
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. 

 

 


