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  Tématem diplomové práce je výzkum možné souvislosti laterality a úzkostnosti. Menšinový 

projev laterality horní končetiny, tedy levorukost, byl v minulosti, a někdy ještě i dnes, 

spojován s nejrůznějšími dalšími projevy vnímanými v dané době negativně, například 

schizofrenií, homosexualitou, pedofilií či dyslexií. Do tohoto výčtu patřila i zvýšená míra 

strachu a úzkostnosti. Vazby mezi levorukostí a těmito jevy byly v minulosti (a někdy ne 

příliš vzdálené) činěny často jen podle subjektivního dojmu, nikoliv na základě provedených 

vědeckých výzkumů. Ty začaly až s odstupem a mnohé z těch prvních jsou dnes vnímány 

jako zastaralé, a to především z hlediska použitých metod. Interpretace dat získaných 

soudobými výzkumy postupně původní teorie vyvrací, nebo ukazují, že situace není rozhodně 

tak jednoduchá, jak se tvrdilo. Bádání na tomto poli stále probíhají a jsou pro poznání 

fenoménu laterality velmi důležité. 

  Do těchto badatelských vod vstoupila se svým diplomovým projektem i Aneta Polánská. 

V textu správně uvádí a diskutuje i jeden ze základních problémů, který tento typ prací 

komplikuje již na samém začátku – je jím definice leváctví, resp. praváctví. Neexistuje totiž 

přirozená dělicí čára mezi leváky, praváky a ambilaterálními jedinci. Spíše se většina z nás 

pohybuje v rámci jemné škály mezi póly stoprocentní levák a pravák, kterých je ostatně 

mnohem méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Stručně řečeno, lateralita je vlastností, 

kterou není možné jednoduše kvantifikovat. 

  Autorka práce si je z toho plynoucích limitů dobře vědoma, o čemž svědčí pečlivě provedená 

rešerše k zmapování dosud proběhlých výzkumů i diskuse výsledků získaných z jejího 

vlastního výzkumu. 

  V teoretické části oceňuji, že Aneta uplatnila invenci a zároveň použila širší platformu 

zdrojů, než bývá u prací zabývajících se lateralitou obvyklé. Neopakuje tedy již mnohokrát 

napsané, ale snaží se o hlubší záběr (mmj. s. 17 – chválím zmínku o lateralitě u zvířat).  

 

Práce je jazykově čistá, gramaticky i stylisticky na vysoké úrovni. 

 

Seznam literatury čítá poměrně velký počet položek, především zahraničních.  

 

Text jsem měla možnost přečíst si v jeho rozpracované a posléze i finální podobě; svoje, 

ostatně nemnohé, připomínky a doporučení jsem sdělila ještě před odevzdáním práce. Na 

tomto místě tedy uvádím jen několik drobností, z nichž do diskuse spadá pouze třetí bod: 

 

- Práce má jiný název na první straně (Souvislost laterality a úzkostnosti) a jiný název 

v bibliografickém záznamu (Výzkum možné souvislosti laterality a úzkostnosti.) 

- s. 9  Leváctví je v současné době považováno za přirozený projev, ale je třeba dodat, že to 

víceméně platí v západní kultuře, nikoliv třeba v Asii. 

- s. 12 Neměly by být ve výčtu i skupiny „pravák z nutnosti“ a „patologický pravák“? Co 

myslíte? 

- s. 23, pozn. 23, bod 5 – „uchopení“ místo „chápání“ 



- s. 46 Oceňuji poznámku pod čarou - výpověď jedné z levorukých probandek, která 

dokládá, že ani v moderní době není levorukost všude přijímána jako něco samozřejmého 

a rovnocenného. 

 

Cíle práce se podařilo naplnit, metoda výzkumu byla zvolena adekvátně, etické principy 

výzkumu byly dodrženy. Celkově projekt považuji za kvalitně provedený. 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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