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Bakalářská práce se zabývala levorukostí u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo

charakterizovat  problematiku  levorukých  dětí  v  mateřských  školách,  zjistit  četnost

výskytu leváctví  u předškolních dětí  a  zastoupení  chlapců a dívek mezi  levorukými

dětmi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je část teoretická, ve které jsme

charakterizovali  hlavní pojmy související  s  lateralitou,  popsali  vývoj  mozku a vlivy,

které  mozek  svým  působením  ovlivňují,  a  tím  mohou  ovlivňovat  levorukost

či pravorukost dítěte, a také postojem společnosti vůči levákům. Dále jsme se zabývali

předškolní  výchovou  levorukých  dětí,  souvislostí  mezi  levorukostí  a  specifickými

poruchami  učení,  vzděláváním  leváků  v  mateřských  školách  i  dřívějším  pohledem

a názory  na problematiku  týkající  se  levorukosti.  Druhou  částí  je  část  empirická,

ve které jsme ověřovali formulované hypotézy. K získání potřebných dat bylo využito

metody dotazníku. Formulované hypotézy byly potvrzeny. V závěru práce jsou shrnuta

navrhovaná  opatření,  která  zahrnují  význam  rozšiřování  znalostí  pedagogů

o problematice  leváctví,  například  formou  seminářů  nebo  školení  a  také  využívání

většího množství pomůcek pro leváky v mateřských školách.
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ÚVOD

Pojem lateralita označuje praváctví a leváctví, tedy stranovou preferenci jednoho

z  párových  orgánů.  Jejím  výskytem  ve  společnosti,  příčinami  vzniku  i  možnými

souvislostmi  s  funkčními  obtížemi  nebo poruchami  se  v  minulosti  zabývalo  a  stále

zabývá mnoho našich i  zahraničních  autorů.  Z  historických výzkumů a  poznatků je

zřejmé, že levorukost se vyskytuje ve společnosti od samotných počátků vývoje lidstva.

Přestože  dnes  je  levorukost  plně  respektována,  v  minulosti  se  leváci  setkávali

s nelibostí,  posměchem,  odsuzováním,  docházelo  k  násilnému přeučování  a  trestání,

které souviselo především v křesťanské společnosti s mylnou představou o spojitosti

levorukosti  s  ďáblem.  Přes  všechny  tyto  pokusy  o  vytvoření  jednotné  pravoruké

společnosti  si  příroda  uhájila  svoji  přirozenou  různorodost.  Leváctví  se  vyskytuje

neustále a podle mnohých i  přibližně ve stejném počtu jako dříve. V současnosti  se

naopak  společnost  snaží  vyjít  levorukým  vstříc  a  přizpůsobit  prostředí  tak,

aby nepotlačovalo  ničí  přirozenost  a  vyhovovalo  pravákům i  levákům.  V práci  jsou

přiblíženy nejen  zastaralé  postoje  a  přístupy k  levorukým lidem,  ale  také  současné

možnosti.

Důvodem výběru tématu levorukosti byl fakt, že v autorčině okolí, nikoliv však

v úzké rodině, se vyskytuje nejen několik leváků, ale i přeučovaných leváků, u kterých

snaha o změnu dominance ruky byla sice částečně „úspěšná“, ale mají  trvalé obtíže

v oblastech prostorové orientace, řečových a komunikačních dovedností a jiné. Práce je

zaměřena na výchovu a vzdělávání levorukých dětí v předškolním věku v mateřských

školách, u kterých je možnost těmto obtížím vhodnými přístupy zabránit. Cílem práce je

charakterizovat  problematiku  levorukých  dětí  v  mateřských  školách,  zjistit  četnost

výskytu leváctví  u předškolních dětí  a  zastoupení  chlapců a dívek mezi  levorukými

dětmi.

Práce je členěna na dvě části – teoretickou a empirickou část. V teoretické části

charakterizujeme a vysvětlujeme hlavní pojmy, které s levorukostí souvisejí.  V první

kapitole se věnujeme pojmům „pravý“ a „levý“, vysvětlujeme jejich význam v několika

světových jazycích a tím i postoj k levorukosti v minulosti a negativnímu zakotvení

významu  v  řeči;  dále  se  zabýváme  pojmem  lateralita,  kategoriemi,  typy  i  stupni;

symetrií  a  asymetrií  lidského  těla  a  také  významem  genotypu  a  fenotypu  a  jejich
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spojitostí  s  lateralitou.  Druhá kapitola  pojednává o biologii  a  fyziologii  levorukosti.

Nejprve se zabýváme lidským mozkem, jeho funkčním rozdělením a vlivem při výběru

stranové preference;  dále  vývojem dětské  laterality  od narození  po nástup  do školy,

dědičností  a  mírou  jejího  vlivu  na  výběr  laterální  preference  a v neposlední  řadě

i vlivem  společnosti.  Hlavním  tématem  třetí  kapitoly  je  výchova  a  vzdělávání

levorukých dětí, zmiňujeme zde způsoby určování laterality, násilné přeučování leváků

v  minulosti,  možné  příčiny  a  souvislosti  se  specifickými  poruchami  učení  a jinými

obtížemi,  které  leváctví  doprovázejí  a  také  správné  postoje  a  přístupy k levorukým

dětem v rodinách a především v mateřských školách, kde jsou hlavními činiteli výchovy

a vzdělávání učitelky.

V  empirické  častí  se  zabýváme  formulovanými  hypotézami  a  jejich

vyhodnocením. Ke zjišťování potřebných informací nám sloužily dotazníky, jimiž jsme

získali data pro ověření následujících hypotéz:

• H1: Levorukých dětí je v mateřských školách méně než dětí pravorukých.

• H2: Mezi levorukými dětmi je více chlapců než dívek.

• H3: Levoruké děti mají častěji levoruké rodiče než děti pravoruké.

Dále jsme zjišťovali přístupy k levorukým dětem v mateřských školách. Zda jsou

využívány speciální pomůcky pro leváky, jsou-li jim přizpůsobeny pracovní podmínky

a prostředí  a  zda  je  k  levorukým dětem přistupováno v určitých situacích jinak než

k dětem pravorukým.
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TEORETICKÁ ČÁST

 1 LEVORUKOST A PRAVORUKOST

Abychom  se  mohli  věnovat  problematice  levorukosti,  je  nutné  si  nejprve

vysvětlit a ujasnit pojmy, které se levorukosti a postavení leváků ve společnosti týkají.

Od počátku civilizace  jsou dochované důkazy o přítomnosti  leváků,  avšak ze stejné

doby pocházejí i nejrůznější mýty a pověry, které se k levákům nelibě vztahují. Tyto

mylné  představy jsou  zakotveny nejen  v  našem myšlení  a  chování,  ale  také  v  řeči

a projevují se ještě dnes v běžném každodenním životě.

Leváci byli ve většině zemí a kultur v dějinách lidstva považování za vyvrhele,

podřadné, odlišné, neohrabané, vzbuzovali v okolí strach i hrůzu. Existují ale i výjimky,

kdy byli  leváci naopak uctíváni a považováni za nositele štěstí.  Vysvětlením pojmů,

které se k levorukosti vztahují, lépe pochopíme postoj společnosti k levoruké menšině

a uvědomíme  si,  které  mylné  představy  o  leváctví  se  přenesli  do současnosti,  aniž

bychom si jejich přítomnost uvědomovali.

 1.1 Význam pojmů „pravý“ a „levý“

Odlišný význam slov „pravý“ a „levý“ je daleko hlouběji zakořeněn v našem

jazyce než jen jako pouhý protiklad stran. Vše, co je pravé, je považováno za správné

a dobré,  kdežto levé věci vzbuzují  spíše záporné představy.  Může za to  již samotný

gramatický výklad těchto dvou slov v jednotlivých jazycích.

Například pro slovo pravý se v řečtině využíval pojem dexios, který lze přeložit

také jako příznivý, zdárný, schopný a chytrý, pravice neboli dexia znamenala smlouvu

a slib a výrazy dexiotés a dexióma zase zručnost, obratnost a přátelství. Latinský výraz

dexter neznamenal pouze pravý, ale také příznivý, šťastný, zručný, obratný, příhodný,

dextera  neboli  pravice  zase  slib,  věrnost,  sílu,  obratnost  a  chrabrost.  V arabštině  je

pro pravou stranu užíváno výrazu  jaman,  od  kterého  byla  odvozena  slovesa  jamana

znamenající být šťastný a jammana – jít správně, pravou cestou (Drnková-Pavlíková,

et al. 1991, s. 9).

Nejinak  je  tomu  i  v  moderních  evropských  jazycích.  Slovu  pravý  například

v angličtině odpovídá výraz right, ve francouzštině droit, v němčině recht a v ruštině
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prav nebo pravyj, jejich dalším významem je ale také řádný, správný, poctivý, pravdivý

nebo i spravedlivý (Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 9).

Na předchozím krátkém výčtu  pojmu „pravý“  v  různých  jazycích  je  zřejmé,

že jeho význam je od nepaměti kladný a je spojován s tím, co je dobré a správné. Oproti

tomu význam pojmu „levý“, je naopak spojován se zápornými, špatnými či nešťastnými

činnostmi nebo vlastnostmi. Latinský výraz sinister znamená levý, ale také neobratný,

nejapný, zvrácený, nepříznivý, špatný a škodlivý, stejně je tomu tak i u řeckého výrazu

laios.  Podobně  je  tomu  s  významem  pro  levou  stranu  i  v  ostatních  jazycích.

Francouzské  gauche  –  neohrabaný,  nemotorný,  německé  link  –  nešikovný,  italské

mancini – křivý, deformovaný a portugalské conhoto – slabý nebo mdlý (Healey 2002,

s. 16).

Z nějakého důvodu byl význam pro levou stranu a levorukost ve většině jazycích

spojován se špatnými vlastnostmi, nikoli s těmi dobrými, tudíž pravými. Tento přístup

však  mnohdy  přetrval  i  do  současnosti  a  upřednostňování  pravorukosti  je  běžnou

záležitostí, přestože si toho nejsme často plně vědomi. Když například vstaneme levou

nohou z postele, nemůžeme očekávat, že se nám bude dnes dařit,  pro příště musíme

vstát  nohou  pravou.  Pokud  má  někdo  obě  ruce  levé,  taky  nebude  patřit

k nejšikovnějším. Na úřadech se zkoumá pravost podpisu a pokud je něco správné, tak

je to to pravé. Máme chodit v pravý čas, zjednávat spravedlnost, umět něco spravit,

opravit atd. Zajdeme-li do restaurace, číšník nám vždy podá jídlo a pití z pravé strany,

i lžička ke kávě je natočena k pravé ruce. Polévkovou lžíci nás již odmalička obvykle

učí držet v pravé ruce, přitom pro leváky tím pádem v té méně šikovné. Donedávna i tak

obyčejné činnosti, jakými jsou stříhání nůžkami, škrábání brambor nebo fotografování,

byly pro  leváky nepředstavitelnou  překážkou,  jelikož  pomůcky k  tomu určené  byly

navrženy  pro manipulaci  pravorukou  společností.  Naštěstí  se  v  současnosti  věnuje

problematice leváctví pozornost, což se kladně projevuje i ve vývoji různých pomůcek

pro usnadnění každodenního života.

 1.2 Lateralita

Pojmem lateralita  se  v  mezinárodní  vědecké  terminologii  označuje  praváctví

a leváctví  jako  takové.  Jedná  se  o  „strannost“  neboli  vztah  pravé  a  levé  strany

k organismu  nebo  odlišnost  pravého  a  levého  z  párových  orgánů,  tzv.  funkční
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nesouměrnost (Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 12). Tento pojem pochází z latinského

latus, lateris znamenající stranu, bok.

S  pojmem  lateralita  také  úzce  souvisí  některými  autory  využívaný  pojem

laterální  dominance,  kterým  rozumíme  preferenci  a  lepší  využití  jedné  strany  těla

v porovnání s druhou. Jedná se o preferenci ruky, nohy, oka nebo ucha. Vyskytuje se

několik druhů i  stupňů laterální dominance,  přestože v obecné rovině je většina lidí

dominantními praváky nebo leváky. Mnoho autorů se tomuto termínu ale radši vyhýbá,

neboť by mohl podněcovat k představám o méněcennosti druhé, méně šikovné strany.

Profesor  Miloš  Sovák  zase  využíval  termínu  dominance  pro  tu  hemisféru  lidského

mozku, která řídí šikovnější a obratnější ruku, což je u leváků pravá mozková hemisféra

a  u  praváků  zase  levá  mozková  hemisféra  (blíže  v  kapitole  Biologie  a fyziologie

levorukosti). Tímto pojetím termíny lateralita a dominance vzájemně odlišil.

Lateralitu obvykle rozdělujeme do pěti kategorií, stupňů:

• vyhraněné, výrazné leváctví (L),

• méně vyhraněné, mírné leváctví (L-),

• nevyhraněná lateralita, smíšená dominance (A, z latinského ambidextria),

• méně vyhraněné, mírné praváctví (P-),

• vyhraněné, výrazné praváctví (P) (Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 13, 14).

Stupeň  laterality  můžeme  vyjádřit  dvěma  způsoby,  pomocí  indexu  laterality

nebo kvocientu pravorukosti.

Pro výpočet indexu laterality se využívá Cuffův vzorec:

L=
P−L
P+L

* 100

Přičemž  P  je  počet  úloh  vykonávaných  pravou  rukou  a  L  počet  úloh

vykonávaných  levou  rukou,  nohou  nebo  pravým  a  levým  okem.  Výsledné  kladné

číselné hodnoty 0–100 udávají praváctví a záporné číselné hodnoty od 0 do – 100 zase

leváctví.
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Většina  autorů  ale  častěji  využívá  kvocientu  pravorukosti  (DQ  =  Dextrity

Quotient), který vyjadřuje počet pravostranných reakcí v procentech a vypočítává se dle

následujícího vzorce:

DQ=
P+A /2
n

*100

P je součet všech čistě pravostranných reakcí, ke kterým přičteme polovinu těch

nevyhraněných,  vydělíme  počtem  všech  vykonaných  úloh  a  vynásobíme  stem.

Výsledky určují míru laterality následovně: vyhraněné, výrazné praváctví (DQ = 100– ),

méně vyhraněné praváctví (DQ = 89–75), nevyhraněná lateralita (DQ = 74–50), méně

vyhraněné leváctví (DQ = 49–25) a vyhraněné leváctví (DQ = 24–0).

Přesné určení stupně laterality, pokud člověk není zcela vyhraněným pravákem

nebo levákem, je velice obtížné a vhodný výběr testů je více než důležitý.  Existuje

mnoho  odborníků  z  řad  ergoterapeutů,  mototerapeutů,  školních  psychologů

a speciálních pedagogů, kteří se problémem laterality zabývají.

Lateralitu  také  můžeme  rozlišit  podle  tvaru  párových  orgánů  na  lateralitu

tvarovou,  kterou  lze  pozorovat  při  nesouměrnosti  levé  a  pravé  strany  těla

(např. asymetrie obličeje) a na lateralitu funkční, která se projevuje kvalitou a rychlostí

činností jednoho párového orgánu oproti druhému. Dále se pak rozlišují typy laterality

ve vztahu vedoucí ruky a oka na lateralitu souhlasnou – vedoucí ruka a oko jsou oboje

pravé (P, P-) nebo levé (L, L-), lateralitu neurčitou – vedoucí ruka a oko jsou oboje

nevyhraněné  (A)  a  na  lateralitu  zkříženou  –  vedoucí  ruku  a  vedoucí  oko  řídí  jiná

mozková hemisféra. Tyto typy se zjišťují zejména při diagnostice a léčbě vývojových

poruch  čtení  a  psaní.  Shoda  mezi  vedoucí  rukou  a  okem  není  příliš  častá,  necelá

polovina leváků upřednostňuje pravé oko a zhruba jedna třetina praváků zase oko levé.

Mnohem  k  větší  shodě  dochází  mezi  vedoucí  horní  a  dolní  končetinou  (Drnková-

Pavlíková, et al. 1991, s. 13, 14).

 1.2.1 Ambidextrie

Pojmem ambidextrie  neboli  též  ambidexterita  označujeme schopnost  využívat

obě  ruce  stejně  dobře  pro  většinu  činností  jemné  i  hrubé  motoriky.  Lidé  s  touto
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schopností zvládají kreslit, psát a vykonávat další činnosti, pro které má člověk obvykle

laterálně vyhraněnou pouze jednu ruku, bez jakýchkoli obtíží levou i pravou rukou.

Pro tento původem řecký termín (ambi – obojí,  dexter  – pravý)  se v češtině

využívá  termínu  nevyhraněná  lateralita,  případně  smíšená  dominance  a  jedná  se

o vzácnou schopnost. Skutečně ambidexterních lidí je jen velmi málo, statistiky hovoří

o necelém jednu procentu populace. Lidé se jako ambidexterní již rodí, není možné se

tomu naučit. Je však možné, aby se člověk naučil využívat svoji méně šikovnou ruku,

pokud z nějakého důvodu, například úrazem nebo onemocněním, přijde o schopnost

používat  svoji  původně  preferovanou  ruku,  avšak  v  takovém  případě  nehovoříme

o laterální  nevyhraněnosti.  Podle  Františka  Synka  (1991,  s.  94)  a  mnoha  dalších

odborníků  jsou  zase  ambidexteři  vrozenými  leváky  s  mimořádnými  pohybovými

schopnostmi,  kteří  si  zachovali  svoji  přirozenou  levorukost  a  zároveň  se  naučili

v brzkém věku využívat stejně dobře ruku pravou, čímž se plně přizpůsobili podmínkám

pravorukého  prostředí.  Kromě  laterálně  nevyhraněných  jedinců,  kteří  mohou  jednu

činnost vykonávat stejně dobře oběma rukama, se ve společnosti setkáme i s lidmi, kteří

pro jednu činnost  využívají  pouze  pravou ruku a pro  jinou zase  pouze  ruku levou.

S největší  pravděpodobností  se  pak  jedná  o  vrozené  leváky,  kteří  se  částečně

přizpůsobili pravoruké společnosti, ale přesto pro některé činnosti využívají stále svoji

vedoucí ruku.

 1.3 Symetrie a asymetrie lidského těla

Význam těchto dvou pojmů je daleko obsáhlejší, než by se mohlo zprvu jevit

a zasahuje hluboko do problematiky funkce lidského mozku a fyziologie člověka jako

takového. Symetrií neboli  též souměrností označujeme jev, kdy je objekt na základě

určité operace totožný sám se sebou. Rozlišujeme tři základní druhy souměrnosti: podle

středu,  podle  osy  nebo  podle  roviny.  Asymetrie  je  pak  opakem  symetrie,  tedy

nesouměrnost.

Lidstvo má od nepaměti  tendenci  posuzovat  krásu na základě symetrie  jedné

poloviny těla s druhou. Symetrie může být zrcadlová, víceosá nebo paprsčitá. Najdeme

ji  v  mnoha  částech  přírody  a  člověk  je  jen  jedním  z  mnoha  živočichů,  který  je

symetrický podle jedné osy souměrnosti. Přesto a možná právě proto je tato zrcadlová

souměrnost  kritériem pohledu na krásu a  dokonalost,  neboť čím je  zrcadlový odraz
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přesnější  a  souměrnost  dokonalejší,  tím  je  objekt  krásnější.  Aniž  bychom

si to uvědomovali,  tak  osová  souměrnost,  především  symetrie  obličeje,  hraje

významnou roli i při výběru partnera.

Dokonalou souměrnost  však můžeme najít  pouze  v lidmi  uměle  vytvořených

produktech, jelikož živý organismus, ačkoliv se to tak na první pohled může zdát, není

nikdy dokonale symetrický. Více nápadné rozdíly se nacházejí skryté uvnitř organismu.

Krevní oběh, jehož hlavním znakem je srdce nacházející se na levé straně, nebo zažívací

ústrojí,  jsou  značně  asymetrické.  Méně  nápadné  znaky  nesouměrnosti  nalezneme

na povrchu lidského těla (Synek 1991, s. 11, 12). Některé nesrovnalosti jsou tak drobné,

že je pouhým okem spatříme jen stěží. Část těla s největším výskytem nesrovnalostí je

nepochybně obličej, ve kterém se skrývá nespočet drobných asymetrických odchylek.

Postavení očí, uší a obočí se na obou stranách obličeje drobně liší, nos a ústa mohou být

méně či více zakřivené a ani samotný tvar obličeje není zcela zrcadlově obrácený.

Tato tvarová asymetrie není pro člověka tak podstatná jako asymetrie funkční,

která se týká především smyslových a pohybových orgánů nebo schopnosti orientovat

se  v  čase  i  prostoru.  Tato  funkční  asymetrie  úzce  souvisí  s  různými  odchylkami

a asymetrií lidského mozku, především v organizaci mozkových hemisfér (Synek 1991,

s. 14).

 1.4 Genotyp a fenotyp

Genotypem  rozumíme  soubor  veškerých  genetických  informací  vložených

do zárodku  organismu.  Každý  člověk  má  daný  vrozený  genetický  základ,  který  je

postupem  času  více  či  méně  ovlivňován  vnějším  prostředím,  čímž  se  dostáváme

k fenotypu.  Fenotyp  je  tedy výsledek interakce  jeho genotypu s  prostředím a  jedná

se o soubor všech pozorovatelných vlastností  a znaků organismu. Mezi nejdůležitější

činitele prostředí patří rodina, výchova a učení. Rozdílný vliv prostředí u stejných nebo

podobných genotypů zapříčiní vznik rozdílného fenotypu. Jelikož je genotyp vrozený

a tudíž neměnný, tak tvoří zároveň do jisté míry mezní hranice fenotypu. Přesto však

při posuzování laterality přímo zjistíme pouze fenotyp, vlivy genotypu můžeme pouze

usuzovat.
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Může se to  jevit  jako složité,  ale  ve skutečnosti  je  to  ještě  daleko složitější.

Jelikož ani výrazné praváctví nebo leváctví není přímým důkazem o tom, že jedinec je

i genotypickým  pravákem  nebo  levákem,  může  se  jednat  o  jedince  nevyhraněného

(ambidextera), který je ovlivněn prostředím. Stejně tak nevyhraněný jedinec může být

genetickým základem nevyhraněný,  přecvičený  levák  nebo  mírný  pravák,  který  má

při určitých  činnostech  šikovné  obě  ruce.  Fenotypem  mírný  pravák  může  být  zase

přecvičený  levák,  nevyhraněný  ambidexter  ovlivněný  pravorukým  okolím  nebo

i výrazný pravák (Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 15).

Do jaké míry nás ovlivňuje náš genetický základ a do jaké míry jsme ovlivněni

prostředím, ve kterém vyrůstáme a žijeme, a společností, kterou se obklopujeme a která

má na nás velký vliv  nejen co se našich vlastností,  chování a názorů týče,  ale také

při určování  naší  laterality,  je  individuální.  Záleží  také  na  tom,  zda  nás  v  rodině

a ve škole nechají projevovat naší přirozenost a do jaké míry nás budou tlačit k tomu,

abychom byli více jako ostatní.
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 2 BIOLOGIE A FYZIOLOGIE LEVORUKOSTI

Vztah  mozku  a  laterální  preference  je  velmi  složitý.  Důvodů,  díky  nimž  se

člověk  stane  levorukým  je  mnoho  a  jejich  zjišťování  je  komplikováno  nejen  stále

nedostatečnými  znalostmi  lidského  mozku,  ale  také  mnohem  více  komplikovaným

vztahem genetiky, dědičnosti a jejich interakcí s prostředím.

Hermann-Josef  Zoche  ve  své  knize  Vidím  svět  i  z  druhé  strany  rozlišuje

levorukost podle její příčiny na vrozenou, naučenou, patologickou a pseudolevorukou

(2006, s. 58).

Vrozená levorukost je podnícena našim genovým základem. Člověk je levoruký

od přírody, patří  sem přeučení i  nepřeučení leváci.  Naučená levorukost je ovlivněna

prostředím. Pokud například u člověka dojde vlivem úrazu k poškození jeho šikovnější

pravé ruky, je nucen využívat levou. Také se tak může stát při poškození mozku mrtvicí

či  nádorem.  U  patologické  levorukosti  má  člověk  poškozenou  levou  mozkovou

hemisféru již během jejího vývoje v prenatálním nebo perinatálním období, tudíž její

funkce, především řečové a motorické, přebírá pravá část mozku a člověk se laterálně

stane levorukým. Pod pojem pseudolevorukost se podle autora řadí ti lidé, kteří byli

z praváků přeučeni na leváky, aniž by u nich došlo k vývojové vadě nebo úrazu nutícího

je preferovat levou stranu. S touto formou se ale setkáváme jen velmi zřídka a může

se tak stát například, pokud má dítě při kreslení či psaní příliš křečovitou pravou ruku,

a tak je mu doporučeno používat levou.

Již bylo zmíněno, že hlavní roli v problematice levorukosti hraje lidský mozek.

Jeho vývoj má nezvratný vliv na výběr stranové preference a celkový zdárný vývoj

lidského těla a komplexní osobnosti člověka.

 2.1 Vztah mozku a vývoje laterality

Mozek je hlavní částí centrálního nervového systému a je řídící centrálou všech

funkcí,  bez  nichž  by  organismus  nemohl  existovat.  Skládá  se  ze  tří  vzájemně

propojených  částí:  velkého  mozku,  mozečku  a  mozkového  kmenu,  který  se  skládá

z mezimozku, středního mozku, Varolova mostu a prodloužené míchy. Celá mozková

tkáň je pak chráněna uvnitř lebky třemi vrstvami mozkových blan. Největší část mozku

Velký mozek je rozdělen podélnou rýhou na dvě poloviny, neboli hemisféry – pravou
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a levou, které jsou vzájemně propojeny provazcem nervových vláken, tj.  mozkovým

trámcem  (vazníkem),  díky  němuž  spolu  obě  hemisféry  vzájemně  komunikují

a vyměňují si informace (Zoche 2006, s. 37, 38). Tato nervová vlákna se v prodloužené

míše křižují  a proto levá hemisféra řídí  pravou polovinu těla  a  pravá zase tu  levou

(viz příloha č. 1).

Až donedávna byla velikost a hmotnost lidského mozku spolu s jeho organizací

považována za hlavní znak naší odlišnosti od jiných živočichů. Ale právě jeho funkční

nesouměrnost je tím důvodem, proč je lidský mozek nejdokonalejší. Asymetrie lidského

mozku  si  všiml  již  všestranný  umělec,  vědec  a  lékař  Leonardo  da  Vinci,  který  jej

dokonale popsal  ve svých anatomických studiích.  Již v té  době se zabýval otázkou,

zda obě hemisféry fungují samostatně nebo zda vzájemně spolupracují.

První velká teorie o asymetrii mozku vznikla zhruba o tři a půl století později

a jedná  se  o  teorii  cerebrální  dominance.  Tato  teorie  předpokládala  dominantní

postavení jedné hemisféry nad druhou. Za dominantní se považovala ta, ve které byla

zjištěna  centra  řeči,  což  byla  u  praváků  levá  mozková  hemisféra  a  u  leváků  pravá

mozková hemisféra.  Teorie  překřížené mozkové dominance a  laterální  preference se

postupně  rozšířila  i  na  ostatní  párové  orgány,  jakými  jsou  nohy,  ruce,  oči  a  uši.

Na základě tohoto pojetí se cerebrální dominance a s ní související lateralita rozdělovala

na  tři  základní  typy:  dominanci  levostrannou  (jevící  se  jako  praváctví),  dominanci

pravostrannou  (jevící  se  jako  leváctví)  a  dominanci  nevyhraněnou  (jevící  se  jako

ambilaterální).  V období  teorie  cerebrální  dominance  bylo mozkovou nesouměrností

chápáno funkčně kvalitnější, zdatnější, dominantní a řídící postavení jedné hemisféry

oproti  druhé,  jenž  byla  považována za  funkčně méně aktivní  a  tudíž  méně  kvalitní

(Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 23, 24).

V polovině 20.  století  se však od teorie cerebrální dominace začalo upouštět,

jelikož mnoha odbornými studiemi a výzkumy bylo dokázáno, že řečová oblast korová

se nachází nejen u praváků v levé mozkové hemisféře, ale dokonce i u většiny leváků.

Z toho  vyplynulo,  že  by  bylo  nepatřičné  dělit  lateralitu  striktně  na  dominantní

pravorukou a dominantní levorukou a že by se měla lateralita posuzovat jako stupňovitá

vlastnost, jejíž cerebrální dominance je více či méně vázána k individualitě člověka.

Postupem času docházelo k mnoha dalším výzkumům a pokusům, díky nimž odborníci
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získávali  čím  dál  více  informací  o  funkcích  jednotlivých  částí  mozku,  přičemž  se

postupně  začalo  upouštět  od  dominance  jedné  hemisféry  nad  druhou.  Výraz

„dominance“  se  využíval  ve  vztahu  k  jednotlivým  funkcím,  například  dominantní

hemisféra  pro  řeč,  dominantní  hemisféra  pro  matematické  funkce  atd.  Nakonec  se

od dominance upustilo a tento výraz byl nahrazen vhodnějším pojetím o nesouměrné

úloze obou hemisfér v určitých korových funkcích (Drnková-Pavlíková,  et  al.  1991,

s. 23–32).

Víme tedy, že v každé hemisféře sídlí rozdílná centra lidských dovedností, tudíž

jsou obě hemisféry dominantní pro jiné činnosti. Jelikož spolu vzájemně spolupracují, je

možné,  aby v  případě  funkčního  poškození  jedné  z  nich  přejala  část  jejích  funkcí

ta druhá. Takové funkční převzetí je však pravděpodobnější a uskutečnitelnější v raném

věku, protože v té době nejsou ještě jednotlivá centra jednostranně zcela vymezena.

To ovšem může mít  kromě výhod i  následky.  Může docházet  k  funkčnímu rozporu

a nepříznivému ovlivňování zejména dalšího vývoje čtení, psaní, počítání a především

řeči. Proto během dalšího předškolního, ale také počátečního školního vývoje dochází

k jednostrannému mozkovému řízení a vymezování jednotlivých funkcí.

Činnost levé mozkové hemisféry se obecně zaměřuje na řeč (gramatiku, slovní

zásobu,  význam  slov  a  abstraktní  pojmy),  logické  myšlení  (především  analytické

a lineární),  orientaci  v  čase  a  intelekt.  Oproti  tomu  pravá  mozková  hemisféra  je

charakteristická pro komplexní myšlení (syntetické a ucelené), prostorovou orientaci,

obrazovou  představivost,  paměť,  empatii  (porozumění  a  sociální  vnímání)  a  intuici.

Z toho důvodu mohou mít leváci a praváci rozdílné charakteristické vlastnosti (Zoche

2006, s. 50, 51).

 2.2 Vývoj dětské laterality

Laterální vývoj závisí na vývoji lidského mozku, který probíhá až do dospělosti

nerovnoměrně, a tím ovlivňuje specializaci levé a pravé hemisféry jedince. Váha mozku

dosahuje po narození  zhruba jedné čtvrtiny hmotnosti  mozku dospělého,  v půl  roce

života již polovinu, ve dvou letech přibližně tři čtvrtiny a v šesti letech okolo devadesáti

procent  z  celkové  hmotnosti.  Postupný  nerovnoměrný  vývoj  hemisfér,  laloků,

mozkových oblastí a korových funkcí se definitivně ustálí až v pubertě, během které

22



získává  mozek svoji  dospělou podobu.  Přesto již  v  předškolním věku,  mezi  šestým

a sedmým rokem, dosahuje poměrně vysoké vyzrálosti.

Podle  teorie  doktora  Normana  Geschwinda  ovlivňuje  vývoj  laterality  již

prostředí v matčině děloze. To je ovlivněno zřejmě vysokou hladinou testosteronu, který

má vliv  nejen na vývoj mozku,  ale  také na to,  k jaké laterální preferenci bude dítě

směřovat (Healey 2002, s. 40).

Předpokládá se, že od narození zastávají obě hemisféry přibližně stejné funkce

a k jejich funkčnímu rozdělení a specializaci dochází v průběhu předškolního vývoje,

který je ovlivněn genetickým základem i prostředím a u každého člověka probíhá více

či méně rozdílně. Během tohoto období může optimální vývoj dítěte negativně ovlivnit

rozporné působení prostředí a přirozeného vývoje organismu (Drnková-Pavlíková, et al.

1991, s. 66).

Velkou roli ve vývoji centrální nervové soustavy hraje dědičnost, která však není

hlavním a jediným faktorem. Mozek je do jisté míry tvárný a ohebný, čímž rozumíme

schopnost  vyrovnat  se  a  přizpůsobit  vnějším  vlivům,  které  jsou  v  rozporu  s  jeho

genetickým  základem.  Důkazem  jsou  případy,  kdy  jedna  mozková  hemisféra  byla

schopna v případě úrazu nebo nějaké jiné deformace převzít důležité funkce, včetně

těch  řečových,  od  té  druhé.  Toto  funkční  převzetí  je  ale  s  přibývajícím  věkem

komplikovanější a udává se, že je uskutečnitelné pouze do konce předškolního věku.

S rozdělováním funkcí  během vývoje  mozku a  mozkových hemisfér  dochází

k vyhraňování a lateralizaci končetin. Ta se začíná plně projevovat během předškolního

období mezi pěti až sedmi lety věku, avšak u každého dítěte je to jiné. Projevy laterality

jsou  pozorovatelné  již  od  narození,  ale  během  dalších  období  dochází  ke  střídání

preference např. horních končetin. Kromě genetiky a prostředí záleží i na pohlaví dítěte,

protože  dívky  bývají  laterálně  vyhraněné  dříve  nežli  chlapci.  K  ukončení  procesu

lateralizace dochází kolem desátého roku věku, přičemž hlavním činitelem je tomuto

věku předcházející nástup do školy.

Právě nástup do školy, přesněji období mezi pátým a sedmým rokem věku bývá

pro vývoj  laterality  nejkritičtějším.  Rizikovým faktorem je  výuka psaní,  kdy je  dítě

nuceno vybrat si preferovanou ruku. V této době dochází k ohrožení zdárného vývoje,
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neboť chybné určení stranové preference a využívání méně aktivní a méně obratné ruky

může  mít  negativní  důsledky  na  vývoj  osobnosti  a  může  způsobovat  případné

komplikace během dalšího vzdělávání (Drnková-Pavlíková, et al. 1991, s. 70).

 2.3 Dědičnost a lateralita

Zákon  dědičnosti  je  velmi  složitý.  Hlavním důkazem toho,  že  na  levorukost

a pravorukost mají vliv i dědičné faktory je to, že ačkoli v minulosti docházelo k velké

snaze o převýchovu a přeučování leváků, tak se stále rodí poměrně vysoké procento dětí

preferující levou horní končetinu.

Vliv  dědičnosti,  tedy  genetické  výbavy,  je  prokázán  mnoha  studiemi.

Jane M. Healey (2002, s. 20) uvádí velmi populární studii známé britské psycholožky

Marian Anetové z Coventry z Lancastru, která hovoří o tzv. faktoru posunu doprava.

Podle této teorie existuje gen pro pravorukost a téměř každý, kdo se s tímto genem

narodí,  se stane pravákem. Pokud tento gen člověk nezdědí,  může se stát  pravákem

či levákem. Zde je možnost přibližně stejná, jelikož podle Anetové gen pro levorukost

neexistuje. V takovém případě hraje velkou roli  prostředí, jakým směrem a jak moc

na nás  působí.  Lidé  narození  bez  genu  pravorukosti  mají  často  smíšenou  lateralitu,

což znamená, že pro některé činnosti využívají více pravou ruku a pro jiné zase ruku

levou. Proto se vyskytuje mnoho rodin, kde je kromě vysokého počtu leváků i spousta

smíšených typů. Podle výzkumů se děti, jejichž oba rodiče jsou levorucí, ve 45 % také

rodí jako leváci. V případě, že levoruká je pouze matka, je šance, že dítě bude také

levák zhruba 25 %, avšak pokud je levoruký pouze otec, je tomu tak pouze ve 20 %.

Toto nižší procento v případě otce je vysvětlováno tím, že mezi matkou a dítětem je

díky  jejich  biologickému  a  psychologickému  svazku  silnější  vztah  nežli  s  otcem.

Výzkumy  laterality  ale  vždy  závisí  na  tom,  podle  jakých  kritérií  budeme  míru

levorukosti posuzovat, jelikož leváctví i praváctví může být více či méně vyhraněné.

Je také  prokázáno,  že  děti,  které  mají  jednoho  rodiče  nebo  dokonce  oba  levoruké,

během předškolního vývoje ruce často střídají a až posléze, převážně vlivem nástupu

do školy, dospějí k preferenci jedné ruky, případně si zachovají smíšenou lateralitu.

Velkým přínosem pro pochopení vlivu dědičnosti byl pokus zakladatele genetiky

Gregora Johanna Mendela v 50. letech 19. století s křížením bíle a červeně kvetoucího

hrachu.  Při  jeho  zkřížení  byly  v  prvním pokolení  potlačeny znaky bíle  kvetoucího
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hrachu a potomstvo vzešlo červeně kvetoucí. V dalším pokolení však vzešla již zhruba

jedna čtvrtina bílá, která mohla natrvalo předávat pouze znaky bíle kvetoucího hrachu,

přičemž ze zbylých tří  čtvrtin  hrachu červeného mohla jedna  třetina  (tedy přibližně

stejné množství jako hrachu bílého) předávat pouze znaky červeně kvetoucího hrachu

a zbylé dvě třetiny mohli předávat vlastnosti obou druhů. Toto pravidlo lze pozorovat

u člověka při přenosu jednoduchých tělesných znaků, které nemohou být výchovně ani

společensky ovlivněny.  V případě přenosu složitějších znaků,  jakými jsou psychické

a povahové vlastnosti,  je míra vlivu dědičnosti  těžko zjistitelná.  Dítě získává zhruba

polovinu své genetické výbavy od matky a polovinu od otce, ti však nepředávají vše

ze svého genetického základu. Výrazněji se projevují znaky přenesené z matčiny matky

nebo otcova otce (Synek 1991, s. 30, 31).

Mechanismus  dědičnosti  je  komplikovaný a  nadále  se  zkoumá.  Stále  je  však

v určování  vlastností  a  tudíž  i  laterality  dítěte  největším  činitelem  vliv  výchovy

a společnosti.

 2.4 Vliv společnosti na levorukost

V předchozím textu  již  bylo  uvedeno,  jaký  vliv  má  na  stranovou  preferenci

člověka jeho biologický a fyziologický základ, tedy jeho genotyp. Ale ten, jak víme, je

jen  základem a  předurčením pro  to,  jakou stranu nebo orgán bude člověk v  životě

preferovat. Proto ne méně důležitým činitelem je i prostředí, ve kterém člověk vyrůstá

a které ho celý život neustále ovlivňuje. Mluvíme tedy o velkém významu fenotypu,

který je kombinací genetického potenciálu a vlivu prostředí.

Jak  tedy  společnost  ovlivňuje  levorukost?  Nejprve  je  nutné  podívat  se

do historie.  Na  základě  historických  výzkumů  bylo  zjištěno,  že  na  počátku  vývoje

lidstva  byl  poměr  mezi  praváky  a  leváky  přibližně  stejný.  Postupem času  se  však

společnost stávala čím dál více pravorukou. Podle mnoha odborníků tento jev přímo

souvisí s vývojem řeči, avšak jsou to pouze domněnky. Dalším důležitým faktorem byl

v  následujících  obdobích  tzv.  kult  pravé  ruky,  kdy  levorukost  byla  chápána  jako

méněcennost,  špatnost,  v  horších  případech  jako  projev  čarodějnictví  či  satanismu.

Tento  postoj  se  ukotvil  i  v  řeči  samotné.  Během  dalšího  společenského  vývoje

docházelo k velkému prosazování pravorukosti, přičemž projevy leváctví byly trestány

a docházelo i ke snahám o přeučování. Ve druhé polovině 18. století, především díky
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dílům francouzského filozofa a spisovatele Jean-Jacques Russeaua, docházelo ke snaze

prosadit  přijetí  přirozenosti  člověka a  jeho nenásilné výchově.  K přeučování  leváků

na praváky však docházelo ještě další dvě století (Synek 1991, s. 14, 15).

Dnes  je  leváctví  již  považováno  za  přirozený  projev  lidské  osobnosti

a individuality  bez  jakýchkoli  problémů  či  předsudků.  Avšak  pokud  se  pozorněji

rozhlédneme kolem sebe a dobře si prohlédneme věci,  které nás obklopují,  zjistíme,

že jsme  během  socializačního  vývoje  společnosti  vytvořili  svět  pro  praváky

a na levorukou  menšinu  jsme  v  mnohém  zapomněli.  Mnoho  věcí,  které  využíváme

bez povšimnutí  každý den,  představuje  pro leváky komplikace  a  nutnost  překonávat

překážky,  které  jim  s jejich  používáním  vznikají.  Přesto  se  v  současnosti  leváci

neopomíjejí a vzniká tak velké množství pomůcek, které jim usnadňují činnosti, které

pro ně byly doposud svým pravorukým uzpůsobením velmi složité a stresující.

Nejdůležitější  společenský  vliv  na  zdárný  a  přirozený  osobnostní  (psychický

a sociální) vývoj leváka má však stále jeho blízké okolí, kterým je obklopován a nejvíce

ovlivňován, a tím je rodina a pedagogové ve školních zařízeních.
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 3 PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A PŘÍSTUPY K LATERALITĚ DĚTÍ

Jedním  z  nejdůležitějších  faktorů  ve  výchově  předškolního  dítěte  je  na  nic

nespěchat.  Pokud  budeme  na  dítě  vyvíjet  jakýkoli  nátlak,  přestože  bude  zdánlivě

nenásilný,  můžeme  tím  bránit  jeho  přirozenému  vývoji  a  tím  ovlivnit  průběh  jeho

osobnostního  i  laterálního  vývoje.  Děti  se  mohou  vyvíjet  jiným směrem i  tempem

a proto je nutné nechat tomu do určité míry volný průběh a nijak výrazněji  do jeho

vývoje nezasahovat. Právě díky tomuto individualismu nelze jednotně určit, kdy přesně

by mělo dítě začít preferovat pouze jednu stranu.

Děti  potřebují  především  prostor.  Musejí  sami  přijít  na  to,  co  pro  ně  bude

nejpřirozenější a spíše, než-li je nějakým způsobem ovlivňovat či dokonce jim chybně

vnucovat nepřirozenou a méně šikovnou končetinu, je pro jejich zdárný vývoj mnohem

prospěšnější vytvoření optimálních podmínek, ve kterých budou mít dostatek prostoru

pro využití pro obě ruce i obě nohy (Pivoňková 2014).

Cílem současné  předškolní  výchovy je  napomáhat  dítěti  během jeho  vývoje,

růstu i učení tak, aby jeho psychický, fyzický, emocionální i sociální vývoj probíhal

v souladu a  tím se co nejvíce  zamezilo  případným negativním vlivům (Bytešníková

2012, s. 7).

 3.1 Předškolní výchova a určování laterality

Děti  zpočátku  při  vykonávání  aktivit  ruce  často  střídají,  jejich  laterální

preference se začne projevovat až později, kdy pro jednu aktivitu začnou využívat jednu

ruku častěji. K tomu většinou dochází okolo třetího roku života. Doba, kdy dítě začne

naplno  projevovat  svojí  vyhraněnost,  může  být  individuální  a  u  dívek  dochází

k vyjasnění laterality dříve nežli u chlapců.

Nejdůležitější  diagnostickou  metodou  při  určování  laterality  je  pozorování.

Pro předběžné  určení  stranové  preference  postačí  dlouhodobé  pozorování  dítěte

v opakujících se situacích, přičemž souhlasná preference končetin svědčí o vyhraněné

lateralitě.  Odborníci  používají  k  určování  laterality  standardizované  testy.

Při vyhodnocování testů se přihlíží k vývojovému stádiu dítěte, případným nemocem

a poruchám,  k  vlivům  rodiny  a  blízkého  okolí,  napodobování  a v neposlední  řadě

k anamnéze rodiny. Je nezbytné, aby vyhodnocení testů bylo důkladné a přesné, jelikož
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špatným  diagnostickým  vyhodnocením  stranové  preference  můžeme  nenávratně

ovlivnit  osobnost  dítěte  s  negativními  důsledky.  Proto  by  tyto  testy  měl  vykonávat

kompetentní odborník z oborů psychologie, logopedie či speciální pedagogiky (Vodička

2012b). Kromě metod pozorování a standardizovaných testů se při určování laterality

využívají i dotazníky.

První  soubor  zkoušek  laterality  u  nás  byl  vytvořen  v  roce  1936  pedagogem

a psychologem  Václavem  Příhodou.  Nejznámějším  a  stále  nejpoužívanějším  testem

pro zjišťování  laterální  preference a  dominance ruky,  nohy a oka je však u nás  test

významných psychologů Matějčka a Žlaba. Tento test obsahuje celkem 12 zkoušek a je

vhodný nejen  pro  děti,  ale  i  pro  dospělé.  Mezi  úkoly najdeme například  zasouvání

kolíčků  do  otvorů,  vkládání  klíče  do  zámku,  navlékání  niti  do  jehly  nebo  průhled

kukátkem (Zelinková  2003,  s.  142).  Za  dominantní  se  považuje  ruka,  která  pohyb

vykonává, vede, přidržující ruka je pouze pomocnou. V případě zkoušek preference oka

je vedoucím to, ke kterému si dítě kukátko opakovaně přikládá.  Test je vyhodnocen

kvocientem  pravorukosti  (DQ),  který  vyjadřuje  počet  pravostranných  reakcí

v procentech.

Nejdůležitější při určování laterality je vhodný výběr testu a jeho spolehlivost.

Názory jednotlivých odborníků na to, který způsob a počet zkoušek je nejvhodnější, se

však  liší.  Od dřívěji  zastávaného  názoru,  že  postačí  pouze  jediná  zkouška  k  určení

stranové  dominance,  bylo  vzhledem  k  rozmanitosti  činností  vykonávaných  horní

končetinou upuštěno.  M. Sovák se soustředil  na ty činnosti,  které  nebyly ovlivněny

nácvikem a postačilo mu k tomu 4 až 6 úloh. Podle Matějčka a Žlaba je zase vhodným

počtem  10  až  12  úloh  z  oblasti  hrubé  i  jemné  motoriky  vyžadující  přesnost,  sílu

i koordinaci obou končetin. Podle Drnkové-Pavlíkové aj. (1991, s. 83, 84) je vhodné

při určování laterality využít souboru zkoušek od několika autorů s ohledem na věkovou

přiměřenost, přičemž zkoušky by měly být různorodého charakteru s využitím jednoho

párového orgánu, kde zjišťujeme, kterou končetinu užívá dítě přednostně (unimanuální

preference), obou párových orgánů, kde pozorujeme, která končetina vedoucí a která

pomocná (bimanuální preference) a obou párových orgánů jednotlivě při stejné činnosti,

kde se pozoruje rozdíl ve výkonu obou končetin (manuální proficience).
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 3.2 Přeučování leváků

„Používáme svých rukou jako mrzáci, a zmrzačila nás hloupost matek a chův;

rovnováhu, kterou příroda zachovává, tvoříc naše končetiny, my rozrušujeme nepěkným

návykem. Děti je třeba přiučovat ve stejné míře na obě ruce.“

Platón (Synek 1991, s. 89).

Ke snaze o vytvoření jednotné pravoruké společnosti docházelo mnohá tisíciletí.

Jenomže  přes  nenásilné  i  násilné  masové  přeučování  leváků,  které  sice  bylo  často

úspěšné,  přesto  ale  nežádoucí  a  neprospěšné,  se  přírodě  podařilo  zachovat  si  svoje

symetricky asymetrické proporce. Proto se v naší pravoruké společnosti vyskytuje stále

velké  procento  leváků,  které  je  i  dle  mnohých  průzkumů  přibližně  stejné  jako

na počátcích civilizace (Synek 1991, s. 62).

Každá snaha o přeučení z levorukosti na preferenci a vyšší obratnost ruky pravé

má za následek velké změny v činnosti mozku, jelikož jeho aktivní oblasti jsou tlumeny

a ty prozatím nepřipravené naopak zapojovány v opačné mozkové hemisféře, což vede

k pomalejšímu a méně dokonalému vytváření  obratnosti,  zatímco stále  ještě  aktivní

oblasti  díky energetickým vzruchům celý proces ještě více komplikují.  Tento proces

změn má za následek celkovou změnu osobnosti dítěte. Jen u minimálního procenta

leváků  došlo  k  uhájení  levorukosti  a  zároveň  posílení  pravorukosti,  což  vedlo

k šikovnému využití obou horních končetin. Většinou však docházelo k opačnému jevu,

a  to  že  při  posilování  nepreferované  pravé  končetiny  došlo  ke  komplikacím

při využívání  ruky  levé  a  mnoha  dalším  jiným  obtížím,  přičemž  ruka  pravá

nedosahovala  stejných  kvalit  a  šikovnosti  při  vykonávání  běžných  činností  jemné

motoriky jako původně dominantní  ruka levá.  Podle mnoha odborníků navíc během

procesu přeučování dochází ke změnám ve vnitřních uspořádáních mozkových funkcí,

což může vést k negativním vedlejším projevům, které mohou být vykládány špatným

způsobem a jsou posléze chybně odstraňovány (Synek 1991, s.  63).  Tyto dysfunkce

mohou zůstat dlouho skryté a projevit se až výrazně později s nevratnými nebo těžko

odstranitelnými důsledky v oblasti zdravotní i  intelektové (Drnková-Pavlíková,  et al.

1991, s. 68).
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V dnešní době již víme, jak je respektování dětské laterality důležité pro kladný

vývoj osobnosti. Rysy osobnosti dítěte je nutné včas rozeznat a pozitivně rozvíjet, nikoli

přirozenému potenciálu bránit. To by mohlo mít až nepředstavitelně neblahé následky

při jeho formování. Pokud budeme činnost levákovy přirozené vedoucí ruky vědomě

a cíleně potlačovat, začne sice využívat jako vedoucí ruku pravou, avšak její činnost

nebude nikdy dosahovat takové kvality, což se bude v každodenním životě více či méně

projevovat. Navíc tímto záměrným ovlivňováním můžeme nenávratně narušit celistvost

a rovnováhu celé osobnosti a zdravý tělesný vývoj. V dítěti můžeme vyvolat nejistotu

a úzkost, zmatenost při vnímání a poznávání, narušit obourukou souhru, narušit vývoj

jazyka a řeči a verbálního myšlení. Tím vším se zvyšuje riziko neúspěchu při nástupu

do školy (Synek 1991, s. 48). Přeučované děti se navíc musí více soustředit na výkon

pravé  ruky  a  zároveň  kontrolovat  ruku  levou,  aby  do  oné  činnosti  samovolně

nezasahovala. V jiných případech zase může docházet k nesoučinnosti končetin,  což

se projeví v nižší kvalitě výkonu a může vést až ke ztrátě zájmu dítěte o různé aktivity,

úzkostným  stavům,  nejistotě,  rozpolceným  emočním  projevům  (vztek,  odpor,  křik,

ale také pláč či uzavřenost). K nevratným obtížím nebo dokonce poruchám může dojít

následkem přeučování i v oblastech zrakového vnímání či prostorové orientace (Synek

1991, s. 64, 65).

Právo  na  to  být  levákem  není  sice  v  našem  právním  systému  nijak  přesně

zakotveno,  ale  vychází  z  Listiny  základních  práv  a  svobod,  která  je  od  roku  1992

součástí ústavního pořádku České republiky. Toto právo se opírá o článek 3, odstavec 1,

kde se praví, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy,

barvy  pleti,  jazyka,  víry  a  náboženství,  politického  či  jiného  smýšlení,  národního

nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu

nebo jiného postavení (Zákon č. 2/1993 Sb., čl. 3, odst. 1). V listině se nacházejí další

formulace, které je možné považovat za vymezení práv levorukých, avšak dle právního

názoru je 1.  odstavcem článku 3 dostatečně vyjádřeno postavení  leváků a vycházejí

z něho přístupy k levákům  ve školských, zdravotnických a pracovně právních oblastech

(Vodička 2012a). K velkému zlomu v přístupu k levorukým dětem došlo v roce 1967,

kdy byl vydán závazný pokyn hovořící o respektování přirozené laterality dětí, který byl

zveřejněn 10. února téhož roku ve věstníku ministerstva školství č. 23 (viz příloha č. 2)

(Peutelschmiedová 2009, s. 95).
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I když bylo od cca 70. let minulého století přeučování levorukých dětí ve školách

právně  ukončeno,  trvalo  ještě  mnoho  let,  než  učitelé  a  pedagogové  v  mateřských

i základních školách začali přirozenou lateralitu dětí reálně plně respektovat. Předsudky

proti  levorukosti  nevymizely  naráz.  K  přeučování  sice  již  nedocházelo,  ale  stále

se projevovalo nenásilné ovlivňování ze strany většinové pravoruké společnosti, které

se, sice v daleko menší míře, projevuje dodnes.

Další problém se naskýtá v tom, že mnoho dětí se přeučuje samo, bez zásahu

rodičů,  a to napodobováním modelového chování  pravoruké společnosti.  Přestože je

toto  přeučování  zcela  dobrovolné  bez  přímého vlivu  jiné  osoby,  jeho následky jsou

stejně ve většině případů nevratné s  negativním dopadem na celou osobnost (Zoche

2002, s. 73).

Hermann-Josef Zoche (2002, s. 75) označuje dokonce přeučování leváků jako

nekrvavý zásah do lidského mozku. Tímto potlačováním dominantní ruky totiž vzniká

v mozku chaos,  jelikož dominance hemisfér  se nemění,  pouze se vyvíjí  větší  nátlak

na hemisféru  nedominantní,  přičemž  ta  dominantní  má  snahu  se  stále  projevovat

a vznikají  tak  další  a  další  obtíže.  Jako  přímé  důsledky takového  násilného  zásahu

do organizace  mozku  se  často  projevují  poruchy  řeči,  paměti,  koncentrace,  jemné

motoriky,  čtení a psaní. S tím souvisejí i  další  změny ve vývoji osobnosti.  Přeučení

leváci  kompenzují  nedokonalosti  zvýšením  pracovního  výkonu,  který  může  mít

za následek  rychlou  unavitelnost,  dále  často  trpí  pocity  méněcennosti,  nejistotou

a mohou se u nich vyskytovat i citové problémy. V horších případech dokonce poruchy

učení, chování i poruchy osobnosti. Jedná se pouze o výčet možných obtíží, ne každý

přeučený levák má tyto příznaky a ne každý, u koho se tyto obtíže projeví, musí být

přeučeným  levákem.  Tyto  příznaky  nalezneme  i  u  pravoruké  společnosti.  Je  však

zřejmé,  že přeučování  laterality  je  nepřirozeným a  násilným zásahem do organizace

mozku, dochází k narušení vzájemné spolupráce hemisfér a tím ke vzniku mnoha obtíží

v oblastech  jemné  motoriky,  paměti  a  především  řeči.  Přeučení  leváci  mají  větší

problémy  ve  vyjadřování,  komunikačních  dovednostech  i  uspořádávání  myšlenek,

což se projevuje při čtení a psaní, ale nijak to nesouvisí s rozumovými schopnostmi.

Přeučováním nedochází k poškození inteligence (Zoche 2002, s. 76, 77).
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 3.3 Levorukost a specifické poruchy učení

Chceme-li  se  zaobírat  problematikou  levorukosti  ve  vztahu  ke  specifickým

poruchám  učení,  je  nejprve  nutné  vysvětlit,  co  se  vlastně  pod  pojmem  specifické

poruchy učení skrývá. Termínem specifické poruchy učení (dále jen SPU) označujeme

heterogenní  skupinu  obtíží,  které  jsou  způsobeny  dysfunkcí  centrálního  nervového

systému  a  projevují  se  obtížemi  při osvojování  a  užívání  řeči,  čtení,  psaní,

matematických  dovedností,  sociální  a prostorové  orientaci  aj.  Označují  se  spojením

předpony dys, která naznačuje nedostatečné nebo nedokonalé rozvinutí funkce a slova

řeckého původu, jež označuje tu dovednost, která je postižena. Mezi specifické poruchy

učení  se  mj.  řadí  dyslexie,  dysgrafie,  dysortografie,  dyskalkulie,  neverbální  poruchy

učení,  dyspinxie,  dysmúzie  a  dyspraxie  (Michalová  2008,  s.  8).  Také  je  nutné

si uvědomit,  že  SPU  nejsou  způsobeny  poruchami  vývoje,  zdravotním  postižením

či nějakým  onemocněním,  jedná  se  o  lehké  mozkové  dysfunkce,  které  mohou  být

způsobeny negativními vnitřními či vnějšími vlivy během prenatálního, perinatálního

či postnatálního vývoje.

Obtíže  v  jednotlivých  oblastech  se  začnou  většinou  naplno  projevovat

až při nástupu do povinné školní docházky, i když mohou mít kořeny již v prenatálním

období. Z tohoto důvodu se SPU v předškolním věku zpravidla nediagnostikují. Přesto

se  předškolní  děti  setkávají  s  obtížemi,  které  jim následný  nástup  do školy  mohou

ztěžovat.  Tyto  obtíže  nejsou  způsobeny  stresem,  neznalostí  ani  nepozorností,  nýbrž

specifickými poruchami učení.

Každé dítě je individuální osobnost a každé má předpoklady pro něco jiného.

Tudíž bude mít každé dítě nějaké obtíže, u někoho se to může projevit motorickými

obtížemi,  u  jiného  zas  řečovými  a  komunikačními  problémy.  Je  důležité  správně

vyhodnotit situaci, zda jsou tyto obtíže způsobené následkem vlivu nemoci, případně

nějakého úrazu nebo zda jsou zakořeněny hlouběji. Může se jevit, že levoruké děti jsou

k určitým druhům obtíží náchylnější, Jane M. Healey (2002, s. 93) však dodává, že větší

výskyt určitých problémů u leváků může být způsoben i větší pozorností, která se jim

oproti pravorukým dětem věnuje.

Ani odborníci se zcela neshodují v tom, zda existuje spojitost mezi nevýhodnými

typy laterality  (tj.  nevyhraněná  dominance,  zkřížená  lateralita,  preference  levé  ruky
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a oka) a specifickými poruchami učení (Valenta, Michalík 2012, s. 169). Dříve se často

hovořilo především o spojitosti levorukosti a dyslexie. Na základě několika studií bylo

zjištěno,  že  dyslexie  je  spojena  s  odlišností  mozku  v  oblasti  nazývané  planum

temporale, která se nachází v řečovém centru v levé hemisféře. U dyslektiků je totiž tato

oblast symetrická, případně maličko větší na straně pravé, kdežto u většiny populace je

tato  část  větší  na  straně  levé.  A jelikož  u  leváků  je  oblast  planum temporale  také

symetrická, objevovaly se názory, že leváci mohou mít větší sklony k dyslexii. Přímé

spojení se však nikdy neprokázalo (Healey 2002, s. 96, 97).

Kromě dyslexie je často diskutovaným tématem vztah levorukosti a koktavosti.

Výskyt  koktání  u  levorukých  dětí  je  ale  vysvětlován  vlivem  přeučování.  Změna

stranové  preference  negativně  zasahuje  do  organizace  mozku,  především  řečového

centra a to může mít za následek právě vznik koktání. Jeho výskyt v předškolním věku

je  ale  celkem běžný  a  pokud  nepřetrvává  do  školního  období,  není  nutné  za  jeho

vznikem hledat  vážnější  příčiny.  Lehká i  středně těžká forma koktavosti  je léčitelná

a v případě, že by přetrvávala i nadále, je vhodným řešením konzultace s logopedem

či speciálním pedagogem (Healey 2002, s. 93, 94).

Leváci mají sice častěji obtíže při nástupu do školy, ale ty jsou ve větší míře

způsobeny  změnami  v  centrální  nervové  soustavě,  jež  jsou  následky  přeučování,

případně nevhodné výchovy, nikoliv znakem specifických poruch učení. Proto je velmi

důležité zajistit dítěti optimální podmínky pro jeho vývoj, podporovat jeho přirozenost

a tím předcházet případným obtížím způsobeným nevhodnou výchovou.

 3.4 Předškolní  výchova,  levák  v  mateřské  škole  a  učitelka

mateřské školy

Uvědomělá a promyšlená výchova je hlavním kritériem při výchově levorukých

dětí.  Rodina, příbuzní a učitelé v mateřských školách jsou hlavními činiteli výchovy

a proto je nutné, aby věděli, jak k dítěti přistupovat. Důležité je zajistit dítěti dostatek

činností,  při  kterých  budou  mít  stejnou  příležitost  obě  ruce,  nohy.  Nevhodné  je

opravování  dítěte  a  vnucování  mu  jedné  končetiny.  V  případě,  že  se  dítě  začne

projevovat  jako  levoruké,  je  nutné  vytvořit  v  jeho  okolí  patřičné  podmínky  a  tím

eliminovat  riziko  úrazů  hrozících  při  manipulaci  s  předměty  vytvořenými
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pro pravorukou většinu.  Je mnoho věcí,  které  lze udělat,  aby se levoruké dítě  cítilo

dobře a mělo více prostoru pro projevování  a  rozvoj  své přirozené laterality.  Zvýšit

pohodlí  při  využívání  obyčejných  věcí  můžeme  i  vhodným  rozmístěním  věcí

v místnostech po domě.  Organizace dětského pokoje,  nábytku i  drobného zařízení  je

důležitější,  než  si  pravák  dokáže  představit.  Především elektrické  spotřebiče  mohou

často  představovat  velké  riziko  při  jejich  využívání,  proto  je  nutné  dbát  zvýšené

opatrnosti a dítě více hlídat (Haley 2002, s. 61–65).

Malí  leváci  si  svoji  odlišnost  nijak  neuvědomují,  svoji  levorukou  dominanci

berou jako samozřejmost. Uvědomělost a znalost specifik výchovy by měla přicházet

ze strany rodičů a především prarodičů, kteří mohou být stále ještě ovlivněni předsudky

vůči leváctví z minulosti (Vodička 2013). Hlavní osobou v procesu vzdělávání a také

prostředníkem mezi dítětem a jeho rodiči je v mateřské škole učitelka. Jejím úkolem je

blíže  informovat  rodiče  i  spolužáky  o  podstatě  leváctví,  zajistit  levorukému  dítěti

vhodné přístupy ve vzdělávání a respektování jeho laterality a především mu zajistit

vzdělávací a pracovní podmínky tak, aby mohlo dosahovat obdobných výsledků jako

ostatní děti.  Důležité je, aby přístup k levorukému dítěti ze strany rodičů i mateřské

školy byl shodný a v souladu se současnými znalostmi o levácích (Vodička 2012c).

Nácvik psaní je dle pedagogických osnov ponechán až na první stupeň základní

školy, v mateřské škole je rozvíjena jemná motorika výtvarnými činnostmi, které dávají

základ grafomotorickým cvičením. Nedílnou součástí při rozvíjení jemné motoriky jsou

uvolňovací  cviky,  které  je  dobré  provádět  zábavnou  formou  a  to  před  kreslením

i po něm. Levoruké děti mají sklony k okoukávání modelového chování od ostatních,

tedy i pro ně nevhodného úchopu kreslícího nástroje, a proto by učitelka v mateřské

škole měla levorukému dítěti ukázat vhodný postup práce, a to zprava doleva, aby si

na právě  kreslený  obrázek  vidělo.  Tomu  by  mělo  odpovídat  i  rozmístění  pomůcek

na pracovním stole (Vodička 2008, s. 73, 74). Během kreslení dohlížíme na správný

sklon  papíru,  který  je  opačný  než  u  dětí  pravorukých,  je  tedy  nakloněn  doprava.

Druhým velmi  podstatným faktorem je  správné držení  psacího (kreslícího)  nástroje,

ať už se jedná o pero, tužku, pastelku nebo štětec, je vždy nutné u levorukého dítěte

kontrolovat to, aby mělo správný špetkový úchop. To znamená, že palec a ukazováček

jsou bříšky prstů proti sobě a prostředníček hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu
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(Veselá,  Simonidesová,  2014).  Konec  kreslícího  nástroje  směřuje  k  levému  lokti

a rameni, což dítěti umožňuje vidět na to, co kreslí (viz příloha č. 3). Tím se zabrání

křivení při sezení, křečovitému držení nebo přehnaně vyvíjenému tlaku na psací nástroj

(Drnková-Pavlíková,  et  al.  1991,  s.  84).  Osvojování  grafomotorických  dovedností

v předškolním  věku  využitím  kreslení  pokládá  u  leváků  jen  částečný  základ

pro následný nácvik psaní. U pravorukých dětí je situace jednodušší, jelikož psaní je

s přirozenými  pohyby  pravé  ruky  u  předcházejících  výtvarných  činností  v  souladu.

Leváci však tyto dvě činnosti musí od sebe vědomě odlišovat, protože přirozené pohyby

levé ruky při kreslení a malování probíhají při psaní v opačném směru. Proto je nutné

grafomotorické cviky zaměřené na základy psaní procvičovat již v předškolním věku

(Vodička 2008, s. 74, 75).

Levoruké  děti  vyžadují  částečně  individuální  přístup,  přestože  si  samy svoji

odlišnost  ještě  plně  neuvědomují.  Není  nutné  a  ani  vhodné  na  jejich  levorukost

upozorňovat, v tomto věku mají stejně jiné zájmy. Ve výchově a vzdělávání je důležitý

především citlivý a uvědomělý přístup ze strany rodičů a učitelek mateřské školy, kteří

mohou svými znalostmi a zkušenostmi levorukému dítěti usnadnit nejen práci ve škole,

ale také upravit prostředí tak,  aby jeho potřeby byly co nejvíce materiálně i  fyzicky

uspokojeny. S takovým přístupem se z velké části zamezí nežádoucím vlivům, které by

jeho přirozený laterální  vývoj  mohly omezovat.  Tím dojde  i  k  eliminaci  nepřímých

důsledků  spojených  s  levorukostí  jakými  jsou  například  nepozornost,  únava,  špatná

orientace v prostoru i pocity úzkosti.
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 4 SHRNUTÍ

Leváctví  je  běžně  se  vyskytujícím  jevem,  o  kterém  ještě  stále  málo  víme.

Přestože již proběhlo mnoho výzkumů týkajících se této problematiky, doposud není

zcela jasné, co tuto odlišnost od pravoruké většinové společnosti způsobuje a ani nejsou

dány jasně počty levorukého obyvatelstva. Je to i tím, že nelze přesně vymezit míru

leváctví  a stanovit  kritéria  pro  to,  kdo  a  do  jaké  míry  je  ještě  levákem,  neboť

vyhraněných  leváků  a  praváků  je  poměrně  málo.  Mnoho  lidí  využívá  k  různým

činnostem obě poloviny těla bez vyhraněné preference pravé nebo levé strany, vedoucí

oko,  ucho,  ruka a  noha nemusí  být  nutně „pravé“  nebo „levé“.  Určit,  která  činnost

vykonávaná vedoucí rukou je rozhodující pro určení laterality, je velmi těžké. Proto je

nutné,  aby  testy  sloužící  k  vyhodnocování  laterality  prováděli  a  vyhodnocovali

výhradně odborníci z oborů psychologie, speciální pedagogiky či logopedie.

V minulosti  byli  leváci  považováni  za  odlišné,  divné,  podřazené  a  okolí  je

hodnotilo  negativně,  setkávali  se  s  nelibostí,  odsuzováním,  odporem  i  posměchem

stejně  jako všichni,  kteří  se  nějakým způsobem odlišovali  od většinové společnosti.

Jelikož byli  považováni za méněcenné, společnost se ani nezajímala o jejich odlišné

potřeby,  a  tak  museli  den  co  den  překonávat  překážky,  které  pro  ně  spočívaly

ve využívání  běžných  pomůcek  vyráběných  obvykle  pro  pravostranně  orientovanou

většinu.  Jelikož  pohled  většinové  společnosti  na  leváky  byl  pokřivený  a  mylný,

docházelo k takovým nevhodným přístupům, jako bylo například přeučování  leváků

na praváky, což často vedlo naopak k emocionální frustraci, špatné prostorové orientaci,

motorickým problémům i koktavosti přeučených dětí.

V dnešní  době je  již  situace  pro  leváky mnohem příznivější,  ať  už  se  jedná

o nejrůznější běžné pomůcky upravené pro jejich potřebu, tak i přístup společnosti je

ohleduplnější a informovanější. Leváctví se v dnešní době považuje za přirozený jev,

nad  kterým  se  nikdo  negativně  nepozastavuje.  Přesto  jsou  dodnes  v  naší  mluvě

i v našem  stereotypním  jednání  zakotveny  předsudky,  které  si  ani  neuvědomujeme,

ale mnohých  leváků  se  stále  dotýkají.  Důležité  je,  aby  levoruké  děti  vyrůstaly

ve vhodném prostředí a dostávalo se jim stejných příležitostí jako dětem pravorukým.

Zde  se  nejvíce  projevuje  přístup  rodičů,  prarodičů,  kamarádů  a  především  učitelů

v mateřských školách. Především rodiče a učitelé by měli být dostatečně o problematice

leváctví  informováni  a  na  tomto  základě  s levorukými  dětmi  pracovat  tak,  aby

nedocházelo k potlačování nebo ovlivňování jejich laterality.
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EMPIRICKÁ ČÁST

Teoretický rámec výzkumu byl stanoven v předchozí teoretické části. Průzkum

byl prováděn formou dotazníků vlastní konstrukce. Jednou verzí jsme zjišťovali údaje

od učitelek  mateřských  škol  a  druhou od rodičů  předškolních  dětí.  Oběma verzemi

dotazníků jsme mj. získali data potřebná pro ověření hypotéz.

 5 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Cílem  bakalářské  práce  bylo  charakterizovat  problematiku  levorukých  dětí

v mateřských školách, zjistit  četnost výskytu leváctví u předškolních dětí a zastoupení

chlapců a dívek mezi levorukými dětmi. Dále v této práci přinášíme zjištění výskytu

levorukosti  u  rodičů  dětí  ze  zkoumaného  vzorku  a metody  vzdělávání  leváků

v mateřských školách, zda je k nim přistupováno speciálně a zda je pro ně přizpůsobeno

pracovní prostředí. 

 5.1 Formulované hypotézy

Pro vlastní průzkum jsme nejprve formulovali následující hypotézy:

• H1: Levorukých dětí je v mateřských školách méně než dětí pravorukých.

• H2: Mezi levorukými dětmi je více chlapců než dívek.

• 1H3: Levoruké děti mají častěji levoruké rodiče než děti pravoruké.

Během výzkumu nás zajímalo také to, zda je v mateřských školách přistupováno

k  levorukým  dětem  jinak  než  k  dětem  pravorukým.  Proto  jsme  se  při  dotazování

zaměřili i na to zda:

• v mateřské škole využívají speciálních pomůcek pro děti levoruké,

• je s levorukými dětmi speciálně pracováno,

• se  v  mateřské  škole  věnují  nácviku  správného  úchopu  kreslícího  či  psacího

náčiní s důrazem na levoruké děti.

Vzdělávání  dětí  v  mateřských  školách  vychází  z  Rámcového  vzdělávacího

programu  pro  předškolní  vzdělávání  (dále  jen  RVP  PV),  který  vymezuje  hlavní
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požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Vzdělávací obsah RVP PV je rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí, kterými jsou: Oblast

biologická,  psychologická,  interpersonální,  sociálně  kulturní  a  enviromentální.  Tyto

oblasti jsou pojmenovány: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě

a společnost  a  dítě  a  svět  (Rámcový  vzdělávací  program pro  předškolní  vzdělávání

2009, s. 13).

Přestože  obecným cílem RVP PV je  rozvíjení  každého  dítěte  po  všech  jeho

stránkách, a to jak po stránce fyzické,  tak i  psychické a sociální,  nikde není přesně

uvedeno,  že  by se  měli  pedagogové věnovat  levorukým dětem speciálními  přístupy

a metodami. V tomto dokumentu není nikde doslovná zmínka o individuálním přístupu

k lateralitě dítěte, nicméně v biologické oblasti nazvané Dítě a jeho tělo je mezi jinými

uvedeno, že záměrem vzdělávacího úsilí  pedagoga je rozvoj  pohybových schopností

a zdokonalování  dovedností  v oblasti  hrubé  i  jemné  motoriky (koordinace  a rozsahu

pohybu,  dýchání,  koordinace  ruky  a  oka  apod.),  ovládání  pohybového  aparátu

a tělesných  funkcí  (Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  2009,

s. 14).

RVP PV je tedy ucelený dokument shrnující pravidla předškolního vzdělávání,

který stanovuje společný rámec nejen pedagogům, ale všem účastníkům vzdělávacího

procesu. Přesto záleží i na osobnosti, profesním přístupu a vlastním rozhodnutí každého

pedagogického pracovníka, jaký zvolí postup při vzdělávání levorukých dětí, proto jsme

zjišťovali i tuto skutečnost.
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 6 POUŽITÉ METODY

V  bakalářské  práci  jsme  použili  kvantitativní  přístup,  který  se  využívá

při testování  hypotéz.  Zajišťuje  sice  omezený  rozsah informací,  zato  ale  o  relativně

velkém počtu jedinců, má také dané proměnné a zkoumá vztahy mezi nimi (Čábalová

2011, s. 133).

Nabízely  se  dvě  možnosti,  kterými  jsou  dotazník  a  rozhovor.  Vybrali  jsme

dotazník,  který  se  vyznačuje  vysokou  efektivitou,  neboť  jím  lze  dotazovat  velké

množství  respondentů  při  relativně  nízkých  nákladech  a  zároveň  v  krátkém  čase.

Nespornou výhodou dotazníku  je  jeho anonymita.  Na druhou stranu má  tato  forma

sběru dat i nevýhody. Například jeho vyplnění závisí na ochotě dotazovaných jedinců,

jelikož je velmi snadné některé položky přeskočit nebo nevyplnit vůbec a také nemusí

být  jisté,  zda  jej  skutečně  vyplňovala  dotazovaná  osoba.  Ani  návratnost  dotazníků

nebývá vysoká (Disman 2002, s. 141).

Dotazníky  byly  vytvořeny  dva.  Prvním  jsme  zjišťovali  údaje  od  učitelek

mateřských škol v Libereckém kraji. Dotazník obsahuje čtyři okruhy s položkami, které

nás zajímaly. Zjišťovali jsme údaje o počtu levorukých dětí, zda je ve třídách při práci

s levorukými dětmi využíváno speciálních pomůcek a zda je k levákům přistupováno

specificky (viz příloha č. 4). Druhým dotazníkem jsme zjišťovali údaje od rodičů, které

mají jedno či více levorukých dětí v předškolním věku. Tento dotazník obsahuje také

čtyři okruhy s položkami zaměřujícími se na lateralitu rodičů, počet dětí v předškolním

věku, jejich věk, pohlaví i lateralitu. Ke zjišťování laterality dětí bylo vybráno deset

manuálních  činností,  přičemž  úkolem rodičů  bylo  zaškrtnout  jednu  ze  tří  možností

preference  ruky,  nohy  nebo  oka  u  každého  předškolního  dítěte  (viz  příloha  č.  5).

Lateralita dítěte byla vyhodnocena na základě kvocientu pravorukosti, který vyjadřuje

počet pravostranných reakcí v procentech (viz kapitola 1.2).

V úvodu dotazníků je vždy autorkou zdvořile požádáno o vyplnění dotazníku

s vysvětlením důvodu jeho sestavení a připomínkou, že výsledky jsou zcela anonymní

a slouží  pouze  jako  materiál  ke  studijní  práci.  V  závěru  nechybí  poděkování

za vynaložený čas a ochotu.
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 7 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU

Respondenty  byli  učitelky  mateřských  škol  Libereckého  kraje  a  rodiče

levorukých  dětí.  Cílem  dotazníku  pro  učitelky  bylo  mj.  získat  informace  potřebné

pro potvrzení  či  vyvrácení  prvních  dvou  hypotéz,  které  se  zaměřují  na  výskyt

levorukosti u předškolních dětí a zjišťují, zda je mezi levorukými dětmi více chlapců

či dívek. Druhý dotazník určený rodičům předškolních dětí sloužil k získání potřebných

údajů pro potvrzení či vyvrácení hypotézy třetí, která se týkala toho, zda se v rodinách

s levorukými  dětmi  vyskytují  levorucí  rodiče  častěji  než  v  rodinách  s  dětmi

pravorukými.

První  dotazník  byl  distribuován  do  14  mateřských  škol  nacházejících

se v 7 městech a obcích Libereckého kraje. Mezi oslovenými školami byly nejen velké

mateřské školy s větším počtem tříd, ale i ty malé, které mají třídy pouze dvě. V každé

mateřské  škole  jsme  požádali  o  vyplnění  jednoho dotazníku  na  třídu.  Celkem bylo

rozesláno 40 dotazníků, autorka získala zpět 24 vyplněných dotazníků. Vrátilo se jich

tedy pouze 60 %. Celkem byl průzkum proveden prostřednictvím učitelek ve 24 třídách

z 9 mateřských škol.

Druhý dotazník vyplňovali rodiče z Libereckého kraje, kteří mají jedno či více

levorukých dětí předškolního věku. Dotazníky byly distribuovány do 90 rodin, přičemž

se vrátily vyplněné dotazníky ze 78 rodin. Návratnost byla tedy téměř 87%.

V obou dotaznících nás zajímali mj. i údaje o respondentech. V případě učitelek

mateřských škol nás zajímalo pohlaví, věk, délka praxe a nejvyšší dosažené vzdělání.

Z výsledků  vyplynulo,  že  mezi  respondenty  nebyl  žádný  muž.  Věkový  průměr

respondentek byl téměř 46 let, pouze respondentky č. 9 a 24 byli ve věkové hranici pod

30 let. S těmito výsledky souvisí i průměrná délka praxe, která přesahuje jen něco málo

přes 26 let. Nejdelší praxi uvedla respondentka č. 19, a to 43 let. Nejvyšším dosaženým

vzděláním  bylo  nejčastěji  uváděno  středoškolské  s  maturitou,  přesněji  tak  uvádí

21 respondentek. Pouze respondentky č. 10, 15 a 24 uvedly vzdělání vysokoškolské.

V dotaznících pro rodiče nás zajímal věk, nejvyšší dosažené vzdělání, přibližná

velikost bydliště a zda dítě žije s oběma rodiči, popřípadě se kterým z nich. Z výsledků

vyplynulo, že průměrný věk respondentů byl téměř 35 let. Nejvyšší dosažené vzdělání
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bylo  nejčastěji  uváděno  střední  s  maturitou,  dohromady  73x  s  převahou  u  žen,

následovalo  střední  s  výučním  listem,  dohromady  39x,  zde  s  převahou  u  mužů.

Vysokoškolské vzdělání uvedlo 35 respondentů,  z toho 13 mužů a 12 žen.  Základní

vzdělání  uvedli  pouze  4 ženy a 1 muž.  Z odpovědí  na položku týkající  se  bydliště

vyplynulo, že více rodin žije ve městech, na venkově žije zhruba čtvrtina oslovených

rodin. Dále jsme od respondentů zjišťovali, zda jejich předškolní děti žijí ve společné

domácnosti s oběma rodiči či nikoli.  Zjistili  jsme, že 88 % dětí žije s oběma rodiči,

9 % dětí žije u matky a 3 % ve střídavé péči. Žádné z dětí nežije pouze u otce.
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 8 PRŮBĚH PRŮZKUMU

Vlastní  průzkum byl  prováděn  na  jaře  roku 2014,  přesněji  od  začátku února

do konce  dubna.  Autorkou  byly  nejdříve  elektronicky  kontaktovány  ředitelky

mateřských  škol  a  požádány,  zda  by  byly  ochotny  předat  k  vyplnění  dotazníky

učitelkám ve svých třídách a poté byl případně sjednán termín osobní návštěvy. Část

mateřských  škol  dostala  do  ruky  vytištěné  dotazníky,  které  byly  posléze  i  osobně

vyzvednuty. U některých postačilo zaslat dotazníky elektronickou formou, ve škole je

učitelky  samy  vytiskly  a  vyplněné  zaslaly  zpět  na  danou  adresu.  Předem  bylo

dohodnuto datum navrácení dotazníků. Tak tomu bylo i u dotazníků určených rodičům

předškolních  dětí.  Někteří  rodiče  dostali  dotazníky  vytištěné,  některým  byl  zaslán

elektronickou  formou.  V mnoha  případech  došlo  k  opoždění  termínu  vrácení  a  část

dotazníků nedorazila zpět vůbec. U této formy výzkumu lze ale omezenou návratnost

předpokládat. Přesto autorka získala zpět dostatek dotazníků.

Navrácené  vyplněné  dotazníky  byly  již  průběžně  tříděny  a  jejich  informace

zpracovávány. Pro usnadnění zpracovávání dat byly tyto dotazníky číselně označovány.

Dotazníky  určené  učitelkám  mateřských  škol  jsou  označeny  čísly  1–24,  dotazníky

pro rodiče  předškolních  dětí  čísly  1–78,  přičemž  každý  dotazník  zahrnoval  vždy

informace o obou rodičích.
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 9 ZÍSKANÁ DATA A JEJICH INTERPRETACE

 9.1 Data z dotazníku pro učitelky

Položka 1 a 2

Těmito dvěma položkami jsme získali potřebná data pro ověření prvních dvou

hypotéz.  V první  hypotéze  jsme  předpokládali,  že  levorukých  dětí  je  v  mateřských

školách méně než dětí  pravorukých.  Výsledky získané k ověření  této hypotézy jsou

zobrazeny v tabulkách 1, 2 a 3. Druhá hypotéza předpokládala, že mezi levorukými

dětmi je více chlapců než dívek. Výsledky zobrazují tabulky 4 a 5.

Položky  z  dotazníku  vyplňovala  vždy  pouze  jedna  učitelka  ve  třídě.

Respondentky byly označeny čísly 1–24. V tabulce 1 jsou shrnuty výsledky průzkumu

u respondentů, tedy celkový počet dětí, počet dětí levorukých, pravorukých a laterálně

nevyhraněných. Tyto počty vycházejí z tabulky 3.

V tabulce 2 jsou údaje z předchozí tabulky uvedeny v procentech.
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Tabulka 1: Celkové počty dětí

589 486 65 38

Celkový počet 
dětí ve třídách

Pravoruké děti 
ve třídách

Levoruké děti 
ve třídách

Děti s dosud 
nevyhraněnou 

lateralitou

Tabulka 2: Shrnutí výsledků v procentech

Celkové počty dětí

589 100,00 %

486 83,00 %

65 11,00 %

38 6,00 %

Zastoupení dětí 
v procentech

Celkový počet dětí 
ve třídách

Pravoruké dětí ve 
třídách

Levoruké děti ve 
třídách

Děti s nevyhraněnou 
lateralitou



Následující  tabulka  3  zobrazuje  počty  dětí  v jednotlivých  třídách,  kolik  z  nich  je

pravorukých, levorukých a kolik dětí je laterálně nevyhraněných.
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Tabulka 3: Výsledky průzkumu u respondentů

Respondenti

1 25 24 1 0

2 25 19 6 0

3 27 22 0 5

4 26 23 3 0

5 15 13 2 0

6 26 18 4 4

7 25 23 2 0

8 26 17 3 6

9 26 20 3 3

10 15 11 2 2

11 26 23 3 0

12 28 22 6 0

13 26 25 1 0

14 24 19 1 4

15 28 26 2 0

16 14 11 2 1

17 26 20 4 2

18 24 20 2 2

19 25 23 2 0

20 28 26 2 0

21 27 20 7 0

22 27 23 3 1

23 25 15 2 8

24 25 23 2 0

Celkový počet 
dětí ve třídě

Pravoruké děti 
ve třídě

Levoruké děti 
ve třídě

Děti s dosud 
nevyhraněnou 

lateralitou



Výše  uvedená  zjištění  jsou  znázorněna  v  následujícím  grafu  1.  Tento  graf

zachycuje mj. počty levorukých a pravorukých dětí  ze tříd učitelek mateřských škol,

které byly zahrnuty do průzkumu.
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Graf 1: Lateralita dětí z průzkumu v procentech

83%83%

11%11%
6%6%

Děti pravoruké

Děti levoruké

Děti s nevyhraněnou laterali-
tou



Z výsledků, které zachycuje tabulka 2, vyplývá, že z našeho výzkumného vzorku

je  65  dětí  levorukých.  Pro  vyhodnocení  druhé  hypotézy  bylo  nutné  zjistit  nejen

lateralitu, ale i pohlaví dětí, na které jsme se dotazovali ve druhé položce dotazníku.

Rozdělení  levorukých  dětí  v jednotlivých  třídách  dle  pohlaví  je  znázorněno

v následující tabulce 4.
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Tabulka  4:  Zastoupení  chlapců  a  dívek  mezi  levorukými

dětmi

Respondenti Levoruké dívky

1 1 1 0

2 6 3 3

3 0 0 0

4 3 0 3

5 2 1 1

6 4 3 1

7 2 1 1

8 3 2 1

9 3 2 1

10 2 1 1

11 3 1 2

12 6 4 2

13 1 0 1

14 1 1 0

15 2 2 0

16 2 2 0

17 4 1 3

18 2 1 1

19 2 2 0

20 2 0 2

21 7 5 2

22 3 1 2

23 2 2 0

Levoruké děti 
ve třídě

Levorucí 
chlapci



V tabulce  5  jsou  shrnuty  výsledky  z  předchozí  tabulky,  tedy  celkové  počty

levorukých chlapců a levorukých dívek. 

Položka 3

V  položce  3  nás  zajímalo,  zda  v  mateřských  školách  využívají  speciálních

pomůcek  pro  děti  levoruké.  V případě  že  ano,  byli  respondenti  dotazováni,  o  jaké

pomůcky se jedná. Odpovědi jsou zaznamenány v následujících tabulkách.

47

Tabulka 6: Využití pomůcek pro leváky

Používáte v mateřské škole speciální pomůcky pro leváky?

ne 3 respondenti

ano 21 respondentů

Tabulka  7:  Druhy  pomůcek  pro  leváky  v  mateřských

školách

Kvantifikace respondentů

nůžky 21 respondentů

2 respondenti

Druhy pomůcek pro leváky 
uvedené respondenty

Trojhranný program (pastelky, 
tužky, ořezávátka)

Tabulka 5: Shrnutí výsledků z tabulky 4

65 100,00 %

Levorucí chlapci 37 57,00 %

Levoruké dívky 28 43,00 %

Počty levorukých dětí 
Celkové výsledky 

v procentech

Levoruké děti ve třídě



Dále  nás  v  této  položce  zajímalo,  zda  je  s  levorukými  dětmi  v mateřských

školách  pracováno  speciálně  a  pokud  ano,  tak  při  jakých  činnostech.  Pro  bližší

specifikaci  jsme  v  dotazníku  uvedli  případné  možnosti,  například  při  výtvarných

činnostech,  stolování  nebo  při  grafomotorických  cvičeních.  Následující

tabulka 8 zachycuje četnost respondentů, kteří k levorukým dětem přistupují speciálně.

Poslední částí této položky jsme zjišťovali, zda se v mateřských školách věnují

nácviku správného úchopu kreslícího či psacího náčiní s důrazem na levoruké děti. Jak

již bylo zmíněno, správná fixace grafomotorických návyků je nezbytná pro přípravu

na nástup  do  základní  školy.  Následující  tabulka  9  a  graf  2  zachycují  odpovědi

respondentů.
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Tabulka 8: Speciální přístup k levorukým dětem

Pracujete s levorukými dětmi speciálně?

ne 9 respondentů

ano 15 respondentů

Tabulka  9:  Nácvik  správného  držení  psacího  náčiní

s důrazem na levoruké děti

Odpovědi

ne 3 respondenti 12,00 %

částečně 11 respondentů 46,00 %

ano 10 respondentů 42,00 %

Počet respondentů
Vyjádřeno 

v procentech



 9.1.1 Shrnutí výsledků

Dotazník  pro  učitelky  mateřských  škol  nám  sloužil  především  pro  získání

informací  potřebných  k  vyhodnocení  prvních  dvou  hypotéz.  Tyto  informace  jsme

zjišťovali  položkami  1  a  2.  Vyhodnocení  hypotéz  se  věnujeme  v  samostatné

kapitole 9.3.

V položce 3 jsme se respondentů dotazovali, zda v mateřských školách využívají

pomůcky pro levoruké děti a popřípadě jaké. Z tabulky 6 je zřejmé, že 21 respondentů

odpovědělo kladně, tedy že speciální pomůcky pro leváky využívají, pouze 3 záporně.

V tabulce  7  je  znázorněno,  o  jaké  pomůcky  se  jedná.  Nejčastější  pomůckou

pro levoruké děti využívanou v mateřských školách byly nůžky. Ty jsou charakteristické

zrcadlově  obráceným ostřím,  které  umožňuje  levorukým dětem pracovat  s  nůžkami

stejně  pohodlně  jako  dětem  pravorukým  s  nůžkami  pro  praváky.  Mezi  dalšími

zmíněnými pomůckami se objevil trojhranný program, do kterého patří pastelky, tužky

a ořezávátka. Je zajímavé, že tyto pomůcky uvedli pouze 2 respondenti. Domníváme se,

že  důvodem je  již  běžné  využití  trojbokých tužek i  pastelek  v mateřských školách,

a to nejen pro leváky, ale i pro praváky. Tyto trojhranné potřeby se využívají k nácviku
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Graf 2: Nácvik správného úchopu s důrazem na levoruké děti v procentech
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grafomotorických návyků,  tedy správnému držení  psací potřeby,  které  jsou u leváků

i praváků obdobné. Lze využít i trojhranných násadek na tužky, které je možné navléci

na psací potřebu. Tuto pomůcku nikdo z respondentů ale neuvedl.

Překvapivé však je, že mezi odpovědmi respondentů se neobjevily žádné jiné

pomůcky. Například grafomotorické listy, které hrají významnou roli při nácviku psaní

a měly by být vhodně vybrány s ohledem na lateralitu dítěte. Je důležité, aby si dítě včas

zafixovalo správné grafomotorické návyky a tím se předešlo následným komplikacím

při  nástupu do základní  školy.  Další  vhodnou pomůckou je  např.  nákres  správného

držení příboru pro leváky. 

Dále nás zajímalo, zda je v mateřských školách k levorukým dětem přistupováno

speciálně a při jakých činnostech. Pro bližší představu jsme uvedli několik příkladů.

Zápornou odpověď zaškrtlo  9  respondentů  (viz  tab.  8).  Zbylí  respondenti  nejčastěji

uváděli  speciální  přístupy při  grafomotorických činnostech – správný úchop psacího

náčiní, při výtvarných činnostech – stříhání, držení štětce a také při stolování – zasedací

pořádek dle laterality, tedy tak, aby do sebe děti nestrkaly.

Například  respondent  č.  2  uvedl,  že  „k  dětem  přistupuje  speciálně  kromě

grafomotoriky, stolování, pracovních a výtvarných činnostech také při sebeobsluze –

vázání  kliček“.  Respondent  č.  15 zaškrtl  možnost  ANO, ale  dodal  „nemůžeme vždy

dodržet zásadu při umístění dítěte u stolku – máme ve třídě šestihranné stolky“. Oproti

tomu respondent č. 16 zase uvedl, že „při výtvarných činnostech, stolování a činnostech

u stolečku – sedí levoruké děti na levé straně“. Respondent č. 3 zaškrtl odpověď NE,

neboť dle něho jsou děti ještě nevyhraněné.

Z  průzkumu  tedy  vyplývá,  že  ve  většině  mateřských  škol  respondenti  mají

k levorukým dětem speciální přístup – např. dbají na správné posazení dětí při stolování

i jiných činnostech  –  děti levoruké jsou posazeny tak, aby do sebe rukama nestrkaly

s ostatními.  Dále  je  jim  velká  pozornost  věnovaná  při  výtvarných  a  pracovních

činnostech, kde je kladen důraz na správný úchop kreslícího náčiní a využívají nůžky

pro  levoruké  děti.  Přesto  poměrně  velké  množství  respondentů  s  levorukými  dětmi

speciálně nepracuje.
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V poslední  části  položky  jsme  zjišťovali,  zda  se  ve  třídách  věnují  nácviku

správného úchopu psacího či kreslícího náčiní s důrazem na levoruké děti (viz tab. 9).

Z odpovědí vyplývá, že pouze necelých 42 % respondentů se věnuje nácviku správného

úchopu psacího či kreslícího náčiní s ohledem na lateralitu dětí. Dalších téměř 46 %

uvádí odpověď ČÁSTEČNĚ, což se dá považovat za uspokojující.  Ve 12 % zazněla

odpověď NE, kterou si vysvětlujeme stejný přístup při nácviku správného úchopu u dětí

pravorukých  i  levorukých.  Nedomníváme  se,  že  respondenti  s  touto  odpovědí

nenacvičují  uchopovací  návyky  vůbec,  jen  zřejmě  nerozlišují  přístup  k  oběma

skupinám.

Při grafomotorických činnostech by měl být kladen důraz na individuální přístup

k jednotlivcům, neboť v předškolním věku je  stále  mnoho dětí  nevyhraněných a je

důležité, aby si nevytvořily špatné návyky. Proto by učitelky měly neustále kontrolovat

úchop psací  potřeby u každého dítěte,  v  žádném případě mu však pomůcky násilně

„nepodstrkovat“.  Dítě  si  musí  samo  zvolit  preferovanou  ruku.  Pokud  je  ale  dítě

levoruké,  je nutné mu pomoci nejen se správným držením pera,  ale i sklonem ruky,

papíru i usazením u stolu, posléze pak s vhodným rozmístěním pomůcek na pracovním

stole.

Důvodem tak nízkého procenta kladných odpovědí je podle nás to, že učitelky

přistupují  ke každému dítěti  při  nácviku úchopu individuálně  s  ohledem na potřeby

každého dítěte. Proto zřejmě nepovažují za nutné klást na levorukost zvláštní důraz.
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 9.2 Data z dotazníku pro rodiče

Dotazníkem pro rodiče jsme ověřovali  naší  poslední  hypotézu: Levoruké děti

mají častěji levoruké rodiče než děti pravoruké.

Položka 1 a 2

V těchto dvou položkách nás zajímala lateralita rodičů a věk a pohlaví jejich

předškolních dětí.  Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách 10 a 12 a následně shrnuty

v kapitole 9.2.1.

Položka 3

Tato  položka  byla  zaměřena  na  lateralitu  předškolních  dětí  v  rodinách

respondentů. Určování laterality u dětí v předškolním věku není jednoduché, protože

děti  ruce  často  střídají  než  dojde  k  jejich  vyhraněnosti.  Z  tohoto  důvodu  jsme

pro přesnější výsledky sestavili skupinu deseti otázek, které zjišťovaly preferenci ruky,

nohy  a  oka.  Lateralitu  dětí  jsme  sami  vyhodnotili  pomocí  kvocientu  pravorukosti

(viz kapitola 1.2). Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 10. Tento způsob zjišťovaní

laterality je časově náročnější, a proto jsme se mu s ohledem na množství dětí ve třídách

v dotazníku pro učitelky záměrně vyhnuli  a ponechali  jsme posouzení laterality dětí

pouze na třídních učitelkách.

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky předchozích zjištění. Žlutě jsou

označeny  levoruké  děti,  které  mají  jednoho  nebo  oba  rodiče  levoruké,  červeně

pravoruké děti s jedním nebo oběma rodiči levorukými a oranžovou barvou je označeno

levoruké dítě,  jehož rodič byl  přeučen z leváka na praváka.  Přeučený rodič pochází

z rodiny č. 46 a jedná se o otce.
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Tabulka 10: Výsledky průzkumu u respondentů z rodin 1–

78

Rodina Rodič levák Dítě levák Dítě pravák

1 0 2 0 0 1 0

2 0 2 0 1 0 0

3 0 2 0 1 0 0

4 0 2 0 0 1 0

5 0 2 0 1 0 0

6 1 0 1 1 0 0

7 1 1 0 1 0 0

8 0 2 0 1 1 0

9 0 2 0 0 1 0

10 0 2 0 0 1 0

11 1 1 0 0 1 0

12 0 2 0 1 0 0

13 0 2 0 1 0 0

14 0 2 0 1 0 0

15 0 2 0 0 0 1

16 0 2 0 1 1 0

17 0 2 0 1 0 0

18 0 2 0 0 1 0

19 0 2 0 0 2 0

20 1 1 0 1 1 0

21 0 2 0 0 1 0

22 0 2 0 0 1 0

23 0 2 0 0 0 1

24 0 2 0 0 2 0

25 0 2 0 0 1 0

26 0 2 0 0 1 0

27 1 1 0 1 0 0

28 0 1 1 0 1 0

29 1 1 0 0 1 0

30 0 2 0 0 1 0

31 0 2 0 1 0 0

32 1 1 0 1 0 0

33 1 1 0 1 0 0

34 1 1 0 1 0 0

35 0 2 0 0 2 0

36 0 2 0 1 1 0

37 1 1 0 1 0 0

Rodič 
pravák

Rodič 
ambidexter

Dítě 
ambidexter
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38 0 2 0 0 1 0

39 0 2 0 0 1 0

40 0 2 0 0 1 0

41 0 2 0 0 0 1

42 1 1 0 0 1 0

43 1 1 0 0 1 0

44 1 1 0 0 1 0

45 0 2 0 0 1 0

46 0 2 0 1 0 0

47 1 1 0 1 0 0

48 1 1 0 1 0 0

49 0 2 0 0 1 0

50 0 2 0 0 1 0

51 0 2 0 0 1 0

52 1 1 0 0 1 0

53 0 2 0 0 1 0

54 0 2 0 0 1 0

55 0 2 0 0 1 0

56 0 2 0 0 2 0

57 2 0 0 1 0 0

58 0 2 0 0 1 0

59 0 2 0 0 1 0

60 1 1 0 0 1 0

61 1 0 1 1 0 1

62 0 2 0 0 2 0

63 0 2 0 0 1 0

64 0 2 0 0 1 0

65 1 1 0 0 1 0

66 0 2 0 0 1 0

67 1 1 0 1 1 0

68 0 2 0 0 2 0

69 0 2 0 0 2 0

70 0 2 0 0 0 1

71 0 2 0 0 1 0

72 1 1 0 0 1 0

73 0 2 0 0 2 0

74 0 2 0 0 2 0

75 0 2 0 0 1 1

76 1 1 0 1 0 1

77 1 1 0 0 1 0

78 1 1 0 1 1 0



V tabulce 11 jsou shrnuty výsledky u respondentů z předchozí tabulky.

Tabulka  12  zobrazuje  počty  levorukých  dětí  z  námi  oslovených  rodin  dle

pohlaví.

 9.2.1 Shrnutí výsledků

Dotazník  pro  rodiče  byl  vytvořen  z  důvodu  získání  informací  potřebných

k potvrzení či vyvrácení třetí hypotézy. Výsledným zjištěním se věnujeme v kapitole

9.3. Zjišťovali jsme jím mj. informace týkající se laterality rodičů, dětí, ale i jejich věk

a pohlaví.

V  první  položce  dotazníku  nás  zajímala  lateralita  rodičů.  Oba  rodiče  měli

zaškrtnou  jednu  z  možností:  levák,  pravák,  ambidexter.  Z  výsledků  vyplývá,
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Tabulka 11: Shrnutí výsledků u respondentů z tabulky 10

Celkový počet

Levoruké děti 27 15 56,00 %

Pravourké děti 62 13 21,00 %

7 2 29,00 %

Počet dětí 
s levorukým 

rodičem

Procentuální 
zastoupení mezi 
celkovým počtem 

a počtem dětí 
s levorukým 

rodičem

Děti 
ambidexterní

Tabulka  12: Zastoupení chlapců a dívek mezi levorukými

dětmi z oslovených rodin

27 100,00 %

Levorucí chlapci 17 63,00 %

Levoruké dívky 10 37,00 %

Počty levorukých 
dětí z tabulky 10

Zastoupení dětí 
v procentech

Celkový počet 
levorukých dětí



že 127 rodičů je pravorukých, 26 levorukých a jenom 3 se považují za ambidexterní

(viz tab. 10). Z levorukých rodičů bylo 63 % mužů.

Druhá  položka  zjišťovala  věk  a  pohlaví  předškolních  dětí  v  rodinách

respondentů. Zde jsme zjistili, že v rodinách je dohromady 96 dětí předškolního věku,

z toho 53 chlapců a 43 dívek. Tento výsledek jsme vzájemně porovnali s výsledkem

z dotazníku pro učitelky mateřských škol (viz kapitola 9.3).

Jejich  lateralitu  jsme  zjišťovali  v  položce  3  pomocí  sestavy  deseti  otázek,

týkajících se preference ruky, nohy a oka. Z vyhodnocení laterality pomocí kvocientu

pravorukosti bylo zjištěno, že z 96 dětí je jich 65 % pravorukých, 28 % levorukých

a 7 % ambidexterních. Mezi levorukými dětmi je více chlapců než dívek, z celkového

počtu 27 levorukých dětí zastupují 63 %.

Ve  čtvrté  položce  dotazníku  nás  zajímaly  údaje  o  respondentech,  tedy  věk

a dosažené vzdělání rodičů,  velikost bydliště a také to, zda dítě žije s oběma rodiči,

popřípadě u kterého z nich. Výsledná zjištění již popisujeme v kapitole 7.

 9.3 Vyhodnocení hypotéz

Vzhledem  k  výše  uvedeným  výsledkům  našich  zjištění  z  obou  dotazníků,

můžeme všechny 3 námi formulované hypotézy potvrdit.

H1:  Levorukých  dětí  je  v  mateřských  školách  méně  než  dětí  pravorukých.

Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách 1, 2 a 3. Zjistili jsme, že levoruké děti tvoří

v našem  výzkumném  vzorku  11  %  z celkového  počtu  dětí.  Nicméně  nesmíme

opomenout  ani  skupinu  dětí  s doposud  nevyhraněnou  lateralitou,  neboť  lze

předpokládat, že většina dětí se později přikloní k preferenci pravé či levé ruky a jen

malá  část  dětí  s  doposud  nevyhraněnou  lateralitou  zůstane  ambidexterní.  Bližšímu

vysvětlení  pojmu ambidextrie  jsme se  věnovali  v kapitole  1.2.1.  Střídání  preference

rukou je u dětí v předškolním věku relativně časté a přirozené, v mnoha případech dojde

k přímé  vyhraněnosti  až  během nástupu do školy,  kde  o  preferenci  ruky rozhoduje

většinou úchop psacího náčiní.

H2: Mezi levorukými dětmi je více chlapců než dívek. Z výsledků z dotazníku

pro  učitelky  vyplývá,  že  levorukých  chlapců  je  v mateřských  školách  téměř  57  %,
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zatímco levorukých dívek pouze 43 % (viz tab. 5). Lateralitu dětí jsme však zjišťovali

i v rodinách respondentů z druhého dotazníku. Z něj vyplývá, že v rodinách je mezi

levorukými dětmi dokonce 63 % chlapců (viz tab. 12). Ačkoli se zjištěné údaje zcela

neshodují,  oba výsledky druhou hypotézu potvrzují.  Průměrný věk předškolních dětí

z oslovených rodin je u dívek 5 let a u chlapců 4,8 let.

Tyto  výsledky  korespondují  s  výsledky  mnoha  odborných  světových  studií.

Odůvodňujeme si je teoriemi o vlivu dědičnosti na levorukost, kterým jsme se blíže

věnovali v teoretické části práce. Pokud jde o fakt, že mezi levorukými dětmi je více

chlapců než dívek, přikláníme se k teorii  Normana Geschwinda o vlivu testosteronu

v prenatálním období na laterální vývoj dítěte.

H3:  Levoruké  děti  mají  častěji  levoruké  rodiče  než  děti  pravoruké.

Z tabulky 11 vyplývá,  že  z  27  levorukých  dětí  jich  má  15 alespoň jednoho rodiče

levorukého,  což  znamená  téměř  v  56  %  případů.  Z 62 pravorukých  dětí  jich  má

levorukého rodiče pouze 13, což znamená zhruba 21 %. Mezi levorukými rodiči je více

otců.

Tento výsledek odůvodňujeme teorií o vlivu dědičnosti na levorukost, které jsme

se  blíže  věnovali  v  teoretické  části  práce  v  kapitole  2.3.  Vzhledem  k  velikosti

zkoumaného vzorku však nelze dělat obecné závěry o dědičných dispozicích leváctví

a ani to není záměrem této práce. Bylo by však zajímavé, věnovat se podrobněji tomuto

tématu v případné navazující diplomové práci.
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ZÁVĚR

Bakalářská  práce  se  věnovala  problematice  levorukosti  se  zaměřením

na předškolní děti v mateřských školách. Zabývala se nejen obecnou charakteristikou

leváctví a problémy s ním spojenými, ale i výchovou a vzděláváním levorukých dětí.

V  první  části  práce  jsme  teoreticky  vymezily  pojem  lateralita  a  blíže

specifikovali některé další pojmy s lateralitou souvisejícími. Nejprve jsme se zabývali

pojmy „levý“ a „pravý“,  dále jsme uvedli  kategorie laterality a také jakou roli  hraje

při výběru stranové preference genetický základ a  interakce s  prostředím.  Poté jsme

nahlédli  do biologie  a  fyziologie  levorukosti,  kde  jsme  si  přiblížili  vztah  mozku

k lateralitě  a rozebrali  míru vlivu dědičnosti  i  prostředí  na to,  zda z nás  bude levák

či pravák. Jelikož se práce zabývá leváctvím u předškolních dětí, bylo důležité přiblížit

vývoj dětské laterality, význam dědičnosti a vliv společnosti. V poslední části teoretické

části jsme se zaměřili na předškolní výchovu dětí v mateřských školách, uvedli zastaralý

pohled  na  levorukost,  kvůli  kterému  docházelo  k  násilnému  přeučování  leváků

na praváky, a také možnou souvislost mezi levorukostí a specifickými poruchami učení.

V závěru bylo nezbytné pohovořit o významné roli učitelky mateřské školy ve výchově

a vzdělávání dětí.

V empirické části jsme zjišťovali četnost výskytu levorukých dětí v mateřských

školách.  Zde  jsme  předpokládali,  že  levorukých  žáků  bude  méně  než  pravorukých,

a že mezi  leváky budou převládat  chlapci.  Obě tyto hypotézy byly potvrzeny,  neboť

výsledky  prokázaly,  že  v  mateřských  školách  je  pouze  cca  11  %  dětí  levorukých

a z toho  je  téměř  57  % chlapců.  Dále  jsme  zjišťovali  vliv  dědičnosti  na  levorukou

preferenci.  Z  tohoto  důvodu  byla  formulována  třetí  hypotéza,  ve  které  jsme

předpokládali, že levoruké děti budou mít častěji levoruké rodiče než děti pravoruké.

Průzkum  ukázal,  že  15  levorukých  dětí  z 27  má  také  alespoň  jednoho  rodiče

levorukého, což odpovídá téměř 56 %. Oproti tomu pouze 13 praváků z 62 má za rodiče

leváka, tedy zhruba 21 %. Je zřejmé, že levoruký rodič se objevuje častěji u levorukých

dětí  a  tím byla  potvrzena i  hypotéza třetí.  Kromě námi formulovaných hypotéz nás

zajímalo i vzdělávání dětí v mateřských školách. Proto jsme se učitelek ptali i na to,

zda využívají  ve  třídách  speciální  pomůcky  pro  leváky  a  zda  přistupují  k  levákům

speciálně, případně při jakých příležitostech. Zajímavé bylo, že 21 učitelek z celkového
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počtu 24 uvedlo, že speciální pomůcky pro leváky využívá, kdežto pouze 15 učitelek

volí speciální přístup k levákům, a to hlavně při pracovních a výtvarných činnostech.

Pomoci levákům v začátcích při výtvarných činnostech je velmi důležité.  Především

při uchopování štětce nebo pastelky je třeba dbát na jejich správné držení, aby nedošlo

ke špatné  fixaci.  Jelikož  nemalá  část  dětí  v  předškolním věku  ruce  často  střídá,  je

důležité,  aby si pro tyto činnosti postupně každé dítě samo zvolilo svoji dominantní

ruku, aniž by mu byla preference nějak „podstrkována“. To ovšem vyžaduje ohleduplný

a trpělivý přístup ze strany pedagoga i rodičů dítěte.

V  mateřských  školách  nepovažujeme  za  nutné  využití  většího  množství

speciálních  pomůcek,  než  těch,  o  kterých  jsme  psali  v  empirické  části  práce.

Nejdůležitější  je  uvědomělý přístup učitelek.  Ty by měly vědět,  jak mají  především

při grafomotorických  cvičeních  k  levákům  přistupovat.  Důležité  je  nejen  správné

uchopení  psací  potřeby,  ale  také  postavení  celé  ruky,  levostranný  sklon  papíru

i zrcadlové rozmístění pomůcek. To si vyžaduje též vhodné rozmístění dětí u stolků.

Velký pokrok při práci s levorukými dětmi nastal v roce 1967, kdy byla vydána

Metodika  výchovy  leváků,  která  vyšla  ve  věstníku  Ministerstva  školství,  a  jejímž

autorem byl  uznávaný profesor  Miloš  Sovák.  Jednalo  se  o  závazný pokyn  hovořící

o respektování  přirozené  laterality  dětí.  Do  té  doby  bylo  běžné  leváky  přeučovat,

což mohlo mít nepříznivý vliv na vývoj osobnosti leváků. Vzdělávání dětí v mateřských

školách je v současnosti  řízeno Školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších

předpisů. V něm má oporu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

který je podkladem pro vypracování školních vzdělávacích programů v jednotlivých

mateřských školách.

V našem kulturně politickém prostředí se v současné době nad využíváním levé

končetiny  nikdo  negativně  nepozastavuje.  Přesto  je  vhodné  brát  ohledy  na  odlišné

potřeby  lidí  kolem  nás,  v  případě  levorukých  dětí  mnohdy  stačí  nebránit  jejich

přirozenému rozvoji a pomoci co nejvíce usnadnit jejich osobní růst.
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Závěrem si dovolíme navrhnout případná opatření při práci s levorukými dětmi,

které  shledáváme  v  rozšiřování  pedagogických  znalostí  učitelek  mateřských  škol,

a to především  v problematice  leváctví.  Například  prostřednictvím  seminářů

nebo pedagogických  školení,  které  pedagogům  poskytnou  informace  o  problémech

souvisejících  s  levorukostí,  naučí  je  pracovat  s  odchylkami,  přizpůsobit  styl  výuky

potřebám levorukého dítěte, seznámí je s diagnostikou typů laterality a také předvedou

možnosti  nácviku odstraňování  již vzniklých problémů ve výuce.  Kromě odborných

kurzů je  vhodné i  sebevzdělávání  prostřednictvím odborné literatury,  ale  i  mnohých

jiných informačních zdrojů.

Vzhledem  k  výsledkům  průzkumu  bychom  doporučovali  větší  využití

speciálních  pomůcek  v mateřských  školách.  Využití  nůžek  pro  levoruké,  které  se

v odpovědích  respondentů  objevovaly  nejčastěji,  totiž  nepovažujeme  za  dostatečné.

O dalších běžně dostupných pomůckách jsme již hovořili v teoretické části.

Dále  považujeme  za  žádoucí  i  důsledné  přizpůsobení  školního  prostředí

potřebám levorukých dětí. Zde je důležité zejména dbát na vhodné zasedací uspořádání

ve  třídě  a  rozmístění  pracovních  pomůcek  tak,  aby  nedocházelo  ke  vzájemnému

narušování pracoviště mezi levorukými a pravorukými dětmi.

60



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

BYTEŠNÍKOVÁ, I., 2012. Komunikace dětí předškolního věku [online]. 1. vyd.

Praha:  Grada.  [vid.  15.  6.  2014].  ISBN  978-80-247-3008-0.  Dostupné  z:

http://books.google.cz/books?id=Sr6cxI9ME-8C&dq=p%C5%99ed%C5%A1koln

%C3%AD+v%C3%BDchova&hl=cs&source=gbs_navlinks_s

ČÁBALOVÁ,  D.,  2011.  Pedagogika. [online].  1. vyd.  Praha:  Grada.

[vid.  15.  6.  2014].  ISBN  978-80-247-2993-0.  Dostupné  z:

https://books.google.cz/books?id=yPAMo7QVMkkC&pg=PA133&dq=kvalitativn

%C3%AD,kvantitativn%C3%AD+v

%C3%BDzkum,pedagogika&hl=cs&sa=X&ei=BFDKVJr5FcPaarGegeAJ&ved=0CBQ

Q6AEwAA#v=onepage&q=kvalitativn%C3%AD%2Ckvantitativn%C3%AD%20v

%C3%BDzkum%2Cpedagogika&f=false

DISMAN, M., 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele.

4. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1966-8.

DRNKOVÁ-PAVLÍKOVÁ,  Z.,  SYLLABOVÁ,  R.,  1991.  Záhada  leváctví

a praváctví. 2. dopl. vyd. Praha: Avicenum. ISBN 80-201-0113-6.

HEALEY, J. M., 2002. Leváci a jejich výchova. 1. vyd Praha: Portál. ISBN 80-

7178-701-9.

MICHALOVÁ, Z., 2008.  Vybrané kapitoly z problematiky specifických poruch

učení. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-318-7.

PIVOŇKOVÁ,  J.,  2014.  Máme  doma  malé  dítě.  In:  Proleváky.cz [online].

[vid. 15. 6. 2014]. Dostupné z: http://prolevaky.cz/index.php?id=62

PEUTELSCHMIEDOVÁ,  A.,  2009.  Logopedické  poradenství:  příklady

a analýzy. [online]. 1. vyd. Praha: Grada. [vid. 15. 6. 2014]. ISBN 978-80-247-2666-3.

Dostupné  z:  http://books.google.cz/books?id=9K3Ii3t4CGYC&pg=PA94&dq=lev

%C3%A1ctv

%C3%AD&hl=cs&sa=X&ei=5ZKZU_mALabc4QSaq4HoBg&ved=0CDIQ6AEwBw#

v=onepage&q=lev%C3%A1ctv%C3%AD&f=false

61



RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

2009.  In: Ministerstvo  školství  mládeže  a  tělovýchovy  [online].  Aktualizováno

15. 12. 2009 [vid. 21. 8. 2014]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-

vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

SYNEK,  F.,  1991. Záhady  levorukosti:  Asymetrie  u  člověka 1.  vyd.  Praha:

Horizont. ISBN 80-7012-054-1.

VALENTA,  M.,  MICHALÍK,  J.,  LEČBYCH,  M.,  a  kol.,  2012.  Mentální

postižení:  v  pedagogickém,  psychologickém  a  sociálně-právním  kontextu. [online].

1. vyd.  Praha:  Grada.  [vid.  15.  6.  2014].  ISBN  978-80-247-3829-1.  Dostupné  z:

http://books.google.cz/books?

id=rdjO8dsJppUC&printsec=frontcover&dq=Valenta,Michal

%C3%ADk&hl=cs&sa=X&ei=_nqjU5j1FOeM7Aa7uYCIBA&redir_esc=y#v=snippet

&q=specifick%C3%BDmi%20poruchami&f=false

VESELÁ, M., SIMONIDESOVÁ, M., 2014. Fyziologický vývoj úchopů u dětí.

In:  Grafomotorika.eu [online].  [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné  z:

http://www.grafomotorika.eu/fyziologicky-vyvoj-uchopu-u-deti/

VODIČKA, I., 2012a. Leváci a leváctví – Kdo jsou leváci. In: DUMY [online].

22.  10.  2012 [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné z:  http://dumy.cz/material/43331-levaci-a-

levactvi-kdo-jsou-levaci

VODIČKA,  I.,  2012b.  Leváci  a  leváctví  –  Levák  v  právu  a  v  literatuře.

In: DUMY [online].  27.  9.  2012  [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné  z:

http://dumy.cz/material/40022-levaci-a-levactvi-levak-v-pravu-a-odborne-literature

VODIČKA,  I.,  2012c.  Leváci  a  leváctví  -  Levák  v  předškolním  období.

In: DUMY [online].  22.  10.  2012  [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné  z:

http://dumy.cz/material/43332-levaci-a-levactvi-levak-v-predskolnim-obdobi-a-

ucitelka-ms

VODIČKA, I.,  2013. Leváci a leváctví – Výukový text k předškolní výchově

leváků.  In:  DUMY  [online].  29.  4.  2013  [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné  z:

http://dumy.cz/material/72934-levaci-a-levactvi-vyukovy-text-k-predskolni-vychova-

levaka-a-ucitelka-ms

62



VODIČKA, I., 2008. Nechte leváky drápat: metodika levorukého psaní, kreslení

a malování. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-479-3.

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonu České

republiky [online].  2014,  částka  1,  s.  17–24  [vid.  15.  6.  2014].  Dostupné  z:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?

q=1993&typeLaw=zakon&What=Rok&stranka=9

ZELINKOVÁ,  O.,  2003.  Poruchy  učení:  dyslexie,  dysgrafie,  dysortografie,

dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 10. zcela přec. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-

800-7.

ZOCHE, H. J., 2006. Vidím svět i z druhé strany: mimořádné schopnosti leváků.

1. vyd. Praha: Ikar. ISBN 80-249-0647-3.

63



SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1

Lidský mozek – pravá a levá hemisféra – viz text s. 21

Příloha č. 2

Metodika výchovy leváků – viz text s. 30

Příloha č. 3

Špetkový úchop – viz text s. 35

Příloha č. 4

Dotazník pro učitelky mateřských škol v Liberci z empirické části – viz text s. 39

Příloha č. 5

Dotazník pro rodiče z empirické části – viz text s. 39

64



Příloha č. 1: Lidský mozek – pravá a levá hemisféra (Synek 1991, s. 107)



Příloha č. 2: Věstník M3, roč. XXIII, seš. 4 z 10. 2. 1967 (Vodička 2008, s. 89)



Příloha č. 3: Špetkový úchop při malování štětcem (Vodička 2012c)



Příloha č. 4: Dotazník pro učitelky mateřských škol Libereckého kraje



Příloha č. 5: Dotazník pro rodiče






	1 LEVORUKOST A PRAVORUKOST
	1.1 Význam pojmů „pravý“ a „levý“
	1.2 Lateralita
	1.2.1 Ambidextrie

	1.3 Symetrie a asymetrie lidského těla
	1.4 Genotyp a fenotyp

	2 BIOLOGIE A FYZIOLOGIE LEVORUKOSTI
	2.1 Vztah mozku a vývoje laterality
	2.2 Vývoj dětské laterality
	2.3 Dědičnost a lateralita
	2.4 Vliv společnosti na levorukost

	3 PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A PŘÍSTUPY K LATERALITĚ DĚTÍ
	3.1 Předškolní výchova a určování laterality
	3.2 Přeučování leváků
	3.3 Levorukost a specifické poruchy učení
	3.4 Předškolní výchova, levák v mateřské škole a učitelka mateřské školy

	4 SHRNUTÍ
	5 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
	5.1 Formulované hypotézy

	6 POUŽITÉ METODY
	7 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU
	8 PRŮBĚH PRŮZKUMU
	9 ZÍSKANÁ DATA A JEJICH INTERPRETACE
	9.1 Data z dotazníku pro učitelky
	9.1.1 Shrnutí výsledků

	9.2 Data z dotazníku pro rodiče
	9.2.1 Shrnutí výsledků

	9.3 Vyhodnocení hypotéz


