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7 Pohybová lateralita 
 

Pod lateralitou všeobecne rozumieme funkčnú dominanciu jedného zo zhodných párových 

orgánov ľudského tela. Na základe toho môžeme lateralitu deliť nasledovne (Kasa 2000; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

 zmyslových orgánov: očí, uší, 

 končatín: paží a dolných končatín, 

 pri obratoch: obraty okolo vertikálnej osi. 

V športovej praxi sa najčastejšie stretávame s lateralitou končatín a pri obratoch. V športe má 

lateralita značný význam v niektorých druhoch športu ako napr. športové hry, gymnastika, 

atletické skoky, hody a pod (Starosta 1975; Měkota 1983; Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

 

V rámci ontogenézy ľudskej motoriky sa medzi štvrtým a piatym mesiacom, resp. až 

v siedmom mesiaci začína dominancia jednej ruky. V druhom, resp. treťom roku života dieťaťa 

je možné hovoriť o trvalej pravorukosti. Ľavorukosť sa prejavuje až v treťom, štvrtom roku 

života dieťaťa (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000). Najneskôr by sa mala lateralita prejaviť 

pred začiatkom školskej dochádzky (Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

 

Prevaha jednej strany tela sa netýka len prevahy rúk, resp. paží, ale aj dolných končatín, či 

zmyslových orgánov najmä očí a uší. Vtedy hovoríme o pravoočnosti, ľavoočnosti, 

pravonohosti a ľavonohosti. Ľavookosť je častejšia ako pravookosť. Človek, ktorého celá ľavá 

strana (paža, dolná končatina, oko) pracujú správnejšie ako pravá strana, je ľavostranný. 

Opačnému prípadu hovoríme pravostranný. Existujú aj ľudia so skríženou lateralitou, napr. 

ľavorukosť s pravoočnostou. Táto skrížená lateralita znamená nesúhlas v preferencii 

pohybových a zmyslových orgánov, hlavne ruky a oka, prípadne paže a dolných končatín. 

Preferenciu (mierny stupeň uprednostňovania), resp. dominanciu (silné uprednostňovanie) 

pohybových a zmyslových orgánov: 

 pravej strany tela: dextria, 

 ľavej strany: sinistria, 

 nevyhranenosť laterality: ambidextria, alebo ambilateralita, či obojstrannosť. 

Príčinou obojstrannosti je neskorý príchod laterality. Niekedy je obojručnosť prechodná, 

inokedy trvalá. Umožňuje ju striedavá dominancia. S vekom klesá počet ľavostranných a stúpa 
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počet pravostranných. Pôvod a príčiny laterality nie sú presne známe, preto nie je možné ani 

presne definovať, či určiť jej presné znaky. Na výskum príčin laterality neexistujú ani 

štandardizované metódy. Za najčastejšie príčiny laterality sa považujú:  

 dedičnosť, 

 dominancia jednej hemisféry, 

 závislosť laterality od veku a cvičenia. 

Prvé dve príčiny majú základ v genotypickej, tretia vo fenotypickej určenosti. Najčastejšie sa 

zisťuje lateralita podľa fenotypu, menej podľa genotypu, čo je neporovnateľne ťažšie (Měkota 

1983; Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011).  

 

V praxi je vhodné rozlišovať tri stupne laterality (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, 

Duvač a kol. 2011): 

1. Laterálnu asymetriu: rozdiely v anatomickej a morfologickej stavbe medzi párovými 

orgánmi a medzi pravou a ľavou časťou orgánov podľa zvislej roviny. Môže sa dotýkať 

hlavy, chrbtice, horných a dolných končatín. 

2. Laterálnu preferenciu: trvalé zosilnenie reflexov jednej strany tela, resp. zoslabenie 

reflexov druhej strany. Vyznačuje sa vysokou istotou a presnosťou vykonávaných 

pohybov. 

3. Laterálnu dominanciu: označuje evidentné rozdiely vo výkonnosti oboch strán tela, 

ktoré vznikajú v rámci laterálnej preferencie.  

 

V športovej populácii je možné pozorovať tieto štyri typy laterality (Stráňai, Kasa 1977; 

Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

1. Typ nevyhranenej laterality, kde nevzniká dominancia žiadnej hemisféry a preto sa 

používajú oba párové orgány rovnako (obojstranní, obojruční ľudia). 

2. Typ vyhraneného praváka s prevahou ľavej hemisféry. 

3. Typ vyhraneného ľaváka s prevahou pravej hemisféry. 

4. Typ skríženej laterality, keď motorická funkcia sa lokalizuje v jednej hemisfére 

a senzorická funkcia v druhej hemisfére.  
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Diagnostika pohybovej laterality 

Najčastejšie sa používajú metódy ako pozorovanie, dotazníky, elektromyografia, neurologické 

metódy alebo testovanie. V antropomotorike používame na jej zistenie tieto testy (Měkota 

1983; Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

 Testy laterality paží: písanie, kreslenie, gumovanie, balansovanie s tyčou, odrážanie 

lopty, hody, preťahovanie lana (predná ruka), miešanie kariet, test „podaj mi tu loptu“, 

testovaného necháme tlieskať. 

 Testy laterality dolných končatín: skok do diaľky (odrazová noha, skok do výšky 

(odrazová noha), poskoky na jednej nohe, štartový postoj (predná noha), testovaného 

necháme kopnúť presne do určitého bodu (kopajúca noha bude dominantná). 

 Testy laterality pri obratoch: obraty okolo vertikálnej osi, zoskoky z debny s obratom. 

 

   


