
 
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Způsoby psaní leváků – znázornění poskytnutá pedagogům při výzkumném 

šetření. Obr. 1 – horní způsob psaní, obr. 2 – dolní způsob s převráceným sklonem,   

obr. 3 – dolní způsob psaní, obr. 4 – zkřížená varianta. (zdroj: www.levactvi.cz) 
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Příloha 2 - Ukázka dotazníku vyplněného učitelem - levákem 

 



 

 



Příloha 3 - Ukázka dotazníku vyplněného učitelem – rodičem leváka 

 



 

 

 



Příloha 4 - Ukázka dotazníku vyplněného učitelem – pravákem  

 

 

 



 

 

 



Příloha 5 - Přepis rozhovoru se začínající učitelkou 

Rozhovor s učitelkou Gabrielou 

1. Jak dlouho učíte? 

Prvním rokem.  

2. Vzpomenete si, kolik leváků jste měla ve třídě nejvíce? 

Dva. Jednu dívku a jednoho kluka. 

3. Jste sama levačkou, či máte nějakou zkušenost s leváky z rodiny? Pokud ano, myslíte si, 

že to ovlivnilo Váš přístup k levákům ve třídě? 

Sama píšu pravou. Moje teta je přeučená levačka, krasopisně píše jak levou, tak pravou. 

Dokonce oběma zároveň.  Můj přístup to ale asi neovlivnilo.  

4. Seznamovala jste se někdy blíže s metodikou psaní leváků?  

Ano. Na vysoké škole nám o psaní levou rukou říkali.  

Byla pro Vás srozumitelná? 

Srozumitelné to bylo, ale vzhledem k tomu, že šlo pouze asi o dva semináře, si nemyslím, že 

jsme se dozvěděli, jak s leváky pracovat. Dbám na úchop tužky a správné sezení. 

5. Jaké zásady se Vám vybaví, když se řekne „psaní levou rukou“?  

Určitě správné sezení v lavici, takže levák vlevo, pravák vpravo nebo taky dva leváci vedle 

sebe. Umožnuji jim způsob psaní, který jim vyhovuje. Správně držet tužku, to ale platí   

i u praváků. Rodičům jsem doporučila zakoupit nůžky pro leváky, rychleschnoucí pero. To je 

asi tak vše.  

6. Který z těchto způsobů psaní ve svých třídách pozorujete nejčastěji? 

 

 

 

 

Ten první, pokud si to dobře vybavuju. 

7. Snažila jste se zmíněný způsob nějak opravovat? 

Nesnažila, jen když drží špatně tužku. 

8. Cítíte potřebu se leváky speciálně zabývat ve srovnání s jinými skupinami žáků (dys-, 

ADHD, apod…)? 

Necítím. 

9. Ve kterém období po vstupu do školy potřebuje podle Vás malý levák největší pomoc? 

Pomoc je třeba hned na začátku, když děláme uvolňovací cviky…když kreslíme pastelkami, aby 

si zafixoval správný úchop tužky. 

10. Jeví se Vám leváci jako problémoví žáci, nebo postupně sžíváním se s pravorukou 

většinou jejich obtíže spojené s leváctvím ustupují? 

Ne, absolutně ne.   

11. Myslíte si, že jsou pomůcky pro leváky pro ně důležité?  

Měli by je žáci používat trvale, nebo jen dočasně (při nácviku psaní)? 

Já bych jim to nechala trvale…ale je vlastně fakt, že by děti měly umět používat i pomůcky pro 

praváky, protože třeba nemusí mít vždycky k dispozici nůžky pro leváky. 

Důležité podle mě prostě jsou. 



Příloha 6 - Přepis rozhovoru s učitelkou s dlouholetou praxí  

Rozhovor s učitelkou Jitkou 

1. Jak dlouho učíte?  

37. rokem 

2. Vzpomenete si, kolik leváků jste měla ve třídě nejvíce? 

To už si asi nevzpomenu. Mohlo by to ale být klidně letos. Z 28 dětí jsou 4 leváci. 

3. Jste sama levačkou, či máte nějakou zkušenost s leváky z rodiny? Pokud ano, myslíte 

si, že to ovlivnilo Váš přístup k levákům ve třídě? 

Můj bratr je levák. Celkem si s tím užil. Nastupoval do první třídy v roce 1977 a měl 

takovou zásadovou paní učitelku. Ta se ze začátku snažila, aby psal pravou rukou. Rodiče 

ovšem byli zásadně proti, a tak naštěstí bylo bratrovi dovoleno psát levou. Pamatuji si ale, 

že měl vždycky problém se stříháním, v té době ještě nůžky pro leváky vůbec 

nebyly…Samozřejmě mě to velmi ovlivnilo, jsem tolerantní, při některých činnostech, 

zejména při pracovních činnostech jim dávám více času. Vnímám to tak, že leváci to 

skutečně mají složitější a v určitých momentech jim musí být umožněno dělat věci jinak, než 

je předepsáno pro praváky.   

4. Seznamovala jste se někdy blíže s metodikou psaní leváků?  

Ano. I vzhledem ke zkušenostem s bratrem jsem si přečetla příručku od pana Sováka. 

Pamatuji si, že to bylo v 80. letech, kdy se více začalo mluvit o dys poruchách a lateralitě 

celkově. Tenkrát jsem šla i na první školení, které týkalo právě této tématiky. Vím, že na 

tom školení, nám bylo doporučeno přečíst si něco od Sováka a Matějčka. 

Byla pro Vás srozumitelná? 

Byla, protože jsem ji četla bezprostředně po tom školení, kde nám z ní bylo přednášeno. 

Postupujete podle ní?  

Momentálně to není potřeba, protože mám pátou třídu. Příští rok jdu ale do první třídy   

a nevylučuji tedy, že se do příručky podívám.  

5. Jaké zásady se Vám vybaví, když se řekne „psaní levou rukou“? 

Otočený sešit vlevo. Děti by neměly sedět tak, aby do sebe narážely. Je třeba větší 

benevolence při hledání polohy, sklonu sešitu. Na úchop se snažím dbát, ale jako zas tak to 

neřeším, když má dítě čitelnou úpravu a vidím, že je mu to pohodlné a kdoví jak se u toho 

nekroutí. 

6. Který z těchto způsobů psaní ve svých třídách pozorujete nejčastěji? 

 

 

 

 

Úplně si nejsem jistá, ale co si tak vybavuji, nejspíše ten první.  

 

 

 



7. Snažila jste se zmíněný způsob nějak opravovat? 

Opravování způsobu psaní určitě ne. Já spíš dbám na to, aby děti u psaní seděly rovně,   

o polohu papíru a ruky už se tolik nezajímám. S dětmi mám i domluvený takový signál. 

Jakmile se při psaní zvednu od katedry a stoupnu si k první lavici, tak ony už se 

automaticky narovnávají, protože vědí, že mezi nimi začnu chodit a kontrolovat rovná 

záda. 

8. Cítíte potřebu se leváky speciálně zabývat ve srovnání s jinými skupinami žáků (dys-, 

ADHD, apod…)? 

Určitě se jedná o žáky, kteří potřebují individuální přístup, ale nemyslím si, že by jim měly 

být vypracovávány nějaké speciální plány a další. Psaní je pro ně určitě fyzicky více 

náročné než pro praváky. Přistupuji k nim tedy opravdu individuálně a případně jim 

dávám úlevy. 

9. Ve kterém období po vstupu do školy potřebuje podle Vás malý levák největší 

pomoc? 

Z vlastní zkušenosti bych řekla, že je to při přechodu na psaní perem. Děti si to začnou 

mazat, mohou být z toho velmi nešťastné a frustrované. Dbát tedy na to, aby hned od 

začátku měly kvalitní pera, která si nemažou. 

10. Jeví se Vám leváci jako problémoví žáci, nebo postupně sžíváním se s pravorukou 

většinou jejich obtíže spojené s leváctvím ustupují? 

S přibývajícími pomůckami veškeré obtíže ustupují. Také rodiče jsou již více informovaní, 

protože si sami můžou koupit příručku. U zápisu většinou dostanou také informace. Velmi 

pomáhá, že je leváctví všeobecně pozitivně přijímáno, ne jako v minulosti, kdy to byl 

ohromný problém.  

11. Myslíte si, že jsou pomůcky pro leváky pro ně důležité?  

Měli by je žáci používat trvale, nebo jen dočasně např. při nácviku psaní? 

Samozřejmě. Zejména při nácviku písma. Zásadně doporučuji trojhranné tužky a pastelky. 

Postupně už si samy děti řeknou, co jim je příjemné a násadky či trojhranné tužky už určitě 

později používat nemusí. Celkově bývá pro leváky psaní v první až třetí třídě náročnější. 

V těchto letech jsou určitě pomůcky důležité. Ve čtvrté a páté třídě už se to vyrovnává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 7 - Přepis rozhovoru s učitelkou s jiným rodným jazykem 

Rozhovor s učitelkou Sarou 

1. Jak dlouho učíte? 

Prvním rokem tady v České republice. Celkově třetím rokem.  

2. Vzpomenete si, kolik leváků jste měla ve třídě nejvíce? 

V Anglii to byli asi jeden až tři. Tady v Praze jich mám ve třídě pět. 

3. Jste sama levačkou, či máte nějakou zkušenost s leváky z rodiny? Pokud ano, myslíte si, 

že to ovlivnilo Váš přístup k levákům ve třídě? 

Já jsem levačka. To, že jsem levačka, ovlivnilo můj postoj k levákům v tom smyslu, že si 

uvědomuju a chápu, jaké věci jsou pro leváky složitější. Používání nůžek, psaní. Pamatuji si, že 

mi jako dítěti, někdy vadilo, že na text nevidím a musím ruku různě stáčet tak, abych ji 

nemusela pořád zvedat. 

4. Seznamovala jste se někdy blíže s metodikou psaní leváků?  

Zatím ne. 

5. Jaké zásady se Vám vybaví, když se řekne „psaní levou rukou“?  

Nic speciálního. Jen to, že by měl být učitel tolerantní. 

6. Který z těchto způsobů psaní ve svých třídách pozorujete nejčastěji? 

 

 

 

 

 Tak to nevím. Já sama ale píšu tím prvním.  

7. Snažila jste se zmíněný způsob nějak opravovat? 

Nikdy jsem neopravovala způsob, jakým žák drží pero. Ale radím jim, aby si natáčeli papír na 

stranu. Přijde mi, že je to jednodušší, já si ho taky hodně natáčím. Takže místo opravování 

úchopu spíš opravuju polohu papíru. Nevím, jestli ostatní učitelé opravují držení pera, nebo 

neopravují. 

8. Cítíte potřebu se leváky speciálně zabývat ve srovnání s jinými skupinami žáků (dys-, 

ADHD, apod…)? 

Ne, to ne. 

9. Ve kterém období po vstupu do školy potřebuje podle Vás malý levák největší pomoc? 

Nejspíše hned v prvním ročníku je třeba vysvětlit, jak používat nůžky, položit si papír…Možná 

ve vyšších ročnících by mohli potřebovat pomoct při používání pomůcek na matematiku, třeba 

úhloměru, kružítka a vlastně i kompasu, vím, že jsem vůbec nevěděla, jak ho mám držet, 

nasměrovat, protože ho všichni drželi v druhé ruce. 

10. Jeví se Vám leváci jako problémoví žáci, nebo postupně sžíváním se s pravorukou 

většinou jejich obtíže spojené s leváctvím ustupují? 

Ne, to si nemyslím. 

11. Myslíte si, že jsou pomůcky pro leváky pro ně důležité?  

Měli by je žáci používat trvale, nebo jen dočasně (při nácviku psaní)? 

Rozhodně nůžky! V Anglii jsou nůžky, které jsou speciálně tvarované pro praváky a kvůli tomu 

je pro leváka takřka nemožné je použít. Nejsem si jistá, jestli podobný typ nůžek máte i tady  

 v ČR, ale ty jsou prostě otřesné. 



Příloha 8 - Přepis rozhovoru s Ivem Vodičkou 

1. Kdy jste si všiml toho, že je s metodikou psaní levou rukou něco v nepořádku? Co Vás 

na to přivedlo? 

Všiml jsem si toho, když moje děti, dva kluci leváci, vstupovali do školy. Jejich paní 

učitelky byly ale vstřícné, je to dáno i tím, že žijeme na malém městě. Oba kluci tedy mohli 

psát, tak jak jim to bylo příjemné, horním způsobem. Pak jsem to nějakou dobu tedy vůbec 

neřešil. V roce 2006 jsem byl předsedou komise u maturit, tam mě dost zaráželo, co 

studenti povídali, protože to byly úplný nesmysly. Věděl jsem, že to tak ve skutečnosti vůbec 

není. Ostatní učitelé mi tam řekli, ať tedy o tom něco napíšu, když mám pocit, že je to 

špatně. Takže tam vznikla v podstatě sázka, že do roka a do dne napíšu knihu. V roce 2007 

jsem rozeslal i první verze po pedagogických fakultách, možná je pořád někde mají. Při 

hledání vydavatele na knihu jsem měl celkem štěstí, protože jsem narazil na paní 

Heringovou, která je sama levačkou a kniha hlavně díky ní mohla vyjít. Několikrát se mi 

v životě už osvědčilo, že platí heslo „Leváci sobě!“.  Nic jiného a nikdo jiný nám levákům 

nepomůže. Já sám nemám vystudovanou elementární ani speciální pedagogikou, které se 

metodikou psaní zabývají, ale vzhledem k tomu, že jsem sám levák … 

2. Provedl jste již různé průzkumy. Na co hlavně jste se v nich zaměřoval? Co bylo 

Vaším cílem? 

Prvotním cílem bylo zlomit nesmysl, že levákova pozice při psaní je zrcadlová. Když jsem si 

vzal, že do prvních tříd vstupuje každým rok cca 140 000 dětí a z toho 14 000 až 15 000 

leváků je vedeno špatně, tak to je prostě šílené. Všude se psalo, že je horní metoda špatná, 

ale nikde nebylo pořádně zdůvodněno proč. Nijak podloženo výzkumy. Chtěl jsem poukázat 

i na to, že většina leváků vůbec nepíše tak, jak je popisováno v jednotlivých metodikách. 

Zaměřil jsem se na to, jakými různými způsoby leváci píšou, odůvodnit a faktově podložit, 

proč to tak je. Zjistil jsem, že nejdřív musím zkoumat způsoby psaní praváků, abych podle 

toho mohl stanovit odlišnosti a dát doporučení. 

3. Jak si vysvětlujete to, že „drápovitý úchop“ byl tak kritizovaný? 

Všude jsou uváděny pouze fyziologické důvody, nikde to není ničím podloženo. Jistým 

důvodem by mohla být estetika. Levákovy pohyby najednou narušovaly jednotu třídy, nějak 

vybočovaly z celku třídy, to bylo prostě nepřípustné. Sovák uznával pouze to, že je levák 

zrcadlově obráceným obrazem praváka a nic jiného nepřipouštěl. Z něho pak několik 

desítek let všichni vycházeli a nepřipouštěli, že by to mohlo být jinak. 

4. Na co hlavně se zaměřujete při Vašich školení pro učitele? 

V NIVD mám registrované tři různé semináře. Jeden vyloženě zabývající se metodikou 

psaní leváků. Pak více zaměřený na každodenní život leváků nazvaný „Levák a všední 

den“. Ten třetí je určen pro učitele v mateřských školách. Momentálně se více zabývám   

i psaním praváků, protože i ti už začínají trochu stáčet ruku a nepíší zcela podle dané 

metodiky. Byl jsem pozván na přednášku pro speciální pedagogy v Českých Budějovicích, 

to mě velmi potěšilo. Tam jsem přednášel o nových trendech v psaní. Celkově mívám 

přednášky nepravidelně, zhruba dvě přednášky za půl roku.  

5. Jaké jsou nejčastější dotazy pedagogů? 

Moje zkušenost je taková, že paní učitelky z prvního stupně nechtějí moc bádat, spíše chtějí 

přesný návod, jak na to. Zajímá je tedy, přesná metodika, jak to mají učit. Také se mi stává, 

že na školeních je hodně učitelů, kteří jsou sami leváky nebo mají děti leváky, takže některé 

věci mají podložené svými zkušenostmi. Také se mi stává, že učitelé si sice myslí, že na tom, 

co říkám, něco bude, ale ptají se, co budou dělat, když přijde inspekce, jestli nebude vůči 

tomu kritická. Na to odpovídám, že mohou odkázat na organizaci NIDV, která je schválená 

ministerstvem školství a toto školení pořádá. 

 

 



6. Setkáváte se na školeních s kritiky horního způsobu psaní? 

Účastníci mých seminářů většinou nemají potřebu dělat nějaké scény a pouštět se do 

velkých diskuzí. Spíš si prostě jen vyslechnout obsah semináře a jít domů. Co si 

vzpomínám, tak asi jen jednou jsem se setkal na setkání s kritikou. Jedna paní byla už na 

mé druhé přednášce a potom řekla, že se jí to stejně nelíbí a postupovat podle toho nechce.  

7. Jaký je Vás názor na pomůcky pro leváky? Jsou pro ně stěžejní? 

Stěžejní pro ně nejsou. Většina leváků ani pomůcku pořádnou nemá. Jedná se v podstatě   

o kompenzační pomůcku, které je z dlouhodobého hlediska svazující. Je tedy třeba si 

pečlivě vybírat pomůcky pro leváky s ohledem na praktičnost v budoucnosti. U hudebních 

nástrojů jako jsou kytara, banjo nebo mandolína, je určitě dobré vybrat variantu pro 

leváky. 

8. Myslíte si, že by se pedagogické fakulty měly intenzivněji věnovat školení pedagogů 

k práci s levorukými žáky? 

Fakulty se příliš tomuto tématu nevěnují a měly by. Převážně se učí podle starých metodik 

Pence v nezměněné podobě. Přitom Penc sám upozorňuje, že je něco nedotaženo, 

nedořešeno. Nikdo se tím ale nijak speciálně nezabývá. Nejedná se jen o metodiky psaní 

levou rukou, ale i pravou. I učitelé vítají změny, protože jim to dává naději a možnost 

vystoupit ze stereotypu. Třeba písmo Comenia Script, učitel má novou možnost a je na něm 

jestli ji přijme nebo ne. Metodika psaní souvisí také s psacími pomůckami. Klasická pera 

střídají kuličková pera a mikrofixy. Dle mých průzkumů čím dál tím více lidí píše 

nespojitým písmem a psací pomůcky v tom také hrají svou roli. 

9. Myslíte si, že by školením o metodice psaní levou rukou měli projít i druhostupňoví   

a středoškolští pedagogové? 

To už není potřeba, protože tam už jsou žáci hotovými písaři. Zásadní jsou učitelé 

v mateřských školách a na prvním stupni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


