pohlavím 

Problematika koordinace oko - ruka je v zahraničí také zkoumána z pohledu 

laterality ve smyslu určité „nadřazenosti“ levostranných jedinců. Zmíněná 

„nadřazenost“ levostranných jedinců nad pravostrannými je řešena převážně v oblasti 

sportu, zejména v kriketu, tenisu (Hagemann, 2009; Loffing, Hagemann, & Strauss, 

2010; Wood & Aggleton, 1989), šermu (Harris, 2010) a boxu (Gursoy, 2008). Tedy ve 

sportech, kde proti sobě stojí dva a více soupeřů. Na jedné straně se někteří autoři 

domnívají, že levostranní jedinci mají výhodu nad pravostrannými kvůli povaze daného 

sportu a nadřazenost tak přisuzují tzv. „hypotéze strategické výhody“, kdy pro 

pravostranné jedince je obtížné čelit levostrannému jedinci (Loffing, Hagemann, & 

Strauss, 2010; Wood & Aggleton, 1989). Na druhou stranu někteří autoři přisuzují 

výhodu levostranných osob spíše, na základě studie Gaschwind & Galaburda (1987), 
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tzv. „hypotéze vrozené, vnitřní nadřazenosti či převaze“ (Dane & Erzurumluoglu, 

2003). Podle této hypotézy mají levostranní jedinci výhodu díky lepším 

neuropsychologickým predispozicím, tedy, jak uvádí Logging, Hagemann, & Strauss 

(2010), kvůli bližšímu spojení mezi oblastmi mozku, které jsou zodpovědné za 

motoriku a časoprostorové visuální vnímání v pravé mozkové hemisféře (Loffing, 

Hagemann, & Strauss, 2010).  

V roce 1990 vydali autoři Aggleton & Wood práci, ve které se zaměřili, mimo 

snookeru (varianta kulečníku), bowlingu a golfu také na házení šipek. Svou prací 

zamítli populární myšlenku, že by levorucí jedinci mohli mít určitou vrozenou výhodu 

v některém ze sportů.  

V souvislosti s pohlavím byla problematika koordinace oko – ruka, ve smyslu 

přesnosti při házení na terč, popsána v několika studiích (např. Duffy, 2002; Hall & 

Kimura, 1995; Janowsky et al., 1998; Kimura, 1999; Watson & Kimura, 1989, 1991; 

Westergaard et al., 2000). Výsledky zmíněných studií poukazují na to, že muži 

vykazovali vždy větší přesnost při hodech na cíl ve srovnání s ženami. Kimurová 

(1999), která se ve svých studiích zabývala, spolu s kolegy (Hall & Kimura, 1995; 

Watson & Kimura, 1989, 1991), rozdíly mezi pohlavími v souvislosti s házením šipek 

uvádí, že muži a ženy se liší v mnoha motorických schopnostech. Muže označuje jako 

lepší ve většině schopností vyžadující zaměřování, jako například házení šipek na terč. 

Ženy jsou podle ní naopak lepší při pohybech, které vyžadují jemnou motoriku 

(Kimura, 1999). Jako možná příčina lepší přesnosti mužů, při házení na cíl, je uváděna 

dřívější role mužů, kteří plnili roli lovce a byli tak nuceni trefit, například kamenem, 

pohybující se kořist (Kimura, 1999; Halpern 2012). 

2.9.3.2 Cílené pohyby v ipsilaterálním a kontralaterálním prostoru 

Pohyby v ipsilaterálním a kontralaterálním prostoru jsou ve světě řešeny převážně 

z pohledu určité úrovně pohodlnosti (komfortu). O cílených pohybech v ipsilaterálním a 

kontralaterálním prostoru se ve své práci zmiňují autoři Gabbard & Rabb (2000). 

V souvislosti s touto problematikou zmiňují dvě hypotézy, tj. „kinesthetic hypothesis“ a 

„hemispheric bias hypothesis“ (Gabbard & Rabb, 2000). 

Druhá hypotéza „hemispheric bias hypothesis“ je chápána v tom smyslu, že 

existuje „tendence hemisfér“ upřednostňovat reakci na stejné straně, jako se vyskytuje 

podnět.  
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Nicméně převážně je řešena první z nich, která podle autorů Gabbard & Rabb 

(2000) odráží skutečnost, že jedinec vnímá biomechanická omezení při provádění úkolu 

a doslova „programuje“ nejefektivnější a nejpohodlnější odpověď na podnět. Jako 

příklad uvádějí, že sahání pro objekt do kontralaterálního (levého) prostoru s využitím 

dominantní pravé horní končetiny je pro jedince z biomechanického hlediska méně 

efektivní, než sahání do ipsilaterálního prostoru. Tedy, že tyto biomechanická omezení 

mohou zapříčinit využití nepreferované ruky, zejména v kontralaterálním prostoru 

(Gabbard & Rabb, 2000).  

Jistou úroveň komfortu při dosahování pro předměty popsali ve své studii také 

Mamolo et al. (2006). V první části studie uvedli, že jedinci sahali pro předměty 

v ipsilaterálním prostoru výhradně preferovanou horní končetinou a nepreferovanou 

horní končetinou do kontralaterálního prostoru. Zmíněný komfort při pohybu byl řešen 

převážně v druhé části jejich práce, kde zjišťovali, zda tento komfort může být faktorem 

pohybového vzoru zjištěného v první části studie. Na základě výsledků se domnívají, že 

komfort pohybu hraje roli při výběru paže při sahání pro předměty (Mamolo et al., 

2006).  

Již autoři Bishop et al. (1996), kteří pro svůj výzkum vytvořili úkol s názvem 

„Quantification of Hand Preference task“, popsali, že dospělí jedinci používali 

preferovanou horní končetinu v ipsilaterálním prostoru a v kontralaterálním prostoru 

využívali svou nepreferovanou horní končetinu (Bishop et al., 1996).  

Cílené pohyby v ipsilaterálním a kontralaterálním prostoru jsou také řešeny ve 

smyslu „cílení“ na zobrazující se cíle buď vlevo, nebo vpravo od středové čáry (Carey, 

Hargreaves, & Goodale, 1996; Carey & Liddle, 2013; Carnahan, 1998; Fisk & Goodale, 

1985). V těchto studiích autoři uvádějí, že výkonnost v ipsilaterálním prostoru je lepší 

než cílené pohyby v kontralaterálním prostoru, ovšem z pohledu reakčního času, doby 

trvání pohybu apod.  

Je nutné zmínit, že ve světě je tato problematika prostorového vnímání řešena 

převážně z pohledu výše zmíněného komfortu pro sebrání či manipulaci s předměty. Při 

hledání ve vědecké teorii se nám nepodařilo najít relevantní zdroje, které by řešily tuto 

problematiku z pohledu umisťování předmětu, například ve smyslu odhodu na cíl a 

umístění do určitého segmentu. Překvapivě jsme se nesetkali s podobnými výzkumy ani 

v oblasti sportu, například ve vztahu k přesnosti. Je třeba dodat, že v žádné studii, ať už 



 

37 

 

té, která se zabývala „hypotézou pohodlnosti“ nebo některé jiné, jsme nenarazili na 

specifické podmínky cílení, jako je tomu v naší práci, viz různé varianty hodů. 

2.10 Diagnostické nástroje 

Pro většinu lidí je odpověď na otázku, zda jsou levostranní či pravostranní velice 

jednoduchá. Většinou se rozhodnou na základě toho, v jaké ruce drží psací potřebu. 

Nicméně to je pouze jeden aspekt studie preference nebo dominance jedné ze stran 

lidského těla v sagitální rovině (Mamolo et al., 2006). V neurologii a psychiatrické 

literatuře se setkáváme s rozporuplnými zprávami o tom, zda zejména rukovost, jako 

nejtransparentnější asymetrie, souvisí s asymetriemi mozku, celkovou velikostí 

struktury mozku či s různými typy psychiatrických poruch. Pravděpodobně jeden ze 

zdrojů těchto rozporů je nedostatek shodných názorů na otázku, jak lateralitu měřit 

(Peters, 1998). Právě otázku, jak měřit, považují Calvert & Bishop (1998) za zásadní 

pro každého, kdo chce zkoumat původy a vztahy lateralizace (Calvert & Bishop, 1998). 

Pro měření rukovosti bylo vytvořeno několik testovacích postupů. Tyto postupy 

zahrnují sebehodnotící, preferenční dotazníky, pozorování preference a rozdíly ve 

výkonnosti (performanci) mezi končetinami (Steenhuis & Bryden, 1999). Každá 

z těchto technik má však svou vnitřní výhodu i nevýhodu (Bryden, Roy, & Spence, 

2007).  

Podle Doyena & Carliera (2002) může být rukovost hodnocena dvěma způsoby: 

použitím dotazníku a manuálními úkoly (Doyen & Carliera, 2002). 

V této kapitole uvádíme dva základní pohledy  na hodnocení motorických projevů 

laterality: 

1. Zjišťování preference  

- pomocí metody preferenčních úkolů  

- pomocí metody sebe-hodnotících dotazníků 

2. Hodnocení rozdílné výkonnosti hybných orgánů 

- prostřednictvím performančních a proficienčních testů 

 Preferenční úkoly  2.10.1

 Preferenční úkoly jsou označovány také jako tzv. pozorovací techniky měření 

(Bryden, Roy, & Spence, 2007). Podle Brydenové, Roye, & Spenceho (2007) byly 

vytvořeny na základě problémů, které se vyskytovaly při typických preferenčních a 
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performančních měřeních. Jedná se o úkoly, které se většinou skládají z přirozených, 

každodenních aktivit a nejsou vykonávány pod časovým tlakem (Bryden, Roy, & 

Spence, 2007). Při těchto úkolech je typicky pozorována motorická činnost končetiny, 

kterou zkoumaný subjekt vybere pro vykonání daného úkolu (Mamolo et al. 2006). 

Podle Musálka (2013) se tedy jedná o zcela spontánní reakci na určitý příkaz. Jednotlivé 

položky v podobě motorických činností jsou hodnoceny dichotomicky podle toho, zda 

jedinec pro vykonání úkolu použije levou nebo pravou končetinu (Musálek, 2013). 

Například Steenhuis & Bryden (1999) ve své studii uvedli několik takových úkolů. 

Jednalo se o činnosti jako psaní, kreslení, stříhání nůžkami, házení míče atd. (Steenhuis 

& Bryden, 1999). Právě první jmenovaný úkol „psaní“ uvádějí Kastner-Koller, 

Deimann, & Bruckner (2007) jako nejjednodušší postup při určení rukovosti. Nicméně 

tato činnost může být silně ovlivněna učením například v kulturách, kde je zřejmý 

odpor k levorukosti (Groen et al., 2013).  

 Již Annettová (1970) uvádí, že prvním a nejběžnějším přístupem byl přístup 

založený na argumentu, že variabilita preference je výsledkem kulturních tlaků na 

přirozeně levostranné jedince v tom smyslu, aby preferovali ruku pravou. Na základě 

toho byly vypracovány postupy, kdy za levostranného jedince byl považován každý, 

kdo ve výčtu preferenčních úkolů použil alespoň jednou levou horní končetinu. Snahou 

bylo zachytit i osoby, které byly z levé strany na pravou přeučovány nebo přeučeny. 

S tímto postupem se můžeme setkat v práci Rifleho (1940). Rifle ve své práci z roku 

1940 označil za levostranného jedince každého, který jakoukoli jednu z 10 

unimanuálních činností provedl levou rukou (Rifle, 1940).  

Jednou z nejznámějších testových baterií obasahující preferenční úkoly pro 

zjištění jak motorických, tak senzorických projevů laterality je soubor úkolů od autora  

J. A. Herrise (1958) – „Harris test of lateral dominance“ (Harris, 1958). V této testové 

baterii jsou obsaženy činnosti pro měření preference horní a dolní končetiny, oční 

dominance či testy proficience a performance (Harris, 1958).  Další významná testová 

baterie, která obsahuje preferenční úkoly, je od Humphreyho (1951). V této baterii je 

obsaženo 45 položek, z toho 30 pro zjištění preference horní končetiny. Ostatní položky 

jsou zaměřeny na preferenci dolní končetiny a oční dominance. Položky pro preferenci 

horní končetiny mají charakter unimanuálních a bimanuálních činností, převážně 

nástrojového typu (Humphrey, 1951).  
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Nejznámější diagnostický nástroj u nás, který je určen pro zkoumání stranových 

preferencí jak u dětí, tak dospělých, je testová baterie „Zkouška laterality“ od autorů 

Matějčka & Žlaba (1972). Tato testová baterie obsahuje dvanáct položek pro preferenci 

horní končetiny (např. házení míčku do krabičky, vkládání klíče do zámku), dvě 

položky pro zjištění oční dominance pomocí bystřícího faktoru (např. průhled 

manoptoskopem) a čtyři položky pro dolní končetinu (např. posouvání kostky po čáře). 

Oproti dvěma bateriím zmíněným výše jsou ve „Zkoušce laterality“ jednotlivé položky 

skórovány jako pravá, levá nebo nevyhraněná (Matějček & Žlab, 1972). Výsledná 

stranová tendence je ve všech zmíněných testových baterií získávána výpočtem 

kvocientu laterality, který je vypočítán následujícím vzorcem: 100*
)(

)(

LR

LR
LQ




 , kde 

R je označení pro všechny úkoly vykonané pravým motorickým či senzorickým 

orgánem a L pro všechny úkoly vykonané levým senzorickým nebo motorickým 

orgánem (Harris, 1958; Humphrey, 1951; Matějček & Žlab, 1972).  

Další preferenční úkol se pokusila vytvořit Bryden (2007), která předložila 

multidimenzionální pozorovací test „WatHand Cabinet Test“ (WHCT). Podle 

Brydenové, Roye, & Spenceho (2007) je tento test vhodný pro dětskou populaci 

vzhledem k tomu, že nevyžaduje po subjektech vysokou úroveň verbálního porozumění. 

V tomto testu je pomůckou specifická skříňka, v které jsou umístěny různé věci. 

Testovaná osoba s využitím těchto věcí a se skříňkou samotnou provádí celkem 8 

různých úkolů (např. použití kladívka, zmáčknutí tlačítka atd.) Laterální tendence je 

stanovena vypočtením třech skóre:  

1. Vypočtením dovednostního skóre „skilled score“ 100*
)(

)(

LR

LR
LQ




  

2. „Consistency score“ – zprůměrování počtu, kolikrát jedinec otevřel dvířka skříňky 

pravou rukou. 

3. „Bimanual score“ – který je spočítán podle zaznamenání, zda ruka s kterou 

jedinec otevřel dvířka za účelem dosažení pro určitou věc, byla ta samá ruka, která 

dvířka otevřela na počátku testu (Bryden, Roy, & Spence, 2007). 

Nicméně preferenční úkoly podle Musálka (2013) odrážejí pouze stranovou 

tendenci individua a nevyjadřují jeho přesnější míru lateralizace (Musálek, 2013).  
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 Preferenční sebe-hodnotící dotazníky 2.10.2

Preferenční sebe-hodnotící dotazníky či inventáře jsou považovány za 

nejpoužívanější výzkumný nástroj, který nám poskytuje kvantitativní index rukovosti 

(Bishop et al., 1996). Sebe-hodnotící dotazníky obsahují otázky týkající se vykonávání 

běžných aktivit. Jsou koncipovány pro zjištění preferované horní či dolní končetiny 

v provádění určité činnosti (Bryden, Roy, & Spence, 2007) a jsou většinou určeny pro 

hodnocení dospělé populace, vzhledem k požadavků na schopnost čtení či sebevnímání 

(Kastner-Koller, Deimann, & Bruckner 2007). Se sebe-hodnotícími dotazníky jsou 

spojovány některé výhody, jako je rychlá a snadná administrace, nevyžadují téměř 

žádné vybavení a dokonce ani přítomnost examinátora (Bishop et al., 1996).  Nicméně 

jsou s nimi spojovány i nevýhody v tom smyslu, že sebe-hodnotící meření, jako jsou 

dotazníky, jsou otázkou vnitřní subjektivity, kdy každá položka musí být individuálně 

interpretována a respondent se musí rozpomenout, jak by se při určité činnosti zachoval 

(Bryden, 2000).  Důležitým aspektem je výběr správné aktivity do dotazníku, což je 

velice podstatné, pokud bychom chtěli porovnávat například rukové preference mezi 

odlišnými kulturami. Toto je zmiňováno v souvislosti s již několikrát uváděnou 

položkou týkající se ruky, kterou píšeme a s tím souvisejícího nuceného přeučování 

levorukosti (Ida, Mandal, & Bryden, 2000). 

Pro výzkum laterálních preferencí bylo vytvořeno několik sebe-hodnotících 

dotazníků viz Annett Hand Preference Questionnaire (Annett, 1967), Edinburgh 

Handedness Inventory (Oldfield, 1971), Waterloo Handedness Questionnaire (WHQ) 

(Bryden, 1977) a mnoho dalších (Büsch et al., 2010). Jako nejznámější dotazníky jsou 

označovány Edinburgh Handendess Inventory (Oldfield, 1971) a Annett Questionnaire 

(Annett, 1970), (Schachter, 2000), přičemž Oldfieldův Edinburgh Handedness 

Inventory je uváděn jako nejvíce citovaný (Groen et al., 2013). Jak jsme již zmínili 

výše, otázky v dotazníku zahrnují běžné činnosti a tyto činnosti mají většinou 

unimanuální charakter, tzn. že jedinec se rozhoduje jen mezi pravou nebo levou 

končetinou. Ve skórování odpovědí existuje několik možností. Jedna z prvních byla 

možnost odpovídat pouze pravý/pravá či levý/levá. Dále vedle odpovědi pravá nebo 

levá bylo možné vybrat odpověď - jakoukoliv z nich („either“). Více komplexní pohled 

na skórování byl umožněn pomocí 5-ti bodové škály, podle které je možné odpovídat:  

1. vždy levou, 2. raději levou, 3. obě dvě ruce stejně, 4.  raději pravou, 5. vždy pravou 

(Peters, 1998).  
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Annett Hand Preference Questionnaire je rozdělen do dvou částí, „primární“ 

otázky – prvních šest (házení, psání a další) a „sekundární“ otázky – zbylých šest 

(navlékaní jehly, rozdávání karet, používání nůžek a další). Otázky jsou skórovány 

pomocí třibodové škály. Stranová tendence je vyjádřena pomocí kvocientu laterality 

100*
)(

)(

LR

LR
LQ




  a jedinci mohou být rozděleni do 8 skupin, počínaje silnými 

praváky po silné leváky (Annett, 1967). 

Edinburgh Handedness Inventory (EHI) od Oldfielda (1971) nejdříve obsahoval 

20 položek, které autor převzal z  Humphreyovy testové baterie (1951). V současné 

podobě EH  obsahuje následujících 10 položek: psaní, kreslení, házení, použití nůžek, 

kartáčku na zuby, nože (bez vidličky), koštěte, lžičky, zapalování sirky, otevírání 

krabice a dvě doplňkové pro preferenci dolní končetiny a dominanci oka. Respondenti 

jsou požádáni, aby vyjádřili sílu preference buď jedním nebo dvěma křížky do pravého 

sloupečku (pro pravou ruku) nebo do levého sloupečku (pro levou ruku). Výsledná 

preference je vyjádřena jako v předešlém případě pomocí kvocientu laterality 

100*
)(

)(

LR

LR
LQ




  (Oldfield, 1971). Je třeba poznamenat, že jak Annettová, tak 

Oldfield chápou preferenci horní končetiny jako kontinuální proměnnou, tj. od silné 

pravorukosti po silnou levorukost (Annett, 1970; Oldfield, 1971). 

Dalším sebe-hodnotícím dotazníkem je Waterloo Handedness Questionnaire 

(WHQ) jehož autorem je Bryden (1977). V několika studiích (Cavill & Bryden, 2003; 

Elias & Bryden, 1998) se s tímto dotazníkem můžeme setkat v upravené podobě. 

Nicméně originální WHQ obsahuje 32 položek, v kterých jsou zahrnuty jak 

unimanuální, tak bimanuální činnosti nástrojového charakteru. Jednotlivé položky jsou 

skórovány na pětibodové škále. Tudíž testovaná osoba může u dané položky vybírat 

z pěti možných odpovědí: vždy pravou, obvykle pravou, nemá vyhraněnou, obvykle 

levou, vždy levou. Laterální preference je získána, jako u předchozích dotazníků, 

pomocí výpočtu kvocientu laterality: 100*
)(

)(

LR

LR
LQ




  (Bryden, 1977). Od stejného 

autora je také známý dotazník Waterloo Footedness Questionnaire, který obsahuje deset 

položek pro zjištění preference dolní končetiny (Bryden, 1977).  

Mimo to vznikaly také dotazníky, které se pokoušely hodnotit preferenci horní 

končetiny velice vyčerpávajícím způsobem. Jedním z příkladů je Laterality Assessment 
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Inventory (LAI) od autorů Sherman & Kulhavy (1976). Tento dotazník obsahuje 45 

položek a podle autorů je určen k hodnocení jak jemně motorických, tak hrubě 

motorických aktivit rukou, paží, nohou a chodidel. Položky jsou skórovány pomocí 

pětibodové škály na základě toho, jakou dolní či horní končetinu jedinec využívá k dané 

činnosti: vždy pravou, převážně pravou, pravou a levou stejně, převážně levou, vždy 

levou. Pro zjištění stranové tendence jsou u každého respondenta vypočítány tři skóre. 

Prvé je tzv. „pravé skóre“ určené součtem odpovědí vždy pravý/á a převážně pravý/á. 

Druhé je tzv. „levé skóre“ vypočtené součtem odpovědí vždy levý/á a převážně levý/á. 

Poměr mezi těmito dvěma skóry poskytuje relativní dominanci jedné strany nad druhou 

(Sherman & Kulhavy, 1976). Nicméně je nutné zmínit, že pro svou časovou náročnost a 

udržení koncentrace testovaných osob se prakticky nepoužívá.  

Z výše uvedených typů dotazníků je patrné, že každý z nich obsahuje různý počet 

položek. Podle Peterse (1998) existuje předpoklad, že delší dotazníky pokryjí větší 

škálu aktivit a tudíž poskytnou více diferencovaný obraz rukových preferencí jedince. 

Dále uvádí, že krátké dotazníky, okolo 10 položek  a méně, byly celkem efektivně 

použity pro specifické uplatnění. Jako příklad uvádí práci (Peters & Servos, 1989), kde 

byl krátký dotazník (EH ) efektivně použit pro rozlišení mezi podskupinami leváků 

(Peters, 1998). 

 Performanční a proficienční testy 2.10.3

  Performanční a proficienční testy nám poskytují kvalitativní, ale i kvantitativní 

měřítko pro porovnání rozdílného výkonu a kvality provedení dvou stejných hybných 

orgánů v rámci jednoho motorického testu (Musálek, 2013). Na rozdíl od preferenčních 

dotazníků nám měření performance a proficience poskytuje důležitou objektivitu 

měření. Na druhou stranu tyto testy vyžadují větší množství času a více prostředků pro 

jejich provedení (Brown et al., 2006). Pro testování performance a proficience je 

v současné době používáno několik testů. Mezi nějčastější podle Brydenové, Roye, & 

Spenceho (2007) patří „Peg-moving test“ (kolíčkovací test) od Annetové (1967), 

„Finger tapping“ (Peters & During, 1978), „Dot filling“ (tečkovací test) (Tapley & 

Bryden, 1985) a další (Bryden, Roy, & Spence, 2007). 

  Kolíčkovací test „Purdue Pegboard“ poprvé sestavili J. Tiffin a E. J. Asher (1948). 

Jak uvádí autoři, jedná se o test manipulativní zručnosti a byl sestaven jako pomůcka při 

výběru zaměstnanců na pozice v průmyslovém odvětví, kde byly kladeny nároky na 
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zručnost např. při montáži, balení ci ovládání určitých strojů. V principu se jednalo o 

desku s otvory pro kolíčky, do které měla testovaná osoba tyto kolíčky zasouvat 

v určitém čase co největší množství. Nejdříve preferovanou a poté nepreferovanou horní 

končetinou. Autoři uvádějí, že tento test měřil dva typy aktivit. První aktivita zahrnuje 

hrubé pohyby ruky, prstů a paže a druhá jemné pohyby, které nazvali „tip of the finger“ 

čili zručnost konečků prstů (Tiffin & Asher, 1948). Tento test poté upravila M. 

Annettová, která upravila tvar otvorů i jednotlivých kolíčků, čímž poněkud zvýšila 

obtížnost tohoto úkolu (Annett, 1967).  

  „Dot filling test“  (tečkovací test) je dalším proficienčním testem. V tomto testu 

má testovaná osoba za úkol vyznačit postupně vždy jednu tečku do určených kroužků o 

průměru od 3 mm do 8 mm co nejrychleji. Opět, jako v předchozích testech, je tento test 

prováděn jak preferovanou, tak nepreferovanou rukou (Tapley & Bryden, 1985).  

  Dalším testem pro hodnocení proficience horní končetiny je tzv. „tracing spiral“ 

(Borod, Caron, & Koff, 1984; Musálek, 2013). V průběhu tohoto testu testovaná osoba 

pomocí psací potřeby opisuje tvar předložené spirály. Autoři Borod, Caron, & Koff 

(1984) tento úkol použili ve své studii v souvislosti s měřením rychlosti a přesnosti. Pro 

hodnocení rychlosti byl rozhodující dosažený čas při opisování spirály a pro zjištění 

přesnosti byly rozhodující odchylky od dráhy spirály. Jeden bod byl přidělen za 

dotknutí se čáry, která vyznačovala dráhu spirály a tři body za přetažení této vymezující 

čáry. Test byl prováděn jak preferovanou, tak nepreferovanou rukou vždy po jednom 

pokusu (Borod, Caron, & Koff, 1984). Další verze tohoto testu je obsažena v testové 

baterii v práci Musálka (2013). V průběhu této verze testu od Musálka (2013) není 

primárně podstatná rychlost provedení testu, ale určitá míra přesnosti, přičemž každý 

dotek či přesah čáry  vymezující dráhu spirály je hodnocen dvěma sekundami navíc. 

Celkový počet chyb, v podobě sekund, je přičten k dosaženému času, který testovaná 

osoba potřebovala k vykonání testu. Test je prováděn jak nepreferovanou, tak 

preferovanou rukou (Musálek, 2013).  

  Performanční a proficienční testy nejsou zaměřené pouze na horní končetiny, ale  

používají se také pro hodnocení dolních končetin. Jedním z testů jsou různé formy 

„tappingu“ dolní končetiny (Kalaycıoğlu et al., 2008; Musálek, 2013; Peters, 1988). 

Autoři Kalaycıoğlu et al. (2008) ve své práci použili „tappingový test“, při kterém 

testovaní jedinci seděli a stlačovali plynový pedál podobný automobilovému 

(Kalaycıoğlu et al., 2008). Dále je používán „tappingový test“, při kterém jedinec stojí a 
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snaží se provést co největší počet opakování za určitý časový úsek podle daných 

instrukcí. Test je prováděn jak nepreferovanou, tak preferovanou dolní končetinou 

(Musálek, 2013). Dalším performančním testem, s kterým se můžeme setkat  při 

hodnocení dolních končetin, může být například test, při kterém testovaný jedinec 

posouvá objekt mezi překážkami s použitím dolní končetiny (Musálek, 2013).  

 V České republice se problematikou performance dolních končetin zabývaly 

autorky Fremelová & Blahutková (2004), které vytvořily nástroj, mimo jiné, pro 

hodnocení performance dolní končetiny, ve formě tappingu (Fremelová & Blahutková, 

2004).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit rozdílnost v úspěšnosti a rozmístění šipek při hodu na 

vertikálně umístěný cíl (koordinace ruka – oko) mezi vybranou silně pravorukou a silně 

levorukou populací studentů a studentek FTVS.  

- Zjistit rozdílnost mezi pravorukými a levorukými jedinci v prostorovém umístění 

šipek při čtyřech variantách hodu (preferovaná ruka – preferované oko, 

preferovaná ruka - nepreferované oko, nepreferovaná ruka - preferované oko, 

nepreferovaná ruka - nepreferované oko). 

-  Zjistit rozdílnost v úspěšnosti a prostorovém umisťování šipek ve výše zmíněných 

variantách hodu v závislosti na pohlaví. 

3.2 Úkoly práce 

Vzhledem k cílům naší práce jsme si stanovili následující úkoly: 

- Provést rešerši dostupné literatury zabývající se problematikou laterality a 

koordinací ruka – oko. 

- Zajistit přístup do laboratoře 

- Zajistit pomůcky potřebné pro realizaci výzkumu 

- Definovat kritéria pro výběr probandů 

- Zvolit strategii a organizaci průběhu měření 

- Realizovat měření na vybraném vzorku probandů 

- Zpracovat a interpretovat získaná data 

- Vyhodnotit výsledky výzkumu a stanovit příslušné závěry  
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3.3 Vědecké otázky 

1. Budou levorucí jedinci významně úspěšnější oproti pravorukým jedincům při 

variantách hodů, kde k hodu použijí preferovanou (levou) horní končetinu? 

 

2. Budou levorucí i pravorucí jedinci umisťovat šipky významně častěji ze svého 

pohledu do ipsilaterálního pole, a to při všech variantách hodu? 

 

3. Bude představovat pohlaví jedinců významný faktor ovlivňující úspěšnost a 

prostorové umístění šipek? 

3.4 Vědecké hypotézy 

H1:  Levorucí jedinci budou věcně d > 0,5 i statisticky p < 0,05 významně 

úspěšnější oproti pravorukým při variantě hodu preferovaná ruka – preferované 

oko (levá ruka – levé oko), preferovaná ruka – nepreferované oko (levá ruka – 

pravé oko). 

H2:  Předpokládáme, že levorucí i pravorucí jedinci budou významně častěji p < 

0,05 a d ˃ 0,5 umisťovat šipky, ze svého pohledu, do ipsilaterálního pole a to 

při všech variantách hodu. 

H3:  Předpokládáme, že pohlaví nebude představovat významný faktor, který by 

ovlivňoval úspěšnost i prostorové umisťování šipek na hladině statistické 

významnosti p < 0,01 a věcné d > 0,5.  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 

 Prostřednictvím záměrného výběru jsme vybrali výzkumný soubor tvořený 

studenty a studentkami FTVS o celkovém počtu 69 zdravých probandů, kteří byli bez 

zjevných neurologických poruch. Na základě upravené testové baterie (Musálek, 2013), 

která obsahovala preferenční dotazník, preferenční úkoly a proficienční testy, byli 

jedinci klasifikováni jako pravorucí a levorucí. Vzhledem k nevyhraněnosti některých 

jedinců jich 9 muselo být ze studie vyřazeno. Jako nevyhraněné jsme označili ty osoby, 

které odpověděly na více než dvě otázky možností – nemám pro danou činnost 

preferovanou končetinu, nebo u nich byly zaznamenány odpovědi se střídavou 

preferencí pravé a levé končetiny. U definování pravoruké subpopulace se tak jednalo o 

jedince se skóre v intervalu 50 - 70 a pro definování levoruké subpopulace se jednalo o 

jedince se skóre v intervalu 40 - 50. Do výzkumu tak bylo nakonec zařazeno 60 jedinců 

(36 pravorukých, 24 levorukých). Z celkového počtu probandů bylo 26 žen, z nichž 15 

bylo pravorukých a 11 levorukých. Jedinci mužského pohlaví byli zastoupeni počtem 

34 probandů, z nichž 21 bylo pravorukých a 13 levorukých. Průměrný věk výzkumného 

souboru byl 22,9 let.  

 Všichni vybraní jedinci byli studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze. Před zahájením výzkumu byli seznámeni s okolnostmi a průběhem 

výzkumu a každý z nich podepsal písemný souhlas. 

4.2 Použité metody 

 Naše studie je typem kvantitativního výzkumu empirické povahy. Výzkumný plán 

má charakter výběrového šetření, které je podle Hendla (2009) hlavním zástupcem 

observačních studií. Hendl (2009) uvádí, že: „V observační studii, resp. 

v neexperimentálním výzkumu, sledujeme jedince a měříme proměnné, ale nepokoušíme 

se ovlivňovat žádnou z proměnných“ (Hendl, 2009, s. 55).  

S ohledem na splnění námi stanovených cílů práce jsme využili jako hlavní 

výzkumnou metodu pozorování. Podle Ferjenčíka (2000) patří pozorování 

k nejzákladnějším technikám sběru dat, přičemž jednotkou pozorování může být jak 

drobný mikromotorický pohyb, tak složitá série úkonů při vykonání určité komplexní 

činnosti (Ferjenčík, 2000). 
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   Teoretický koncept laterality chápeme, jako tzv. kontinuální proměnnou, tedy od 

silně levostranných jedinců po silně pravostranné jedince (viz Annett, 1970; Bryden, 

1977; Musálek, 2013; Oldfield, 1971). Tímto teoretickým konceptem jsou v našem 

případě funkční projevy laterality, které se skládají ze sub-konceptů rukovosti, 

nohovosti a okovosti. Sub-koncepty rukovosti a nohovosti pak dále dělíme ve smyslu 

preference, performance a proficience. Okovost je dále možné rozdělit na faktor oční 

preference a oční dominance. Pro testování vybraného vzorku probandů jsme použili 

upravenou testovou baterii Musálka (2013), která slouží pro diagnostiku motorických 

projevů laterality a je určena pro dospělou populaci. Tuto upravenou testovou baterii 

jsme doplnili o specifický úkol, kterým byl hod na vertikálně umístěný cíl v podobě 

terče.  

 Preferenční sebe-hodnotící dotazník 4.2.1

 Dotazníková část (A) obsahovala sedm položek v podobě preferenčních otázek, 

přičemž první se týkala bimanuální činnosti a zbylé otázky byly zaměřené na 

unimanuální činnosti. Testovaná osoba měla možnost výběru z pěti nabízených 

odpovědí (viz příloha č. 3):  

Preferenční otázky: 

1. V které ruce držíte hřebík při zatloukání do podložky? 

2. V které ruce držíte gumu při gumování? 

3. V které ruce držíte zubní kartáček při čištění zubů? 

4. V které ruce držíte kuchyňský nůž při krájení? 

5. V které ruce držíte klíče, když odemykáte dveře? 

6. Kterou nohou kopete do míče? 

7. Kterou dolní končetinu máte vepředu, když se chcete sklouznout ve stoje bez 

opory rukou? 

Odpovědi: 

- „Vždy  pravou“: Neumím si představit, že bych pro danou činnost využil/a levou 

horní či dolní končetinu. 

- „Raději pravou“: Vím, že jsem již někdy využil/a spontánně levou horní či dolní 

končetinu (není myšleno při zranění), nicméně jsem si vědom/a, že zapojení pravé 

horní či dolní končetiny je pro mě přirozenější. 
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- „Nemám pro tuto činnosti preferovanou končetinu“: Spontánně využívám jak 

pravou, tak levou horní či dolní končetinu v dané činnosti. Zapojení pravé či levé 

horní (dolní) končetiny je pro mě stejně přirozené.  

- „Raději levou“: Vím, že jsem již někdy využil/a spontánně pravou horní či dolní 

končetinu (není myšleno při zranění), nicméně jsem si vědom/a, že zapojení levé 

horní či dolní končetiny je pro mě přirozenější. 

- „Vždy levou“: Neumím si představit, že bych pro danou činnost využil/a pravou 

horní či dolní končetinu. 

Hodnocení:  

První položka, která se týkala bimanuální činnosti, byla skórována reversně oproti 

ostatním šesti položkám: 

- vždy v pravé ruce: - 2 (0) 

- raději v pravé ruce: - 1 (25) 

- nemám pro tuto činnosti preferovanou ruku: 0 (50) 

- raději v levé ruce: 1 (75) 

- vždy v levé ruce: 2 (100) 

Ostatní položky v dotazníku, které se týkaly unimanuálních činností, byly skórovány 

takto:  

- vždy levá: - 2 (0) 

- raději levá: -1 (25) 

- nemám pro tuto činnosti preferovanou končetinu: 0 (50) 

- raději pravá: 1 (75) 

- vždy pravá: 2 (100) 

Získané hodnoty z odpovědí každého probanda byly převedeny na škálu, viz 

hodnocení výše (0, 25, 50, 75, 100). Tyto hodnoty byly použity pro výpočet laterálního 

kvocientu, který mohl nabývat hodnot v intervalu <0,100>: 

    
∑   
 
 

   
     

Kde    = kvocient laterality;     = součet výsledných hodnot z otázek 1 – 7.  
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 Preferenční úkoly 4.2.2

 Část preferenčních úkolů (B) obsahovala tři úkoly pro zjišťování preference horní 

končetiny a dvě doplňkové položky zjišťující oční preferenci a oční dominanci (viz 

příloha č. 4). Cílem použití preferenčních úkolů bylo zjistit případné odchylky od 

výsledků stranovosti získaných z dotazníkové části. 

Horní končetina: 

1. Vezměte míček umístěný na stole a hoďte jím jednou rukou na cíl 

Pomůcky: míček, židle, stůl, cílový předmět s otvorem, skórovací list 

Popis úkolu: Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Ruce měla volně 

položené na stole. Examinátor položil míček před testovaného jedince, co nejpřesněji do 

středu mezi jeho ruce. Na povel examinátora jedinec sbíral míček preferovanou horní 

končetinou a házel jej na cíl, který byl umístěn před testovaného. Tento úkol byl 

prováděn celkem 3x, testovaná osoba tedy měla povoleny tři pokusy. 

Hodnocení: Podle vybrané preferované horní končetiny jsme zaznamenali do určených 

políček ve skór listu buď P – pravá nebo L – levá. Položka byla skórována následovně: 

každý pokus vykonaný pravou horní končetinou P = 1b., každý pokus vykonaný levou 

horní končetinou L = 0b. 

2. Vygumujte nakreslenou čáru 

Pomůcky: guma, židle, stůl, skórovací list, psací potřeba 

Popis úkolu: Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Ruce měla volně 

položené na stole. Examinátor položil před testovaného jedince skór list a gumu, co 

nejpřesněji do středu mezi jeho ruce. Na povel examinátora jedinec sbíral gumu svou 

preferovanou horní končetinou a gumoval předem nakreslenou čáru ve skór listu. 

Hodnocení: Podle toho, kterou horní končetinu proband využil pro vykonání úkolu, 

jsme zaznamenali do určeného políčka ve skór listu písmeno P jako pravá nebo 

v případě levé horní končetiny L jako levá.  

3. Nakreslete nulu 

Pomůcky: psací potřeba, židle, stůl, skór list 

Popis úkolu: Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Byla požádána, aby 

poskytnutou psací potřebou nakreslila číslici nula vedle 3. položky ve skór listu. 
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Hodnocení: Na základě směru, kterým testovaný jedinec nakreslil číslici, examinátor 

označoval pomocí šipky a příslušného písmena směr, kterým jedinec číslici nakreslil. 

Směr proti směru hodinových ručiček byl označován písmenem L = doleva, po směru 

hodinových ručiček písmenem P = doprava.  

Oční dominance: 

1. Podívejte se daným tubem na předmět – test oční preference 

Pomůcky: dutý válec připevněný na krabici, krabička s písmeny a čísly, stůl, židle, skór 

list, psací potřeba 

Popis úkolu: Na stůl jsme umístili krabici s připevněným tubem (dutý válec), dále jsme 

umístili do vzdálenosti dvou metrů od testované osoby krabičku s písmeny a čísly. 

Testovaná osoba seděla na židli a byla požádána, aby se podívala připraveným tubem na 

vzdálený předmět s písmeny a čísly, a aby tyto písmena, čísla přečetla nahlas. 

Hodnocení: Pozorovali jsme, které oko testovaná osoba využila pro pohled skrz tub. 

Oko, kterým se testovaná osoba dívala skrz připravený dutý válec na vzdálený objekt, 

jsme zaznamenali příslušným písmenem, tj. P = pravé; L = levé, do skór listu. Toto oko 

bylo považováno za preferované. 

2. Vytvořte hledí a podívejte se na objekt – test oční dominance 

Pomůcky: krabička, skór list, psací potřeba, stůl, židle 

Popis úkolu: Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Před testovaného 

jedince jsme umístili krabičku do vzdálenosti dvou metrů. Jedinec byl vyzván, aby 

pomocí prstů obou rukou vytvořil „hledí“. „Hledí“ vytvořil jedinec spojením 

ukazováčků a palců a propletením ostatních prstů obou rukou. Examinátor vyzval 

testovanou osobu, aby se podívala vytvořeným hledím na vzdálenou krabičku nejprve 

pravým okem, přičemž druhé měla zavřené. Poté byla vyzvána, aby se podívala skrz 

hledí levým okem a pravé měla zavřené. 

Hodnocení: Zaznamenali jsme oko, které testovaný jedinec označil jako to, kterým viděl 

vzdálený objekt skrz vytvořené hledí, tj. P = pravé; L = levé. Toto oko bylo považováno 

za dominantní. 

 Proficienční testy 4.2.3

Třetí část (C) obsahovala dva proficienční testy, které byly určené pro hodnocení 

jemné motoriky horních končetin. Testy byly zaměřené na hodnocení proficience horní 

končetiny (viz příloha č. 5). 
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1. „Spirála“  

Pomůcky: psací potřeba (F 0,6 mm), stůl, židle, skór list, stopky 

Popis testu:  Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Examinátor před 

testovanou osobu položil skór list. Na vnitřní straně skór listu byly vytištěny, ve dvou 

tmavě zabarvených čtvercích, dvě bíle spirály o stejné délce i tvaru, přičemž jedna 

spirála byla určena pro preferovanou a druhá pro nepreferovanou horní končetinu. 

Testovaná osoba byla požádána, aby vzala psací potřebu do nepreferované horní 

končetiny a její hrot připravila na začátek předtištěné spirály pro nepreferovanou 

končetinu. Na povel examinátora bylo úkolem testované osoby, pomocí psací potřeby, 

nakreslit spirálu do předtištěného 2 mm širokého vzoru spirály, a to od vnějšího okraje 

do středu obrazce. 

Důležité pokyny:  

- test začínal vždy nepreferovanou a poté preferovanou horní končetinou 

- velice důležitá byla přesnost provedení, nikoli rychlost 

- pohyb musel být plynulý  

- v průběhu testu nebyla dovolena manipulace se skór listem  

Hodnocení: Hodnocena byla přesnost provedení a počet dosažených chyb. Za chybu 

bylo považováno opuštění vymezené dráhy pro psací potřebu („přetažení“) a následný 

zásah do tmavého pole předtištěné spirály. Každá tato chyba byla hodnocena 2 

vteřinami, které se přičítaly k dosaženému času.  

2. „Tečkování“ 

Pomůcky: psací potřeba (F 0,5 mm), stůl, židle, skór list, stopky 

Popis testu: Testovaná osoba seděla na židli za pracovním stolem. Examinátor předložil 

skór list. Uvnitř skór listu byla vytištěna dvě, oddělená pole kroužků. Jedno pole 

kroužků bylo určeno pro nepreferovanou a druhé pro preferovanou horní končetinu. 

Každé pole bylo složeno z 90 kroužků, přičemž každý kroužek měl průměr 2 mm. 

Úkolem testované osoby bylo co nejrychleji pomocí poskytnuté psací potřeby umístit 

tečky do jednotlivých kroužků. Tečky musely být umístěny uvnitř kroužků. Směr, 

kterým jedinec začal umisťovat tečky, byl libovolný a zcela na jeho dobrovolném 

uvážení. 

Důležité pokyny:  

- test začínal vždy nepreferovanou a poté preferovanou horní končetinou 

- důležitá byla přesnost umístění teček 
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- v průběhu testu nebyla povolena manipulace se skór listem 

- v průběhu testu byla psací potřeba držena kolmo ke skór listu 

Hodnocení: Hodnotili jsme přesnost umístění a počet správně umístěných teček. Každá 

tečka, která byla umístěná na obvod kroužku či vně, nebyla považována za správně 

umístěnou tečku a do konečného výsledku nebyla započítána. 

 Hod na terč 4.2.4

Pomůcky: polystyrenový terč, šipky, židle, páska přes oko, skór list, psací potřeba 

Popis testu: Testovaná osoba seděla na židli ve vzdálenosti 2,5 m od polystyrenového 

terče o průměru 60 cm, který byl tvořen šesti kružnicemi a byl rozdělen vodorovně a 

svisle na čtyři segmenty (levý horní, dolní; pravý horní, dolní). Úhel mezi bérci a stehny 

dolních končetin testovaného byl přibližně  90°. Střed terče měla testovaná osoba vždy 

v úrovni očí. Examinátor přistoupil před testovaného jedince a poskytl mu pět šipek. 

Proband prováděl čtyři varianty hodů vždy po pěti šipkách, přičemž po každé variantě 

hodu examinátor sbíral a podával šipky zpět testovanému. Testovaná osoba se tedy po 

celou dobu testu nezvedala a zůstala sedět. Po celou dobu jednotlivých variant hodů 

bylo určené oko zavřené. V případě, že testovaná osoba nebyla schopna okluze jednoho 

oka, bylo nutné použít pásku, která dané oko překryla. 

Varianty hodů byly následující:  

- preferovaná ruka – preferované oko 

- preferovaná ruka – nepreferované oko 

- nepreferovaná ruka – preferované oko 

- nepreferovaná ruka – nepreferované oko 

Hodnocení: Jednotlivé hody byly hodnoceny a zapisovány v podobě bodů 1 – 6 

(v pořadí od okraje terče do středu). U každé varianty hodů jsme zaznamenali celkový 

počet získaných bodů. Žádné z testovaných osob nebyl povolen nácvik jakékoli varianty 

hodů. 
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4.3 Sběr dat 

 Cílem našeho výzkumu bylo zjistit rozdílnost v úspěšnosti a rozmístění šipek při 

hodu na vertikálně umístěný cíl (koordinace ruka – oko) mezi vybranou silně 

pravorukou a silně levorukou populací studentů a studentek FTVS. Vzhledem k tomuto 

cíli a dílčím cílům (viz výše) jsme museli zajistit jednotlivé pomůcky: terč o průměru 60 

cm, který byl tvořen šesti kružnicemi a byl rozdělený na čtyři segmenty (viz příloha č. 

2), šipky, dálkoměr, židli, u které bylo možné upravovat posed ve vertikální rovině. Pro 

uskutečnění dílčích části testové baterie jsme museli dále zajistit: míček, gumu, psací 

potřeby, stopky, tub (dutý válec), krabice různé velikosti. Dále jsme museli vytipovat a 

oslovit potřebné množství probandů a v souvislosti s tím zajistit dostatečný počet skór 

listů. Pro samotnou realizaci měření jsme si museli obstarat přístup do laboratoře 

antropomotoriky na FTVS UK v Praze. 

 Testování probandů probíhalo v laboratoři antropomotoriky na FTVS UK v Praze 

v období od dubna do první poloviny června 2013 a následně v říjnu 2013. Všechny 

osoby, které se zúčastnily výzkumu, byly studenty FTVS. Oslovení probandů bylo 

umožněno přednášejícími, kteří nám poskytli prostor pro výběr osob, vždy na konci 

přednášky. Samotné testování probíhalo následujícím způsobem: 

Po příchodu do laboratoře byly testovanému jedinci zopakovány podmínky a 

okolnosti výzkumu. Následovalo seznámení s první (dotazníkovou) částí testové baterie 

a sdělení pokynů potřebných k jejímu řádnému vyplnění. Poté, po vyplnění první části, 

se přistoupilo k druhé části testové baterie, kterou byly preferenční úkoly. Testované 

osobě byly sděleny pokyny k provedení úkolu v závislosti na jeho charakteru. Každý 

úkol byl proveden podle zadaných instrukcí a pozorované chování bylo zapisováno do 

skór listu. Třetí částí testové baterie byly proficienční testy pro horní končetinu. 

Diagnostikovaný jedinec byl seznámen s pravidly každého testu a následně je vykonal 

v daném pořadí. Na závěr testování vykonával každý zkoumaný subjekt jednotlivé 

verze hodů na předem připravený terč. Před zahájením testu byly sděleny testovanému 

subjektu informace a pokyny týkající se průběhu testu, včetně polohy při hodu a 

způsobu provedení jednotlivých hodů. Po vykonání jedné varianty hodů, byly testované 

osobě opět zdůrazněny pravidla pro následující variantu hodů.  

Veškeré testování bylo provedeno pod kontrolou a dohledem jediného 

examinátora (mé osoby), přičemž testování jednoho probanda trvalo přibližně 15 minut.  
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4.4 Analýza dat  

 Před uvedením jednotlivých metod, které jsme použili pro analýzu dat, je nutné 

zmínit, že teoretický koncept, v podobě motorických projevů laterality, jsme definovali 

jako kontinuální proměnnou (viz Annett, 1970; Bryden, 1977; Musálek, 2013; Oldfield, 

1971).  

 Všechna data získaná během výzkumu byla zpracována do tabulek (pomocí 

programu Microsoft Excel). Pro analýzu získaných dat v průběhu výzkumu jsme použili 

statistický program NCSS 2007 (Hintze, 2007) a následující statistické metody: 

 Test dobré shody chí – kvadrát 4.4.1

 Chráska (2007) uvádí, že: „U této kategorie testů významnosti se ověřuje, zda 

četnosti, které byly získány měřením v pedagogické realitě, se odlišují od teoretických 

četností, které odpovídají nulové hypotéze“ (Chráska, 2007, s. 71).  

 Deskriptivní statistické metody 4.4.2

 

Aritmetický průměr 

Je definován jako součet všech naměřených hodnot vydělený jejich počtem a je 

označován symbolem x  nebo M (Hendl, 2009). Vzorec pro výpočet aritmetického 

průměru má následující podobu: 

x    
  

 
 

Medián 

Jedná se o prostřední hodnotu z řady hodnot seřazených podle velikosti. Tato 

prostřední hodnota dělí soubor dat na dvě stejně početné poloviny. Pokud má soubor dat 

lichý počet, medián je hodnota uprostřed souboru. Ovšem při sudém počtu hodnot je 

medián  určet jako aritmetický průměr ze dvou prostředních hodnot (Chráska, 2007). 

Medián je označován symboly Me či x  a na rozdíl od aritmetického průměru je málo 

citlivý k odlehlým hodnotám (Hendl, 2009). Pokud máme soubor dat o sudém počtu 

vzorec pro výpočet je následující: 

Me = 0,5 (xn/2 + xn/2 + 1) 
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Směrodatná odchylka 

Podle Chrásky (2007) je nejčastěji používanou mírou variability pro data, která 

bylo získána měřením poměrovým (metrickým) nebo intervalovým. Je odmocninou 

z rozptylu. Rozptyl a směrodatná odchylka vystihují kolísání jednotlivých hodnot kolem 

aritmetického průměru (Chráska, 2007). Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky má 

tuto podobu: 

  

 

 

 

Variační rozpětí 

Variační rozpětí se používá pro přibližné posouzení rozptýlení hodnot. Jedná se o 

rozdíl mezi největší a nejmenší naměřenou hodnotou (Chráska, 2007). Podle Hendla 

(2009) se variační rozpětí počítá zřídka, ačkoli je jeho výpočet jednoduchý. Nevýhodou 

je velká citlivost vůči odlehlým hodnotám (Hendl, 2009). Vzorec pro výpočet je 

následující: 

R = xmax – xmin 

 Analýza rozptylu 4.4.3

Pod shrnujícím názvem analýza rozptylu se používají metody, které nám 

umožňují porovnání libovolného počtu průměrů (Hendl, 2009). Podle Chrásky (2007) 

lze základní myšlenku analýzy rozptylu vyjádřit takto: „Jestliže máme určitý soubor 

metrických dat, který je rozdělen do několika skupin, pak můžeme vypočítat dva na sobě 

nezávislé odhady rozptylu“ (Chráska, 2007, s. 132). Jeden vychází z rozptylu mezi 

průměry, druhý z rozptylu uvnitř skupin (Chráska, 2007). 

Dvoufaktorová analýza rozptylu 

 Podle Chrásky (2007) umožňuje dvoufaktorová analýza rozptylu postižení vlivu 

dvou současně působících faktorů – nezávisle proměnných na určitou závisle 

proměnnou (Chráska, 2007). 

Analýza rozptylu s opakováním 

Podle Hendla (2009) používáme analýzu rozptylu s opakováním v případě, kdy 

data získáváme ve více časových okamžicích a pokud se chceme přesvědčit, že se 

 2
1

xx
n

S  
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sledovaná proměnná mění. Jedním z předpokladů této statistické procedury je podmínka 

sféricity kovarianční matice (Hendl, 2009). V našem případě se jednalo a více než dva 

časové okamžiky (čtyři varianty hodu), při kterých jsme sledovali jeden výzkumný 

soubor, například praváky muže.  

 Tetrachorická korelace  4.4.4

 Koeficient tetrachorické korelace lze použít při testování těsnosti vztahu mezi 

dvěma proměnnými, které jsou vyjádřeny jako alternativní znaky, v našem případě se 

jednalo o dichotomické proměnné levá a pravá. Tento koeficient se také používá při 

posuzování citlivosti úloh v didaktických testech (Chráska, 2007). Lze vypočítat podle 

vztahu:  

 

 Míra věcné významnosti Cohenovo d 4.4.5

Cohenovo d můžeme použít při hodnocení efektu mezi dvěma nezávisle 

proměnnými. Vzorec pro výpočet je následující: 

d=(x1-x2)/√s
2
 

kde s
2
 = rozptyl společný oběma skupinám, který je vypočítán pomocí vzorce 

založeném na váženém průměru rozptylů v obou skupinách:  

s
2
= (n1 * s1

2
+ n2 * s2

2
) / (n1 + n2) 

Rozpětí absolutních hodnot Cohenova d: 

d > 0,8 = velký efekt 

d = 0,5 – 0,8 = střední efekt 

d = 0,2 – 0,5 = malý efekt  

(Cohen, 1988) 
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5 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou popsány výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit 

rozdílnost v úspěšnosti a rozmístění šipek při hodu na vertikálně umístěný cíl 

v závislosti na lateralitě a pohlaví vybraných jedinců výzkumného souboru, který byl 

tvořen silně pravorukou a silně levorukou populací studentů a studentek FTVS.  

Pro určení laterality jsme použili upravenou testovou baterii (Musálek, 2013), 

která obsahovala dotazníkovou část, preferenční úkoly a proficienční testy. V případě 

určování přesnosti v hodu na vertikálně umístěný cíl se pak dále jednalo o specifický 

úkol hod na terč.   

5.1 Dotazníková část  

 Dotazníková část obsahovala sedm položek v podobě otázek, které se týkaly 

běžně prováděných činností. Jednotlivé položky v dotazníku byly skórovány na 

Likertově pětibodové škále. Tyto hodnoty byly dále převedeny na škálu 0, 25, 50, 75, 

100 (viz podkapitola 4.2.1 – metodika práce). U všech probandů jsme nejprve vypočítali 

laterální kvocient (LQ) a následně jsme z výzkumného soboru vyřadili osoby, které 

nesplňovaly stanovená kritéria (viz metodika práce). Hodnota laterálního kvocientu 

každého probanda mohla nabývat hodnot v intervalu <0,100>, přičemž jako 

nevyhraněné byly označeny ty osoby, které odpověděly na více než dvě otázky 

možností – nemám pro danou činnost preferovanou končetinu, nebo u nich byly 

zaznamenány odpovědi se střídavou preferencí pravé a levé končetiny. U definování 

pravoruké subpopulace se tak jednalo o jedince se skóre v intervalu 50 - 70 a pro 

definování levoruké subpopulace se jednalo o jedince se skóre v intervalu 40 - 50. Z 

celkového počtu 69 osob jich 9 muselo být, kvůli nevyhraněnosti, vyřazeno. Do 

výzkumu tak bylo nakonec zařazeno 60 probandů. Míry polohy a variability na škále 

byly následující: 

Pravoruké osoby (n = 36) se pohybovaly v rozpětí od 71,42 do 100 s průměrnou 

hodnotou  ̅ = 81,54. Levoruké osoby (n = 24) vykazovaly rozpětí od 0 – 39,28, přičemž 

jejich  průměrná hodnota byla  ̅ = 23,21. 

Pravorucí muži (n = 21) vykazovali rozpětí od 71,42 do 100, přičemž průměrná 

hodnota byla  ̅ = 81,63. Pravoruké ženy (n = 15) se pohybovaly v rozpětí od 71,42 do 

92,82 a jejich průměrná hodnota byla  ̅ = 81,42.  
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Levorucí muži (n = 13) vykazovali rozpětí od 3,57 do 39,28 a jejich průměrná 

hodnota byla  ̅ = 21,42. Levoruké ženy (n = 11) se pohybovaly v rozpětí od 0 do 35,71, 

přičemž jejich průměrná hodnota byla  ̅ = 25,32. 

5.2 Preferenční úkoly 

 Část preferenčních úkolů byla rozdělena na činnosti zjištující preferenci horní 

končetiny a úkoly pro zjištění oční preference a oční dominance (viz příloha č. 4). 

Cílem použití preferenčních úkolů bylo zjistit případné odchylky od výsledků 

stranovosti získaných z dotazníkové části. Žádná z testovaných osob nevykázala 

opačnou nebo nevyhraněnou preferenci horní končetiny.  

 Preference horní končetiny 5.2.1

 Co se týče úkolů pro hodnocení horní končetiny, jako velice silný indikátor 

vyhraněnosti se ukázal být úkol „gumování“, který u všech subpopulací vykazoval 

100% četnost. Jinak tomu bylo v případě úkolu „hod míčkem“. Z celkového počtu 36 

pravorukých jedinců jich 34 (94,4% ) v tomto úkolu preferovalo svou pravou horní 

končetinu, jeden z nich (2,8% ) použil v jednom ze tří pokusů levou horní končetinu, a 

stejně tak jeden (2,8%) použil pro hod svou levou horní končetinu při všech třech 

pokusech. Z 24 levorukých jedinců jich 19 (79,2%) preferovalo svou levou horní 

končetinu pro všechny tři pokusy hodu a 5 z nich (20,8%) použilo pro vykonání úkolu 

svou pravou horní končetinu.  

Z pohledu pohlaví a stranovosti jsme zaznamenali největší rozdílnost v preferenci 

u levorukých žen, kde 4 z nich (36,4%) použily pro hod svou pravou horní končetinu a 

7 (63,6%) svou levou horní končetinu. Levorucí muži projevili stabilnější preferenci, 

kdy 12 z nich (92,3%) provedlo úkol levou horní končetinou a pouze jeden (7,7%) 

pravou horní končetinou. V případě pravorukých žen se jednalo o 14 z nich (93,3%), 

které použily při hodu svou pravou končetinu, a pouze jedna (6,7%) z nich použila 

levou horní končetinu v jednom z tří pokusů. Žádná z pravorukých žen nepoužila svou 

levou horní končetinu pro všechny tři pokusy hodu. Z pravorukých mužů jich 20 

(95,2%) použilo svou pravou horní končetinu a pouze jeden (4,8%) použil svou levou 

horní končetinu.   
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 Oční dominance 5.2.2

 Pro hodnocení oční dominance obsahovala testová baterie dvě položky s úkoly 

pro zjištění oční dominance a oční preference. Jejich vzájemný vztah je vyjádřen 

v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Těsnost vztahu mezi oční dominancí a oční preferencí  

 

Z tabulky výše je patrné, že nejtěsnější vztah mezi oční preferencí a oční 

dominancí se projevil u pravorukých mužů a je vyjádřen koeficientem korelace 0,94. 

Naopak nejslabší vztah těchto dvou položek byl evidentní u pravorukých žen, u kterých 

měl koeficient korelace hodnotu pouze 0,46. V tabulce č. 2 je zaznamenán reversní 

charakter oční dominance a oční preference oproti lateralitě horní končetiny u všech 

testovaných subpopulací.  

Tabulka č. 2: Reversní charakter oční dominance a oční preference oproti lateralitě horní 

končetiny 

Reversní charakter oční dominance a oční preference  

oproti lateralitě horní končetiny 

Pohlaví - Stranovost Oční preference % Oční dominance % 

Muži - pravorucí 28,6 28,6 

Muži - levorucí 41,7 25 

Ženy - pravoruké 20 6,7 

Ženy - levoruké 45,5 45,5 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že největší hodnota reversního charakteru oční 

preference byla u levorukých žen, kdy 45,5%  z nich mělo pravé oko preferované oproti 

lateralitě horní končetiny. Stejně tak v případě oční dominance mělo 45,5% levorukých 

žen dominantní pravé oko. Nejmenší hodnotu reversního charakteru oční preference a 

oční dominance projevily pravoruké ženy, kdy 20% mělo preferované a 6,7% 

dominantní levé oko oproti lateralitě své horní končetiny.  

Korelace mezi oční preferencí a oční dominancí 

Pohlaví / Stranovost r preference preference preference preference 

Muži - pravorucí dominance 0,94       

Muži - levorucí dominance 

 

0,76     

Ženy - pravoruké dominance 

 

  0,46   

Ženy - levoruké dominance   

 

  0,86 

r – Tetrachorický koeficient korelace 
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V souvislosti s oční preferencí a oční dominancí jsme dále zjistili, že z celkového 

počtu 60 testovaných osob mělo 63% preferované pravé oko a 37% preferovalo oko 

levé, při monokulární činnosti. Pomocí testu oční dominance (binokulární rivality) jsme 

zjistili, že 62% z testovaných osob vykazovalo dominanci pravého oka a 38% 

dominanci levého oka.  

5.3 Proficienční testy  

 Část proficienčních testů obsahovala dva testy pro hodnocení horních končetin 

v podobě obkreslování spirály a tečkování. 

 Proficienční test „Spirála“ – popisné údaje 5.3.1

 V tabulce č. 3 jsou zaznamenány průměrné hodnoty dosažených výsledků u 

jednotlivých subpopulací. Těchto výsledků dosáhly jednotlivé subpopulace při práci své 

preferované horní končetiny. 

 

Tabulka č. 3: Přesnost provedení při testu „Spirála“ – vykonaný preferovanou horní končetinou 

"Spirála" - test provedený preferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota  Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 30,33 7,68 30 

Muži - levorucí 13 25,23 4,49 25 

Ženy - pravoruké 15 31 4,89 31 

Ženy - levoruké 11 26,45 7,39 26 

n – počet probandů 

Z tabulky viz výše je patrné, že nejdéle trvalo provedení testu pravorukým ženám, 

jejichž průměrná hodnota při využití pravé, preferované horní končetiny byla 31 vteřin. 

Nejrychleji pak zvládli tento proficienční test levorucí muži, jejichž průměrná hodnota 

při využití levé horní končetiny byla 25,23 vteřin.  

 Pro názornou ukázku rozdílností v rozložení dat u jednotlivých subpopulací, 

v závislosti na pohlaví a lateralitě, uvádíme obrázek č. 1, viz níže. 
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Výsledky jednotlivých subpopulací dosažené při práci nepreferovanou horní 

končetinou jsou uvedeny v tabulce č. 4 níže. Nejdéle trvalo provedení testu skupině 

pravorukých žen, jejichž průměrná hodnota při práci levou horní končetinou dosahovala 

téměř 57 vteřin. Nejrychleji tento úkol zvládli levorucí muži, kterým stačilo na 

provedení testu průměrně 45,15 vteřin.  

Tabulka č. 4: Přesnost provedení testu „Spirála“ – vykonaný nepreferovanou horní končetinou 

"Spirála" - test provedený nepreferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota (sec.) Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 49,23 8,47 48 

Muži - levorucí 13 45,15 12,82 42 

Ženy - pravoruké 15 56,93 13,93 59 

Ženy - levoruké 11 48 16,38 48 

n – počet probandů 

Pravorucí muži – preferovaná horní končetina (pravá) Levorucí muži – preferovaná horní končetina (levá) 

Pravoruké ženy – preferovaná horní končetina (pravá) Levoruké ženy – preferovaná horní končetina (levá) 

Obr. č. 1: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – preferovaná horní končetina 

při testu „Spirála“ 
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Z výsledků výše vyplývá, že obkreslování spirály s využitím nepreferované horní 

končetiny trvalo všem probandům významně déle, oproti práci preferovanou horní 

končetinou. Tudíž je zřejmé, že žádná subpopulace nevykázala opačnou šikovnost. To 

znamená, že nikdo z testovaných osob neměl šikovnější horní končetinu, než tu kterou 

označil, a která byla pozorovaná jako jeho preferovaná. Z výsledných hodnot je dále 

patrné, že lepších výsledků dosahovala subpopulace levorukých jedinců (muži i ženy) a 

to jak při práci preferovanou, tak nepreferovanou horní končetinou. 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 2 jsou uvedeny grafy normality rozložení dat jednotlivých 

subpopulací v závislosti na pohlaví a lateralitě. Jedná se o proficienční test „Spirála“ 

provedený nepreferovanou horní končetinou. 

 

  

Pravorucí muži – nepreferovaná horní končetina (levá) 
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Levorucí muži – nepreferovaná horní končetina (pravá) 

Pravoruké ženy – nepreferovaná horní končetina (levá) Levoruké ženy – nepreferovaná horní končetina (pravá) 

Obr. č. 2: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – nepreferovaná horní 

končetina při testu „Spirála“ 
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Tabulka č. 5: Rozdíl v přesnosti mezi preferovanou a nepreferovanou horní končetinou při testu 

„Spirála“ 

"Spirála" - rozdíl mezi preferovanou a nepreferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota (sec.) Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 18,9 6,48 19 

Muži - levorucí 13 19,92 12,25 19 

Ženy - pravoruké 15 25,93 12,16 25 

Ženy - levoruké 11 21,54 16,77 26 

n – počet probandů 

 Z tabulky č. 5 je zřejmé, že nejmarkantnějšího rozdílu mezi preferovanou a 

nepreferovanou horní končetinou dosáhly pravoruké ženy, jejichž průměrná hodnota 

rozdílu byla téměř 26 vteřin. Naopak nejmenší rozdíl je patrný u pravorukých mužů. 

Všechny rozdíly v práci preferované a nepreferované horní končetiny v testu „Spirála“ 

se ukázaly jako statisticky významné p ˂ 0,01. 

 Proficienční test „Tečkování“ popisné údaje 5.3.2

Průměrné hodnoty výsledků, kterých dosáhly jednotlivé subpopulace při 

„Tečkování“ preferovanou horní končetinou znázorňuje tabulka č. 6. Největší počet 

teček při tečkování zaznamenala subpopulace levorukých žen, které za stanovený čas 

umístily průměrně 44,09 teček. Nejmenší počet teček pak umístili pravorucí muži, 

v průměru 38,57 teček. Z výsledků dosažených preferovanou horní končetinou při 

tečkování je opět patrné, že zadaný úkol lépe provedla subpopulace levorukých jedinců 

ve srovnání s pravorukými. 

 

Tabulka č. 6: Přesnost provedení při testu „Tečkování“ – vykonaný preferovanou horní  

končetinou 

"Tečkování" - test provedený preferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota  Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 38,57 9,19 36 

Muži - levorucí 13 42 6,15 42 

Ženy - pravoruké 15 39,13 11,07 41 

Ženy - levoruké 11 44,09 8,82 44 
n – počet probandů 
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Na obrázku č. 3 jsou uvedeny grafy normality rozložení dat. Názorně jsou zde 

uvedeny výkony testovaných jedinců v závislosti na pohlaví a lateralitě. 

Při práci nepreferovanou horní končetinou dosáhly nejlepšího výsledku opět 

levoruké ženy, které umístily průměrně nejvíce teček. Jejich průměrná hodnota byla 

24,09 teček. Nejméně teček umístili pravorucí muži, kteří průměrně označili 22,23 

teček, viz tabulka č. 7. I v tomto případě je patrné, že lépe si vedli levorucí jedinci 

oproti pravorukým. 

Tabulka č. 7: Přesnost provedení při testu „Tečkování“ – vykonaný nepreferovanou horní 

končetinou 

"Tečkování" - test provedený nepreferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota  Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 22,23 10,48 22 

Muži - levorucí 13 23,76 6,89 26 

Ženy - pravoruké 15 22,8 6,95 24 

Ženy - levoruké 11 24,09 8,04 21 

n – počet probandů 

Pravorucí muži – preferovaná horní končetina (pravá) Levorucí muži – preferovaná horní končetina (levá) 

Pravoruké ženy – preferovaná horní končetina (pravá) Levoruké ženy – preferovaná horní končetina (levá) 

Obr. č. 3: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – preferovaná horní končetina 

při testu „Tečkování“ 
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Z výsledků jednotlivých subpopulací (tabulka č. 6 a 7 výše) vyplývá, že u žádné 

z nich se neprojevila opačná šikovnost. To znamená, že stejně jako v předchozím testu 

(Spirála) nikdo z levorukých ani pravorukých jedinců neměl šikovnější horní končetinu, 

než tu kterou označili a která byla pozorována jako jejich preferovaná. Z výsledných 

hodnot bylo opět zjištěno, že při testu tečkování si vedla lépe subpopulace levorukých 

jedinců ve srovnání se subpopulací pravorukých jedinců. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 4 jsou zobrazeny výkony jednotlivých subpopulací zaznamenané v 

grafech normality rozložení dat. Dosažené hodnoty jsou zde uvedeny v závislosti na 

pohlaví a lateralitě. 

 

 

 

Pravorucí muži – nepreferovaná horní končetina (levá) Levorucí muži – nepreferovaná horní končetina (pravá) 

Pravoruké ženy – nepreferovaná horní končetina (levá) Levoruké ženy – nepreferovaná horní končetina (pravá) 

Obr. č. 4: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – nepreferovaná horní 

končetina při testu „Tečkování“ 
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Tabulka č. 8: Rozdíl v přesnosti mezi preferovanou a nepreferovanou horní končetinou při testu 

„Tečkování“ 

"Tečkování" - rozdíl mezi preferovanou a nepreferovanou horní končetinou 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota  Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 16,33 10,55 15 

Muži - levorucí 13 18,23 7,98 19 

Ženy - pravoruké 15 16,33 5,45 17 

Ženy - levoruké 11 20 11,37 19 

n – počet probandů 

 Z tabulky č. 8 je zřejmé, že největší rozdíl mezi preferovanou a nepreferovanou 

horní končetinou, při „Tečkování“, byl zaznamenán u levorukých žen. V průměru se 

jejich výkon lišil o 20 teček. Nejmenšího rozdílu dosáhly pravoruké ženy a stejně tak i 

pravorucí muži. Všechny rozdíly v práci preferované a nepreferované horní končetiny 

v testu „Tečkování“ se ukázaly jako statisticky významné p ˂ 0,01. 

5.4 Hod na terč  

 Hod na terč – popisné údaje 5.4.1

 První variantou hodu, kterou testovaní jedinci podstoupili, byla varianta 

preferovaná ruka x preferované oko. Při tomto způsobu hodu byli nejpřesnější pravorucí 

muži s nepatrným odstupem od levorukých mužů. Nejmenší hodnoty 14,45 bodů 

dosáhly levoruké ženy, viz tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9: Výsledky jednotlivých subpopulací v přesnosti umisťování šipek při dané variantě 

hodu 

Hod na terč  - preferovaná ruka x preferované oko 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 19,04 4,45 19 

Muži - levorucí 13 19 3,16 19 

Ženy - pravoruké 15 17,2 4,58 17 

Ženy - levoruké 11 14,45 6,78 15 

n – počet probandů 
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 Obrázek č. 5 znázorňuje grafy normality rozložení dat jednotlivých subpopulací 

v závislosti na pohlaví a lateralitě. 

 

Tabulka č. 10: Výsledky jednotlivých subpopulací v přesnosti umisťování šipek při dané variantě 

hodu 

Hod na terč  - preferovaná ruka x nepreferované oko 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 20,47 3,17 22 

Muži - levorucí 13 22 3,24 23 

Ženy - pravoruké 15 17,66 5,88 19 

Ženy - levoruké 11 15,54 5,31 16 

n – počet probandů 

 Při druhé variantě hodu viz tabulka č. 10, dosáhli nejlepšího výsledku levorucí 

muži, kteří v průměru získávali hodnotu 22 bodů. Naopak jako nejhorší se opět ukázaly 

být levoruké ženy s průměrnou hodnotou 15,54 bodů. Grafy normality rozložení dat 

jednotlivých subpopulací v závislosti na pohlaví a lateralitě jsou uvedeny na obrázku č. 

6 níže. 

Pravorucí muži – preferovaná ruka x preferované oko 
(pravá horní končetina x pravé oko) 

 

Levorucí muži – preferovaná ruka x preferované 
oko (levá horní končetina x levé oko) 

 

Pravoruké ženy – preferovaná ruka x preferované oko 
(pravá horní končetina x pravé oko) 

Levoruké ženy – preferovaná ruka x preferované 
oko (levá horní končetina x levé oko) 

Obr. č. 5: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – hod preferovaná horní 

končetina x preferované oko 
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Tabulka č. 11: Výsledky jednotlivých subpopulací v přesnosti umisťování šipek při dané variantě 

hodu 

Hod na terč  - nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 16,23 4,08 17 

Muži - levorucí 13 20,38 6,1 21 

Ženy - pravoruké 15 11,4 3,33 12 

Ženy - levoruké 11 12,27 7,53 15 

n – počet probandů 

 Při variantě hodu nepreferovaná ruka x nepreferované oko potvrdili svou přesnost 

z předchozích dvou variant levorucí muži, kteří průměrně dosahovali hodnoty 20,38 

bodů. Nejhoršího skóre dosáhly pravoruké ženy, které získaly v průměru 11,4 bodů, viz 

tabulka č. 11. Grafy normality rozložení dat jsou zaznamenány na obrázku č. 7. 

 

 

 

 

Pravorucí muži – preferovaná ruka x nepreferované oko 
(pravá horní končetina x levé oko) 

Levorucí muži – preferovaná ruka x nepreferované 
oko (levá horní končetina x pravé oko) 

Pravoruké ženy – preferovaná ruka x nepreferované oko 
(pravá horní končetina x levé oko) 

Levoruké ženy – preferovaná ruka x nepreferované 
oko (levá horní končetina x pravé oko) 

Obr. č. 6: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – hod preferovaná horní 

končetina x nepreferované oko 
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Z tabulky č. 12 je patrné, že při poslední variantě hodů nepreferovaná ruka x 

preferované oko dosahovali opět nejlepších hodnot levorucí muži, v průměru 18,23. 

Nejmenší hodnoty, v průměru 11,72, dosáhl vzorek levorukých žen. 

 

Tabulka č. 12: Výsledky jednotlivých subpopulací v přesnosti umisťování šipek při dané variantě 

hodu 

Hod na terč  - nepreferovaná ruka x preferované oko 

Pohlaví - Stranovost n Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Medián 

Muži - pravorucí 21 14,9 5,19 15 

Muži - levorucí 13 18,23 3,83 18 

Ženy - pravoruké 15 14,66 4,13 14 

Ženy - levoruké 11 11,72 6,18 13 

n – počet probandů   

Na obrázku č. 8 níže jsou uvedeny jednotlivé výkony testovaných osob 

zaznamenané v grafech normality rozložení dat. Jednotlivé grafy jsou uvedeny 

v závislosti na pohlaví a lateralitě. 

Pravorucí muži – nepreferovaná ruka x nepreferované 
oko (levá horní končetina x levé oko) 

Levorucí muži – nepreferovaná ruka x nepreferované 
oko (pravá horní končetina x pravé oko) 

Pravoruké ženy – nepreferovaná ruka x nepreferované oko 
(levá horní končetina x levé oko) 

Levoruké ženy – nepreferovaná ruka x nepreferované 
oko (pravá horní končetina x pravé oko) 

Obr. č. 7: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – hod nepreferovaná horní 

končetina x nepreferované oko 
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Pravorucí muži – nepreferovaná ruka x preferované oko 
(levá horní končetina x pravé oko) 

 

Levorucí muži – nepreferováná ruka x preferované 
oko (pravá horní končetina x levé oko) 

Pravoruké ženy – nepreferovaná ruka x preferované oko 
(levá horní končetina x pravé oko) 

Levoruké ženy – nepreferovaná ruka x preferované 
oko (pravá horní končetina x levé oko) 

Obr. č. 8: Grafy normality rozložení dat pro jednotlivé subpopulace – hod nepreferovaná horní 

končetina x preferované oko 
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 Hod na terč – analýza rozptylu 5.4.2

 Mezi výslednými hodnotami, které byly dosaženy při variantě hodů preferovaná 

ruka a preferované oko, byl zjištěn, pomocí analýzy rozptylu, rozdíl mezi dosaženými 

výsledky jednotlivých subpopulací. Na základě výsledků Tukey-Krameryho post hoc 

testu byl tento rozdíl zaznamenán mezi pohlavím. Muži vykazovali významně lepší 

přesnost, průměrně o více než 3 body ve srovnání s ženami, viz tabulka č. 14 a graf č. 1. 

Věcná významnost tohoto rozdílu byla zjištěna na úrovni Cohenovo d = 0,7, což 

vyjadřuje střední efekt rozdílu mezi dosaženými výsledky. Musíme zde zmínit, že 

významný rozdíl do jisté míry zapříčinila svými výsledky subpopulace levorukých žen, 

která vykazovala nejhorší přesnost ve srovnání s ostatními subpopulacemi, viz tabulka 

č. 13 níže. 

Tabulka č. 13: Rozdíl v přesnosti hodů na terč mezi jednotlivými  

subpopulacemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 14: Rozdíl v přesnosti hodů na terč v souvislosti 

s pohlavím a lateralitou při dané variantě hodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Hod na terč" 

preferovaná ruka x preferované oko 

Subpopulace n Průměrná hodnota 

Muži - levorucí 13 19 

Ženy - levoruké 11 14,45 

Muži - pravorucí 21 19,04 

Ženy - pravoruké 15 17,2 

n - počet probandů  

"Hod na terč" 

preferovaná ruka x preferované oko 

Pohlaví n Průměrná hodnota 

Muži  34   19,02* 

Ženy 26 15,82 

Lateralita n Průměrná hodnota 

Leváci 24 16,72 

Praváci 36 18,12 

n – počet probandů 

F - ratio 6,38 

* p < 0,05 statisticky významný rozdíl 

Graf č. 1: Rozdíl v přesnosti hodů - pohlaví 

* 
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 Při variantě hodu preferovaná ruka x nepreferované oko byl zjištěn, po provedení 

analýzy rozptylu, rozdíl v přesnosti mezi jednotlivými subpopulacemi. Na základě 

výsledků Tukey-Krameryho post hoc testu bylo zjištěno, že tento významný rozdíl byl 

mezi výslednými hodnotami mužů a žen. Věcná významnost tohoto rozdílu byla 

zjištěna na úrovni Cohenovo d = 1,1, což značí velký efekt rozdílu mezi výslednými 

hodnotami. Muži obecně vykazovali tendenci lepší přesnosti ve srovnání s ženami, viz 

tabulka č. 16 a graf č. 2.  

Jestliže nahlédneme do tabulky č. 15 je zřejmé, že tento rozdíl v souvislosti 

s pohlavím je způsoben tendencí levorukých žen, které vykazovaly nejhorší přesnost ze 

všech subpopulací. Tudíž výsledné skóre subpopulace žen zásadně ovlivnily. 

 

Tabulka č. 15: Rozdíl v přesnosti hodů na terč mezi jednotlivými  

subpopulacemi 

"Hod na terč" 

preferovaná ruka x nepreferované oko 

Subpopulace n Průměrná hodnota 

Muži - levorucí 13 22 

Ženy - levoruké 11 15,54 

Muži - pravorucí 21 20,47 

Ženy - pravoruké 15 17,66 

n - počet probandů  

 
Tabulka č. 16: Rozdíl v přesnosti hodů na terč v souvislosti 

s pohlavím a lateralitou při dané variantě hodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hod na terč" 

preferovaná ruka x nepreferované oko 

Pohlaví n Průměrná hodnota 

Muži  34   21,23* 

Ženy 26 16,60 

Lateralita n Průměrná hodnota 

Leváci 24 18,77 

Praváci 36 19,07 

n – počet probandů 

F - ratio 15,55 

* p < 0,05 – statisticky významný rozdíl 

Graf č. 2: Rozdíl v přesnosti hodů - pohlaví 

* 
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Analýza rozptylu odhalila rozdíl mezi výslednými hodnotami také při variantě 

nepreferovaná ruka a nepreferované oko. Výsledky Tukey-Krameryho post hoc testu 

ukázaly, že tento významný rozdíl je opět mezi muži a ženami, tedy v souvislosti 

s pohlavím. Muži opět vykázali tendenci přesněji zasahovat terč oproti ženám, které 

v průměru dosahovaly hodnoty pouze 11,83 bodů, viz tabulka č. 18. Tento signifikantní 

rozdíl nelze v tomto případě přisoudit pouze levorukým ženám, ale ženám obecně, viz 

tabulka č. 17. Věcná významnost tohoto rozdílu byla zjištěna na úrovni Cohenovo         

d = 1,2, což značí velký efekt rozdílu mezi dosaženými hodnotami. 

Ač se zdá být patrný rozdíl také mezi levorukou a pravorukou subpopulací, je 

nutné zmínit, že na základě analýzy dostatečné síly testu a dostatečné effect size (věcně 

významného rozdílu) by pro průkaznost zjištěných rozdílů bylo nutné, výzkumné 

soubory leváků a praváků rozšířit o dvojnásobek. 

Tabulka č. 17: Rozdíl v přesnosti hodů na terč mezi jednotlivými  

subpopulacemi 

"Hod na terč" 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Subpopulace n Průměrná hodnota 

Muži - levorucí 13 20,38 

Ženy - levoruké 11 12,27 

Muži - pravorucí 21 16,23 

Ženy - pravoruké 15 11,4 

n - počet probandů 

 
Tabulka č. 18: Rozdíl v přesnosti hodů na terč v souvislosti 

s pohlavím a lateralitou při dané variantě hodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hod na terč" 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Pohlaví n Průměrná hodnota 

Muži  34   18,31* 

Ženy 26 11,83 

Lateralita n Průměrná hodnota 

Leváci 24 16,32 

Praváci 36 13,81 

n - počet probandů  

F - ratio 22,12 

* p < 0,05 statisticky významný rozdíl 

Graf č. 3: Rozdíl v přesnosti hodů - pohlaví 
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Poslední variantou, kterou testované osoby podstoupily, byla nepreferovaná ruka 

x preferované oko.   zde byl zjištěn pomocí analýzy rozptylu rozdíl v dosažených 

hodnotách. Na základě výsledků Tukey-Krameryho post hoc testu byl zjištěn 

signifikantní rozdíl opět mezi pohlavím, viz tabulka č. 20 a graf č. 4 s tím rozdílem, že 

oproti předcházejícím výsledkům nemá faktor laterality „pouze“ aditivní charakter, ale 

že se tento faktor násobí v měřené přesnosti s faktorem pohlaví. Pravděpodobnou 

příčinu můžeme hledat ve významně vyšším skóre (přesnosti) u levorukých mužů, kteří 

byli přesnější, ve srovnání s pravorukými muži, o více než 3 body, viz tabulka č. 19.  

Věcná významnost obou těchto rozdílů byla zjištěna na úrovni Cohenovo d = 0,7. 

Tato hodnota vyjadřuje střední efekt věcné významnosti rozdílu mezi dosaženými 

výsledky jednotlivých subpopulací. Zajímavým zjištěním bylo to, že i v tomto případě 

levoruké ženy zaznamenaly opět nejhorší výsledky (11,72) ve srovnání s ostatními 

subpopulacemi. 

Tabulka č. 19: Rozdíl v přesnosti hodů na terč mezi jednotlivými  

subpopulacemi 

"Hod na terč" 

nepreferovaná ruka x preferované oko 

Subpopulace n Průměrná hodnota 

Muži - levorucí 13   18,23* 

Ženy - levoruké 11 11,72 

Muži - pravorucí 21 14,90 

Ženy - pravoruké 15 14,66 

n - počet probandů  

F – ratio 5,83  
* p < 0,05 statisticky významný rozdíl 

Tabulka č. 20: Rozdíl v přesnosti hodů na terč v souvislosti 

s pohlavím a lateralitou při dané variantě hodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Hod na terč" 

nepreferovaná ruka x preferované oko 

Pohlaví n Průměrná hodnota 

Muži  34   16,56* 

Ženy 26 13,19 

Lateralita n Průměrná hodnota 

Leváci 24 14,97 

Praváci 36 14,78 

n – počet probandů 

F - ratio 6,74 

* p < 0,05 staticky významný rozdíl 

Graf č. 4: Rozdíl v přesnosti hodů - pohlaví 

* 
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 Hod na terč – analýza rozptylu s opakováním 5.4.3

 V této podkapitole uvádíme, zda se v rámci jednotlivých subpopulací významně 

lišily dosažené výsledky v závislosti na čtyřech variantách hodů provedené v časové 

souslednosti (preferovaná ruka x preferované oko; preferovaná ruka x nepreferované 

oko; nepreferovaná ruka x preferované oko; nepreferovaná ruka x nepreferované oko). 

 Na základě výsledků analýzy rozptylu s opakováním byl zjištěn rozdíl mezi 

dosaženými hodnotami, kterých dosáhli pravorucí muži, přičemž prostřednictvím 

výsledků Tuckey-Krameryho post hoc testu byly zaznamenány následující, konkrétní 

rozdíly (tabulka č. 21):  

Významně lepší skóre:  

1) preferovaná ruka x nepreferované oko vs.: 

a) nepreferovaná ruka x preferované oko 

Cohenovo d = 1,3 

b) nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Cohenovo d = 1,2 

2) preferovaná ruka x preferované oko vs. nepreferovaná ruka x preferované oko     

Cohenovo d = 0,9 

Tabulka č. 21: Rozdíly mezi jednotlivými variantami hodů – pravorucí muži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pravorukých žen byl na základě výsledků analýzy rozptylu s opakováním 

konstatován staticky významný rozdíl mezi jednotlivými variantami hodů. Konkrétní 

zjištění těchto rozdílností bylo provedeno prostřednictvím Tukey-Krameryho post hoc 

testu, který zjistil, že signifikantní rozdíly jsou následující (tabulka č. 22 níže):  

"Hod na terč" – přesnost 

PRAVORUCÍ MUŽI 

Varianta hodu n 
Průměrná 

hodnota 

preferovaná ruka x preferované oko 21 19,04* 

preferovaná ruka x nepreferované oko 21 20,47* 

nepreferovaná ruka x preferované oko 21           14,90 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 21           16,23 

n – počet probandů 

F - ratio 11, 21 

* p < 0,05 statisticky významný výsledek 
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Významně lepší skóre:  

1) preferovaná ruka x nepreferované oko vs. nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Cohenovo d = 1,4 

 

2) preferovaná ruka x preferované oko vs. nepreferovaná ruka x nepreferované oko 

Cohenovo d = 1,5 

Tabulka č. 22: Rozdíly mezi jednotlivými variantami hodů – pravoruké ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce č. 23 jsou uvedeny výsledky, kterých dosáhli levorucí muži při 

jednotlivých variantách hodů. Na základě analýzy rozptylu s opakováním nebyly 

konstatovány signifikantní rozdíly v dosaženém skóre mezi jednotlivými variantami. 

Tabulka č. 23: Rozdíly mezi jednotlivými variantami hodů – levorucí muži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako u levorukých mužů, tak ani u levorukých žen nebyl, na základě 

analýzy rozptylu s opakováním, zjištěn významný rozdíl v přesnosti umisťování šipek 

v souvislosti s některou z provedených variant hodů, viz tabulka č. 24 níže. 

"Hod na terč" – přesnost 

PRAVORUKÉ ŽENY 

Varianta hodu n 
Průměrná 

hodnota 

preferovaná ruka x preferované oko 15 17,2* 

preferovaná ruka x nepreferované oko 15   17,66* 

nepreferovaná ruka x preferované oko 15 14,66 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 15            11,4 

n  - počet probandů 

F - ratio 8, 76 

* p < 0,05 statisticky významný výsledek 
 

"Hod na terč" – přesnost 

LEVORUCÍ MUŽI 

Varianta hodu n 
Průměrná 

hodnota 

preferovaná ruka x preferované oko 13 19 

preferovaná ruka x nepreferované oko 13 22 

nepreferovaná ruka x preferované oko 13 18,23 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 13 20,38 

n – počet probandů 
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Tabulka č. 24: Rozdíly mezi jednotlivými variantami hodů – levoruké ženy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Četnosti umisťování šipek při hodu na terč 5.4.4

 Jako první jsme hodnotili subpopulaci pravorukých mužů, kteří při variantě hodu 

preferovaná horní končetina x preferované oko vykázali významně větší tendenci 

umisťovat šipky do pravého dolního segmentu terče, viz obr. č. 9. Na základě testu 

dobré shody, byl zjištěn signifikantní rozdíl v četnosti zásahů jak mezi horními a 

dolními segmenty terče, tak mezi pravou a levou polovinou terče, viz tabulka č. 25. 

Tabulka č. 25:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč  - pravorucí muži 

Preferovaná ruka x preferované oko – PRAVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 5 PH = 18 
58,39 0,74 < 0,001 

LD = 24 PD = 58 
LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 

p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

Při variantě hodu preferovaná horní končetina x nepreferované oko vykázali 

pravorucí muži významně větší tendenci v četnosti umisťování šipek do levého dolního 

segmentu terče (obr. č. 10 níže).   zde byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi horní a dolní 

polovinou, a také mezi levou a pravou polovinou terče, přičemž pravý horní segment 

terče nebyl téměř zasahován, viz tabulka č. 26 níže. 

"Hod na terč" – přesnost 

LEVORUKÉ ŽENY 

Varianta hodu n 
Průměrná 

hodnota 

preferovaná ruka x preferované oko 11 14,45 

preferovaná ruka x nepreferované oko 11 15,54 

nepreferovaná ruka x preferované oko 11 11,72 

nepreferovaná ruka x nepreferované oko 11 12,27 

n – počet probandů 

Obr. č. 9: Nejčastěji zasahovaný segment terče – pravorucí muži 



 

79 

 

Tabulka č. 26:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – pravorucí muži 

Preferovaná ruka x nepreferované oko – PRAVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 20 PH = 9 
36,21 0,59 < 0,001 

LD = 51 PD = 25 
LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

Při hodu nepreferovaná horní končetina x nepreferované oko byla zjištěna, u 

pravorukých mužů, tendence umisťovat šipky častěji do dolních segmentů terče (obr. č. 

11). Na základně testu dobré shody byl zjištěn signifikantní rozdíl v čestnosti zásahů 

mezi horní a dolní polovinou terče, nikoliv však mezi levou a pravou polovinou terče, 

viz tabulka č. 27. 

Tabulka č. 27:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč  - pravorucí muži 

Nepreferovaná ruka x nepreferované oko – PRAVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 14 PH = 17 
17,85 0,41 < 0,001 

LD = 36 PD = 38 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 

p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

 Při hodu nepreferovaná horní končetina x preferované oko byla u pravorukých 

mužů zřejmá tendence umisťovat šipky častěji do pravého dolního segmentu terče, viz 

obr. č. 12 níže. Významný rozdíl v četnosti zásahů byl zjištěn jak mezi horními a 

dolními segmenty terče, tak mezi pravou a levou polovinou terče, viz tabulka č. 28 níže. 

Obr. č. 10: Nejčastěji zasahovaný segment terče – pravorucí muži 

Obr. č. 11: Nejčastěji zasahované segmenty terče – pravorucí muži 
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Obr. č. 13: Nejčastěji zasahovaný segment terče – pravoruké ženy 

 

Tabulka č. 28:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – pravorucí muži 

Nepreferovaná ruka x preferované oko – PRAVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 10 PH = 18 
32,48 0,56 < 0,001 

LD = 28 PD = 49 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

 Pravoruké ženy při variantě hodu preferovaná horní končetina x preferované oko 

projevily tendenci zasahovat častěji pravý dolní segment terče (obr. č. 13). Na základě 

provedeného testu dobré shody byl zjištěn signifikantní rozdíl v četnosti zásahů mezi 

horní a dolní polovinou terče, a také mezi pravou a levou polovinou terče, přičemž levý 

horní segment terče byl velice málo zasahován, viz tabulka č. 29. 

Tabulka č. 29:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč  - pravoruké ženy 

Preferovaná ruka x preferované oko – PRAVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 9 PH = 17 
14,54 0,44 < 0,05 

LD = 18 PD = 31 
LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

 Významný rozdíl mezi horními a dolními segmenty terče a také mezi levou a 

pravou polovinou terče v čestnosti umisťování šipek byl zjištěn u pravorukých žen také 

při variantě hodu preferovaná ruka x nepreferované oko (tabulka č. 30 níže). S tím 

rozdílem, že významně častěji zasahovaly pravoruké ženy levý dolní segment terče, viz 

obr. č. 14 níže. 

Obr. č. 12: Nejčastěji zasahovaný segment terče – pravorucí muži 
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Tabulka č. 30:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč  - pravoruké ženy 

Preferovaná ruka x nepreferované oko – PRAVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 18 PH = 11 
11,98 0,39 < 0,05 

LD = 31 PD = 15 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 Při variantě hodu nepreferovaná ruka x nepreferované oko nebyl, u pravorukých 

žen, zjištěn významný rozdíl v četnosti zásahů mezi levou a pravou polovinou terče, ale 

pouze mezi horními a dolními segmenty terče, přičemž horní segmenty nebyly téměř 

využívány, viz tabulka č. 31. Významně častěji zasahovaly pravoruké ženy levý a pravý 

dolní segment terče. Zasahované segmenty terče jsou zaznamenány na obr. č. 15. 

Tabulka č. 31:  Tendence umisťování šipek při házení na terč  - pravoruké ženy 

Nepreferovaná ruka x nepreferované oko – PRAVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 11 PH = 9 
17,10 0,47 < 0,001 

LD = 30 PD = 25 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 
 

 

 

 Z tabulky č. 32 níže je zřejmé, že u pravorukých žen při hodu nepreferovaná ruka 

x preferované oko nebyl, na základě testu dobré shody, zjištěn signifikantní rozdíl 

v četnostech zásahů mezi jednotlivými segmenty terče. Ovšem je také zřejmé, že větší 

počet šipek dopadal do pravého dolního segmentu terče. Rozložení zásahů jednotlivých 

segmentů terče je zaznamenáno na obr. č. 16 níže. 

Obr. č. 14: Nejčastěji zasahovaný segment terče – pravoruké ženy 

Obr. č. 15: Nejčastěji zasahované segmenty terče – pravoruké ženy 
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Tabulka č. 32:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – pravoruké ženy   

Nepreferovaná ruka x preferované oko – PRAVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 12 PH = 16 
7,40 0,31 -- 

LD = 19 PD = 28 
LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 
 

Z tabulek výše je patrné, že u subpopulace pravorukých jedinců (muži, ženy) byla 

zaznamenána téměř podobná (s výjimkou poslední varianty hodu) tendence 

v umisťování šipek v průběhu jednotlivých variant hodů.  

Levorucí muži při využití preferované horní končetiny a preferovaného oka 

významně častěji zasahovali levý dolní segment terče (obr. č. 17). Na základě 

provedeného testu dobré shody byl zjištěn signifikantní rozdíl v četnostech zásahů jak 

mezi horními a dolními segmenty terče, tak mezi levou a pravou polovinou terče, 

přičemž pravý horní segment terče nebyl vůbec zasažen, viz tabulka č. 33. 

Tabulka č. 33:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levorucí muži 

Preferovaná ruka x preferované oko – LEVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 16 PH = 0 
43,86 0,82 < 0,001 

LD = 37 PD = 12 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17: Nejčastěji zasahovaný segment terče – levorucí muži 

 

Obr. č. 16: Rozložení jednotlivých hodů – pravoruké ženy 
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Co se týče varianty hodu preferovaná ruka x nepreferované oko, u levorukých 

mužů nebyla zjištěna významná tendence v umisťování šipek do některého ze čtyř 

segmentů terče, viz obr. č. 18. Jak je znázorněno v tabulce č. 34, nebyl zde zjištěn ani 

signifikantní rozdíl v umisťování mezi jednotlivými segmenty terče, viz níže. 

Tabulka č. 34:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levorucí muži   

Preferovaná ruka x nepreferované oko – LEVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 14 PH = 15 
1,27 0,14 -- 

LD = 20 PD = 16 
LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

Z tabulky č. 35 je patrné, že u levorukých mužů byl zjištěn, při variantě hodu 

nepreferovaná horní končetina x nepreferované oko, signifikantní rozdíl v umisťování 

šipek pouze mezi horními a dolními segmenty terče, nikoliv však mezi levou a pravou 

polovinou terče. Levorucí muži vykazovali tendenci zasahovat častěji levý a pravý dolní 

segment terče oproti horním segmentům, jak je znázorněno na obr. č. 19. 

Tabulka č. 35:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč  - levorucí muži 

Nepreferovaná ruka x nepreferované oko – LEVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 11 PH = 11 
7,87 0,31 < 0,05 

LD = 20 PD = 23 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 Obr. č. 19: Nejčastěji zasahované segmenty terče – levorucí muži 

 

Obr. č. 18: Rozložení jednotlivých hodů – levorucí muži 
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Levorucí muži při hodu nepreferovanou rukou a preferovaným okem nejčastěji 

zasahovali levý dolní segment terče, viz obr. č. 20. Na základě testu dobré shody byl 

zjištěn významný rozdíl v četnostech zásahů pouze mezi horními a dolními segmenty, 

ne však mezi levou a pravou polovinou terče, viz tabulka č. 36 níže. 

Tabulka č. 36:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levorucí muži 

Nepreferovaná ruka x preferované oko – LEVORUCÍ MUŽI 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 9 PH = 10 
17,27 0,51 < 0,001 

 LD = 30 PD = 16 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

Levoruké ženy při variantě hodu preferovaná horní končetina a preferované oko 

vykazovaly tendenci zasahovat častěji levý dolní segment terče (obr. č. 21). Na základě 

provedeného testu dobré shody byl zjištěn signifikantní rozdíl v umisťování šipek pouze 

mezi horní a dolní polovinou terče, ne však mezi levou a pravou polovinou, viz tabulka 

č. 37. 

Tabulka č. 37:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levoruké ženy 

Preferovaná ruka x preferované oko – LEVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 
hodů 

LH = 5 PH = 7 
23,76 0,65 < 0,01 

LD = 28 PD = 15 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20: Nejčastěji zasahovaný segment terče – levorucí muži 

Obr. č. 21: Nejčastěji zasahovaný segment terče – levoruké ženy 
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Obr. č. 22: Nejčastěji zasahované segmenty terče – levoruké ženy 

 

Při variantě hodu preferovaná ruka x nepreferované oko byla zjištěna, u 

levorukých žen, tendence umisťovat šipky častěji do dolních segmentů terče, viz obr. č. 

22. Byl zde zjištěn signifikantní rozdíl v umisťování šipek pouze mezi horními a 

dolními segmenty, nikoliv však mezi levou a pravou polovinou terče, přičemž evidentně 

nejméně byl zasahován pravý horní segment terče, viz tabulka č. 38. 

Tabulka č. 38:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levoruké ženy 

Preferovaná ruka x nepreferované oko – LEVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 8 PH = 4 
18,38 0,58 < 0,01 

LD = 23 PD = 20 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

  

Při využití nepreferované ruky a nepreferovaného oka vykázaly levoruké ženy 

tendenci umisťovat šipky častěji do dolních segmentů terče oproti horním, viz obr. č. 

23. Na základě testu dobré shody byl zjištěn významný rozdíl v umisťování šipek pouze 

mezi horními a dolními segmenty terče, nikoliv však mezi levou a pravou polovinou 

terče, viz tabulka č. 39. 

Tabulka č. 39:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levoruké ženy 

Nepreferovaná ruka x nepreferované oko – LEVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH = 6 PH = 4 
22,74 0,64 < 0,01 

LD = 21 PD = 24 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 
 

 Obr. č. 23: Nejčastěji zasahované segmenty terče – levoruké ženy 
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 Při hodu nepreferovaná ruka x preferované oko byl zjištěn, u levorukých žen, 

významný rozdíl v četnostech zásahů mezi horní polovinou a dolní polovinou terče, ne 

však mezi levou a pravou polovinou (tabulka č. 40). Levoruké ženy častěji umisťovaly 

šipky do spodních segmentů terče ve srovnání s horními segmenty, viz obr. č. 24 níže. 

Tabulka č. 40:  Tendence umisťování šipek při hodech na terč – levoruké ženy 

Nepreferovaná ruka x preferované oko – LEVORUKÉ ŽENY 

  Segmenty terče Chí - kvadrát Effect - size p 

Četnosti 

hodů 

LH =6 PH = 8 
15,47 0,53 < 0,01 

LD = 22 PD = 20 

LH - levý horní segment  

LD – levý dolní segment  

PH – pravý horní segment 

PD – pravý dolní segment 
p – hladina významnosti  

 

 

 

 

 

  

Z výsledků uvedených v tabulkách a na obrázcích výše je zřejmé, že u 

subpopulace levorukých jedinců (mužů i žen) se projevila, při variantě hodu 

preferovaná ruka x preferované oko, tendence „zrcadlového“ umisťování šipek ve 

srovnání s populací pravorukých jedinců. Tato tendence však nebyla patrná při ostatních 

variantách hodů. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24: Nejčastěji zasahované segmenty terče – levoruké ženy 
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6 DISKUSE 

Cílem této práce bylo zjistit rozdílnost v úspěšnosti a rozmístění šipek při hodu na 

vertikálně umístěný cíl v závislosti na lateralitě a pohlaví u vybrané populace studentů a 

studentek FTVS.  

Pro zjištění stranových tendencí jednotlivých probandů jsme použili testovou 

baterii od Musálka (2013), která je určena pro dospělou populaci. Testová baterie 

obsahovala sebehodnotící dotazník, část preferenčních úkolů a část performančních 

testů. Výsledky z dotazníkové části ukázaly, že vybraná pravoruká subpopulace, 

definovaná dle kritérií viz podkapitola 4.1 - popis výzkumného souboru, s hodnotami 

v intervalu 71,42 – 100, se zdála být více homogenní skupinou, než tomu bylo v případě 

levoruké subpopulace, jejíž hodnoty se pohybovaly v intervalu 0 – 39,28. Lateralita 

lokomočních orgánů byla následně precizována použitím preferenčních úkolů a 

proficienčních testů, které potvrdily a zpřesnily míru lateralizace testovaných osob. 

Preferenční úkoly u vybraných osob nevykázaly opačnou nebo nevyhraněnou lateralitu. 

Úroveň lateralizace byla u vybrané populace dále potvrzena výsledky proficienčních 

testů, které ukázaly, že preferovaná horní končetina je vždy rychlejší a šikovnější oproti 

nepreferované, a to na hladině p < 0,01. 

Velice důležitými pojmy v naší práci byly oční preference a oční dominance a její 

vztah k lateralitě horní končetiny. V problematice oční dominance jsou známy tři 

nezávislé faktory, o kterých se vědci domnívají, že hrají významnou roli při určování 

oční dominance (Coren & Kaplan, 1973). Nicméně, který z faktorů určuje právě oční 

dominanci je stále předmětem vědeckého zkoumání. V našem výzkumu jsme pracovali 

s faktorem pozorovacím (bystřícím), podle kterého člověk preferuje jedno z očí při 

monokulárních činnostech, například sledování objektu teleskopem (Kommerell et al., 

2003), a faktorem binokulární rivality, kdy jedno z očí plní vedoucí roli při prostorové 

orientaci (Coren & Kaplan, 1976; Porta, 1593).  

Pokud jde o pozorovací, bystřící faktor, výsledky naší práce poukazují na to, že 

z celkového počtu 60 testovaných osob preferovalo 63% pravé oko a 37% levé oko, při 

monokulární činnosti. Téměř totožné výsledky, zejména co se týče preference pravého 

oka, jsou uvedeny v práci Coren & Kaplan (1973), kteří zjistili, že 62% osob mělo 

pravé oko preferované, 28% levé a 10% nemělo pro daný úkol preferované oko (Coren 

& Kaplan, 1973). Autoři Porac & Coren (1976) publikovali výsledky, které se více blíží 
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výsledkům naší studie, než tomu bylo v předchozí studii. Uvádějí, že přibližně 65% 

všech pozorovaných osob využívalo pravé oko a 32% levé (Porac & Coren, 1976). 

Výsledky naší práce se shodují i s další studií autorů Reiss & Reiss (1997), jejichž 

výsledky naznačují, že 65% preferovalo pravé oko a 35% levé oko (Reiss & Reiss, 

1997).  

Co se týče binokulární rivality, výsledky naší studie ukázaly, že téměř 62% 

testovaných jedinců vykazovalo dominanci pravého oka a 38% dominanci levého oka, 

v souvislosti s prostorovou orientací. Odlišné výsledky, zejména co se týče dominance 

pravého oka, jsou uvedeny v práci Porac & Coren (1976). V této práci autoři uvádí, že 

převahu pravého oka vykázalo 48% osob a 32% dominanci levého oka (Porac & Coren, 

1976). Co se týče hodnot dominance pravého oka, je zřejmé, že námi zjištěné hodnoty 

se velice liší od těch, které publikovali Porac & Coren (1976).  Je tedy otázkou, co je 

příčinou této výrazné neshody. 

V naší studii jsme se dále zabývali otázkou míry vztahu oční preference a oční 

dominance ve vztahu k lateralitě horní končetiny. Výsledky této práce ukázaly, že 

reversní charakter oční preference oproti preferenci horní končetiny se u pravoruké 

subpopulace vyskytoval u 20% žen a 28,5% mužů. U levoruké subpopulace byly 

rozdíly v reversním charakteru oční preference oproti horní končetině výraznější, kdy 

41,7% mužů a 45,5% žen mělo preferované pravé oko oproti preferované levé horní 

končetině. Reversní charakter oční dominance měl stejné procentuální zastoupení u 

pravorukých mužů jako reversní charakter oční preference, tedy 28,5%. Naopak u 

pravorukých žen se jednalo pouze o 6,7%, které měly levé oko dominantní oproti 

pravostranné preferenci své horní končetiny. Z levorukých mužů mělo dominantní 

pravé oko 25% ve srovnání s levostrannou preferencí své horní končetiny. U levorukých 

žen byl zaznamenán opět výrazný reversní charakter, kdy 45,5% z nich mělo 

dominantní pravé oko. Výsledky naší studie byly zaměřeny na jednotlivé subpopulace, 

proto by bylo obtížné srovnávat hodnoty našeho výzkum s hodnotami zahraničních 

autorů, kteří danou problematiku řeší především z pohledu „praváctví a leváctví“. 

 Nicméně autoři Bourassa, McManus, & Bryden (1996) ve své práci uvedli, že 

z celkového počtu osob mělo preferované levé oko 34,43% pravorukých jedinců a 

stejné oko preferovalo také 57,14% levorukých jedinců. Autoři Dane & Gümüstekin ve 

své studii z roku 2002 uvedli výsledky z předchozích výzkumů, kde například Marell 

(1957) popsal dominanci levého oka u 29% pravorukých subjektů a 61% u levorukých 
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subjektů. Dále pak Baykal et al. (1995) popsali, že z pravorukých jedinců mělo 85% 

pravé dominantní oko a 11% levé oko. Z levorukých jedinců mělo 67% dominantní 

pravé oko a 22% levé oko. Předchozí výzkumy poté doplnili o výsledky vlastní studie, 

kde 83,33% pravorukých jedinců mělo pravé oko dominantní a 10,26% oko levé (Dane 

& Gümüstekin, 2002). 

Stejně jako u výše popsaných studií, které se zabývaly četností a procentuálním 

zastoupením oční preference a oční dominance ve vztahu k preferenci horní končetiny, 

tak i v naší studii jsme pozorovali podobný trend. Trend, kdy subpopulace levorukých 

jedinců vykazovala poněkud vyšší procento „nehomogeničnosti“. Podobně tomu bylo 

také v jiných studiích (např. Borod, Caron, & Koff, 1984; Tichý, Nykl, Běláček, & 

Kaspříková, 2012). Nicméně jasný původ těchto variabilních hodnot vztahu oční 

preference či dominance s preferencí horní končetiny není zcela objasněn.  

Prostřednictvím výpočtu tetrachorického koeficientu korelace jsme zjistili těsnost 

vztahu mezi oční dominancí a oční preferencí, která se pohybovala v intervalu od 0,46 

(pravoruké ženy) do 0,94 (pravorucí muži). Ze získaných hodnot je tedy patrné, že 

dominance a preference oka vykazují silný vztah, ovšem s tím, že jsme v naší studii 

zaznamenali významnou variabilitu vztahu u subpopulace pravorukých žen. Toto 

zjištění, které detailněji rozebírá vztah oční preference a oční dominance mezi 

pravorukými a levorukými subpopulacemi tak není zcela v souladu s obecnými závěry 

jiných výzkumů (např. Borod, Caron, & Koff, 1984; Tichý, Nykl, Běláček, & 

Kaspříkova, 2012). Výsledky těchto studií poukazují na to, že populace pravostranných 

jedinců, bez ohledu na pohlaví, vykazuje v preferenci větší „homogeničnost“ ve 

srovnání s populací levostranných osob. Je možné, že za tuto variabilitu vztahu může 

výběr konkrétního vzorku nebo je tato variabilita obecně patrná u pravorukých žen. Pro 

ověření míry variability vztahu dominance a preference oka u ženské populace by bylo 

nutné výzkum opakovat, a to i na jiné subpopulaci žen, ne pouze na studentkách FTVS.  

a) Přesnost hodů 

  V souvislosti s přesností hodů jsme si stanovili vědeckou hypotézu (H1), kdy jsme 

předpokládali, že levorucí jedinci budou vykazovat signifikantně lepší přesnost při 

vybraných variantách hodů. Levorucí muži, ve vybraných variantách hodů skutečně 

vykazovali lepší přesnost než ostatní subpopulace. Od pravorukých mužů jako 

subpopulace s druhou nejvyšší přesností se v průměru, u všech čtyř variant hodů, lišili o 
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11,4%. Nicméně levoruké ženy byly ve srovnání s ostatními subpopulacemi nejhorší ve 

všech variantách hodů. Od pravorukých žen, které byly třetí v pořadí přesnosti, se 

levoruké lišily v průměru o 13,7%. Vzhledem k těmto výsledkům jsme konstatovali, že 

obecně levorucí jedinci nevykázali signifikantně lepší přesnost oproti pravorukým 

jedincům. Tudíž námi stanovená vědecká hypotéza (H1) byla zamítnuta. Naše výsledky 

se tak shodují se studií, kterou v roce 1990 vydali autoři Aggleton & Wood, kteří 

zamítli populární myšlenku, že by levostranní jedinci měli vykazovat určitou 

„nadřazenost“ nad pravostrannými jedinci (Aggleton & Wood, 1990). Stejně tak naše 

výsledky vyvracejí, zejména „hypotézu vrozené, vnitřní nadřazenosti či převahy 

levostranných jedinců, která byla stanovena na základě studie autorů Gaschwind & 

Galaburda (1987), (Dane & Erzurumluoglu, 2003). 

 Nicméně je opět nutné zmínit, že výsledky levorukých jedinců byly zásadně 

ovlivněny dosaženým skóre levorukých žen. 

 Z předchozího textu je zřejmé, že podíl na zamítnutí námi stanovené první 

vědecké hypotézy (H1) měly levoruké ženy, které byly evidentně nejhorší subpopulací 

z výzkumného vzorku. Pokud jde tedy o přesnost hodů ve vztahu k pohlaví, stanovili 

jsme třetí vědeckou hypotézu (H3), kde jsme předpokládali, že pohlaví nebude 

významným faktorem, který ovlivní úspěšnost i prostorové umisťování šipek. 

Vzhledem k výsledkům, které jasně dokazují, že signifikantně lepší byli muži, a to ve 

všech variantách hodů ve srovnání s ženami, byla tato vědecká hypotéza (H3) 

zamítnuta. Naše výsledky se tedy shodují se studiemi, kde jedinci mužského pohlaví 

vykazovali významně lepší přesnost v hodu na cíl ve srovnání s ženami (např. Duffy, 

2002; Hall & Kimura, 1995; Janowsky et al., 1998; Kimura, 1999; Watson & Kimura, 

1989, 1991; Westergaard et al., 2000).  

 Významnou shodou výsledků naší studie je pro nás ta s výsledky studií (Duffy, 

2002; Hall & Kimura, 1995; Kimura, 1999; Watson & Kimura, 1989, 1991), kde autoři 

popsali lepší přesnost mužů právě při házení šipek. Nicméně otázkou zůstává, co může 

být příčinou lepší přesnosti mužů ve srovnání s ženami. Jako možné vysvětlení uvádějí 

autoři dřívější roli mužů, kteří plnili roli lovce a byli tak nuceni zasahovat, například 

kamenem, pohybující se kořist, na rozdíl od žen, jejichž prací bylo sbírat plody 

(Kimura, 1999; Halpern 2012).  
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 Musíme zde zmínit, že ačkoliv ve výše zmíněných výzkumech nebyly použity 

specifické podmínky hodů na terč, jako tomu bylo v naší studii, námi zjištěné výsledky 

se jasně shodují s výsledky studií uvedených výše. 

b) Umisťování šipek 

Ve vědecké hypotéze (H2) jsme předpokládali, že jak pravorucí, tak levorucí 

jedinci budou významně častěji, ze svého pohledu, umisťovat šipky do ipsilaterálního 

pole, a to při všech variantách hodů.  

Mezi subpopulacemi pravorukých jedinců se projevila podobná tendence 

v zasahování jednotlivých segmentů terče. Při dvou variantách hodů u pravorukých žen, 

tj. preferovaná ruka x preferované oko, preferovaná ruka x nepreferované oko a při 

třech variantách u pravorukých mužů, tj. preferovaná ruka x preferované oko, 

preferovaná ruka x nepreferované oko, nepreferovaná ruka x preferované oko se zdálo, 

že vedoucí roli při hodu zastupovalo využité oko a jedinci tak zasahovali významně 

častěji ze svého pohledu ipsilaterální pole terče. Nicméně pravoruké ženy při variantách 

hodů nepreferovaná ruka x nepreferované oko a nepreferovaná ruka x preferované oko 

vykázaly tendenci umisťovat šipky jak do pravé, tak levé poloviny terče. Pravorucí 

muži tuto tendenci vykazovali pouze při variantě hodu nepreferovaná ruka x 

nepreferované oko.  

Mezi subpopulacemi levorukých jedinců se projevila tendence zasahovat terč 

signifikantně častěji ze svého pohledu ipsilaterálně také jen při některých variantách 

hodů, tj. u mužů při variantách preferovaná ruka x preferované oko, nepreferovaná ruka 

x preferované oko a u žen pak pouze při variantě preferovaná ruka x preferované oko. 

Při ostatních variantách hodů jednotlivé subpopulace levorukých jedinců umisťovaly 

šipky buď do levé, nebo pravé poloviny terče. Jak naznačují výsledky, šipky byly 

umisťovány do ipsilaterálního pole jen při některých variantách hodů, a proto musela 

být vědecká hypotéza (H2) zamítnuta.  

Ovšem musíme také zmínit, že z výsledků této práce je patrný trend, kdy při první 

variantě hodu, tj. preferovaná ruka x preferované oko, všechny subpopulace umisťovaly 

šipky, ze svého pohledu, významně častěji do ipsilaterálního pole terče. U ostatních 

variant jsme tuto shodu mezi subpopulacemi nezaznamenali.  
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Na místě je tedy otázka co mohlo zapříčinit narušení tendence zasahovat terč 

ipsilaterálně. Faktorem, který narušil určitou tendenci zasahovat terč, zejména u 

pravorukých žen, mohla být variabilita vztahu oční preference a oční dominance.  

Dalšími důvody mohou být neobvyklé podmínky pro provedení cíleného pohybu, 

tj. u pravorukých jedinců použití levé horní končetiny a levého oka a opačně u 

levorukých jedinců použití pravé horní končetiny a pravého oka. Jako pravděpodobnější 

se jeví spíše využití nepreferované horní končetiny, vzhledem k tomu, že se v našem 

vzorku vyskytovaly některé osoby s reversním charakterem oční preference ve vztahu 

k lateralitě horní končetiny, viz níže. Podporu pro vysvětlení tohoto zjištění jsme se 

pokusili nalézt ve studiích Gabbard & Rabb (2000) a Mamolo el al. (2006), kde byla 

řešena otázka prostorového komfortu při manipulaci s předměty v ipsilaterálním a  

kontralaterálním prostorovém poli. Jelikož však v našem výzkumu jedinci házeli a 

„cílili“ na daný terč, nesahali pro určitý předmět a nepřemisťovali jej, zdá se 

pravděpodobnější, že zde sehrála roli komunikace mezi okem a horní končetinou, která 

v naší studii nebyla vždy souhlasná. Otázkou tedy zůstává, co určuje výsledek cílení, 

zda je to horní končetina nebo oko.  

Navzdory všem zjištěným výsledkům naší práce jsme se v průběhu studie setkali s 

velice zajímavým jevem, kdy všechny subpopulace vykazovaly nejlepší výkony a 

nejpřesnější výsledky při variantě hodu, ve které použily preferovanou horní končetinu 

a nepreferované oko. Vzhledem k využití nepreferovaného oka bychom předpokládali, 

že výsledky budou značně nepřesné. Nabízí se tak otázka, jak je tedy možné, že všechny 

subpopulace byly při výše zmíněné variantě hodu nejpřesnější. Jelikož způsob hodu 

preferovaná horní končetina a nepreferované oko následoval vždy jako druhý v pořadí, 

jako nejpřijatelnější vysvětlení se nám jeví to, že významnou roli zde hrálo motorické 

učení ve smyslu transferu. Nicméně z výsledků jsme dále zjistili, že subpopulace mužů 

(pravorucí i levorucí) a jedna subpopulace žen (levoruké) projevily tendenci mít vždy 

přesnější hody při využití nepreferovaného oka, a to jak při zapojení preferované, tak 

nepreferované horní končetiny. Zdá se tedy, že výsledky by mohly být, vedle zásahu 

motorického učení, zkresleny reversním charakterem oční preference oproti lateralitě 

horní končetiny u některých z testovaných jedinců. 
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6.1 Limity studie 
 

Jsme si vědomi, že se v naší studii vyskytovala určitá část osob, u kterých se 

projevila zkřížená oční preference a oční dominance ve vztahu k lateralitě horní 

končetiny. Z dvou nabízejících se faktorů oční dominance jsme do studie vybrali faktor 

bystřící, tedy oční preferenci.  

Z metodologického hlediska by bylo nejpřijatelnější vybrat zcela homogenní 

subpopulace levorukých i pravorukých jedinců tj. pravorucí jedinci s preferovaným i 

dominantním pravým okem a levorucí jedinci s preferovaným i dominantním levým 

okem. Nicméně v našich podmínkách se nepodařilo tento homogenní soubor zajistit. Je 

samozřejmě možné, že reversní charakter oční preference ovlivnil výsledky, zejména 

umisťování šipek i přesnosti vyjádřenou body, jelikož 20% pravorukých žen a 28,5% 

pravorukých mužů projevilo preferenci levého oka. U levoruké populace bylo 

zastoupení reversního charakteru výraznější, kdy 45,5% levorukých žen a 41,7% 

levorukých mužů projevilo preferenci oka pravého. Proto zjištěné výsledky nemusí mít 

jednoznačně reprezentativní charakter. 
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7 ZÁVĚR 

V této práci jsme se zabývali úrovní přesnosti a rozmístění šipek při hodu na 

vertikálně umístěný cíl v závislosti na pohlaví a kombinaci zkřížené a souhlasné 

laterality ruka - oko u vybrané populace studentů a studentek FTVS.  

Z výsledků tetrachorické korelace vyplývá, že oční dominance a oční preference 

vykazují silný vztah r = 0,46 – 0,94, s tím, že hodnota 0,46 byla překvapivě zjištěna u 

pravorukých žen. Zdá se tedy, že pravorucí jedinci nepředstavují v lateralitě oční 

dominance a preference tak homogenní subpopulaci, jak předpokládaly některé 

předcházející výzkumy.  

Výsledky výzkumu také ukázaly, že levorucí jedinci nevykazují signifikantně 

lepší přesnost v házení na terč ve srovnání s jedinci pravorukými. Nicméně je třeba 

dodat, že výsledky levoruké subpopulace výrazně ovlivnila horší přesnost levorukých 

žen. 

Dále jsme zjistili, že pohlaví představovalo významný faktor v úspěšnosti a 

přesnosti hodů. Signifikantně lepší přesnost p ˂ 0,05, a to ve všech variantách hodů, 

vykázali jedinci mužského pohlaví. Věcná významnost rozdílů mezi výsledky mužů a 

žen se lišila u jednotlivých variant hodů a pohybovala se na úrovni Cohenova d = 0,7 – 

1,2. 

Co se týče umísťování šipek, tendence zasahovat terč signifikantně častěji do 

ipsilaterálního pole, byla statistiky p ˂ 0,05 i věcně Cohen d ˃ 0,5 významná pouze při 

některých variantách hodů. Pravorucí muži tuto tendenci vykázali při hodech 

preferovaná ruka x preferované oko, preferovaná ruka x nepreferované oko a 

nepreferovaná ruka x preferované oko. U pravorukých žen byla tato tendence patrná při 

hodech preferovaná ruka x preferované oko a preferovaná ruka x nepreferované oko. 

Levorucí muži zasahovali ipsilaterální pole terče při variantách preferovaná ruka x 

preferované oko, nepreferovaná ruka x preferované oko a levoruké ženy pouze při 

variantě hodu preferovaná ruka x preferované oko.  Co způsobilo tuto výslednou 

variabilitu v umisťování šipek, není zcela jasné.  

V průběhu studie byl zjištěn velice zajímavý fenomén, kdy všechny subpopulace 

vykázaly nejlepší výsledky při variantě hodu preferovaná ruka x nepreferované oko. 

Domníváme se, že zde sehrálo roli buď motorické učení ve smyslu transferu či reversní 
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charakter oční preference ve vztahu k lateralitě horní končetiny, který byl zjištěn u 

některých jedinců. 

Jsme si vědomi, že výzkumný vzorek složen z 60 probandů není zcela dostačující 

pro obecná tvrzení. Nicméně v průběhu naší studie jsme se setkali s nedostatkem 

výzkumných prací, které by se zabývaly podobnou problematikou. Domníváme se tedy, 

že tato studie může být přínosem pro další zkoumání problematiky prostorové orientace 

ve smyslu cílení, přesnosti a umisťování, a to jak v souvislosti s lateralitou, tak 

v souvislosti s pohlavím jedinců.  
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Příloha č. 1: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

Diagnostika motorických projevů laterality a testování koordinace ruka oko v hodu na 

vertikální cíl je výzkumem, který bude prováděn jako součást diplomové práce „Úroveň 

přesnosti hodu na vertikální cíl v závislosti na kombinaci zkřížené a souhlasné laterality ruka 

oko u vybrané populace studentů FTVS“. Tato diplomová práce je realizována Bc. Lukášem 

Studnařem studentem oboru TVS na FTVS UK v Praze, jehož vedoucím je PhDr. Martin 

Musálek, Ph.D.  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a dostatečně a srozumitelně seznámen/a s účelem a 

cílem výzkumu.  

1. Byl/a jsem informován/a o tom, jakou formou bude výzkum probíhat i o způsobech 

dokumentace a prezentace výsledků této studie.  

2. Bylo mi umožněno vše dostatečně rozvážit a případně se informovat na vše, co považuji za 

podstatné nebo co mi nebylo zcela jasné. 

3. Do výzkumu vstupuji zcela dobrovolně. 

4. S výzkumnými metodami, postupem i prezentací dat souhlasím. 

 

Proband………………………….   Podpis………………………… 

 

 

V Praze Dne…………………………… 
  



 

 

 

Příloha č. 2: Vzor použitého terče 

  



 

 

 

Příloha č. 3: Dotazníková část (A) 

Věk: 

Pohlaví: 

Zranění: horní končetina………………………………… dolní končetina………………………………………. 

 

A) 

Dotazníková část: 

1. V které ruce držíte hřebík při zatloukání do podložky? 

vždy v pravé ruce     raději v pravé ruce nemám pro tuto činnost preferovanou ruku 

raději v levé ruce   vždy v levé ruce 

2. V které ruce držíte gumu při gumování? 

vždy v levé ruce   raději v levé ruce  nemám pro tuto činnost preferovanou ruku 

raději v pravé ruce vždy v pravé ruce 

3. V které ruce držíte zubní kartáček při čištění zubů? 

vždy v levé ruce   raději v levé ruce  nemám pro tuto činnost preferovanou ruku 

raději v pravé ruce vždy v pravé ruce 

4. V které ruce držíte kuchyňský nůž při krájení? 

vždy v levé ruce   raději v levé ruce  nemám pro tuto činnost preferovanou ruku 

raději v pravé ruce vždy v pravé ruce 

5. V které ruce držíte klíče, když odemykáte dveře? 

vždy v levé ruce   raději v levé ruce  nemám pro tuto činnost preferovanou ruku 

raději v pravé ruce vždy v pravé ruce 

6. Kterou nohou kopete do míče? 

vždy levou nohou   raději levou nohou  nemám preferovanou nohu pro tuto činnost 

raději pravou nohou  vždy pravou nohou 

7. Kterou dolní končetinou máte vepředu, když se chcete sklouznout ve stoje bez opory 

rukou? 

vždy levou nohou   raději levou nohou  nemám preferovanou nohu pro tuto činnost 

raději pravou nohou   vždy pravou nohou 

 
  



 

 

 

Příloha č. 4: Část preferenčních úkolů (B) 

Část preferenčních úkolů: 

Horní končetina: 

1. Vezměte míček umístěný na stole a hoďte jím jednou rukou na cíl 

2. Vygumujte nakreslenou čáru 

3. Nakreslete nulu 

 

 

Doplňková otázka zjišťující oční dominanci: 

1. Podívejte se daným tubem na předmět 

2. Prostorová orientace. Vytvořte hledí a podívejte se na objekt  



 

 

 

Příloha č. 5: Část proficienčních testů (C) 

Část proficienčních testů: 

1) Nakreslete připravenou psací potřebou spirálu do vyznačeného prostoru obrazce, který má 

tvar spirály. 

 

Spirála určená pro práci levé ruky   Spirála určená pro práci pravé ruky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas………….  Počet chyb……….   Čas………….  Počet chyb………. 

 

 

2) Vyznačujte připravenou psací potřebou postupně tečky do připravených kroužků 

Pole určené pro práci levé ruky    Pole určené pro práci pravé ruky 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Počet teček levá ruka………..     Počet teček pravá ruka………. 

 


