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Úvod 

Lateralita, ať už pravorukost či levorukost, není patologická, ale vývojová asymetrie 

organismu. Projevuje se nadřazeností jedné strany nad druhou, přesněji jednoho 

z párových orgánů nad druhým. Jedná se například o oči, uši, horní a dolní končetiny. 

Lateralita se věnuje nejen rozdílům ve výkonnosti těchto orgánů, ale také asymetrii ve 

stavbě, tvaru a velikosti. 

Levorukost s velikou pravděpodobností existuje již od počátku našeho lidstva a 

vyskytovala se ve stejné míře jako pravorukost. Ale bohužel všem nástrahám, kterými si 

leváci museli projít během dějin a vypořádat se s nimi, se jejich výskyt v současné době 

odhaduje na pouhých 10 % populace.  

Teoretická část práce je v první řadě zaměřena na pojem lateralita, její projevy a 

stupně. Poté se zaměřuje na levorukost samotnou. Nejdříve na význam slova „levý“, na 

to co levorukost určuje, jaký je výskyt leváků v naší populaci. Samozřejmě není 

opomenut ani historický přístup k levákům a teorie úpadku levorukosti. Další část práce 

je orientována na metody psaní, sklon písma, způsoby psaní a na známé, ve své době 

dosti značné, přeučování leváků, které zanechalo následky na nejednom dítěti. 

V posledním úseku se teoretická část věnuje mozku a jeho vztahům k lateralitě. 

Praktická část práce je rozdělena na dvě poloviny. První část si klade za cíl ověření 

současného výskytu levorukých dětí uvedeného v teoretické části. Z důvodu potřeby 

značného množství zúčastněných osob, pro věrohodné výsledky, probíhalo šetření na 

základních školách a víceletých gymnáziích.  

V rámci tohoto cíle je stanoveno ještě několik dílčích cílů. Dále, během tohoto 

průzkumu, dochází k ověření výskytu levorukosti u jednotlivých pohlaví a 

v jednotlivých ročnících základní školy. Nevýhodou tohoto šetření je fakt, že do daného 

ročníku mohou docházet děti až v tříletém věkovém rozmezí, proto nelze z výsledků 

vyčíst, kolik leváků se narodilo v konkrétním roce.  

Druhá polovina praktické části má za cíl prokázat, že shodná lateralita vybraných 

párových orgánů (ruka, noha, oko) není vždy reálná. Výzkum probíhal v mateřské 

školce po předchozím souhlasu zákonných zástupců. V tomto případě nehrál roli počet 
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zúčastněných osob, ale byla vyžadována především přesnost a trpělivost od dětí, které 

se výzkumu zúčastnily.  

Během tohoto výzkumu, kdy postupně docházelo k osobnímu kontaktu s každým 

dítětem, bylo také sledováno, jak jsou děti připraveny na blížící se nástup do 1. třídy a 

jaké jsou jejich reakce při zmínkách o odchodu ze školky a nástupu do základní školy. 

Levorukost je již považována za běžnou součást jedinců, ale i nadále se tito jedinci 

musí vyrovnávat s nástrahami pravoruké společnosti, ve které žijí a jsou její součástí. 
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I Teoretická část 

1 Lateralita 

1.1 Definice laterality 

Lateralitou nazýváme převahu jednoho z párových orgánů (smyslových a hybných), 

popř. převahu jedné poloviny orgánu nepárového (např. jazyka). (Sovák, 1966, str. 8) 

Pojem lateralita znamená leváctví a praváctví vůbec, v nejširším slova smyslu levou 

a pravou stranu. (Drnková a Syllabová, 1983, str. 12) 

Protože při zkoumání leváctví a praváctví je takového pojmu zapotřebí, používá se 

v mezinárodní vědecké terminologii označení lateralita (z latinského latus, laterit, n. – 

strana, bok). (Drnková a Syllabová, 1983, str. 12) 

Lateralita je vývojová, nikoli patologicky podmíněná asymetrie organismu podle 

střední roviny ve smyslu nadřazenosti jedné strany proti druhé. (Drnková a Syllabová, 

1983, str. 13) 

Lateralitou nazýváme vývojové (nikoli patologické) úchylky v organismu podle jeho 

střední roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany proti druhé. Asymetrie se týká 

hlavně párových orgánů, především končetin a orgánů smyslových. (Sovák, 1962, str. 

10) 

Lateralita neboli nerovnoměrnost párových orgánů hybných a senzorických je 

jediným přirozeným projevem lidské asymetrie. Takřka u všech lidí je jedna z nohou, 

jedno z očí a jedno z uší dominantní. (Bragdon a Gamon, 2006, str. 63) 

Praváctví a leváctví se považují za kontinuum, nikoli za ostře oddělené vlastnosti. 

Jejich přesná diagnóza se provádí některým ze standardních testů, například 

edinburgským (Edinburgh handedness inventory). (Koukolík, 2000, str. 249) 

Lateralita je projekcí asymetrické činnosti mozkových hemisfér; její projevy ve 

výkonnosti motorické i smyslové jsou závislé též na podmínkách společenských, 

výchovných. (Sovák, 1966, str. 11) 
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1.2 Projevy laterality  

Projevuje se rozdílnou aktivitou, výkonností nebo specializací jednoho z členů 

oboustranného páru tělesných orgánů ve srovnání s druhým. Konkrétní projevy 

laterality pak jsou lateralita horních končetin, lateralita dolních končetin, očí a uší. 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 12) 

 

1.3 Lateralita tvarová a funkční 

Lateralitu je možné pojmově rozdělit na funkční a tvarovou. U laterality tvarové jde 

především o tvar, však jde-li o činnost párových orgánů, jedná se o lateralitu funkční. 

(Drnková a Syllabová, 1983) 

Pro určování laterality má rozhodující význam hodnocení asymetrií nikoliv jen 

tvarových, jež mohou být druhotné, ale hlavně asymetrií funkčních. (Sovák, 1962, str. 

21) 

 

1.3.1 Lateralita tvarová 

Lateralita tvarová se věnuje asymetriím stavby těla a asymetriím tvaru, velikosti a 

objemu párových orgánů, eventuálně obou polovin orgánů nepárových. (Sovák, 1962) 

Lidské tělo se na první pohled jeví jako zcela bilaterálně (dvoustranně, oboustranně) 

symetrické. Nicméně tomu tak není, což je zřejmé z uložení vnitřních orgánů. Například 

srdce, žaludek a slezina jsou uloženy na straně levé, zatímco játra na straně pravé. 

(Sovák, 1962) 

 

1.3.2 Lateralita funkční 

Lateralita funkční se věnuje rozdílům výkonnosti párových orgánů motorických a 

smyslových. Jedná se o fyziologické rozdíly, nikoli o rozdíly způsobené patologickými 

změnami. (Sovák, 1962) 
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Rozdíly se projevují přednostním užíváním jednoho z párových orgánů, který 

vykonává úkony lépe, snáze a rychleji. Nejedná se však o užívání výhradní, jelikož 

druhý orgán nezůstává nečinný. Méně diferencované úkony vykonávají orgány oba, ale 

jedná-li se o jemněji koordinovaný a obtížný úkol, přebírá hlavní funkci orgán 

přednostně používaný a druhý orgán koordinovaně pomáhá. Orgán užívaný přednostně 

je tedy orgánem vedoucím a druhý orgán se stává orgánem pomocným. (Sovák, 1962) 

Čím více specifikovaný a jemnější je výkon, tím více se uplatňuje vedoucí orgán, tím 

spíše a častěji se ho přednostně užívá. (Sovák, 1962, str. 14) 

 

1.3.3 Rozdíly tvarové a funkční 

Rozdíly ve tvaru párových orgánů nejsou vždy ve shodě s funkčními rozdíly. Je-li 

jeden z orgánů více namáhán, dojde k jeho zvětšení, což je následek pracovního 

zatížení, nikoli důsledek funkční laterality. Při posuzování laterality tedy nerozhoduje 

tvar, ale rozhoduje funkce. (Sovák, 1966) 

Např. malíř porcelánu, levák, měl pravou horní končetinu větší, delší i silnější než 

levou. Jemnou malbu totiž konal levou rukou a přitom porcelánové předměty, leckdy 

velmi těžké, si přidržoval, otáčel a skláněl rukou pravou. (Sovák, 1966, str. 8) 

 

1.3.4 Vedoucí orgán 

Za vedoucí orgán je považován ten z párových orgánů, který je přednostně užíván při 

zvláště náročných, jemných, nebezpečných činnostech a úkonů vyžadující přesnost. 

Přednostní užívání však neznamená užívání výhradní. Přednostní užívání znamená, že 

vedoucí párový orgán vykonává určité úkony lépe, snáze, přesněji a rychleji. Účastní-li 

se na výkonu oba párové orgány, jeden vykonává funkci hlavní, je to tedy orgán 

vedoucí, a druhý pomáhá, je to tedy orgán pomocný. (Sovák, 1966) 
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1.4 Stupně laterality 

Přednostní užívání a lepší výkon jedné strany těla je označováno jako „laterální 

dominance“.  Lidé jsou levorucí nebo pravorucí, levonozí nebo pravonozí, levoocí nebo 

pravoocí. I když může být člověk dominantní pravák nebo levák, existuje mnoho stupňů 

a druhů dominance. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Existují silně vyhraněné sklony k přednostnímu užívání jednoho z orgánů, 

přes menší vyhraněnost až po neurčenou lateralitu, tzv. ambidextrii. (Sovák, 1962) 

Lateralitu lze vyjádřit jako kvalitativní proměnnou (kvalitativní znak). Zároveň se 

používá pět kategorií. Každá kategorie má svoji značku: L = vyhraněné, výrazné 

leváctví, L - = méně vyhraněné, mírné leváctví, A = nevyhraněná, neurčená lateralita 

(ambidextrie), P - = méně vyhraněné, mírné praváctví a P = vyhraněné, výrazné 

praváctví. (Drnková a Syllabová, 1983) 

 

Obrázek číslo 1 – stupně motorické laterality 

(Sovák, 1966, str. 62) 
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1.4.1 Index laterality a kvocient pravorukosti 

Pomocí indexu laterality nebo kvocientu pravorukosti lze vyjádřit stupeň laterality. 

K výpočtu indexu laterality se využívá Cuffův vzorec. P označuje počet úloh 

vykonaných pravou rukou, nohou nebo okem, naopak L označuje počet úloh 

vykonaných levou rukou, nohou nebo okem. Výsledek v kladných hodnotách od 0 

do 100 vyjadřuje stupeň praváctví a záporné hodnoty od 0 do -100 vyjadřují stupeň 

leváctví. Viz obrázek číslo 2. (Drnková a Syllabová, 1983) 

 

Obrázek číslo 2 – index laterality – Cuffův vzorec 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 13) 

 

Kvocient pravorukosti vyjadřuje v procentech počet pravostranných reakcí. 

P označuje počet pravostranných reakcí, A/2 je polovina reakcí označených 

za nevyhraněné, n značí počet všech provedených úloh. Viz obrázek číslo 3. (Drnková a 

Syllabová, 1983) 

 

Obrázek číslo 3 – kvocient pravorukosti 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 13) 

 

1.4.2 Ambidextrie 

Ambidextrií se označuje nevyjádřená lateralita (non- dominance), při které nedochází 

k převaze jedné z hemisfér. Obě ruce jsou stejně obratné, popřípadě neobratné. 

Neexistuje přirozený podklad k přednostnímu užívání ruky pravé ani levé, proto jedinec 

uplatňuje obě ruce střídavě. Nicméně vlivem pravorukého prostředí se může ambidexter 

projevovat jako fenotypový pravák, ale stejně tak jako levák. (Sovák, 1962) 
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Objevil se také názor, že je výhodné vychovávat k obourukosti. Ovšem 

za předpokladu, že výchova k obourukosti může začít až v dospělosti po upevnění 

řečových ústředí na vedoucí mozkové hemisféře. I přesto by se při výchově muselo 

postupovat opatrně, nenásilně a pozvolna. (Sovák, 1973) 

Řeč a písmo jsou zřejmě základní a největší překážky při všech snahách vychovat 

člověka se stejnou mírou pohybové dokonalosti u obou rukou, člověka dvojpravorukého 

– ambidextra (řecké slovo dexter znamená pravý, ambi – obojí). (Synek, 1991, str. 94) 

Nevyskytují se mezi námi pouze skuteční ambidextři, ale také obourucí jedinci 

ve smyslu, že některé činnosti vykonávají pouze rukou pravou a jiné pouze rukou levou. 

(Synek, 1991) 

Většina odborníků se shoduje v tom, že ambidextři jsou vlastně vrození leváci 

s mimořádnými pohybovými schopnostmi, kteří si v plné míře uhájili vedoucí postavení 

své levé ruky, ale navíc dokázali již v předškolním věku všemu naučit i rukou pravou, 

aby vyhověli a přizpůsobili se pravorukému společenskému prostředí. (Synek, 1991, str. 

94) 

 

1.4.3 Další typy laterality 

V odborné literatuře se často hovoří o různých typech laterality. Jedná se například 

o typy konzistentního leváka či praváka, které se projevují převahou jedné strany 

u všech párových orgánů. Potvrdí-li se převaha jedné strany u párových orgánů, jedná 

se o lateralitu souhlasnou, není-li tomu tak, jde o lateralitu nesouhlasnou. (Drnková a 

Syllabová, 1983) 

S. T. Orton navrhoval zjišťování vztahu laterality horní končetiny a očí u osob 

trpících vývojovými poruchami čtení a psaní. Vztahy mezi okem a horní končetinou 

posléze rozděloval na tři typy laterality: lateralitu souhlasnou, nesouhlasnou a 

zkříženou. U laterality souhlasné je vedoucí oko i ruka na levé straně nebo naopak 

na straně pravé. U laterality neurčité jsou oko s rukou nevyhraněné a u laterality 

zkřížené je vedoucí oko na straně levé a ruka na straně pravé nebo naopak. (Drnková a 

Syllabová, 1983) 
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1.4.4 Překřížená lateralita 

Dominance nebývá záležitostí pouze jedné mozkové hemisféry. U některých lidí se 

stává, že určité funkce řídí hemisféra levá a jiné funkce hemisféra pravá. Jedná se 

o tzv. překříženou lateralitu, kdy jeden vedoucí orgán je na straně levé a jiný na straně 

pravé. Někdy dochází k překříženému rozložení na obě hemisféry. Ovšem dominantní 

hemisférou zůstává ta polovina mozku, která řídí jak vedoucí ruku, tak funkci řeči. Viz 

obrázek číslo 4. (Sovák, 1966) 

 

Obrázek číslo 4 – překřížená laterality 

(Sovák, 1966, str. 14) 
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2 Levorukost/leváctví 

Leváctví bylo dlouho předmětem názorových bojů. Někteří v něm viděli úchylku od 

normy, tedy něco nenormálního, ba i patologického. Jiní zase vysvětlovali leváctví jako 

návyk, nebo dokonce zlozvyk. (Sovák, 1966, str. 8) 

Leváctví je vývojově stejně hodnotným projevem laterality jako praváctví. Můžeme 

předpokládat, že v prostředí levoruké civilizace by se schopnosti leváka rozvíjely jistě 

stejně dobře jako u praváka v prostředí pravorukém. (Sovák, 1962, str. 44) 

Leváctví je přirozeným a zcela normálním projevem převahy jedné z hemisfér. Nelze 

je v žádném případě považovat za nějakou chorobnou poruchu nebo dokonce 

méněcennost. Potíže leváků vznikají nikoli z vnitřních příčin v jejich nervovém systému, 

ale z nátlaku pravorukého prostředí. (Suchý a kolektiv, 1969, str. 148) 

 

2.1 Význam slova „levý“ 

Protoindoevropský jazyk, jímž se hovořilo před rokem 3000 př. n. l. a z něhož se 

vyvinuly staré jazyky jako sanskrt, řečtina či latina i většina dalších evropských jazyků, 

měl výraz pro „pravý“, ale už nikoli pro „levý“. S touto stranou těla bylo evidentně 

svázáno nějaké tabu. Když se v pozdějších jazycích už slovo „levý“ objevilo, obvykle 

mívalo velmi nelichotivé konotace. (Wright, 2008, str. 6) 

V latině sinister znamená „levý“, ale toto slovo lze přeložit také jako „zvrácený“ 

nebo „nepříznivý“, „nejapný“ či „ zlověstný“. „Pravý“ se řekne dexter a je to také výraz 

pro „vhodný“, „příznivý“ a „šťastný“. Řecké slovo skaios označuje jak „levou ruku“, 

tak „špatné znamení“ nebo něco „špatného“, „nedobrého“. V hindí se levá ruka nazývá 

Ulta Hánth, což je v překladu „ruka špatná“. Francouzské gauche přešlo do angličtiny 

jako něco „neobratného“ či „nemotorného“. „Pravý“ je droit a označuje se tak i „právo“ 

a „zákon“. Německé rechts znamená „pravoruký“, „právo“ a označuje se tak někdo, kdo 

má pravdu. Links  je „ruka levá“ a také „slabost“. Anglické left je výraz pro „levý“ a 

„zůstat“. Toto slovo vzniklo z fríštiny. Tento jazyk se používá ve Frísku, které se 

nachází na severu Nizozemska, zde slovo luft znamená „slabý“ a „nemocný“. Italským 

mancini se označuje „levorukost“, nebo něco „křivého“ a „deformovaného“. 
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Portugalské canhoto znamená „levý“, „slabý“ a „mdlý“. Australským slangem je 

„levák“ označován jako molly-dooker. V doslovném překladu znamená molly „mladou 

ženu“ a dooker označuje někoho, kdo „se bije pěstmi“. (Wright, 2008; Healey, 2002) 

Slovo „vpravo“ souvisí historicky s významem „pravý“, popř. „správný“. 

Odvozeniny se slovním základem „prav“ vesměs vyjadřují něco pozitivního. Úplně 

opačně je tomu se slovem „vlevo“. S čímkoli „levým“ bývá většinou spojováno něco 

negativního. (Zoche, 2006, str. 24) 

 

2.2 Čím je levorukost dána 

2.2.1 Leváctví přirozené (vrozené) 

Jsou celé rody, v nichž se vyskytují převážně osoby levoruké, v jiných zase převážně 

pravoruké. Takové vlastnosti se pak udržují v rodech po celé generace. (Sovák, 1973, 

str. 10) 

Studie dokazují spojitost laterální preference s genetickou výbavou. Podle britské 

psycholožky Marian Annetové je okolo 45 % dětí narozených dvěma levákům také 

levorukých nebo se k levorukosti přiklánějí. Je-li pouze matka levoruká, bude její 

potomek pravděpodobně na 25 % také levákem.  Bude-li jen otec levák, dítě bude také 

levákem na 20 %. M. Annetová však vymyslela teorii týkající se genetické preference 

ruky, která spočívá v tzv. „posunu doprava“. Vychází z úvahy, že 50 % potomků 

levorukých rodičů jsou také leváci nebo alespoň převážně levorucí. Ale následkem 

přežívajících některých kulturních předsudků, tlaků na odstranění levorukosti, 

projevováním dítěte jako slabého leváka s prvky pravorukosti a následné odměňování 

rodiči za pravoruké chování se snížil počet na 45 %, jelikož se z dětí, které mohou být 

leváky, stanou praváci. To tedy prokazuje spojitost levorukosti/pravorukosti nejen 

s geny, ale i s výchovou. (Healey, 2002) 

Různé stupně laterality podléhají odlišně vlivům výchovy. Předpokládá se, že dítě se 

slabě vyhraněným leváctvím podlehne výchově v pravorukém prostředí a začne pravou 

ruku používat přednostně nebo se může projevit jako obouruké. Stejným způsobem to 

funguje i u méně vyhraněných praváků. Bude-li méně vyhraněný pravák vyrůstat 
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v levorukém prostředí, začne svoji levou ruku používat přednostněji nebo se projeví 

jako obouruký. 

Teorie doktora Normana Geschwinda tvrdí, že levorukost je způsobena vlivem 

velkého množství testosteronu na plod dítěte v děloze matky. Testosteron může hrát 

důležitou roli na vývoj mozku a tím spojený rozvoj laterality. (Healey, 2002) 

U mužů častěji než u žen se objevuje kombinace leváctví, vývojových poruch řeči a 

jazyka (dyslexie je však u obou pohlaví stejně častá) spolu s alergickými onemocněními. 

Z toho se usuzuje, že se na vývoji anomální dominance (dominance pravé hemisféry) 

může podílet výše intrauterinní hladiny testosteronu mužských plodů. Výše hladiny 

tohoto hormonu je v některých vývojových obdobích plodu stejně vysoká, jako je tomu u 

dospělých mužů. (Koukolík, 1997, str. 98) 

 

2.2.2 Leváctví patologické 

Patologické leváctví vzniká již v době před narozením, nebo krátce po narození, kdy 

dochází k poškození vrozeně vedoucí levé hemisféry. Často se jedná o následky 

chorobných stavů souhrnně označených jako perinatální encefalopatie. Dochází 

k převládání nevedoucí pravé hemisféry a s ní i levé ruky. Při poškození mozku dochází 

také k poruchám rozumovým, motorickým a emocionálním. Jsou to poruchy různého 

stupně a jejich možné vzájemné kombinace. Dochází ke zhoršenému vývoji řeči, jejímu 

opoždění a deformaci. Příčinou těchto problémů však není levorukost, ale samo leváctví 

je jedním z příznaků poškození mozku. Viz obrázek číslo 5. (Sovák, 1962) 
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Obrázek číslo 5 – leváctví patologické 

(Sovák, 1966, str. 16) 

 

2.2.3 Leváctví z nutnosti 

Leváctví z nutnosti vzniká v důsledku ztráty, výrazného poškození nebo vyřazení 

z činnosti vedoucí pravé ruky. Jedinec je rozeným pravákem, ale stává se levákem 

bez ohledu na vedoucí hemisféru. Přecvičování na ruku levou nemívá chorobné 

následky a probíhá celkem bez potíží, jelikož nedochází k rušivým podmětům vedoucí 

ruky. Viz obrázek číslo 6. (Sovák, str. 1962) 

 

Obrázek číslo 6 – leváctví z nutnosti 

(Sovák, 1966, str. 15) 
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2.3 Výskyt leváků 

Na konci předminulého a v průběhu minulého století bylo prováděno velké množství 

šetření týkající se výskytu leváků. Bohužel však byly velmi často použity rozdílné 

metody průzkumů, rozdílně se na ně pohlíželo a rozdílně se vyvozovaly výsledky, proto 

některé studie tvrdí, že leváků existovalo pouze 1 % a některé studie hovoří dokonce 

až o 30 % leváků. (Sovák, 1966) 

Přesto některé zdroje uvádějí, že v šedesátých letech dvacátého století psaly levou 

rukou zhruba dvě až tři děti ze sta. V sedmdesátých letech dvacátého století psalo levou 

rukou 5 % dětské populace. Na přelomu 20. a 21. století tu bylo okolo 10 % levorukých 

a  dnes existuje nad 10 % levorukých dětí. V dnešní době se tedy setkáváme v České 

republice s levorukostí stejně často, jako tomu bylo v Británii nebo Spojených státech 

v minulém století. (Synek, 1991) 

V současné době existuje přibližně 10-15 % levoruké civilizace v Americe a Velké 

Británii, což jen ve Spojených státech činí okolo 30 milionů lidí. V Hispánské a Asijské 

populaci je přibližně 9 % levorukých. Údaje z Afriky a Indie nejsou známy, vzhledem 

k jejich mýtům a předsudkům tradujících se po generace. Studie, které byly v Indii 

provedeny, pouze prokazují, že množství leváků klesá. (Healey, 2002) 

Lze tedy předpokládat, že každý desátý člověk je levák. Více levorukých je mužů, 

přibližně 12 % z jejich celku, oproti tomu ženy jsou levačkami jen z 8 %. Častěji se 

vyskytuje levorukost také mezi dvojčaty a dětmi s nízkou porodní váhou. U dvojčat 

však není pravidlem, že budou mít stejnou laterální preferenci. (Synek, 1991; Zoche, 

2006) 

Verschuer shodně s jinými autory (Dahlberg, Siemens, Weitz) našel, že leváctví, 

stejně jako jiné inverze, je u dvojčat častější; u jednovaječných dvojčat byly obě děti 

levoruké pouze v 5 %, a u dvouvaječných dokonce jen ve 3 %. Asi ve 20 % mělo každé 

dvojče z jedno- i dvouvaječných rozdílnou lateralitu a ve zbývajících asi 75 % byla prý 

obě dvojčata pravoruká. (Sovák, 1962, str. 25) 

Mnoho studií prokazuje, že levorukost s věkem ubývá. Neuropsycholog Dr. Chris 

McManus zaznamenal, že levorukost je dvakrát častější u dětí patnáctiletých než 

u sedmnáctiletých a našel pro to tři možná vysvětlení. Za prvé hraje roli současný 
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snížený tlak preference. Za druhé leváci se časem poddávají pravoruké civilizaci a 

za třetí je zvažována možnost změny frekvence genů. (Healey, 2002) 

Podle několika studií je mezi mladými zhruba dvojnásobek leváků než mezi staršími 

lidmi. To může být způsobeno tím, že dnes zaujímáme k leváctví vesměs liberální 

postoje. Dříve bylo běžné nutit děti, aby svou laterální preferenci (leváctví) změnily. 

Dnes se takové chování objevuje méně často. (Healey, 2002, str. 20) 

Podle statistiky, kterou sestavil Bethe, se u dětí předškolního věku vyskytuje 

pravorukost i levorukost přibližně ve stejném počtu, přičemž zůstává malá skupinka dětí 

tzv. obourukých. (Sovák, 1966, str. 18) 

Statistika týkající se předškoláků tvrdí, že 40 % dětí je praváků, stejný počet je i 

leváků a zbylých 20 % je nevyhraněných. Když tedy nepočítám nerozlišené typy je 

poměr rozených praváků a leváků stejný.  

Již před půl stoletím P. Sarasin vyslovil pozoruhodnou myšlenku, že původní 

rovnoměrné rozložení lidstva na praváky a leváky zůstává až po naše doby a že je jenom 

překryto nánosem pravoruké kultury. (Sovák, 1966, str. 18) 

Kdybychom chtěli přesné údaje o rozených levácích, museli bychom provádět šetření 

u dětí a sledovat jestli se jejich sklon k leváctví vyvíjí nebo potlačuje. (Sovák, 1973) 

Zajímavé také je, že mezi nadanými lidmi je zastoupený větší poměr leváků nežli 

v zastoupení celé populace. V mezinárodním spolku nejinteligentnějších lidí (Mensa) je 

zastoupeno dvakrát více leváků, než lze očekávat k podílu levorukých osob na celém 

obyvatelstvu. Bohužel mezi lidmi se sníženou inteligencí je výskyt leváků také zvýšený. 

(Zoche, 2006) 
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3 Historie 

V celé známé historii světa byli leváci předmětem strachu a pohrdání. Byli 

považováni za vyvržence a degenerované a vnímáni jako lidé podřadní, neohrabaní, 

nešťastní, zlověstní, a dokonce satanští. (Healey, 2002, str. 14) 

Studováním značného množství primitivních nástrojů a zbraní se předpokládá, že 

naší zemi ve starší době kamenné osidlovala populace, která byla z poloviny pravoruká 

a z poloviny levoruká. Nicméně v mladší době kamenné a následující době bronzové se 

výskyt leváků nápadně snížil, což by mohl být nepřímý důkaz společenského a 

kulturního ovlivňování. Zajímavé však je, že se tento „trend“ vyskytl ve všech značně 

izolovaných kmenech, skupinách a národech. (Synek, 1991) 

Odborníci soudí, že právě rozvoj dorozumívání a řeči měl vliv na vývoj pravorukosti. 

Otázkou však bylo, zda ruka ovlivňovala řeč nebo řeč ruku. Předpokládá se, že ruka a 

řeč se ovlivňovaly vzájemně s doprovodem rozvoje myšlení, které následně také začalo 

ruku ovlivňovat. (Synek, 1991) 

Vysoký vývoj pravorukosti je také přisuzován častému válčení. Bojovníci si v levé 

ruce drželi štít, aby si chránili srdce, tím pádem rukou pohybovali méně. V pravé ruce 

drželi meč, oštěp či jinou zbraň, se kterou museli umět obratně zacházet. (Zoche, 2006) 

William H. Calvin připisuje rozvoj pravorukosti ženám, které se při běžné práci 

staraly o děti. Levou rukou si dítě přidržovaly u srdce, jehož tlukot dítě uklidňoval. 

Pravá ruka se stala rukou pracovní a dominantní. Stejně tak Platon přisuzoval 

pravorukost ženám. Lidé podle něho mají od přírody základ obourukosti, ale matky a 

chůvy svým působením udělaly z dětí praváky. (Zoche, 2006) 

Zvětšená orientace na pravou stranu je také přisuzována primitivním astronomickým 

poznatkům týkajících se pohybu nebeských těles. To vedlo k uctívání pravé strany také 

ve starodávných mýtech a později i v náboženství. (Sovák, 1973) 

Jeden z důvodů, díky kterému je v křesťanství vnímána pravá strana jako pozitivní a 

levá strana jako negativní, je orientace křesťanských kostelů. Architektonicky jsou 

orientované kostely na východ. Při ranních bohoslužbách proudí sluneční paprsky 

do oken východního chóru a zaplňují kostel zlatavým světlem, do něhož účastníci hledí. 
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Před věřícími se tedy nachází východ, za nimi západ, po jejich pravici jih a po levici 

sever. Na levé straně, tedy na severu, se slunce nikdy nevyskytuje, a proto je to strana 

temná, stinná a nevlídná. Z tohoto důvodu bývaly v pozdním středověku nad vchodem 

do kostela tympanony. Byly to polokruhové nebo trojúhelníkové plochy zdobené reliéfy 

tesanými do kamene. Na nich bylo vyobrazené zlo vlevo, tedy na straně temnoty, a 

dobro napravo, na straně světla. Tympanony tedy sloužily k poučení návštěvníků 

kostela. Důležitou roli však hraje fakt, že lidé se řídili světovými stranami a nikoli levou 

a pravou stranou. (Zoche, 2006) 

Přírodní náboženství v pravém slova smyslu se objevuje u našich předků, anatomicky 

moderního člověka, kteří osídlovali svět před 50 až 60 tisíci lety. (Vančata, 1991, str. 

14) 

Pravolevá polarita byla také spojována s polaritou elementu mužského a ženského 

pohlaví. Pravá strana byla polarita mužská a znamenala aktivní stránku přírodních sil. 

Levá strana byla spojována s polaritou ženskou, která znamenala trpkost. (Synek, 1991) 

Z předsokratovských filozofů Parmenidés učil, že „na pravé straně hoši a na levé 

dívky se rodí“. Jeho výrok byl zaznamenán také v obměněné podobě, že totiž „vyloučí-li 

se símě z pravé části dělohy, podobají se děti otcům, a jestliže z levé, tak matkám“. 

Anaxagorás zase tvrdil, že „samci vznikají, když se vyloučí símě z pravé strany samcovy 

a ulpí na pravé straně dělohy; samice pak vznikají naopak“. (Synek, 1991, str. 19) 

Rovněž písemné historické památky prokazují prosazování kultu pravé ruky. 

Levorukost, její projevy a další určité osobní zvláštnosti byly striktně potlačovány a 

odmítány nebo nelidsky trestány a označovány za čarodějnictví či dokonce spojenectví 

s ďáblem. Zřídka docházelo k prominutí levorukosti v úkonech pracovních či bojových, 

ale v písemnictví byla zcela vymýcena. Proto také nikdy a nikde na žádných obrazech, 

malbách či rytinách nenajdete levorukého písaře. (Synek, 1991) 

V 17. století docházelo v Evropě a v amerických koloniích k veřejnému svlékání a 

zkoumání žen obviněných z čarodějnictví. Na jejich tělech, především na levé straně, 

byla hledána mateřská znaménka a pihy, které prokazovaly pravdivost obvinění. 

(Healey, 2002) 
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Až v 18. století Jean Jacques Rousseau, preromantický spisovatel a filosof 

švýcarského původu, začal považovat potlačování vrozené levorukosti za nevýhodné 

v psychickém a sociálním vývoji dítěte. (Synek, 1991) 

V 19. století a na začátku 20. století byly děti za používání „špatné“ levé ruky bity, 

dokud se nenaučily používat výhradně pravou ruku. (Healey, 2002) 

V dnešní době už asi jen málokdo vědomě pohlíží na druhé jako na zlé nebo zlověstné 

jen kvůli tomu, kterou ruku používají k hodu míče nebo ke psaní. (Healey, 2002, str. 15) 

Přesto některé africké a asijské kultury považují levou ruku za „špinavou“, kvůli její roli 

v osobní hygieně. (Healey, 2002) 

Zajímavé však jsou teorie o nošení snubního prstenu na prsteníčku levé ruky. Existují 

dvě odlišná tvrzení. První teorie tvrdí, že staří Egypťané i přes menší výkonnost levé 

ruky volili právě ji, díky bližšímu umístění k srdci. Druhá teorie tvrdí, že tento zvyk 

pochází od Řeků a Římanů, kteří nosili na levé ruce prsteny jako ochranu před zlem. 

(Healey, 2002) 
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4 Levoruké psaní 

Psaní je činnost nesmírně fyzicky náročná a namáhavá, zejména v období vytváření 

potřebných návyků před jejich zautomatizováním. Je to činnost mimořádně únavná 

především pro školní začátečníky a měla by být proto v počátečním období školního 

vzdělávání omezena na nejmenší možnou míru. (Synek, 1974, str. 182) 

Po ustanovení, že leváctví není vada ani nemoc, začali praváci učit leváky psát. 

Vycházeli však z domněnek, že levá ruka se má při psaní pohybovat stejně jako ruka 

pravá, jen stranově převráceně. To by ale znamenalo, že levák musí psát zrcadlově. 

Psaní levou rukou však není opakem psaní rukou pravou. Jedná se o dvě zcela odlišné 

činnosti. (Vodička, 2008) 

Některé děti předškolního věku dělají od počátků pokusů o psaní typické chyby. 

Písmenka nebo číslice píší obráceně, ležatě, vzhůru nohama nebo dokonce píší zprava 

doleva. Těchto chyb se však nedopouští pouze děti levoruké, ale také praváci. I zmíněné 

zrcadlové psaní se vyskytuje u pravorukých dětí, ale jde tu spíše o poruchy směrovosti. 

(Sovák, 1973) 

 

4.1 Zrcadlové psaní 

Jelikož se zrcadlové psaní vyskytuje jak u leváků, tak u praváků, není podmíněno 

motorickou lateralitou. Je tedy zbytečné potlačovat u levorukých dětí motorickou 

lateralitu a vystavovat je nebezpečí přecvičování. (Sovák, 1966) 

Pearce je přesvědčen, že psaní zrcadlových tvarů (stejně tak i zrcadlové čtení) je 

častým příznakem překřížené laterality, a to překřížení dominance ruky a oka. (Sovák, 

1966, str. 79) 

Zrcadlové psaní levou rukou může někdo považovat za recesi. V logopedické praxi 

jsme se však setkali s dospělými převedenými leváky, kteří se přiznali, že občas 

pociťovali potřebu napsat něco zrcadlově levou. (Synek, 1974, str. 178) 
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4.2 Metody psaní 

Zastaralé a nesmyslné byly ve školách předepsané metody psaní. Platily jak 

pro vrozeně pravoruké děti, tak pro dětí píšící levou rukou. Tyto metody spočívaly 

ve psaní s nepohyblivým loktem, což mohlo být uskutečňováno pouze ve škamnách 

(stará školní lavice, viz obrázek číslo 7) nebo lavicích, které měly nakloněnou psací 

desku a rozměrově odpovídaly tělesné výšce dítěte. Došlo však k výměně lavic 

s nakloněnou deskou za lavice s rovnými deskami a jednotnou výškou. Proto různě 

vysocí žáci sedí ve stejně vysokých lavicích a při psaní jsou nuceni roztahovat lokty 

stále více od těla. (Synek, 1991) 

 

Obrázek číslo 7 – škamna – stará školní lavice 

(http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2439141--img--1-1000x750p0.jpeg) 

 

Při nakloněném okraji desky stolu je píšící ruka blíže k očím a to má kladný vliv 

na zpřímené sezení a loket, který je přibližně o 2 centimetry pod úrovní okraje stolu a je 

tím pádem v malé vzdálenosti od těla. Tato malá vzdálenost mezi loktem a tělem je 

žádoucí. U stolů s rovnou deskou se píšící ruka od očí vzdaluje, tím pádem se hlava více 

naklání, loket se oddaluje od těla a celé předloktí se opírá o desku stolu. (Synek, 1974) 

http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2439141--img--1-1000x750p0.jpeg
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Byl proveden výzkum týkající se významů pohybů lokte na úroveň písma. 

Zkoumané osoby bylo možné rozdělit na čtyři skupiny dle koordinace psacích pohybů. 

Poslední dvě skupiny byly charakteristické přerušovaným písmem a vzdalováním pera 

od papíru. Pro první dvě skupiny bylo naopak typické plynulé nepřerušované psaní. 

První a třetí skupině zůstával loket nepohyblivý, u druhé a čtvrté skupiny se loket 

pohyboval, a tím se do pohybové koordinace zapojovalo i rameno. Přesto měly první 

dvě skupiny písmo úhledné a čitelné. Písmo neúhledné a nečitelné měly poslední dvě 

skupiny. Z toho bylo vyvozeno, že pohyb lokte nemá na úhlednost a čitelnost písma 

značný vliv. (Synek, 1974) 

Důležité je si povšimnout rozdílu při psaní levou a pravou rukou. Při využívání 

jemné motoriky hraje důležitou roli tah a tlak. Písmo psané pravou rukou je tažené, kdy 

je tužka bez problémů volně tažena po papíře. Písmo psané levou rukou je spíše tlačené 

směrem doprava. Levá ruka před sebou tužku tlačí, a proto vzniká nutkání ruku vytočit 

a ulehčit si práci. (Vodička, 2008) 

Lze tvrdit, že existují různé způsoby levorukého psaní, jelikož uchopení psací 

pomůcky, natočení papíru, postavení a vedení ruky, pohyby v zápěstí, lokti a rameni 

jsou u každého leváka trochu odlišné a individuálně přizpůsobené. (Vodička, 2008) 

Metodiky psaní pro leváky byly zatím odvozovány analogií z ověřovaných metodik 

pro děti pravoruké. Zdá se však, že často autoři vycházeli z pouhé empirie. Snad proto 

si všichni levorucí písaři nacházejí svůj osobní způsob psaní, který je podle dosavadních 

metodik označován za nesprávný. (Synek, 1974, str. 204) 

Kvalita písma není závislá převážně na volbě ruky, ale také na motivaci, 

intelektových schopnostech, pohybové koordinaci, důsledné výchově doma, ve škole a 

také na úrovni receptorů (především zraku). (Synek, 1974) 

 

4.3 Směr písma 

Dříve se někteří badatelé domnívali, že směr, kterým se písmo píše a čte, vyjadřuje 

pravostrannou nebo levostrannou orientaci dané civilizace. Soudili, že pro pravorukost 

je charakteristické psaní a čtení zleva doprava, kdežto pro levorukost naopak zprava 
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doleva. Proti takovému mínění však svědčí mnoho skutečností. (Drnková a Syllabová, 

1983, str. 49) 

Zprvu byly v naprosté převaze směry shora dolů a zprava doleva; směr psaní zleva 

doprava nebyl původní a prosadil se v Evropě zhruba před dvěma a půl tisíci let 

po přechodném psaní obousměrném (bustrofedon). (Synek, 1991, str. 127) 

Byl to rozšířený způsob psaní obvyklý u Chetitů. Až později Řekové začali tomuto 

psaní říkat bustrofedon, což v překladu znamená „jako když se vůl obrací při orbě“. 

(Drnková a Syllabová, 1983) 

V historii písma má bustrofedon své postavení. Liché řádky se psaly v původním 

pravolevém směru a sudé řádky ve směru opačném, tedy levopravém. V opačných 

řádcích se nesouměrná písmena psala zrcadlově. I když je z historického hlediska toto 

psaní významné, dnešní jednosměrně psaný text má své výhody.  Přesto je bustrofedon 

patrný u některých dětí i v současnosti, dochází však k jeho potlačení výchovou. 

(Synek, 1991) 

Staří Egypťané psali hieroglyfy ve sloupcích shora dolů, nebo vodorovně zleva 

doprava, popřípadě zprava doleva. Číslovky psaly zprava do leva. Navíc platilo pravidlo 

otočení podob zvířat a lidí k začátku textu. Japonci a Číňané píší sloupce od pravého 

horního rohu dolů. Staré mexické texty byly psány ve sloupečcích zdola nahoru. Indové 

píší zleva doprava. Židé a Arabové zprava doleva, pouze směr číslovek přejali od Indů. 

Z toho vyplývá, že indoevropské národy čtou a píší zleva doprava, ale Arabové a Židé 

píší a čtou zprava doleva. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Historický vývoj svědčí o tom, že se psalo různými směry a že pravou rukou se píše 

vodorovně v obou směrech. Z toho plyne, že i psaní levou rukou v obou směrech je 

stejně přirozené. (Drnková a Syllabová, 1983, str. 49) 

Ohledně písma provedl výzkum V. Břicháček, který se zaměřil na vztah 

mezi rychlostmi pohybu ve zrakovém vnímání v závislosti na směru. Zkoumal směry, 

které podporují rychlost pohybu a také směry, které naopak pohyby zpomalují. 

Během výzkumu zjistil, že ve směrech vodorovných a svislých je pohyb rychlejší než 

ve směrech šikmých. U výhodného směru vodorovného je pohyb zprava doleva 

rychlejší než u směru zleva doprava, který se uplatňuje právě při čtení a psaní. U směru 
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svislého je pohyb ve směru shora dolů značně jednodušší než pohyb opačným směrem. 

Výzkum prokázal, že nejvýhodnější je směr zprava doleva, poté směr shora dolů a 

teprve pak pohyb směrem zleva doprava. Bylo však také ukázáno na originalitu lidstva. 

Některé osoby, i když jen v malém počtu, prokázaly lepší zdatnost v šikmých směrech. 

(Synek, 1991) 

Nabízí se proto otázka, nemá-li každý člověk vrozeně „svůj“ směr, který mu 

usnadňuje vnímání i odpovědi. Nevede pak výchovné potlačování tohoto směru 

k poruchám čtení, psaní či počítání? (Synek, 1991, str. 127) 

Vrozená směrovost může být u různých osob odlišná; zatím však nelze tvrdit, že 

opačná směrovost souvisí s genotypovou levorukostí. (Synek, 1974, str. 180) 

 

4.4 Sklon písma 

Podle Václava Pence je žádoucí naklonění písma do úhlu 75°, ale i úhly v rozmezí 

od 60° do 90° jsou přípustné. Text psaný v úhlu pod 60° nebo v úhlu nad 90° je 

považován za špatně čitelný. (Synek, 1974) 

Sklon písma je v určité míře ovlivněn nakloněním sešitu, ale především je závislý 

na poloze předloktí. A poloha předloktí je ovlivněna výškovým rozdílem mezi deskou 

stolu a sedadlem. Čím je výškový rozdíl větší, tím je úhel mezi předloktím a okrajem 

stolu tupější. (Synek, 1974) 

Leváci mají však tendenci psát spíše stojatě, než psát se sklonem doleva. (Synek, 

1974) 

 

4.5 Horní způsob psaní leváků 

Pokud levák otočí ruku nad řádek a osvojí si horní způsob psaní – „drápání“, docílí 

stejného či velmi podobného směru psaní jako pravák, a tím využije větší část výhod 

psaní praváků. (Vodička, 2008, str. 32) 



33 

 

Tento způsob psaní je označován také jako „drápovitý úchop“ či „drápovité držení“ a 

je jedním ze základních způsobů psaní leváků. Umístěním ruky nad řádek se docílí 

žádoucího psaní tahem, nikoli tlakem.(Vodička, 2008) 

Při psaní se ruka lehce stáčí nad písmo, opírá se hřbetem, popřípadě u zručnějších 

klouže ruka po papíře jen posledními články malíčku a prsteníčku. Ruka se zlehka 

posouvá po papíře, dochází k zamezení tlaku tužky na papír a zabraňuje se rozmazávání 

textu. Také je vidět řádek předešlého psaného textu. (Vodička, 2008) 

Horní levák – „drápal“ píše spolu s pravákem téměř shodnou podobou písma, vidí si 

do právě psaného písma (tento argument je neuvěřitelným způsobem zlehčován), tím se 

mu snadněji píše a přemýšlí. (Vodička, 2008, str. 42) 

Rukopisy leváků splývají s rukopisy praváků, a porto když si žáci otevřou školní 

sešity, nelze poznat sešit leváka od praváka. (Vodička, 2008, str. 42) 

 

4.5.1 Horní psaní klasické 

Častý způsob psaní, kdy je papír natočen doleva, levák využívá horní formu psaní a 

sklon písma směřuje doprava. Viz obrázek číslo 8. (Vodička, 2008) 

 

Obrázek číslo 8 – horní způsob psaní  

(http://files.levactvi.cz/200000171-57b7458b13/Left hand%20writing%20-

%20overwriting%20-%20basic%20position%20-%20chart.jpg) 

http://files.levactvi.cz/200000171-57b7458b13/Left%20hand%20writing%20-%20overwriting%20-%20basic%20position%20-%20chart.jpg
http://files.levactvi.cz/200000171-57b7458b13/Left%20hand%20writing%20-%20overwriting%20-%20basic%20position%20-%20chart.jpg
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4.5.2 Horní psaní s obráceným pootočením papíru 

Další způsob, který využívá horní formu psaní, je horní psaní a obráceným 

pootočeným papírem. I v tomto případě je sklon písma doprava, ale papír není, jako u 

předešlého způsobu, natočen doleva, nýbrž doprava. Viz obrázek číslo 9. (Vodička, 

2008) 

 

Obrázek číslo 9 – horní způsob psaní – sklon písma doprava – pootočení papíru doprava 

(http://files.levactvi.cz/200000163-80ec881e86/Left-hand%20writing%20-

%20downwriting%20-%20hooked.jpg) 

 

4.5.3 Horní psaní s obráceným pootočením papíru a převráceným 

sklonem písma 

V průběhu tohoto horního způsobu psaní má levák natočený papír také doprava, ale 

sklon písma směřuje doleva. Viz obrázek číslo 10. (Vodička, 2008) 

http://files.levactvi.cz/200000163-80ec881e86/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20-%20hooked.jpg
http://files.levactvi.cz/200000163-80ec881e86/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20-%20hooked.jpg
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Obrázek číslo 10 – horní způsob psaní – sklon písma doleva – pootočení papíru doprava 

(http://files.levactvi.cz/200000167-a5b65a6d7c/Left-hand%20writing%20-

%20downwriting%20-%20hook%20-%20chart.jpg) 

 

4.6 Dolní způsob psaní leváků 

Dolní způsob psaní je založen na principu umístění ruky pod úrovní řádku. V těchto 

případech se tedy bude jednat o psaní vedené tlakem, nikoli tahem, jako tomu bylo 

u horního způsobu psaní. (Vodička, 2008) 

Čím více je levák schopen napodobit praváka, tím je pro něj psaní lehčí, 

koordinovanější, méně unavuje ruku a navíc udrží obvyklý sklon i tvar písma. (Vodička, 

2008, str. 32) 

V případě tohoto psaní však dochází k zakrývání právě napsaného textu a také 

častému rozmazávání. (Vodička, 2008) 

 

4.6.1 Dolní způsob psaní klasický 

Tento způsob psaní patří k základním způsobům psaní leváků. V průběhu psaní je 

papír natočen doprava a levák má umístěnou ruku pod úrovní řádku a sklon písma 

směřuje doprava. Viz obrázek číslo 11 a 12. (Vodička, 2008) 

http://files.levactvi.cz/200000167-a5b65a6d7c/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20-%20hook%20-%20chart.jpg
http://files.levactvi.cz/200000167-a5b65a6d7c/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20-%20hook%20-%20chart.jpg
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Při tomto psaní si levák tlačí pero před sebou a zakrývá si psaný text. Důležitou roli 

hraje pohyb levé paže směrem před sebe a zpět, což práci ruky také znesnadňuje. 

Po nějaké době se však levá ruka unaví a poleví. Jedinec začne své písmo narovnávat, 

až nakonec změní pohyb paže před sebe a zpět v pohyb kyvadlový. Kyvadlovým 

pohybem dochází ke změně sklonu písma doleva. (Vodička, 2008) 

 

Obrázek číslo 11 – dolní způsob psaní – pohyb paže před sebe a zpět 

(http://files.levactvi.cz/200000156-76f5b78e94/Left-hand%20writing%20-

%20downwriting%20chart.jpg) 

 

Obrázek číslo 12 – změna pohybu paže před sebe a zpět v pohyb kyvadlový – změna 

sklonu písma 

(http://files.levactvi.cz/200000160-cb638cd589/Left-hand%20writing%20-

%20downwriting%20chart%202.jpg) 

http://files.levactvi.cz/200000156-76f5b78e94/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20chart.jpg
http://files.levactvi.cz/200000156-76f5b78e94/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20chart.jpg
http://files.levactvi.cz/200000160-cb638cd589/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20chart%202.jpg
http://files.levactvi.cz/200000160-cb638cd589/Left-hand%20writing%20-%20downwriting%20chart%202.jpg
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4.6.2 Dolní psaní s převráceným sklonem písma 

Tento způsob psaní vzniká z předchozího způsobu, kdy paže začne vytvářet pohyb 

kyvadlový. Papír zůstává stále natočen na pravou stranu, ale dochází ke změně sklonu 

písma doleva. Viz obrázek číslo 12 a 13. (Vodička, 2008) 

 

Obrázek číslo 13 – dolní způsob psaní – kyvadlový pohyb paže 

(http://files.levactvi.cz/200000359-5d4045e3a0/Left-hand%20writing%20-

%20mirror%20writing.jpg) 

 

4.7 Správné držení psacích potřeb 

Při držení tužky by neměl být rozdíl mezi pravákem a levákem. Psací pomůcky by 

měly být drženy špetkovým úchopem, kdy ukazováček, prostředníček a palec svírají 

tužku asi 2-3 centimetry od hrotu. Palec a ukazováček přidržují tužku rovnoměrně shora 

a prostředníček ji podpírá. Je-li tužka držena níže, je omezen pohyb prstů, a pokud je 

tužka držena výše, dochází ke špatnému ovládání ruky při psaní. Viz obrázek číslo 14, 

15, 16. (Vodička, 2008; http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/) 

V dnešní době se již prodávají speciálně tvarovaná pera a tužky právě pro leváky. 

Nejedná se o žádné výjimky, prodej těchto pomůcek a mnoho dalšího vybavení je 

poměrně běžný a jsou snadno k sehnání. Pouze jejich cena může být nepatrně vyšší, ale 

to také záleží na prodejci. 

http://files.levactvi.cz/200000359-5d4045e3a0/Left-hand%20writing%20-%20mirror%20writing.jpg
http://files.levactvi.cz/200000359-5d4045e3a0/Left-hand%20writing%20-%20mirror%20writing.jpg
http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/
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Obrázek číslo 14 – správné držení psací pomůcky 

(http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/ok.jpg) 

 

 

Obrázek číslo 15 – špatné držení psací pomůcky – držení nízké 

(http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/nizke.jpg) 

http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/ok.jpg
http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/nizke.jpg
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Obrázek číslo 16 – špatné držení psací pomůcky – držení vysoké 

(http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/vysoke.jpg) 

 

4.8 Poloha těla při psaní 

Pohyblivost kloubů paže je ovlivněna polohou těla během psaní. Výška psací desky 

má zasahovat nejvíce do půlky hrudníku a žák by měl sedět při psaní zpříma, popřípadě 

mírně předkloněn nad stolem. Nemělo by však docházet ke kontaktu hrudního koše 

s deskou. V případě zpřímeného sezení by se záda měla zlehka dotýkat opěradla židle. 

Ramena jsou ve stejné výšce a hlava mírně skloněna v ose páteře nad papírem, vzdálena 

asi 25-30 cm. Jedna ruka uchopí tužku, mezitím druhá ruka přidržuje papír, nebo je 

položena na stole rovnoměrně s tělem a hranou stolu. Během sezení by měla být 

chodidla položena na zemi, aby zajišťovala stabilitu a v kolenou ohnuta do pravého 

úhlu. I když to zní neuskutečnitelně, jde pouze o nácvik a zautomatizování dovedností. 

Po několika lekcích jsme sami schopni udržet správnou polohu těla. Viz obrázek 17 a 

18. (Synek, 1974; http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/) 

Všechny požadavky je ovšem možno dodržet pouze tehdy, sedí-li dítě ve školním 

nábytku, který odpovídá jeho tělesné výšce a všem parametrům stanoveným školními 

hygieniky. (Synek, 1974, str. 187) 

http://www.grafomotorika.eu/wp-content/uploads/2011/11/vysoke.jpg
http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/


40 

 

Při nesprávném sezení může dojít ke špatnému ovládnutí grafických dovedností a 

také zdravotním problémům. Špatné sezení má vliv na zakřivení páteře, zrak, krevní 

oběh a dýchací systém. Ke špatnému a hygienicky závadnému sezení dochází 

při nadměrném vyčerpání energie, které porušuje tonus a dochází k narušení rovnováhy 

koordinace muskulárního systému. Viz obrázek 17 a 18. (Synek, 1974) 

 

Obrázek číslo 17 – špatné a správné sezení 

(http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-

kliniky/hippokrat/Obory/Neurologie/Radiofrekvencni_lecba_bolesti_zad.pdf) 

 

 

Obrázek číslo 18 – špatné a správné držení zad 

(http://media1.mypage.cz/images/media1:4bff8eccb1f4c.jpg/nov%C3%BD-1.jpg) 

http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/hippokrat/Obory/Neurologie/Radiofrekvencni_lecba_bolesti_zad.pdf
http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/hippokrat/Obory/Neurologie/Radiofrekvencni_lecba_bolesti_zad.pdf
http://media1.mypage.cz/images/media1:4bff8eccb1f4c.jpg/nov%C3%BD-1.jpg
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4.9 Uspořádání pracovního prostoru ve škole 

Současné hygienické předpisy přikazují, aby světlo do školní třídy přicházelo zleva 

doprava tak, aby pravákům padalo do písma. (Vodička, 2008, str. 48) 

Z tohoto důvodu je nejlepší pro leváka místo v řadě u okna, na levé straně lavice tak, 

aby jeho píšící ruka nenarážela do ruky pravorukého souseda a aby měl levák dostatek 

světla, jelikož si při psaní levou rukou značně stíní. Samozřejmě není vyloučeno, aby 

v lavici seděli dva leváci. Viz obrázek číslo 19 a 21. (Vodička, 2008) 

Nejspíše také levákům vyhovuje větší prostor mezi stolem a židlí. Dochází k většímu 

zešikmení předloktí vůči okraji stolu i řádkům papíru a k potřebě většího prostoru 

na lavici. (Synek, 1974) 

Učební pomůcky mají být při psaní umístěny vlevo od osy levákova těla a natočeny 

ve směru, jako je sešit, do kterého si levák zapisuje. Viz obrázek číslo 20. (Vodička, 

2008) 

 

Obrázek číslo 19 – správný zasedací pořádek v lavici 

(http://files.levactvi.cz/200000180-7bf767cf09/Lef-hand%20writing%20-%20lefthand-

righthand%20at%20the%20desk%20-%20correct.jpg) 

http://files.levactvi.cz/200000180-7bf767cf09/Lef-hand%20writing%20-%20lefthand-righthand%20at%20the%20desk%20-%20correct.jpg
http://files.levactvi.cz/200000180-7bf767cf09/Lef-hand%20writing%20-%20lefthand-righthand%20at%20the%20desk%20-%20correct.jpg
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Obrázek číslo 20 – správné rozmístění pracovních pomůcek 

(http://files.levactvi.cz/200000181-dc529de46a/Left-hand%20writing%20-%20Ldown-

righthand%20at%20the%20desk%20with%20books.jpg) 

 

 

 

Obrázek číslo 21 – špatný zasedací pořádek v lavici 

(http://files.levactvi.cz/200000179-5ef2f5fed2/Left-hand%20writing%20-%20lefthand-

righthand%20at%20the%20desk%20-%20wrong.jpg) 

 

http://files.levactvi.cz/200000181-dc529de46a/Left-hand%20writing%20-%20Ldown-righthand%20at%20the%20desk%20with%20books.jpg
http://files.levactvi.cz/200000181-dc529de46a/Left-hand%20writing%20-%20Ldown-righthand%20at%20the%20desk%20with%20books.jpg
http://files.levactvi.cz/200000179-5ef2f5fed2/Left-hand%20writing%20-%20lefthand-righthand%20at%20the%20desk%20-%20wrong.jpg
http://files.levactvi.cz/200000179-5ef2f5fed2/Left-hand%20writing%20-%20lefthand-righthand%20at%20the%20desk%20-%20wrong.jpg
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5 Přeučování/přecvičování leváků 

Nacházíme se v době, kdy se praváci přestali podivovat, že levou rukou jde psát, kdy 

se leváci u nás mohou ke svému leváctví svobodně hlásit a nejsou za něj nějakým 

způsobem diskriminováni a přeučováni na pravou ruku, i když by se i dnes našly 

jednotlivé případy tohoto postupu v českých školách. (Vodička, 2008, str. 9) 

Levorukost byla vlivem předsudků považována za nežádoucí jev, za něco 

mimořádného a dokonce i patologického. I patologické leváctví, které vzniklo 

poškozením dominantní levé hemisféry, bylo zahrnováno mezi chorobné stavy. 

Po stránce biologické je levorukost a pravorukost stejně hodnotný znak. Sklony 

k poruchám nejsou tvořeny leváctvím, ale jeho potlačováním. (Sovák, 1966) 

Potlačování levorukosti je proces, který je provázen častými zvraty a výkyvy. (Sovák, 

1966, str. 27) 

Dochází-li k nucení levorukého dítěte používat ruku pravou, k jejímu používání 

dochází především v situacích, je-li dítě pod dozorem. V nehlídaných situacích je opět 

použita ruka dominantní, tedy levá. Tímto způsobem se dítě učí rozeznávat kdy je 

pod tlakem a kdy nikoli. Ale s tím se také objevují sklony k záludnostem a 

tajnůstkářství. (Sovák, 1973) 

Dalekosáhlé a hrubé následky přeučování leváků, lze snad nejlépe vyjádřit jako 

„nekrvavý zásah“ do mozku, zejména v případě, kdy přeučovaný píše svou 

nedominantní rukou. (Zoche, 2006, str. 75) 

Předpokládá se výhodnější výchova podporující rozvoj obratnosti obou rukou, než 

výchova zabraňující užívání přirozeně dominantní ruky. (Synek, 1974) 

 

5.1 Formy přeučování 

Potlačování vrozené levorukosti, provázené nepříjemným napomínáním nebo 

dokonce trestáním, se sdružuje s nepříjemným citovým přízvukem, a tím i s odporem 

k výkonům pravou rukou. (Sovák, 1966, str. 26) 
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Existují domněnky, že poruchy zjištěné u přecvičovaných leváků nejsou důsledkem 

samotného přecvičování, nýbrž důsledkem násilné formy, kterou bylo přeučování 

prováděno. Ale i velmi mírně potlačovaná levorukost měla své následky. Proto lze říci, 

že samotné přeučování je příčinou poruch a nezáleží na způsobu, kterým je 

přecvičování prováděno. Probíhá-li však přeučování drsným až násilným způsobem, 

pak následné obranné reakce ještě zhoršují poruchy, které vznikají samotným 

přecvičováním. (Sovák, 1966) 

Vyráběly se dokonce i speciální předměty, které podporovaly používání výhradně 

pravé ruky. Byly to předměty používané pro „usnadněné“ cvičení pravačky a jednalo se 

například o lžíce zahnuté doleva, s nimiž se dalo najíst pouze pravou rukou. (Zoche, 

2006) 

Existují také tzv. mírné formy přeučování, kdy není dítě trestáno a negativně tělesně 

ovlivňováno. V tomto případě dochází k motivování dítěte používat pravou ruku 

na základě systému odměn. Ale i v těchto případech dochází ke vzniku poruch. (Zoche, 

2006) 

 

5.2 Následky přeučování 

Potlačováním levorukosti se potlačují a omezují možnosti rozvoje osobnosti a 

v mnohých případech vznikají dokonce nejrůznější poruchy. (Sovák, 1966, str. 22) 

Čím silnější je levorukost, tím horší jsou následky přecvičování. (Sovák, 1966, str. 

27) 

Přecvičované děti projevovaly různé příznaky poruch, především v oblasti hybnosti, 

řeči, charakteru a intelektového rozvoje. (Sovák, 1966) 

K těmto příznaků patří například motorický neklid, změny v chování, potíže v psaní 

pravou rukou, neurózy, koktavost, odpor ke škole, zhoršení prospěchu, výkyvy 

v prospěchu a výkyvy pozornosti. (Sovák, 1966) 

Motorický neklid se vyskytoval u 55,2 % (74 ze 134) přeučených dětí.  Projevoval se 

nežádoucí aktivitou levé ruky, někdy i celého těla. Dítě bylo označováno za zlobivé a 

neposedné. (Sovák, 1966) 
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Změny chování se objevily u 50 % (67 ze 134) případů. Tyto změny nastaly někdy 

bouřlivě již od počátků přeučování, jindy se naopak objevovaly pozvolně v průběhu 

přecvičování. Děti se projevovaly často agresivně až mstivě, chovaly se neposlušně a 

tvrdohlavě, jiné lhaly a podváděly a některé děti byly naopak plačtivé a bázlivé. (Sovák, 

1966) 

Potíže se psaním pravou rukou mělo přibližně 39 % (52 ze 134) leváků. Jelikož dítě 

nezvládalo psát pravou rukou, písmo bylo neurovnané, nekoordinované a také nečitelné. 

(Sovák, 1966) 

Neurózy se vyskytovaly u 38,1 % (51 ze 134) případů. Nejčastěji to byla neuróza 

úzkostná a negativismus. (Sovák, 1966) 

Koktavost patří mezi nejznámější následky přeučování, která se objevovala u 33 % 

(44 ze 134) přeučovaných dětí. Pokud se však s přecvičováním přestalo, ustalo i 

koktání. (Sovák, 1966) 

Přeučování se samozřejmě podepsalo také na vztahu ke škole. Celých 27,6 % (37 ze 

134) dětí pociťovalo odpor ke škole. Měly nechuť k dodržování školní docházky, 

doprovázené ranním zvracením, popřípadě řešily situace záškoláctvím. Žáci také 

projevovali nepřátelské postoje vůči učiteli, který byl na dodržování psaní pravou rukou 

pedant. I učitel si vytvářel negativní vztahy k dítěti hlavně v případě, že se přeučování 

nedařilo. Sovák, 1966) 

Ve spojení se špatným vztahem ke škole bylo také zhoršení prospěchu. U 27 % (36 

ze 134) dětí se projevovalo zhoršení prospěchu způsobené přeučováním. Toto zhoršení 

mohlo nastat již v druhém pololetí první třídy, kdy se po častých neúspěších snížil 

zájem dítěte o školní práci.  Obvyklý zlom v prospěchu však býval ve 3. třídě. (Sovák, 

1966) 

Další příznaky spojené s přeučováním byly výkyvy v prospěchu. Prospěchové 

výkyvy byly odlišné příznaky oproti celkovému zhoršení známek. 27 % (36 ze 134) dětí 

mělo nevyrovnané školní výsledky. V žákovských knížkách se střídaly poznámky 

s pochvalami a pětky s jedničkami. (Sovák, 1966) 
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Výkyvy se neobjevovaly pouze v prospěchu, ale také v pozornosti. 21,6 % (29 ze 

134) přecvičených dětí se nedovedlo soustředit na svou práci, čtení a psaní. To mělo 

za následek značné množství chyb. (Sovák, 1966) 

Mezi chyby patří například dyslexie a dysgrafie, neobratnost, enuresis, tic a 

tzv. „okénko“.  Dyslexie a dysgrafie jsou vývojové poruchy čtení a psaní. Obě tyto 

poruchy se vyskytovaly u 27 % (36 ze 134) případů. Neobratnost se vyskytovala u 21,6 

% (29 ze 134) žáků. Jednalo se o zhoršení manuálních činností a docházelo k projevům 

pohybové zmatenosti. Enuresis je noční pomočování, v některých případech i denní. 

Objevovalo se u 14,2 % (19 ze 134) dětí a docházelo k němu během násilného 

přeučování. Jestliže se s přeučováním přestalo, pomočování do pár dnů samo vymizelo.  

Tic je svalový záškub a projevoval se nejvíce v obličejové části asi u 8,2 % (11 ze 134) 

dětí. „Okénkem“ byly nazvány stavy krátkodobé duševní nepřítomnosti. Projevovaly se 

u 6 % (8 ze 134) žáků, kdy žák během čtení nerozeznal písmenko. Na okamžik se 

odmlčel a posléze pokračoval ve čtení bez problémů dál. Viz obrázek číslo 22. (Sovák, 

1966) 

 

Obrázek číslo 22 – tabulka pořadí četnosti poruch přecvičovaných leváků 

(Sovák, 1966, str. 23) 
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K možným dalším důsledkům, které mohou nastat přeučováním laterality, patří: 

poruchy paměti, rychlá unavitelnost, kousání nehtů, pocity méněcennosti, stahování 

do ústraní, citové poruchy a poruchy osobnosti. (Zoche, 2006) 

Z uvedených příznaků tedy vyplývá, že se následky přeučování projevovaly v již 

zmíněné oblasti motorické, řečové a charakterové. (Sovák, 1966) 

 V motorické oblasti se jednalo o následky potlačování obratnosti dominantní 

(vedoucí) levé ruky. Levá ruka je přirozeně obratnější a dochází k jejímu vyřazení 

z činnosti a nahrazení rukou pravou, která není tak obratná. Důsledkem nahrazení rukou 

jsou výsledky dosažené rukou pomocnou méně hodnotné. (Sovák, 1966) 

V řečové oblasti mělo přeučování vliv na vývoj řeči, popřípadě působilo dráždivě. 

Ve vývoji řeči dochází k utlumení a k jeho opoždění, v případě dráždivého působení 

vzniká koktavost. (Sovák, 1966) 

V charakterové oblasti hraje přeučování také svojí roli. Děti se různým způsobem 

brání proti potlačování přirozené laterality, protože v nich tento nátlak vyvolává vnitřní 

konfliktní situaci. Silné děti často reagují útokem, jsou agresivní, mstivé a tvrdohlavé. 

Naopak slabé děti se brání útěkem (obranný postoj). Často dochází k nerozhodnosti 

používání levé či pravé ruky. A tato neschopnost o něčem rozhodnout se rozšíří 

do ostatních oblastí rozhodování a stává se tak povahovým rysem. (Sovák, 1966) 

Psycholožka Barbara Sattlerová učinila ve své „Poradně pro leváky a přecvičené 

děti“ zajímavý objev: u přeučovaného leváka není sice postižena jeho inteligence, 

ovšem patrně jsou negativně dotčeny vyjadřovací možnosti a schopnosti, například 

při formulaci a vyjadřování myšlenek, při vybavování naučených obsahů, při psaní a 

řeči. (Zoche, 2006, str. 77) 

 

5.3 Rysy osobnosti přeučených leváků 

Psycholožka Barbara Sattlerová na základě psychologických posudků a testů 

sestavila seznam rysů typických pro přeučené osoby. (Zoche, 2006) 
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Přeučení leváci mají sklony k odporování a používání fráze „ano, ale…“, která se 

může vystupňovat až k chorobnému kritizování všeho okolo. Nejspíše si tak 

kompenzují kritiku, které byla vedena vůči jejich používání levé ruky. (Zoche, 2006) 

Při rozhovorech a diskuzích často vynechávají důležité myšlenkové pochody a 

skáčou druhým lidem do řeči. Nenechají druhého člověka se vypovídat. (Zoche, 2006) 

I když jsou schopni velice precizně přemýšlet, mají problémy s formulací svých 

myšlenek. Stává se tedy, že vynechávají části slov, přeskakují z jedné myšlenky 

na druhou a mluví velice hekticky, aniž by jim jejich okolí porozumělo. (Zoche, 2006) 

Přeučení lidé se také často podceňují a shazují před druhými. Nejspíše je to dáno 

obavou ze selhání a zklamání. (Zoche, 2006) 

Jejich nedůvěra k ostatním lidem je spojena se samotářstvím, podivínstvím, 

tvrdohlavostí, puntičkářstvím a přehnanou sebekontrolou. (Zoche, 2006) 

Jsou tvrdí vůči ostatním, ale především vůči sobě. Tito lidé jsou také často 

přecitlivělí a vztahově zranitelní. (Zoche, 2006) 

 

5.4 Konec přeučování 

Ministerstvo školství a ministerstvo kultury a informací vydalo 10. února 1967 

věstník o pokynech pro učitele a vychovatele, týkajících se dodržování zvláštní 

pozornosti u levorukých žáků. Učitelé a vychovatelé musí podporovat přednostní 

užívání levé ruky a také musí klást veliký zřetel na žáky, kteří již přeučením prošli. 

Pro správné dodržování učebných a výchovných postupů se mají řídit příručkou 

od profesora MUDr. PhDr. Miloše Sováka, DrSc., která se nazývá Metodika výchovy 

leváků. Viz obrázek číslo 23. 
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Obrázek číslo 23 – věstník ministerstva školství 

(http://files.levactvi.webnode.cz/200000066-

addcaae2a4/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.

%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch%20-

%20z%C3%A1hlav%C3%AD.jpg) 

(http://files.levactvi.webnode.cz/200000067-

9375795694/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010

.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch.jpg) 

http://files.levactvi.webnode.cz/200000066-addcaae2a4/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch%20-%20z%C3%A1hlav%C3%AD.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000066-addcaae2a4/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch%20-%20z%C3%A1hlav%C3%AD.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000066-addcaae2a4/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch%20-%20z%C3%A1hlav%C3%AD.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000066-addcaae2a4/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch%20-%20z%C3%A1hlav%C3%AD.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000067-9375795694/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000067-9375795694/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch.jpg
http://files.levactvi.webnode.cz/200000067-9375795694/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20min%C5%A1kolstv%C3%AD%20z%2010.%20%C3%BAnora%201967%20o%20lev%C3%A1c%C3%ADch.jpg
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6 Mozek 

Objev funkčního významu mozkové lateralizace je možná jedním z nejvýznamnějších 

objevů věd o mozku posledních třiceti let. (Koukolík, 1997, str. 97) 

Mozek je trojrozměrný útvar. Označování jeho základních prostorových souřadnic se 

odlišuje od označení prostorových souřadnic orgánů tělesných dutin. Skládáním 

základních směrů vznikají další určení, například rostro-mediální („dopředu-ke 

středu“). Viz obrázek číslo 24 a 25. (Koukolík, 2000, str. 18) 

 

Obrázek číslo 24 – prostorová orientace v mozku 

(Koukolík, 2000, str. 18) 
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Obrázek číslo 25 – prostorová orientace v mozku 

(Koukolík, 2000, str. 19) 

 

Mozek člověka se pyšní dvěma mohutnými a na první pohled souměrnými 

hemisférami. Souměrnost však prakticky nikdy není úplná; u jednotlivých souhlasných a 

souměrně uložených laloků či polí bývají nepatrné i rozsáhlejší rozdíly. (Synek, 1991, 

str. 103) 
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Povrch hemisfér lidského mozku je do konce pátého měsíce nitroděložního vývoje 

hladký. Poté se na povrchu hemisfér začínají tvořit brázdy, které dělí mozek na závity. 

(Synek, 1991)  

Rozbrázdění je zcela jedinečné a odlišné nejen u každého člověka; závity na levé 

hemisféře obvykle neodpovídají ani tvarem a ani velikostí zrcadlově položeným závitům 

v hemisféře pravé. Odlišují se hloubkou i členitostí. (Synek, 1991, str. 104) 

V mozku vše souvisí se vším, a proto nelze nikdy tvrdit, kde určitý funkční vliv začíná 

nebo končí. (Synek, 1991, str. 110) 

 

6.1 Nesouměrnosti mozku 

Mozková nesouměrnost patří k významným rysům člověka. (Drnková a Syllabová, 

1983) 

Rozlišování levé a pravé strany je fundamentální vlastností přírody. Lidský mozek je 

rovněž stranově nesouměrný, anatomicky i funkčně. Nesouměrnosti do jisté míry 

korelují rozdíl mezi pravákem a levákem (handedness) a vazbou řečových funkcí. 

(Koukolík, 1997, str. 95) 

Levá strana mozku se od pravé strany odlišuje nejen anatomicky a funkčně, ale také 

mikroskopicky a chemicky. (Koukolík, 1997) 

Asymetrie mozku spočívá v tom, že levá hemisféra řídí logické a abstraktní myšlení, 

pravá zase myšlení názorné a citové. Přitom má každá polovina mozku svou vlastní řeč, 

svou vlastní paměť, ale také svou vlastní náladu. (Synek, 1991, str. 113) 

 

6.1.1 Anatomické nesouměrnosti 

Anatomických rozdílů je velké množství, zjišťovaly se vyšetřováním mozků 

zemřelých lidí, ale také moderními zobrazovacími metodami. (Koukolík, 1997) 

Ve druhé polovině 19. století, přesněji v dobách Heslových, byla zjištěna 

nesouměrnost spánkových závitů. Na pravé straně mozku byly prokázány dva příčně 
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pruhované závity, zatímco na levé hemisféře pouze jeden spánkový závit. (Koukolík, 

2000) 

V první polovině 20. století popsal Pfeifer trojúhelníkovou plošku na horní ploše 

prvního spánkového závitu zvanou planum temporale. Na levé straně byla planum 

temporale popsána větší než na straně pravé. (Koukolík, 1997; Koukolík 2000) 

Ve druhé polovině 20. století N. Geschwind a Levitsky prokázali, že u 65 % mozků 

je planum temporale větší na levé straně, na pravé straně je větší u 11 % a rozměrově 

stejné u 24 % mozků. Viz obrázek číslo 26. (Koukolík, 1997; Koukolík 2000) 

 

 

Obrázek číslo 26 – planum temporale 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 32) 

 

Nesouměrnost byla také zjištěna u zadní části dolního čelního závitu. Na levé straně 

je korová plocha přední řečové oblasti větší než na straně pravé. (Koukolík, 1997) 

Praváci mívají větší pravý čelní lalok, levý spánkový lalok, levý týlní lalok a levý 

týlní roh postranní komory. Také leváci mívají větší pravý čelní lalok, ale v případě 

týlních laloků a týlních rohů postranních komor jde o stejnou velikost obou stran, 

popřípadě nepatrné zmenšení pravé strany. Tato skutečnost se však může týkat i již 

zmíněného pravého čelního laloku. (Koukolík, 1997; Koukolík 2000) 
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Sylviova rýha má u praváků a leváků odlišnou délku. U pravorukých osob je 

zakončení rýhy na pravé hemisféře o něco výše a zároveň je na levé hemisféře delší, než 

je tomu u leváků. (Koukolík, 1997; Koukolík 2000) 

Anatomické a funkční nesouměrnosti, které byly vyšetřované magnetickou rezonancí 

a úlohami zjišťujícími lateralitu, dokládají, že právě k preferenci ruky má největší vztah 

velikost anatomických rozdílů hemisfér mozku. Širší levý týlní lalok a pravý čelní lalok 

se nachází u praváků. Širší levý temenní lalok je prokázán u praváků s dominancí 

levého zrakového pole.(Koukolík, 1997) 

Mikroskopickými cytoarchitektonickými studiemi mozkové kůry byly objeveny další 

stranové nesouměrnosti například v dolní části temenního laloku a také rozdílný rozsah 

některých korových polí. (Koukolík, 1997) 

 

6.1.2 Pravá a levá hemisféra 

Již v 19. století existovaly představy o funkční specializaci hemisfér. Levá polovina 

mozku byla považována za nositelku humanity, exprese, praxie, inteligence, objektivity 

a rozumu. Pravá polovina mozku byla považována za nositelku animality, percepce, 

smyslových funkcí, emotivity, ženskosti a subjektivity. (Koukolík, 1997) 

Ve 20. století byla levá hemisféra považována za verbálně analytickou, sériovou, 

číslicovou, abstraktní a racionální. Pravá hemisféra byla považována za neverbální, 

vizuospaciální, holistickou, paralelní, analogovou, konkrétní a intuitivní. (Koukolík, 

1997) 

Významné poznatky o odlišné činnosti hemisfér a jejich vzájemné komunikaci 

přinesly operační zásahy do mozku. Při operacích bylo nutné přerušit spojení obou 

hemisfér v corpus callosum a díky tomu bylo možné pozorovat chování obou polovin 

mozku odděleně. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Právě tyto operace podstupují lidé trpících epilepsií. Úmyslně dochází k přerušení 

corpus callosum, aby se zabránilo šíření epileptické aktivity z jedné hemisféry 

na druhou. Přerušení je také nazýváno „Syndrom rozštěpeného mozku“ a je to jedinečná 

příležitost pro výzkum funkční organizace mozku. (Koukolík, 1997) 



55 

 

Levá hemisféra je schopna u většiny praváků řečově či písemně komunikovat a 

ovládá jazykové schopnosti. Pravá hemisféra sice do značné míry mluvenému slovu 

rozumí, ale má na starost hudební stránku řeči. (Crick, 1997) 

Levá hemisféra je interpretem chování oddělené hemisféry pravé a je specializována 

pro inteligentní chování. (Koukolík, 1997, str. 95) 

Existuje nerovnoměrný vývoj pravé a levé hemisféry během prenatálního vývoje. 

Mozková hemisféra levá se v ontogenetickém vývoji vyvíjí později a pomaleji. 

Problémem tohoto časového intervalu je vyšší možnost narušení jejího vývoje již 

v děloze matky. Z člověka, který měl být původně geneticky pravoruký, se stane 

patologický levák. (Drnková a Syllabová, 1983; Bragdon a Gamon, 2006) 

Levá hemisféra plodu je v těle matky i po zbytek života člověka více zranitelná 

z důvodu nesymetrického zásobování krví. Proto jsou přisuzovány horší následky 

mrtvici, která nastala v levé hemisféře než v pravé. (Bragdon a Gamon, 2006) 

Obě hemisféry jsou schopné vytvořit spontánní výraz ve tváři svého nositele. Výraz 

v obličeji určený volně je však schopna vytvořit jen hemisféra levá. Pouze levá 

hemisféra je schopna vykonat příkaz „usmějte se!“ nebo „zamračte se!“ (Koukolík, 

1997, str. 102) 

Výzkumníci Coren a Clare přišli s tvrzením, že levorucí vysokoškoláci si vybírají 

předměty založené především na zrakových vjemech. Jedná se například o předměty 

výtvarného umění, architektury a šachů, zatímco pravorucí vysokoškoláci si vybírají 

předměty založené na řeči. Předměty volené leváky závisí v určité míře na vizuálních 

dovednostech, které sídlí v pravé hemisféře. Pokud je tedy pravá hemisféra dominantní 

pro motorické dovednosti, může to znamenat její vzájemnou souvislost s mimořádně 

silnými schopnostmi, na kterých se podílejí dovednosti, které jsou umístěné také 

v pravé hemisféře. (Bragdon a Gamon, 2006) 

Vědecký tým psychiatrické kliniky Sečenovova institutu evoluční fyziologie a 

biochemie Akademie věd SSSR v Leningradě prováděl výzkum na pacientech, jejichž 

výsledky posléze shrnul neurofyziolog V. L. Deglin. Jednalo se o střídavé vyřazování 

hemisfér z činnosti pomocí elektrických šoků. Zjistilo se, že levá hemisféra má 

specializaci pro řeč, písmo a abstraktní myšlení. Osoby s činnou pouze levou 
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hemisférou měly zvýšenou řečovou aktivitu. Mluvily však monotónně, bezbarvě 

s úzkostí v hlase, nerozeznávaly otázky a hlasy podle pohlaví, došlo k porušení vnímání 

hudby a zhoršila se orientace v prostoru a čase. Naopak došlo k posílení slovní paměti a 

dotyční byli oproti normálnímu stavu optimističtější. Pokud došlo k vyřazení levé 

hemisféry a zůstala v činnosti pouze hemisféra pravá, ustala řečová aktivita, 

vyjadřování bylo spíše pomocí gest a mimiky. Rozlišování hlasů bylo na vysoké úrovni 

a dobře byly vnímány neřečové zvuky. Orientace v prostoru a čase byla výborná a 

paměť byla více konkrétní. Ovšem jejich duševní stav byl oproti normálnímu více 

pesimistický a negativní. (Drnková a Syllabová, 1983) 

V. L. Deglin poznamenal, že všechny objevy týkající se činnosti mozku jsou stále 

ve shodě s poznatky významného fyziologa I. P. Pavlova, který u lidí rozlišil tři 

základní funkční typy a to vědecký, umělecký a smíšený. (Synek, 1991) „U vědců 

dominuje levá hemisféra, která řídí abstraktní myšlení,“ říká Deglin, „vědci 

rozpoznávají a analyzují skutečnost, rozčleňují ji až do jednotlivostí, a potom ji znovu 

kus po kuse skládají, syntetizují a pokoušejí se vdechnout jí život.“ Dále Deglin 

pokračuje: „Umělci zachycují skutečnost v její celistvosti jako živou a nedělitelnou 

jsoucnost, entitu; převládá u nich aktivita v pravé polovině mozku, která ovládá názorné 

myšlení.“ U poslední třetiny populace se pak předpokládá, že jejich hemisféry nejsou 

výrazně funkčně specializovány, takže představují jakýsi „smíšený“ typ. (Synek, 1991, 

str. 112) 

V. L. Deglin rovněž popsal výhody a nevýhody „pravohemisferálních“ a 

„levohemisferálních“ osob, jejichž druhá hemisféra není v činnosti. Osoby s aktivní 

levou hemisférou mají narušené názorné myšlení při zlepšeném verbálním vnímání, je 

narušena manipulace s předměty, ale zlepšená manipulace s pojmy. Projevují se 

bezstarostně, vesele, optimisticky a mizí mrzutost a sklíčenost. Řeč není narušena, 

naopak je zesílena a připravena k vedení rozhovorů, jelikož je slovní zásoba mnohem 

rozmanitější a odpovědi podrobnější. Registrace řeči nedělá žádný problém a hlas není 

potřeba zvyšovat nebo zdůrazňovat. I když je nárůst hovornosti značný, řeč je 

nevýrazná, jednotvárná, bezbarvá a objevují se problémy s výslovností. Hlas muže a 

ženy tito lidé nejsou schopni rozlišit. Osoby s aktivní pravou hemisférou chápou pouze 

jednoduché a krátké věty, jsou málomluvní, pouze heslovitě odpovídají a raději 
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využívají neřečové dorozumívání. Zaregistrují pouze hlasitou řeč a pochopení 

s opakováním jim dělá značný problém. Přesto jejich hlas zůstává nezměněn, intonace 

je přesnější a jemnější a dobře rozlišují mužský hlas od ženského. Řečová paměť se 

zhoršuje, naopak paměť názorná je velice dobrá. Dochází k porušení orientace v čase a 

prostoru, ke kterému dochází i u lidí s aktivní levou hemisférou. (Synek, 1991) 

Ukazuje se, že k ucelenému, harmonickému a dokonalému životu jsou bezpodmínečně 

potřebné obě hemisféry, především se svými kladnými vlastnostmi a schopnostmi. 

Hemisféry při činnostech jednak spolupracují, jednak však mezi sebou vzájemně soutěží, 

vhodně usměrňují nebo i potlačují nadměrnou aktivitu protilehlé polokoule. (Synek, 

1991, str. 112) 

 

Obrázek číslo 27 – centrální nervový systém 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 92) 

 

6.2 Mozek a řeč 

Jedno z nejznámějších zobecnění týkajících se mozkové asymetrie říká, že hlavní 

řečová centra – ovládající jak porozumění slyšené řeči, tak mluvení – se nalézají v levé 

mozkové hemisféře. (Bragdon a Gamon, 2006, str. 67) 

Funkční nesouměrnosti hemisfér mozku si všiml již Leonardo da Vinci na počátku 

16. století. Přesto první teorie zabývající se funkční asymetrií mozku byla teorie 

tzv. cerebrální dominance, která vznikla až o 3 a půl století později. Předpokládala 
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dominantní postavení jedné z hemisfér v nejvyšších mozkových činnostech. 

Za dominantní hemisféru byla považována ta část mozku, u které byla zjištěna řečová 

centra korová, která jsou tvořena třemi na sobě nezávislými centry. (Drnková a 

Syllabová, 1983) 

V roce 1861 francouzský antropolog a chirurg Pierre-Paul Broca lokalizoval 

v mozku při zkoumání afázie (ztráta nebo porucha řeči) přední motorické centrum řeči. 

Toto centrum je nazvané „Boroco motorické centrum“ a nachází se pouze v levé 

polokouli v předním poli čelního laloku velkého mozku v patě třetího frontálního gyru 

(tzv. korová zóna Brocova). Viz obrázek číslo 28. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Objev mozkové asymetrie řečové funkce formuloval o několik let později slavnou 

větou: „Mluví se levou hemisférou.“ Nedlouho potom objevili Bouillaud a Broca 

souvislost mezi hemisférou specializovanou pro řeč a větší obratností protilehlé ruky. 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 29) 

Druhé centrum řeči je v zadní části prvního spánkového závitu, v senzorické oblasti 

také levé hemisféry. Toto centrum je nazvané „Wernickeovo rozšířené centrum řeči“ a 

slouží k porozumění. Viz obrázek číslo 28. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Třetí centrum řeči se nachází na horní části čelního laloku velkého mozku. Objevil 

ho W. G. Penfield a je označené jako doplňkové motorické. Viz obrázek číslo 28. 

(Drnková a Syllabová, 1983) 

W. G. Penfield s kolegy definoval nejmodernější hypotézu o mechanismech a 

automatismech myšlení a řeči. Zkoumali vztahy korových oblastí mozku a 

charakterizovali projekční, interpretační a řečovou zónu. Výzkum probíhal s využitím 

elektrického dráždění. Drážděny byly motorické oblasti mozkové kůry, přilehlých 

oblastí a také druhá hemisféra. Však zásah do korových oblastí v blízkosti řečového 

centra nevedl k narušení řeči. Bylo tedy usouzeno, že asociační korové dráhy 

neintegrují činnost řečových center. (Drnková a Syllabová, 1983) 

G. Paget a B. Bramwell v předminulém století zjistili, že poruchy řeči u leváků byly 

spojeny s poškozením pravé hemisféry, nikoli levé. Upevnil se tedy názor o uložení 

centra řeči v levé hemisféře u praváků a v pravé hemisféře u leváků. Pojetí překřížené 
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dominance mozku a laterality se začalo používat i u ostatních párových orgánů. 

(Drnková a Syllabová, 1983) 

Přesto v polovině 20. století dostala teorie cerebrální dominance trhliny. 

W. G. Penfield a T. Rasmussen dokázali, že výskyt řečových center v levé hemisféře 

nemusí být pouze u praváků, ale ve značné míře i u leváků. (Drnková a Syllabová, 

1983) 

Většina praváků přesněji 97 % a 68 % leváků má řečová centra v levé hemisféře. 

V pravé hemisféře má řečová centra 20 % leváků a 3 % praváků. Zbylých 12 % leváků 

má řečová centra rozmístěna v obou hemisférách rovnoměrně. (Bragdon a Gamon, 

2006) 

 

Obrázek číslo 28 – Brocova, Wernickeova a Penfieldova oblast 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 27) 

 

Neurokognitivní síť, která reprezentuje jazyk a řeč, je mnohonásobně rozsáhlejší, než 

jsou klasická „řečová centra“ tvoří ji řada korových a podkorových oblastí obou 

hemisfér. (Koukolík, 2000, str. 131) 

Artikulace, syntax a lexikon jsou funkce vázané na levou hemisféru mozku. Naopak 

na pravou hemisféru se váže prozódie, která představuje melodii řeči, pauzy, přestávky, 
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důrazy, přízvuky a intonaci. Prozódie je prostředek, který vyjadřuje citové stavy a 

postoje mluvícího jedince. Nastane-li poškození pravé hemisféry na hranici temenní a 

spánkové kůry nastane porucha rozlišování afektivní prozódie. Někdy se tato porucha 

označuje jako sluchová afektivní agnozie a projevuje se narušeným rozlišováním výšky 

tónů ve slyšené řeči a poškozenou interpretací slyšených řečových zvuků. (Koukolík, 

2000) 

Muži s levostrannou řečovou reprezentací mají větší levé planum temporale 

bez ohledu na pravorukost či levorukost. Naopak muži s pravostrannou řečovou 

reprezentací nemají nesouměrné planum temporale. Praváci a leváci s pravostrannou 

řečovou reprezentací mají oproti levákům s levostrannou řečovou reprezentací menší 

corpus callosum. (Koukolík, 2000) 

Během vyšetřování vztahu funkční anatomie chápání mluvené řeči k lateralitě, bylo 

hlavní úlohou naslouchání ticha. Následné naslouchání mluvené řeči aktivovalo 

u praváků Brocovu oblast na levé straně včetně středního frontálního závitu a kůru 

na hranici temenního a spánkového laloku levé strany. Na pravé straně došlo k poklesu 

aktivace kůry dolního čelního závitu a kůry temene. U leváků došlo při stejné zátěži 

k souměrné aktivaci spánkové kůry a také souměrnému poklesu aktivace kůry dolních 

čelních závitů a temenní kůry. Srovnávání korové aktivace leváků a praváků během 

naslouchání mluvené řeči ukázalo na větší aktivitu levého horního spánkového závitu, 

především levého planum temporale a pravého pólu spánkového závitu u praváků. 

Leváci s výjimkou toho měli aktivní pravý střední spánkový závit. (Koukolík, 2000) 

Mapu řečových funkcí lze v současnosti nejlépe chápat jako paralelně 

distribuovanou neurokognitivní síť velkého rozsahu se „synteticko-artikulačním 

pólem“, jímž je oblast Brocova a „pólem sémanticko-lexikálním“ jímž je oblast 

Wernickeova. Pojem pól je přitom dobře nahraditelný pojmem „zúžený profil“, 

případně „uzel“. Součástí sítě jsou zrcadlové oblasti pravé hemisféry podílející se na 

tvorbě prozódie, některé oblasti bazálních ganglií a thalamů včetně všech vzájemných 

spojení. Brocova ani Wernickeova oblast tudíž nejsou „centra“ řečových funkcí. Spíše 

je lze (metaforicky) chápat jako procesory. (Koukolík, 1997, str. 88) 
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6.2.1 Geschwindova – Galaburdova teorie 

Teorie, která se zabývá nesouměrností vývoje lidského mozku, vychází z teorie 

M. Annetové, týkající se praváctví a stranové vazby řeči. M. Annetová předpokládá, že 

praváctví a leváctví jsou kontinuum. Řeč a hybnost jsou, ve většině případů, geneticky 

vázány na levou hemisféru. 18 % populace by tento gen nemělo mít a polovina z těchto 

lidí jsou čistí leváci. (Koukolík, 1997) 

Geschwind a Galaburd teorii upravili. Považují dominanci levé hemisféry pro řeč a 

hybnost za standardní, ostatní dominance jsou považovány za dominance anomální. 

Přibližně 30-35 % populace má tedy anomální dominanci hemisfér. Leváctví, popřípadě 

nevyhraněnému praváctví, je navíc přisuzován vztah týkající se propojení s vysokým 

talentem nebo naopak poruchami a onemocněním. U levorukých mužů se častěji 

objevují poruchy řeči a jazyka spolu s alergickými onemocněními. Naopak 

mezi nevyhraněnými praváky je častý výskyt profesionálních atletů, výtvarníků, 

architektů, matematiků a osob s nadáním pro hudbu. (Koukolík, 1997) 

Jejich teorie se také domnívá, že výše nitroděložní hladiny testosteronu se podílí 

na vývoji anomální dominance. Hladina testosteronu také ovlivňuje vývoj thymu, což 

vysvětluje výskyt imunitních onemocnění u leváků. (Koukolík, 2000) 

 

6.2.2 Corballisova teorie 

Podle Corballise je vazba laterality včetně praxie a řeči na stejnou hemisféru 

způsobena v obou případech vyžadováním jemné motorické kontroly. Není však 

vysvětleno, proč se u většiny lidí jedná právě o levou polovinu mozku. Kromě toho mají 

i leváci vázanou praxii a řeč na hemisféru levou, nikoli pravou. (Koukolík, 2000) 

 

6.2.3 Afázie 

Porucha vyjadřování a chápání jazyka podmíněná poškozením mozku se jmenuje 

afázie. Pacient stižený afázií není schopen přesně proměnit neslovní mentální 

reprezentace tvořící myšlení do symbolů a gramatického uspořádání jazyka a naopak – 
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tvorba mentálních reprezentací myšlení ze slyšených nebo čtených vět je při některých 

druzích afázií postižena také. Viz obrázek číslo 29. (Koukolík, 2000, str. 125) 

 

Obrázek číslo 29 – základní rozlišovací znaky klasických a neklasických afázií 

(Koukolík, 2000, str. 126) 

 

6.3 Mozek a hybnost 

Somatická motorická aktivita závisí výhradně na charakteru a frekvenci výbojů 

míšních motoneuronů a homologních neuronů v motorických jádrech hlavových nervů. 

Tyto neurony, které jsou konečnou společnou drahou ke kosterním svalům, jsou 

bombardovány impulsy z ohromné řady drah. Do každého míšního motoneuronu 

přichází mnoho vstupů z téhož míšního segmentu. (Ganong, 2005, str. 209) 
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Motorický výstup je jednak řízený vůlí a jednak mimovolní (reflexní). O řízení 

pohybů vůlí toho zatím stále moc nevíme. K pohybu končetinou musí mozek plánovat 

pohyby, sestavit odpovídající současné pohyby kloubů a přizpůsobovat plán faktickému 

provádění. Přesto je značné množství důkazů o existenci řídícího schématu motorické 

činnosti. Viz obrázek číslo 30. (Ganong, 2005) 

 

 

Obrázek číslo 30 – kontrola volních pohybů 

(Ganong, 2005, str. 210) 

 

Z korových asociačních oblastí přicházejí příkazy týkající se volních pohybů. 

Plánování pohybů probíhá v kůře, také v bazálních gangliích a laterálních částech 

hemisfér mozečku. Mozeček a bazální ganglia posílají informace thalamickými drahami 

do motorické a premotorické kůry. Příkazy týkající se motoriky jsou z motorické kůry 

převáděny k motoneuronům v mozkovém kmeni. (Ganong, 2005) 
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Obrázek číslo 31 – motorická kůra 

(Ganong, 2005, str. 211) 

 

Procházející nervová vlákna z motorické kůry do jader hlavových nervů vytvářejí 

kortikobulbární dráhu. Vlákna křižující střední čáru v pyramidách prodloužené míchy a 

tvořící tractus corticospinalis lateralis, tvoří 80 % všech vláken kortikospinální dráhy. 

Zbývajících 20 % vláken, která střední čáru nepřekračují před úrovní, kde tvoří synapse 

s motorickými neurony, tvoří tractus corticospinalis ventralis (anterior). Dráha navíc 

obsahuje kortikospinální neurony, které nekříží střední čáru a končí na stejné straně těla. 

(Ganong, 2005) 
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Obrázek číslo 32 – kortikospinální dráhy 

(Ganong, 2005, str. 211) 

 

Za nejznámější korovou motorickou oblast, ze které vychází systém kortikospinální a 

kortikotubulární, je považována motorická kůra v gyrus precentralis. Existují také 

doplňkové oblasti, za které je považována suplementární motorická oblast. Motorické 

reakce jsou vyvolány stimulací somatické senzorické oblasti I a II. Somatická 

senzorická oblast I se nachází v gyrus postcentralis a somatická senzorická oblast II ve 

stěně fissura Sylvii. (Ganong, 2005) 
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Různé části těla jsou reprezentovány v gyrus precentralis s nohou na vrcholu gyru a 

tváří na jeho dolní části. (Ganong, 2005, str. 211) 

 

 

Obrázek číslo 33 – motorický homunkulus 

(Ganong, 2005, str. 212) 

 

V korové motorické oblasti řídící svaly protilehlé strany těla je oblast obličeje 

reprezentována bilaterálně, ale zbytek reprezentace je pouze unilaterální. Velikost 

korové reprezentace každé části těla odpovídá velikostí dovednosti a přesnosti, s níž je 

příslušná část těla užívaná při jemném volním pohybu. Oblasti, které se podílejí na řeči 

a pohybech ruky, jsou v kůře zvlášť velké; užití faryngu, rtů a jazyka pro artikulaci a 

prstů s palci schopnými opozice při manipulaci s prostředím jsou aktivity, ve kterých 

lidé zvlášť vynikají. (Ganong, 2005, str. 211) 
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Oddělená hemisféra je schopna kontrolovat pohyby obou paží a horních částí 

dolních končetin. Pohyby ruky však kontroluje jen na opačné straně, na své straně je 

nekontroluje. (Koukolík, 2000, str. 256) 

Dříve byla za dominantní končetinu považována ta zdatnější, což se zdálo být 

potvrzováno při chůzi, kdy jde kupředu jedna noha, koná paže na opačné straně těla 

bezděčný pohyb také vpřed. Dominantní noha se určovala například při skoku do dálky, 

nebo odrazu na bruslích. (Drnková a Syllabová, 1983) 

Úsudek o překřížené lateralitě horní a dolní končetiny byl však zpochybněn. 

W. Ludwig si povšiml, že při činnostech jako kopání do míče a šlapání na kole je 

aktivnější dolní končetina na stejné straně těla jako zručnější horní končetina. Ukázalo 

se, že při činnostech, které vyžadovaly přesnost, obratnost a šikovnost, nebyla přesnější 

noha zdatnější, ale naopak druhá noha, která se vyskytovala na stejné straně jako 

obratnější ruka. A. Kučera zdůvodnil názor, že se za dominantní dolní končetinu má 

považovat ta, která je schopna obratnějších a přesnějších výkonů. (Drnková a 

Syllabová, 1983) 

Shodná lateralita dolní a horní končetiny je u pravorukých lidí asi okolo 95 %, 

u levorukých lidí je to mezi 70-75 %. Zkříženou lateralitu přisuzuje W. Ludwig a M. 

Sovák přecvičování. (Drnková a Syllabová, 1983) 

 

6.4 Mozek a zrak 

V oku je uložena vrstva receptorů a systém neuronů, které vedou signály do mozku 

od receptorů. (Ganong, 2005) 

Vnější vrstva skléra přechází v průhlednou rohovku, kterou do oka prostupují 

světelné paprsky. Pod sklérou je pigmentovaná vrstva cévnatka, obsahující cévy 

vyživující oko. Zadní část oka vystýlá sítnice, což je nervová tkáň zasahující téměř 

k řasnatému tělísku, která obsahuje receptorové buňky. (Ganong, 2005) 



68 

 

 

Obrázek číslo 34 – anatomie oka 

(Ganong, 2005, str. 155) 

 

V oční sítnici dochází k převodu viditelné části elektromagnetického spektra 

na nervové vzruchy. Za vznik těchto vzruchů a jejich rozvod kolmo na tloušťku sítnice 

jsou zodpovědné fotoreceptory, kterými jsou tyčinky, čípky, bipolární buňky a buňky 

gangliové, které jsou na nejvnitřnější vrstvě sítnice přivrácené ke sklivci. Rozvod 

horizontální a informační zpracovávání zajišťují horizontální a amakrinní buňky. 

(Koukolík, 1997) 

Axony gangliových buněk probíhají kaudálně v nervus opticus a tractus opticus a 

končí v části thalamu zvané corpus geniculatum laterale. Ke křížení vláken z obou 

nazálních polovin sítnice dochází v chiasma opticum. Ke spojení vláken z temporální 

poloviny jedné sítnice a nazální poloviny druhé sítnice s buňkami, jejichž axony poté 

tvoří tractus geniculocalcarinus, dochází v corpus geniculatum laterale. Tractus 

geniculocalcarinus poté míří do kůry laloku týlního. (Ganong, 2005) 
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Gangliové buňky sítnice jsou z 80 % neurony malé, Parvo, P a z 10 % neurony velké, 

Magno, M. Tyto velké a malé neurony promítají do P a M vrstev corpus geniculatum 

laterale. Zbylé gangliové buňky jsou označovány non-P a non-M a promítají do horních 

hrbolů čtverohrbolí. (Koukolík, 2000) 

 

 

Obrázek číslo 35 – projekce gangliových buněk 

(Ganong, 2005, str. 167) 
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Corpus geniculatum laterale je tvořeno šesti vrstvami neuronů, přičemž dvě vrstvy 

ventrální jsou velkobuněčné a čtyři vrstvy dorzální malobuněčné. Mapování poloviny 

sítnice oka probíhá jednou ve vrstvě velkobuněčné a dvakrát v malobuněčných 

vrstvách, je přitom stejnostranné a druhostranné. Pravé corpus geniculatum laterale  

mapuje neuronální události pravých polovin očí a naopak. Dráždění horní poloviny 

sítnice přivádí k činnosti dolní polovinu corpus geniculatum laterale. (Koukolík, 2000) 

Neurony corpus geniculatum laterale přenáší vlákna do primární zrakové kůry, 

označené V1. Toto označení je odvozené od pojmu vizuální. Informace z primární 

zrakové kůry V1 pokračují do korových oblastí V2, V3 a dále. Oblast V1 se dále 

rozděluje do vrstev I, II, III, IVA, IVB, IVC alfa, IVC beta, V, VIA, VIB, IVC alfa a 

IVC beta. (Koukolík, 2000) 

Primární zraková recepční oblast, Brodmannova area 17, označovaná jako V1 se 

nachází po stranách fissura calcarina. Některé axony z tractus opticus směřují 

do pretektální oblasti středního mozku a do colliculi superiores, kde dochází ke spojení, 

která zprostředkovávají zrakové reflexy a oční pohyby. Jiné axony z chiasma opticus 

směřují do suprachiasmatického jádra hypotalamu, kde dochází ke spojení, která 

synchronizují množství endokrinních a cirkadiánních rytmů se světelným cyklem. 

(Ganong, 2005) 

Oblast mozku aktivovaná zrakovým podnětem není pouze týlní lalok, ale také dolní 

část temporální kůry, zadní dolní oblasti parietální kůry, části čelního laloku a 

amygdala. U podkorových oblastí se aktivace týká nejen corpora geniculata lateralia a 

colliculi superiores, ale také pulvinar, nucleus caudatus, putamen a claustrum. 

(Ganong, 2005) 
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Obrázek číslo 36 – projekce retiny kolem fissura calcarina 

(Ganong, 2005, str. 158) 

 

 

Obrázek číslo 37 – oblasti mozku, do kterých projikuje primární zraková kůra 

(Ganong, 2005, str. 169) 
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Základní spojení sítnice – zrakový thalamus – V1 – další korové zrakové oblasti se 

dělí do systému Magno, jenž podle některých autorů začíná u M neuronů (gangliových 

buněk) sítnice, a systému Parvo, jenž začíná u jejích Parvo neuronů. Parvo systém se 

dělí do dvou podsystémů. Systém Mango a Parvo mají odlišnou architekturu a funkční 

vlastnosti. Viz obrázek 38, 39 a 40. (Koukolík, 2000, str. 23) 

Mango systém (počátek systému M neurony – V1 vrstva IVC alfa – vrstva IVB – V2… 

kůra temenních laloků) je vysoce citlivý na světelné kontrasty, v čase rozlišuje rychle. 

Prostorově rozlišuje málo, rozdíly vlnových délek světla (barvy) nerozlišuje. (Koukolík, 

2000, str. 25) 

Systém dobře rozeznává pohyby, také pohyby zdánlivé, prostorovou hloubku, 

prostorové vzdálenosti, rozlišuje stíny, obrysy, perspektivy a iluzorní hranice. 

(Koukolík, 2000) 

Hlavní projekční oblastí Mango systému je kůra zadních částí temenních laloků, 

proto se mu také říká dorzální proud (dorsal stream). Metaforicky řečeno odpovídá 

Mango systém na zrakovou otázku „Kde?“. (Koukolík, 2000, str. 25) 

Poškozením tohoto systému a jeho parietálních projekcí vznikají poruchy, při kterých 

nedochází k rozeznávání pohybů (tzv. akinetopsie) a orientaci v prostoru 

(tzv. topografická dezorientace). (Koukolík, 2000) 

Hlavní projekční oblastí Parvo systému je kůra na hranicích týlních a spánkových 

laloků, proto se mu také říká ventrální (zrakový informační) proud (ventral stream). 

Parvo systém jako celek odpovídá, opět metaforicky řečeno, na otázku „Co?“ (co to je) 

Mango a Parvo systémy spolupracují. (Koukolík, 2000, str. 25) 

Parvo systém má dvě větve, jedná se o větev Parvo-interblob a větev Parvo-blob 

systém. Větev Parvo-interblob rozlišuje rozdíly vlnové délky světla a má vysokou 

prostorovou rozlišovací schopnost. Také se účastní rozlišování tvarů a prostorové 

orientace předmětů. Naopak má malou citlivost na kontrast a pomalé rozlišování v čase. 

Větev Parvo-blob systém je také citlivá na rozdíly vlnových délek světla a pomalu 

rozlišuje v čase. Naopak má nízkou prostorovou rozlišovací schopnost a na kontrast je 

citlivá. (Koukolík, 2000) 
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Poškozením tohoto systému a jeho korových projekcí do spodních a vnitřních ploch 

týlních a spánkových laloků dochází ke vzniku poruchy rozlišování objektů 

(tzv. vizuální agnozie), barev (tzv. achromatopsie) a tváří (tzv. prozopagnozie). 

(Koukolík, 2000) 

 

 

Obrázek číslo 38 – zapojení Magno a Parvo systému 

(Koukolík, 2000, str. 23) 
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Obrázek číslo 39 – funkce Magno a Parvo systému 

(Koukolík, 2000, str. 24) 

 

 

Obrázek číslo 40 – vztah zapojení a funkce Magno a Parvo systému. 

(Koukolík, 2000, str. 24) 
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6.4.1 Zrak a hemisféry 

Normální jedinec ani jedinec s oddělenými hemisférami nedokáže zaměřit pozornost 

pravé hemisféry na bod v levém zorném poli a současně zaměřit pozornost levé 

hemisféry na bod v pravém zorném poli. (Koukolík, 1997) 

Obě hemisféry zaměří pozornost na objekt v pravém nebo levém zorném poli, jelikož 

používají pravděpodobně stejný systém pozornosti. Vyhledávání předmětu zrakem jsou 

schopné provádět obě hemisféry nezávisle na sobě, však odlišným způsobem. 

(Koukolík, 1997) 

Oddělená hemisféra kontroluje mimovolné pohyby očí ve směru od sebe i k sobě. 

Mezi oddělenými hemisférami se také přenáší informace o umístění předmětu 

v prostoru. (Koukolík, 2000) 

Zrakové zpracovávání slov probíhá v obou hemisférách také odlišným způsobem. 

Nejspíše zpracovává informace pravá hemisféra sériově, zatímco levá hemisféra 

paralelně. Ke zpracování stejného množství textu potřebuje pravá polovina mozku 

mnohem delší dobu než levá a dosažení stejné úrovně přesnosti čtení trvá pravé 

hemisféře desetinásobek doby hemisféry levé. (Koukolík, 1997) 

 

6.4.2 Zkoušky oční dominance 

Zkoušky oční dominance jsou zaměřeny dvojím způsobem. Zjišťuje se přednostně 

užívané oko při pohledu jedním okem v tzv. monokulárním vidění. Tuto zkoušku 

automaticky provádíme například při pohledu do kukátka, mikroskopu, kaleidoskopu. 

Také se zjišťuje směrovost při pohledu oběma očima v tzv. binokulárním vidění, která 

se provádí při průhledu kuželem. (Drnková a Syllabová, 1983) 
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Obrázek číslo 41 – zraková projekce 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 68) 
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Obrázek číslo 42 – zrakové dráhy 

(Ganong, 2005, str. 158) 

 

6.5 Mozek a sluch 

Ačkoli sluch má velký význam pro řečovou komunikaci, začala se ušní asymetrie 

zkoumat velmi pozdě. Zkoušku na vedoucí ucho zavedl až roku 1953 R. A. H. Pearce. 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 76) 

V uchu nalezneme receptory pro dvě smyslové modality. Orgány sluchu jsou zevní 

ucho, střední ucho a z vnitřního ucha kochlea. S rovnováhou jsou spojeny polokruhovité 

kanálky, utriculus a sacculus, ve vnitřním uchu. Receptory v polokruhových kanálcích 

reagují na rotační zrychlení, receptory utrikulu na lineární zrychlení v horizontálním 
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směru a v sakulu na lineární zrychlení ve vertikálním směru. Receptory pro sluch a 

rovnováhu jsou vláskové buňky. (Ganong, 2005, str. 177) 

Zvukové vlny jsou vedeny zevním uchem do zevního zvukovodu, který prochází 

k ušnímu bubínku. Dutina ve spánkové kosti se nazývá střední ucho a je Eustachovou 

trubicí spojena s nosohltanem. Dále se ve středním uchu nacházejí tři sluchové kůstky 

(kladívko, kovadlinka a třmínek), které jsou vzájemně propojené, a třmínek je spojen 

s oválným okénkem. Vnitřní ucho se skládá ze dvou v sobě uložených částí, kostěného 

a blanitého labyrintu. (Ganong, 2005) 

Cortiho orgán je struktura obsahující vnitřní a zevní vláskové buňky, které jsou 

receptory sluchu. Vláskové buňky kryje membrána tectorialis, do které jsou zapuštěny 

špičky vlásků zevních vlasových buněk. Většina eferentních vláken sluchového nervu 

končí na zevních vláskových buňkách, naopak většina aferentních vláken inervuje 

vnitřní vláskové buňky. (Ganong, 2005) 

 

 

Obrázek číslo 43 – anatomie ucha 

(Ganong, 2005, str. 177) 
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Sluchová dráha je neúplně křížená. Informace z pravého ucha oslovují převážně 

sluchovou kůru levé hemisféry, kůru pravé strany méně a naopak. (Koukolík, 2000) 

Axony neuronů, které inervují vláskové buňky, tvoří sluchovou (kochleární) část 

statoakustického nervu a končí v dorzálním a ventrálním nucleus cochlearis 

prodloužené míchy. (Ganong, 2005, str. 179) 

Axony, které přenášejí sluchové podněty z jader kochlei jsou vedeny různými 

drahami do colliculi inferiores a do sluchové kůry přes corpus geniculatum mediale 

thalamu. Některé axony vstupují do retikulární formace. (Ganong, 2005) 

Primární kůra sluchu se nachází v oblasti Brodmannovy arey 41 v horní části 

temporálního laloku. Na lidském mozku je zanořena na spolu laterální fisury, tak není 

na povrchu mozku vidět. Většina neuronů primární kůry odpovídá na podněty z obou 

uší. (Ganong, 2005) 

Každý vestibulární nerv končí ve stejnostranném čtyřdílném vestibulárním jádru a 

v lobus flocculonodularis mozečku. Vlákna z polokruhovitých kanálků primárně končí v 

horní a střední části vestibulárního jádra, odkud jdou projekce hlavně do jader řídících 

pohyby očí. Vlákna z utrikulu končí hlavně v laterální části (nucleus Deitersi), odkud 

vycházejí projekce do míchy. Končí také v nucleus descendens vysílajícím projekce 

do mozečku a retikulární formace. Vestibulární jádra také vysílají vlákna do thalamu a 

odsud do dvou částí primární somatosenzorické kůry. (Ganong, 2005, str. 181) 

Aktivace primární mozkové kůry je ovlivněna frekvencí zvukového signálu, jeho 

intenzitou a složitostí. Čisté tóny a čtený text aktivují nejen primární sluchovou kůru 

Heschlova závitu gyrus tempovalis transversus na horní ploše spánkových laloků, ale 

také sousední korové asociační oblasti. Tón o frekvenci 1 kHz aktivuje laterální (zevní) 

úseky Heschlova závitu, kdežto tón o frekvenci 4 kHz aktivuje mediální (vnitřní) úseky 

závitu. Větší objem mozkové kůry je aktivován vyšší intenzitou zvuku. Čtený text 

oproti čistému tónu také aktivuje větší objem kůry. A zvyšující se složitost zvukové 

úlohy aktivuje větší objem kůry vlevo než na pravé straně. (Koukolík, 2000) 

Planum temporale je obvykle větší na levé mozkové hemisféře, a to především 

u praváků. Oblast je spojena se zpracováváním zvukové řeči. Pozorováno je také, že 

planum temporale je větší než normálně na levé straně u hudebníků a lidí s dokonalým 
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hudebním sluchem. Hudebníci mají zvětšené sluchové oblasti, které jsou aktivovány 

hudebními tóny a pravděpodobně také mozeček zásluhou přesným naučením pohybů 

prstů. (Ganong, 2005) 

 

 

Obrázek číslo 44 – planum temporale 

(Ganong, 2005, str. 187) 
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Obrázek číslo 45 – sluchové dráhy 

(Ganong, 2005, str. 180) 

 

 

Obrázek číslo 46 – sluchové nervové dráhy 

(Drnková a Syllabová, 1983, str. 77) 
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Obrázek číslo 47 – vestibulární dráhy 

(Ganong, 2005, str. 181) 

 

6.6 Mozek a čich 

Čichové receptory se nacházejí ve specializované části nosní sliznice, tzv. čichové 

sliznici, která má žlutavou barvu. Sliznice obsahuje podpůrné buňky, zárodečné buňky 

receptorových buněk a mezi nimi se nachází miliony receptorových buněk. Čichová 

receptorová buňka je neuron, jehož axony procházejí skrze lamina cribriformis kosti 

čichové a vedou do bulbus olfactorius. Končí na dendriteh mitrálních buněk a 

chomáčkových buněk a tvoří synapse glomeruli olfactorii. Axony mitrálních a 

chomáčkových buněk vedou přes stria olfactoria medialis a stria olfactoria lateralis 

do čichové kůry na apikální dendrity pyramidových buněk, popřípadě dalších oblastí 

mozku. (Ganong, 2005) 
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U člověka aktivuje čichání pyriformní kůru, ale zápachy a vůně, ať již s čicháním 

nebo bez něho, aktivují laterální a anteriorní orbitofrontální gyrus frontálního laloku. 

Obecně je  orbitofrontální aktivace výraznější na pravé straně než na levé. Proto je 

korová reprezentace čichového podnětu asymetrická. (Ganong, 2005, str.: 192) 

Zbylá vlákna vstupují do amygdaly a do entorhinální kůry. Amygdala 

nejpravděpodobněji zprostředkovává emoční reakce na čichové podněty a entorhinální 

kůra je spojena s čichovými vzpomínkami. (Ganong, 2005) 

 

Obrázek číslo 48 – anatomie čichu 

(Ganong, 2005, str. 191) 

 

6.7 Mozek a chuť 

Ve vazbě na praváctví nebo leváctví je lateralizováno i rozlišování chuti. Chuťová 

stimulace znamená u praváků významně vyšší aktivaci spodní části inzulární kůry levé 

hemisféry. (Koukolík, 2000, str. 250) 

Senzomotorické orgány chuti jsou chuťové pohárky, které jsou tvořeny čtyřmi druhy 

buněk. Jedná se o buňky bazální, dva typy podpůrných a vlastní chuťové receptory, 

které mají spojení se senzorickými nervovými vlákny. Chuťový pohárek je inervován 

nervovými vlákny, která přináší informaci průměrně od pěti pohárků. (Ganong, 2005) 
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Z chuťových pohárků v předních dvou třetinách jazyka vedou senzorická vlákna přes 

chorda tympani, což je větev faciálního nervu. Vlákna ze zadní třetiny jazyka přicházejí 

do mozkového kmene spolu s glosofaringeálním nervem. Vlákna z oblastí ležících mimo 

jazyk dosahují mozkového kmene prostřednictvím bloudivého nervu. Myelinizovaná, ale 

poměrně pomalu vedoucí chuťová vlákna z těchto tří nervů se na každé straně míchy 

spojují a vstupují do nucleus tractus solitarii v prodloužené míše. Zde se synapticky 

napojují na neurony druhého řádu, jejichž axony se kříží ve střední čáře, připojují se k 

lemniscus medialis a končí společně s vlákny pro čití dotyku, bolesti a teploty ve 

specifických senzorických převodních jádrech thalamu. Odtud se vzruchy převádějí do 

korové oblasti pro chuť, ležící v dolní části gyrus postcentralis. (Ganong, 2005, str. 195) 

 

 

Obrázek číslo 49 – schéma chuťových drah 

(Ganong, 2005, str. 196) 
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6.8 Mozek a paměť 

První vyšetření pacientů s oddělenými hemisférami poukázalo na poruchy 

krátkodobé paměti. K narušení znovu poznávání však nedošlo, což bylo prokázáno 

opětovnými pokusy. Poškození volného vybavování nastalo při narušení zadní části 

corpus callosum. Nejspíše se jednalo o poškození součásti systému pro ukládání dat 

do dlouhodobé paměti, jelikož v případě narušení přední části corpus callosum 

k poruchám paměti nedošlo. (Koukolík, 1997) 

Byly prováděny pokusy, které měly najít rozdílné činnosti mozku při zapamatování a 

vybavování obecné polohy a polohy určitých předmětů. Zapamatovávání obecné polohy 

a polohy předmětů aktivovalo například korové oblasti levé hemisféry, při vybavování 

polohy předmětu a polohy obecné docházelo k aktivaci například korové oblasti pravé 

hemisféry frontální, orbitální a ventrální. Zapamatování a vybavování polohy je tedy 

laterizováno v pravé i levé hemisféře. (Koukolík, 1997) 

Z neuropsychologického hlediska má krátkodobá paměť tři složky: fonologickou 

smyčku, vizuospaciální náčrtník a centrální výkonnostní složku. Systém fonologické 

smyčky ukládá zvukové, jak řečové tak neřečové informace, které se vytrácejí do pár 

sekund, ale opakováním se mohou udržovat dlouhodobě. Činnost vizuospaciálního 

náčrtníku souvisí s aktivací zrakové kůry týlních laloků i kůry čelních a temenních 

laloků. Dochází k rychlému zapamatování informací, které jsou po krátké době 

zapomenuty, aby uvolnily místo jiným informacím. Centrální výkonnostní složka je 

vázaná na činnost předních a dorzolaterálních úseků nefrontální kůry. Aktivace kůry se 

zvyšuje při rostoucí zátěži pracovní, krátkodobé paměti úlohami orientovanými 

na rotaci předmětu v prostoru. (Koukolík, 2000) 

Kapacita pracovní paměti je omezená. Mnohoslabičná slova se udržují obtížněji než 

slova jednoslabičná. PET dokládá, že činnost fonologické smyčky souvisí s aktivací 

levostranné kůry v bezprostředním okolí Sylviovy rýhy (perisylviánské kortexy). 

Nehlasné opakování souvisí s aktivací Brocovy oblasti. Je možné, že fonologická 

smyčka je klíčový systém řečového a jazykového vývoje malých dětí. (Koukolík, 2000, 

str. 86) 



86 

 

 

Obrázek číslo 50 – primární senzorické, motorické a asociační oblasti 

(Ganong 2005, str. 279) 

 

 

Obrázek číslo 51 – aktivace oblastí mozku při různých činnostech 

(Ganong, 2005, str. 274) 
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Obrázek číslo 52 – lidský mozek 

(Synek, 1991, str. 107)        
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II Praktická část 1 

1.1 Metoda průzkumu 

Průzkum byl ve formě terénního šetření a pozorování. Docházelo k získávání údajů v 

podobě číslovkou udaného množství dětí píšících levou rukou na spolupracujících 

školách. Průzkum byl prováděn k ověření či případnému vyvrácení tvrzení o výskytu 

leváků v České republice. V průzkumu se přihlíželo pouze k tomu, jakou rukou děti 

píší, z čehož se jejich pravá lateralita nedá odvodit. 

 

1.2 Výběr zkoumaného souboru osob 

Pro praktickou část bylo zvoleno několik kritérií, která musela být školní institucí 

splněna. Hlavní roli hrál odpovídající věk dětí a lokalita školy. Jednalo se o děti ve věku 

od 6 do 15 (16) let, které již podléhají povinné školní docházce. Proto nebyly 

kontaktovány mateřské školy, střední školy, čtyřletá gymnázia, ani vysoké školy. 

Kontaktovány byly pouze základní školy a víceletá gymnázia v okrese Nymburk ve 

Středočeském kraji. 

 

1.3 Průběh průzkumu 

Průzkum probíhal na základních školách a jednom osmiletém gymnáziu v okrese 

Nymburk. Písemně bylo kontaktováno přibližně 30 škol, bez ohledu na jejich velikost a 

počet žáků. Byl zaslán e-mail vedení školy, ředitelům nebo jejich zástupcům, s prosbou 

o poskytnutí informací týkajících se výskytu dětí píšících levou rukou v jednotlivých 

ročnících na jejich školách.   

Vedení školy byla navrhnuta možnost zaslání tabulky s žádostí o její pravdivé 

vyplnění, nebo moje osobní účast a vlastní zjištění údajů. Ředitelé menších 

„vesnických“ škol byli velice ochotní sami poskytnutou tabulku vyplnit a obratem zaslat 

zpět. Tři největší školy mi umožnily osobní zjištění výskytu leváků na jejich školách v 

jednotlivých třídách. Měla jsem možnost každou třídu navštívit a sama si leváky 
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spočítat, bez ohledu zda právě probíhala hodina či nikoli, jelikož každý učitel na škole 

byl o průběhu průzkumu informován a byli velice vstřícní i přes narušení výuky. 

 

1.4 Cíl praktické části 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce bylo prozkoumání, zda v 

publikacích, ze kterých jsem čerpala, jsou reálné údaje týkající se výskytu leváků v 

České republice. Za leváky jsem v tomto případě považovala děti, které při psaní 

upřednostňují levou ruku. Prokazování laterality u každého dítěte na školách, které 

souhlasily se spoluprácí, bylo nereálné. A také mě spíše zajímal fakt, kolik dětí v dnešní 

době píše levou rukou než dominance, která z hemisfér v dětské populaci převyšuje. 

Průzkum by měl zmapovat současný výskyt leváků u dětí ve věku od 6 do 15 (16) 

let. Tedy dětí, kterých se týká povinná školní docházka zahrnující 1. a 2. stupeň 

základní školy a také první čtyři ročníky osmiletých gymnázií. 

 

1.5 Vyhodnocení průzkumu 

Na průzkum levorukosti nakonec z kontaktovaných 30 škol přistoupilo 10, z toho 3 

školy mají nad 600 žáků a zahrnují 1. i 2. stupeň, 1 škola má nad 300 žáků a zahrnuje 1. 

i 2. stupeň, 2 školy mají nad 150 žáků a zahrnují 1. i 2. stupeň, 3 školy mají od 20 do 

120 žáků a zahrnují pouze 1. stupeň základního vzdělání a průzkumu se také zúčastnily 

4 ročníky jednoho osmiletého gymnázia, které mají přes 200 žáků. 
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VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ DĚTI 

 CHLAPCI DÍVKY 
CHLAPCI + 

DÍVKY 

LEVORUKOST 

183  

(5,9% z 3122) 

(55,8% z 328) 

(11,6% z 1574) 

145  

(4,6% z 3122) 

(44,2% z 328) 

(9,4% z 1548) 

328 (10,5%) 

PRAVORUKOST 

1391  

(44,6% z 3122) 

(49,8% z 2794) 

(88,4% z 1574) 

1403  

(44,9% z 3122) 

(50,2% z 2794) 

(90,6% z 1548) 

2794 (89,5%) 

CELKEM 1574 (50,4%) 1548 (49,6%) 3122 (100%) 

 

1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DĚTI 6-11 (12) let 

 
1. 

TŘÍDA 

2. 

TŘÍDA 

3. 

TŘÍDA 

4. 

TŘÍDA 

5. 

TŘÍDA 

VŠECHNY 

TŘÍDY 

CHALPCI 

CELKEM 
178 196 187 154 160 875 

LEVÁCI 16 20 30 14 17 97 

DÍVKY 

CELKEM 
184 203 210 146 157 900 

LEVAČKY 20 17 20 8 14 79 

CHLAPCI + 

DÍVKY 
362 399 397 300 317 1775 

LEVORUKOST 36 37 50 22 31 176 
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2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a VÍCELETÁ GYMNÁZIA - DĚTI 11-15(16) let 

 6. TŘÍDA 7. TŘÍDA 8. TŘÍDA 9. TŘÍDA 
VŠECHNY 

TŘÍDY 

CHLAPCI 

CELKEM 
177 183 173 166 699 

LEVÁCI 22 24 18 22 86 

DÍVKY 

CELKEM 
146 178 152 172 648 

LEVAČKY 13 17 21 15 66 

CHLAPCI + 

DÍVKY 
323 361 325 338 1347 

LEVORUKOST 35 41 39 37 152 

 

1.6 Závěr průzkumu 

Průzkumu, který jsem prováděla, se zúčastnilo celkem 3122 (100 %) dětí ve věku od 

6 do 15 (16) let. Z toho chlapců bylo 1574 (50,4 %) a dívek 1548 (49,6 %). Viz přílohy, 

praktická část 1, příloha č. 25 – graf. 

Z celkového počtu dětí bylo 328 dětí levorukých, což činí právě 10,5 %, které knižní 

zdroje přibližně uváděly, a já jsem si tímto průzkumem ověřila, že údaje uváděné v 

knihách, jsou stále reálné. Je tedy možné říci, že každé desáté dítě píše levou rukou, ale 

vzhledem k vycházejícím procentům jich bude nepatrně více. Viz přílohy, praktická část 

1, příloha č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – grafy. 

Také se potvrdilo, že je více levorukých chlapců. I když se pokusů více chlapců 

zúčastnilo, z 1574 jich 183 (11,6 %) bylo levorukých, dívek se zúčastnilo 1548 a 

levorukých jich bylo 145 (9,4 %). Dala by se také předpokládat pravdivost tvrzení, že 

levorukých mužů je přibližně 12 % a žen 8 %, i když v mém průzkumu vyšel počet 

levorukých dívek vyšší, stále je jich procentuálně méně než chlapců. Viz přílohy, 

praktická část 1, příloha č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – grafy. 
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Na závěr musíme také počítat s tím, že tyto informace zahrnují výskyt leváků jen v 

okrese Nymburk v určité věkové skupině a nikoli v celé České republice. Kdyby bylo 

možné provést výzkum na celém našem území a zúčastnil by se ho každý obyvatel bez 

ohledu na věk, výsledná čísla by byla pravděpodobně opět odlišná. Ale bohužel se 

domnívám, že není možné takto rozsáhlé šetření uskutečnit, i když by to bylo velice 

zajímavé.  
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II Praktická část 2 

2.1 Metoda výzkumu 

Výzkum byl proveden formou osobního kontaktu s vybranými jedinci, kteří splňovali 

kritéria stanovená pro tuto část bakalářské práce. Zjišťovaly se údaje týkající se 

laterality dětí. Byly plněny úkoly, které měly poukázat na dominanci jednoho z 

párových orgánů. Úkoly, které děti plnily, měly stanovit dominantní horní končetinu, 

dolní končetinu a oko. 

 

2.2 Výběr zkoumaného souboru osob 

Pro druhou praktickou část bylo zvoleno několik kritérií, která musela být školní 

institucí splněna. Hlavní roli hrál věk dětí a jejich nástup do školy. Jednalo se o děti ve 

věku od 5 do 6 (7) let, které se již účastnily zápisu do prvních tříd, nebo popřípadě byl 

nástup do školy odložen z důvodů, které nehrály ve výzkumu žádnou roli. V tomto 

případě byla kontaktována pouze jedna mateřská škola ve městě Nymburk ve 

Středočeském kraji.  

 

2.3 Průběh výzkumu 

Výzkum probíhal v Mateřské školce Čtyřlístek v Nymburce. Paní ředitelka mateřské 

školy byla osobně kontaktována a požádána o svolení k provedení výzkumu laterality 

na její škole.  

Vedení školky bylo velice vstřícné a jediné kritérium, které muselo být splněno pro 

uskutečnění výzkumu stanovený školkou, ale také právními normami, byly písemné 

souhlasy rodičů dětí, které se měly testování zúčastnit. Jak se ukázalo, rodiče s 

testováním neměli problém. Viz přílohy, praktická část 2, příloha č. 1. 

Výzkum trval přibližně půl dne, kdy jednotlivě každé dítě prokazovalo svoji 

obratnost v plnění jednotlivých úkolů. Úkoly nebyly nijak těžké, neohrožovaly 

psychickou ani fyzickou stránku dítěte a děti byly velice ochotné úkoly plnit. Viz 

přílohy, praktická část 2, příloha č. 2 – tabulka. 
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2.4 Cíl praktické části 

Hlavním cílem druhé praktické části bylo prokázání, že shodná lateralita párových 

orgánů není vždy reálná. Jedinec, který má například dominantní pravou ruku, může mít 

zároveň dominantní levou nohu a levé oko.  

 

2.5 Vyhodnocení výzkumu 

Výzkumu laterality se nakonec zúčastnilo 14 dětí z toho 8 chlapců a 6 dívek. V 

posledním ročníku mateřské školky je zapsáno celkem 25 dětí, ale pouze 20 z nich 

pravidelně do školky dochází. U 18 dětí byl rodiči podepsán souhlas s testováním. V 

den výzkumu však 4 děti nepřišly a tak úkoly plnilo 14 předškoláků. 

Navázat jednotlivě s každým dítětem osobní kontakt a provést postupně všechny 

úkoly, bylo velmi časově náročné, protože se dětem muselo vše v klidu vysvětlit a s 

ničím nepospíchat. Každý předškolák na novou cizí osobu v již ustáleném kolektivu 

spolužáků a vyučujících reagoval trochu odlišně a objevily se i děti, které měly se svým 

chováním trochu problémy. 

Vše se nakonec v klidu, za pomoci autority dětí v podobě paní učitelky, bez větších 

problémů zvládlo. 

 

2.6 Závěr výzkumu 

Výzkumu, který jsem prováděla, se zúčastnilo 14 (100 %) dětí ve věku od 5 do 6 (7) 

let. Z toho chlapců bylo 8 (57 %) a dívek 6 (43 %). Viz přílohy, praktická část 2, příloha 

č. 3 – 16 – tabulky. 

Došlo k potvrzení, že všichni lidé nemají shodnou lateralitu ruky, nohy a oka. U 

necelé poloviny dětí byla prokázána překřížená lateralita. I když se jedná teprve o děti 

předškolního věku, u kterých může ještě ke změně preference strany párových orgánů 

dojít, nemusí být tyto změny natolik veliké, aby se staly jednostrannými praváky, 

popřípadě leváky. Samozřejmě ani u dětí, které se nyní ve zkoumaných směrech 
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projevovaly jako praváci, nemůžeme s naprostou jistotou říci, že tomu tak doopravdy 

zůstane. Překřížená lateralita se může projevit změnou preference například oka nebo 

nohy. Navíc jsem testovala pouze horní a dolní končetinu a zrak, nedošlo ke zkoumání 

například sluchu. Viz přílohy, praktická část 2, příloha č. 17 – 29 – grafy. 

Testy, které děti absolvovaly, nejsou odpovídající testy laterality a skutečné výsledky 

mohou být odlišné, i když předpokládám, že by mohly být ve značné míře shodné. 

Také je důležité zmínit, že úkoly týkající se házení míče jednou rukou a tleskání 

nejsou vhodné pro děti v mateřské školce. I když jsou výsledky do tabulek zahrnuty, 

osobně je nepovažuji za 100% věrohodné. Každé z testovaných dětí se zmínilo, že házet 

míč jednou rukou neumí, což se při zkouškách také potvrdilo, a chytání dělalo mnohem 

větší problém. Proto měly děti za úkol zkusit házet a chytat každou rukou zvlášť a říci, 

kterou rukou jim to jde lépe. Také tleskání se jevilo jako nevhodný úkol, jelikož u takto 

starých dětí netleská jedna ruka do druhé, ale obě ruce tleskají proti sobě. Domnívám se 

tedy, že není vhodné tyto zkoušky na dominantní ruku do testů zahrnovat, i když dítěti 

nijak neuškodí, myslím si, že nám naopak k ničemu nepřispějí. 
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Diskuze 

Obdobnou problematiku, přesněji lateralitu jako pedagogický problém, řešila ve své 

bakalářské práci v roce 2014 Gabriela Obselková, studentka Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích. 

Výzkum G. Obselkové je zaměřený na spolupráci s dětmi v různých věkových 

kategoriích, u kterých zjišťuje druh, typ a stupeň laterality jedinců. Část práce je také 

zaměřena na míru střídání ruky ve vybraných činnostech u dětí ve věku od 5 do 6 (7) 

let. 

Obě práce se zaměřují různými druhy činností na horní končetiny, jejich výběr a 

použití. Práce se shodují s výběrem činností, jako je malování, kreslení a podání ruky 

při pozdravu. Moje bakalářská práce navíc zahrnuje navlékání korálků, sepnutí rukou, 

tleskání, házení míčem, počítání do pěti na prstech jedné ruky a podpis. Práce G. 

Obselkové ještě hodnotí výběr ruky při užití příboru a stříhání nůžky. Výhodou práce G. 

Obselkové je větší množství testovaných dětí, kterých bylo 26. Mého výzkumu se 

zúčastnilo 14 dětí. 

Výsledek prací je téměř totožný. Obě práce shledaly, že u dětí ve věku od 5 do 6(7) 

let nedochází k velkému střídání rukou, i když se výjimky při vybraných činnostech 

objevují. Při mém výzkumu bylo zjištěno nejvíce střídání rukou při navlékání korálků u 

13,3% (2 z 15) dětí, vybarvování u 6,7 % (1 z 15) dětí a počítání na jedné ruce u 6,7 % 

(1 z 15) dětí. V práci G. Obselkové je největší střídání rukou zaznamenáno u kreslení, 

malování 38,5 % (10 z 26) dětí, při jídle lžící 23,1 % (6 z 26) dětí a pouze u 3,8 % (1 z 

26) dětí zaznamenala střídání rukou během používání nůžek. 

Při podávání ruky během pozdravu, používají všechny děti společensky uznávanou 

pravou ruku. V tomto případě došly obě práce k téměř shodnému výsledku, pouze jeden 

předškolák, v mém případě, při podání ruky váhal. 
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V době přeučování, kdy se leváctví nemilosrdně ničilo, byl počet levorukých dětí 

odhadován na pouhá 2 – 3 %. V době, kdy měli učitelé a vychovatelé za úkol 

podporovat děti levoruké a především brát ohledy na děti přeučené, tzn. po vydání 

věstníku Ministerstvem školství a ministerstvem kultury a informací, vzrostl výskyt 

leváků na 5 %.  

V posledních několika desítkách let je mnohými autory knih, které se věnují 

lateralitě, zabývají se levorukostí a jejím výzkumem (M. Sovák, F. Synek, J. M. Healey, 

H. J. Zoche, Z. Drnková a R. Syllabová) určen počet levorukých dětí na 10 %.  

Přesto, že výsledky výzkumu týkající se výskytu levorukých dětí vyšly ve shodě s údaji 

knižních zdrojů, ze kterých jsem čerpala, je udivující, že výskyt leváků po zakončení 

přeučování nevzrostl mnohem více. 

Je opravdu možné, aby pravoruká civilizace měla na leváky, tak značný vliv jak se 

autoři ve svých knihách zmiňují? 

Osobně se domnívám, že ano. Z vlastní zkušenosti vím, že i lidé, kteří ve většině 

případů používají výhradně levou ruku, často bez rozmyšlení a jediného zaváhání 

použijí ruku pravou. Důvodem je, že daný úkon je orientován pouze pro pravou ruku a 

levák si již v průběhu času na použití pravé ruky navykl. Jedná se například o otvírání 

ledničky, kráječ chleba, otvírání dveří, otvírák konzerv, šicí stroj, jízdu dopravním 

prostředkem napravo a řadicí páka v autě, otvírání oken, hudební nástroje, vývrtka na 

víno, použití šroubováku, seřizování hodinek a také moderní technika v podobě 

smartphone a ovladačů k televizi.  

Nakonec je také důležité zmínit, že lateralita není vlastnost typická pouze pro 

člověka. Již Elkhonon Goldberg se ve své knize, s názvem Jak nás mozek civilizuje, 

zmiňuje o tom, že lateralita se vyskytuje i u mnoha druhů opic a lidoopů: „ Lateralita 

není jedinečná lidská vlastnost. U mnoha opičích druhů, jak u lidoopů, tak u opic, vede 

v průběhu celého života zvířete, a to soustavně, jedna ruka, zatímco ta druhá je 

podřízená.“ (Goldberg, 2004, str. 115) Také tvrdí, že pravorukost a levorukost je v 

jednotlivých populacích opic a dalších lidoopů rozložena celkem rovnoměrně, oproti 

lidské populaci, která je z 90 % pravoruká. 
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Lidoopům se věnuje Marina Vančatová ve své doktorské disertační práci na téma 

Nástroje chování vyšších primátů: od manipulačních aktivit k používání nástrojů. V této 

práci je sledována manipulační aktivita u 9 šimpanzů, 5 orangutanů a 2 goril. Tito 

jedinci kromě jedné ruky používají k manipulaci také kombinaci obou rukou, ruka-

noha, ruka-ústa, popřípadě jen ústa.  

„Obecně je u lidoopů vychovaných člověkem překvapivě nízká lateralizace. Při obecném 

porovnávání výsledků všech tří druhů zkoumaných lidoopů můžeme konstatovat, že 

nacházíme určité podobnosti mezi šimpanzi a orangutany a odlišnosti mezi oběma 

zmíněnými rody a gorilami.“ (Vančatová, 2011, str. 60) 

„Naše zkušenost ukazuje, že lateralita v zajetí může být posílena motivací, ale i v tomto 

existuje velká variabilita. Zdá se, že lateralita v zajetí může být vysoká u orangutanů, ale i v 

tomto případě se ukazuje, že pokud není dostatečná motivace a příslušný kontext lateralita 

není zjevná, projevuje se obourukost.“ (Vančatová, 2011, str. 152) 

Během výzkumu a práce s vybranými jedinci narazila M. Vančatová na šimpanze, 

který využíval převážně levé ruky při sledovaných činnostech. 

Tím tedy dochází k potvrzení, že lateralita není vlastností pouze člověka, ale také 

dalších lidoopů. Nelze však potvrdit tvrzení E. Goldberga, že je levorukost a 

pravorukost ve stejném poměru.  

Již po několik desetiletí je levorukost brána za přirozenou vlastnost člověka jako 

pravorukost. Došlo k zavržení přeučování výhradně na pravou ruku, levorucí lidé nejsou 

spojováni s ďáblem, nejsou považováni za méněcenné a například ve sportech, jako je 

hokej a tenis si leváků velice cení, protože díky své levorukosti jsou obávanými 

protihráči.  

Přesto jsou levorucí lidé nadále ovlivňováni pravorukou civilizací. I když se nejedná 

o ovlivňování úmyslné, dochází k němu v dosti značné míře nadále. Pravorukost světu 

vládla, vládne a bude vládnout dál. Stále máme svět pravorukých, kterému se leváci 

musí přizpůsobovat, ale tím, že v tomto světě vyrůstají, si tuto skutečnost ani 

neuvědomují. Pokud by však mělo dojít k převaze levoruké civilizace a přizpůsobení 

praváků, zafixování jejich nevědomého přizpůsobení by trvalo mnoho let. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou levorukosti. Toto téma není 

v laické společnosti tolik aktuální, jak by bylo zapotřebí. A přiznejme si, že je nutné, 

aby se vyučující na levoruké děti více zaměřili.  

Při provádění průzkumu týkající se výskytu levorukých dětí v naší populaci, jsem na 

základních školách narazila na zajímavý fakt, a nebylo to zrovna příjemné zjištění. 

Většina třídních učitelů vůbec nevěděla, že ve svých třídách mají leváky. Tím pádem 

nebyl ve třídě dodržován zasedací pořádek, který by měl být levákům přizpůsoben. Děti 

píšící levou rukou mají sedět na levé straně lavice v řadě co nejblíže k oknu, aby měly 

dostatek světla, při psaní levou rukou si nestínily, a pokud je jejich spolusedící pravák, 

aby si vzájemně nedrkaly. V lavici mohou sedět dva leváci nebo levák s pravákem, já 

osobně bych z vlastní zkušenosti doporučovala spíše leváka s pravákem, protože lidé 

píšící levou rukou mají tendenci při psaní zabírat větší část psací plochy, naopak u 

praváků tomu tak není. 

Úkolem první poloviny praktické části bylo prověření výskytu levorukých dětí v naší 

společnosti a porovnání s informacemi v knihách, ze kterých jsem čerpala. Během 

tohoto průzkumu jsem dospěla k závěru, který se shoduje s údaji citované literatury. 

Procentuální výskyt levorukých dětí je přibližně 10 %. I když jsem zahrnula pouze děti 

v Nymburském okrese ve věku od 6 do 15 (16) let, dá se předpokládat, že by se po 

zaznamenání všech dětí z celé České republiky v tomto věkovém rozmezí procentuální 

výskyt s největší pravděpodobností změnil, ale jeho změny by nebyly nijak veliké. 

Vyskytly by se kraje s větším počtem levorukých dětí, který by přesahoval 10 %, a 

naopak by se vyskytly kraje, kde by výskyt 10 % nedosáhl. Přesto by se po 

zprůměrování jednotlivých hodnot opět dospělo k výsledku velice blízkého 10 %. V 

případě zjišťování výskytu všech leváků na našem území bez ohledu na věk a pohlaví, 

lze předpokládat, že by byl průzkum velice těžce proveditelný. 

Úkolem druhé poloviny praktické části bylo prokázání, že shodná lateralita párových 

orgánů (ruka, noha, oko) není vždy reálná. Výzkum probíhal v mateřské školce ve 

městě Nymburk u dětí ve věku od 5 do 6 (7) let. Po vyhodnocení výzkumu došlo k 

potvrzení, že všichni nemáme shodnou lateralitu ruky, nohy a oka. U některých jedinců 
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byla prokázána překřížená lateralita. Samozřejmě je u takto malých dětí důležité brát v 

potaz, že může nastat změna preference strany párových orgánů. Přesto se nejspíše 

nebude jednat o změny tak veliké, aby se z dětí stali jednostranní praváci, či leváci. 

Levorukost je projevem laterality stejně jako praváctví a má také stejnou hodnotu. I 

když je výskyt levorukých lidí ve společnosti velice nízký, nemělo by docházet k jejímu 

úmyslnému odstraňování. Pokud by někdy mělo dojít k úpadku leváků, ať je to tedy 

pouze přirozenou cestou. 
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Příloha číslo 1 – graf – celkový počet dětí (lateralita) 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 3122 (100 %) dětí, z toho 2794 (89,5 %) dětí psalo 

pravou rukou a pouhých 328 (10,5 %) dětí psalo rukou levou.  

 

 

 

Příloha číslo 2 – graf – celkový počet dětí (lateralita + pohlaví) 

Z již zmíněných 3122 dětí bylo 1574 (50,5 %) chlapců a 1548 (49,5 %) dívek.  

Z grafu je patrné, že z celkového počtu zúčastněných dětí bylo 183 (5,9 %) chlapců 

leváků a 145 (4,6 %) dívek levaček. Pravorukých chlapců bylo 1391 (44,6 %) a 

pravorukých dívek 1403 (44,9 %).  

Pravorukost 
2794 

(89,5 %) 

Levorukost 
328 

(10,5 %) 

Chlapci praváci 
1391 

(44,6 %) 

Chlapci leváci 
183 

(5,9 %) 

Dívky pravačky 
1403 

(44,9 %) 

Dívky levačky 
145 

(4,6 %) 
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Příloha číslo 3 – graf – 1. stupeň základní školy (lateralita) 

Dětí ve věku od 6 do 12 let, které navštěvovaly 1. stupeň základní školy, bylo 1775 

(100 %).  

Levou rukou psalo 176 (9,9 %) dětí a pravou rukou psalo 1599 (90,1 %) dětí, 

bez ohledu na pohlaví. 

 

 

 

Příloha číslo 4 – graf – 1. stupeň základní školy (lateralita + pohlaví) 

Zaměříme-li se na výskyt levorukosti a pravorukosti u pohlaví, zjistíme, že na 1. stupni 

bylo 79 (4,5 %) levorukých dívek a 97 (5,5 %) levorukých chlapců. Dívek pravaček 

bylo 821 (46,2 %) a chlapců praváků bylo 778 (43,8 %). 

 

Pravorukost 
1599 

(90,1 %) 

Levorukost 
176 

(9,9 %) 

Chlapci praváci 
778 

(43,8 %) 

Chlapci leváci 
97 

(5,5 %) 

Dívky pravačky 
821 

(46,2 %) 

Dívky levačky 
79 

(4,5 %) 
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Příloha číslo 5 – graf – 1. třída (lateralita) 

Z 1. tříd základních škol se průzkumu zúčastnilo 362 (100 %) dětí. Jedná se o děti 

ve věku od 6 do 8 let. Levorukých dětí bylo 36 (9,9 %) a pravorukých dětí bylo 326 

(90,1 %). 

 

 

 

Příloha číslo 6 – graf – 1. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 1. třídu bylo 16 (4,4 %) chlapců leváků a 20 (5,5 %) dívek 

levaček. Pravorukých chlapců bylo 162 (44,8 %) a pravorukých dívek 164 (45,3 %).  

 

 

Pravorukost 
326 

(90,1 %) 

Levorukost 
36 

(9,9 %) 

Chlapci praváci 
162 

(44,8 %) 

Chlapci leváci 
16 

(4,4 %) 

Dívky pravačky 
164 

(45,3 %) 

Dívky levačky 
20 

(5,5 %) 
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Příloha číslo 7 – graf – 2. třída (lateralita) 

Z 2. tříd základních škol se průzkumu zúčastnilo 399 (100 %) dětí. Jedná se o děti 

ve věku od 7 do 9 let. Levorukých dětí bylo 37 (9,3 %) a pravorukých dětí bylo 362 

(90,7 %). 

 

 

 

Příloha číslo 8 – graf – 2. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 2. třídu bylo 20 (5 %) chlapců leváků a 17 (4,3 %) dívek levaček. 

Pravorukých chlapců bylo 176 (44,1 %) a pravorukých dívek 186 (46,6 %). 

 

 

Pravorukost 
362 

(90,7 %) 

Levorukost 
37 

(9,3 %) 

Chlapci praváci 
176 

(44,1 %) 

Chlapci leváci 
20 

(5 %) 

Dívky pravačky 
186 

(46,6 %) 

Dívky levačky 
17 

(4,3 %) 
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Příloha číslo 9 – graf – 3. třída (lateralita) 

Z 3. tříd základních škol se průzkumu zúčastnilo 397(100 %) dětí. Jedná se o děti 

ve věku od 8 do 10 let. Levorukých dětí bylo 50 (12,6 %) a pravorukých dětí bylo 347 

(87,4 %). 

 

 

 

Příloha číslo 10 – graf – 3. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 3. třídu bylo 30 (7,6 %) chlapců leváků a 20 (5 %) dívek levaček. 

Pravorukých chlapců bylo 157 (39,5 %) a pravorukých dívek 190 (47,9 %). 

 

 

Pravorukost 
347 

(87,4 %) 

Levorukost 
50 

(12,6 %) 

Chlapci praváci 
157 

(39,5 %) 

Chlapci leváci 
30 

(7,6 %) 

Dívky pravačky 
190 

(47,9 %) 

Dívky levačky 
20 

(5 %) 
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Příloha číslo 11 – graf – 4. třída (lateralita) 

Ze 4. tříd základních škol se průzkumu zúčastnilo 300 (100 %) dětí. Jedná se o děti 

ve věku od 9 do 11 let. Levorukých dětí bylo 22 (7,3 %) a pravorukých dětí bylo 278 

(92,7 %). 

 

 

 

Příloha číslo 12 – graf – 4. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 4. třídu bylo 14 (4,7 %) chlapců leváků a 8 (2,7 %) dívek levaček. 

Pravorukých chlapců bylo 140 (46,6 %) a pravorukých dívek 138 (46 %). 

 

 

Pravorukost 
278 

(92,7 %) 

Levorukost 
22 

(7,3 %) 

Chlapci praváci 
140 

(46,6 %) 

Chlapci 
leváci 

14 
(4,7 %) 

Dívky pravačky 
138 

(46 %) 

Dívky levačky 
8 

(2,7 %) 
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Příloha číslo 13 – graf – 5. třída (lateralita) 

Z 5. tříd základních škol se průzkumu zúčastnilo 317 (100 %) dětí. Jedná se o děti 

ve věku od 9 do 11 let. Levorukých dětí bylo 31 (9,8 %) a pravorukých dětí bylo 286 

(90,2 %). 

 

 

 

Příloha číslo 14 – graf – 5. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 5. třídu bylo 17 (5,4 %) chlapců leváků a 14 (4,4 %) dívek 

levaček. Pravorukých chlapců bylo 143 (45,1 %) a pravorukých dívek také 143 

(45,1 %). 

Pravorukost 
286 

(90,2 %) 

Levorukost 
31 

(9,8 %) 

Chlapci praváci 
143 

(45,1 %) 

Chlapci leváci 
17 

(5,4 %) 

Dívky pravačky 
143 

(45,1 %) 

Dívky levačky 
14 

(4,4 %) 
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Příloha číslo 15 – graf – 2. stupeň základní školy (lateralita) 

Dětí ve věku od 11 do 16 let, které navštěvovaly 2. stupeň základní školy, popřípadě 

víceleté gymnázium, bylo 1347 (100 %).  

Levou rukou psalo 152 (11,3 %) dětí a pravou rukou psalo 1195 (88,7 %) dětí, 

bez ohledu na pohlaví.  

 

 

 

Příloha číslo 16 – graf – 2. stupeň základní školy (lateralita + pohlaví) 

Když se zaměříme na výskyt levorukosti u pohlaví, zjistíme, že na 2. stupni a víceletém 

gymnáziu bylo 66 (4,9 %) dívek levorukých a 86 (6,4 %) levorukých chlapců. Dívek 

pravaček bylo 582 (43,2 %) a chlapců praváků bylo 613 (45,5 %). 

 

Pravorukost 
1195 

(88,7 %) 

Levorukost 
152 

(11,3 %) 

Chlapci praváci 
613 

(45,5 %) 

Chlapci leváci 
86 

(6,4 %) 

Dívky pravačky 
582 

(43,2 %) 

Dívky levačky 
66 

(4,9 %) 
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Příloha číslo 17 – graf – 6. třída (lateralita) 

Z 6. tříd základních škol a primy víceletého gymnázia se průzkumu zúčastnilo 323 

(100 %) dětí. Jedná se o děti ve věku od 11 do 13 let. Levorukých dětí bylo 35 (10,8 %) 

a pravorukých dětí bylo 288 (89,2 %). 

 

 

 

Příloha číslo 18 – graf – 6. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 6. třídu základní školy a primu víceletého gymnázia bylo 22 

(6,8 %) chlapců leváků a 13 (4 %) dívek levaček. Pravorukých chlapců bylo 155 (48 %) 

a pravorukých dívek 133 (41,2 %). 

 

Pravorukost 
288 

(89,2 %) 

Levorukost 
35 

(10,8 %) 

Chlapci praváci 
155 

(48 %) 

Chlapci leváci 
22 

(6,8 %) 

Dívky pravačky 
133 

(41,2 %) 

Dívky levačky 
13 

(4 %) 
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Příloha číslo 19 – graf – 7. třída (lateralita) 

Ze 7. tříd základních škol a sekundy víceletého gymnázia se průzkumu zúčastnilo 361 

(100 %) dětí. Jedná se o děti ve věku od 12 do 14 let. Levorukých dětí bylo 41 (11,4 %) 

a pravorukých dětí bylo 320 (88,6 %). 

 

 

 

Příloha číslo 20 – graf – 7. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 7. třídu základní školy a sekundu víceletého gymnázia bylo 24 

(6,6 %) chlapců leváků a 17 (4,7 %) dívek levaček. Pravorukých chlapců bylo 159 

(44 %) a pravorukých dívek 161 (44,7 %). 

 

Pravorukost 
320 

(88,6 %) 

Levorukost 
41 

(11,4 %) 

Chlapci praváci 
159 

(44 %) 

Chlapci leváci 
24 

(6,6 %) 

Dívky pravačky 
161 

(44,7 %) 

Dívky levačky 
17 

(4,7 %) 
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Příloha číslo 21 – graf – 8. třída (lateralita) 

Z 8. tříd základních škol a tercie víceletého gymnázia se průzkumu zúčastnilo 325 

(100 %) dětí. Jedná se o děti ve věku od 13 do 15 let. Levorukých dětí bylo 39 (12 %) a 

pravorukých dětí bylo 286 (88 %). 

 

 

 

Příloha číslo 22 – graf – 8. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 8. třídu základní školy a tercii víceletého gymnázia bylo 18 

(5,5 %) chlapců leváků a 21 (6,5 %) dívek levaček. Pravorukých chlapců bylo 155 

(47,7 %) a pravorukých dívek 131 (40,3 %). 

 

Pravorukost 
286 

(88 %) 

Levorukost 
39 

(12 %) 

Chlapci praváci 
155 

(47,7 %) 

Chlapci 
leváci 

18 
(5,5 %) 

Dívky pravačky 
131 

(40,3 %) 
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Příloha číslo 23 – graf – 9. třída (lateralita) 

Z 9. tříd základních škol a kvarty víceletého gymnázia se průzkumu zúčastnilo 338 

(100 %) dětí. Jedná se o děti ve věku od 14 do 16 let. Levorukých dětí bylo 37 (10,9 %) 

a pravorukých dětí bylo 301 (89,1 %). 

 

 

 

Příloha číslo 24 – graf – 9. třída (lateralita + pohlaví) 

Z dětí navštěvujících 9. třídu základní školy a kvartu víceletého gymnázia bylo 22 

(6,5 %) chlapců leváků a 15 (4,4 %) dívek levaček. Pravorukých chlapců bylo 144 

(42,6 %) a pravorukých dívek 157 (46,5 %). 
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15 

(4,4 %) 
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Příloha číslo 25 – graf – celkový přehled tříd 

Celkový přehled tříd účastnících se výzkumu s přehledem počtu pravorukých a 

levorukých chlapců a dívek v jednotlivých ročnících. 
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Praktická část 2 

č. 1 – písemný souhlas rodičů 

č. 2 – tabulka – tabulka úkolů a zaznamenávání výsledků 

č. 3 – tabulka – MICHAL 

č. 4 – tabulka – VERONIKA 

č. 5 – tabulka – ŠIMON 

č. 6 – tabulka – NATÁLIE 

č. 7 – tabulka – ADÉLA 

č. 8 – tabulka – DAVID 

č. 9 – tabulka – EDUARD 

č. 10 – tabulka – ADAM 

č. 11 – tabulka – RÓZA 

č. 12 – tabulka – MAREK 

č. 13 – tabulka – LUKÁŠ 

č. 14 – tabulka – ADÉLA 

č. 15 – tabulka – TEA 

č. 16 – tabulka – ANTONÍN 

č. 17 – graf – rozeznání stran pravá/levá 

č. 18 – graf – podání ruky při pozdravu 

č. 19 – graf – kreslení 

č. 20 – graf – vybarvování 

č. 21 – graf – navlékání korálků (ruka, kterou je navlékán korálek) 

č. 22 – graf – sepnutí rukou (dominantní ruka) 

č. 23 – graf – tleskání (dominantní ruka) 
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č. 24 – graf – házení míčem jednou rukou 

č. 25 – graf – počítání do pěti na prstech jedné ruky 

č. 26 – graf – podpis 

č. 27 – graf – stání na jedné noze 

č. 28 – graf – posouvání věcí jednou nohou 

č. 29 – graf – pohled kukátkem 
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Příloha číslo 1 – písemný souhlas rodičů 

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte ve výzkumu laterality 

Souhlasím s účastí dítěte ve výzkumu, který je součástí bakalářské práce: 

„Problematika levorukosti ve vývoji dětí a mládeže - historie, současnost a 

perspektivy“. 

Výzkum, kterého se děti zúčastní, bude probíhat v budově mateřské školky. Děti 

budou provádět různé úkoly k ověření jejich dominantní ruky, nohy a oka. Úkoly budou 

zahrnovat například práci s tužkou, míčem, ale i lehké činnosti týkající se jejich 

pohyblivosti.  

Úkony, které budou děti provádět, nejsou fyzicky ani psychicky náročné. 

Výzkum je anonymní a po dítěti nebudou vyžadovány osobní a rodinné informace, 

týkající se příjmení a rodného čísla dítěte, adresy, jména a příjmení rodičů a jejich 

zaměstnání.  

Jediná informace, která je pro výzkum důležitá, je měsíc a rok narození dítěte a jeho 

plánovaný nástup do povinné školní docházky, popřípadě zmínka o předchozích 

odkladech. 

Pro výzkum bude náhodně vybráno určité množství dětí, u kterých rodiče 

s výzkumem souhlasili.  

Pokud budou mít rodiče zájem, budou jim výsledky týkající se jejich dítěte 

poskytnuty. 

Informace zjištěné výzkumem budou použity pouze v bakalářské práci a nebudou 

nikde veřejně prezentovány. 

 

V Nymburce dne: ………………….  

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………. 
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Příloha číslo 2 – tabulka úkolů a zaznamenávání výsledků 
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Příloha číslo 3 – tabulka – MICHAL 

MICHAL 

(*3/2010) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 1, jménem Michal, se projevoval ve všech případech jako pravák. Žádný 

z úkolů mu nedělal zjevné problémy. Jediné, s čím měl chlapec potíže, bylo rozeznávání 

levé a pravé strany. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je 

září 2016.  
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Příloha číslo 4 – tabulka – VERONIKA 

VERONIKA 

(*7/2010) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Dívka číslo 1, jménem Veronika, se projevovala ve většině případů jako pravačka. 

Pouze pro stání na jedné noze automaticky zvolila levou nohu, také při sepnutí se levá 

ruka projevovala jako dominantní. Žádný z úkolů jí nedělal zjevné problémy. Jediné, 

s čím měla dívka potíže, bylo rozeznávání levé a pravé strany. Odklad školní docházky 

nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 5 – tabulka – ŠIMON 

ŠIMON 

(*8/2009) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky ANO 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků LEVÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka LEVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 2, jménem Šimon, se projevoval ve většině případů jako pravák. Pouze 

pro navlékání korálků a koukání do kukátka automaticky zvolil levou ruku a levé oko. 

Žádný z úkolů mu nedělal zjevné problémy. Z celé třídy se projevoval nejšikovněji, 

přesto byl velice drzý a rozdováděný. Měl neustálou potřebu dávat najevo, jak ho plnění 

úkolů nebaví a raději by si šel hrát s ostatními dětmi. Neměl potíže s rozeznáváním levé 

a pravé strany. Jako u jediného žáka ve třídě proběhl odklad školní docházky, ale již 

prošel zápisem do školy. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016. 
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Příloha číslo 6 – tabulka – NATÁLIE 

NATÁLIE 

(*4/2010) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky LEVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka LEVÉ OKO 

 

Dívka číslo 2, jménem Natálie, se projevovala ve většině případů jako pravačka. Pouze 

pro počítání na jedné ruce a koukání do kukátka automaticky zvolila levou ruku a levé 

oko. Také při sepnutí se levá ruka projevovala jako dominantní. Žádný z úkolů jí 

nedělal zjevné problémy. Jediné, s čím měla dívka potíže, bylo rozeznávání levé a pravé 

strany. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 7 – tabulka – ADÉLA 

ADÉLA 

(*8/2009) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků STŘÍDÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Dívka číslo 3, jménem Adéla, se projevovala ve většině případů jako pravačka. Pouze 

při sepnutí se levá ruka projevovala jako dominantní a při navlékání korálků docházelo 

ke střídání rukou. Žádný z úkolů jí nedělal zjevné problémy, byla velice šikovná, ale 

v případech, kdy se jí nikdo nevěnoval, se urážela a přestávala s okolím komunikovat. 

Toto jednání trvalo v řádech pár minut, kdy jí bylo vyučující domluveno a v plnění 

úkolů se mohlo dál pokračovat. Dívka měla potíže s rozeznávání levé a pravé strany. 

Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 8 – tabulka – DAVID 

DAVID 

(*3/2010) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu LEVÁ 

kreslení LEVÁ 

vybarvování LEVÁ 

navlékání korálků LEVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání LEVÁ 

házení míčem LEVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky LEVÁ 

podpis LEVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka LEVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 3, jménem David, se projevoval ve většině případů jako levák. Pouze 

pro stání na jedné noze automaticky zvolil pravou nohu. Žádný z úkolů mu nedělal 

zjevné problémy. Jediné, s čím měl chlapec potíže, bylo rozeznávání levé a pravé 

strany. Také lze zmínit, že v případech, kdy se podepisoval na pravou stranu papíru, 

psal zrcadlově, ale to je u leváků dost časté. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný 

nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 9 – tabulka – EDUARD 

EDUARD 

(*5/2010) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků LEVÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání LEVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 4, jménem Eduard, se projevoval ve většině případů jako pravák. Pouze 

pro navlékání korálků automaticky zvolil levou ruku a také při tleskání se levá ruka 

projevovala jako dominantní. Žádný z úkolů mu nedělal zjevné problémy. Jediné, s čím 

měl chlapec potíže, bylo rozeznávání levé a pravé strany. Odklad školní docházky 

nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 10 – tabulka – ADAM 

ADAM  

(*8/2010) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků LEVÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem LEVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky STŘÍDÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 5, jménem Adam, se projevoval ve většině případů jako pravák. Pouze 

pro navlékání korálků a házení míčem automaticky zvolil levou ruku. Při počítání 

do pěti na jedné ruce docházelo ke střídání rukou u každého čísla. Žádný z úkolů mu 

nedělal zjevné problémy. Neměl potíže s rozeznáváním levé a pravé strany. Odklad 

školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 11 – tabulka – RÓZA 

RÓZA 

 (*6/2010) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Dívka číslo 4, jménem Róza, se projevovala ve většině případů jako pravačka. Pouze 

při sepnutí se levá ruka projevovala jako dominantní. Přestože dívka veškeré úkoly 

plnila pravou rukou, psala písmo zrcadlově a stranově převrácené. Žádný z úkolů jí 

nedělal zjevné problémy. Neměla potíže s rozeznáváním levé a pravé strany. Odklad 

školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 12 – tabulka – MAREK 

MAREK  

(*10/2009) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování STŘÍDÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky LEVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 6, jménem Marek, se projevoval ve většině případů jako pravák. Pouze 

pro počítání na prstech jedné ruky a stání na jedné noze automaticky zvolil levou ruku a 

levou nohu. Při vybarvování docházelo ke střídání rukou, což mě velice překvapilo. 

Proto byl tázán, proč ruce střídá, a odpověděl, že mu nezáleží na tom, kterou rukou píše, 

a že si mám sama říci, kterou rukou má úkoly plnit. Bylo mu řečeno, ať úkoly plní tou 

rukou, kterou mu to jde lépe. Žádný z úkolů mu nedělal zjevné problémy. Neměl potíže 

s rozeznáváním levé a pravé strany. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup 

do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 13 – tabulka – LUKÁŠ 

LUKÁŠ 

(*1/2010) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu NEVÍ 

kreslení LEVÁ 

vybarvování LEVÁ 

navlékání korálků LEVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem LEVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky LEVÁ 

podpis LEVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka LEVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 7, jménem Lukáš, se projevoval ve většině případů jako levák. Pouze 

pro posouvání věcí jednou nohou automaticky zvolil pravou nohu. Také při tleskání se 

levá ruka projevovala jako dominantní. Žádný z úkolů mu nedělal zjevné problémy. 

Jediné, s čím měl chlapec potíže, bylo správné podávání ruky při pozdravu, přesto 

neměl potíže s rozeznáním levé a pravé strany. Když měl ruku podat, váhal a nevěděl 

kterou. Také lze zmínit, že v případech, kdy se podepisoval na pravou stranu papíru, 

psal zrcadlově, ale to je u leváků dost časté. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný 

nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 14 – tabulka – ADÉLA 

ADÉLA 

(*3/2010) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání LEVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka LEVÉ OKO 

 

Dívka číslo 5, jménem Adéla, se projevovala ve většině případů jako pravačka. Ale 

v případech stání na jedné noze a koukání do kukátka automaticky zvolila levou nohu a 

levé oko, také při sepnutí a tleskání se levá ruka projevovala jako dominantní. Žádný 

z úkolů jí nedělal zjevné problémy. Jediné, s čím měla dívka potíže, bylo rozeznávání 

levé a pravé strany. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je 

září 2016.  
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Příloha číslo 15 – tabulka – TEA 

TEA 

(*4/2010) 

pohlaví ŽENA 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) NE 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků PRAVÁ 

sepnutí rukou LEVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky PRAVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze PRAVÁ 

posouvání věcí jednou nohou PRAVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Dívka číslo 6, jménem Tea, se projevovala ve většině případů jako pravačka. Pouze 

při sepnutí se levá ruka projevovala jako dominantní. Žádný z úkolů jí nedělal zjevné 

problémy. Jediné, s čím měla dívka potíže, bylo rozeznávání levé a pravé strany. 

Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 16 – tabulka – ANTONÍN 

ANTONÍN 

(*11/2009) 

pohlaví MUŽ 

nástup do školy 9/2016 

odklad školní docházky NE 

rozeznání stran (pravá/levá) ANO 

HORNÍ 

KONČETINA 

podání ruky při pozdravu PRAVÁ 

kreslení PRAVÁ 

vybarvování PRAVÁ 

navlékání korálků STŘÍDÁ 

sepnutí rukou PRAVÁ 

tleskání PRAVÁ 

házení míčem PRAVÁ 

počítání do pěti na prstech jedné ruky LEVÁ 

podpis PRAVÁ 

DOLNÍ 

KONČETINA 

stání na jedné noze LEVÁ 

posouvání věcí jednou nohou LEVÁ 

ZRAK pohled do kukátka PRAVÉ OKO 

 

Chlapec číslo 8, jménem Antonín, se projevoval ve většině případů jako pravák. Ale 

v případech stání na jedné noze, posouvání věcí jednou nohou a počítání na prstech 

jedné ruky automaticky zvolil levou nohu a levou ruku. Při navlékání korálků docházelo 

ke střídání rukou. Žádný z úkolů mu nedělal zjevné problémy. Neměl potíže 

s rozeznáváním levé a pravé strany. Odklad školní docházky nebyl. Plánovaný nástup 

do první třídy je září 2016.  
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Příloha číslo 17 – graf – rozeznání stran pravá/levá 

Při rozeznávání levé a pravé strany ze 14 (100 %) dětí odpovědělo špatně 8 (57 %) dětí 

a 6 (43 %) dětí strany rozeznávalo dobře. 

 

 

Příloha číslo 18 – graf – podávání ruky při pozdravu 

Při pozdravu ze 14 (100 %) dětí podalo správnou ruku 13 (93 %) dětí, pouze 1 (7 %) 

dítě váhalo, kterou ruku má podat. 
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Příloha číslo 19 – graf – kreslení 

Při kreslení ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 12 (86 %) dětí a levou ruku 2 (14 %) 

děti. 

 

 

Příloha číslo 20 – graf - vybarvování 

Při vybarvování ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 11 (79 %) dětí, levou ruku 

zvolily 2 (14 %) děti a střídavě rukama vybarvovalo 1 (7 %) dítě. 
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Příloha číslo 21 – graf – navlékání korálků (ruka, kterou je korálek navlékán) 

Při navlékání korálků ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 7 (50 %) dětí, levou ruku 

zvolily 5 (36 %) dětí a střídavě rukama navlékaly korálky 2 (14 %) děti. 

 

 

Příloha číslo 22 – graf – sepnutí rukou (dominantní ruka) 

Při sepnutí rukou se ze 14 (100 %) dětí projevovala dominantní levá ruka u 8 (57 %) 

dětí a pravá ruka u 6 (43 %) dětí. 
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Příloha číslo 23 – graf – tleskání (dominantní ruka) 

Při tleskání se ze 14 (100 %) dětí projevovala dominantní pravá ruka u 11 (79 %) dětí a 

levá ruka u 3 (21 %) dětí. 

 

 

Příloha číslo 24 – graf – házení míčem jednou rukou 

Při házení míčem jednou rukou ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 11 (79 %) dětí a 

levou ruku 3 (21 %) děti. 
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Příloha číslo 25 – graf – počítání do pěti na prstech jedné ruky 

Při počítání do pěti na prstech jedné ruky ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 9 

(64 %) dětí, levou ruku zvolily 4 (29 %) děti a střídavě na rukách počítalo 1 (7 %) dítě. 

 

 

Příloha číslo 26 – graf – podpis 

Při podpisu ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou ruku 12 (86 %) dětí a levou ruku 2 (14 %) 

dětí. 
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Příloha číslo 27 – graf – stání na jedné noze 

Při stání na jedné noze ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou nohu 8 (57 %) dětí a levou 

nohu 6 (43 %) dětí. 

 

 

Příloha číslo 28 – graf – posouvání věci jednou nohou 

Při posouvání věcí jednou nohou ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravou nohu 13 (93 %) dětí 

a levou nohu 1 (7 %) dítě. 
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Příloha číslo 29 – graf – pohled kukátkem 

Při pohledu do kukátka ze 14 (100 %) dětí zvolilo pravé oko 9 (64 %) dětí a levé oko 5 

(36 %) dětí. 
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