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Abstrakt 

Předkládaná práce se věnuje otázce laterality, resp. jejím nejznámějším projevům jakými je 

praváctví a leváctví a jeho možné souvislosti s úzkostností. Hlavním cílem je navázat, ověřit 

a rozšířit předchozí studie sledující danou problematiku o aspekt porovnání preferované 

laterality získané prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku s dovednostní lateralitou. 

V rámci dovednostní části byly u testovaných osob porovnávány výkony v manuálních 

činnostech za použití preferované i nepreferované horní končetiny s předpokladem, že díky 

dlouhodobému rozvíjení a systematickému používání preferované končetiny budou tyto dva 

sledované jevy (tedy dotazník a výkon) souhlasit. Diplomová práce je rozdělena do dvou 

částí, přičemž teoretická část je zaměřena na zpracování poznatků o lateralitě, které byly 

získány v rámci předešlých studií, na její diagnostiku, příčiny vzniku apod. Mimo jiné je 

v průběhu celé práce upozorňováno na metodologické nedostatky, které s sebou výzkum 

laterality přináší. Praktická část představuje vlastní výzkumný projet, jehož cílem bylo nalézt 

odpověď na výše zmíněné otázky, konkrétně jsme náš cíl soustředili na to, zda jsou leváci 

skutečně úzkostnější než praváci, zda lze nalézt odchylky mezi subjektivně hodnocenou 

lateralitou ruky a dosaženými výsledky z testování, zda jsou leváci v porovnání s praváky 

šikovnější při práci nepreferovanou rukou, a na závěr byla ověřena i role osobnostních rysů 

jedince ve vztahu k provedenému výkonu. Do výzkumu bylo zapojeno 82 účastníků (33 

leváků, 49 praváků), kteří vyplnili sadu standardizovaných dotazníků (Edinburgský 

dotazník, osobnostní dotazník NEO-FFI a dotazník STAI, který mj. sleduje to, jak se 

v daném okamžiku jedinci cítili). Následně byli vyzváni k vykonání série šesti připravených 

aktivit. Po statistickém zpracování dat se ukázalo, že ačkoli nebyla prokázána statistická 

signifikance rozdílů v míře aktuální úzkosti/úzkostnosti mezi praváky a leváky, lze 

konstatovat, že míra úzkostnosti je alespoň podle našich závěrů odvislá spíše od pohlaví. 

Další získané výsledky, kterými potvrzujeme, příp. vyvracíme předchozí studie, přiložené 

tabulky s grafy a jejich interpretace jsou obsaženy v závěrečné části práce. 

 

  



 
 

Abstract 

The thesis deals with the question of laterality, specifically the well-known phenomenon of 

right-handedness and left-handedness and their possible connection to anxiosity. The 

principal aim is to relate to and verify the body of existing studies and broaden it with a 

comparison of preferred laterality based on a questionnaire of self-assessment. In the ability 

part of the testing, the participants’ performance in manual tasks by using their preferred 

handedness were compared; the premise being that with a long term development and 

systematic use of the preferred hand the two pursued parts, i.e. the questionnaire and 

performance, will be in accord. The presented master’s thesis is divided into two parts. The 

first part, theoretical, comprises of the evaluation of the findings in laterality to present day, 

the laterality diagnostics, the source of laterality occurrence, etc. Among other things within 

the thesis, methodological shortcomings in the research of laterality are continuously pointed 

out. The practical part introduces a research project with the aim to provide answers to the 

above-mentioned questions; more specifically, we focused on the fact whether the left-

handed people are more susceptible to anxiosity than the right-handed people; whether there 

are discrepancies in the subjectively assessed hand preference and the testing results; 

whether the left-handed people are more skilled in using their unpreferred hand; and lastly 

the role of personality traits vis-a-vis the performed task. Eighty-two participants (33 left-

handers and 49 right-handers) filled in a series of standardized questionnaires (Edinburgh 

Handedness Inventory, NEO-FFI Personality Inventory, State-Trait Anxiety Inventory) and 

were asked to perform a series of six activities. The statistical analysis showed no statistical 

significance in the anxiosity between right-handers and left-handers. It can be argued that 

the anxiosity level is sex-dependent. The results with which we verify or refute previous 

studies, tables and graphs and their interpretation form the closing part of the thesis. 
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Úvod 

Lateralita, její specifika a dopad na různé aspekty života jsou dlouhodobým zájmem 

odborníků z mnoha vědních disciplín a tvoří nedílnou součást v řadě probíhajících studií. 

Výzkumné projekty se zaměřují na různé oblasti – kognitivní dovednosti, duševní a tělesné 

zdraví, poruchy učení, sexuální orientaci, následky potlačované levorukosti, uplatnění 

leváků ve sportu a mnohé další. Studium laterality lze aplikovat i do takových vědeckých 

specializací, jakou je právě etologie člověka. Jejím zájmem jsou různé aspekty lidského 

chování z evoluční perspektivy a tedy i evoluční vývoj lidské laterality a jeho důsledky, kdy 

lateralita horních končetin postupně pronikala do společenského chování, tradic, zvyků a 

jiných příležitostí (příkladem může být pouhé podání ruky při setkání). Z výše uvedeného se 

nabízí otázka, proč a z jakých důvodů se levorukost v populaci udržela, zda lze na její 

existenci shledat nějaké evoluční výhody a pokud ne, proč levorukost v průběhu evoluce 

nevymizela a nejsme všichni praváci? I přesto, že o levorukosti bylo napsáno opravdu 

mnoho, stále zůstávají některé oblasti, které nejsou zcela objasněné. Jedním z našich cílů 

bude rozšířit předešlé výzkumy zabývající se možným vztahem laterality a 

úzkosti/úzkostnosti, které však dosud nepřinesly prokazatelné výsledky.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, v rámci které je zakomponováno osm 

kapitol a na část praktickou, skládající se ze dvou kapitol založených na vlastním výzkumu. 

První kapitola je terminologickým minimem, která čtenáře uvádí do problematiky a 

seznamuje ho se základními pojmy a klasifikací laterality. Druhá kapitola se zabývá 

lateralitou ve vývoji lidstva, na niž navazuje podkapitola věnující se příčinám laterality. Zde 

jsou zmíněny nejčastěji uváděné teorie, snažící se vysvětlit, proč jedna ruka získala 

přednostní postavení. Cílem třetí kapitoly je představit čtenáři vývoj laterality v průběhu 

ontogeneze, počínaje prenatálním obdobím. Ve čtvrté kapitole se podíváme na to, jak se 

vyvíjel a měnil způsob diagnostiky laterality, jaké metody jsou používány a budou 

diskutovány i některé jejich nedostatky. Budou popsány preferenční úkoly, proficienční testy 

a dotazníky jako diagnostické metody a nebudou chybět ani statistické údaje o levorukosti. 

Pozornost bude věnována také vztahu mozku a laterality, pojmům úzkost/úzkostnost a celá 

teoretická část je zakončena kapitolou, která odráží přehled dosavadního výzkumu na dané 

téma.  

V praktické části je popsána metodologie výzkumného projektu, s příslušnou 

charakteristikou výzkumného problému, metodou sběru dat a zkoumaného vzorku. Na ni 

navazuje kapitola s interpretací výsledků, k nimž jsme na základě statistické analýzy dospěli. 



- 9 - 
 

Výsledky tohoto projektu jsme podrobili konfrontaci s předešlými výzkumy, které jsou 

čtenáři představeny v závěru teoretické části. Poslední součástí této práce je příloha tvořena 

přiloženými dotazníky, fotografiemi a informovaným souhlasem.  

Leváctví je v současnosti považováno za zcela přirozený a běžný projev. Dříve bylo na tento 

fenomén nahlíženo jako na sociální hendikep, mnohdy s despektem a nedostatkem 

porozumění. Různé dlouhodobě tradované předsudky a iracionální strach již pod vlivem 

vědy a logiky ztrácejí význam a i překážky, které dříve znesnadňovaly používat běžné 

nástroje, jsou z velké části odstraněny. Nabídka výrobků určená speciálně levákům se 

každým dnem zvyšuje a zdokonaluje. Nicméně není to ještě tak dávno, kdy byl život leváka 

svázaný pouty chybných informací.  

Do které ruky to bereš? Jak to držíš? To jsou jen některé příklady otázek, se kterými se 

museli leváci potýkat. Dotazy vychovatelů byly často vznášeny až káravým způsobem a 

nebylo neobvyklé zapojit i „fyzické tresty“, jako např. plácnutí přes ruku. Taková 

převýchova probíhala velmi důsledně a kdykoliv jedinec přehodil lžící do levé ruky, byl 

vzápětí opraven. Bylo možné setkat se i s případy, kdy rodiče přivazovali dítěti levou ruku 

k tělu, aby zamezili jejímu používání. Vzhledem k rostoucím postřehům o přecvičování, 

přicházeli odborníci již na počátku 20. let 20. století s informacemi, které stále častěji 

dostávaly charakter varovného apelu. Nejen, že tento „nešetrný zásah do přirozenosti“ může 

vést k různým formám zdravotních obtíží, nepříznivě se odrazit ve vývoji dítěte, ale 

v krajním případě může být příčinou rozvoje poruch chování.1 U nás se problematikou 

laterality a přeučování zabýval prof. MUDr. PhDr. Miloš Sovák, DrSc., jemuž vděčíme za 

to, že v roce 1967 došlo k vydání závazného pokynu Ministerstvem školství o respektování 

přirozené laterality dětí. Cílem tohoto dokumentu bylo, aby učitelé i vychovatelé věnovali 

pozornost levorukým dětem a snažili se je správně vést, vychovávat a zařadit do kolektivu 

ostatních zcela rovnocenně (Drnková & Syllabová, 1991). „Mnoho levorukých dětí možná 

už nikdy nebude prožívat své leváctví jako problém; na druhé straně budou samy sebe chápat 

jako zvláštnost“ (Healey, 2002, str. 18).  

                                                           
1 Mezi nejčastěji uváděné problémy po přeučování patří snížení školní výkonnosti, koktavost (zadrhávání v řeči), 

neurotické symptomy, okusování nehtů apod. 
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TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 
 

 

1. Lateralita 

Problematika laterality a její diagnostiky je zájmem odborníků z různých vědeckých 

disciplín, zejména (speciální) pedagogiky, psychologie, psychiatrie nebo neurologie. 

Vzhledem k množství publikací se lze setkat s řadou definic, které se její podstatu pokoušejí 

vysvětlit. Vařeka (2005) ale uvádí, že mezi odborníky neexistuje shoda v pohledu na příčiny 

laterality a navíc, ani úloha, kterou ve vývoji živého organismu sehrává, není zcela zřejmá. 

Velký problém spočívá v terminologii, která má často nejednotný, matoucí a místy až 

zavádějící charakter. Toto úskalí do jisté míry souvisí s tím, že mnozí autoři přikládají 

stejným pojmům různý význam. Níže zmíníme několik definic, řazených podle časové 

posloupnosti a podíváme se, jak na lateralitu nahlíží pedagogika nebo, jaký pohled přináší 

neurologie.  

Pojem lateralita je odvozen z latinského slova latus – bok, strana. Významným českým 

odborníkem, který do problematiky levorukosti a výchovy leváků přinesl nové poznatky, byl 

prof. Miloš Sovák. Podle něho nazýváme lateralitou „vývojové (nikoliv patologické) úchylky 

v organismu podle jeho střední roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany proti druhé. 

Asymetrie se týká hlavně párových orgánů, končetin a orgánů smyslových. Vyskytuje se u 

člověka i u nižších organismů“ (Sovák, 1962, str. 10). Křišťanová (1998, str. 7) definuje 

lateralitu podobně jako „rozdílnou aktivitu nebo přednostní užívání jednoho z párových 

orgánů.“ Naopak z hlediska neurověd uvádíme definici podle F. Koukolíka (2002, str. 376), 

který praváctví a leváctví považuje za „kontinuum, nikoli za ostře oddělené vlastnosti“. 

Lateralitě se věnuje také O. Zelinková (2011, str. 104) ve své knize „Pedagogická 

diagnostika a individuální vzdělávací program“ a definuje jí jako „přednostní užívání 

jednoho z párových orgánů, tj. ruky, nohy, smyslových orgánů a je odrazem aktivity 

odpovídajících korových polí mozku.“ 
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1.1. Tvarová a funkční lateralita 

Pojmově můžeme lateralitu dělit na „tvarovou a funkční“. Tvarová lateralita si všímá rozdílů 

v utváření a stavbě těla, tzn. délkou, velikostí a objemem párových orgánů. Je zřejmá 

například při porovnávání délky nebo objemu horních/ dolních končetin. Někteří lidé mohou 

mít jednu ruku silnější než druhou nebo jednu nohu objemnější. Tvarovou nesouměrnost lze 

téměř pravidelně zaznamenat i na lidském obličeji při posuzování pravé a levé části.2  

Naopak funkční lateralitu lze zkoumat na základě rozdílů v obratnosti, zdatnosti, výkonnosti 

hybných nebo smyslových orgánů (Křišťanová, 1998; Sovák, 1985). Činnost párových 

orgánů není symetrická. Mnozí z nás upřednostňují pravou ruku, zatímco jiní preferují a 

určitý výkon kvalitativně lépe vykonávají levou rukou. Obdobná situace platí i pro orgány 

zraku a sluchu (při pohledu dalekohledem nebo při naslouchání).3 Je nutné podotknout, že i 

když je jeden z párových orgánů upřednostňován, neznamená to ale, že bychom jej používali 

za všech okolností. Přednostní užívání je dle MUDr. Sováka definováno tak, že „člověk 

vykoná určitý výkon lépe a rychleji, snáze a raději jednou z obou rukou, jedním z obou očí 

nebo uší, a o především výkon složitý a náročný“ (Sovák, 1985, str. 7). Tedy ten párový 

orgán, který vykonává hlavní práci, je označován za orgán vedoucí, zatímco druhý je 

orgánem pomocným. Z výše uvedeného proto můžeme leváctví definovat jako funkční 

převahu levé ruky, neboť při jejím použití jsou výkony v naprosté většině provedeny 

kvalitněji (Křišťanová, 1998). 

                                                           
2 Projevy tvarové laterality u člověka, zejména asymetrie hlavy a obličejové části, páteře, horních a dolních končetin, nehtů 

nebo zubů shrnuje M. Sovák v díle „Lateralita jako pedagogický problém“. Odkazuje zde na mnoho asymetrických nálezů 

i na autory měření. Sám ale upozorňuje, že dříve používané techniky měření byly různé, někdy se provádělo vyšetření na 

lidech, jindy na skeletech, tedy na rozdílném materiálu a za použití rozdílných metod. Nicméně, jak uvádí Healey (2002), 

asymetrie je běžnou součástí všech životních forem, vyskytují se všude, u zvířat, rostlin, uskupení skal atd. 
3 Sovák (1962) uvádí i řadu nesouměrných projevů v motorické oblasti. Kromě funkční asymetrie horních a dolních 

končetin, smyslových orgánů upozorňuje na asymetrickou činnost mimického svalstva obličeje; asymetrickou funkci 

jazyka nebo hlasivek. 
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1.2. Druhy, stupně a typy laterality  

Rozdělením laterality na tvarovou a funkční však sled kategorizování a možného členění 

nekončí. V literatuře se setkáme i s druhy laterality, přičemž mnozí čeští autoři odkazují na 

dělení, které stanovil prof. Sovák. Sovák (1985) charakterizoval druhy laterality následovně: 

1. vrozený levák4; 2. přecvičený levák5; 3. levák z nutnosti (např. po úrazu pravé ruky)6;  

4. patologický levák7; 5. vrozeně obouruký = ambidextr8; 6. vrozený pravák; 7. přecvičený 

pravák9 (Křišťanová, 1998; Sovák, 1985).  

Badatelé na poli laterality však kromě typů stanovují i stupně, definovaných z hlediska 

převahy užívaného orgánu. Zelinková (2011) rozlišuje praváctví, leváctví a ambidextrii, tj. 

nevyhraněnou lateralitu, při které dítě (ale též dospělý) používá obou rukou bez nijak 

patrných rozdílů ve výkonnosti. Doplňuje, že „leváctví a praváctví nejsou dva vyhraněné 

protipóly, ale kontinuum, které směřuje od vyhraněného praváctví na jedné straně, přes nižší 

stupeň vyhraněnosti k ambidextrii (tj. obourukosti) a dále pokračuje přes méně vyhraněné 

leváctví až k leváctví výraznému“ (Zelinková, 2011, str. 104).  

Velké pozornosti se věnovalo dětem, u kterých bylo vedoucí oko nebo ucho diagnostikováno 

na opačné straně než vedoucí ruka. Jedná se o tzv. překřížený typ laterality, pro nějž jsou 

příznačné různé kombinace stran párových orgánů. Odborníci na základě svého pozorování 

zjistili, že děti s překříženou lateralitou mají častěji potíže s řečí, psaním, kreslením, čtením 

nebo chováním. Naopak typ souhlasné laterality znamená, že u všech párových orgánů 

převažuje jedna strana (Křišťanová, 1998; Sovák, 1985). 

                                                           
4 Zde je nutné zmínit, že levorukost je „vývojově stejně hodnotným projevem laterality jako praváctví“ (Sovák, 1962, str. 

44).  
5 Pokud dojde k přecvičení až kolem 8. – 9. roku, následky nebývají příliš závažné.  
6 K tomuto případu dochází buď po vyřazení, nebo ztrátě pravé ruky. Člověk se stává levákem, aniž by jeho „přecvičování“ 

zanechalo nějaké negativní následky.    
7 V tomto případě je poškozena vrozeně vedoucí levá hemisféra. Následkem toho přebírá roli hemisféra nevedoucí (pravá) 

a spolu s ní získává vedoucí roli levá ruka. Poškození mozku se později promítne do motorické, emocionální nebo rozumové 

oblasti. Za těchto podmínek může být opožděn vývoj řeči. Poškození mozku plodu může vzniknout ještě v prenatálním 

období nebo při porodu. Nejčastějšími příčinami poškození mozku je buď krvácení nebo nedostatek kyslíku (Bragdon & 

Gamon, 2006; Healey, 2002). 
8 Dítě disponuje zhruba stejnou obratností (příp. neobratností) obou rukou. Do tohoto druhu spadá také mírný sklon 

k praváctví nebo mírný sklon k leváctví. U prvního příkladu se mírný sklon k pravorukosti posiluje vlivem okolního 

pravorukého prostředí, nicméně při mírném sklonu k leváctví, se může vlivem pravoruké společnosti nenápadně, tj. aniž 

bychom postřehli jakoukoli obtíž, projevit preference pravé ruky (Sovák, 1962). 
9 Také se můžeme setkat s označením „nepravá levorukost nebo pseudolevorukost“. Tato forma levorukosti se nevyskytuje 

příliš často. Pojmem pseudolevorukost se označují praváci, kteří byli přecvičeni na leváky, ale důvodem není nemoc nebo 

poškození mozku. Pokud se dítěti nedaří kvůli křečovitě sevřené pravé ruce psát nebo kreslit, mohou mu rodiče poradit, 

aby zkusilo, zda mu to levou rukou nepůjde lépe (Zoche, 2006). 
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2. Funkční lateralita ve vývoji lidstva 

První doklady svědčící o funkční lateralitě u člověka se datují do období doby kamenné. 

Vědci z pečlivě provedeného hodnocení nástrojů, používaných tehdejšími lidmi, usuzují na 

přibližně stejný počet lidí preferujících pravou ruku a lidí obratných na levou končetinu. 

Tento vcelku vyrovnaný poměr byl pomalu nabourán s příchodem mladší doby kamenné a 

zejména doby bronzové, kdy se početní převaha praváků výrazně navýšila a přetrvala 

prakticky do současnosti (Sovák, 1962). Nicméně jiné studie se přiklánějí k názoru, že už 

tehdy nejspíše převažovala pravorukost (Llaurens, Raymond & Faurie, 2009; Steele & 

Uomini, 2005). K poměrům pravorukosti a levorukosti se badatelé dostávají hlavně díky 

archeologickým výzkumům a nálezům nástrojů10 z dřívějších dob. Další důkazy o funkční 

lateralitě mohou poskytovat nálezy zbytků koster, fosílií, malby na stěnách jeskyň11 nebo 

výlitky mozkoven sledující variabilitu mozkových struktur (Hroníková, 2012; Llaurens, 

Raymond & Faurie, 2009; Uomini, 2009). 

 

2.1. Příčiny laterality 

Existuje řada teorií, které se snaží vysvětlit příčiny vzniku laterality a které hledají důvody, 

proč došlo v dějinném vývoji k tomu, že jedna ruka získala přednostní postavení. Jednotlivé 

teorie shledávají příčiny v různých faktorech. Zdůrazňovány jsou vrozené předpoklady, stres 

v souvislosti s těhotenstvím a porodem nebo vnější fyzikální a sociální vlivy, jako je dráha 

pohybu Slunce nebo ozbrojené konflikty. Vařeka (2005) upozorňuje na tendence některých 

badatelů nahlížet na „pravorukost“ jako na univerzální lidskou charakteristiku a 

„levorukost“ považovat za produkt rizikových faktorů v těhotenství nebo komplikací při 

porodu. Níže budou přiblíženy některé teorie, přičemž budeme vycházet z klasifikačního 

dělení, které uvádí F. Koukolík (2012). Tyto teorie řadí autor do tří oblastí, a to na teorie 

laterality s historickým významem, teorie genetické a teorie vlivu nitroděložního prostředí.  

První teorie, kterou Koukolík (2012) řadí do skupiny teorií s historickým významem, hledá 

původ vzniku laterality v ozbrojených střetech a válčení. V literatuře se setkáme s označením 

„teorie meče a štítu“, případně „bojová teorie“. Hlavní myšlenkou je předpoklad, že 

                                                           
10 Při rozborech byly kamenné nástroje zkoumány a hodnoceny z hlediska tvaru – tedy podle toho, kterou rukou byl nástroj 

používán. Po vyloučení symetrických forem, které tvořily zhruba třetinu všech nástrojů, zůstala stejná část nástrojů 

přizpůsobených pro levou i pravou ruku (Sovák, 1962).  
11 Stěny jsou sice pokryty malůvkami zvířat, nicméně bývají zde zachyceny také pozitivní a negativní otisky rukou, které 

jsou rovněž velmi přínosným zdrojem informací. Pozitivní otisky získáme tak, když nabarvenou ruku přiložíme k povrchu 

stěny a otiskneme. Na druhé straně k negativním otiskům dospějeme tak, když jednu ruku položíme a za pomocí druhé jí 

orámujeme např. pomocí foukacích fix. V tomto případě budou praváci vytvářet otisky své levé ruky a leváci naopak budou 

zachycovat zase pravou ruku (Faurie & Raymnond, 2004; Hroníková, 2012). 
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v průběhu války bylo pro bojovníky důležité, aby si ochránili krajinu srdeční. Odtud pak 

plyne pravidlo, kdy praváci drželi ochranný štít v levé ruce a pro manipulaci s mečem 

využívali ruku pravou. Tato teorie však bývá kritizována vzhledem k následujícím 

nedostatkům. Kdybychom totiž předpokládali, že s mečem v ruce bojovali pouze muži, mělo 

by se mezi vyskytovat více praváků než mezi ženami. Bohužel tento předpoklad není ve 

skutečnosti naplněn. Druhá výtka se vztahuje k době vynálezu meče a štítu, protože početní 

převaha praváků je doložena ještě před vynálezem těchto dvou nástrojů. Třetí připomínkou 

je to, že by leváci vzhledem k hůře chráněné oblasti srdce - měli umírat častěji. Otázkou 

proto je, proč zůstával poměr praváků a leváků konstantní. Wright (2008) tuto skutečnost 

vysvětluje tím, že leváci měli při střetech s praváky výhodu v momentě překvapení. Nepřítel 

se mohl domnívat, že na něj bude zaútočeno pravou rukou a ne vždy byl připraven bránit se 

nečekanému úderu přicházejícího z levé strany. Kdyby tomu bylo naopak, a mezi leváky by 

bylo lidí více, neměla by jejich výhoda „nečekanosti a překvapení“ smysl a vytratila by se.12 

Jinou odpověď na otázku, proč se změnilo původně rovnoměrné rozložení praváků a leváků 

ve prospěch pravorukosti podává tzv. sluneční teorie. Ústředním prvkem teorie je zájem 

pravěkého člověka o nebeská tělesa. V dřívějších dobách si lidé všímali jejich pohybů, 

zvláštní pozornosti se však dostávalo Slunci. Pravá strana se stala uctívanou proto, že dráha 

Slunce – z pohledu člověka – probíhá po jeho pravé straně. Naopak na druhou – stranu levou 

– bylo nahlíženo jako na stranu démonů a zlých bohů. Podle Sováka (1962) přešlo uctívání 

pravé strany a ruky i do dalších oblastí života – zejm. do mýtů a náboženství. Později se 

ujalo i ve společenských zvyklostí a nakonec přešlo i do techniky a výroby. Takto se po 

tisíciletí formovala dnešní pravoruká společnost. Námitky vůči této teorii spočívají v tom, 

že tímto způsobem by se mohla civilizace s převahou praváků vytvořit pouze na severní 

polokouli, ale ne na polokouli jižní, kde by vzhledem ke stranové převrácenosti měla 

převážit levorukost. Sovák (1966, str. 13) ale píše že „nynější kultura se vytvářela po mnohá 

tisíciletí v oblastech severní polokoule a odtud se rozšířila po celém světe. Když na severní 

polokouli byla již velmi pokročilá kultura a civilizace, na jižní polokouli bylo ještě mnoho 

lidí teprve na úrovni doby kamenné (např. v Austrálii). A pokud se v poslední době objevují 

pozůstatky některých kulturních center na jižní polokouli (např. v jižní Africe), pak to byly 

kultury místní, které neovlivnily celkový vývoj lidstva.“  

                                                           
12 Podobně je tomu ve sportovních utkání (tenis, baseball, kriket…). Průběh zápasů, v nichž jsou přítomni i leváci, nelze 

příliš snadno předvídat. Je to do určité míry dáno tím, že ve hře mohou zavládnout jiné, ne příliš časté úhly (Wright, 2008). 
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Další teorií je „teorie perinatálního stresu“, která považuje leváctví za patologický jev, 

způsobený poškozením mozku během nitroděložního období nebo krátce po porodu. Na 

základě tohoto tvrzení bychom se mohli domnívat, že v některých kulturních okruzích bude 

počet levorukých osob v důsledku perinatálního13 stresu vyšší než jinde. Ve skutečnosti 

však neexistuje žádná srovnávací studie, která by jasně potvrdila, že se zastoupení levoruké 

populace v některé kultuře výrazně liší (Koukolík, 2012). Touto souvislostí se nicméně 

zabývala např. Glover s kolegy (2004), kteří vycházeli z předpokladu, že budoucí lateralita 

dítěte je spojena s prenatálním stresem. Svou hypotézu ověřovali na vzorku 7 431 párů matka 

– dítě. Autorům se povedlo potvrdit, že úzkost ženy (v 18 týdnu těhotenství) se změnami 

laterality, resp. se smíšenou rukovostí jejich dětí skutečně souvisí.   

Podle další teorie “matka – dítě“ je příčinou pravorukosti u žen to, že své dítě drží směrem 

k levému rameni a pravou ruku si ponechávají volnou. Koukolík (2012) uvádí poznatek, že 

ženy upřednostňují tuto pozici bez ohledu na preferenci horní končetiny. Např. Bourne & 

Todd (2004) zjistily, že 70 – 85 % děvčat a žen upřednostňuje chovat panenku nebo dítě na 

levé straně těla. Tento jev bývá vysvětlován několika způsoby, přičemž nejvýznamnější jsou 

následující dva. Velkou roli v přikládání dítěte k levé části těla může sehrávat uklidňující 

zvuk matčina srdce nebo emoční komunikace, která se prostřednictvím této polohy mezi 

matkou a jejím dítětem navodí snadněji. Autorky Bourne & Todd (2004) tuto preferenci 

vysvětlují specializací hemisfér pro percepci emocí ve tváři. Tzn., že dítě je pokládáno na tu 

stranu těla, která je kontralaterální k hemisféře dominantní pro zpracování emocí. 

„Teorie rodičovského tlaku“ naopak tvrdí, že převaha pravorukosti ve společnosti je 

způsobena souhrou výchovných a kulturních činitelů. Zejména hovoří o tom, že početní 

převaha praváků je důsledkem výchovného tlaku rodičů, kteří jsou praváci. Teorie bývá 

terčem kritiky, protože asymetrii mozku je možné sledovat již v průběhu fetálního období, 

tedy v době, kdy zatím k žádnému přímému působení kulturních faktorů nedochází. Důležité 

je také nezapomínat na roli dědičnosti, protože u dítěte, které si adoptovali rodiče-praváci, 

ale jeho biologickými rodiči jsou leváci, stále existuje určitá procentuální pravděpodobnost, 

že bude levák (Koukolík, 2012).  

Druhou oblastí jsou teorie s genetickým základem, přičemž spojitostí mezi lateralitou a 

dědičností se zabývala řada odborníků, mezi nimž je často citovanou autorkou britská 

psycholožka M. Annettová nebo neuropsycholog C. McManus. McManus (1991) vytváří 

                                                           
13 Část fetálního období od 26. týdne vývoje do 4. týdne po porodu.  
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genetický model, který vidí příčiny laterality v genové mutaci. Jejím výsledkem je buď 

„alela praváctví“ (D, dextral), která váže řečové funkce, praváctví a praxii na levou 

hemisféru; nebo alternativní (C, chance) alela, která je stranově neutrální a praváctví nebo 

leváctví bude náhodné. Podle Koukolíka (2012, str. 247) však „jednoduché genetické 

modely nevysvětlují pozorování laterality. Odhaduje se, že genotypickou variabilitu 

laterality vysvětlují genetické příčiny z 10 – 20 %, vliv prostředí z 80 – 90 %.“ Nicméně 

v roce 2007 byl učiněn objev genu LRRTM1 skupinou vědců z oxfordského střediska pro 

výzkum lidské genetiky.14 Tento gen se podle nich podílí na tom, zda někdo upřednostňuje 

používání levé ruky před pravou (Francks a kol., 2007). 

Kormě genetických vlivů se také diskutuje o prenatálním působení hormonů. Podle 

Geschwindovy-Galaburdovy teorie se na tom, zda se člověk stane levákem, podílí i zvýšená 

hladina testosteronu, která v děloze působí na plod. Následkem zvýšené hladiny dochází k 

vývoji „anomální dominance“ mozkových hemisfér. Za „standardní dominanci“ hemisfér je 

v tomto případě považováno praváctví a vazba řeči na levou hemisféru. Jakýkoli jiný stav je 

považován za anomální a v populaci se vyskytuje zhruba u 30 – 35 % lidí. Výše prenatální 

hladiny testosteronu ovlivňuje vývoj mozku, zejména zpomaluje vývoj levé hemisféry. Ta 

se i za normálních okolností vyvíjí pomaleji než hemisféra pravá, ale při působení vysoké 

hladiny testosteronu se její zrání zpomaluje mnohem výrazněji. Testosteron se zároveň 

podílí i na vývoji thymu. Geschwindova-Galaburdova teorie poskytuje vysvětlení, proč 

v populaci převažují leváci mezi muži než mezi ženami. Jejím prostřednictvím lze také 

vysvětlit „zvýšený“ výskyt dyslexie a imunitních onemocnění mezi leváky (Geschwind & 

Galaburda, 1985; Koukolík, 2012).  

Výše jsme zmínili nejčastěji citované teorie snažící se o vysvětlení příčin laterality. 

Rozhodně však tento výčet nelze považovat za definitivní. Sovák (1962) zmiňuje další 

biologické příčiny pro převahu pravorukosti a to podle polohy plodu v uteru, cévní teorii 

nebo Parsonovu teorii. Archeolog a antropolog Paul Sarasin (cit. podle Sovák, 1962) ale 

uvádí, že tyto biologicko-anatomické příčiny nejsou zcela udržitelné. Podle něho nebyl 

přechod do doby bronzové provázen tak významnými změnami ve struktuře těla, aby jimi 

bylo možné vysvětlit převahu pravorukosti. Přiklání se proto k příčinám psychologicko-

společenským. 

  

                                                           
14 Zdroj: http://www.well.ox.ac.uk/jul-07-gene-for-left-handedness. 
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Přestože někteří odborníci nahlížejí na lateralitu jako na výlučně lidskou vlastnost, poznatky 

z pozorování laterality u zvířat např. u opic, koček, myší, kytovců, ptáků nebo dokonce u 

ryb, tomuto názoru rozhodně neodpovídají (např. Facchin, Bisazza & Vallortigara, 1999; 

McGrew & Marchant, 1992). V české literatuře dokládá tuto skutečnost i F. Synek (1991, 

str. 37): „tvrzení, že funkční asymetrie je záležitostí výhradně lidskou, vývojově vyvolanou 

používáním a ovládáním nástrojů při hrách a práci, především však ovládnutím artikulované 

řeči, již v současné době neobstojí. Bylo dostatečně prokázáno, že pohybová funkční 

asymetrie existuje u lidoopů i nižších opic, které dovedou používat nalezených předmětů jako 

nástrojů, především při opatřování potravy, nebo při zahánění nepřítele. Je proto rozhodně 

užitečné sledovat jakékoli projevy funkční asymetrie i v oblasti mimolidské.“ V tomto světle 

jsou teorie, které nahlížejí na lateralitu jako důsledek vlivu např. rituálů, náboženství, směru 

slunečního svitu při manipulaci s nástroji či požadavků primitivního boje spíše úsměvné. 

„Tyto náhodně vyjmenované a další podobné faktory v průběhu evoluce pouze zdůraznili již 

existující asymetrie“ (Vařeka & Šiška, 2005, str. 242). 
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3. Lateralita ve vývoji člověka 

Existují důkazy, že vývoj laterality probíhá již během nitroděložního vývoje a dokazuje to 

sledování lidských plodů a jejich pohybů v třítýdenních intervalech. Na 

základě ultrazvukového vyšetření se prokázalo, že až 90 % plodů upřednostňuje svůj pravý 

palec (vkládá si jej do úst), a to, jak uvádí Healey (2002), odpovídá standardnímu dělení 

populace na praváky a leváky. Další ze studií sledovala celkem 17 plodů mezi 12. – 27. 

týdnem prenatálního vývoje. Bylo zaznamenáno, že v průběhu daného období až 83 % 

pohybovalo převážně pravou paží, přičemž frekvence pohybů vrcholila mezi 15. – 18. 

týdnem těhotenství a poté s rychlým tempem klesala (Hepper, Mccartney & Shannon, 1998; 

McCartney & Hepper, 1999). V rámci další studie se autoři rozhodli porovnat výsledky 

pozorování získaných během nitroděložního vývoje s preferovanou lateralitou mezi 10. – 

12. rokem života dítěte. Ukázalo se, že všech 60 dětí, které si během těhotenství vkládaly do 

úst pravý paleček, bylo později skutečně pravorukými. Dalších 10 dětí z 15 bylo skutečně 

levorukými a ze zbylých pěti dětí se staly praváci (Hepper, Wells & Lynch, 2005).  

Možností, zda se na vzniku laterality podílejí genetické faktory, se zabývala řada odborníků. 

Ukázalo se, že sklon k přednostnímu užívání jednoho z párových orgánů je vrozený. 

Leváctví se může vyskytovat po několik generací, navíc existují celé rody15, kde je výskyt 

levorukosti velmi častý. V této oblasti je často citovanou autorkou britská psycholožka M. 

Annettová. Podle studií, na kterých se podílela, se ukázalo, že 45 % dětí, jejichž rodiče jsou 

oba levorucí, budou také levorucí. V případě, že se levorukost vyskytuje pouze u matky, se 

šance, že dítě bude levoruké, pohybuje zhruba kolem 25 %. Pokud je levorukost pouze u 

otce, pravděpodobnost, že dítě bude levoruké, je sice o něco nižší, ale stále se pohybuje u 

hranice 20 %. Annetová je autorkou „genetické teorie preference rukou“. Východisko této 

teorie spočívá v tom, že dochází k tzv. „posunu doprava“, což znamená, že zhruba 50 % dětí, 

které se narodí levorukým rodičům, by mělo být levorukých. Otázkou ale je, proč se výskyt 

levorukých dětí pohybuje „pouze“ kolem 45 %? Autorka na daný problém nahlíží 

z perspektivy přežívajících kulturních předsudků a tlaků směrem k pravorukosti. V této 

souvislosti může být dítě, které se slabě přiklání k levorukosti, odměňováno svými rodiči 

tehdy, když vykazuje chování praváka. Tím pak dochází k tomu, že se z dětí, které by za 

normálních okolností byly levoruké, stávají praváci (Healey, 2002).  

  

                                                           
15 Např. někteří členové v britské královské rodině; nebo skotský klan Kerr, pro nějž bylo typické, že na svých hradech 

budoval levotočivá schodiště pro lepší obranu levorukého šermíře.  

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A1ctv%C3%AD. 
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Projevy laterality však začínají být více znatelné až v průběhu vývoje dítěte, zejména co se 

týče pohybové stránky života. Mnozí badatelé se zkoumají lateralitu hned po narození, např. 

prostřednictvím asymetrie při kopání novorozenců (Piek & Gasson, 1999). Malé děti 

prakticky okamžitě začínají používat své ruce. Ještě před tím, než začnou mluvit, používají 

ruce a prsty k prozkoumání okolního prostředí. Předměty, které mají v bezprostřední 

blízkosti, se snaží uchopit, častými projevy je odstrkování a shazování předmětů na zem. 

Dítě pomocí svých rukou prozkoumává svět, manipuluje s hračkami, využívá je při lezení i 

při prvních náznacích ve snaze postavit se. „Jak dítě zlepšuje své motorické dovednosti, 

postupně se ujasňují laterální preference. Tento rozvoj často není zcela přímý“ (Healey, 

2002, str. 27). Situace je komplikovanější tehdy, má-li dítě jednoho nebo oba rodiče 

levoruké. U těchto dětí se stává, že svou orientaci několikrát změní a při různých aktivitách 

střídají pravou a levou ruku, a až po určité době dospějí k upřednostňování jedné ruky. Za 

tímto „střídáním“ stojí dva důvody a to v podobě genů a nedůsledného vedení lidí, kteří se 

vyskytují kolem dítěte.  

Preferenční projevy jsou u každého dítěte individuální, přičemž první náznaky lze odhalit 

v období od dvanácti měsíců do pěti let. U dívek lze navíc projevy zaznamenat o něco dříve 

než v případě chlapců. Healey (2002) navíc doplňuje, že vidíme-li dvouletou dívku používat 

pro většinu činností levou ruku, můžeme o ní s velkou pravděpodobností tvrdit, že bude 

levačka. V případě stejně starého chlapce existuje stále vysoká pravděpodobnost, že svou 

stranovou preferenci ještě změní. Preferenci u batolete16 lze také zjistit tak, že budeme 

sledovat, na jakou stranu bude otáčet hlavičku, poté co jej položíme na bříško. Praváci budou 

podle Healey (2002) otáčet hlavičku napravo, a leváci buď budou otáčet hlavičku levým 

směrem, nebo nebudou upřednostňovat ani jednu stranu. To, že preference ruky je zřejmá 

ve třech letech a v průběhu čtvrtého roku se ještě výrazněji vyhraňuje, potvrzuje i Zelinková 

(2011). Vhodnými činnostmi, při nichž lze předností užívání jedné ruky vnímat, jsou 

okamžiky strávené při jídle nebo během hry. Dominantní ruka se tak začíná uplatňovat při 

úkonech, které jsou složitější, vyžadující si již určitou obratnost a koordinovanost.  

Zajímavá studie byla provedena výzkumníky v Kanadě v čele s C. Gonzalesovou (2013). Se 

svými kolegy sledovala 50 dětí ve věku od 1 do 5 let při dvou typech činností. Dětem nabízeli 

jídlo nebo stavebnici a cílem bylo zjistit, zda se výběr preferované ruky ve snaze uchopit 

předměty, bude lišit. Výsledky ukázaly, že si děti pro různé aktivity vybírají „různé“ ruce 

zhruba až do čtyř let. Pro jídlo volí pravou ruku dříve, zhruba kolem prvního roku, nicméně 

                                                           
16 Období od prvního do třetího roku života. 
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pro stavebnici nebo hračky upřednostňovaly pravou ruku až mezi 3. – 4. rokem, což je doba, 

kdy se děti podle autorky stávají zručnějšími a danému úkolu již lépe rozumí (Sacrey, 

Arnold, Whishaw & Gonzalez, 2013).17 

Naprostá většina dětí do svých šesti let dojde k jasné preferenci. Ne náhodou se za 

nejkritičtější období ve vývoji laterality považuje doba mezi pátým až sedmým rokem, tedy 

v době, kdy dítě nastupuje na základní školu. Pokud není u dítěte na počátku školní docházky 

lateralita zatím vyhraněna, mohou být pro něho některé situace ve škole velmi 

komplikované, zejména při psaní, protože nelze vyloučit, že si nebude přehazovat tužku 

z pravé ruky do levé. Zde je na místě zmínit, že existuje vrozený typ laterality (genotyp) na 

podkladě strukturalizace mozkových hemisfér (v činnosti převládá pravá či levá strana), a 

dále výsledný (konečný, zjevný) projev laterality navenek (fenotyp), což znamená, že 

k preferenci pravé nebo levé strany „napomáhá“ působení okolního prostředí (Křišťanová, 

1998; Zelinková, 2011). 

  

                                                           
17 Shrnutí výzkumu je i zde: http://www.insidescience.org/content/babies-dont-develop-handedness-all-once/1522. 
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4. Diagnostiky laterality 

Sovák (1962) uvádí, že zkoumat a diagnostikovat lateralitu pouze na základě tvarových 

rozdílů není vhodným vodítkem a ne za všech okolností se lze na tuto metodu spoléhat. 

Ačkoli byla provedena řada tělesných měření (např. velikosti a objemu párových orgánů), 

nevedly tyto praktiky v hodnocení laterality k jednoznačným závěrům. Příkladem může 

být levoruký člověk, který je v některých situacích nucen používat ruku pravou. Z tohoto 

důvodu je jeho pravá ruka více namáhána, a proto se v porovnání s levou rukou může jevit 

jako silnější, navzdory tomu, že není rukou vedoucí. Za zmínku také stojí zjištění, s nímž 

přišel neurolog L. Minor. Podle něho je rozdíl v žilní pleteni na horních končetinách jevem 

vrozeným a na vedoucí končetině bývá její výskyt rozšířenější, než jaký lze zaznamenat na 

druhé končetině. Vzhledem k tomu, že jde o vrozenou záležitost, lze jej podle autora 

využívat při odhalování skrytého leváctví. Věrohodnost tohoto vztahu se snažili potvrdit 

další badatelé. Někteří z nich dospěli k názoru, že anatomický vzhled žilní pleteně rozhodně 

nemůže být považován za důvěryhodný a bezpečný údaj v diagnostice levorukosti. Mnozí 

se přikláněli k závěru, že rozvinutější pleteň je důsledkem toho, jak moc je končetina při 

výkonu namáhaná, ale v žádném případě neodráží povahu vedoucí ruky. Další zkoumání se 

zaměřilo na zjištění rozdílů ve vzhledu papily zrakového nervu na očním pozadí, čímž se ve 

svých pracích zabýval J. Vinař. Pro využití tohoto testu je však třeba disponovat znalostmi 

z oblasti neurologie a oftalmologie, za jiných okolností může být příčinou mnoha chybných 

interpretací. Nicméně na závěr lze tuto část věnované posouzení tvarových nesouměrností 

shrnout slovy Sováka (1962, str. 60) takto: „zjišťování tvarové laterality nijak podstatně 

nepřispívá k zjištění poměrů genotypických. Je proto třeba se zaměřit na vyšetřování 

laterality funkční.“  

V průběhu historie testování se využívaly různé diagnostické nástroje, přičemž 

nejvýznamnější jsou sebehodnotící dotazníky/inventáře, subjektivní výpovědi a pozorování 

preference (preferenční úkoly) a měření proficience (Komarc, Harbichová, 2013; Steenhius, 

1999). Někteří badatelé kromě těchto testových nástrojů využívají k doplnění posudku také 

směr vlasového víru, kdy u praváků směřuje ve směru hodinových ručiček, u leváků (ne však 

u všech) naopak v protisměru hodinových ručiček. „Vyšetřování směru víru vlasů se zdá být 

obohacením pro rychlé klinické testování fenotypu a genotypu laterality.“18 

                                                           
18 Zdroj: 

http://www.co-allergy.cz/coaci-clanek/vir-vlasu-geneticky-vazany-jev-pri-vysetrovani-fenotypu-pravactvi-a-

hemisferalni-dominance-3183. 

Více o tomto jevu např. článek: Brodie, Ch. (2004). Head in Hand: Handedness is closely tied to the way hair spins on the 

scalp, American Scientist, 92(1), 27-28. 
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Na příštích řádcích si přiblížíme tři z těchto diagnostických metod, a to dotazníky a 

preferenční úkoly a proficienční testy. 

 

a) Sebehodnotící preferenční dotazníky 

Dotazníky patří mezi nejčastěji využívané metody. Zpravidla jsou tvořeny výčtem běžných 

činností a úkolem testované osoby je zaznamenat, kterou ruku při konkrétní aktivitě používá. 

Dotazníky se liší strukturou, počtem položek, ale také variabilitou sledovaných aktivit, 

nabízenými odpověďmi, vyhodnocením i zařazením jedinců do odpovídajících „skupin 

rukovosti“. Pestrost dotazníků je jedním z důvodů rozmanitosti výsledků, k nimž jednotlivé 

studie docházejí. Komarc & Harbichová (2013) podotýkají, že stanovení genotypu laterality 

pouze prostřednictvím dotazníků je nemožným cílem a vždy je vhodné prováděnou 

diagnostiku doplnit dalšími údaji, jako je např. rozdíl ve výkonů párových orgánů – tzv. 

proficiencí. Velmi známým a v zahraniční literatuře nejčastěji citovaným dotazníkem je 

Edinburgský inventář rukovosti, jejímž autorem je R. C. Oldfield (1971). „Při samotném 

výběru metody určování rukovosti se R. C. Oldfield rozhodl pro použití dotazníkové metody 

z důvodu nedostatečné diferenciace rukové preference prostřednictvím performance úkolů. 

Jeho teorii pak podpořila série jiných výzkumů, která prokázala, že posuzování rukovosti 

sebehodnotícího dotazníku mnohem lépe diferencuje úroveň preference“ (Musálek, 2011, 

str. 18). Navíc cílem autora bylo vytvoření takového diagnostického nástroje, který by byl 

použitelný jak pro klinické tak výzkumné účely. Výhodou tohoto dotazníku je také časová 

nenáročnost a ekonomická dostupnost. Původní verze obsahuje deset položek sledujících 

preferenci ruky u těchto činností: 1. psaní; 2. kreslení; 3. házení; 4. používání nůžek; 5. 

používání kartáčku na zuby; 6. krájení nožem; 7. používání lžíce; 8. používání koštěte; 9. 

škrtání sirkou; 10. otevírání víka u krabičky.19 

Odpovědi jsou uváděny do archu pomocí křížků. Záznamový list je rozdělen na dva sloupce 

(levý je určen pro levou ruku a pravý sloupec pro pravou ruku).  Při silné preferenci pravé 

ruky se do kolonky k dané aktivitě zaznamenávají dva křížky. Podobně tomu je v případě, 

kdy je k činnosti používána výhradně levá ruka (zapsány dva křížky v levém sloupci). Při 

slabé preferenci se do příslušné kolonky zaznamenává pouze jeden křížek. Pokud nemá 

osoba pro některou z činností preferovanou ruku, uvádí se křížek do pravého i levého 

sloupce. Postup při uvádění odpovědí může shledán jako problematický, neboť testovaná 

osoba si ne vždy pozorně přečte zadané instrukce a při silné preferenci může uvést pouze 

                                                           
19 Dotazník zahrnuje ještě dvě doplňkové otázky: 1) Kterou nohou kopete? 2) Které oko používáte, když se díváte pouze 

jedním okem? Tyto odpovědi se však do celkového skóre nezapočítávají. 
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křížek jeden. Z uvedených odpovědí se následně vypočítá „laterální kvocient“, který by měl 

informovat o síle preference ruky (Musálek, 2011; Komarc, 2013).20 

Z dalších dotazníků, které byly pro diagnostické účely laterality sestrojeny, je možné 

jmenovat např. „Waterloo Handedness Questionnaire“21 nebo „Dotazník preference ruky od 

Annettové“22.  

Dotazníky jsou svým charakterem, tj. s požadavkem na schopnost umět číst a představit si 

sám sebe při výkonu konkrétní aktivity vhodnou variantou spíše pro dospělou část populace. 

Na druhé straně bývají velmi často využívány jako diagnostický nástroj vzhledem ke své 

nenáročné administraci a ekonomické dostupnosti v řadě studií. 

 

b) preferenční motorické úkoly 

Další možností, jak vyšetřovat lateralitu, je využití preferenčních úkolů. Někteří badatelé 

preferují jednoduché, jiní naopak složité a různě sofistikované aktivity. Shoda nepanuje ani 

ve výběru konkrétních úkolů. Někteří totiž preferují takové činnosti, které zase jiní badatelé 

zavrhují a nepovažují je za spolehlivé. První zkoušky k diagnostice laterality u nás vytvořil 

V. Příhoda již v roce 1936.23 Další zkoušky navrhli např. M. Sovák24, Z. Drnková25 nebo Z. 

Matějček. 

U nás je v současné době běžně používána „Zkouška laterality“ od Matějčka a Žlaba (1972), 

která nese označení T - 116. Cílem zkoušky je určit laterální preferenci horních a dolních 

                                                           
20 Toho dosáhneme pomocí vzorce: 𝐿𝑄 =

(𝑅−𝐿)

𝑅+𝐿
 𝑥 100; kde R = počet křížků v pravém sloupci; L = počet křížků v levém 

sloupci; 100 = násobek pro zanesení na škálu od  −100 do +100. 
21 Ve své původní verzi zahrnoval až 32 položek. 
22 Na rozdíl od Edinburgského dotazníku obsahuje 12 otázek/aktivit: psaní, házení míčem, odbytí tenisovou raketou, škrtání 

zápalkou, používání kladiva, používání kartáčku na zuby, stříhání, provlékání nitě jehlou, zametání, používání lopaty, 

rozdávání karet, otevírání víčka láhve. Respondenti vybírají odpovědi na třístupňové Lickertově škále: preferuji levou - 

preferuji pravou - nepreferuji žádnou (Annett, 1970; Komarc & Harbichová, 2012). 
23 Diagnostický arch levorukosti zahrnoval následující úkony: 1. křížení rukou (při spínaní rukou levý palec nahoře); 2. 

křížení paží (při založení rukou zasunuta levá ruka); 3. rozdávání karet; 4. hrození nebo ukazování prstem; 5. chápání hrnku 

s uchem; 6. házení míčem a sbírání míče; 7. ořezávání tužky nebo rozřezávání knihy; 8. tleskání (levou na pravou); 9. 

kroužení oběma pažemi týmž směrem doleva; pravá ruka po chvíli se otáčí doprava, je nemotorná, lehce se unavuje; 10. 

navlékání jehly; 11. zapínání knoflíku; 12. natáčení bavlny na cívku; 13. sahání po předmětu; 14. užívání kladiva, nebozezu 

nebo jiného nástroje; 15. velikost palce a dlaně; 16. zkouška dynamometrem (Příhoda, 1971).  
24 A) test pro horní končetinu (zkouška sepnutí rukou; zkouška navlékání; stavění kostek; skládání hříbečkové mozaiky 

dvou rovnoběžných řad.  

B) test na dolní končetinu (posouvání drobného předmětu, např. krabičky od sirek, podél naznačené linky.  

C) testy senzorické laterality (zkouška vedoucího oka pomocí manoptoskopu; zkouška vedoucího ucha prostřednictvím 

naslouchání).  

D) doplňující zkouška kreslením nebo psaním (Sovák, 1966).  
25 Součástí zkoušky jsou tři typy činností:   

A)unimanuální preference – činnosti, které bude dítě vykonávat pouze jednou rukou – tou, která je pro něho výhodnější 

(vkládání korálků do lahvičky; zasouvání kolíčků; hod míčkem na cíl).  

B) bimanuální preference – činnosti, které dítě provádí oběma rukama. Jedna ruka bývá aktivnější než druhá, která zastává 

pasivní roli (navlékání korálků; tleskání).  

C) manuální proficience – stejné činnosti, v nichž se výkon jedné ruky porovnává s výkonem druhé ruky (kresba domečku 

pravou a levou rukou; tečkovací test (tapping); rozdávání karet (Drnková, 1977, cit. podle Křišťanová, 1998).  
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končetin, oka a ucha. Používá se zejména u dětí předškolního věku pro posouzení školní 

zralosti, při podezření na výskyt některé specifické poruchy učení, nebo u dětí 

s neurologickým postižením (např. po mozkové obrně).26 Zkouška se skládá z deseti 

testových situací na preferenci ruky (např. vkládání korálků do lahvičky, vsunutí klíče do 

zámku, házení míčku do krabičky, zasouvání kolíčků do dřevěného prkénka, tleskání…), 

dále jsou zde čtyři úkoly na preferenci dolní končetiny (např. posunování kostky po čáře, 

výstup na židličku), dvě testové situace pro preferenci oka (pohled manoptoskopem nebo 

kukátkem) a jedna pro ucho (poslech hodinek). Odpovědi u jednotlivých položek jsou do 

záznamového archu skórovány jako pravá, levá a nevyhraněná preference (ambidextrie). 

K výsledku dospějeme prostřednictvím výpočtu „kvocientu pravorukosti“ (zn. DQ = 

Dextrity Quotient) za použití vzorce: DQ =
P+ A/2

n
 x 100. Kvocient vyjadřuje počet 

pravostranných reakcích v procentech (tzv. stupeň praváctví), kde: P = součet všech pouze 

pravostranných reakcí; A/2 = polovina úkonů, které byly provedeny oběma rukama, pravou 

i levou, tzn. nevyhraněně; n = počet všech úkolů (Křišťanová, 1998). 

 

c) měření proficience (proficienční testy) 

Při použití těchto testů se zohledňuje a porovnává výkon, případně kvalita provedení 

párových motorických nebo smyslových orgánů (Komarc, Harbichová, 2012). K tomuto 

účelu bývá, zejm. v zahraničních studií, využíván „kolíčkovací test“ (Purdue Pegboard Test), 

„tečkovací test“ (Dot Filling Test), případně „tappingový test“ (Finger Tapping Test). Např. 

Purdue Pegboard test27, tedy standardizovaný test pro jemnou motoriku horní končetiny, 

využili ve své studii např. Judge & Stirling (2003) a dospěli k závěrům, že leváci ve srovnání 

s praváky vykazovali pouze malé rozdíly ve výkonech levou a pravou rukou. 

  

                                                           
26 Zdroj: 

http://www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=317:podporadiagnppp&catid=25:lukas&Itemid=3

29. 
27 Tento test probíhá tak, že do připravené děrované desky je v intervalu 30s potřeba umístit co největší počet kolíčků, 

přičemž proband úkol provádí pomocí pravé ruky, levé ruky a oběma současně. Poté se spočítá počet zastrčených kolíků a 

ruka, pomocí které se umístí více kolíčků do otvorů je považována za šikovnější.  

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Purdue_Pegboard_Test. 
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 Kromě toho existují výzkumy, v rámci kterých využívali autoři při testování funkční 

asymetrie různých nástrojů a pomůcek, jako je např. dynamometr a sledovali velikost síly 

stisku ruky. Tento přístroj využili např. Bagi, Kudachi & Goudar (2011), kteří se rozhodli 

sledovat preferenci horní končetiny na vzorku složeného ze 150 studentů medicíny. Nejdříve 

jim předložili k vyplnění dotazník zjišťující jejich laterální preferenci, ale protože tato forma 

diagnostiky je postavena na subjektivním posouzení, doplnili jej provedením dvěma předem 

vybranými činnostmi. Jednalo se o měření síly stisku ruky pomocí dynamometru (siloměru); 

a tappingový test. Každý účastník provedl obě aktivity jak pravou, tak levou rukou. Po 

analýze sesbíraných dat se ukázalo, že praváci vykazovali lepší výsledky v úkolech za 

použití své pravé ruky, leváci dosahovali lepších výsledků při použití ruky levé (vhodné je 

ale doplnit, že v případě leváků nebyly rozdíly ve výkonech za použití levé a pravé ruky tak 

výrazné jako v případě praváků). 
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5. Leváctví v číslech aneb co přinesly statistiky 

Řada badatelů se také zabývala otázkou, kolik procent v populaci tvoří leváci. Sovák (1966) 

uvádí, že statistiky z konce minulého století neposkytovaly přesný obraz o jejich počtu. 

Navíc, leckdy vykazovaly takové číselné hodnoty, které byly velmi rozdílné. Podle 

některých se počet leváků pohybuje kolem 1 %, naopak jiné statistiky uvádějí až 30 % 

zastoupení. Jak jsme již upozorňovali, protichůdnost výsledků je do jisté míry důsledkem 

použití různých metod i rozdílného nazírání na leváctví vůbec. Sovák (1966, str. 18) dále 

uvádí, že „původní rovnoměrné rozložení lidstva na praváky a leváky zůstává až po naše 

doby a že je jenom překryto nánosem pravoruké kultury.“ Průzkum, který uskutečnil na 

vybraných mateřských a základních školách v Praze totiž potvrdil, že poměr genotypů 

pravorukosti a levorukosti byl skutečně 1:1 (tedy, že poměr rozených leváků a rozených 

praváků je zhruba stejný). Počet leváků i podle Wrighta (2008) „zůstává v průběhu staletí i 

v různých kulturách konstantní, avšak tam, kde je levorukost předmětem mimořádně silné 

diskriminace (jako například v konformistické japonské kultuře28), se lidé k dominanci levé 

ruky hlásí méně“ (Wright, 2008, str. 8). 

Dnes se v odborné literatuře dočteme, že v rámci lidské populace je zhruba 10 % leváků 

(Laland, 2008; Wright, 2008). Někteří badatelé také dodávají, že zde není žádný doklad o 

tom, že by vůbec někdy měli leváci v populaci převahu (Llaurens a kol., 2009; Uomini, 

2009). 

Podle statistických údajů je mezi mladými lidmi zhruba dvojnásobný počet leváků než mezi 

staršími ročníky. Stranové preference a výskyt levorukosti upoutal dlouhodobou pozornost 

neuropsychologa Ch. McManuse, který poskytuje tři možná vysvětlení, proč je napříč 

věkovými kategoriemi různé procentuální zastoupení leváků, tedy, proč je jich mezi starší 

generací o mnoho méně.29 První z nich spočívá ve změně chování související se sníženým 

tlakem na změnu stranové preference. To je dáno povahou dnešních názorů na levorukost, 

která se v porovnání s dobou jen o pár desítek let zpátky výrazně proměnila. V druhém 

vysvětlení zvažuje možnou změnu ve frekvenci genů. Třetí vysvětlení souvisí s tendencí 

leváka podrobit se v průběhu života pravoruké společnosti (cit. podle Healey, 2002). Ne 

všichni odborníci souhlasí s tvrzením, že nižší počet leváků ve starší generaci je důsledkem 

přizpůsobení se pravorukému světu. Mezi takové patří i psycholog Dr. Coren (1991), který 

tyto teorie odmítl a přichází s hypotézou, že nižší počet leváků ve vyšší věkové kategorii je 

                                                           
28 Wright (2008) udává, že v Japonsku se k leváctví hlásí jen 5 % místní populace. 
29 Tento autor zanalyzoval některé předchozí studie a došel k závěru, že levorukost je zhruba dvakrát častější u 

patnáctiletých jedinců než jaké stranové preference zjistil u sedmdesátiletých osob.  
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způsoben tím, levorucí jedinci umírají - v porovnání s praváky - o několik let dříve. U leváků 

totiž podle Corena (1991) existuje vysoké riziko zranění a nehod, zejména proto, že 

technologie, např. těžké stroje využívané ve stavebním průmyslu, jsou projektovány pro 

pravorukou populaci. Manipulace s těmito stroji pak levákům může způsobit řadu 

nepříjemných či vážných zranění. Kromě sklonu k zraněním byl u leváků zaznamenán již 

zmíněný sklon k různým alergiím a astmatu. I to je podle Corena (1991) možná příčina jejich 

dřívější smrti. Dětská neuropsycholožka J. Healey (2002) sice výzkumné práce dr. Corena 

respektuje, nicméně přiznává, že jako hlavní příčinu nízkého počtu levorukých lidí ve starší 

věkové kategorii shledává důslednou snahu změnit preferenci ruky v průběhu jejich dětství.  

Wright (2008) ve své knize uvádí, že mezi muži30 je větší podíl leváků než mezi ženami (12 

% vs. 8%). Ve snaze vysvětlit tento jev neexistuje mezi odborníky jednoznačná shoda. Zdá 

se však, že významnou determinantou může být zvýšená hladina testosteronu, které je 

zárodek v nitroděložním prostředí vystaven. Testosteron patří do skupiny hormonů, které se 

podílejí na rozvoji sekundárních pohlavních znaků. Na druhé straně však jeho zvýšená 

produkce může poškozovat funkci imunitního systému. Některé výzkumy skutečně potvrzují 

korelaci mezi leváctvím a poruchami imunity (Bryden, Bruyn & Fletcher, 2005; Coren, 

1994). Zoche (2006) ale uvádí, že je velmi problematické určit skutečný počet leváků v celé 

populaci31, natož pak stanovit poměr leváků mezi pohlavími. Jak ale píše, podle některých 

studií je převis leváků mezi mužskou částí populace a to až o 5 %. Bragdon & Gamon (2006) 

zmiňují ve své knize výzkum, který byl proveden na vzorku více než milionu lidí a přinesl 

následující zjištění: mezi leváky je více mužů (12,6 %) než žen (9,9 %). Dále se potvrdilo, 

že leváků je více mezi mladými lidmi a výskyt mezi staršími lidmi, bez ohledu na pohlaví, 

se pohyboval přibližně okolo 6 %.32  

Další studie se zaměřily na výskyt levorukosti mezi dvojčaty. K jejich zkoumání se 

přistupovalo zejména ve snaze vyvrátit roli dědičnosti jako jediného determinujícího 

faktoru. Některé z nich skutečně poukázaly na zvýšený počet leváků mezi dvojčaty (Ooki, 

                                                           
30 Výzkumníci z Vídeňské univerzity se domnívají, že by za leváctvím mohl stát hormonální mechanismus související 

s mírou světla a tmy. Vědci totiž zanalyzovaly údaje od 13 00 dospělých lidí z Německa a Rakouska, přičemž 7,5 % žen a 

8,8 % mužů tvořili leváci. Více než 10 % těchto mužů se narodilo na přelomu roku (listopad, prosinec, leden), nicméně u 

žen podobný výskyt prokázán nebyl. Autoři spekulují, zda by tento jev nemohl být způsoben rozdílnou hladinou 

testosteronu v době fetálního vývoje a zda jeho množství neovlivňuje delší denní světlo od května do července (Tran, 

Stieger & Voracek, 2014). 
31 Llaurens (2009) ale dodává, že pestrost úkolů, které jsou užívány ke stanovení laterality, může přinášet problémy při 

srovnání preference ruky různých kultur, protože činnosti běžně vykonávané v západních zemích (čištění zubů nebo psaní), 

mohou být v jiných kulturách bezvýznamné.  
32 Bragdon & Gamon (2006) při podrobnější analýze zjistili i další údaje: mezi Američany je 11 % leváků a obdobné 

procento je i mezi Evropany. Američané (černoši, běloši, indiáni) jsou častěji leváky než Američané asijského původu (9,3 

%) anebo Američané hispánského původu (9,1 %).  
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2014) nebo u dětí s nižší porodní váhou. I když příčiny nejsou ani v tomto případě zcela 

jasné, „fakt, že některá identická dvojčata nesdílejí stranové preference, vzbuzuje 

pochybnost o teoriích, které vidí genetiku jako jedinou možnou determinantu stranové 

preference“ (Healey, 2002, str. 19 - 20). Ačkoli je výzkum dvojčat pro studium laterality 

určitě důležitý a přínosným zdrojem informací, často se však díky nim celá „záhada“ ještě 

více zamotá.33 Podle Rulíkové (2009) je až s 20 % pravděpodobností možné, že jedno 

z identických dvojčat bude levoruké a druhé pravoruké. To potvrzuje i Zoche (2006), podle 

kterého existuje pouze minimální pravděpodobnost, že by levoruce orientované byly obě 

děti. Rulíková (2008) se zamýšlí nad možností, zda levorukost není spjatá výhradně jen 

s dvojčaty. Podle výzkumů z posledních let se ukazuje, že během prvních tří měsíců 

těhotenství jedno z dvojčat „zanikne“. Tento jev je v odborné literatuře nazýván jako 

„syndrom mizejícího dvojčete“ a týká se až 20 % dětí, které se později narodily jednotlivě. 

Ženy si z tohoto důvodu nemusí být vědomi, že počaly dvojčata a že během prvního trimestru 

jedno z nich zemřelo.34  

  

                                                           
33 V mnoha kulturách bylo na leváctví nahlíženo jako na cosi zlého a bylo doprovázeno mnoha pověrami. Indiánská legenda, 

kterou popisuje Rulíková (2009), objasňuje záhadu stvoření světa. Podle této legendy bylo pravoruké dvojče stvořitelem 

krajiny, rostlin a přírodních tvorů. Naopak bouře, bodláky nebo hadi byly stvořeny levorukým dvojčetem.   
34 „Odumřelý plod je vstřebán placentou (vývoj přežívajícího plodu tím není nikterak narušen), nebo jej vstřebá přežívající 

plod (paradoxně tak může dojít k tomu, že člověk bez větších zdravotních problémů nosí odumřelý zárodek svého dvojčete 

na nějakém z vnitřních orgánů, nebo že člověk má tři ledviny jako pozůstatek svého dvojčete)…“ (Rulíková, 2008, str. 15). 
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6. Pohled na leváctví a praváctví z hlediska zkoumání nesouměrnosti 

lidského mozku 

V první kapitole jsme zmiňovali, že na lidském těle se vyskytuje řada viditelných 

asymetrických projevů. Je třeba zdůraznit, že ani lidský mozek není stranově souměrný. 

Nejen, že se v něm vyskytuje řada anatomických rozdílů, ale ani z hlediska funkční 

organizace nejsou obě hemisféry rovnocenné. Objev funkční asymetrie mozku navíc 

předcházel objevení anatomických rozdílů (Koukolík, 2012; Merkunová & Orel, 2008). 

Mozek je rozdělen na dvě poloviny, které se nazývají hemisféry. Komunikační spojení mezi 

nimi je zprostředkováno pomocí svazku nervových vláken, tzv. mozkovým 

trámcem/vazníkem, odborně corpus callosum. V oblasti prodloužené míchy dochází 

k překřížení nervových vláken, což v důsledků znamená, že levá hemisféra řídí pravou část 

těla a zpracovává informace přicházející z pravé části zorného pole. Na pravé hemisféře je 

tak závislé řízení levé části těla a zpracování informací z levé části zorného pole. Mohlo by 

se rovněž zdát, že obě hemisféry jsou si zrcadlovými obrazy a že budou stejně velké. Ve 

skutečnosti však bývá pravá hemisféra o něco menší než levá a obsahuje delší nervová 

vlákna. Naopak pro levou hemisféru jsou charakteristické výraznější spoje mezi neurony a 

zároveň kratší nervová vlákna (Merkunová & Orel, 2008). Někteří autoři dále uvádějí, že 

pravá hemisféra je o něco těžší než levá. Nicméně zrovna tento rozdíl není zcela prokázán, 

protože jiní badatelé tento poznatek vyvraceli a snažili se prokázat opak, tedy, že těžší je 

levá hemisféra (Koukolík, 2002).  

Obě polokoule jsou navíc specializovány na určité procesy, které řídí či usměrňují. Ve 

většině případů se zdá, že levá hemisféra řídí řeč, jazyk, logiku, uvažování a motorické 

činnosti. Naopak pravá hemisféra zodpovídá za jiné funkce, mezi které bývají řazeny 

zejména umělecké dovednosti. Dále se podílí na zpracování emocí, včetně rozeznávání 

výrazu tváře35, nebo na prostorovém vnímání. Toto rozložení není definitivně platné a 

mohou se vyskytovat mnohé odchylky (Healey, 2002; Wright, 2008). „Za fyziologických 

okolností je však činnost obou mozkových polokoulí propojená a integrovaná. Hemisféry 

                                                           
35 Na tomto místě je dobré zmínit i výzkum, který se zabýval tím, jaké předměty si volí studenti v průběhu svého 

vysokoškolského studia. Leváci inklinují k výběru takových předmětů, ve kterých je typické používat zrakové vjemy, 

praváci naopak upřednostňují předměty založené na řeči. Dokonce i další výzkum, který zkoumal studenty uměleckých 

oborů, zjistil, že 47 % z nich byli leváci nebo měli méně vyhraněnou lateralitu. „Vzhledem k tomu, že výtvarné umění, 

architektura a šachy závisí ve velké míře na vizuálních dovednostech sídlících v pravé hemisféře, může to znamenat, že 

pokud se pravá hemisféra stane dominantní pro motorické dovednosti, může tento jev korelovat s mimořádně silnými 

schopnostmi, na nichž se podílejí i jiné dovednosti, umístěné v pravé mozkové hemisféře“ (Bragdon & Gamon, 2006, str. 

67). 



- 30 - 
 

nepracují odděleně, ale doplňují se a úzce spolupracují ve svých funkcích“ (Merkunová & 

Orel, 2008, str. 233). 

Funkční nesouměrnost a úroveň součinnosti obou hemisfér nejspíše souvisí s počátky 

užívání nástrojů. Již v 70. letech 19. století přišel B. Engels s domněnkou, že člověk 

prostřednictvím výroby a užívání nástrojů postupně zdokonalil nejen svou zručnost, ale 

zároveň tím ovlivnil vývoj mozkových struktur a funkcí: „součinností ruky, mluvících 

orgánů a mozku nejen u každého jednotlivce, nýbrž i u společnosti, stali se lidé schopnými 

vykonávat stále složitější úkony, vytýkat si stále vyšší cíle a dosahovat jich“ (Engels, 1875 

cit. podle Drnková & Syllabová, 1991, str. 23). Otázka funkční nesouměrnosti hemisfér má 

však mnohem starší historii, neboť se jí již v 16. století zabýval italský malíř a vynálezce 

Leonardo da Vinci. Z poznámek, které si při svých anatomických kresbách vedl, vyplývá, 

že se otázkou, zda obě hemisféry pracují zároveň nebo každá jinak, velmi intenzivně 

zabýval. Nicméně k „pojmovému vyjádření nesouměrné činnosti mozkových polokoulí 

dospělo lidské poznání až o tři a půl století později“ (Drnková & Syllabová, 1991, str. 24).  

Objev funkční specializace hemisfér a jejich zkoumání se datuje do poloviny 19. století a 

bývá spojen se jménem francouzského neurologa P. Brocy. Tento badatel prokázal, že 

řečové schopnosti mají v mozku své specifické umístění a že jsou lokalizovány v levé 

hemisféře (Plháková, 2003; Wilson & Keil (2001).36 Systematická teorie o funkční asymetrii 

mozku, která se od této doby budovala, se nazývá „teorie cerebrální dominance“. Její název 

je odvozen z předpokladu, že jedna hemisféra zaujímá – ve vztahu k té druhé – převládající 

postavení. V té době byla za dominantní hemisféru považována ta, která nejenže ovládala 

obratnější ruku, ale také obsahovala tzv. řečové oblasti (spadá sem výše zmíněné Brocovo 

centrum, ale i Wernickeovo centrum37). V důsledku toho bylo na druhou hemisféru 

nahlíženo jako na „subordinovanou“ nebo na „méně významnou“. Není proto překvapením, 

že se časem ustálila myšlenka o souvislosti mezi polokoulí specializovanou pro řeč a větší 

obratností protilehlé ruky. Mnozí se tak domnívali, že praváci mají řečová centra umístěna 

v levé hemisféře, kdežto leváci je musejí mít v hemisféře pravé. Na protilehlou hemisféru 

                                                           
36 Tento neurolog provedl pitvu u 51letého muže, jehož řečovým projevem za posledních 21 let jeho života bylo pouze 

nesmyslné slovo „tan-tan“. Pitva potvrdila, že muž postrádal část mozkové tkáně lokalizované v dolní levé části čelního 

laloku. Tato oblast je dnes nazývána „Brocovo centrum“ a podílí se regulaci řečových projevů. V případě poškození (např. 

při cévních příhodách) připomíná komunikace postiženého jedince telegrafickou řeč. Porucha pak vzhledem k místu 

poškození nese název „Brocova (motorická) afázie“ (Plháková, 2006). 
37 Jde o oblast mozkové kůry, která je odpovědná za porozumění řeči. Toto centrum bylo objeveno německým neurologem 

Karlem Wernickem, který vycházel ze studií deseti pacientů. Tito pacienti byli sice schopni plynně hovořit, ale jejich řeč 

však postrádala smysl. Zkoumané osoby měly rovněž potíže porozumět slovům ostatních lidí. Wernicke zjistil, že pacienti 

měli poškozenou mozkovou kůru na vrcholu spánkového laloku. Pro poškození této oblasti se vžil termín „senzorická 

afázie“ (Plháková, 2006).  
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bylo nahlíženo jako na dominantní nejen z funkčního hlediska, ale předpokládalo se také, že 

se vyznačuje i hodnotnějším strukturálním základem. Proto hemisféra, která byla organicky 

méně kvalitní, byla i méně výkonná ve vyšších řídících činnostech (Drnková & Syllabová, 

1991). 

V polovině 20. století se ale „teorie cerebrální dominance“ začala ve svých základech otřásat 

a mnozí poukazovali na její zásadní nedostatky. Stále častěji se ukazovalo, že u leváků není 

vztah mozkové dominance a vedoucí ruky zcela jednoznačný, jak se původně tradovalo. 

Během 50. let se zjistilo, že leváci mohou mít centra týkající se porozumění slyšené řeči, tak 

mluvení uložena jak v pravé, tak v levé hemisféře. Dokonce se prostřednictvím relativně 

přesných nálezů potvrdilo, že umístění těchto center je u leváků mnohem častěji v levé 

hemisféře, což odporovalo dosud zastávanému názoru, že by jí měla být hemisféra pravá 

(Drnková & Syllabová, 1991). Bragdon & Gamon (2006) uvádějí následující údaje: řečová 

centra má v levé hemisféře 97 % praváků. U leváků nelze tento poznatek příliš 

zjednodušovat, protože převážná většina leváků má řečová centra lokalizována rovněž v levé 

hemisféře (68 %), zhruba 12 % leváků má řečová centra umístěna bilaterálně (tj. rovnoměrně 

rozmístěná v obou hemisférách) a pravou hemisférou má řeč ovládáno cca 20 % leváků.38 

Snad jediné pravidlo, které Drnková a Syllabová (1991) ohledně lokalizace řečových center 

uvádějí, je, že ji lze snáze – až na nepatrné výjimky – předpovědět u praváků. „Mechanismy 

řeči jsou u leváků méně lateralizovány a proces jejich lateralizace je složitější než u praváků. 

Nevyhraněná mozková dominance a ambilateralita nejsou ničím výjimečným“ (Drnková & 

Syllabová, 1991, str. 27).  

Poznatky o specializaci mozkových hemisfér se v průběhu 60. let získávaly např. pomocí 

Wadova testu39. Tento test se používá k vyšetření mozku pacientů s epileptickými záchvaty, 

nezbytnou technikou před chirurgickým zákrokem. Po injekční aplikaci sodné soli do jedné 

z  karotid vedoucích do mozku, je vyřazena činnost jedné z hemisfér a pomocí řečových 

testů se zjišťuje, jaké dopady bude mít vyřazení hemisféry na pacientovu řeč. Když se roztok 

dostane do hemisféry, kde jsou řečová centra, dojde k vyvolání afázie. Díky tomuto testování 

                                                           
38 Vzájemným vztahem laterality, dominance a řeči lze např. najít v článku: Knecht, S., Dräger, B., Deppe, M., Bobe, L., 

Lohmann, H., Flöel, A. & Henningsen, H. (2000). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. 

Brain, 123(12), 2512-2518. 
39 Tento test se provádí k predikci možných mnestických deficitů po epilepto-chirurgickém zásahu. „Po aplikaci amytalu 

sodného do ACI dochází ke kontralaterální poruše hybnosti a právě v době působení tohoto anestetika se testuje řeč i 

mnestické schopnosti. Vznik jednostranné hemiplegie je pozorovatelný do 15 – 20 vteřin po aplikaci a k testování je nutné, 

aby pacient již před aplikací držel obě paže předpažené s nataženými prsty a se začátkem aplikace amytalu začal nahlas 

počítat. Potom následuje hlavní část testu a to testování řeči a mnestických schopností při působení amytalu (recall) nebo 

po uplynutí působení amytalu (recognition). K úplnému vymizení jednostranné hemiparézy dochází obvykle do 6 – 8 minut“ 

(Javůrková, 2000, str. 440). 
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se opět ukázalo, že levá hemisféra se podílí na zpracování řečových projevů u 100 % praváků 

a až u 60 - 70 % leváků. 

O několik let později vyšetřovala dominanci hemisfér D. Kimurová za použití dichotického 

testu. Účastníkům byla v průběhu testování vyslána do každého ucha jiná uskupení čísel a 

jejich úkolem bylo slyšené podněty zopakovat. Respondenti přeříkávali tu číselnou řadu, 

která byla prezentovaná do pravého ucha, což poukazuje na to, že většina praváků i leváků 

vnímá a zpracovává slyšené vjemy levou hemisférou (Zelinková, 2011).  

Později se badatelé zabývali lokalizací dalších funkcí a jejich zájem nebyl soustředěn pouze 

na oblast řeči. Postupně se dospívalo k novým poznatkům, které se vztahovaly k dosud 

opomíjené „druhé hemisféře“ (např. vnímání hudby nebo prostoru). To zásadním způsobem 

ovlivnilo pohled na dosavadní pojetí mozkové nesouměrnosti. „Prokázalo se, že tato 

hemisféra (u většiny lidí pravá) je specializována pro jiné než řečové, avšak neméně 

hodnotné činnosti“ (Drnková & Syllabová, 1991, str. 30).  

Přesnější představu o funkci hemisfér však přinášely až výsledky experimentů 

s komisurotomovanými pacienty, kteří tento zákrok podstupovali z důvodu těžké formy 

epilepsie. Významnou osobností v této oblasti byl americký vědec R. W. Sperry, který za 

přínos a výzkum specializace mozkových hemisfér získal v roce 1981 Nobelovu cenu 

(Koukolík, 2002; Plháková, 2003). Během chirurgického výkonu (tzv. komisurotomie) bylo 

přetnuto spojení polokoulí v corpus callosum40 a stav lidí s oddělenými hemisférami bývá 

označován jako „syndrom rozštěpeného mozku“ (split-brain syndrome). V těchto případech 

bylo možné sledovat, „jak se budou chovat obě poloviny mozku odděleně, každá zvlášť“ 

(Drnková & Syllabová, 1991, str. 30). Další poznatky se získávaly například metodou 

jednostranného elektrického šoku.41  

Vzhledem k výzkumům specializace „druhé hemisféry“ bylo nutné zamítnout předchozí 

způsob označování, kdy jedna hemisféra byla pojímána jako dominantní a druhá jako 

podřadná. Toto pojetí nebylo vzhledem k nově získávaným poznatkům již déle 

akceptovatelné. Autoři proto již s počátkem 70. let píší „o problémech cerebrální dominance 

tak, že používají pojmu dominantní pro řeč a o druhé hemisféře dominantní pro vnímání 

                                                           
40 Smyslem tohoto zákroku je zabránit šíření epileptických záchvatů z jedné hemisféry do druhé nebo snížit jejich frekvenci 

(Koukolík, 2012; Plháková, 2003). 
41 Testované osoby, u kterých byla zachována levá hemisféra, vykazovaly zvýšenou řečovou aktivitu. Nicméně negativními 

důsledky projevující se po „vyřazení“ pravé hemisféry bylo, že mluva začala být monotónní, jedinci nedokázali rozeznat 

otázky, ani rozpoznat mužský a ženský hlas, natož projevovanou úzkost v hlase. Odborně lze tyto projevy nazvat 

dysprozódií. Dále bylo narušeno vnímání hudby, prostou a času. Oproti normálnímu stavu ale bylo sledováno mnohem 

optimističtější duševní rozpoložení. Pokud byla vyřazena pravá hemisféra, osoby byly pesimistické s převahou negativně 

zabarvených emocí. Co se týče dopadů na řečové schopnosti, tak jedinci mluvili málo a spíše používali gesta a mimiku.  
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hudby apod. Dochází tedy k významnému posunu, a pokud se zůstává u pojmu dominance, 

musí se vztah obou hemisfér vyjadřovat jako ko-dominance, v žádném případě už jako 

dominance a subordinace“ (Drnková & Syllabová, 1991, str. 31). To znamená, že od této 

doby se pojem dominantní nepoužíval pro jednu celou hemisféru, ale ve vztahu k různým 

činnostem. Světově uznávaný neurochirurg A. R. Lurija navrhoval používat pojmy jako 

„dělba práce v řízení různých činností“ nebo „nestejná či nesouměrná úloha v určitých 

korových funkcí“ (Drnková & Syllabová, 1991).  

Naopak anatomické rozdíly jsou zkoumány s pomocí zobrazovacích technik, nebo 

vyšetřováním mozku zemřelých lidí. Nejnápadnější rozdíly se týkají umístění řečových 

oblastí (např. uložení Brocova centra nebo planum temporale). „Stranová nesouměrnost 

hemisfér je prokazatelná od poměrně raných vývojových stadií mozku“ (Koukolík, 2002, str. 

375). Příkladem může být právě planum temporale, u které lze sledovat asymetrii již ve 31. 

týdnu fetálního vývoje. Anatomické rozdíly se však týkají i dalších struktur, např. čelního a 

temenního laloku nebo Sylviovy rýhy. Porovnávaly se např. laloky (čelní, spánkový a týlní) 

u praváků a leváků. Ukázalo se, že praváci mají pravý čelní lalok větší než levý; levý 

spánkový a levý týlní lalok větší než vpravo. U leváků byl zjištěn větší pravý čelní lalok (což 

bylo i u praváků). Zkoumána byla i Sylviova rýha, oddělující lalok čelní a spánkový. U 

praváků byla Sylviova rýha delší a širší na levé straně v porovnání s leváky (Healey, 2002; 

Koukolík, 2002). 
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7. Vymezení úzkosti a úzkostnosti 

Úzkost je společně se strachem řazena mezi emoce, které nás v životě neustále doprovázejí. 

„Pociťujeme (prožíváme a vnímáme) je bezprostředně a jsou subjektivně zcela evidentní“ 

(Vymětal, 2000, str. 19). Velmi často je odkazováno na problematiku rozlišování mezi 

úzkostí a strachem, k čemuž Vymětal (2000) podotýká, že pojmenovat tyto dva psychické 

stavy je věcí společenské konvence nebo jazykového citu. Český jazyk navíc disponuje 

řadou výrazů, jejichž prostřednictvím můžeme vyjádřit jejich kvalitu nebo kvantitu. 

Jmenovat bychom tak mohli např. pojmy jako obezřetnost, nejistota, obava, tíseň, úlek, 

hrůza, děs nebo panika. 

Vztahem úzkosti a strachu se zabýval i Honzák (1995), podle kterého je strach jakýmsi 

„fenomenologickým dvojčetem“ úzkosti, s velmi podobnými příznaky i doprovodnými 

projevy. Strach je však na rozdíl od úzkosti vyvoláván konkrétní příčinou. Z toho důvodu jej 

lze považovat za racionální reakci vztahující se ke konkrétní skutečnosti, která v jedinci 

vzbuzuje pocit ohrožení (Vymětal, 2000). Na rozdíl od něj lze úzkost charakterizovat jako 

nepříjemný citový stav, který nemá příčinu v reálném světe, nýbrž ve „světě myšlenkovém“. 

V tomto případě si nejsme vědomi bezprostřední příčiny, která projevy úzkosti způsobila. 

„Úzkost bývá „subjektivně nepříjemnější než strach, neboť očekávání něčeho nemilého a 

neznámého je obvykle horší, než událost sama, pokud je jasně poznána“ (Vymětal, 2000, 

str. 20). Honzák (1995) uvádí, že ačkoli je úzkost stavem, který je prožíván nepříjemně, 

„patří do standardní, a můžeme tedy říci normální výbavy každého, tudíž i lidského 

organismu či jedince.“ Kdybychom alespoň někdy nepocítili stavy jako strach nebo úzkost 

tak jako běžně pociťujeme pocity hladu, žízně nebo bolesti, zahubila by nás naše „zničující 

odvaha“.  

Úzkost je běžným jevem, který nás může dále doprovázet při nesnadných rozhodování, která 

jsou obezřena určitou mírou nejistoty. Kromě toho se může projevit i při rozhodování mezi 

více možnostmi, které nám mohou být i příjemné. Lidé jí pociťují jak při běžných ale hlavně 

při závažnějších událostech nebo nečekaných změnách. Výjimkou nejsou ani situace 

zklamání, kdy jsme nedosáhli předem vytyčeného nebo očekávaného cíle. Úzkost je spolu 

s jinými nepříjemnými pocity a prožitky hnací silou změny, tedy jednáním, jehož důsledkem 

je opětovné nastolení ztracené rovnováhy. Nejen že nás pohání k plnění různých činností, 

ale zároveň nás ochraňuje a varuje před potencionálním ohrožením. 
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Příznaky úzkosti se neprojevují pouze v oblasti psychologické. Její projevy lze vidět i 

v oblasti tělesné odrážející aktivitu autonomního systému -  může být zaznamenána vyšší 

srdeční aktivita, vodivost kůže, suchost sliznic, pocení, změna dechové frekvence nebo 

zvýšení svalového napětí. Jsou to sice příznaky, které nevnímáme pozitivně, ale na druhou 

stranu fungují jako tzv. „předstartovní stav“ k tomu, aby se jedinec mohl s nebezpečnou 

situací utkat nebo před ní co nejrychleji utéci. Úzkost je spojena také s kognitivními 

reakcemi, neboť při ní dochází ke zjednodušení vnímání nebo zrychlení myšlení (Honzák, 

1995; Praško, 2005).  

Je však důležité rozlišovat také mezi úzkostí jako aktuálním stavem, který „je především 

výslednicí pocitu našeho znejistění a ohrožení, jenž je dán vnímaným nebezpečím a 

okolnostmi představujícími naopak naši ochranu a podporu….“ (Vymětal, 2000, str. 22) a 

úzkostností – tedy osobnostním rysem, který představuje míru pohotovosti k bojácnému 

chování a prožívání. Jak úzkost, tak úzkostnost lze měřit a srovnávat. Kromě toho může být 

úzkostnost podmíněna genetickými faktory, ale podstatnou roli hrají i interpersonálními 

vztahy a zkušenosti zejména z prvních let života. 
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8. Předchozí studie  

Tato část bude věnována stručné charakteristice a popisu výzkumů, které se vztahem 

laterality a úzkosti/úzkostnosti zabývaly. Výzkumy jsou popsány z hlediska časové 

posloupnosti a poslouží nám jako předloha pro náš diplomový projekt. Než ale přejdeme 

k jednotlivým studiím, podívejme se nejprve na to, nad čím vším je potřeba se v rámci 

zkoumání laterality zamyslet, a které okolnosti se mohou později odrazit ve výsledcích.   

a) problémy vyvstávající při zkoumání laterality 

Jednou z hlavních otázek, kterou si výzkumníci musejí před zahájením sběru dat zodpovědět 

je, jak budou definovat levorukost a koho do kategorie levorukých osob zařadí. S použitím 

různých měřítek a postupů se výsledky jednotlivých studií mohou značně lišit. V rámci 

problematiky levorukosti se lze nezřídka setkat s tím, že jedna studie zkoumanou souvislost 

potvrdí a další jí vzápětí zamítne. Neuropsycholožka Jane Healey (2002), která se se svými 

kolegy zabývala preferencí ruky u vysokoškolské populace, zjistila, že nejen u leváků, ale i 

mezi studenty-praváky byl zaznamenán výskyt různých odchylek a že jejich preference 

nezřídka závisely spíše na tom, zda se jednalo o sportovní výkony nebo o činnosti, kde je 

zapotřebí jemné motoriky prstů. Na základě tohoto zjištění se autoři přiklánějí k názoru, že 

stranová preference má „mnoho rozměrů a je velmi komplikovaná“. Synek (1991) také 

zmiňuje, že převážná část dřívějších studií obrátila svůj zájem pouze na zkoumání malých 

skupin zastoupených buď dětmi nebo dospělými s psychickými nebo tělesnými 

zvláštnostmi. Pouze ve výjimečných případech se výzkumníci zabývali funkční asymetrií 

u běžné populace, přičemž pokud ano, nebyly zkoumané soubory příliš velké.  

Rovněž záleží na výběru testovacích metod a souboru sledovaných aktivit, neboť, jak jsme 

zmínili výše, existují různé preference u silových úkolů a u aktivit s požadavkem na velice 

citlivé zapojení prstů. Je třeba brát v úvahu i skutečnost, že některé činnosti mohou být 

ovlivněny společensky i kulturně. V posledních letech se proto mnozí badatelé domnívají, 

že např. preference dolní končetiny může být dokonce i lepším ukazatelem, což se snaží 

vysvětlit tím, že její preference nepodléhá vlivům a tlakům z okolního prostředí v takové 

míře, jako preference ruky (Bell & Gabbard, 2000).  

Někteří výzkumníci se navíc v minulosti snažili redukovat počet sledovaných aktivit a pro 

stanovení preference ruky používali jen jednu zkouškovou situaci – např. sepnutí prstů obou 

rukou (Healey, 2002; Synek, 1991).  
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b) studie 

První výzkumy s obdobnou tématikou byly provedeny před více jak 30 lety. Některé 

z dřívějších studií poukazovaly svými závěry na to, že leváci bývají v porovnání s praváky 

úzkostnější (Davidson & Schaffer, 1983; Hicks & Pellegrini, 1978; Orme, 1970).  

Na tyto práce svými badatelskými záměry navázali Wienrich, McCannus a kol. (1982), kteří 

se rozhodli předchozí výsledky zkoumání znova ověřit. Vzorek jejich studie zahrnoval 

poměrně nízký počet lidí – 35 mužů a 35 žen, přičemž praváků bylo 28, leváků 23 a lidí, 

kteří sami sebe hodnotili jako „nevyhraněné“, bylo 19. Všichni účastníci vyplnili 

standardizovaný dotazník – tzv. Škálu manifestní úzkosti od Taylorové (MAS). Při analýze 

byla prokázána pouze vyšší míra úzkostnosti u žen. Tento kolektiv autorů sice neprokázal, 

že by leváci byli úzkostnější než praváci, ale zjistili, že vyšší míru úzkostnosti vykazovali 

jedinci se silně vyhraněnou lateralitou (vyhranění praváci a vyhranění leváci byli podle 

zjištěných výsledků úzkostnější ve srovnání s jedinci, jejichž lateralita byla méně 

vyhraněná). O něco dříve provedl obdobný výzkum i Orme (1970), který prokázal, že leváci 

a lidé s nevyhraněnou lateralitou jsou úzkostnější než praváci. Závěry tohoto výzkumu však 

Wienrich a kol. (1982) nepokládají za příliš přesvědčivé, ať už z řady metodologických 

problémů, ale i kvůli složení zkoumaného vzorku. Jeho studie zahrnovala pouze ženy, proto 

výsledky jeho práce nemohou být všeobecně přijímány. Wienrich a kol. (1983) do své další 

studie zahrnuli muže i ženy, rozdělili je na základě silné a slabé vyhraněnosti, ale svými 

závěry nepotvrdili výsledky předešlých autorů.42  

Další zajímavý výzkum na ověření vztahu laterality a úzkostnosti byl proveden na vzorku 

vysokoškolských studentů (Wright & Hardie, 2012). Tato studie bylo zastoupena 50 leváky 

(25 žen a 25 mužů) a 50 praváky (25 žen a 25 mužů). Dotazník STAI, který na místě účastníci 

vyplňovali, sleduje dvě části – úzkost jako aktuální stav a úzkostnost jako trvalý povahový 

rys.43 Průběh výzkumu byl přesně naplánován a skládal se z následujících fází stejných pro 

všechny účastníky: po příchodu do místnosti vyplnili dotazník na laterální preferenci; dále 

si přečetli instruktáž vztahující se k povaze úkolu, který budou posléze vykonávat. Po 

přečtení pokynů vyplnili první část dotazníku STAI zjištující míru aktuálního stavu 

(úzkosti). Poté již přistoupili k řešení kognitivního úkolu, který měli připravený v počítači. 

Testový úkol zahrnoval několik částí zaměřených na doplňování slov, dále pak na řešení 

matematických úloh i prostorovou představivost. Po absolvování této zkoušky vyplnili 

                                                           
42 Závěry vztahu laterality a úzkosti nepotvrdil např. výzkum provedený na zdravé a klinické populaci: Merckelbach, H., 

de Ruiter, C., & Olff, M. (1989). Handedness and anxiety in normal and clinical populations. Cortex, 25(4), 599-606. 
43 Více o dotazníků v praktické části, kde je podrobněji popsána struktura dotazníku s hodnotícími škálami. 
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účastníci i druhou část dotazníku STAI na povahový rys (úzkostnost). Po statistickém 

zpracování dat se ukázalo, že leváci vykazovali vyšší míru aktuální úzkosti, ale neprokázal 

se signifikantní rozdíl mezi muži a ženami. Rozdíl nebyl zjištěn ani v případě úzkostnosti. 

Jak leváci, tak praváci se ve svých odpovědích zásadně nelišili a překvapivě nebyly zjištěny 

ani rozdíly mezi pohlavími (Wright & Hardie, 2012), ačkoli bylo řadou výzkumů potvrzeno, 

že ženy jsou úzkostnější než muži (viz např. výše uváděna studie z roku 1982).44 

Jiné výzkumy se kromě toho zabývaly i tím, zda laterální preference a osobnostní profil bude 

souviset s chováním při řešení úkolu, resp. zda se tyto dva aspekty odrazí v čase, který si 

jedinec „ponechá“ než začne zadaný úkol řešit. Tímto vztahem se např. zabývali Wright, 

Watt & Hardie (2013) a k jeho ověření použili sadu karet s obrázky. Cílem bylo zjistit, zda 

se projeví nějaké rozdíly v časech, než testované osoby uchopí první kartu. Princip spočíval 

v předložení sady 20 karet s obrázky zvířat, které měli účastníci roztřídit do čtyř skupin a to 

na základě vlastního uvážení a jimi vytvořené kategorie nakonec vhodně pojmenovat. 

Vzorek byl tvořen 85 lidmi (28 mužů: 12 leváků, 16 praváků; a 57 žen: 21 levaček, 36 

pravaček), přičemž každý předem vyplnil Eysenckův test osobnosti a dotazník laterální 

preference. V sadě kartiček byl obrázek psa, lva nebo žraloka. V článku bohužel nejsou 

uvedeny bližší informace, proto se můžeme domnívat, že cílem bylo rozlišit zvířata podle 

místa jejich výskytu. Výsledky nicméně ukázaly, že silně vyhranění leváci potřebovali o 

něco více času, než uchopili první obrázkovou kartičku, přičemž tyto rozdíly byly poměrně 

výrazné (12,6 s X 6,9 s). Po statistické analýze se však neprojevil vliv osobnostních rysů 

(např. neuroticismu a extraverze) jak autoři výzkumu původně předpokládali, zato však 

výsledky korespondovaly s předchozími závěry ohledně „časového zpoždění“ u leváků 

stejně jako v předešlé studii při řešení známého hlavolamu typu hanojské věže (Wright, 

Hardie & Rodway, 2004).45  

Poslední studii, kterou tady v této souvislosti zmíním, byla provedena výzkumníky na 

univerzitě v Louisville. Do této studie byli rovněž zapojeni studenti ve věku od 18 do 28 let 

a autoři pro svůj výzkumný projekt vytvořili čtyři skupiny – silně vyhranění praváci/ leváci 

a méně vyhranění praváci/ leváci. Výsledky později ukázaly, že silně vyhranění praváci se 

                                                           
44 Další výzkumy související se zjištěnou úzkostností u žen jsou uvedeny v diskuzi na str. 71. 
45 V tomto výzkumu byl zaznamenáván jednak čas, než účastník uchopil první kotouč, dále celkový čas a počet „tahů“ 

potřebných ke splnění hlavolamu. Leváci opět potřebovali více času, než uchopili první kotouč, nicméně počet „pohybů“ 

byl nižší než v případě praváků. Celkový čas se nakonec mezi praváky a leváky nelišil, byl pouze zaznamenán vliv pohlaví, 

kdy muži vyřešili hlavolam v porovnání s ženami o něco rychleji.  
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ukázali být úzkostnější než méně vyhranění praváci a naopak - méně vyhranění leváci byli 

úzkostnější než silně vyhranění leváci (Lyle, Chapman & Hatton, 2013). 

Někteří badatelé uvažují i o možné souvislosti mezi lateralitou a jinými patologickými stavy 

jako je schizofrenie a deprese (Sommer a kol., 2001; Beiderman a kol., 1994). Ani v těchto 

případech nejsou závěry studií zcela jednoznačné. Je třeba upozornit, že převážná část studií 

zahrnuje vzorek buď s nízkým počtem klinických pacientů, nebo vzorek početně větší, ale 

založený zejména na účasti vysokoškolských studentů. Z těchto důvodů pak bývá obtížné 

vyvozovat závěry, které by byly platné na celou populaci. Z předchozích studií bychom 

mohli zmínit výzkum realizovaný pod vedením Merckelbacha (1990), který svými výsledky 

poukázal na to, že leváci v porovnání s praváky častěji vykazují příznaky depresí nebo 

strachu. Rovněž i o několik let později informoval o podobných výsledcích Biederman 

(1994) s tím, že muži leváci, kteří se zúčastnili jeho výzkumu, vykazovali vyšší míru 

depresivních symptomů (vzorek byl složen z 260 mužů ve věku do 6 - 17 let). Další studie 

provedená na vysokoškolské populaci (Overby, 1994) přinesla zcela opačné výsledky. 

V těchto studiích se naopak ukázaly být ženy levačky depresivnější. V jednom z novějších 

výzkumů se touto problematikou zabýval Elias a kol. (2000) a opět tento vztah ověřovali na 

vzorku vysokoškolských studentů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 541 studentů, z toho 55 

leváků (17 mužů a 38 žen) a zbytek, tedy 486 osob tvořili praváci (100 mužů a 386 žen). 

Zkoumaným osobám byl předložen Beckův dotazník deprese (BDI) a po statistickém 

vyhodnocení dat se ukázalo, že muži leváci skórovali v BDI signifikantně mnohem více než 

ostatní účastníci. Autoři podávají velmi stručné zdůvodnění svých výsledků a polemizují 

nad tím, zda by v této souvislosti nemohla hrát roli rozdílná hladina steroidních hormonů 

mezi muži praváky a leváky.  

O několik let později se rozhodl Denny (2008) prozkoumat tento vztah na mnohem větším 

vzorku lidí. Při výzkumu využil data nashromážděná v celoevropské databázi SHARE (z 

angl. the Survey of Ageing, Health and Retirement in Europe), která zahrnuje velké množství 

údajů od lidí starších 50 let a jejich rodin ze 12 evropských zemí.46 Data SHARE tak nabízejí 

možnost srovnat situaci u populace 50+ ze zemí, které se do projektu zapojily.47 Databáze, 

ze které se v té době porovnávaly informace, zahrnovala údaje od 27 482 osob. Přítomnost 

                                                           
46 Účastnila se Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko Švédsko a 

Švýcarsko.  
47 ČR se projektu účastní od roku 2006 a každé dva roky jsou sbírána nová data. Každoročně je uskutečněna řada výzkumů 

sledujících širokou škálu témat (demografie, rodina, vzdělání, kognitivní funkce, tělesné a duševní zdraví, finance, sociální 

podpora, životní historie…).  

Zdroj: http://share.cerge ei.cz/frequently_asked_questions.htm. 
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depresivních symptomů byla zjišťována prostřednictvím dotazníku Euro – D48, který byl 

speciálně navržen pro sledování výskytu depresivity u starších lidí (Larraga a kol., 2006). 

Zastoupení leváků se v dané databázi pohybovalo okolo 7 %, což je bohužel o něco nižší 

hodnota, než která se běžně uvádí (10 %). Vzhledem k tomu, že se průměrný věk účastníků 

pohyboval okolo 64 let, není jejich zastoupení zase tak nízké. Po analýze dat byla zjištěna 

vyšší úroveň depresivních symptomů mezi muži leváky než u mužů praváků. U žen se 

souvislost mezi lateralitou a depresivitou neprokázala. Výsledky tak korespondují s těmi, 

které publikoval Elias (2000), jehož studie je popsána o pár řádků výše. Autor studie si je 

vědom limitů v podobě hodnocení laterality49, ale jak uvádí, byly to jediné dostupné 

informace, které se v databázi vyskytovaly (Denny, 2008).  

Některé výzkumy zaměřily pozornost dokonce i na vztah laterality a výskytu 

posttraumatické stresové poruchy (PTSP). Např. studie z roku 2007 skutečně potvrdila 

předchozí závěry, protože na vzorku 596 dobrovolníků (66 leváků – 11 %) doložila jejich 

převahu mezi těmi, kteří splňovali diagnostická kritéria PTSP. Autoři se odvolávají na roli 

pravé hemisféry související se zpracováním negativních emocí (Choudhary & O'Carroll, 

2007).  

Podle autorů (Wright, Scott & Hardie, 2012) je možná souvislost laterality a úzkostnosti 

stále neobjasněná, přestože jsou doloženy důkazy o možném vztahu negativních emocí a 

pravé mozkové hemisféry (Choudhary & O'Carroll, 2007). Jednou z cest podle těchto autorů 

je podívat se na to, jak byla a je úzkostnost měřena. Většina předchozích autorů se 

zaměřovala výhradně na úzkostnost a využívala různé varianty dotazníků (např. Škálu 

manifestní úzkosti od Taylorové, kterou využil Wienrich a kol., 1982; nebo Spielbergerův 

dotazník). Někteří autoři také navrhují, že tato diskrepance ve výsledcích raných studií je 

dána tím, že byla měřena a sledována pouze úzkostnost. Autoři Wright, Scott & Hardie 

(2012) zjišťovali nejen úzkostnost, ale i „aktuální stav_úzkost“ a navrhují předešlé studie 

rozšířit tím, aby byla úzkost sledována v kontextu experimentální situace. Konstatují, že 

pravděpodobně je velmi důležité vzít v potaz prostředí testování a je možné, že rozdíly 

v momentálním stavu budou ovlivněny tím, když mají participanti na něco reagovat, něčeho 

se obávat, případně na něco odpovídat. Společně s touto myšlenkou vycházejí i z poznatků 

studií, které poukázaly na to, že leváci (hlavně muži) projevují zvýšené obavy z toho, jak si 

v testu povedou a rovněž bývají znepokojeni faktory, jako je práce pod časovým limitem 

                                                           
48 V rámci 12 otázek se sledují např. projevy únavy, schopnost koncentrace, spánek a jeho kvalita, emoční labilita. 
49 Posuzování levo/pravorukosti bylo zjišťováno pouze prostřednictvím jedné otázky – jaká je vaše upřednostňovaná ruka? 
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(Dillon, 1989). Proto zastávají myšlenku, že kontext experimentu může sehrávat podstatnou 

roli a ovlivnit zjištění. To se ostatně potvrdilo ve výzkumech z roku 2004 a 2013 (Wright, 

Hardie & Rodway, 2004); Wright, Watt & Hardie, 2013), kdy si leváci při řešení hlavolamů 

ponechávali více prostoru, než začali úkol řešit. Autoři studie konstatují, že tímto výsledkem 

se shodují i s jinými předešlými závěry, které poukazují na to, že dominance levé ruky může 

být spojena s obezřetným, opatrným přístupem v nových neznámých situacích (Wright, 

Hardie & Rodway, 2004).  

 

Vzhledem k rozdílným výsledkům, jsme se rozhodli navázat na předchozí studie a najít 

vhodné způsoby, jak zaplnit prostor, který byl rozkolem v nejednoznačnosti výsledků 

vytvořen. Dále jsme přistoupili k variantě posuzovat lateralitu ruky nejen na základě 

sebehodnotícího dotazníku, ale také díky manuálním úkolům a porovnáním rozdílů ve 

výkonech párových orgánů (v našem případě horních končetin), od čehož se nám budou 

odvíjet i další cíle naší práce. 

  



- 42 - 
 

EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

Na několika příštích stránkách bude představen design a průběh výzkumu. Následovat bude 

přehled výsledků, které budou na závěr porovnány s daty získanými v předchozích 

výzkumech a podrobeny diskusi. Součástí je i zamyšlení nad limity výzkumu, které mohly 

získané výsledky ovlivnit.  

 

9. Úvod do výzkumného problému 

Lateralita bývá posuzována nejčastěji podle nejvýraznějšího znaku u člověka, kterým je 

přednostní užívání jedné z horních končetin a i z tohoto důvodu bylo nejvíce studií 

provedeno právě s hodnocením laterality ruky a jejích motorických projevů (nejspíše i 

z důvodu těsného vztahu preference ruky ke stranovým nesouměrnostem mozku; Komarc, 

Harbichová, 2013). Mnozí z nás navíc odvozují lateralitu pouze na základě toho, jakou rukou 

jedinec píše a nezajímají se o lateralitu u dalších párových orgánů, případně o to, zda 

preference dané ruky nesouvisí s povahou aktivity a tedy, zda její preference s touto 

možností nějak nekolísá. Tato skutečnost je do jisté míry ovlivněna tím, že naše ruce 

používáme k naprosté většině činností, a proto bývá považována za rozhodující hledisko. 

Souběžně lze ale podotknout, že hybné projevy rukou jsou méně souměrné než v případě 

jiných párových orgánů a tak i snáze zachytitelné (Wright, Hardie & Rodway, 2004).  

 

V našem výzkumu se zaměříme hned na několik cílů, přičemž jedním z nich bude se pokusit 

zjistit, zda jsou leváci úzkostnější než praváci. Jak již bylo v rámci teoretické části zmíněno, 

výzkumy se v těchto zjištěních poněkud rozcházejí. Řada výzkumů navíc při diagnostice 

vycházela buď z pozorování a manuálních činností, ale naprostá většina výzkumů 

zabývajících se obdobnou tématikou stanovuje laterální preferenci pouze na základě 

informací získaných z vyplněných dotazníků. V tomto případě jsme se rozhodli obě varianty 

spojit a připravili jsme pro účastníky sled několika manuálních činností a z dostupných 

inventářů jsme vybrali Edinburgský dotazník na sebeposouzení laterality, který je 

v zahraniční odborné literatuře velmi často citován a pro výzkumné účely hojně využíván. 

Zmíněné dva zkoumané problémy (úzkost, úzkostnost) jsme si jako ústřední téma zvolili 

proto, že výzkumy dosud nepřinášejí jednoznačné výsledky, ačkoli se v mnoha (i 

populárních) knihách setkáváme s poměrně častým opakováním toho, že leváci jsou 

v porovnání s praváky úzkostnější, vykazují zvýšenou míru depresivních symptomů, že jsou 
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náchylnější k různým onemocněním a že častěji trpí některou z forem specifické poruchy 

učení.  

Při našem výzkumu a řešení stanovených cílů vycházíme z poznatků, které předpokládají, 

že levá hemisféra se účastní zpracování pozitivních emocí, kdežto pravá hemisféra se podílí 

na zpracování negativních emočních stavů (např. Davidson, 1993). Tento jev byl zkoumán i 

s využitím přístrojů k vyšetření elektrické aktivity mozku za pomocí EEG a i takovéto 

proběhlé studie poukazují na výraznější zapojení pravé hemisféry při negativních stavech 

(Jones & Fox, 1992; Strien & Beek, 2000).  

Některé studie dále předpokládají, že existují rozdíly ve zpracování kognitivních úkolů mezi 

praváky a leváky s tím, že praváci jsou lepší v dovednostech spojených s levou hemisférou. 

Z toho vyplývá, že by praváci měli být lepší v takových dovednostech, které souvisejí 

s verbálními schopnostmi. Naopak leváci by měli vykazovat lepší výsledky v těch 

dovednostech, které jsou převážně spojeny s dominancí pravé hemisféry, tzn., že by měli 

mít lepší vyhlídky pro vyřešení matematických úkolů (Annett & Manning, 1990) a 

dovedností souvisejících s prostorovou představivosti jako je např. řešení mentálních rotací 

(Annett, 1992). Pokud by z tohoto hlediska měla dominance mozkové hemisféry ovlivňovat 

výše uvedené jevy, je z toho důvodu rovněž možné zaobírat se tím, zda nebude souviset i se 

způsobem chování jedince, tedy tím, jakým způsobem interaguje s okolním světem. 

Dokonce srovnávací studie provedené na primátech ukázaly, že i kosmani s preferencí pravé 

končetiny reagují na nové objekty v neznámém prostředí rychleji a v porovnání s ostatními 

aktivněji a odvážněji (Cameron & Rogers, 1999). Rogers (1999) zdůvodňuje tyto poznatky 

z hlediska rozdílů ve specializaci mozkových hemisfér. Podle Davidsona (1992) může 

aktivnější přístup a snaha o probádání souviset s činností levé hemisféry a naopak vyhýbavý 

postoj zase s vyšší aktivitou pravé polokoule. Podle autorů se lze domnívat, že na podobném 

principu to bude fungovat nejen u primátů.  

Rovněž byly navrženy dvě protichůdné teorie, které poskytují vysvětlení rolí obou hemisfér 

při zpracování emocí, ať pozitivních nebo negativních. Obě teorie však vycházejí z 

předpokladu, že se hemisféry na tomto zpracování podílejí odlišným stylem. První 

hypotézou je „Hypotéza pravé hemisféry“, která tvrdí, že pravá hemisféra dominuje při 

zpracování a regulaci veškerých emočních informací. Vedle toho zastánci „Hypotézy 

specifické valence“ se přiklánějí k názoru, že zpracování negativních emocí je lateralizováno 

do pravé hemisféry, kdežto levá hemisféra zastává vedoucí roli při zpracování pozitivních 

emocích (Jansari, Tranel & Adolphs, 2000). Proto pokud jsou skutečně s pravou hemisférou 



- 44 - 
 

spojeny negativní emoční stavy a strategie vyhýbavého chování, je pravděpodobné, že leváci 

budou prokazovat některé negativní emoce (např. úzkost) v době, kdy budou konfrontováni 

s neznámou situací. Některé studie, jak jsme zmínili v předešlé kapitole, se tímto aspektem 

již zabývaly (např. Wright, Hardie & Rodway, 2004) a zároveň jsou k dispozici studie, které 

poukázaly na to, že leváci jsou úzkostnější (např. Hicks & Pellegrini, 1978; Lyle, Chapman 

& Hatton, 2013). Nicméně rovněž jsou studie, které spojitost laterality a úzkostnosti 

neprokázaly (např. Merckelbach, de Ruiter & Olff, 1989), nebo tento vztah shledaly pouze 

mezi silně vyhraněnými praváky a leváky (např. Wienrich, Wells & McManus, 1982).  Tento 

výklad může být uzavřen výsledky studií za použití EEG u velmi malých dětí. Povahově 

úzkostnější nemluvně, které projevovalo známky stydlivosti, plachosti a vyhýbání se novým 

situacím, vykazovalo známky vyšší aktivace pravé hemisféry (Calkins, Fox & Marhal, 1996; 

Fox, Henderson, Rubin, Calkins & Schmidt, 2001; Schmidt Fox, Schulkin & Gold, 1999). 
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9.1.  Cíle práce a výzkumné hypotézy 

Tato práce si klade několik dílčích cílů, kterými je rozšířit a ověřit výsledky předchozích 

studií, které se zabývaly možným vztahem mezi lateralitou a úzkostí/úzkostností. Druhým 

cílem je prozkoumat, zda lze nalézt nějaké odchylky mezi subjektivně hodnocenou 

lateralitou ruky a dosaženými výsledky z testování. Na tento cíl úzce naváže třetí, jehož 

účelem bude zjistit, zda pod vlivem okolních tlaků a vlivů pravorukého světa nebudou leváci 

ve srovnání s praváky lepší při práci nepreferovanou rukou. Posledním závěrečným cílem 

bude ověřit roli vybraných osobnostních rysů jedince ve vztahu k provedenému výkonu.  

 

Vzhledem k námi stanoveným cílům jsme si vytvořili následující hypotézy: 

H1: Předpokládáme, že u leváků bude zjištěna vyšší míra aktuální úzkosti, než mezi 

praváky. 

H2: Předpokládáme, že u leváků bude zjištěna vyšší míra úzkostnosti, než v případě 

praváků. 

H3: Předpokládáme, že ženy (nehledě na lateralitu) budou úzkostnější než muži. 

H4: Předpokládáme, že uváděná míra laterální preference ruky bude souviset s 

„dovednostní lateralitou“.50  

H5: Předpokládáme, že leváci při použití nepreferované (tj. pravé) ruky budou 

vykazovat lepší výsledky než praváci nepreferovanou (levou) rukou. 

H6: Předpokládáme, že čím budou celkové časové intervaly úkolů delší, tím bude 

vyšší míra aktuální úzkosti.  

H7: Předpokládáme, že čím budou celkové časové intervaly úkolů delší, tím bude 

vyšší míra úzkostnosti. 

H8: Předpokládáme, že čím bude míra extraverze vyšší, tím rychlejší bude plnění 

úkolů, jak preferovanou, tak nepreferovanou horní končetinou. 

                                                           
50 Původně byly navrženy další dvě hypotézy, které by mohlo být zajímavé sledovat a to, zda by rozdíly mezi laterální 

preferencí a dovednostní lateralitou mohly souviset s mírou úzkostnosti (resp. s aktuální úzkostí). Nicméně, jak bude ještě 

zmíněno v podkapitole „metody výběru a charakteristika výzkumného souboru“ nepodařilo se nám takovou skupinu osob 

do našeho vzorku získat. 
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9.2. Výzkumná strategie 

Vzhledem ke stanoveným cílům byla zvolena kvantitativní strategie výzkumu. Tento 

přístup, během něhož sbíráme informace od relativně velkého počtu zkoumaných 

respondentů, vychází z deduktivního charakteru (jeho základem je buď teorie, nebo 

formulovaný problém vyjádřený pomocí jazyka hypotéz). Cílem takového šetření je 

generalizace (zobecnění) dosažených výsledků na příslušnou populaci. Tento typ výzkumu 

umožňuje silnou standardizaci dat a zajišťuje vysokou reliabilitu, avšak to vše probíhá na 

úkor validity, která je v tomto případě nízká. Výše uvedené ve své podstatě znamená, že 

postup výzkumu lze za použití stejných metod a při zajištění stejných podmínek zopakovat. 

Platnost výsledků (způsobena např. prostorem respondenta k vyjádření svých postojů a 

redukcí informací) je z těchto důvodů omezena. 

 

9.3. Metody výběru a charakteristika výzkumného souboru 

Náš vzorek zahrnuje 82 osob složených ze studentů vysokých škol ve věku od 20 do 30 let 

(průměrný věk je 24 let). Z hlediska genderového rozložení zde bylo 46 žen (26 pravaček; 

20 levaček51) a 36 mužů (23 praváků; 13 leváků). Z časových důvodů se nám nepodařilo se 

s jedním účastníkem domluvit na společném setkání, tudíž od něho nemáme k dispozici 

všechna data. Tohoto účastníka jsme ze souboru nevyloučili, ale do analýzy byl zařazen 

pouze v rámci hypotézy č. 2 (související s rysem úzkostnosti). Nábor účastníků probíral 

v prostorách vysokých škol, pražských vysokoškolských kolejí, prostřednictvím sociálních 

sítí a šířením této výzvy mezi známými a přáteli. Protože sehnat dostatečné množství leváků 

bylo poněkud obtížnější než v případě praváků, byla využita „metoda sněhové koule“ a 

společná setkání s leváky jsme vnímali i jako potencionální příležitost k získání nových 

kontaktů. Výzkumu se zúčastnili studenti vysokých škol, kteří měli různý stupeň dosaženého 

vzdělání a různé studijní zaměření (antropologie, medicína, filologie, ekonomie, 

psychologie, sociologie, práva…). Nikdo z respondentů neutrpěl v poslední době zranění 

                                                           
51 V průběhu testování jsem se seznámila se slečnou levačkou, která mě vyprávěla, jak probíhaly její první roky na základní 

škole. Zpětně jsem jí požádala, zda by mi nenapsala pár řádků, abych její zkušenost mohla vložit do této práce. Sice to ze 

svého principu příliš nezapadá na toto místo, ale vzhledem k tomu, že se v práci nevěnuji historii a přeučování leváků, 

rozhodla jsem se její zkušenost vložit právě sem, kde se věnuji charakteristice zkoumaného vzorku. „…když jsem šla do 

první třídy, moje maminka hned první den šla za paní učitelkou, aby ji řekla, že jsem leváček. Od té chvíle se ke mě paní 

učitelka chovala, jako bych byla něco malinkého a ubohého, něco o co je třeba se starat víc a dávat to patřičně najevo. 

Vždy když jsem udělala něco stejně dobře jako ostatní, neopomněla říct, že i Anička to má například krásně napsané. 

Jakmile jsem dostala svou první trojku z matematiky, neviděla zatím nedostatek motivace nebo pozornosti, ale hned šlo 

opět o mé leváctví, leváctví zkrátka mohlo za všechny mé chyby, a když jsem něco udělala správně, byla paní učitelka "mile 

překvapená", jaká jsem šikovná holčička. Pořád jsem slýchávala, že i náš prezident je levák a že v historii bylo mnoho 

slavných leváků, a že třeba i já budu jednou taková. Jakoby leváctví bylo nějaký nadpřirozený jev, o němž se stále muselo 

mluvit a jež se stále muselo zmiňovat…“ (respondentka je ročník narození 1991). 
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horní končetiny a neměl jiné problémy či onemocnění, které by jej v průběhu výkonu 

omezovalo a mohlo se odrazit v konečném výsledku. Praváci byli posuzováni nejen tak, že 

sami sebe hodnotili jako praváka v předloženém dotazníku sledujícího preferenci horní 

končetiny, ale zároveň v aktivitách, které vykonávali, měli vykazovat lepší výkony v 

provedení pravou horní končetinou. Podobně tomu bylo v případě leváků, kteří nejprve sami 

sebe posoudili v přeloženém diagnostickém inventáři a následně testové situace vykonávali 

kvalitněji a rychleji levou rukou. Původním plánem bylo vytvoření ještě jedné kategorie 

osob, do níž by spadali ti, kteří sice o sobě tvrdí, že jsou praváci/leváci, což lze vysledovat z 

vyplněných položek v dotazníku, nicméně při výkonu by nebyl zaznamenán zásadní rozdíl 

v časech (případně by výkon vykazoval dokonce lepší výsledky s použitím „nepreferované“ 

ruky). Bohužel, tento plán se nám naplnit nepodařilo.   

 

9.4. Metody získávání dat  

a) dotazníky 

Účastníkům byla předložena sada standardizovaných dotazníků. Nejprve však vyplnili námi 

připravený dotazník sledující např. demografické údaje (pohlaví, věk, vzdělání,…), výskyt 

levorukosti v rodině (např. jakou rukou píší rodiče nebo sourozenci). V případě leváků 

potom byla zařazena otázka na možnou zkušenost s přeučováním a pro možné účely 

budoucích výzkumných projektů byla zařazena otázka vztahující se ke specifickým 

poruchám učení.52 Četní badatelé se zaměřují na problematiku dyslexie a dysgrafie u 

levorukých jedinců. V případě, že by někdo v budoucnu navázal na tuto práci a využíval 

mnou sesbíraná data, snažili jsme se zahrnout do dotazníku základních informací i tuto 

oblast, ačkoli není přímo předmětem našeho zájmu.   

Další předkládaný dotazník byl určený speciálně pro měření úzkosti a úzkostnosti, známý 

pod zkratkou STAI (State-Trait Anxiety Inventory), který v průběhu 80. let sestavil americký 

psycholog Charles D. Spielberger. Jedná se o jeden z nejčastěji využívaných nástrojů nejen 

v rámci vědeckých výzkumných projektů, ale i v klinické praxi. Dotazník se skládá ze dvou 

částí, které nám pomohou rozlišit a zjistit míru úzkosti jakožto aktuálním psychickým 

stavem (část X-I) a úzkostností jako trvalejším osobnostním rysem (část X-II). Každá z obou 

částí se skládá z 20 položek a respondent své odpovědi zaznamenává na 4bodové škále. 

V první části (jak se právě v tomto okamžiku cítíte) odpovídá respondent na této hodnotící 

škále: 1 = „vůbec“; 2 = „trochu“; 3 = „celkem ano“; 4 = „velmi hodně“. V případě druhé 

                                                           
52 Dyslexie a dysgrafie byla mezi leváky uvedena pouze v jednom případě. 
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části (jak se obvykle cítíte) lze odpovědi vybírat z následující škály: 1 = „téměř nikdy“; 2 = 

„občas“; 3 = „často“; 4 = „téměř vždy“. Rozsah možného skóre u obou částí se pohybuje 

v intervalu od 20 do 80, a čím vyšší je dosažené skóre, tím vyšší je míra aktuální úzkosti 

nebo úzkostnosti. Protože jsme měli k dispozici pouze verzi v anglickém jazyce, přeložily 

jsme ho společně se spolužačkou Bc. Annou Kernerovou do českého jazyka. Poté jsme 

dotazník rozeslali několika lidem, aby posoudili, zda jsou všechny položky srozumitelné a 

vhodně formulované a požádali jsme je o případné kritické připomínky. Správnost našeho 

překladu jsme zároveň konzultovaly s etoložkou Mgr. Lenkou Martinec Novákovou, Ph.D. 

Druhá část dotazníku je pro názornou představu vložena v přílohové části této práce.  

Dalším dotazníkem byla zkrácená verze revidované formy NEO, konkrétně verze s 60 

položkami (zahrnuje tedy 12 výroků pro každou dimenzi) vedený pod zkratkou NEO-FFI 

(NEO Five-Factor Inventory). Dotazník sleduje pět široce pojatých dimenzí osobnosti, 

kterými jsou extraverze53, neuroticismus54, otevřenost vůči zkušenosti55, přívětivost56 a 

svědomitost57. Respondent u každé položky vyjadřuje míru souhlasu/nesouhlasu, kterou 

zaznamenává na 5bodové škále (0 = „vůbec nevystihuje“; 1 = „spíše nevystihuje“; 2 = „něco 

mezi“; 3 = „spíše vystihuje“; 4 = „zcela vystihuje“).   

K sebeposouzení laterální preference jsme využili Edinburgský dotazník. Nejprve jsme 

všech deset položek zahrnujících běžné činnosti přeložili do českého jazyka. Dotazník je i 

s jednotlivými položkami a způsobem vyhodnocení popsán v  teoretické části, v kapitole 

„Diagnostika laterality“ a jeho vzor lze rovněž nalézt v příloze.   

 

b) manuální činnosti 

Při výběru manuálních činností sehrávalo roli několik faktorů. Chtěli jsme připravit takové 

činnosti, při nichž by testované osoby zapojily pouze jednu ruku (tedy jejich 

upřednostňovanou), ale také jsme vybírali aktivity, kde jsou zapotřebí obě ruce; tedy, kdy 

jedna ruka je v pozici vedoucí a druhá je rukou pomocnou. Zde jsme vycházeli z praxe prof. 

M. Sováka (1962, str. 14), že „při méně diferencovaných úkonech, kdy se nemůže uplatnit 

stejná práce obou orgánů, přebírá vedoucí úlohu orgán přednostně užívaný, zatímco druhý 

párový orgán koordinovaně pomáhá. Čím více specifikovaný a jemnější je výkon, tím víc se 

uplatňuje vedoucí orgán, tím spíše a častěji se ho přednostně používá.“ V naší sestavě úkolů 

                                                           
53 zahrnující vřelost, družnost, asertivitu, aktivitu, vyhledávání vzrušení a pozitivní emoce. 
54 reflektující anxietu, hostilitu, depresi, vědomí sebe, impulzivitu a zranitelnost. 
55 odkazující k fantazii, estetickému prožívání, orientaci na ideje a hodnoty. 
56 obsahující altruismus, empatii, důvěru péči o jiné. 
57 vyjadřující systematičnost, přesnost, cílevědomost a čestnost (Hřebíčková, 2011). 
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jsme se snažili také o to, aby zkoušek nebylo příliš mnoho, ale zároveň nepostrádaly pestrost 

a daly snadno vykonat i v prostředí školy. Než jsme přešli k samotnému sběru dat, byl výběr 

činností posuzován i prostřednictvím malého předvýzkumu v prostorách vysokoškolských 

kolejí, kde bylo osloveno pět studentů, aby si dané aktivity vyzkoušeli. Tento krok jsme 

podnikli jednak kvůli zpětné vazbě, ale také pro stanovení orientační doby, která bude pro 

testování jednoho člověka potřebná. 

Výběr činností byl projednáván i v rámci etologického semináře, kde studenti navrhli 

několik dalších zajímavých aktivit, mezi nimiž bylo i házení šipek do terče.58 Testování 

doplněné pomocí hodu šipek využili např. Tichý, Běláček, Nykl & Kaspříková, (2013). 

Autory zajímalo, zda lze nalézt vztah mezi mozečkovou dominancí podle fyziologické 

relativní hypotonie nedominantní horní končetiny a mezi její obratností. Autoři využili 

Edinburgský dotazník k posouzení laterální preference a snažili se zjistit, nakolik 

upřednostňování jedné končetiny (preference) odpovídá její výkonnosti (performanci). 

Testování probíhalo tak, že každá osoba měla deset hodů pravou rukou a poté deset hodů 

rukou levou. Po zpracování údajů autoři zjistili, že leváci z tohoto pokusu vyšli lépe, neboť 

proti pravákům byli při házení obratnější a přesnější i v případě, když použili 

neupřednostňovanou (pravou) ruku.  

Účastníci, kteří se zapojili do našeho výzkumu, plnili sérii šesti činností, které následovaly 

vždy ve stejném pořadí, a během jejich výkonu byl zaznamenáván čas do připravené tabulky. 

O tom, že bude zaznamenáván čas, byli účastníci předem informováni, přičemž měřit se 

začalo při prvním pohybu ruky nebo na souhlas účastníka. Po splnění všech připravených 

aktivit dostali účastníci informaci, aby každou z činností vykonali i druhou rukou, tedy tou, 

která v první části byla pasivní. Veškeré pomůcky byly připraveny uprostřed stolu, aby byla 

zachována stejná vzdálenost obou rukou od pomůcek a vždy bylo účastníkovi podrobně 

vysvětleno, co se od něho při každém úkolu očekává.  

 

Tabulka č. 1: manuální činnosti 

 

 

  

                                                           
58  Navrženo bylo např. driblování, vyšívání, zatloukání hřebíku nebo hod balónem a kreslení. 

Unimanuální činnosti 

(použití jedné ruky) 

1. Přendávání korálků různých tvarů a velikosti pomocí pinzety 

2. Přepis přísloví 

3. Stavění věže z kostek různých tvarů 

Bimanuální činnosti 

(spolupráce obou rukou) 

4. Přelévání vody 

5. Navlékání korálků na nylonovou niť 

6. Vystřihování obrázku 
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9.5. Průběh výzkumu 

Prvním krokem bylo oslovení účastníků, s nimiž jsme se v zápětí domluvili na společném 

setkání. Každý z účastníků měl možnost zapsat se na preferovanou dobu setkání. Účastníci, 

kteří se do výzkumu zapojili přímo v prostorách fakult, se výzkumu účastnili ihned po 

oslovení, přičemž každý z nich měl možnost svou účast odmítnout. Dalším krokem byla 

podrobná instruktáž postupu, použitých metod a podpis informovaného souhlasu. Poté 

účastníci vyplnili první část dotazníku STAI zaměřeného na úzkost – aktuální stav. Po 

odevzdání vyplněného dotazníku se přistoupilo k plnění úkolů ve sledu, který byl popsán 

výše. Každý účastník plnil činnosti pouze za přítomnosti mé osoby a v jeho průběhu nebyla 

přítomna žádná jiná osoba. 

V první části probandi vykonávali činnosti svou vedoucí rukou, kdy nebylo výslovně 

sděleno, aby činnost provedli svou preferovanou rukou, ale očekávali jsme, že jedinci 

automaticky přikročí k vykonání činnosti tak, jak by jí vykonávali za přirozených podmínek, 

tj. mimo zkoumanou situaci. První zkouškovou situací bylo přendávání 30 korálků různé 

velikosti a tvarů do druhého kalíšku.59 Kalíšky byly od sebe vzdáleny 15 cm a pinzeta nebyla 

v tomto případě položena na stole, ale měla jsem jí nechanou v ruce a účastník se pro ni 

musel natáhnout a vzít si jí. Druhým úkolem byl přepis přísloví z prezentace60. Třetím 

úkolem bylo stavění věže z dřevěných kostek různých tvarů (krychle, kvádr, válec,…) podle 

předem připravené předlohy.61 Při dalším úkolu – přelévání vody – byly připraveny dvě 

lahve (objem: 500 ml; průměr hrdla: 3cm) a jedinec měl přelít objem vody z jedné lahve do 

druhé.62 Pátým úkolem bylo navléknutí 20 barevných korálků na nylonovou niť. Tato část 

byla zakončena stříháním. Jako šablonu jsme vybrali javorový list vytištěný na stránku o 

formátu A5.63 Jakmile byly aktivity splněny a zaznamenány všechny časové intervaly, byli 

probandi požádáni, aby znovu postupně plnili sled stejných činností pouze s tím rozdílem, 

že je vykonávali druhou rukou. Rozmanitost ve výkonech záleží na povaze úkolů, ale záleží 

i na věku, pohlaví, fyzickém prostředí nebo na energii testované osoby. Proto jsme se snažili 

zachovat alespoň některé podmínky, tedy prostředí, v němž k testování docházelo; denní 

                                                           
59 Pokud korálky účastníkovi spadly na zem, byly mu do kalíšku přidány korálky nové. Pokud korálek zůstal na stole, snažil 

se ho pomocí pinzety uchopit a vložit do správného kalíšku.  
60 Přísloví bylo vybráno toto: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Výběr přísloví se odvíjel od toho, že 

zahrnuje většinu písmen abecedy a jeho délka je přiměřená. Při přepisu nepreferovanou rukou se písmo účastníku zpravidla 

lišilo ve sklonu, velikosti i hladkosti. 
61 Věž se skládala z 13 dílů a účastníci měli dodržet postupně jednotlivé tvary i barvy daných těles. Pokud někomu věž 

spadla, byl záznam času spuštěn znova. 
62 Podmínkou bylo, aby se voda nerozlila. Bylo povoleno si prázdnou láhev naklánět tak, jak v tu chvíli účastník sám 

potřeboval.  
63 Javorový list byl vybrán záměrně, protože svým tvarem nutil účastníky neustále nůžkami manipulovat.  
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dobu a věk. U každého účastníka jsme zjišťovali a zaznamenávali jednak rychlost, ale i 

kvalitu provedeného výkonu.64  

Celková doba, která byla potřebná ke splnění všech činností a vyplnění dotazníku sledujícího 

aktuální stav, se pohybovala v časovém rozmezí od 20 do 30 minut. Někteří z časových 

důvodů vyplnili dotazníky prostřednictvím internetu, jiní si odnesli papírovou podobu 

dotazníků, kterou mi během dne vrátili vyplněnou. Vzhledem k tomu, že jsme v teoretické 

části zmiňovali možnost výskytu chyb při vyplňování Edinburgského dotazníku na 

preferenci ruky, byli účastníci podrobně obeznámeni s jeho správným postupem. Po 

ukončení všech aktivit jsme vyzvali studenty, aby zhodnotili sérii přeložených úkolů a pokud 

chtěli, měli příležitost vyjádřit k nim případné komentáře a své subjektivní pocity. Dále byli 

požádáni o to, aby vyhodnotili úkoly, které jim dělali největší obtíže a byly nejnáročnějšími 

a naopak, které z nabízených úkolů jim přišli nejsnazší.65 Na závěr jsme všem poděkovali za 

účast, čas a ochotu zúčastnit se.  

 

9.6. Metoda zpracování a analýza dat 

Veškerá data získaná od respondentů byla co nejdříve přepsána z papírové formy do 

elektronické podoby. Informace byly anonymizovány a po celou dobu vedeny pod číselnými 

kódy. Shromážděna data byla později z MS Excel importována do statistického programu 

SPSS 22.0. Zaznamenané časové intervaly byly pro další účely a práci v SPSS převedeny 

z minut na sekundy. Před samotnou analýzou bylo nutné posoudit, zda shromážděná data 

(ne)mají normální rozdělení, abychom podle toho rozhodli o vhodné variantě statistického 

testu. K ověření normality dat byly sestrojeny histogramy a vizuálně bylo hodnoceno, zda 

data opisují Gaussovu křivku. Vzhledem k tomu, že tento předpoklad nebyl splněn, byla data 

postupně analyzována prostřednictvím neparametrických testů (Mann-Whitney U test a 

Spearmanův koeficient pořadové korelace). Pro ověření hypotézy č. 1, 2, 3, 5, kdy jsme 

porovnávali dva nezávislé soubory, byl použit Mann Whitneyův pořadový test. K ověření 

                                                           
64 Výzkum, provedený v Austrálii sledoval schopnost naučit se psát druhou rukou u 14 dospělých osob (19 – 51 let), 

přičemž leváků bylo sedm a druhou polovinu tvořili praváci, kteří po dobu 10 dní měli psát opačnou rukou, než byli 

zvyklí. Podle autorů je reálné, aby se dospělí jedinci naučili za velmi krátkou dobu čitelně psát i nepreferovanou rukou. 

V jejich výzkumu měli probandi za úkol každý den (za dodržování stejných podmínek – denního světla, místa, stejných 

psacích pomůcek) napsat říkanku velkým a malým písmem a to rukou, kterou pro psaní běžně nepoužívali. Ukázalo se, 

že z počátku měli leváci písmo čitelnější, nicméně praváci v průběhu testování své písmo zlepšili natolik, že v závěru 

dosáhli lepších výsledků než leváci (Laskowski & Henneberg, 2012). Podobnému tématu se věnovali např. Walker & 

Henneberg, 2007; Chapman & Henneberg, 1999. 
65 Nejnáročnějším úkolem bylo pro téměř všechny zúčastněné stříhání. Roli na tom do určité míry sehrávala doba, která 

byla potřebná k uskutečnění tohoto úkolu. Naopak nejjednoduššími úkoly bylo přelévání vody a stavění věže z kostek, kde 

nebyly zaznamenány příliš rozdílné časové intervaly při použití pravé a levé ruky. 
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zbylých hypotéz byla použita neparametrická korelační analýza, v tomto případě 

Spearmanův koeficient pořadové korelace. Tento test udává závislost dvou sledovaných 

proměnných a používá se tehdy, není-li dodržena normalita rozložení dat. Pro účely 

posouzení statistické významnosti byla použita standardní testovací hladina p = 0,05. 

 

9.7. Etika výzkumu 

Mezi hlavní součást společenskovědních výzkumů patří dodržování pravidel etického 

chování a povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Každý účastník, který se zapojil do našeho výzkumu, byl již na počátku informován o 

průběhu, cílech a metodách získávání dat. Dále byli podrobně informováni o tom, že 

poskytnutá data budou oddělena od identifikačních údajů a uložena v počítači pod číselnými 

kódy a zároveň o možnosti z výzkumu kdykoli odstoupit. Pokud respondenti všemu 

porozuměli a neshledávali problém v účasti, stvrdili svým podpisem souhlas o využití 

získaných dat pro účely zpracování diplomové práce. Šablona informovaného souhlasu je 

přiložena v závěru práce v příloze. 
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10. Výsledky výzkumu 

V této části budou předloženy závěry našeho výzkumu. Pro tento účel jsme dali dohromady 

všechny dosažené výsledky každého probanda z dotazníku a manuálních úkolů. Dále bude 

následovat srovnání našich výsledků s výstupy jiných autorů z odborné literatury. 

 

a)  dotazníková část 

Předložený Edinburgský dotazník se skládal z 10 položek sledujících preferenci horní 

končetiny u běžných činností a nás informoval o směru preference ruky. Účastníci měli 

možnost své odpovědi zaznamenat pomocí křížků následovně: silná preference levé horní 

končetiny – slabá preference levé horní končetiny – preference obou končetin – slabá 

preference pravé horní končetiny – silná preference pravé horní končetiny (detailnější popis 

dotazníku je v kapitole „Diagnostika laterality“).  

Všechny dotazníky byly vyhodnoceny podle manuálu a přiloženého vzorce. Nejprve byly 

spočítány všechny odpovědi (tj. počet uvedených křížků) pro preferenci pravé nebo levé 

ruky a poté byl vypočítán laterální kvocient (LQ), na základě kterého byli respondenti 

rozděleni. Laterální kvocient u každého účastníka mohl nabývat hodnot v intervalu od 

<−100, +100>, přičemž záporná čísla odkazují na leváctví, kladná čísla na praváctví. 

Hodnocení se provádí podle následujícího scénáře: hodnoty od −100 do −40 se vztahují 

k preferenci levé horní končetiny; hodnoty mezi −40 a +40 odkazují k nevyhraněnosti; 

hodnoty od +40 do +100 označují praváctví. Variabilita LQ mezi praváky (N = 49) se 

v našem vzorku pohybovala v rozmezí od +50 do +100, u leváků (N = 33) bylo rozpětí LQ 

mnohem širší, a to v intervalu od  −30 do −100. V tomto případě se zde může odrážet 

skutečnost, že ne všichni leváci preferují pro stanovený sled činností výhradně levou ruku a 

byly zde z hlediska síly preference zjištěny větší rozdíly než v případě praváků. Při skórování 

jsme využili elektronickou verzi dotazníku s mírně posunutými intervaly.66 K tomu, aby byl 

někdo zařazen do jedné ze čtyř skupin, je třeba dosáhnout následujícího skóre: hodnoty pro 

vyhraněné praváctví se pohybovaly v intervalu od +50 do +100; hodnoty pro méně 

vyhraněné praváctví od 0 do +50; pro méně vyhraněné leváctví od 0 do −50; vyhraněné 

leváctví pak v intervalu od −50 do −100. V našem případě by do méně vyhraněného 

praváctví spadali pouze dva účastníci; naopak do méně vyhraněného leváctví by spadali 

čtyři.  

                                                           
66 Zdroj: http://zhanglab.wdfiles.com/local--files/survey/handedness.html 

 

http://zhanglab.wdfiles.com/local--files/survey/handedness.html
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Dotazník STAI (obě jeho části) a výsledné hodnoty pro jednotlivé dimenze dotazníku NEO-

FFI byly vypočítány rovněž podle přiložených klíčů. Vyplnění dotazníku STAI zabralo 

zhruba 5−10 minut a u dotazníku NEO−FFI  se doba potřebná k vyplnění pohybovala v 

rozmezí 10−15 minut.   

 

b) dovednostní část 

Tato část byla zvolena jako doplněk sebe-hodnotícího dotazníku na preferenci ruky. Ačkoli 

má tento dotazník několik výhod, které spočívají např. v rychlé administraci, nelze opomíjet, 

že s sebou přináší i některé nedostatky. Ty lze shledávat v tom, že každá položka musí být 

posouzena zvlášť. Účastník se musí zamyslet a představit si, jak by se v konkrétní situaci 

zachoval a jak by s případnými nástroji manipuloval. Vzhledem k tomuto nedostatku a 

značné subjektivitě bylo hodnocení preference ruky rozšířeno právě o tuto část, která se 

skládala ze série šesti manuálních úkolů. Tyto úkoly byly využity pro potvrzení informací a 

výsledků vzešlých z dotazníkového šetření a ke zjištění případných odchylek. Až na jednoho 

jedince nevykazoval nikdo ze zúčastněných jiné výsledky, které by nebyly v souladu 

s výsledky ze sebeposuzovacího inventáře. Jednotlivé úkoly byly vykonávány pouze jednou 

(bez zkušebního pokusu), čas byl zaznamenáván v minutách a později pro práci v SPSS 

převeden na vteřiny. Následovat budou tabulky s průměrnými časy zkouškových situací 

(uváděny v sekundách) pro všechny subpopulace, nejprve vykonávané preferovanou horní 

končetinou. 
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Tabulka č. 2: Průměrné časy jednotlivých úkolů vykonávaných preferovanou horní končetinou 

 Průměrné hodnoty v sekundách 

Pohlaví – preference HK N práce s pinzetou přepis přísloví stavění věže 

Ženy – pravačky 26 73,07 (SD = 23,1) 18,30 (SD = 4,1) 42,69 (SD = 12,6) 

Ženy – levačky 20   70,15 (SD = 7,9) 22,8 (SD = 7,1) 43,75 (SD = 7,4) 

Muži – praváci 23 65,2 (SD = 13,7) 19,73 (SD = 3,6) 38,08 (SD = 6,6) 

Muži – leváci 12 68,5 (SD = 9,9) 17,66 (SD = 1,8) 38,08 (SD = 8,5) 

N = počet probandů 

SD = standard deviation (angl.) tj. směrodatná odchylka  

 

 

Tabulka č. 3: Průměrné časy jednotlivých úkolů vykonávaných preferovanou horní končetinou 

 Průměrné hodnoty v sekundách 

Pohlaví – preference HK N přelévání vody navlékání korálků stříhání listu 

Ženy – pravačky 26 11,53 (SD = 4,2) 80,57 (SD = 23,0) 211,11 (SD = 118,6) 

Ženy – levačky 20 9,55 (SD = 2,7) 76,20 (SD = 39,3) 234,70 (SD = 57,2) 

Muži – praváci 23 8,91 (SD = 1,9) 80,39 (SD = 18,9) 206,69 (SD = 68,4) 

Muži – leváci 12 7,91 (SD = 1,9) 78,58 (SD = 12,6) 209,08 (SD = 38,8) 

N = počet probandů 

SD = standard deviation (angl.) tj. směrodatná odchylka  

  

V tabulce č. 2 a 3 jsou uvedeny průměrné časy, kterých dosáhly jednotlivé skupiny rozdělené 

podle pohlaví a preferované horní končetiny. Jak je při pohledu na jednotlivé intervaly 

patrné, aktivitou, u které jsou zjištěny nejdelší časové intervaly, bylo stříhání, bez ohledu na 

pohlaví nebo pravorukost (resp. levorukost). To koresponduje i s tvrzením našich účastníků, 

neboť i ti se v drtivé většině shodovali, že právě stříhání pro ně bylo jednoznačně tím 

nejobtížnějším úkolem ze všech. Naopak aktivitou, která byla vykonávána nejrychleji, bylo 

přelévání vody.67  

                                                           
67 Vzhledem k tomu, že účastníci měli přelít vodu ze dvou stejně objemných lahví, pravděpodobně by bylo mnohem 

zajímavější předat jim příště dvě lahve o různých objemech a tedy i rozdílné hmotnosti.  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/standard
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/standard
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Tabulka č. 4: Porovnání časů jednotlivých úkolů mužů a žen při práci preferovanou rukou  

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 598,500 ,049 

Přepis rčení 756,000 ,638 

Stavění věže 555,500 ,017 

Přelévání vody 484,500 ,002 

Navlékání korálků 679,500 ,231 

Stříhání listu 739,500 ,532 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.  

 

Lze shledat, že některé aktivity zvládli muži v průměru rychleji než ženy. Konkrétně se 

jednalo o práci s pinzetou (p = 0,049); stavění věže z kostek (p = 0,017); a přelévání vody 

(p = 0,002). 

 

 

Tabulka č. 5: Porovnání časů jednotlivých úkolů žen levaček a žen pravaček při práci preferovanou 

rukou  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.   

 

Při srovnání žen (pravaček a levaček) se ukázalo, že v některých úkolech vykazovaly 

levačky lepší výsledky, než ženy pravačky. Konkrétně se jednalo přelévání vody (p = 0,044); 

Naopak pravačky byly lepší v rychlosti psaní (p = 0,011), stříhání (p = 0,036). 

  

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 222,000 ,399 

Přepis rčení 146,500 ,011 

Stavění věže 212,500 ,292 

Přelévání vody 170,000 ,044 

Navlékání korálků 192,000 ,132 

Stříhání listu 165,500 ,036 
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Tabulka č. 6: Porovnání časů jednotlivých úkolů mužů praváků a mužů leváků při práci preferovanou 

rukou. 

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 97,000 ,154 

Přepis rčení 97,000 ,151 

Stavění věže 123,000 ,601 

Přelévání vody 97,000 ,146 

Navlékání korálků 134,000 ,889 

Stříhání listu 127,000 ,702 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.  

 

Při srovnání mužů leváků a praváků nebyly prokázány žádné statisticky významné rozdíly 

v časových intervalech při použití preferované ruky. 

 

Tabulka č. 7: Průměrné časy jednotlivých úkolů vykonávaných druhou (tj. nepreferovanou) rukou 

 Průměrné hodnoty v sekundách 

Pohlaví – preference HK N práce s pinzetou Přepis přísloví stavění věže 

Ženy – pravačky 26 100,26 (SD = 24,4) 61,88 (SD = 13,1) 45,80 (SD = 15,1) 

Ženy – levačky 20 90,50 (SD = 10,9) 66,60 (SD = 26,3) 48,30 (SD = 12,5) 

Muži – praváci 23 80,95 (SD = 17,7) 74,73 (SD = 24,3) 40,52 (SD = 8,9) 

Muži – leváci 12 79,41 (SD = 17,1) 57,41 (SD = 9,9) 38,41 (SD = 6,7) 

N = počet probandů 

SD = standard deviation (angl.) tj. směrodatná odchylka  

 

Tabulka č. 8: Průměrné časy jednotlivých úkolů vykonávaných druhou (tj. nepreferovanou) rukou 

 Průměrné hodnoty v sekundách 

Pohlaví – preference HK N přelévání vody navlékání korálků stříhání listu 

Ženy – pravačky 26 13,03 (SD = 5,4) 91,92 (SD = 28,0) 388,76 (SD = 191,1) 

Ženy – levačky 20 11,10 (SD = 3,2) 90,65 (SD = 50,3) 367,65 (SD = 141,6) 

Muži – praváci 23 9,91 (SD = 2,3) 92,60 (SD = 22,1) 322,56 (SD = 133,3) 

Muži – leváci 12 9,08 (SD = 1,6) 90,16 (SD = 16,8) 295,08 (SD = 63,2) 

N = počet probandů 

SD = standard deviation (angl.) tj. směrodatná odchylka  

 

V tabulce č. 4 a 5 jsou zaznamenány průměrné časy, které jsme získali při vykonávání stejné 

série šesti úkolů s tím rozdílem, že nyní si probandi vyzkoušeli všechny činnosti druhou 

rukou, tedy tou, která byla v první části pasivní. Při pohledu do tabulky lze opět konstatovat, 

že ve většině úkolů byli muži v porovnání s ženami rychlejší. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/standard
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/standard
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Tabulka č. 9: Porovnání časů jednotlivých úkolů mužů a žen při práci nepreferovanou rukou  

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 363,500 ,000 

Přepis rčení 727,500 ,460 

Stavění věže 564,500 ,022 

Přelévání vody 445,500 ,001 

Navlékání korálků 664,000 ,179 

Stříhání listu 572,000 ,026 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.  

 

Mezi aktivitami, které muži vykonávaly v průměru rychleji než ženy, byla práce s pinzetou 

(p = 0,000); stavění věže z kostek (p =0,022); přelévání vody (p = 0,001); stříhání listu (p = 

0,026). 

 

 

Tabulka č. 10: Porovnání časů jednotlivých úkolů žen levaček a žen pravaček při práci preferovanou 

rukou  

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 172,500 ,042 

Přepis rčení 237,000 ,610 

Stavění věže 212,000 ,287 

Přelévání vody 207,500 ,241 

Navlékání korálků 213,000 ,298 

Stříhání listu 260,000 1,000 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.   

 

Při srovnání žen (pravaček a levaček) se rovněž ukázaly nějaké rozdíly v průměrných časech, 

nicméně ukázalo se, že statisticky signifikantní rozdíl byl zaznamenán pouze u práce 

s pinzetou za použití nepreferované ruky (p = 0,042). 
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Tabulka č. 11: Porovnání časů jednotlivých úkolů mužů praváků a mužů leváků při práci 

preferovanou rukou. 

 

Rozdíly, které se ukázaly být statisticky signifikantní p ˂ 0,05.   

 

Mezi muži leváky a muži praváky nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v některých 

aktivitách vykonávaných nepreferovanou rukou. 

 

  

 Mann-Whitney U p-hodnota 

Práce s pinzetou 131,500 ,821 

Přepis rčení 92,000 ,109 

Stavění věže 123,000 ,601 

Přelévání vody 108,000 ,285 

Navlékání korálků 126,500 ,689 

Stříhání listu 135,500 ,931 
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H1: Předpokládáme, že u leváků bude zjištěna vyšší míra aktuální úzkosti než mezi 

praváky. 

Hypotéza předpokládá, že rozdíly v míře aktuální úzkosti mezi praváky a leváky budou 

natolik rozdílné, že mezi nimi bude objeven statisticky významný rozdíl. Zjišťovali jsme 

rozdíly ve výsledcích dosažených v dotazníku STAI mezi oběma testovanými 

skupinami. Vzhledem k tomu, že jeden náš účastník nevykonal sérii úkolů, nebylo možné 

ho do této části zařadit. Počet leváků je 32, praváků 49. Z hlediska genderového rozložení je 

zde pro ověření této hypotézy zařazeno 46 žen a 35 mužů.  

 

Průměrné hodnoty zjištěné v míře aktuální úzkosti byly následující:  

 ženy pravačky:  39,8 (SD = 11,8) 

 ženy levačky:    34,7 (SD = 8,8) 

 muži praváci:    36,8 (SD = 7,5) 

 muži leváci:      34,9 (SD = 6,9) 

 

Vzhledem k tomu, že se u dotazníku STAI – I nepotvrdilo normální rozložení dat, bylo k 

ověření hypotézy použito neparametrického testu (konkrétně Mann-Whitney U test), který 

je určený pro porovnání dvou nezávislých skupin. Výstupem Mann-Whitney U testu jsou 

dvě tabulky. V první tabulce jsou zahrnuty informace o velikosti dvou nezávislých skupin, 

informace o průměrném pořadí ve skupině a součet pořadí. Druhá tabulka (která je níže) 

obsahuje výsledky testu a hladinu významnosti, na základě které lze zamítat nulovou 

hypotézu. Pro sledování statistické významnosti byla pro všechna testování zvolena hladina 

významnosti p = 0,05.  

   
Tabulka č. 12: Mann-Whitney U test pro hypotézu č. 1 

 

 

 

 

 

Pro případné zamítnutí/přiklonění se k hypotéze je podstatná velikost p-hodnoty. Při 

definované hladině významnosti α = 0,05, je p-hodnota vyjádřena v posledním řádku 

tabulky. Porovnáním hladiny testu p s hladinou významnosti α, tedy p > α, se přikláníme 

k nulové hypotéze. V našem případě je p-hodnota větší než 0,05 (p = 0,100), což znamená, 

že rozdíl mezi leváky a praváky v míře aktuální úzkosti není statisticky významný, navzdory 

tomu, že průměrná hodnota uváděná praváky byla vyšší než v případě leváků. Mohli bychom 

 STAI – I. 

Mann-Whitney U 614,000 

  

  

p-hodnota ,100 
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usoudit, že praváci zažívali stav aktuální úzkosti ve větší míře než leváci, ale rozdíly se 

neukázaly být statisticky signifikantní. 

 

Mann-Whitney U test jsme využili i pro porovnání míry úzkosti (aktuální stav) mezi muži a 

ženami.  

 
Tabulka č. 13: Mann-Whitney U test pro porovnání míry úzkosti mezi muži a ženami 

 

 

 

 

 

 

Pro případné zamítnutí/přiklonění se k hypotéze je podstatná velikost p-hodnoty. Při 

definované hladině významnosti α = 0,05, je p-hodnota vyjádřena v posledním řádku 

tabulky. Porovnáním hladiny testu p s hladinou významnosti α, kdy v našem případě je p-

hodnota větší než 0,05 (p = 0,793), lze vyvodit, že rozdíl mezi muži a ženami není statisticky 

významný. 

 

 

H2: Předpokládáme, že u leváků bude zjištěna vyšší míra úzkostnosti, než v případě 

praváků. 

Vzhledem k tomu, že se ani u dotazníku STAI – II nepotvrdilo normální rozložení dat, 

využili opět neparametrického testu a v SPSS jsme pro ověření těchto hypotéz použili Mann-

Whitneyův test. V tomto případě je do analýzy zahrnuto celkem 33 leváků a 49 praváků. Co 

se týče poměru mužů a žen, mužů bylo 36, žen potom 46.  

Průměrné hodnoty zjištěné v míře úzkostnosti byly následující:  

 ženy pravačky:  47,1 (SD = 10,9) 

 ženy levačky:    45,8 (SD = 7,9) 

 muži leváci:      40,5 (SD = 8,5) 

 muži praváci:    39,6 (SD = 6,8) 

 

Tabulka č. 14: Mann-Whitney U test pro hypotézu č. 2 

 

 
 
 

 STAI – I. 

Mann-Whitney U 777,500 

  

  

p-hodnota ,793 

 STAI – II. 

Mann-Whitney U 776,500 

  

  

p-hodnota ,762 
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Při definované hladině významnosti α = 0,05 je p-hodnota vyjádřena v posledním řádku 

tabulky. Srovnáním hladiny testu p s hladinou významnosti α, tedy p > α, se přikláníme 

k nulové hypotéze. Analýza ani zde neprokázala statisticky signifikantní rozdíl v míře 

úzkostnosti mezi praváky a leváky. 

 

 

H3: Předpokládáme, že ženy (bez ohledu na lateralitu) budou úzkostnější než muži. 

Zde jsme se zaměřili na genderové rozdíly (porovnali jsme muže a ženy), přičemž zde 

mnohem výše skórovaly ženy. Z testovacích metod byl opět použit Mann-Whitneyův U test, 

který ukázal statisticky významný rozdíl na hladině signifikance.  

Tabulka č. 15: Mann-Whitney U test pro hypotézu č. 3 

 

 

 

 

 

 

Při definované hladině významnosti α = 0,05 je p-hodnota vyjádřena v posledním řádku 

tabulky. Po porovnání hladiny testu p s hladinou významnosti α, tedy p < α, se přikláníme 

k alternativní hypotéze. Mezi soubory rozdělenými z hlediska pohlaví tedy existuje 

statisticky významný rozdíl v míře úzkostnosti (U = 488,000; p = 0,001). 

 

Graf č. 1: Krabicový graf pro hypotézu č. 3 

 

 

 STAI – II. 

Mann-Whitney U 488,000 

  

  

p-hodnota ,001 
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H4: Předpokládáme, že uváděná míra preferované laterality ruky bude souviset s 

dovednostní lateralitou. 

U této hypotézy jsme předpokládali, že když se někdo subjektivně posoudí jako pravák v 

dotazníku, budou tomu odpovídat i časové intervaly a kvalita celého provedení. Pro ověření 

této hypotézy jsme porovnali rozdíly v rámci jedné a druhé ruky a na základě tohoto 

porovnání jsme určili dovednostní lateralitu. Nejprve jsme sečetli čas potřebný ke všem 

úkolům vykonávaných pravou a levou ruku. Poté jsme u každého jedince odečetli celkový 

čas za práci preferovanou rukou od celkového času za práci nepreferovanou rukou a snažili 

se zjistit, jak výrazný se ukázal časový rozdíl, zda se (ne)projevil rozdíl pouze minimální, 

nebo zda nebylo celé testování provedeno dokonce rychleji při práci nepreferovanou 

končetinou. Pro tyto účely jsme nakódovali nové proměnné, kterými byla preferovaná a 

dovednostní lateralita a během analýzy jsme postupovali následujícím způsobem: 

preferovaná lateralita, tedy skóre dosažené v Edinburgském dotazníku, jsme překódovali na 

binární proměnnou, kde kladné hodnoty definující praváctví dostaly hodnotu 0, záporným 

hodnotám odkazujícím na leváctví byla naopak přiřazena hodnota 1. Dovednostní lateralitu 

jsme si definovali jako celkově rychlejší výkon ze všech prováděných úkolů, kdy lépe a 

rychleji provedenému výkonu pravou rukou byla přiřazena hodnota 0, rychleji provedenému 

výkonu levou rukou byla přiřazena hodnota 1.  U takto připravených dat jsme se podívali na 

to, zda se preferovaná lateralita shodovala s dovednostní lateralitou a posoudili, zda výkon 

odpovídal nebo neodpovídal sebehodnocení (u praváků by tak mělo být 0 - 0; u leváků 1 - 

1). Pouze u jednoho účastníka se uváděná preference laterality ruky a dovednostní lateralita 

neshodovala. Zde jsme uvažovali i o jeho vyloučení ze souboru, protože jako u něho jako 

jediného neodpovídala uváděná a dovednostní lateralita. Pro účel další analýzy jsme se 

rozhodli hodnotit lateralitu na základě preferované laterality, nikoli na základě dovednostní 

laterality a tohoto respondenta jsme se rozhodli v souboru ponechat. Při zpětném 

prozkoumání sebehodnotícího dotazníku vykazoval tento účastník snížené skóre −60, 

nicméně na základě jeho výsledků v dovednostní části pracoval výrazně lépe svou pravou 

rukou.  

Navzdory výše zmíněnému, se přesto přikláníme k alternativní hypotéze.  
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H5: Předpokládáme, že leváci při použití nepreferované (tj. pravé) ruky budou vykazovat 

lepší výsledky než praváci nepreferovanou (levou) rukou. 

K ověření této hypotézy jsme využili opět neparametrickou metodu - Mann-Whytney U test.  

Průměrné hodnoty celkového času pro práci preferovanou rukou byly následující:68 

 ženy pravačky:  437,3 (SD = 154,3) 

 ženy levačky:    457,1 (SD = 93,8) 

 muži praváci:    419,0 (SD = 86,1) 

 muži leváci:      408,2 (SD = 52,2) 

Průměrná hodnota celkového času pro práci nepreferovanou rukou byly:69 

 ženy pravačky:  701,6 (SD = 232,4) 

 ženy levačky:    674,8 (SD = 208,2) 

 muži praváci:    621,5 (SD = 161,6) 

 muži leváci:      569,5 (SD = 82,1) 

 
Tabulka č. 16: Mann-Whitney U test pro hypotézu č. 5 

 

 

 

 

 

 

Při definované hladině významnosti α = 0,05 je p-hodnota vyjádřena v posledním řádku 

tabulky. Srovnáním hladiny testu p s hladinou významnosti α, tedy p > α, se v celkovém 

čase při práci preferovanou rukou neukázaly statisticky signifikantní rozdíly mezi 

zkoumanými soubory. 

Rozdíly v celkových časech ve výkonech nepreferovanou rukou se mezi zkoumanými 

skupinami rovněž neprokázaly být statisticky významné. Při pohledu průměrné hodnoty 

bychom mohli usoudit, že praváci si při práci nepreferovanou rukou vedli o něco hůře, než 

leváci ve výkonech pravou rukou, nicméně vzhledem k výše zmíněnému se přikláníme 

k nulové hypotéze. 

  

                                                           
68 Průměrné hodnoty u jednotlivých aktivit při práci preferovanou rukou jsou uvedeny v tabulkách na str. 55 a 57. 
69 Průměrné hodnoty u jednotlivých aktivit při práci nepreferovanou rukou jsou uvedeny v tabulkách na str. 55 a 57. 

 

Celkový čas: 

preferovaná ruka 

Celkový čas: 

nepreferovaná ruka 

Mann-Whitney U 684,000 747,500 

   

   

p-hodnota ,334 ,724 
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H6: Předpokládáme, že čím budou celkové časové intervaly úkolů delší, tím bude vyšší 

míra aktuální úzkosti.  

H7: Předpokládáme, že čím budou celkové časové intervaly úkolů delší, tím bude vyšší 

míra úzkostnosti. 

Pro ověření hypotézy č. 6 a 7 jsme zvolili korelační analýzu, abychom ověřili vzájemný 

vztah mezi dvěma námi sledovanými proměnnými. Nejdříve jsme se opět podívali na 

normalitu dat a následně přistoupili k volbě neparametrického Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace. Korelační koeficient vyjadřuje míru korelace a pohybuje se v intervalu 

hodnot od −1 po +1. „Znaménko určuje směr závislosti, tzn., že pro kladné hodnoty 

korelačního koeficientu se jedná o pozitivní korelaci (pokud roste jedna proměnná, roste i 

druhá proměnná, resp. pokud klesá jedna, klesá i druhá proměnná), pro záporné hodnoty 

mluvíme o negativní korelaci (roste-li jedna proměnná, klesá druhá nebo naopak). Intenzita 

korelace se vztahuje k samotné hodnotě korelačního koeficientu (nezávisí na znaménku, to 

určuje pouze směr)“ (Borůvková, Horáčková & Hanáček, 2014).  

Shrneme-li, tyto hypotézy sledují, zda míra aktuálního stavu a míra úzkostnosti souvisí 

s celkovou délkou výkonů.  

Pro účely zpracování hypotéz jsme si dataset rozdělili z hlediska pohlaví a preferované 

laterality.  

 

Při pohledu do tabulky č. 17 (níže) zjistíme, že Spearmanův korelační koeficient pro ženy 

levačky vyšel r = 0,166, ale statisticky významný není. Vzhledem k tomu, že signifikance je 

0,484 a není nižší než standardních 0,05, nemůžeme ani v tomto případě potvrdit závislost 

mezi délkou výkonu preferovanou rukou a vyšší mírou aktuální úzkosti u žen levaček. U 

hypotézy č. 6 je situace obdobná. Korelační koeficient je r = −0,131 s p-hodnotou 0,581. 

Z korelační matice vyplývá, že mezi délkou výkonu preferovanou rukou a mírou uváděné 

úzkostnosti neexistuje závislost. Nemůžeme proto z našeho testování potvrdit, že by 

existovala závislost mezi delším časovým intervalem pro práci preferovanou rukou a vyšší 

mírou úzkostnosti u žen levaček. Žádný signifikantní výsledek neukazují tabulky ani u 

celkového času v případě práce nepreferovanou rukou. 
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Tabulka č. 17: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 6 a 7 (ženy levačky) 

 Celkový čas: 

preferovaná 

ruka 

Celkový čas: 

nepreferovaná 

ruka 

STAI – I 
(aktuální stav) 

Korelační 

koeficient ,166 ,136 

signifikance ,484 ,569 

počet 20 20 

STAI – II 
(povahový rys) 

Korelační 

koeficient -,131 -,182 

signifikance ,581 ,441 

počet 20 20 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

 

Stejným postupem bychom mohli interpretovat i subpopulaci žen pravaček, mužů leváků a 

mužů praváku. Při pohledu do ostatních tabulek (Tab. č. 18, 19, 20) připojených níže, lze 

tedy konstatovat, že naše data nevykazují závislost mezi mírou úzkosti/ úzkostnosti a délkou 

výkonů pro žádnou ze sledovaných subpopulací. 

 

Tabulka č. 18: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 6 a 7 (ženy pravačky) 

 Celkový čas: 

preferovaná 

ruka 

Celkový čas: 

nepreferovaná 

ruka 

STAI – I 
(aktuální stav) 

Korelační 

koeficient -,270 -,262 

signifikance ,182 ,196 

počet 26 26 

STAI – II 
(povahový rys) 

Korelační 

koeficient -,027 ,000 

signifikance ,894 ,999 

počet 26 26 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

 

Tabulka č. 19: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 6 a 7 (muži leváci) 

 Celkový čas: 

preferovaná 

ruka 

Celkový čas: 

nepreferovaná 

ruka 

STAI – I 
(aktuální stav) 

Korelační 

koeficient ,236 -,112 

signifikance ,460 ,728 

počet 12 12 

STAI – II 
(povahový rys) 

Korelační 

koeficient ,051 -,189 

signifikance ,875 ,556 

počet 12 12 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 
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Tabulka č. 20: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 6 a 7 (muži leváci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

Tabulky (č. 17, 18, 19, 20) neukazují žádný signifikantní výsledky. Vzhledem k výše 

zmíněnému se přikláníme u  k nulovým hypotézám. 

 

H8: předpokládáme, že čím bude míra extraverze vyšší, tím rychlejší bude plnění úkolů, 

jak preferovanou, tak nepreferovanou horní končetinou. 

Průměrné hodnoty extraverze byly mezi testovanými skupinami následující:  

 ženy pravačky:  29,3 (SD = 8,2) 

 ženy levačky:    30,4 (SD = 8,2) 

 muži praváci:    28,7 (SD = 7,6) 

 muži leváci:      29,2 (SD = 6,1) 

 

Pro ověření této hypotézy jsme využili opět Spearmanova koeficientu pořadové korelace.  

Tabulka č. 21: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 8 (ženy levačky) 

 

 

 

 

 

 
Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

Korelační koeficient u žen levaček byl r = −0,348 s p-hodnotou 0,132. Tento koeficient 

vylučuje statisticky významnou závislost mezi extraverzí a délkou výkonu, který byl 

proveden preferovanou rukou v našem souboru. Naopak pohlédneme-li do tabulky do 

celkového času nepreferovanou končetinou, zjistíme, že čím víc byla osoba extravertní, tím 

 Celkový čas: 

preferovaná 

ruka 

Celkový čas: 

nepreferovaná 

ruka 

STAI – I 
(aktuální stav) 

Korelační 

koeficient ,051 -,010 

signifikance ,817 ,962 

počet 23 23 

STAI – II 
(povahový rys) 

Korelační 

koeficient ,024 ,056 

signifikance ,914 ,800 

počet 23 23 

 Extraverze 

Celkový čas: 

preferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,348 

signifikance ,132 

počet 20 

Celkový čas: 

nepreferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,533* 

signifikance ,016 

počet 20 
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méně času potřebovala k plnění zadaných úkolů nepreferovanou rukou (r = −0,533, p = 

0,016). 

 

Tabulka č. 22: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 8 (ženy pravačky) 

 Extraverze 

Celkový čas: 

preferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,165 

signifikance ,420 

počet 26 

Celkový čas: 

nepreferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,008 

signifikance ,969 

počet 26 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

Korelační koeficient u žen pravaček vyšel r = −0,165 s p-hodnotou 0,420. Tento koeficient 

vylučuje statisticky významnou závislost mezi extraverzí a délkou výkonu, který byl 

proveden preferovanou rukou. Obdobná situace platí pro vztah mezi extraverzí a celkovým 

časem, který byl potřebný pro práci nepreferovanou rukou. Zde vyšel korelační koeficient r 

= −0,008 s p-hodnotou 0,969. Tento korelační koeficient poukazuje na to, že mezi oběma 

proměnnými neexistuje žádný statisticky významný vztah.  

 

Tabulka č. 23: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 8 (muži leváci) 

 Extraverze 

Celkový čas: 

preferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,093 

signifikance ,773 

počet 12 

Celkový čas: 

nepreferovaná ruka 

Korelační 

koeficient ,084 

signifikance ,795 

počet 12 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

Korelační koeficient pro muže leváky je r = −0,093 s p-hodnotou 0,773. Tento koeficient 

opět vylučuje statisticky významnou závislost mezi extraverzí a délkou výkonu, který byl 

proveden preferovanou rukou. Výsledky pro vztah mezi extraverzí a celkovým časem za 

práci nepreferovanou rukou jsou opět bez statistické významnosti. Zde vyšel korelační 

koeficient r = 0,084 s p-hodnotou 0,795. Tento korelační koeficient opět poukazuje na to, že 

mezi oběma sledovanými proměnnými neexistuje žádný statisticky významný vztah.  
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Tabulka č. 24: Spearmanův koeficient pořadové korelace pro hypotézu č. 8 (muži praváci) 

 Extraverze 

Celkový čas: 

preferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,185 

signifikance ,397 

počet 23 

Celkový čas: 

nepreferovaná ruka 

Korelační 

koeficient -,157 

signifikance ,474 

počet 23 

Pozn. ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05 

 

Korelační koeficient vyšel u mužů praváků r = −0,185 s p-hodnotou 0,397. Tento koeficient 

vylučuje statisticky významnou závislost mezi extraverzí a délkou výkonu, který byl 

proveden preferovanou rukou. Obdobná situace platí pro vztah mezi extraverzí a celkovým 

časem za práci nepreferovanou rukou. Zde vyšel korelační koeficient r = −0,157 s p-

hodnotou 0,474. Tento korelační koeficient vylučuje statisticky významnou závislost.  

Vzhledem k výše zmíněnému se přikláníme k nulové hypotéze.  
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10.1. Interpretace výsledků a diskuze 

Předložená práce si kladla následující čtyři cíle: 

 ověřit možný vztah laterality a úzkosti/úzkostnosti. 

 prozkoumat, zda lze nalézt nějaké odchylky mezi subjektivně hodnocenou lateralitou 

ruky a dosaženými výsledky z testování.  

 zjistit, zda pod vlivem okolních tlaků a vlivů pravorukého světa nebudou leváci ve 

srovnání s praváky podávat lepší výkon při práci svou nepreferovanou rukou.  

 ověřit roli vybraných osobnostních rysů jedince ve vztahu k provedenému výkonu.  

 

První cíl  

Vzhledem k tomu, že existuje nemalé množství výzkumů zjišťujících námi zkoumanou, 

případně blízce související problematiku, musíme konstatovat, že se našimi závěry 

rozcházíme s některými výsledky, k nimž dospěli jiní badatelé. Ačkoli početní zastoupení 

leváků nebylo ani v jiných studiích příliš vysoké, to, že jsou leváci úzkostnější, se 

v některých studiích potvrdit skutečně podařilo. Vzhledem k omezenému počtu levorukých 

osob jsme nerozlišovali stupeň laterality, resp. kritéria pro jeho posouzení byla odvislá od 

originální verze a do méně vyhraněného leváctví by byli zařazeni pouze čtyři naši účastníci 

(v případě praváků by se jednalo o dva účastníky). 

Z provedené analýzy a přiložené tabulky je patrné, že jsme pro první hypotézu nenalezli 

statisticky významné rozdíly mezi zkoumanými skupinami. Přestože jsme se pokusili 

vytvořit „experimentální situaci“, při níž byli naši účastníci pod dohledem výzkumníka (tedy 

mé osoby), jejich výkony preferovanou i nepreferovanou rukou byly zároveň měřeny a 

kontrolovány, musíme vzhledem ke zjištěným výsledkům konstatovat, že nebyly prokázány 

statisticky významné rozdíly mezi leváky a praváky v tom, jak se v daný okamžik cítili. Ani 

při použití dalších statistických metod k porovnání průměrných hodnot mezi muži a ženami, 

nebylo prokázáno, že by jedno pohlaví vykazovalo výrazně odlišné skóre, navzdory 

obeznámenosti každého účastníka s tím, že se jedná o dotazník, kde by měli své odpovědi 

zaznamenávat pouze na základě jejich aktuálního stavu. Navzdory skutečnosti, že nebyla 

prokázána statistická signifikance rozdílů v míře aktuální úzkosti mezi leváky a praváky, 

bylo shledáno, že o něco vyšší skóre vykazovali spíše praváci. Negativně na testované osoby 

mohla působit skutečnost, že jejich výkony byly pod cizím dohledem, pobývali v neznámém 

prostředí a potřebné časy byly měřeny. Na druhou stranu zde nebyl stanoven žádný časový 

limit, do kterého by měli být schopni danou činnost úspěšně zvládnout. Wright & Hardie ve 
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svém výzkumu z roku 2012 dospěli k závěrům, které jsou v rozporu s našimi. Autoři totiž 

zjistili, že v jimi sledovaném vzorku to byli právě leváci, u kterých byla míra aktuální úzkosti 

vyšší a dosahovala statistické signifikance. Není mi známo jiných výzkumů, kde by se 

hodnotil momentální stav související s aktuální úzkostí účastníků podle rozdílů 

v preferované lateralitě. Jako problematické zde je určitě nevyvážený vzorek, v němž je o 

něco více žen, a bohužel velmi omezený počet levorukých mužů, což svým způsobem mohlo 

mít dopad na konečnou podobu výsledků. Nicméně tento problém je relevantní pro všechny 

námi definované hypotézy.  

Nyní se podívejme na výsledky týkající se úzkostnosti. Při interpretaci zjištěných závěrů pro 

druhou hypotézu lze přeci jen vycházet z širšího množství realizovaných výzkumů, a 

porovnávat výsledky s již staršími, ale i novějšími výzkumy. Ačkoli jsme ani tuto hypotézu 

dosaženými závěry nepotvrdili (podobně např. i Merckelbach, de Ruiter & Olff, 1989), 

můžeme konstatovat, že úzkostnost je alespoň podle našich závěrů odvislá spíše od pohlaví, 

což bylo potvrzeno vzápětí, v rámci hypotézy č. 3. Rozdíly v osobnostních charakteristikách 

jsou středem pozornosti v řadě probíhajících studií zejména v zahraničí. Nejednou bylo 

poukázáno na zvýšenou míru neuroticismu70, emoční lability nebo výskyt depresivních 

symptomů u žen (k této problematice jsou dostupné i straší studie, např. Feingold, 1994; 

Lyn, 1997). Naše poznatky s těmito rovněž korespondují. Dokonce již v roce 1974 byla 

publikována přehledová studie, která ukázala, že ženy jsou ve srovnání s muži úzkostnější a 

zároveň vykazují nižší stupeň asertivity (Costa, Teraciano & McCraee, 2001; Maccoby & 

Jacklin, 1974). Tyto poznatky bývají vysvětlovány působením sociálních (osvojením 

mužské a ženské sociální role) nebo biologických faktorů (např. vlivem hormonálních změn 

v době těhotenství nebo v průběhu menstruačního cyklu). Nicméně v rámci evoluční 

psychologie se podle Hřebíčkové (2004, str. 3) předpokládá, že „muži a ženy se od sebe 

budou lišit v těch charakteristikách, které v průběhu evoluční historie uplatňovali při řešení 

odlišných problémů souvisejících s přežitím a reprodukci. Ženy rodí a kojí, proto se více než 

muži věnují dětem. Starostlivější, přívětivější matky, které více o své děti pečovaly, jim spíše 

zajistily přežití a tím získaly evoluční výhodu. Muži mají při reprodukci jiné úkoly, musejí 

získat partnerku, zaujmout ji a zbavit se případných rivalů. V tom mohli mít výhodu asertivní, 

důrazně se prosazující muži.“ 

Našimi výsledky se rovněž shodujeme se závěry studie Wienricha, McCannuse a kol. (1982), 

kteří zvýšenou míru úzkostnosti u žen také potvrdili. Navíc v jejich studii se jako úzkostnější 

                                                           
70 Tj. náchylnost k emocionální labilitě, úzkostem nebo strachům. 
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ukázali být jedinci s vyhraněnou lateralitou oproti jedincům, jejichž lateralita byla méně 

vyhraněná. V teoretické části jsme zmiňovali několik dalších studií, které prokázaly, že 

leváci byli signifikantně úzkostnější ve srovnání s pravoruce orientovanou populací. Tak 

např. výzkum provedený na univerzitě v Louisville, si pro své záměry zvolil studentskou 

populaci (18 – 28 let) a prokázal, že vyhranění praváci byli úzkostnější než méně vyhranění 

praváci, nicméně méně vyhranění leváci byli úzkostnější než vyhranění leváci (Lyle, 

Chapman & Hatton, 2013). Zde vyvstává otázka, jak vhodně definovat stupeň laterality, aby 

se výsledky podobných studií příliš nerozcházely. Bohužel je škoda, že autoři výše zmíněné 

studie neuvádějí přesná kritéria, na základě kterých testovaný vzorek lidí rozdělili z hlediska 

vyhraněnosti a nevyhraněnosti. My jsme zamýšleli vycházet z kritérií stanovených 

v původní verzi Edinburgského dotazníku, nicméně na základě online verze tohoto 

dotazníku jsme kritéria mírně posunuli. I tento krok ale nevedl k tomu, abychom získali 

alespoň částečně rozdělený soubor z hlediska silné vyhraněnosti a nevyhraněnosti.   

Ve výzkumu provedeném ve Skotsku (2012) využili autoři stejnou variantu dotazníku 

k měření úzkostnosti a dospěli k závěru, že mezi zkoumanými leváky nebyla prokázána vyšší 

míra úzkostnosti (prokázali pouze aktuální stav). Autorům se nepodařilo rovněž prokázat 

signifikantně významný rozdíl mezi pohlavími (Wright & Hardie, 2012). Naopak v tomto 

aspektu naše výsledky korespondují s jinými, např. se studií Wienricha, McCannuse a kol. 

(1982). Navzdory tomu, že využili jiný standardizovaný dotazník a vzorek měli o něco málo 

menší než my (35 žen, 35 mužů), svými výsledky dospěli k závěru, že ženy byly úzkostnější 

v porovnání s muži. Starší studie (např. Hicks & Pellegrini; Orme, 1970) vztah laterality a 

úzkostnosti sice také potvrdily, ale tyto studie disponovaly podle některých odborníků blíže 

nespecifikovanými metodologickými nedostatky.  

Bohužel nám se nepodařilo prokázat, že by leváci v našem vzorku prožívali vyšší aktuální 

stav úzkosti nebo byli úzkostnější, než pravorucí studenti.  

 

Druhý a třetí cíl 

V rámci druhé části zkoumané problematiky, kdy jsme sledovali a porovnávali výkony za 

použití preferované (i nepreferované) ruky, jsme dospěli k závěrům, které ve valné většině 

korespondují i s výsledky jiných autorů. Ačkoli jsme zmiňovali, že preferenci horní 

končetiny lze určit z dotazníků nebo preferenčních úkolů, někteří badatelé považují tzv. 

„proficienční testy“ (tedy porovnání výkonů obou rukou) za mnohem lepší ukazatel. V praxi 

bývají využívány např. různé pomůcky jako je Purdue Pegboard test (Brown, Roy, Rohr, 
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Snider & Bryden, 2004) nebo tečkovací test. Vzhledem k tomu, že jsme připravili sled 

aktivit, díky kterým mělo být patrné, zda projevy korespondují se sebe-posuzujícím 

dotazníkem, rozhodli jsme se výkony v těchto činnostech porovnat a zjistit, zda si v práci 

s nepreferovanou rukou vedli lépe praváci nebo leváci. Rovněž existují studie, které se 

zabývají tím, jaké měřící metody poskytují nejlepší obraz preference horní končetiny. 

Někteří badatelé vycházeli při tomto ověřování z aktivit jako je síla stisku ruky pomocí 

dynamometru nebo zmiňovaným Purdue Pegboard testem. Druhou možnost např. využili ve 

výzkumu autoři v roce 2003 a ukázalo se, že leváci ve srovnání s praváky vykazovali pouze 

malé rozdíly ve výkonech levou i pravou rukou (Judge & Stirling, 2003). Tappingový test a 

dynamometr (tedy sledování síly stisku ruky) využili Bagi, Kudachi & Goudar (2011) jejichž 

výzkum jsme zmiňovali v teoretické části, a kteří rovněž zjistili velmi dobré výkony u leváků 

i nepreferovanou rukou.  

V našem výzkumu jsme vycházeli z toho, že preference ruky se nejvíce projeví 

v unimanuálních činnostech, které jsou vykonávány pouze jednou rukou (práce s pinzetou, 

psaní a kostky). Během bimanuálních činností, v nichž jsou zapojeny obě ruce, lze 

vysledovat preferenci ruky tak, že se bude účastnit složitější činnosti, přičemž druhá 

končetina bude plnit pomocnou funkci (stříhání, navlékání korálků nebo přelévání vody). 

Vycházeli jsme tedy z toho, že preferovaná ruka bude plnit úkoly rychleji (což lze hodnotit 

např. u pinzety atd.) a výsledky její činnosti budou kvalitnější (např. u psaní nebo stříhání) 

ve srovnání s výsledky dosaženými nevedoucí končetinou. Zde se rovněž potvrdilo, že 

praváci vykazovali lepší výsledky při použití své preferované (pravé ruky) a leváci zase 

s použitím levé ruky. U mužů leváků však nebyly průměrné rozdíly ve výkonech za použití 

levé a pravé ruky tak výrazné jako v případě ostatních třech skupin, ačkoli tyto výsledky 

nedosahovaly statistické signifikance. Na závěr zde můžeme zmínit i úspěšnost v házení 

šipek, kde leváci z deseti pokusných hodů na terč vykazovali přesnější výsledky v hodech i 

v případě použití nepreferované, tj. pravé horní končetiny (Tichý, Běláček, Nykl & 

Kaspříková, 2013). Další badatelé rovněž potvrzovali, že praváci i leváci vykonávali zadané 

úkoly kvalitněji pomocí preferované ruky, nicméně leváci mnohem častěji využívali i ruky 

pravé, která podle autora studie byla v některých případech šikovnější, než když praváci 

využívali své levé ruky (Steenhuis, 1999). 
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Pro nás bylo stěžejní srovnání výsledků z dovednostních aktivit s uvedenou preferenční 

lateralitou. Ačkoli jsme neměli k dispozici např. Purdue Pegboard test, v naší sérii se 

prokázalo, že zejména muži leváci si v dovednostních úkolech vedli lépe (ačkoli tento aspekt 

nebyl statisticky signifikantní) a šikovnost se odrazila v tom, že při výkonu jejich 

nepreferovanou rukou byli rychlejší, než když se stejné úkoly snažili vykonat praváci svou 

nepreferovanou rukou. Nicméně potvrdil se předpoklad lepšího a z hlediska času – 

rychlejšího provedení, podporovaného např. dlouhodobým rozvíjením a systematickým 

používáním preferované končetiny. Shoda v uvedené preferované a dovednostní lateralitě 

byla očekávaným jevem, nicméně jak bylo zmíněné, snažili jsme se najít do našeho vzorku 

i někoho, u něhož by se tyto dva aspekty rozcházely. Vzhledem k tomu, že se u mužů leváků 

nebyly shledány tak výrazné rozdíly, je možné tuto skutečnost interpretovat tak, že leváci 

jsou „nuceni“ se některým situacím v pravorukém světe přizpůsobovat, a proto jejich 

manuální provedení vykazuje vyšší obratnost. Do určité míry zde roli mohou hrát i jiné vlivy, 

než pouhé přizpůsobování se světu, jako jsou zkušenosti se sportovními aktivitami. 

V souvislosti s tímto tvrzením lze polemizovat i nad průměrným skóre, kterého dosáhli 

leváci např. při stříhání. Na stole byly připraveny klasické nůžky pro praváky, neboť jsme 

předpokládali, že námi zkoumaná generace ještě na různých nástrojích určených speciálně 

levákům, nevyrůstala. Otázkou je, nakolik by se jejich použití odrazilo v rychlosti provedení. 

Žádný z 32 účastníků, kteří se zúčastnili testování, však neprojevil zájem, nebo výhrady 

k připraveným nůžkám. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli předejít možným komplikacím, 

byly i tyto nůžky k dispozici. Nikdo z testovaných však neprojevil zájem ani na přímý dotaz 

(ověřovali jsme, zda někdy nůžky pro leváky použili nebo pravidelně používají). I zde je 

však třeba brát v potaz to, že se námi sledovaný vzorek skládal z mladých zdravých lidí, a 

zrovna mužů leváků bylo ze všech sledovaných skupin nejméně.  

Otázkou zůstává, zda by při jiných aktivitách bylo dosaženo jiných nebo podobných 

výsledků, tedy nakolik série našich úkolů vypovídá o skutečné zručnosti všech čtyř 

subpopulací. Sice se jednalo převážně o činnosti zaměřené na jemnou motoriku a práci 

s drobnými předměty, nicméně zastáváme názor, že šest aktivit bylo pro tyto účely zcela 

dostačující i vzhledem k jejich rozmanitosti z hlediska samotného provedení. Z mého 

pohledu, který jsem si měla možnost během testování vytvořit, se nezdálo, že by účastníkům 

nějaká aktivita dělala neobvykle velké obtíže a u žádného účastníka nebyl průběh testování 

přerušen. Všichni rovněž zvládli provést zadané úkoly i nepreferovanou rukou, což může 

souviset i se skutečností, kterou zmiňuje Zoche (2006), a to, že poměrně častá je tendence 
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dospělých lidí „přicvičovat“ si nevedoucí ruku, což jim za určitých okolností může napomoci 

a zkvalitnit podávaný manuální výkon.  

Před poměrně složitým rozhodnutím jsme stáli při zjištění, že u jednoho účastníka 

neodpovídaly výkony provedené v dovednostní části tomu, jak se sám z hlediska laterality 

identifikoval. Stáli jsme před rozhodnutím hodnotit tohoto účastníka buď na základě 

„dovednostní laterality“, vyloučit ho ze souboru, nebo vycházet z tvrzení, že je levák a 

ponechat ho mezi levorukými. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o jediný případ, 

přistoupili jsme na posledně zmiňovanou variantu, i když jsme si vědomi toho, že podané 

výkony pro nás mohou být věrohodnějším ukazatelem, než dotazníková verze. Při 

rozhodování jsme promýšleli různé varianty, proč došlo k této odchylce, a proto jsme se se 

školitelkou rozhodly slečnu zkontaktovat a doptat se jí na možné příčiny.71 Nebyli jsme 

informováni o žádných zdravotních komplikacích, které by mohly mít dopad na výsledek 

ani o zkušenosti se zájmovými aktivitami, které by si vyžadovaly např. jemné citlivé 

zapojení ruky a prstů. I proto se zde nabízí otázka, jak by výsledky dopadly, kdybychom 

vybrali jiné aktivity, případně kdybychom danou účastnici otestovali ještě jednou.  

 

Čtvrtý cíl 

Je rovněž nutno poznamenat, že na výsledky dosažené v dovednostní části může mít vliv 

řada faktorů – od únavy, pozornosti, individuálních schopností, zájmu až po osobnostní rysy.  

Je otázkou, nakolik by byl výkon lidí jiný (zda by byl lepší nebo horší), kdyby byly 

v místnosti přítomny i jiné osoby, ať už v roli dalších výzkumníků, nebo testovaných osob. 

Je rovněž možné, že subjektivně pociťovaná obava z hodnocení a porovnávání výsledků (ale 

i subjektivní pocit nedostatečných dovedností nebo zručnosti) může činnost ovlivnit a 

případně vést k navození nepříjemného psychického stavu. Z těchto důvodů jsme se podívali 

i na souvislost aktuálního stavu, osobnostního rysu (extraverze a úzkostnost) s výsledky z 

dovednostní části. Při posledních hypotézách jsme vycházeli z předpokladu, že k podání 

kvalitního (resp. rychlého) výkonu nepovede stav naprosté „pohody nebo apatie“ a zvažovali 

jsme možnost, jak je tomu v případě, kdy je člověk svázán stavem úzkosti, a tento stav nám 

neumožní použít vše, co bychom použít mohli a co by pro nás bylo za daných okolností 

mohlo být výhodné. Na druhé straně stála možnost, že míra aktuální úzkosti vyprovokuje 

jedince k určitému naladění, což se následně odrazí v podání dobrých výkonů. Honzák 

(1995) také uvádí, že stav úzkosti je mimo jiné doprovázen vyšší vnímavostí a pozorností 

                                                           
71 Z její odpovědi ale nebylo jasné, proč k těmto změnám došlo, snad možná proto, že některé aktivity vykonává pravou. 

Ke stříhání vždy používá ruku pravou, to bylo patrné i z testování.  
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k řadě podnětů a všímavostí k nejrůznějším detailům nebo vztahům. Ačkoli naše data 

nedosahovala žádné statistické významnosti, lze kromě aktuálního stavu a úzkostnosti 

pojímat i extroverzi jako rys, který by tempo plnění úkolů mohl ovlivnit, a proto byl i tento 

aspekt v naší práci zohledněn. Ke stejným závěrům jako my, a jimž se rovněž nepodařilo 

prokázat vliv extraverze nebo neuroticismu na úkol spočívající v třídění obrázkových karet 

(Wright, Watt & Hardie, 2013). Extraverze bývá velmi často sledována i při řešení jiných 

typů úloh (např. kognitivních), které si svým charakterem žádají značnou míru pozornosti a 

trpělivost. Vliv extraverze byl rovněž zkoumán ve vztahu k rušivým elementům z prostředí 

a jejich dopadem na vypracování kognitivního úlohy. Výzkum realizovaný za těchto 

rušivých podmínek (např. hlasitá hudba) se odrazil zejména ve výkonu osob se sníženou 

mírou extraverze (Furnham & Strbac, 2002). Naopak lidé skórující v extraverzi vysoko 

vyhledávají dostatečně podnětné prostředí a snáze se zvládají vyrovnat s nepříznivými 

okolnostmi, jež jsou doprovázeny zvýšeným napětím a stresem. 
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10.2. Limity výzkumu 

Hlavním nedostatkem této studie je omezený počet leváků a nerovnoměrné zastoupení mužů 

a žen. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, podle statistických dat je o něco málo více 

leváků mezi mužskou částí populace, ačkoli nám se podařilo sesbírat vzorek leváků, v němž 

výrazně převažovaly ženy.  

Svůj význam, který se promítl do dosažených výsledků, mohl sehrávat i omezený sled 

manuálních úkolů. Lze namítnou, že z hlediska genderových rozdílů mohou být některé 

vybrané aktivity diskutabilní. Přestože jsme se snažili vybírat takové činnosti, které jsou 

vhodné pro obě pohlaví, tedy svým principem ani jedno pohlaví neznevýhodňují, je 

pravděpodobné, že např. při navlékání korálků nebo práci s pinzetou mohly některé ženy 

disponovat lepšími vyhlídkami pro jejich preciznější a rychlejší splnění. Jsme si tedy vědomi 

toho, že při některých činnostech mohly být ve výhodě spíše ženy, ale vzhledem 

k předloženým výsledkům, neshledáváme nakonec v použití této aktivity výrazný problém.  

Dalším limitem je vzorek složený zejména ze studentů věkové kategorie 20 – 30 let. 

Zajímavé by bylo sledovat projevy u přeučených leváků, případně i u dětí (před)školního 

věku. Pro možné srovnání výsledků by bylo zajímavé do výzkumu zapojit i klinický vzorek.  

Další výzkumy by se mohly zaměřit na sledování a měření proměn fyziologických procesů, 

což by bylo vhodné jako podpora nebo srovnání s výsledky vyplývajících z dotazníku 

sledujícího míru úzkosti (aktuální stav). Vzhledem k nižšímu počtu leváků by do budoucna 

bylo vhodné vzorek rozšířit a sledovat i vliv stupně laterality, tedy to, zda existují rozdíly 

mezi těmi, kteří pomocí své levé ruky vykonávají většinu aktivit a těmi, kteří pouze levou 

rukou píší (kreslí) a další aktivity mají ve zvyku vykonávat převážně rukou pravou.  

Limitem může být použití Edinburgského dotazníku, který obsahuje jen výčet několika 

běžných činností v porovnání s delšími inventáři. Příště by bylo vhodné práci rozšířit i o 

zkušenosti probandů se sportovními aktivitami a přihlédnout i k zájmům souvisejících 

s jemnou motorikou a případně začlenit úkoly zaměřené na hrubou motoriku nebo silové 

úkoly a sledovat, zda preference ruky v různých formách projevů zůstává stejná nebo se liší.   

Samozřejmě nesmíme opomenout i skutečnost, že ne všichni jedinci byli testováni za 

stejných podmínek. Vzhledem k tomu, že jsou leváci poměrně omezenou skupinou a nebylo 

snadné je sehnat, snažili jsme se s některými setkat i mimo školní prostředí a otestovat je za 

bohužel jiných podmínek, než kterým byli vystaveni ostatní účastníci, s nimiž jsme se mohli 

domluvit a sejít v Praze (v prostorách fakulty nebo na vysokoškolské koleji). Nicméně vždy 
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jsme se snažili zachovat alespoň skutečnost, abychom s danou osobou byli v místnosti o 

samotě a nebyl přítomen nikdy jiný. Za připomínku by možná stálo i to, že testované osoby 

se nezúčastnili experimentu ve stejnou denní dobu, ale někteří se ho účastnili dopoledne, jiní 

až ve večerních hodinách.  

Na závěr lze konstatovat, že jsme si vědomi některých limitů této práce a vzhledem k nižšímu 

počtu lidí zapojených v našem výzkumu, nelze poznatky vzešlé z našeho výzkumu 

generalizovat na populaci levorukých/pravorukých osob. 
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Závěr 

Výklad výsledků výzkumu vychází z předpokladu standardní dominance hemisfér a principu 

křížení. Zjednodušeně řečeno, za předpokladu standardní dominance hemisfér je pravá 

hemisféra dominantní pro zvládání trojrozměrného prostoru, ale i pro některé rozměry 

emotivity (Koukolík, 2002). V této práci jsme si stanovili několik cílů, přičemž jsme se 

snažili zjistit, zda jsou leváci v porovnání s praváky skutečně úzkostnější, jak bylo některými 

z předchozích studií prokázáno. Dále jsme pozornost zaměřili na to, zda lze nalézt odchylky 

mezi subjektivně hodnocenou lateralitou ruky a dosaženými výsledky z testování a zda 

nebudou leváci pod vlivem pravorukého světa lepší při práci nepreferovanou rukou. Na 

závěr byla zohledněna i role vybraných osobnostních rysů (extraverze) jedince ve vztahu 

k provedenému výkonu. Pro diagnostiku laterální preference jsme využili dotazníkovou 

metodu a zároveň jsme připravili sérii šesti manuálních úkolů, díky kterým jsme mohli 

objektivně posoudit shodu, případně sledovat odchylky v uváděné preferenci a performanci. 

Našeho výzkumu se zúčastnilo 82 studentů vysokých škol různého studijního zaměření, kteří 

vyplnili sadu standardizovaných dotazníků a vyzkoušeli si několik manuálních úkolů 

vykonat nejprve svou preferovanou rukou a vzápětí byli požádáni o tentýž úkol s tím 

rozdílem, že jej bylo nutné vykonat druhou, tj. nepreferovanou rukou. Ačkoli jsme našimi 

výsledky nepotvrdili vliv většiny sledovaných proměnných a nezjistili jsme výrazné rozdíly 

mezi praváky a leváky, bylo zjištěno, že ženy v našem vzorku vykazovaly v porovnání 

s muži signifikantně vyšší míru úzkostnosti. Naše výsledky mohou být ovlivněny 

nerovnoměrným zastoupením mužů a žen a rovněž omezeným počtem leváků (N = 32). 

Výsledky ve výkonech, které si vyžadovaly zejména jemnou motoriku, práci s malými 

předměty, značnou (vzájemnou) koordinaci pohybů horních končetin a naopak postrádaly 

charakter silového úkolu, mohly být ovlivněny rovněž řadou faktorů (zájmovými a 

sportovními aktivitami, nevyjímaje přítomností mé osoby). Až na jednu výjimku u všech 

zúčastněných osob souhlasila subjektivně definovaná lateralita s tím, jak si vedli 

v dovednostní části. Ačkoli nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi sledovanými skupinami 

v celkových časech rozdělených z hlediska pohlaví a laterality, lze konstatovat, že muži 

leváci si dařili v aktivitách lépe a většinu z nich vykonali i nepreferovanou rukou rychleji 

v porovnání s výsledky, které byly zaznamenány pro ostatní tři testované skupiny.  

Pro další výzkum bych doporučila zaměřit se a rozšířit tuto práci o aspekty, které jsem 

zmínila v kapitole shrnující limity naší práce a za jako velmi zajímavé považuji zaměřit se i 

na výzkum laterality u dětí s diagnózou ADHD.  
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Příloha č. 1: Edinburgský dotazník rukovosti 

Dotazník obsahuje deset položek zjišťujících preferovanou ruku při každodenních 

činnostech. 

Označte vaší preferenci pomocí křížků do příslušného sloupce za otázku. 

 V případě silné preference zapište do daného sloupce křížky dva. 

 V případě slabé preference uveďte pouze jeden křížek. 

 Pokud nemáte pro určitou činnost preferovanou horní končetinu, uveďte do každé 

kolonky (tj. do pravé i levé) jeden křížek. 

 

Aktivita Levá ruka Pravá ruka 

1. Psaní   

2. Kreslení   

3. Házení   

4. Stříhání nůžkami   

5. Používání kartáčku na zuby   

6. Krájení nožem (bez vidličky)   

7. Držení lžíce při jídle   

8. Držení násady koštěte (ruka, která je výše)   

9. Škrtání zápalkou   

10. Otevírání krabičky   

Celkem    
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Příloha č. 2: Fotografie některých pomůcek 

(korálky, nůžky, pinzeta, kostky, kalíšky pro přemísťování korálků, javorový list, lahve k přelévání 

vody). 

             

 

        

           

 

 

 

 

 

  

http://market1-1.webnode.cz/images/200004450-1d82c1df8d-public/Javorov%C3%BD+list.gif
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

 

 

 Kódddddddddd 

Informovaný souhlas 
 

Název studie: Výzkum možné souvislosti laterality a úzkostnosti 
 

 Svým podpisem stvrzuji, že se dobrovolně účastním výzkumného projektu, který je součástí 

diplomové práce s názvem „Výzkum možné souvislosti laterality a úzkostnosti“. Dále 

potvrzuji, že je mi více než 18 let.   

 

 Byl(a) jsem podrobně informován(a) o průběhu celé studie, o jejím cíli, použitých metodách 

a o všem, co se ode mě v průběhu výzkumu očekává. 

 

 Byl(a) ujištěn(a), že s veškerými daty a materiály, které jsem poskytl(a), bude nakládáno 

diskrétně a v počítači budou uloženy pod číselnými kódy. Porozuměl(a) jsem tomu, že 

veškerá data budou anonymizována, tedy, že identifikační údaje týkající se mé osoby (např. 

jméno) nebudou nikde zveřejněny. 

 

 Dále jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že poskytnuté materiály nebudou bez mého písemného 

souhlasu poskytnuty k nahlédnutí žádné neoprávěné osobě. 

 

 Na závěr jsem byl(a) informován(a) o tom, že účast na probíhajícím výzkumu je dobrovolná 

a zároveň o možnosti z výzkumu kdykoli a bez udání důvodu odstoupit (tj. přerušit nebo 

ukončit účast). 

 

Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky ani nejasnosti, a souhlasím 

s anonymním užitím dat pouze k výše uvedeným účelům.   

 

Podpis: ………………….....              Datum: ………………… 

 
 

 

 

Výzkumný tým: 

Bc. Aneta Polánská; Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 

Kontaktní email: polanska.aneta@seznam.cz  

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-1.html
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Příloha č. 4: STAI – II. část 

 

Instrukce:  

Níže jsou uvedeny výroky, kterými se lidé obvykle popisují. Přečtěte si výroky a poté 

zakroužkujte odpovídající číselnou odpověď, kterou naleznete vždy vpravo u výroku a to 

tak, abyste tím označili, jak se obvykle/obecně cítíte. Žádná odpověď není správná ani 

špatná. Nad jednotlivými výroky příliš dlouho nepřemýšlejte a označte tu odpověď, která 

podle Vás nejlépe vystihuje Vaše obvyklé pocity. 

 

 

 

 

1. Obvykle se cítím příjemně.                           1    2    3    4 

2. Obvykle jsem nervózní a neklidný/á.               1    2    3    4 

3. Obvykle jsem spokojen/á sám/sama se sebou.              1    2    3    4 

4. Přál/a bych si být tak šťastný/á jako ostatní.                           1    2    3    4 

5. Jsem k ničemu.                  1    2    3    4 

6. Obvykle jsem odpočatý/á.                                     1    2    3    4 

7. Jsem v pohodě a vyrovnaný/á.                1    2    3    4 

8. Mám tolik problémů, že je nemohu zvládnout.               1    2    3    4 

9. Dělám si zbytečné starosti s něčím, na čem v podstatě nezáleží.                        1    2    3    4 

10. Jsem šťastný/á.                   1    2    3    4 

11. Mám znepokojující (černé) myšlenky.                1    2    3    4 

12. Mám nízké sebevědomí.                 1    2    3    4 

13. Cítím se bezpečně.                               1    2    3    4 

14. Snadno se rozhoduji.                  1    2    3    4 

15. Jsem neschopný/á.                               1    2    3    4 

16. Jsem spokojený/á.                                           1    2    3    4 

17. Hlavou mi probíhají bezvýznamné myšlenky (prkotiny), které mne obtěžují.           1    2    3    4 

18. Zklamání prožívám tak intenzivně, že je nemohu dostat z hlavy.                        1    2    3    4 

19. Jsem vyrovnaný člověk.                   1    2    3    4 

20. Když přemýšlím nad tím, co mě tíží, jsem z toho napjatý/á a rozrušený/á.                1    2    3    4 
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