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Předkládaná bakalářská práce má 144 stran – 103 stran textu a 41 stran příloh. Zahrnuje 

teoretickou a praktickou část. Formální členění i celková grafická úroveň práce je pěkná. Text je 

přehledný, velmi čtivý a srozumitelný. Výběr použité literatury je rozmanitý a řádně citovaný.  

Teoretická část zahrnuje mnoho podnětných informací, zabývá se prvotně stupněm laterality, a 

poté se zaměřuje na levorukost samotnou, například historií přístupu k levorukosti, výskytem 

v populaci, původem, atp. Uvedeno je i specifické psaní leváků s důrazem na školní praxi a 

následky dříve realizovaného přeučování. Poslední kapitola teoretické části je věnována mozku, 

respektive lateralizaci mozkových funkcí. Tato kapitola zahrnuje mnoho informací a obrázků, 

které ve srovnání s celkovým pojetím práce občas zacházejí do přílišných podrobností. Zároveň 

by tato kapitola mohla předcházet problematice o následcích přeučování, protože zmíněně 

poruchy by pak v kontextu fungování mozku, mohly být čtenáři jasnější. Obecně je však teoretická 

část zpracovaná kvalitně a už sama o sobě splňuje nároky bakalářské práce.   

Praktická část je rozdělena do dvou dílčích celků. V první části autorka ověřuje současný výskyt 

levorukosti u dětí povinné školní docházky, kdy získala data od vedení školy případně vlastním 

pozorováním. Výzkum zahrnoval úctyhodných 3122 respondentů. Realizovaný výzkum prokázal, 

že přibližně 10 % žáků píše levou rukou, což se shoduje se závěry publikací, ze kterých autorka 

čerpala. Každopádně autorčiny závěry, že levorukost se vyskytuje více u chlapců než dívek (str. 

91), je třeba ověřit statistickým testem, který potvrdí signifikantní rozdílnosti zjištěných výsledků. 

Avšak vzhledem k vysokému počtu respondentů můžeme předpokládat, že rozdíl je skutečně 

statisticky významný. 

V druhé části autorka prokazuje rozdílnou lateralitu vybraných párových orgánů (ruka, noha, oko) 

u předškolních dětí. Data sbírala osobně terénním šetřením a pozorováním 14 probandů.  

Obecně bych pro lepší přehlednost doporučovala grafy v příloze zahrnout do samostatné kapitoly 

výsledků. V závěru práce autorka otvírá výstižnou sebereflexi realizovaných výzkumů. 

Předložená práce je velmi kvalitní a přesahuje nároky kladené na typ bakalářských prací. 

Uvedené výhrady jsou míněny spíše jako rady pro případné pokračování a psaní diplomové 

práce.  

 

 



OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

• Autorka často uvádí termín „pravoruké prostředí“ a zmiňuje určitý tlak, kterým jsou levorucí 

jedinci vystaveni. V diskuzi jsou krátce zmíněny některé konkrétní faktory tzv. „pravorukého 

prostředí“. Mohla byste je, prosím, uvést a blíže specifikovat? 

 

• Jak konkrétně probíhalo zjištění, zda dítě rozpozná pravou a levou ruku?    

 

• Jaké konkrétní informace ohledně levorukosti považujete za důležité poskytovat učitelům? 
 

 

 

V Praze, dne 4. 9. 2016                                       PhDr. Lucie Hlaváčová  


