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1. 1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a 

do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): Práce má velmi dobře stanovené cíle (v 
teoretické části je stanovení cílů trochu „epické“) a naplňuje je dokonce s jistým 
přesahem, a to jak v části teoretické, tak i výzkumné. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 

diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
Práce je velmi dobře koncipovaná, má logicky rozvržené kapitoly, které lze shrnout 
do klasických částí, úvodní partie se stanovením cílů, teoretická část, část výzkumná 
sestávající z výzkumu na základních školách a výzkumu v mateřské škole. Následuje 
velmi zajímavá diskuze a závěr. Práce je velmi rozsáhlá. Teoretická část se snaží, a 
to úspěšně, postihnout hlavní aspekty laterality na všech úrovních, od funkce a 
stavby nervového systému až po aspekty behaviorální, socio-kulturní a také 
pedagogické. Snaží se o velmi komplexní, někdy až superkomplexní, pojetí laterality 
jako fenoménu a také problematiky levorukosti a její podrobné analýzy. Zabývá se 
otázkami symetrie a asymetrie ve funkci orgánů a ve funkčních, behaviorálních a 
sociokulturních aspektech této problematiky. Teoretická část je velmi rozsáhlá a tutíž 
je otázkou zda posloupnost jednotlivých kapitol je ideální, ale v zásadě lze přístup 
adeptky pochopit a akceptovat. Výzkumná část je perfektně připravená a promyšlená, 
zvláště pak pilotní studie v mateřské školce se mi líbí. Metody jsou precizně 
formulované a výsledky zpracované s neobyčejnou důkladností a s velmi dobrou 
dokumentací. Abych jen nechválil, výzkumu ve škole by slušelo statistické 
zpracování, ale na úrovni bakalářské práce a při jejím značném rozsahu to 
nepovazuji za nutné. Literatura je přiměřená (21 položek česky a 17 internetových 
zdrojů), nicméně odborné cizojazyčné články by nebyly na škodu, jistě by se jich 
našla hojnost. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 

použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 

úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): Po formální stránce je práce velmi 
solidní, dobrý jazyk i struktura kapitol. Jisté připomínky lze mít ke grafické kvalitě 
tabulek, ale vzhledem k tomu, že autorka zcela správně používá autentické tabulky, 
to nepovažuji za větší problém. Grafy, kterých je velké množství, nejsou vzhledově 
nijak oslňující, ale beze zbytku plní svůj účel. Dokumentace práce je velmi podrobná 
a důsledná, což je mimořádně ocenění hodné. Literatura je přiměřená, správně 
citovaná v textu, ale bohužel nejsou zastoupeny žádné cizojazyčné články, knihy jsou 
přeložené do češtiny. 

 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 

přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): Práce je skutečně nadprůměrná, v mnoha 
partiích teoretické části je náročná, ale dobře srozumitelná. Výzkumná část je velmi 
kvalitně a podrobně zpracovaná. Škoda, že není zpracovaná statisticky, pak by jistě 



byla i publikovatelná v odborném tisku. Cesta k finální verzi byla velmi složitá, a já 
velmi oceňuji, že Libuše Svobodová brala moje připomínky a poznámky velmi vážně, 
což vedlo ke koncepčnímu i odbornému zlepšování práce, které bych označil od 
leváctví k analýze laterality. Také oceňuji komplexitu práce, která se formovala 
dlouho a složitě, nicméně výsledek je velmi dobrý a povzbuzující. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 

nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

a. Můžete blíže vysvětlit, proč si myslíte, že leváci se přizpůsobují pravákům 
b. Jaké metody by byly podle vás vhodné k analýze laterality u předškolních dětí? 
c. Zkuste vysvětlit, jakým způsobem ovlivňují řeč a psaní vývoj levorukosti a 

pravorukosti. 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 

 

Vzhledem k výše uvedeným velmi dobrým kvalitám i výbornému zpracování práci 
jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
V……………Praze…. Datum……6. 9. …2016.  Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


