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Je zriedkavé, aby sa adept psychológie dostal v rámci štúdia vlastného
odboru k bližšiemu oboznámeniu sa s javmi laterality. Podobne platí aj
o bádateloch a o psychologických vedecko-informačných zdrojoch. Dokon
ca ani v súčasnosti v psychologických vedách najobsiahlejšie encyklopedic
ké dielo nemecký „Handbuch der Psychologie in 12 Bänden", nemôže
v tomto uspokojit ani bežného záujemcu.
Je však skutočnosť, že človek nemá len dve ruky a dve oči, ale aj dva
mozgy trivialitou alebo doteraz zanedbávaným problémom vedy?
V istom zmysle ani nie. Napr. posledný ročník svetovej bibliografie
psychologickej spisby „Psychological Abstracts" (1970) anotuje pod titu
lom „lateralita" 104 prác a na nedávnom IV. zjazde psychológov ZSSR
(Mosidze, 1971) sa problémom súčinnosti mozgových hemisfér venovalo
samostatné, dva dni trvajúce sympózium. My to všetko pokladáme za
málo a pokiaľ ide o psychologické aspekty tejto problematiky, je to do
konca pramálo. Z uvedeného počtu je totiž prevažná časť prác, usudzujúc
na to aspoň podľa ich nadpisu, od antropológov, neurofyziológov a iných
medicínskych pracovníkov; aj u psychológov celkove dominujú prevážne
všeobecno-laterálne problémy laterality. To všetko je podľa nás v príkrom
protirečení s problémami reálneho života.
Lateralita, laterálna preferencia a laterálna dominancia (na terminolo
gické rozdiely pozri prácu Kováč, Horkovič, 1969) sú tak významné javy
v živočíšnom svete vôbec a v ľudskom správaní zvlášť, že bez ich náleži
tého pochopenia ostáva hlboko v platnosti výrok, či' titul známej práce
„Človek známy neznámy".
Pokúsme sa toto, azdá postulátové konštatovanie zdôvodniť.
Párová činnosť zabezpečuje organizmu bezpochyby dokonalejšie prispô
sobenie sa prostrediu. Faktor, ktorý by sme tu chceli zvlášť zdôrazniť, je
nielen púhe zdvojenie, ale aj kompetenčný vzťah medzi párovými funk
ciami.
Cím je organizmus fylogenetický nižší, tým menej sa párové funkcie
rôznia. Toto analogicky platí aj pre ontogenézu. Ak je však jedna z dvoch
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ekvivalentných funkcií výkonnejšia, tak k rovnakému výkonu je vedená
aj druhá. Párové funkcie žijú vedia seba, podobne ako dvaja rivali. Súperstvo tu však nie je na škodu, ale naopak k zdokonaleniu oboch, resp. orga
nizmu ako celku. K tomu niekoľko zistení.
CERNÁCEK (1966) má niekoľko experimentálnych údajov, ktoré doka
zujú, že vedúca ruka podávala len v tom prípade lepšie výkony, ak súčasne
aj druhá ruka vykonávala ten istý tréning.
Z našej koncepcie psychickej regulácie správania (KOVÁČ, 1971) po
chádza aj koncepcia o integratívnej úlohe vedúcich funkcií. K tomu sche
matický model.

Proti možnej domnienke, že párové funkcie by mohli byť rovnocennými aj
oddelene, v skutočnosti je to pravdepodobne tak, že funkcia, ktorá už
predtým vyhrala kompetenčný boj, si môže privlastniť aj funkčné možnosti
iných. Integrácia pozostáva v tom, že vedúca funkcia môže využiť aj na
hromadenú informáciu iných. Na vyššej úrovni dochádza k novému (B + )
dokonalejšiemu výkonu nielen v dôsledku púhej sumácie (A + A ) , ale
aj v dôsledku integrácie. Z klinickej praxe by sme mohli uviesť niekolko
príkladov, čo sa týka astereognosie, alexie, agrafie, atď. MYERS (1959)
poskytol k tomuto aj experimentálne zistenia. Ak obdržalo pokusné zviera
novú informáciu do nevedúcej kortikálnej oblasti, tak opačná oblasť v dru
hej hemisfére mohla túto informáciu vhodne využiť. Po exstirpácii vedúcej
kortikálnej oblasti sa výkony pokusných zvierat však významovo zhoršili.
Domnienky, že existuje laterálna dominancia jednej polovice mozgu ako
celku, zrejme neobstoja. Proti svedčia nielen viaceré výsledky merania, ale
aj každodenné skúsenosti. Sotva existuje niekto, kto by napr. vykonával
všetky možné pohyby preferencie tou istou rukou.
Protiklad medzi zastaralou teóriou a skutočnosťou nás priviedol nielen
k tomu, aby sme v literatúre proklamovanú revíziu (porovn. SOVÁK, 1962)
prijali, ale aby sme na základe toho formulovali aj ďalšiu hypotézu o laterálnej preferencii.
Je známe, že u vyšších živočíchov je laterálna preferencia motorických
orgánov približne rovnako rozdelená. Zhruba jedna polovica živočíchov
určitého druhu môže byť pravolaterálna, kým druhá polovica je lavolaterálna. Naproti tomu sa ukázalo, že ludia našej civilizácie sú z väčšej časti
pravolaterálni. Vysvetlenie vyplýva snáď z dejín našej civilizácie, ktorá
sa vyvíjala možno len náhodne ako pravostranná. Vychádzajúc z tohto
L

L

24

a

R

„svetového experimentu" dochádzame k hypotéze, že pri vzniku pravej
laterálnej preferencie u ľudí dneška hralo významnú úlohu pôsobenie
zvonka. Ani v ontogenéze to nie je inakšie. Už GESELL a AMES (1954)
zistili, že napr. preferencia ruky u detí v predškolskom veku sa pohybuje
viackrát medzi ľavou a pravou; treba pritom poznamenať, že doteraz ešte
nie je jasné, v ktorom veku ku stabilizácii ručnosti dochádza.
Toto všetko znamená, že predchádzajúci smer nahromadenia informácie
v procese kortikálizácie funkcií rozhodujúco ovplyvňuje konečný smer
laterálnej preferencie. Touto hypotézou možno vysvetliť nielen zistenia
o tzv. skríženej preferencii, ale aj rozličné laterálne preferencie v jednom
systéme, napr. v ručnosti.
Keďže lateralita patrí k základným princípom výstavby vyššie vyvinu
tých organizmov a keďže párová činnosť môže byť považovaná za základ
ného regulátora správania, nadobúda otázka laterálnej preferencie, resp.
laterálnej dominancie v každom vednom odbore o správaní centrálny
význam. Podľa našej mienky možno k riešeniu tejto otázky pristupovať
nasledovným spôsobom:
1. Keďže laterálna preferencia môže pri párovej funkcii dosiahnuť kvanti
tatívne rozličné stupne, je namieste pýtať sa, či vlastne existuje opti
málny stupeň preferencie, ktorý by k zdokonaleniu istého výkonu mohol
viest čo najoptimálnejšie. A ďalej: je tento stupeň všeobecne platný,
alebo je pre niektoré párové funkcie, resp. párové systémy špecifický?
2. Hoci viacerí autori zistili niektoré druhy laterálnej dominancie, pýtame
sa, či vlastne existuje optimálny typ laterálnej dominancie. Je výhodou
alebo nevýhodou pre ľudský organizmus, keď napr. v oblasti očnosti je
ľavolaterálnym a v oblasti ručnosti pravolaterálnym?
3. Ak sú pôvodné dispozície u ľudí v porovnaní so zvieratmi pravo- i ľavostranné, pýtame sa, či viac alebo menej násilné pretvorenie funkcií
doprava nevedie k istému narušeniu vývinu. Hoci: pravostranná civili
zácia a kultúra posunula pravo-Iavostranné vzťahy v prospech pravej
strany, je predsa na uváženie, že asi pre 45 % ľudstva (interpolácia sa
opiera o genetické štúdie) je umelý svet, v ktorom musí žiť, neprimeraný.
Naše prostredie núti teda zamaskovaným násilím aj genotypicky ľavo
orientovaných jedincov k tomu, aby sa prispôsobovali napravo. Zdá sa,
akoby väčšina ľavo orientovaných ľudí prekonávala toto preorientovanie
bez nápadných ťažkostí. Napriek tomu u jedincov s pomerne silnejšou
genotypickou ľavostrannosťou dochádza, ako je známe k niektorým ťaž
kostiam v rôznych oblastiach prežívania a správania. Chceli by sme však
zdôrazniť, že tieto otázky prekračujú rámec kliník a poradní, a tak po
vediac klopú na dvere psychológov základného bádania.
Problém
Laterálna preferencia v oblasti školskej výučby je prevážne zastúpená
praktickým problémom, čo s prváčikmi, ktorí majú tendenciu písať ľavou
hornou končatinou. Po období škodlivého diletantizmu ujala sa vo väč
šine civilizovaných krajín, ako je známe, zásada nenásilného zasahovania
(SOVÁK, 1962). Tým sa pravda problém ani zďaleka nedoriešil. Výrazní
genotypickí ľaváci patria skôr či neskôr k početnej skupine klientov psy25

chologicko-výchovných poradní (STEINGRUBER, 1968), stávajú sa ambu
lantnými, či hospitalizovanými pacientmi psychiatrických liečební (ŽLAB,
1971), ba dokonca povšimli si ich aj ferensní psychológovia (WAGNER,
HAWKINS, 1965).
Bol by to však povrchný pohľad na javovú skutočnosť, keby sme pro
blém extrémnych laterálno-pref erenčných vzťahov vôbec a v kontexte spo
menutého najtypickejšieho školského problému zvlášť zúžili len na gene
ticky výrazných ľavákov. Ak má naše predchádzajúce teoretické zdôvod
ňovanie mať všeobecnú platnosť, potom podobný problém možno vzťahovať
aj na genotypicky výrazných pravákov a ako neskoršie naznačíme, aj na
iné. Na overenie tohto predpokladu sme uskutočnili sondačný výskum.
Jeho cieľom nebolo sledovať proces osvojovania si grafických spôsobilostí
u prváčikov z hľadiska ich laterálnej preferencie v ručnosti, ale už na zá
klade relatívne osvojenej spôsobilosti písania pokúsiť sa odhaliť laterálnopreferenčné vzťahy za účelom porovnania s dosahovanými školskými vý
konmi. Vyšli sme z predpokladu, že rukopis ako vysoko diferencovaný
motorický výkon by mohol byť istým ukazovateľom pôvodných laterálnopreferenčných vzťahov v ručnosti a tým aj istým ukazovateľom laterálnopreferenčného preorientovania sa.
Hypotézy vlastného výskumu by sa dali sformulovať takto: Keďže
v súčasnej školskej praxi prevláda výučba písania pravou rukou, dá sa
očakávať, že rukopis genotypicky výrazných i přeorientovaných ľavákov
bude menej úhľadný ako rukopis ich laterálno-preferenčných opakov.
Pravdepodobne to bude podpis vlastného mena ako relatívne najtrénovanejší grafický výkon, v ktorom sa grafické laterálno-preferenčné rozdiely
ukážu najvýraznejšie. Okrem toho sa domnievame, že istá časová záťaž pri
rukopise by mohla rozlíšiť t. č. pravoručne píšuce osoby na pôvodne pravoresp. ľavoručne orientované. Na základe toho očakávame, že neúhľadné
rukopisy budú svedčiť o extrémnych laterálnych vzťahoch ručnosti a to
všetko zas bude negatívne vplývať na niektoré školské výkony.
Metóda
Po predvýskume, ktorý sa uskutočnil so žiakmi jednej triedy 8. roč. ZDŠ
mestskej populácie (n = 28), sa ustálilo, že vlastná metóda výskumu bude
spočívať predovšetkým v skupinovom administrovaní diktátu z materin
ského jazyka v časové záťažovej situácii. Diktáty boli vybraté z príslušnej
učebnice (Slovenský jazyk pre 4. ročník ZDS a Slovenský jazyk pre 9. roč
ník ZDS). Výskumu sa teda podrobili žiaci z dvoch tried 4. roč. ZDS (n = 38,
z čoho C H = 24, D = 14) a žiaci troch tried 9. roč. ZDS (n = 61, z čoho
CH = 30, D = 31). Celkove teda išlo o 137 žiakov mestskej populácie obojeho pohlavia. Diktáty hodnotili nezávisle na sebe piati posudzovatelia
(psychológovia) vo dvoch parametroch. Predovšetkým čo do úhľadnosti
rukopisu, a to podľa bežných grafologických kritérií (GAVÁČ, 1947) na
5-stupňovej škále (najviac úhľadný rukopis 1 bod, najmenej úhľadný
5 bodov). Druhý parameter vytvárala hodnota rozdielu v podpise vlastného
mena, určená taktiež na 5-stupňovej škále, kde.l bod sa mal dať za rela
tívne najväčší rozdiel a 5 bodov za takmer totožný podpis pravou a ľavou
rukou. Posudzovanie sa malo uskutočniť absolútne, krajné body sa nemuseli
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prisúdiť. Konečne tretí parameter tvorila hodnota známok z pravopisného
hodnotenia diktátu. Išlo o známku z pravopisu podia zaužívaných školských
noriem, o relatívne pravopisné ohodnotenie daného diktátu taktiež na
5-stupňovej škále a konečne nezávisle od diktátu sa do priemernej hodnoty
dostala známka zo slovenského jazyka na poslednom školskom vysvedčení.
Výskum sa uskutočnil r. 1971 na jednej bežnej ZDS V Bratislave v pri
rodzených podmienkach vyučovania tak, že žiaci nemali mať dojem, že ide
o akciu mimo rámec výučby.*
Na základe skóre, dosiahnutého v parametri rozdielu podpisu vlastného
mena pravou a ľavou rukou sa potom vybrali podskupiny chlapcov a diev
čat, vytypovaných týmto kritériom za extrémnych pravákov; s nimi sa
potom uskutočnilo doplňkové meranie metódou tappingu. Premennou tu
bol druh a časové intervaly. Jednoduchý a laterálny tapping sa meral na
bežnom zariadení, pozostávajúcom zo styla, podložky a reléového počítadla
so suchým elektrickým zdrojom. Pri tzv. laterálnom tappingu boli dve
kovové podložky vo vzdialenosti 3 cm. Každý Pb začínal klepať najprv
pravou a potom lávou rukou, čo sa postupne, v ďalších variantoch strie
dalo. Seriálny klepot, t. j . robenie bodiek do štvorčekov usporiadaných do
liadkov, bol prevzatý zo známej batérie laterálno-preferenčného testu od
HARRISA (1958). Jednoduchý a laterálny klepot sa uskutočnil v štyroch
časových limitoch (6, 12, 18 a 10 sek.), zatiaľ čo seriálny klepot v 20, 30
a 40 sek. intervaloch. Aj jednotlivé typy klepotu boli u Pbi randomizované.
Okrem toho žiaci, vytypovaní ako extrémni v ručnosti, sa podrobili indivi
duálnemu vyšetreniu pomocou dotazníka OLP/a (nepubl.), čo všetko sa
uskutočnilo v laboratóriách nášho ústavu.
Výsledky a diskusia
Z púheho pohľadu na obrázok vyplýva, že u mladšej skupiny našich Pbi,
t. j . u 10—11-ročných praepubescentov, niet, až na jazykovú stránku, roz
dielov medzi pohlaviami v sledovaných grafických parametroch. Naproti
tomu u 14—15-ročných Pbi, t. j . pubescentov, sa zistili už dostatočné od
lišnosti medzi chlapcami a dievčatami. Dotvrdzujú to aj matematickoštatistické výpočty. Dievčatá 4. roč. dosiahli o 0,81 stupňa lepšiu známku
z materinského jazyka, ako chlapci, čo je však štatisticky len na hranici
významovosti (vypočítaná hodnota t = 1,98, tabuľková pri P < 0,05 = 2,02).
T a b. i .
Hodnoty parametrov diktátu u chlapcov a dievčat 4. a 9. ročníka ZDS, získané
spriemernením kvantitatívnych posudkov piatich posudzovateTov na 5-stupňovej škále.
Parametre
Úhladnost v rukopise
Rozdiel v podpise
Jazyková úroveň

Žiaci 4. roč.
CH
D
3,13*0,95
2,91*1,28
2,81*1,29

3,04*0,90
2,96*1,25
2,00*1,11

Žiaci 9. roč.
CH
D
3,05*0,77
3,10*1,05
3,36*0,94

|

2,21*0,71
3,29*1,09
2,17*0,81

• Autor vyslovuje vďaku prom. uč. J. Roháčovej za prípravu, administráciu ako aj
za pravopisné vyhodnotenie diktátov.

27

5-

<

Ž
tu
H
O
Z
C

ox

3-

<:
O

2-

R
ŽIACI

P

J

R

4. R O Č . ZDS

ŽIACI

P

J

9. R O Č . ZDS

Obr. 2. Histogramicky vyjadrené rozdiely medzi úhľadnosťou rukopisu (R), stupňom
rozdielu v podpise pravou a ľavou rukou (P) pravopisnou úrovňou diktátu a jazyko
vými znalosťami (J) u žiakov 4. a 9. roč. základnej školy.

Naproti tomu u deviatakov sú dievčatá viac ako o 1,19 stupňa školskej
známky v použitých jazykovo-gramatických mierach lepšie ako chlapci, čo
je štatisticky vysoko významové (P < 0,001). V tejto súvislosti možno kon
štatovať, že chlapci-deviataci sa v tomto parametre zhoršili v porovnaní
s chlapcami-štvrtákmi o 0,55 stupňa, čo je takisto na hranici štatistickej
významovosti.
Značný rozdiel v úhľadnosti rukopisu medzi chlapcami a dievčatami
9. ročníka (P < 0,001) je vlastne výskumným potvrdením tradovanej skú
senosti. Hoci táto stránka rukopisu deviatakov je o 0,37 stupňa horšia v pouovnaní so štvrtákmi, nie je nezaujímavé zistenie, že dievčatá z 9. roč. prosto
povedané, píšu celkove krajšie ako dievčatá vo 4. roč., čo je významové pri
P<0,01.
Uvedené zistenia, hoci k problému poznania našich školákov majú čo
povedať, predsa sú z hľadiska hlavného zámeru tejto práce viac-menej
sekundárne. Nám išlo predovšetkým o hľadanie priamych vzťahov medzi
laterálnou preferenciou v ručnosti a niektorými školskými výkonmi, čo
ukazuje nasledujúca tabuľka.
T a b. 2.
Tabuľka Pearsonových korelačných koeficientov (a ich významovosť) medzi úhľad
nosťou rukopisu (R), rozdielom v podpise vlastného mena pravou a ťavou rukou (P)
a prevažne pravopisnými znalosťami z materinského jazyka (J) u výberu žiakov
4. a 9. roč. ZDS.
Žiaci 4. roč.

Korelácie
R - P
R —J
P - J
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CH
.33
.54
.18

+++
-

Žiaci 9. roč.
D

.19
.73
.03

+++
-

D

CH
.20
.70
.30

+++
+

.46
.78
.25

+++
+++
-

Ako vidno, nezistili sa iné ako kladné korelácie, hoci istá časť z nich je
štatisticky nesignifikantná.
Celkove však možno konštatovať toto:
1. Cím má žiak úhladnejší rukopis, tým dosiahol z materinského jazyka
a z testového diktátu lepšiu známku. Platí to pre žiakov obojeho pohlavia
tak vo 4. ako aj v 9. ročníku.
2. Vzťah medzi prevažne pravopisnými znalosťami z materinského ja
zyka a ručnosťou usudzovanou na základe rozdielu v podpise vlastného
mena pravou a lávou rukou, sa zistil len u chlapcov 9. ročníka. Cím bola
laterálna preferencia (ručnosť) u nich menej výrazná, tým mali slabšie
zisťované jazykové spôsobilosti.
3. Podobne, vzťah medzi úhľadnosťou rukopisu a rozdielom v podpise
vlastného mena pravou a Ťavou rukou sa zistil len v jednom prípade, a to
u dievčat 4. ročníka. Cím mali úhladnejší rukopis, tým mali výraznejšiu
pravostrannú laterálnu preferenciu v ručnosti.
Uvedené zistenia teda do značnej miery potvrdili vytýčené hypotézy
a dali by sa osvetliť azda takto:
Žiaci s neoptimálnymi laterálno-preferenčnými vzťahmi v ručnosti majú
pravdepodobne ťažkosti vo zvládnutí požiadavok na úhľadnosť rukopisu.
Je viac ako pravdepodobné, že neúhľadný rukopis už sám o sebe navodzuje
negativistické hodnotenie písomných prác z daného predmetu. Ak navyše
ide o diktát, t. j . v istom zmysle záťažovú situáciu, neúhľadný rukopis sa
stáva akiste ešte menej úhľadným a prípadne zvýšené zameranie sa naň
má za následok vyšší výskyt formálnych i vedomostných chýb. V ko
nečnom dosahujú potom títo žiaci horšie výsledky. Pravda, otvoreným pro
blémom je vymedziť optimálne od menej optimálnych laterálno-preferenčných vzťahov v ručnosti, čo je naším dlhodobejším zámerom.
Ostáva nám ešte skomentovať, ako dopadli výsledky doplnkového mera
nia laterálnej preferencie v ručnosti pomocou tappingu, ktorý sa bežne
používa k zisťovaniu pravo-ľavoručnosti.
Keďže úhľadnosť rukopisu sa ukázala u spomínaných posudzovateľov
menej diferencovanou ako rozdiel v podpise vlastného mena, pre vytypovanie extrémne pravo- a extrémne ľavoručných žiakov zvolili sme práve
toto druhé kritérium. Z celkového počtu 98 Pbi sa nám takto podarilo vy
členiť takéto podskupiny len u chlapcov. Už aj to pokladáme za isté ziste
nie, že z výberu dievčat sa nepodarilo pomocou grafických parametrov zo
staviť podskupiny extrémne laterálno-preferenčných Pbi, a to pre relatívne
malý počet predovšetkým ľavoručne vytypovaných dievčat.
T a b. 3.
Vytypovaní extrémni praváci — chlapci, podia R-kritéria.
Pbi 4. roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R. S.
M . G.
J. K .
M. M .
P. P."
M . T. •

P

R

J

1,0
1,2
1,6
1,8
1,8
1,8

2,4
3,2
4,2
1,8
3,0
2,8

2
3
3
5
1
2

Pbi 9. roč.
12.
13.
14.
15.

M. L.
I. P.
V. M .
P. M .

P

R

J

1,0
1,0
1,2
1,6

3,0
3,0
5,0
1,0

3
4
4
3
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T a b. 4.
Vytypovaní — chlapci — Tavácl, podia R-krltérla.
Ptji 9. roč.
7".
8.
9.
10.
11.

P. F.
H. S.
M. V.
P. H .
J. H .

P

R

J

5,0
4,8
4,6
4,4
4,4

3,0
2,0
3,2
3,2
4,2

3
3
2
3
4

Pbi 9. roč.
16.
17.
18.
19.

E. B.
M . V.
M . C.
J. B.

P

Ŕ

J

4,8
4,6
4,4
4,2

3,0
2,0
3,0
4,0

3
1
4
3

Zo všetkých žiakov, ktorí podľa jedného jediného kritéria v ručnosti (roz
diel v podpise vlastného mena) sa zaradili medzi extrémnych, sú len dvaja,
čo mali z materinského jazyka výborné spôsobilosti. Toto sa môže nezain
teresovaným zdať prekvapujúce, avšak toto zistenie je plne v súlade s na
šou hypotézou. Extrémne laterálno-preferenčné typy, a to sa týka aj pra
vákov, rozhodne nie sú podia nás optimálnymi, pretože rivalita medzi
párovými funkciami sa tu zvrháva na takú nerovnosť funkcií, kde je spo
lupráca či integrácia takmer nemožná.
Pokiaľ ide o parameter úhľadnosti rukopisu diktátu, ukazuje sa, že je pre
vybraté extrémne typy ručnosti irelevantnou mierou. Zatovšak nami vy
vinutý všeobecne zameraný anamnestický dotazník OLP/a je, aj napriek
istým nedoriešeným vyhodnocovacím problémom, zhodnou mierou prefe
rencie aj v ručnosti. Malý počet osôb však tieto naše komentáre o výsled
koch robí predbežnými.
Z toho istého dôvodu neopovažujeme sa tu púšťať ani do analýzy výsled
kov získaných metódou tappingu, ktorého zaradenie do nášho výskumu
malo metodicky podpornú funkciu overovania nových prístupov k zisťo
vaniu preferencie v ručnosti.
Celkove však možno povedať aspoň toľko:
1. Tak chlapci ako aj dievčatá, ktorí boli podľa kritéria rozdielu v pod
pise vytypovaní ako extrémni praváci, resp. ľaváci, dosiahli v rôznych
druhoch a variantoch tappingovej skúšky celkove lepšie výkony pravou,
resp. ľavou rukou.
2. U žiakov 4. ročníka, kde je rukopis relatívne ešte málo natrénovaným
grafickým návykom, sú tieto rozdiely také veľké (pozri obr. 3), že aj bez
ďalšieho matematicko-štatistického spracovania ich možno pokladať za
reálne. Naproti tomu u 14-ročných žiakov, kde možno predpokladať relatív
ne väčšiu trénovanosť pravoručného písania, zrejme sú rozdiely v tappin
govej skúške malé (pozri obr. 4) preto, že táto zaangažovanosť výdatne
prekrýva aj genotypické rozdiely ručnosti. Preto je problémom, či získané
rozdiely v klepote medzi podskupinami extrémnych pravákov a ľavákov,
vytypovaných na základe rozdielu v podpise, sa ukážu signifikantnými aj
pri väčšom počte meraní.
Culen (1965) však na početnom výbere detí od 3 do 14 rokov preukázal
významové rozdiely v minútovom klepote pravou a ľavou rukou. Podobne
Kučera (1964) z výsledkov biodromálneho projektu konštatuje, že ambivalencia v predškolskom veku v bodkovacom teste sa presúva od ambiva30

lencie k prevahe pravoručnosti behom prvých tried základnej školy. Táto
však, podia menovaného, v čase puberty mierne slabne, v dospelosti sa sta
bilizuje a v starobe zaznamenáva opäť presun smerom doľava.
3. Naše meranie na spomínaných malých výberoch však naznačilo, že pre
diagnostikovanie pravo-Iavoručnosti pomocou tappingovej skúšky nie je
jedno, aký druh sa použije a aký interval sa tu jednotlivým Pbi poskytne,
čo viacerí autori doteraz nedocenili.
Konečne, nech uvedené komentáre a diskusie ilustrujú dve názorné
zobrazenia.

Obr. 3. Percentuálny rozdiel medzi výkonom pravej a lavej ruky v skúške laterárneho
klepotu u 10-ročných Pbi, vytypovaných na základe rozdielu v podpise mena za
extrémne pravoručných (prázdne stĺpce) i extrémne Iavoručných (šrafované štipce).
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Obr. 4. To isté ako na obrázku 2. u 14-ročných Pbi.

Závery
1. Uskutočnený výskum naznačil, že problematika laterálnej preferencie
v ručnosti je v oblasti školskej výučby aktuálna nielen v súvise so zaškole
ním výrazných ľavákov, ale v istom smere aj počas celého obdobia základ
nej školskej výučby.
2. Potvrdilo, sa, že činiteľ laterálnej preferencie v ručnosti vplýva nielen
na úhľadnosť rukopisu, ktorý je sám o sebe v škole hodnoteným výkonom,
ale aj na výsledky dosahované v jednom zo základných predmetov, t. j .
v materinskom jazyku.
3. Tieto zistenia majú akiste aj istý dopad pre teóriu, a nesporne sú
príspevkom pre naše teoretickorhypotetické koncepcie. Dôležité je, že ich
aplikácia v praxi je možná už teraz. Učitelia a príslušní pedagogickí pra
covníci by si mali uvedomiť, že neoptimálne laterálno-preferenčné pomery
v ručnosti handicapujú značný počet detí, a to nielen v klasifikovaní ruko
pisu, ale aj pri niektorých výkonoch v materinskom jazyku, ktorý patrí ku
kľúčovým školským predmetom.
4. Ukázalo sa, že rukopis predstavuje jeden z nádejných ukazovateľov
nielen fenotypickej manifestácie laterálnej preferencie v ručnosti, ale do
istej miery indikuje aj náznaky príslušných genotypických tendencií.
5. Výsledky tohto výskumu posmeľujú hľadať aj ďalšie závislosti škol
ských výkonov od laterálno-preferenčných pomerov.
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J I A T E P A J I b H A H I1PE<J>EPEHIIHH
H H E K O T O E H E IÜKOJIbHhlE
a M n a H K o sa

B

PľlHOCTH
flOCTHJKEHHfl

H

137 yqammcCH B B03pacre 10 H 14 jieT npeÄiHBJWJiCÄ cooTBCTCTByiomHH MraraHT no poÄHOMy
HahiKy B ycjioBHHx «eijiituHTa BpeMeHH. MM H C X O Ä H J I H na r z n o r e a h í , n p e n n o j i a r a i o i n e ň , I T O T S K U M
o ô p a a o M MOWHo SyseT BbmejiHTb ynainnxcH c onTHMajibHbiMii H J I H >Ke c OKcrpeMHtiMH THnaMH
npe$epeHi(HH B pyiHocTH. HuKTaHTti ou.eHHBa.no U H T L lejioBeK H pacnpenejin.no B X Ha 5-6ajijiOBoá
mnajie B aaBHCHMOCTH O T x p a c o r a noqepKa n paaHKUBi Meatny COOCTBCHHOH nojumcbio HanHcaHH O H n p a B o ň n j i e B o ä p y K o ň . TpeTiiň napaMeip COCTOHJI H3 aocojuoTHoro H OTHOcmejitHoro y p o B M
npaBOimcaHHH BMecie c OTMeTKOö no poaHOMy H3HKy B Taöejie. B peayjibTaTe KOppejiHUHOHHLix
BLiHHCJieHHH ôbijia oÔHapyxceHa cyinecTBeHHaa nojioxcHTejiBHafl CBH3b Memay KpacoTOŮ no^epKa
H
OTM6TKOH no poflHOMy HSBiKy. HeM MeHbrae 6mia JiaTepajiBHaH npec|>epeHunH B p y m o c T H
y CTapinax MajiBíHKOB, TeM xyace 6BIJIH H X O T M C T K H no pojtHOMy Ä3Biny. BbißopKH MajiMHKOB,
onpešejieHHBix Ha ocHosaHHH rpa$HiecKHx n o K a s a T e j i e ň KaK cySieKra c BKCTpeMHbiM n p e o ó j i a Ä a HHeM npaBOŽ H J I H j i e B o ň pyKH, nOÄBeprjiHCB pa3JiHiHBiM BHjiaM TeCTa nocTyKHBaHHH. Hx peayjibTaTBi cooTHOCHTejiBHM npeawe Bcero c peayjiBTaiaMH napaMeTpoB pyKonucH MJiaauiHx uiKOJibHZKOB. B o6meM OKasajiocb, H T O y^amneca c HeonTHMajibHBiMH jiaTepajiBHO-npe<j>epeiniHajn>HbiMH
OTHomeHHHMH HaxoÄHTCH npH inKOJuHoíi oueioxe pe3yjibTaTOB no poaHOMy n3BiKy B HeBbiroae.

33

Summary
LATERAL

P R E F E R E N C E IN H A N D E D N E S S A N D S O M E
SCHOOL ACHIEVEMENTS
Damian

Kovai

A n appropriate dictation in the mother tongue was given to 137 pupils aged 10 to
14 years under a time pressure as load; the underlying hypothesis being that pupils
with optimum or extreme types of handedness preference would thereby become
differentiated. The finished dictations were sorted by 5 judges (psychologists) with
the aid of a five-degree scale according to neatness of handwriting and difference in
signature of pupil's own name with the right and left hand. A third parameter was
given by the absolute and relative standard of spelling together with the score for
maternal tongue on the school report. Correlational calculations helped to determine
the significance of the positive relation between neatness of handwriting and scores
for maternal tongue. The lower the lateral preference in handedness in the older
boys, the lower was their score in their mother longue. Various tapping tests were
then made with the groups of boys sorted out according to the graphic indicators as
extreme right- and lefthanders. The results were found to correspond primarily to
those of handwriting parameters in younger pupils. In general it was found that
pupils with nonoptimum relationships of lateral preference are handecapped in the
evaluation of their achievements in their mother tongue.
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