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Autorka si dala za cíl své diplomové práce ověřit a rozšířit předchozí studie týkající se 
problematiky laterality a možné souvislosti s úzkostností. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části- teoretickou a empirickou. Teoretická část je podrobnou 
literární rešerší k dané problematice. Empirická část obsahuje cíle práce, výzkumné hypotézy a vlastní 
výzkum. Celý text práce je logicky členěn na anotaci v českém a anglickém jazyce, úvod, teoretickou 
a empirickou část práce, závěr, seznam použité literatury a přílohovou část. V práci chybí klíčová 
slova a také nesouhlasí název práce s bibliografickým záznamem. V obsahu není uveden seznam 
tabulek a grafů. 

Formální stránka textu je velmi dobrá. Práce je psána srozumitelným jazykem, téměř bez 
chyb, pouze s drobnými překlepy.  

V práci bylo citováno přes sto literárních zdrojů, které považuji za dostatečné a relevantní ke 
zvolené problematice. Tyto zdroje jsou řádně citovány. Výjimkou je text na straně 21 (kapitola 4. 
Diagnostika laterality), kde chybí odkazy na práce badatelů. 

 -např. Za zmínku také stojí zjištění, s nímž přišel neurolog L. Minor.(cit) 

 Věrohodnost tohoto vztahu se snažili potvrdit další badatelé.(např.:cit) 

 ….čímž se ve svých pracích zabýval J. Vinař.(cit) 

V případě sekundární citace (str. 30; Engels, 1875) chybí primární zdroj v seznamu použité 
literatury. Autorka ve své práci také cituje informace z internetového zdroje wikipedie, který 
nepovažuji za příliš vhodný. V tomto případě se jedná pouze o zajímavost uvedenou v poznámce pod 
čarou (č. 15), přesto bych doporučila se tomuto zdroji v dalších odborných pracích vyhnout. 

 Po obsahové stránce je práce zpracována důkladně. První část je věnována lateralitě a různým 
pohledům na ni a také studiím, které se zabývaly souvislostí mezi lateralitou a úzkostností.  Vlastní 
empirická část obsahuje metodiku, statistické zpracování dat a závěrečnou diskuzi. Výsledky práce 
jsou dostatečně diskutovány a autorka zde také uvádí limity výzkumu, kterých si je vědoma. 

  Vlastního výzkumu se autorka ujala svědomitě, o čemž svědčí i získaný počet levorukých 
probandů. Velkým přínosem této diplomové práce jsou bezpochyby získaná data, ale také přeložený 
dotazník, který může být využit při dalších výzkumech. V závěru práce autorka navrhuje možnosti 
dalšího výzkumu, který může rozšířit získané poznatky. 

Autorka ve své diplomové práci splnila stanovené cíle a i přes drobné výhrady splňuje podmínky 
diplomové práce a doporučuji ji k obhajob ě s hodnocením 1-2. 

 

V Praze, 17.9.2015        Mgr. Zuzana Schierová 


