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Měření lateralita  

Jen to, co představuje lateralita, obojakost, atd, a jak je lze 

spolehlivě změřit, je sám o sobě byl předmětem mnoha studií, a 

definice zůstávají zoufale vágní a nekonzistentní.  

Několik příkladů může pomoci, aby se bod. Babe Ruth, slavný 
levák, pálkoval a hodil odešel, ale on psal s jeho pravou rukou. 
Stejně tak, Martina Navratilova sloužil levý ale napsal pravdu. 
Left-houpající se golf mistři Phil Mickelson, Mike Weir a Steve 
Flesch všichni dávají přednost jejich pravou ruku pro téměř 
všechny jiné úkoly. Naopak, pravák golfista Arnold Palmer 
vykonává nejvíce non-golfové aktivity levák. Bill Gates píše své 
kontroly, s levou rukou, ale vykonává veškeré další činnosti (včetně použití myši) pravou rukou. 
Ex-prezident USA Gerald Ford údajně psal levák při sezení dolů a pravou rukou při vstávání!  

Tam, kde na spektru lateralita mohou tito jednotlivci být řekl, aby lhal, pak? Chcete-li pořídit 
další příklad, Ronald Reagan, možná levák od přírody, byl nucený se stát pravou rukou jako 
dítě, a je často považován za funkčně obouruký. Měl by být považován levou rukou, pravou 
rukou, nebo oba (nebo žádný)?  

Definování lateralita, pak, je zjevně není tak jednoduché, jak všímat které jsou ruční osoba 
píše s, i když to je pravděpodobně nejvíce zřejmé a viditelné zobrazení lateralita, a ten se 
nejčastěji používá v neformálních situacích. Nicméně, nejasnosti a nesrovnalosti v příchodu na 
fungujících definicích představuje velký problém k vážným výzkumníků v této oblasti. Mnoho 
studií a srovnání (např souvislost mezi lateralita a schizofrenie, autismus, vývojové poruchy, 
atd), jsou často založeny na různých definic leváctví, který dělá data velmi obtížné 
interpretovat a porovnávat.  

Nestačí jen požádat, aby osoba, zda se jedná o pravé nebo levé rukou. Existuje příliš mnoho 
proměnných a nejistot zahrnutých, které mohou příliš snadno vést k chybným výsledkům. 
Například, může osoba mít zapnutý (nebo byli nuceni přejít) z levým do pravého lateralita v 
dětství, nebo mohou jen reagovat s tím, co se cítí odpověď se očekává. V Asii, ruka používá pro 
stravování je považován za lepší průvodce pro skutečné lateralita než ruky používané pro 
psaní, jak je více obyčejný na Západě.  

Jen mimochodem, stojí za zmínku, logické potíže vysvětlovat nebo definování vlevo a vpravo, a 
to i abstraktně. Jak dávno jako 1768, německý filozof Emmanuel Kant dospěl k závěru, protože 
mají mnoho dalších od té doby, že to prostě není možné vysvětlit význam doleva a doprava 
pomocí slov sám a bez odkazu na jiné pojmy, které již předpokládají znalosti z levého a 
doprava.  

Hlavní metody  
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Výzkumníci obvykle posoudit lateralita jednou ze dvou hlavních metod:  

 Tím, že žádá řadu otázek, o nichž ruka člověk by se obvykle používají pro různé 
činnosti (testování pro preferencí);  

 Tím, ve skutečnosti fyzicky testování relativní přesnost a rychlost každé ruce v sérii 
testů (testování výkonu nebo účinnost).  

Výsledky těchto dvou metod jsou často překvapivě odlišné, i když samozřejmě existuje určité 
množství překrývání. Je třeba poznamenat, že je něco potenciální kuře-a-vejce situace s 
dovednosti a preference: se preference existovat, protože jedna ruka je kvalifikovanější, nebo 
je to, že ruční kvalifikovanější, protože to je přednostní ruka (, a proto se používá více )? Zdá se 
pravděpodobné, i když, že lateralita začíná jako preference spíše než jako rozdíl dovednost, a 
to zejména s ohledem na nepřímé důkazy, od lidí s chybně, zdravotně postiženým nebo 
chybějících končetin, kteří vypadají, že "chtějí" být pravák, ale přijmout leváctví out z nutnosti.  

Testování Preference  

Ruční preference je nejvíce snadno a efektivně 
zjištěno pomocí dotazníku nebo průzkumu. Testovací 
aktivity pro testování preference mohou zahrnovat: 
psaní, kreslení, jíst lžící, řezání nožem, házet míč, 
čištění něčí zuby, stávkující zápas, otevření sklenice 
nebo krabice, držel koště, a nůžkami. Konvenčně, 
osoba, která vykonává polovinu nebo více z těchto 
každodenní úlohy s jejich levá ruka je považována za 
levou rukou, i když podíl "silných leváky", kteří 
vykonávají všechny tyto úkoly s jejich levou rukou, je 
mnohem menší. V závislosti na studium a jeho 
požadavky, ti, kteří skóre 5 nebo 4 (nebo dokonce 3 nebo 2) z 10 mohou být kvalifikovány jako 
smíšené rukou.  

"Velký tři" úkoly jsou psaní, stravování a házení, a ty sám jsou obvykle dostatečné pro 
definování lateralita osoby pro většinu zjednodušených účely (i když psaní je také podal aktivita 
s největší pravděpodobností být ovlivněny sociálními tlaky přizpůsobit). Ostatní širší testy 
laterality jsou často rovněž začleněny do těchto testů, jako například které člověk používá se 
podívat skrz objektiv fotoaparátu, který nohou, které používají, aby kopnout míč, atd  

Nápadně rozdílné výsledky mohou být získány pomocí různých zkušebních dotazníků, a 
potenciální zaujatosti zavedené frázování a jazykem stala zřejmá. Například, dva různé testy 
mohou klasifikovat stejnou osobu jako levák, nebo jako "slabý pravou rukou".  

Existuje několik druhů chyb, které běžně se plazí do těchto zkoušek. Například, lidé často mají 
tendenci reagovat tak, jak si myslí, že tazatel by se dalo očekávat, je způsob, jakým si myslí, že 
by měli odpovědět; Někdy mohou chybovat ve druhém směru, který nabízí výzkumník si 
záměrně nekonformní odpověď, si myslí, že se bude zajímat, i když to není ve skutečnosti 
přesný; nebo oni mohou jen odpovědět správně v dobré víře, s žádnou skutečnou představu o 
tom, které straně se obvykle používají pro specifické úkoly.  

Nejčastěji používaný lateralita průzkum dnes je Edinburgh Lateralita Inventory, zjednodušený 
dotazník navržený RC Oldfield, ale na základě podrobnější dotazník původně vytvořen anglický 
psycholog Marian Annett v roce 1970. si můžete vyzkoušet své vlastní lateralita s online 
dotazníkem založené na Edinburgh lateralita Inventory zde nebo zde .  
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Testování výkonu  

Měření skutečné ruční výkonu, je obvykle považována za přesnější, objektivní a jednoznačné 
průvodce otáčivosti (na základě jak to je na ruční použití, což bere v úvahu preferencí), i když to 
nemusí být vždy jako praktické nebo ekonomické. Avšak i zde, chyby mohou tečení v, a to 
zejména pokud vezmeme v úvahu, že jakékoli Vynikající vlastnosti jedné straně přes druhý je 
relativně malé, obvykle v řádu asi 10% (například pravá ruka je o 10% rychleji nebo přesnější 
než vlevo).  

Příklady testování výkonu patří: Purdue děrované stěny Test (který měří rychlost a přesnost v 
uložení menších kolíky v dírách, a pak malé kroužky na těchto kolíky); Měření rychlosti a 
přesnosti klepnutím na klávesnici typu set-up nebo mechanické Tapper; rychlost a přesnost 
ovládání počítačové myši; rychlost a přesnost značení tečky v malých kruzích; měření síly 
stisku; Měření ruky a paže stálosti (pomocí hry, jako je operace nebo elektronické ruční 
vytrvalost hry); atd. Se všemi z nich, obě ruce jsou testovány odděleně a srovnávací výkonnost 
levých a pravých rukou měřit.  

Volba metody měření, nebo, jak se hodnotí výsledky mohou záviset na účely testování. 
Například, někdy důležité odpovědi nemusí být, zda je výhodné, levá nebo pravá ruka, ale jak 
nejednoznačný nebo nekonzistentní volba ruky je. To může být vhodnější test, například pro 
vývojově zakázán nebo opožděné, kteří jsou mnohem pravděpodobnější, že "flip-flop" mezi 
ruční volby, nebo mají problémy vybrat si jedno nebo druhé. Tito jedinci, kteří vykazují co 
bychom mohli nazvat "v rozporu lateralita", mohou být také vyšší riziko z podmínek, jako je 
schizofrenie.  

Testování jiných aspektů laterality  

Další aspekty lateralitou může být také testován jednoduše. Například, footedness je snadno 
stanovena tím, že poznamená, které noha instinktivně použity k nastartování míč. Ušní 
výhodné je velmi efektivně testována poznamenat, který ucho má tendenci být použity k 
naslouchat na telefonu. Oční přednost může být testována, jak jednoduše jako poznámkou, 
která oko se používá dívat klíčovou dírkou nebo hledáčku fotoaparátu. Ale další dobrý test 
"eyedness" může být provedena takto: bod s jedním prstem na vzdálený objekt s oběma 
očima otevřenýma; zavřete jedno oko; v případě, že prst je stále dobře v souladu s předmětem 
pak Otevřené oko je dominantní (zavření druhé oko by pak ukazují, že prst již není úzce 
spojena s objektem).  

Lateralita Statistics  



 4 

Odhady prevalence leváctví značně liší 

- někde mezi 2% a 30% - odrážející 

nejasnosti a rozpory, které jsou vlastní 

definující lateralita (viz část o měření 

lateralita ), ale také někdy předsudky a 

nespolehlivost zdrojů.  

Nejlepší odhady pro leváctví v 
relativně permisivních kultur 
vyspělého západního světa (zhruba 
Severní Amerika a západní Evropa) se 
pohybuje kolem 12%. Ve více 
formálních kulturách, které zdůrazňují 
shodu, jako jsou asijské, muslimské a 
latinskoamerických zemí, se sazby mají tendenci být mnohem nižší. Například, Korea (2%), 
Japonsko (3%) a Tchaj-wan (5%), mají nejnižší úrovně leváctví, což možná odráží systematické 
odrazování od leváctví, že stále přetrvává v těchto zemích. Obtížnost výuky komplexní čínské a 
japonské kaligrafie byla navržena jako další důvod, proč děti jsou více pravděpodobné, aby 
přijaly stejný lateralita jako jejich učitelé.  

Celkově, po celém světě, hrubý údaj o asi 10% se zdá pravděpodobné. Nicméně, to mohlo být 
argumentoval, že statistiky z více permisivních a méně konformní společnosti, jako je Severní 
Americe mohou ve skutečnosti dát "pravdivější" a méně zkreslený údaj o relativním počtu 
leváctví, protože jsou méně ovlivněny cizí sociální a politické faktory. Ve skutečnosti, to je 
snad důkazem houževnatosti a přetrvávání leváctví, že stále existují nějaké leváky vůbec 
východních kulturách, jako je Korea a Japonsko.  

Demografické variace  

V rámci 12% severoamerických Američanů, kteří tvrdí, leváctví, tam jsou některé zajímavé 
demografické změny. Co se týče pohlaví, muži jsou o něco častěji než ženy, které mají být 
levák, se většina studií ukazuje, že asi 13% mužů a necelých 11% žen je levák (muži nejsou 
dvakrát jak pravděpodobný, že je levák jak se někdy v nárocích). To bylo navrhl to dochází, 
protože holky jsou vnímavější k sociálním mores a více pravděpodobné, že v souladu než 
chlapci (ačkoli tam může být i genetická složka). Stejným způsobem, procento leváky tendenci 
být mnohem menší, než je celkový průměr mezi čínskými Američany, ti, kteří se zúčastnili 
katolické školy, a starší generace vznesené ve více konformní předválečných let.  

Variace z důvodu věku demografii jsou zvláště nápadné, s jednou hlavní studie ukazuje, že asi 
15% z osoby mladší 30 let jsou levák spisovatelé, ve srovnání s pouhými 6% z více než 65 let. 
Další statistiky zálohujte tento trend: před sto lety, jen asi 2-3% Severoameričany byly, nebo 
alespoň se přiznal k bytí, levou rukou, ve srovnání s dnes okolo 12%. Analýza základních trendů 
vykazuje stabilní nárůst leváctví od počátku 20. století až o polovině století, po kterém to 
stabilizuje na přibližně 12%. To je nepravděpodobné, že by v důsledku genetických faktorů, a 
pravděpodobně odráží měnící se postoje vůči leváctví (uvolnění na stigmatizaci a sociálnímu 
tlaku proti ní) a vzdělávací reformy, proti systematickému přepínání v průběhu vzdělávání. 
Podle některých odhadů, 6-8% z praváky Američané, zejména u starší generace, jsou vlastně 
přírodní leváky, kteří byli nuceni (nebo alespoň povzbuzovat) přepněte v mladém věku, se 
neznámý počet druhých mít zapnutý Před spolehlivě začnou jejich vzpomínky.  

Je zajímavé, že leváctví je téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, mezi dvojčata jako mezi 
obecnou populaci. Levák rodiče jsou také asi dvakrát vyšší pravděpodobnost, že produkovat 
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dvojče potomky. A konečně, leváky jsou asi dvakrát vyšší pravděpodobnost, že levou rukou 
děti jako praváky. Tyto statistiky ukazují, intuitivně, že tam je nějaký druh odkazu mezi dvojčat 
a nestrannosti, ale jen to, co by mohlo být, že odkaz byl Zarážející odolný vůči objevu. Existují, 
samozřejmě, také velké nesrovnalosti mezi oběma jevy leváctví a dvojčata, v neposlední řadě z 
nich je, že monozygotní (nebo "identický") dvojčata vyskytují pouze 3 nebo 4 krát z 1000 
narozených dětí (ve srovnání s více než 100 v každém 1000 za leváctví).  

V minulosti (a pravděpodobně v některých zemích i dnes), zdá se pravděpodobné, že 
dlouhotrvající předsudky proti leváctví mohl dokonce zasáhla vyhlídkami páření leváky. 1992 
meta-studie Chris MacManusovi a Phil Bryden ukázaly, že před 1955, dva pravák rodiče v 
průměru 3,1 dětí, pravou rukou a levou rukou rodič zprůměrovány 2,69 dětí, a dva leváky jen 
2,32. Je zajímavé, že od roku 1955, tato situace skutečně zcela opačná, což naznačuje, že 
leváky jsou nyní ve vzestupu, ačkoli důsledky tohoto v dlouhodobějším horizontu nejsou jasné.  
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Mixed-Lateralita  

Některé odhady tvrdí, že tolik jak 30% 
v rozvinutých zemích mohou být 
klasifikovány jako "non-praváky", což 
je mnohem širší kategorii, která 
zahrnuje smíšené rukou a 
oboustranné jednotlivce, ačkoli 
omezení testovacích metod a definice 
parametrů aby takové zametací tvrzení 
obtížné zdůvodnit (viz část o měření 
lateralita ).  

Většina lidí padají na extrémy levo-
pravé kontinuu lateralita, s více než 
60%, silně nebo zcela pravoruký a 
dalších 20% nebo více poměrně silně 
pravou rukou. Velmi málo jsou silně 
nebo zcela levou rukou (méně než 3 
%), a ještě méně jsou rovnoměrně 
smíšené rukama nebo oboustranné. 
Výsledný graf lateralita je někdy 
popisována jako "J-formoval", s 
malým uptick pro silné leváctví, velký 
pokles v polovině a strmě stoupající, a 
mnohem větší uptick k silné pravé 
lateralita.  

V některých ohledech, smíšený-lateralita je více převládající k levé straně měřítku, než na 
pravé straně. Další způsob, jak se dívat na to, že leváctví je více pravděpodobné, že bude slabý 
handeness preference, zatímco pravým lateralita je více pravděpodobné, že bude silná 
preference. Například asi polovina všech leváky (kteří píší s jejich levou rukou) raději hodit míč 
s jejich pravé ruce, a vlastně to přesněji, než s jejich levici. Naopak, jen asi 2% z pravých rukou 
spisovatelů raději hodit vlevo. 

Ostatní aspekty laterality  

Jiné studie se pokusili odhadnout další aspekty lateralitou. Přibližně 80% favorizují jejich 
pravou nohu, 70% jejich pravé oko, a 60% jejich pravým uchem. Dvěma stranami v jiných 
částech těla, když nemusí být nutně v souladu s lateralita člověka: například, přibližně 40% pro 
leváky, tak pro pravé oko dominantní, a téměř 50%, jsou pravé nohy. Měli bychom se však 
očekávat, že možná lateralita a "eyedness" být na sobě nezávislé, protože neexistuje žádná 
skutečná přímá analogie mezi dvěma jevy (obou hemisfér kontroly mozkové obě oči, přičemž 
každé hemisféry zpracování jinou polovinu sítnici každé oko). Také použití noha nevyžaduje nic 
podobného stejné úrovni řízení motoru jako použití rukou.  

Ostatní (méně důležité, ale přesto zajímavé aspekty) laterality patří ruční sevření a ARM 
skládání. Hand-svírací může být prokázána rychle sevřel své ruce, prokládání prsty v tom, co 
cítí jako nejpřirozenější cestou. . Asi 60% lidí, bez ohledu na to, zda jsou levák nebo pravák, 
zavírací ruce s levým palcem v horní ARM-skládání také svědčí o typu lateralita: když si složit 
ruce přirozeně, vzít na vědomí z nichž zápěstí je na vrcholu. Opět platí, že asi 60% složit zbraně 
s levém zápěstí na vrcholu (a vlastně to docela obtížné dělat jinak), a ještě jednou, to se zdá být 
zcela nezávislý na obou lateralita osoby nebo jejich ručně sepjala preference.  
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Směr vlasů květu na temeno hlavy je dalším příkladem toho, laterality, s asi tři čtvrtiny lidí, 
kteří mají ve směru hodinových ručiček vír (způsobí tendenci vlasy přirozeně části na levé 
straně), a čtvrtina proti směru hodinových ručiček (i když různé studie přinesly výsledky kdekoli 
od 65% do 92%). Výzkum Amar Klar ukazuje, že asi 45% z leváky mají proti směru hodinových 
ručiček vlasy přesleny, ve srovnání s pouze asi 8% z praváky, což naznačuje možnou genetické 
spojení mezi těmito dvěma jevy, ale to v žádném případě jednoduchého odkazu ,  

Lateralita a Brain  
 
Jak je velmi dobře známo, mozek je 
rozdělen do dvou přibližně podobným 
polokoule, které jsou odděleny 
hluboké podélné praskliny. Také dobře 
známo, je to, že mozek je "cross-
kabelové", s levé hemisféře kontrolu 
pohybu na pravé straně těla, a pravé 
hemisféře ovládající levou stranu těla. 
Nejvíce, ale ne všechny, z různé 
struktury, laloky a orgány mozku mají 
levé a pravé hemisféry prvek, a 
komunikace mezi polokoulí je 
dosaženo prostřednictvím tlusté 
svazku nervových tkání známý jako 
corpus callosum, který účinně činí plné 
mozek ze dvou polovin mozku.  

Ale obě poloviny mozku, nejsou 
přesně stejné, a každá polokoule má 
tendenci mít některé funkční specializace, kde nervové mechanismy určité funkce mozku byla 
umístěna v první řadě v jedné polovině mozku. Dobrým příkladem toho je dvě oblasti mozku, 
kde výroba řeči a jazykové porozumění jsou zpracované (známý jako Broca a Wernicke oblast 
v tomto pořadí), z nichž oba jsou obvykle umístěny v levé hemisféře mozku. Matematické, 
analytické a logické Zpracování je také obvykle provádí v levé hemisféře, zatímco prostorové 
rozeznávání, rozpoznávání obličeje, smysl vnímání, zpracování emocí a umělecké funkce se 
obvykle vyskytují v pravé straně. Tento lateralizace a specializace různých oblastí mozku je 
mnohem výraznější, než u lidí u zvířat, a stane se zvýšeně označeny jako my pokroku raného 
dětství do dospělosti.  

Lateralita a zpracování jazyka  

Byl to francouzský fyziolog Paul Broca v roce 1860 (stejně jako jeho méně známá krajan a 
nedaleko moderní, Marc Dax, téměř 30 let starší), který poznamenal, že, alespoň v obecné 
rovině, lateralita člověka, naznačuje, specializované polokoule na mozek jeho opačné straně, 
takže praváci člověk má pravděpodobně jazykovou specializaci levou polokouli a naopak. Ve 
skutečnosti, téměř století, až do testu Wada (technika zahrnující anestezii jedné straně mozku 
za použití léčiva, jako je amytal sodný nebo amobarbitalu sodný) byl zaveden v roce 1960, 
lateralita člověka byla jen o jediné vodítko an provozní neurochirurg měl o tom, které 
polokoule z pacientova mozku byl pravděpodobně jeden specializovaný pro jazyk.  

Po zjištění Broca, to bylo zpočátku předpokládat, že lateralita a polokoule dominance 
zpracování řeči byly neoddělitelně a úzce spjat. Nicméně, to brzy stalo se jasné, dokonce 
Broca, že výjimky a nesoulad existovaly, a že snad bylo sdružení není tak pevná, jak se 
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původně myslelo. Přestože výskyt pravé hemisféry jazykové dominance má zvýšit více či méně 
lineárně s mírou leváctví, to dopadá být není tak jednoduché, jak to.  

Ve skutečnosti, po práci Springer & Deutsch, Damasio a Damasio, a další v roce 1990, dnes 
víme, že i když asi 95% praváků mají levé polokoule dominance pro jazykových funkcí, pouze 
kolem 19% doleva -handers mají právo-polokoule jazykovou převahu, s dalším 20% nebo tak, 
zpracování jazyka funkce na obou polokoulích (incidence distribuce jazyků v Ambidextrous lidí 
je v zásadě to podobné tomu nalezený v levorukých lidí). Jiné studie uvádějí procenta pro 
leváky o 70%, 15% a 15% (spíše než 61%, 19% a 20%), ale nalezení všech naznačují, že, možná 
neočekávaně, asi 60% - 70% z leváky Proces jazyk v levé hemisféře, stejně jako praváky! 
Skutečně, okolo 93% všech lidí, kteří levé hemisféře jazyka dominanci.  

Mozkovou hemisférou rozdíly  

V "standardní" mozkem pravák je, dominantní levá hemisféra je fyzicky větší a rozvinutější. 
Zejména oblast Broca a Wernicke oblast je výrazně větší (až třikrát větší) na levé straně. 
Primární motorická kůra - oblast mozku nejvíce přímo zapojeny s ovládáním pohybu - je také 
větší, hustší a citlivější v levé hemisféře standardního mozku. Rozvinutější motorická kůra v 
levé hemisféře praváky je poznamenána také hlubší a dramaticky složil centrální sulcus 
(hluboká drážka mezi hlavními záhyby mozku). Ve skutečnosti, levé hemisféře je obvykle 
celkem složitější, s větší hustotou buněk balení, a jeho nervové odkazy těsněji spojena, což 
vede k rychlejší dobu odezvy a větší zařízení ke zpracování rychlých podněty.  

Je zajímavé, i když, mozek levák není jen zrcadlový obraz mozku pravák je. S leváky, motorická 
kůra dělá mají tendenci být větší, a centrální sulcus hlouběji, v opačném pravé hemisféře, než 
vlevo do jisté míry, jak by se dalo očekávat, ale diferenciace není, jak je vyznačen jako u 
praváky. Ve skutečnosti, že mozkové hemisféry leváky mají tendenci být mnohem symetrické a 
vyvážené, než ti praváky, a rozdíly mezi hemisférami méně výrazný.  

Se zlepšením neurologických technik v roce 1950, a to zejména s Roger Sperry 's země-lámání 
"split-brain" experimenty 1960 a praxe anestezii jednu stranu mozku pomocí testu Wada, to 
stalo se možné určit s někdy zvyšuje přesnost různých funkcí specifických částí mozku. Mnoho 
z zobecnění, zjednodušení a mýty o lateralita (např že leváky jsou vynalézaví, umělecké a 
emocionální, zatímco praváky jsou obvykle logické, analytické a chlazení) měl svůj původ v 
tomto období.  

Příchod funkční magnetické rezonance (fMRI), skenování v roce 1990 umožnil náš obraz toho, 
jak mozek funguje, které mají být nabroušené ještě dále. Ale spíše než vyjasnění situace, 
nedávný výzkum má-li se něco Zakalil vody ještě dál, a zdá se, že čím více jsme zjistili, méně 
jasný mozek lateralizace se zdá být. Například nizozemský výzkum v roce 2009 ukázal, že 
rozpoznávání obličejů, normálně Správná funkce polokoule, obvykle se vyskytuje v levé 
hemisféře leváky. Nicméně výzkum také ukázal, že schopnost nařídit nebo sekvence seznam 
manuálních činností, se zdá být exkluzivní specialitou levé hemisféry, bez ohledu na to, zda je 
osoba levou nebo pravou rukou. Další zjištění se zdá, mají malou nebo žádnou logiku k nim. 
Například, tam je nějaký důkaz, že ženy obecně mají tendenci zpracovávat jazyk rovnoměrněji 
mezi oběma hemisférami (který také vypadá, že létat tváří v tvář zjištění, že více mužů než žen 
jsou leváci).  

Je také jasné, že existuje určité množství redundance, vestavěné v systémech mozku. 
Například, jedno oko je schopen vnímat obě strany za účelem případného; většina, ale ne 
všechny z jedné strany těla, může být paralyzované po jednostranným poranění mozku; atd. 
Ve skutečnosti, pokud celý mozek polokoule je odstraněn v mladém věku, to redundance a 
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mozku vrozená plasticity může znamenat, že vyšší duševní funkce mohou vyvinout téměř zcela 
neporušený.  

Tak se zdá, že i když tam může být určitá obecná pravidla o hemisférické funkční specializaci, 
skutečná situace je mnohem složitější, než jsme si kdy mysleli. Spíše než pevná pravidla, měly 
by být vnímán jako indikátory, a plasticita a složitost mozku se zdá, aby bylo možné významné 
odchylky od těchto ukazatelů.  
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Zapojení levoruké Brain  
 

Ačkoli většina leváky může ještě mít silný levé hemisféry 
dominanci, "vedení" mozku je možná méně přísné a omezeny, 
než v případě většiny praváky, a dokonce i každodenní úkoly 
mohou vytvářet činnost v neočekávaných místech v mozku , 
vystavovat co britský psycholog Chris McManus nazývá 
"náhodný mozkový variace". Ve skutečnosti, leváky a smíšený-
handers obecně mají tendenci vykazovat pestřejší, 
nepředvídatelný a difuzní mozkovou aktivitu než praváky, i 
když jejich celková mozek organizace do značné míry navazuje 
na více "standardní" pravotočivý model.  

Jazykové funkce leváky zejména jsou více rozptýlené a méně omezen na jednu polokouli, než 
ty z praváky. Ve skutečnosti, dr Dan Geschwind, který propagoval porovnání mozek studie 
mezi dvojčaty, naznačuje, že tato distribuce jazykových funkcí přes hemisféry v leváky může 
být ve skutečnosti dát je na nějakém riziku neurologických poruch, jako je dyslexie, ačkoli to 
může také dovolit jim některé výhody. Například, levoruký váleční veteráni zotavuje z 
poranění mozku je větší pravděpodobnost získat projev a pohyb rychlejší než praváky, snad 
kvůli levoruký mozku větší "plasticity" (její schopnosti překonfigurovat sebe a své nervové 
spoje).  

Je zajímavé, že v mozku "převedeny praváky" (přírodní leváky, kteří přešli na pravé straně, 
obvykle v mladém věku), většina aktivity v motoru a smyslové vstup integrace se vyskytuje v 
levé hemisféře mozku, stejně jako pro většinu vrozených praváky. Ale tam se také zdá být 
významná aktivita v "horkých míst" v motoru, smyslový-somatické a audio-vizuální vnímání 
oblasti pravé hemisféry, který někteří vědci interpretovat jako pokusy mozku k potlačení 
nežádoucích levý pohyb, což naznačuje, že mozek je možná více hard-telegrafoval pro 
lateralita, než se dříve myslelo.  

Další slibný model pro hemispheric zjednodušení byl předložené britsko-německý tým John 
Marshall a Gereon Fink v roce 1990. Oni předpokládal, že levá hemisféra mozku se zaměřuje 
na detaily, zatímco pravá hemisféra je více zabývá širokým obrázek pozadí. Tak, levý mozek (a, 
rozšířením, to může být argumentoval, pravák osoba) je lépe přizpůsoben mentálních 
schopností vyžaduje řadu diskrétních kroků, nebo se zaměřit na malé fragment toho, co 
vnímáme. Pravá hemisféra (a levák), na druhé straně, je lépe reprezentovat relativní polohu 
objektů v prostoru, a pro manipulaci s emocionální a metaforické aspekty řeči. Zpočátku, 
model měl silný experimentální podporu: při pohledu na "Navon" (například, velké písmeno 
"R" složený z mnoha malých písmene "L" s), se zaměřením na malé "L" s spouští činnost v levé 
polokoule, se zaměřením na velké "R" převážně vytváří duševní aktivitu v pravé hemisféře. 
Nicméně, nevysvětlitelně, pokud Navon je objektově založené (např velký kotva tvar skládá z 
mnoha malých tvarů Cup), nastane pravý opak aktivace v mozku. Zdá se, že jen málo o mozku, 
je stále rovně-dopředu.  

Ať lateralita člověka, non-dominantní ruka musí také mít poměrně aktivní motorového 
výstupu centrum v mozku, zejména v mnoha obouruční činností skutečně vyžadují poměrně 
složitou manipulaci s oběma rukama (myslet na hraní na housle, například, nebo dokonce 
loupání brambor). Moderní fMRI zobrazovací ukázaly, že rozsah, ve kterém jsou zapojeny do 
obou hemisfér téměř ve všech oblastech činnosti, často různými způsoby, ale obvykle pracují 
společně současně. Jedním z možných vysvětlení pro více vyvážené polokoulí v mozku leváky, 
pak, je to, že oni jsou více pravděpodobné, že používat své nedominantní ruku než praváky s 
cílem vypořádat se s praváky nářadí, spotřebičů, atd  
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Funkce callosum  

Vzhledem k tomu, že, jak jsme viděli, mnoho (ne-li většina) činnosti vyžadují obě hemisféry, 
alespoň do určité míry (např pravá hemisféra pamatuje hudební melodie, ale rytmus a 
absolutní pitch pochází z levé hemisféry, sexuální vzrušivosti aktivuje pravou hemisféru , ale 
nedobrovolný sexuální reakce se vyskytuje v levém, atd), corpus callosum se stává nanejvýš 
důležité.  

Některé studie naznačují, že leváky a smíšený-handers mají fyzicky silnější a rozvinutější 
callosum spojující dvě hemisféry, aby se usnadnilo další inter-hemispheric komunikaci nebo 
"cross-talk" svůj mozek organizaci requires.This byl dramaticky ilustrovaný u pacientů, jejichž 
corpus callosum bylo přerušeno ze zdravotních důvodů, a jejichž pravice může úhledné dobře 
vytvořené kresby, ale s žádným konceptem trojrozměrném prostoru, nebo pohledu, zatímco 
jejich levá ruka může dělat jen chaotický poškozených čísla, která Přitom, vykazují Úplné 
porozumění trojrozměrném prostoru a formy.  

To by snad žádným překvapením, pak, že hudebníci, kteří hrají obouruční dechové a smyčcové 
nástroje jsou mnohem větší pravděpodobnost, že se mísí-handed nebo levák, než 
průměrného občana. Klavíristů, na druhou stranu, je třeba jejich dvě ruce jednat nezávisle, a 
proto hotovými pianisté mají větší pravděpodobnost, že jeden dominantní ruku, ať už se 
doleva nebo doprava. Jako zajímavé stranou, je alespoň nepřímé důkazy, že levoruký klavíristi 
mají větší potíže udržet rytmus (rytmus je typicky řízen levé části mozku).  

Jako psycholog Stephen Christmanová poukazuje na to, i když, tam jsou potenciální nevýhody, 
které mají vysoce vyvinutou corpus callosum. Součástí práce corpus callosum je odfiltrovat 
cross-talk, aby se zabránilo přetížení podněty, takže zvýšené hladiny hemisferické interakce v 
leváky a smíšené leváky může vést k větší problémy s úkoly, které vyžadují multi-tasking a 
nezávislé Zpracování by hemisfér (například, dětství hra současně hladila a třel bříško, 
tlumočení slovo "Blue" napsaná v zeleným inkoustem, atd.)  
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Stereotypy a zjednodušení  
 

Důsledkem toho všeho složitosti a nejednotnosti je, že mnoho 
z běžných nároků a stereotypů ohledně lateralita (a leváctví 
zejména) vznikají zjednodušené, zastaralé a unrigorous 
ohledem na levoruké mozku, které prostě není potvrzen 
poznatky moderní vědy. Mozek Organizace leváky může nebo 
nemusí projevit v druzích pokročilých intuice a mimo-the-box 
myšlení, které jsou často prohlašoval pro ně, i když se mohou 
objevit takové skoky představivosti samozřejmě (jako ostatně 
mohou v pravým handers).  

Psycholog Stanley Coren byl zvláště vlivný v založení některé z těchto stereotypů. Popsal dva 
způsoby myšlení: jeden nazval konvergentní ("poměrně soustředěný uplatnění stávajících 
znalostí a pravidel na úkol izolovat jedinou správnou odpověď"), který se spojený s pravým 
mozku dominantní levák; a další nazval rozdílné ("pohyby směrem od konvenčních znalostí do 
neprobádaných sdružení"), který se v souvislosti s levou mozkovou dominantní pravák.  

Ed Wright, v jeho populární, ale spíše podezřelý kniha levák historie světa, jde dále v seznamu 
mezi dominantními rysy leváky: intuice, empatie, vizuální-prostorové schopnosti, laterálního 
myšlení, hot-temperedness, osamělost, obrazoborectví, podstupování rizik, experimentalismus 
a fantazie. To vše je uveden v pseudo-vědeckým způsobem, ale vzhledem k tomu, že Wright 
také nesprávně identifikuje několik slavných leváky v knize, to vše by měla být přijata se 
špetkou soli, a pouze uvádí Wright zřejmou schopnost najít "typicky" levou rukou rysy u 
jedinců, kteří jsou ve skutečnosti praváky.  

Jakýkoliv druh levé mozkové-pravé mozkové dichotomie tohoto typu je v nejlepším případě 
hrubé zjednodušení. Ale ještě důležitější je, jak jsme viděli výše, spojující lateralita s hemisféry 
mozku dominantního dodavatele, je ještě více podezřelý ve světle nedávného výzkumu, který 
ukazuje, že, na rozdíl od dřívějších předpokladů, jen asi 20% z leváky mají právo-polokoule 
jazyk dominanci , Tak, zatímco leváky může být z velké části pravým mozku dominantní, pokud 
jde o řízení motoru, což může nebo nemusí být spojena s některou z běžně nárokovaného 
pravým mozek atributy (jako je intuice, kreativitu, představivosti, atd), který samy o sobě 
nemusí být tak přísně spojena s pravou hemisférou mozku na prvním místě.  
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Teorie lateralita  

Mnoho různých teorií byly předloženy v průběhu let 

vysvětlit existenci fenoménu lateralita. I když nikdo se 

objeví nezvratný a definitivní sami o sobě, jejich kombinace 

barvy rozumně věrohodný a přesvědčivý obraz.  

To znamená, že genetické teorie zdá nabídnout Snad 
nejvíce souvislé a komplexní vysvětlení pro přírodní 
lateralita, genetický základ se šíří po celém druhu podle 
evolučních zákonů, i když může být také ovlivněna v 
omezeném rozsahu od biologických faktorů, a to ani potenciální změněn o sociálních a 
environmentálních dopadů.  

Různé teorie lze snad užitečně rozdělit do následujících kategorií:  

 Neurologické teorie  
 Biologické teorie  
 Genetické Teorie  
 Evoluční teorie  
 Společenských a environmentálních teorie  
 Jiné teorie  

 

Teorie lateralita - Neurologické teorie  

Jedna teorie o existenci lateralita a ruční preference u lidí, a to zejména 

pro dominanci pravé lateralita, vychází z mozku neurologii, a způsob, 

jakým jsou jemná motorika zpracovány v mozku.  

U většiny lidí, levá hemisféra mozku je z velké části zodpovědné za 
zpracování jazyka a pro mluvení (což je činnost, která zaměstnává 
mnoho jemnou motoriku, zahrnující ústa, jazyk, atd.) Levá hemisféra 
mozku je také zodpovědný za koordinaci pohybu a motorické dovednosti 
na pravé straně těla, s pravá hemisféra do značné míry řídí levou stranu 
těla. To je argumentoval tím, že někteří to je efektivnější, a vyžaduje 
menší spotřebu energie, pro mozek zpracovávat tyto dva důležité jemné motorické funkce ve 
stejné polokouli mozku, proto pravá / left-polokoule dominance většiny populace. Teorie také 
do určité míry vysvětluje, proč non-lidé, kteří postrádají schopnost řeči, nebyly vyvinuty ruční 
dominance na něco takového ve stejném rozsahu jako u lidí.  

Tento nápad je podporován do jisté míry z roku 2010 francouzské studie, která ukázala, že, 
když lidé slyší mluvené slabiky, tam je synchronizována nervovou aktivitu v oblastech v levé 
hemisféře mozku, které jsou zapojeny jak v řeči a v ruce a ústa pohyby , Neexistuje žádná 
taková synchronizována činnost v reakci na menší jednotky řeči (fonémy). Autoři studie 
naznačují, že naše mozky jsou hard-wired zpracovávat řeč a jazyk a gesta na stejné straně 
mozku, který, pro praváky většiny lidí, je levá strana. To také podporuje myšlenku, že řeč 
původně vznikl z kombinace krátkých zvuků a gest, typicky vyrobené s dominantní pravou 
rukou.  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_genetic.html&usg=ALkJrhjZPqyTlH5w3T4XwkzgL-uMzpTNNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_evolutionary.html&usg=ALkJrhgZgmoEWDNknS1O2se-Nvcvgn8PZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_biological.html&usg=ALkJrhioWkhZNsbqOY5G2VR8wVxreeTFGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_societal.html&usg=ALkJrhjcczqR-Ouqzu-pAkWHsx-ftQXRSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_societal.html&usg=ALkJrhjcczqR-Ouqzu-pAkWHsx-ftQXRSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_neurological.html&usg=ALkJrhgOMJ6-EPdS5gbCAB0iG9-i2s1qeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_biological.html&usg=ALkJrhioWkhZNsbqOY5G2VR8wVxreeTFGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_genetic.html&usg=ALkJrhjZPqyTlH5w3T4XwkzgL-uMzpTNNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_evolutionary.html&usg=ALkJrhgZgmoEWDNknS1O2se-Nvcvgn8PZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_societal.html&usg=ALkJrhjcczqR-Ouqzu-pAkWHsx-ftQXRSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_other.html&usg=ALkJrhhNlwQa5xgDnWE2wLJHRkvb0CDPjw
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Nevýhody teorie  

Nicméně, jak jsme viděli v části o lateralita a mozek , i když asi 95% praváků dělat ve 
skutečnosti procesu řeči primárně v mozku levé hemisféry, se ukazuje, že pouze asi 19% z 
leváky mají pravým polokoule dominance pro funkci jazyka, s dalším 20% vystavujících 
bilaterálních jazykových funkcí. Tak, více než polovina leváky i proces řeči v jejich levé 
hemisféře a jsou vlevo-mozek dominantní, stejně jako praváky, a tak se zdá, že mozek 
relativně málo leváky "využít této teorie efektivního zpracování mozku ,  

Poslední vývoj v neurověd ukazují, že tradiční právo-mozek / left-mozek dichotomie je 
zjednodušující přinejlepším stejně, a že spojení a procesy v mozku, jsou ve skutečnosti 
mnohem složitější (a také méně závislá na polokoule), než se dříve myslelo. Tak, to je hrubé 
zjednodušení mluvit o "tvůrčím" správné mozku a "logické" levý mozku (a tím připisují 
kreativitu k levé zatáčce a logiku na pravé zatáčky). Moderní neurologie ukázala, že prvky 
takových charakteristik existují na obou stranách mozku, a že většina úkoly vyžadují spolupráci 
obou hemisfér. Také, plasticita mozku (jeho schopnost "re-wire", jeho nervové spoje, jako je 
tomu v případě poranění mozku, například) je více než schopná překonat jakékoliv 
lokalizované nedostatek nebo nadbytek funkčnosti.  

Teorie lateralita - Biologické teorie  

Některé studie tvrdí, ukázat, že lateralita mohou začít již v děloze, což 

naznačuje, biologický, spíše než se naučil věci. Několik studií také 

ukázaly významně zvýšené frekvenci leváky mezi ty s poruchami 

centrálního nervového systému (jako je schizofrenie, epilepsie, 

mentální retardace nebo poruch učení), které mohou být také v 

souvislosti s takovými životního prostředí a biologických faktorů.  

 

V děloze pozorování a ultrazvuk  

2004 Studie ultrazvukových pozorování Peter Hepper et al ukázala, 
že již za 9-10 týdnů do těhotenství, plody lze pozorovat pohybující se 
jejich pravé paže podstatně více než jejich levé straně (asi šestkrát 
více). Z asi 12 - 15 týdnů, asi 9 z 10 plodů může být viděn být cucat jejich pravý palec 
(statistické, že zhruba odpovídá výskyt pravém lateralita v obecné populace), které někteří 
vykládají jako důkaz obecné zálibě pro pravostranný lateralita i před narozením. Hepper 
navázala tato zjištění, a potvrdil, že praváky palec-hlupáci skutečně ukáže, že je pravák, ačkoli 
třetina z těch, kdo cucal jejich levici palce v děloze také ukázalo pravák. Jedním z důležitých 
aspektů těchto studií je, že palec-sání a chování rameno ondulace je pozorována v době, před 
jakýmkoli asymetrii v mozku plodů "vyvinula (v této počáteční fázi, mozek není ještě plně 
připojit k míše a končetiny).  

Hepper se z toho vyvodil, že buď lateralita vlastně způsobuje mozku lateralizace (a ne 
naopak), nebo že neexistuje žádný skutečný vztah mezi lateralita a asymetrie mozku, nebo 
možná, že tyto dva jevy vyskytují bok po boku, ale odhalí sebe v různých časech v průběhu 
vývoje, z nichž všechny letí ve tváři obecně přijímaného moudrosti, která lateralita je 
způsobena mozku lateralizace. Hepper dokonce navrženo, že možná kořeny lateralita vyvíjet, 
ne v mozku sám, ale v mozkovém kmenu, nebo dokonce i v míše, a že snad je to jen ta strana, 
která se vyvíjí první, který se stane dominantním strana.  

Ale to není jediný způsob, ve kterém je ultrazvuk byla spojena s lateralita. Tam může být také 
slabá asociace mezi skutečnou rutinní ultrazvukové screening plodu během těhotenství a 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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leváctví, jak je uvedeno v časopise British Medical Journal v roce 1993, a v časopise Human 
Development brzy v roce 1998. Švédská studie publikoval v časopise Epidemiology také našli 
důkaz, že muži, jejichž matky podstoupil ultrazvuk skenování byla významně větší 
pravděpodobnost, že budou levák, než je obvyklé, a stále více pravděpodobné, pokud jsou 
matky dostal druhou sken později v těhotenství.  

Patologické Teorie  

Většina biologických teorií lateralita jsou takzvané "patologické teorie", což v podstatě tvrdí, 
že leváky jsou jen mozek-poškozené praváky. Začínají z předpokladu, že pravým lateralita je 
přírodní normou, a že leváctví je odchylka způsobena jedním nebo více různých stresory nebo 
fyzickým traumatem, což je předpoklad, že mnozí leváky kritizují. Tyto teorie se točí kolem 
myšlenky, že, v případě, že pravá polovina mozku (který ovládá levou stranu těla) je v průběhu 
těhotenství nebo během porodu samotné poškození, pak výchozí pravým lateralita dítěte 
zůstává beze změny. Je-li však, levá strana mozku je poškozena v důsledku nějaké traumatu, 
pak mozku přírodní plasticita posune odpovědnost za komplexní odborníkovi pohybu na pravé 
hemisféře mozku, což vede k leváctví.  

Narození Stres  

Některé studie tvrdí, že těžké nebo stresující porody vyskytují 
mnohem častěji u dětí, které rostou až bude levák nebo 
oboustranné. Kanadská psycholožka Paul Bakan byl mezi prvními, 
kteří naznačují, že leváctví může být způsobeno do určité míry k 
anoxii (nedostatek kyslíku), úrazem nebo nějaký jiný druh škody 
na levé straně mozku během procesu narození (i když prima facie 
je obtížné zjistit, jak by mohly mít vliv anoxie jednu stranu mozku, 
a ne jiný).  

Dvojčata, jak bratrské a identické, mají tendenci vykazovat 
zvýšenou míru leváctví ve srovnání s jednočetných - téměř 
dvojnásobný některými počítá - a to bylo argumentoval, že by to 
mohlo být kvůli abnormální v děloze poměrům za vícečetného 
porodu těhotenství. Poloha plodu v děloze, a její postavení při 
narození, mohou být také v souvislosti s lateralita, a Fred Previc 
bylo předpokládal, že asymetrická prenatální polohy může způsobit asymetrické stimulace 
vestibulárního systému vnitřního ucha (který upravuje prostorovou orientaci a rovnováha), 
která byla rovněž spojena s lateralita.  

Nízká porodní hmotnost je také spojována s leváctví v některých studiích, a jednou z možností 
je, že vývoj mozku těchto dětí může být přerušen při narození. Další studie naznačují, že leváky 
je větší pravděpodobnost, že se narodí na poprvé matky nebo starší ženy, s předpokladem, 
opět, že zvýšené hladiny narození stresu jsou hlavní příčinou. Studie hlášeny v New England 
Journal of Medicine ukazuje, že matky porodu později v životě (jak se stalo mnohem běžnější v 
posledních desetiletích), je pravděpodobnější, že vyrábět levou rukou dětí. Studie ukazuje, že 
matky ve věku mezi 30 a 35 mezi mají o 25% větší šanci produkovat levou rukou dítě.  

To dokonce bylo prohlašoval, že tyto zátěžové narození teorie mohou také vysvětlit, jak left-
lateralita může běžet v rodinách, alespoň do určité míry. Například, v případě, že matka má 
menší, než je průměr pánve, která způsobuje porodní trauma výslednou v dětském leváctví, 
pak takový znak se pravděpodobně bude předán na jakoukoli dívek, která je zase větší 
pravděpodobnost, že dále produkovat mozek-poškodil levou rukou potomstvo.  
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Nicméně, detailní re-analýza studie britského Národního rozvojového dítěte studie 1958 
ukázal, mezi narozením stresem a leváctví žádnou korelaci. Další studie naznačují, že by mohlo 
být vytvořeno více než asi 1-5% leváky in utero poraněním mozku, a podobné procento z 
důvodu těhotenství nebo porodní komplikace.  

Některé studie naznačují, že dokonce i stresující životní události non-fyzikální podstaty během 
těhotenství může zvýšit pravděpodobnost, že se levou rukou, nebo smíšené rukou dítěte. 2003 
dánská studie uvádí v Vývojová Medicine & dětské neurologie naznačuje, že matky, které zažijí 
více stresujících událostí (např smrt milované osoby, ztráty zaměstnání, atd) během třetího 
trimestru těhotenství je více než třikrát vyšší pravděpodobnost, že mixed-handed dítě než u 
běžné populace. Jednou z možných příčin je navrhl účinky kortizolu, těla hlavního stresového 
hormonu, který může ovlivnit normální vývoj mozku.  

Testosteron  

Jedna populární teorie, vyvinutý Norman Geschwind v roce 1980, se točí kolem vlivu zvýšené 
hladiny testosteronu v jednotlivých etap prenatální vývoj. Tyto zvýšené hladiny mohou být 
způsobeny tím, stres matky, příjem alkoholu, nadměrného tělesného tuku, fyzické aktivity 
nebo množství jiných faktorů. Geschwind již uvedeno spojení mezi autoimunitních chorobách 
a vysoké hladiny testosteronu, a ukázal, jak testosteron může inhibovat vývoj brzlíku (což 
napomáhá k regulaci imunitního systému). On pak si všiml (i když stále neprokázanou) odkaz 
široce hlásil mezi leváctví a auto-imunní onemocnění, a odtud to bylo krátké hop sdružovat 
vysoké hladiny testosteronu s leváctví. Geschwind také tvrdil, že jeho teorie testosteron účtů, 
alespoň do určité míry, pro zvýšení pravděpodobnosti leváctví u mužů ve srovnání s ženami,  

Nicméně, bez ohledu na novějších údajů, které by se mohlo zdát její podporu (například 2011 
francouzské studie, která zjistila, vyšší než průměrné hladiny testosteronu u samců leváky), 
teorie byla velmi zdiskreditované několika dalších studií v roce 1990. Ačkoli populární 
spekulace v té době, to zůstává zdaleka prokázáno, že leváky jsou náchylnější k poruchám 
imunitního systému (viz oddíl o nestrannosti a zdraví pro další diskuzi o tomto). Teorie také se 
porouchá při zvažování dvojčata, kteří vykazují různé lateralita. Nevysvětluje, jak testosteron 
může mít vliv na mozkové hemisféry jinak stejně, ani proč, pokud testosteron je hlavní 
příčinou, muž-žena rozdíl mezi pohlavími v leváctví (asi 13% mužů oproti 11% žen v 
rozvinutém západě ) není výraznější než ve skutečnosti je. Ve skutečnosti, to bylo 
argumentoval, že rozpor pohlaví může být přesvědčivě vysvětlit kulturními proměnnými (muži 
jsou prý větší pravděpodobností hlásit extrémní kategorie obecně než žen, které mají tendenci 
být mírnější ve svých nárocích, ženy jsou více pravděpodobné, že reagovat na tlak aby 
odpovídaly normám než muži, a proto je pravděpodobnější, že přepnutí do pravého lateralita 
v dětství, atd).  

Tam je také nějaký neprůkazné důkazy, že ostatní hormony mohou ovlivnit lateralita. Studie 
schválila amerického střediska pro kontrolu nemocí navrhl, že prenatální expozice estrogenu 
může ovlivnit leváctví. Další studie nároky, konkrétně, že jednotlivci vystavené prenatálně na 
syntetický estrogen na bázi léku diethylstilbestrol Zdá se, že větší pravděpodobnost, že bude 
levák.  

Nevýhody patologické teorií  

Ačkoli velmi populární před několika desítkami let, tyto druhy patologických teorií lateralita 
teorií jsou notoricky obtížné dokázat s jakýmkoli přesvědčením, a většina jsou považovány za 
nepravděpodobné dnes, nebo v nejlepším případě constributing spíše než příčinných faktorů. 
To je obecně dohodnuté, že poměrně významná zranění mozku v děloze by bylo zapotřebí, 
aby způsobit přepínač lateralita, zranění, které by pravděpodobně přerušit poznání v mnohem 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_health.html&usg=ALkJrhgfwbQep3hPVv3UHpxGKY3RX-qBaQ


 17 

dramatičtější způsoby. Za předpokladu, že existuje možnost, 50-50 jakéhokoli traumatu se 
vyskytujícího na obou stranách mozku, by pravděpodobně být také (menší, ale stále významné) 
podíl "patologických praváky" narozených každý rok. Také teorie nevysvětlují přetrvávání 
leváctví v éře mnohem lepší medicíny a porod technologií, ani proč lidé by měli mít pravdu 
rukou standardně na prvním místě.  

Jakékoliv spojení mezi retardace v obecné a leváctví jeví jako slabý přinejlepším. Různé studie 
v průběhu let se domnělý ukázat, že leváky jsou větší pravděpodobnost vzniku vývojové 
poruchy, poruchy imunity, autismus, dyslexie, epilepsie, hyperaktivita, schizofrenii a dokonce i 
alkoholismus a kriminalita, ale mnoho z nich neobstojí kontrole ( viz kapitola lateralita a zdraví 
). Hlavním meta-analýza Chris MacManusovi a Clare Poráč mimo jiné k závěru, že leváky jsou 
ve skutečnosti nic více pravděpodobné, že trpí autoimunitní poruchy, nebo dokonce zdravotní 
problémy obecně, než praváky. Zejména je třeba poznamenat, že při pohledu na silně 
intelektuálně-napadeno jednotlivci, stupeň citlivosti mezi pravé a levé-handed výkon je 
mnohem menší a obtížně měřitelné, a celý koncept lateralita může být diskutabilní, pokud 
chybí specializované dovednosti potřebné k určení ruky přednost na prvním místě.  

Ostatní (zdiskreditovaný) Biologické teorie  

Jen pro pořádek, pár dalších (zdiskreditovaných) biologických teorií, by mělo být uvedeno. 
Jedna stará myšlenka, někdy volal Vanishing oddělenými teorie, je to, že každý levák byl kdysi 
dvojče, jehož pravou rukou kolega nedělal to přes těhotenství. Další poněkud zjednodušující a 
pravděpodobně unprovable teorie je, že tyto plody, jejichž levá paže směřovat ven v děloze 
mají tendenci stát se levou rukou, protože mají větší prostor a příležitost k rozvoji silnější a 
dominantní levou stranu, zatímco ještě v děloze.  

Teorie lateralita - Genetické Teorie  

Existují důkazy o genetické složky do lateralita dítěte, bez ohledu na 

skutečnost, že rodiče to samozřejmě také vysílat zvláštní prostředí 

pro své potomky. Nicméně, to je v žádném případě jednoduché 

spojení, a lateralita rozhodně není dědí z rodičů v jednoduchým 

způsobem. Nezdá se, že následovat typický vzor dominantní a 

recesivní genetických znaků, takže predikci lateralita dětí velmi 

složité, a někteří vědci stále přou, že lateralita je dědičná.  

Myšlenka, že lateralita mohou být dědičné data celou cestu zpátky 
do Charlese Darwina, který, ačkoli pravoruký sám, byl zmaten jeho 
levou rukou syna, a upozorňuje, že jeho bratr, matka a dědeček byli 
všichni také levák. Výzkum John Santrock a jiní ukazují, že adoptované děti jsou ve skutečnosti 
větší pravděpodobností sdílet lateralita jejich narození rodičů, než je jejich adoptivní rodiče.  

Left-Handeness v rodinách  

Další studie ukázaly, že, alespoň do určité míry, lateralita skutečně se v rodinách. Nicméně, 
velká pozornost by měla být věnována deka tvrzení v tomto smyslu, zejména tam, kde jsou 
založeny na neoficiálních příkladech.  

Například, hodně byl vyroben z prevalence leváctví v rámci britské královské rodiny, s 
obvyklou předpokladu, že je to způsobeno genetickými faktory. Některé webové stránky tvrdí, 
že královna matka, královna Elizabeth II, princ Charles a princ William jsou levák, v 
nepřerušené linii, i když ve skutečnosti Královna a princ Charles jsou téměř jistě pravák 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_health.html&usg=ALkJrhgfwbQep3hPVv3UHpxGKY3RX-qBaQ
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(pravděpodobně, Charles měl "levý -handed manželství ", i když: jeden mezi lidmi nerovného 
společenského postavení). Když míra výskytu leváctví v rámci určité rodiny, je dostatečně 
vysoká, to může vypadat, jako by vlastnost se dědí, i za to, pokud je to skutečně vznikne 
náhodou. Bylo rovněž zdůrazněno, že tak mocný rodina je mnohem méně podléhá obvyklým 
společenských tlacích do souladu s normami, a to může být stejně tak rozhodujícím faktorem, 
jako je možnost, že leváctví byl zdědil v rámci rodiny.  

Další oft-citoval příklad zděděné leváctví je, že lidé s skotský příjmením Kerr nebo Carr, kteří 
jsou možná sestoupil z proslule levoruké Kerr rodiny středověku, je více pravděpodobné, že 
bude levák, než je průměr. Nicméně, tento kus populární moudrost byla také přesvědčivě 
vyvrátil.  

Podrobné studie  

Dvě velké studie do četnosti levoruké děti podle lateralita rodičů jsou Chris McManus a Phil 
Bryden (1992) a Walter McKeever (2000), oba který ukazuje, že levák děti jsou více 
pravděpodobné, že narodit se levou rukou rodičů, než správných rukou rodičů. Studie ukazuje, 
že McManus asi 9% dětí dvou praváky rodiče budou pravděpodobně levák, asi 19% dětí z 
jednoho levoruký a jeden pravou rukou rodiče, a asi 26% z dětí dva levoruký rodiče. Jsou 
rovnocenné údaje v této studii McKeever jsou 16%, 20% a 40%, podstatně vyšší, ale stále 
indikující podobný významný genetický účinek. V obou studiích, levoruký matky jsou větší 
pravděpodobnost, že levou rukou dětí než otcové leváky.  

Detailní 2002 studie Dan Geschwind, pracovat s skenování mozku identických a bratrských 
dvojčat, poskytl další důkazy o genetické komponenty na lateralita. Geschwind ukázal, že 
dědičnost mohou utvářet mozky leváky dvojčat odlišně od praváky (rozvoj, mimo jiné, více 
symetrické a vyvážené polokoule, jak je popsáno podrobněji v oddíle o lateralita a mozek ), a 
že totožný ( monozygotní) dvojčata, které mají 100% shodné geny, mají tendenci být více 
podobný v jejich nestrannosti, než bratrské (dizygotických) dvojčat, ačkoli všechny dvojčata 
mají vyšší-než-průměrná pravděpodobnost (téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost), že bude 
levák.  

Pravý Teorie Shift  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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Nejvíce široce-přijal genetický model 
pro lateralita je obvykle známý jako 
právo teorie Shift, a byl původně 
vyvinut britským psychologem Marian 
Annett zpět v roce 1972. Teorie 
předpokládá hypotetické RS + gen, 
který rozvíjí motorické kůry a 
zpracování řeči systémy levé strany za 
mozku, což vede k preference pro 
pravé straně těla ("pravý shift"). Jiná 
forma genu, známý jako RS-, které se 
provádí tím, leváky, nepředstavuje 
však způsobit "doleva posun", ale 
spíše je lhostejné ke směru jazyk i 
motoru dominance. Teorie funguje v 
případě, že geny jsou aditivní (nebo 
co-dominantní), spíše než více 
obyčejný dominantní / recesivní 
modelu.  

Podle této teorie, a pak, leváky nedědí 
své ručně přednost samy o sobě, ale 
pouze zdědí nedostatek neurologické 
předpětí směrem k dominantní levé 
hemisféře. K dispozici je tedy žádný 
gen pro leváctví je takové, jen jako 
nepřítomnost nebo přítomnost genu 
pro pravého lateralita, celkový účinek, 
který je posunout rozložení otáčivosti 
v populaci jako celku na pravém konci 
spektrum.  

Protože geny přicházejí v párech alel, mohou lateralita geny spadají do jedné ze tří kombinací: 
RS + RS +, RS + RS-a RS-RS-. Většina lidí proto zdědí alespoň jeden kolmý posun gen, který 
působí tak, že oslabit pravou hemisféru, jakož i na posílení doleva, což vede k určité míře pravé 
lateralita. Ti, kteří dostávají kombinaci RS-RS- genů by mohlo jít buď cestou, nebo dokonce v 
obou směrech (doleva-lateralita, smíšený-lateralita, obojakost). Mezi těmi, zcela chybí ten 
správný posun gen, náhodné události v dětství (například mírné zranění, rodičovské 
koučování, opakované imitaci staršího sourozence, atd), může být dost ovlivňují lateralita 
jedna cesta nebo jiný, bez ohledu na genetické podchycení. Takže, genetika dělat méně rozdílu 
na ruční preferenci leváky, než oni dělají na praváky, kteří mají více dominantní lateralita genů.  

Výsledné pravděpodobnosti lateralita v rámci této teorie pracovat se, že je pozoruhodně 
blízko k těm pozorovány statisticky, a to pěkně vysvětluje mnoho připomínek, které jsou velmi 
těžko k účtu v jiných modelech. Teorie i údajného vysvětlit, jak identická dvojčata mohou 
skončit s různými ručními preferencemi, přesto, že má podobné struktury mozku. To také 
vysvětluje, proč tři čtvrtiny dětí dvou levák rodiče dopadat být pravák, a jak mohou dvě pravou 
rukou rodiče mají stále levou rukou dítěte (např, pokud alespoň jeden z nich má R + R- 
kombinace).  

Marian Annett rafinovaný její teorii v průběhu času do toho, co nazvala Balanced 
polymorfismus teorii, která předpokládá existenci R-genu jako druh protiváha k více 
dominantní RS + genem, jeho úkolem je zajistit, aby druhy, nestal v jedné oblasti příliš nakřivo, 
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a aby se zabránilo mozek z naklánění příliš daleko směrem k pravé / levé straně mozku 
kontinua.  

Dextral / Chance Teorie  

Další (podobný, ale mírně rafinovaný) genetická teorie navrhla Chris McManus (a Amar Klar, 
který rozvíjí podobnou teorii). McManus hypotézu o "dextral" (D) alelu, což silně zaujatostí 
lateralita ve prospěch pravé ruce a ovládání řeči směrem k levé mozkové hemisféry, spolu s 
alternativním "náhodou" (C), alela, která se předpokládá, směrově neutrální. Podle této 
teorie, DD genotyp produkuje pouze praváky, CC genotyp vytváří náhodné směs 50% praváků 
a 50% pro leváky, a Heterozygotní genotyp DC produkuje 25% levákům a 75% pravým handers. 
Výskyt leváctví rámci "levák rodin" ve skutečnosti se zdá nikdy se povznést nad 50%, což 
podporuje myšlenku, že to, co je právě zděděné není leváctví jako takové, ale spíše absence 
nestrannosti, takže je lateralita pak určen náhodou.  

Někteří komentátoři argumentovali, že D gen byl princip faktor v oddělování lidí od jiných 
lidoopů, před některými 2-3.000.000rok. Michael Corballis, který podporuje McManus 'teorii 
genů, se domnívá, že tyto jedinečné lidské alely objevila o něco později, v důsledku náhodné 
mutace v určitém okamžiku v evoluci Homo sapiens v Africe před asi 150.000 až 200.000 rok, a 
šíří poměrně rychle přes populaci poté. On také prohlašuje, že její Heterozygotní efekt 
(dědictví z rozdílného páru genů pro jakékoliv dědičné charakteristiky) by mohla vysvětlit 
zdánlivou stabilitu v relativních poměrech leváky a praváky. Corballis jde dále navrhl, že vývoj 
lidské řeči znamená přidružení mezi řeči a gesto, a tak náš mozek lateralizaci pro řeč, může 
sama o sobě být zodpovědný za naše jednostranném straně.  

Genové Objevy  

Annett v RS + a RS- geny a McManus 'D a C geny všichni zůstanou hypotetické, ale s mílovými 
kroky, ke kterým dochází v genetické mapování, mnozí vědci se domnívají, že je jen otázkou 
času, než jsou identifikovány. Nebo, je docela možné, že mohou být zapojeny dva nebo více 
genů, které pracují v tandemu, jak je tomu v případě mnoha jiných tělesných systémů.  

V roce 2007, skupina výzkumníků Oxford University objevili gen nazvaný LRRTM1 (leucin-Rich 
Opakování trans-membránové 1), první gen spojený se zvýšeným kurzem je levák, varianta, 
která také mírně zvyšuje riziko psychotické duševní onemocnění, jako je schizofrenie. Avšak 
odkaz leváctví se objeví pouze tehdy, když je gen zděděný z otcovy strany. Zda to bude 
dopadat být, nebo být nějaká složka, pravý posun gen teorie, se teprve ukáže.  

Další skupina Oxford v roce 2010 odhalila spojení mezi variantou genu zvané PCSK6 a 
nestrannosti u dětí s poruchami jazykovými souvisejících, jako je dyslexie. Gen se zdá, že má 
vliv na počáteční pravo-levé vzorování embrya, která zase ovlivňuje vývoj mozku asymetrie a 
tím lateralita. Práce také poskytuje první genetický důkaz na podporu hodně spekuloval spojení 
mezi lateralita a poruchami jazykové účely.  

Teorie lateralita - Evoluční teorie  
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Až do 1980, neexistuje žádný důkaz, že ostatní non-lidé, 

dokonce i vyšší opice, vykazovaly známky lateralita. I když 

jednotlivá zvířata mají tendenci mít přednost ruční / tlapka, 

ne preference byla pozorována u druhu nebo populační 

úrovni, kde to vypadalo, že zůstane v blízkosti 50% doprava a 

50% doleva. Brzy předpoklad byl, a pak, že naše lateralita 

pravděpodobně vznikl někdy po evoluce člověka rozdělen od 

ostatních primátů, asi před 5 do 7.000.000 rok, a že to asi 

vyvinut jako výsledek, nebo vedle, další podivně lidské úspěch, 

řeči (nebo, alternativně, řeč může mít arisen jako výsledek lateralita, případně prostřednictvím 

svého vývoje z rukou gestikuloval).  

Novější práce s zajetí šimpanzů Billa Hopkins na Yerkes regionální Primate Research Center v 
Atlantě, USA, i když, je zakalený vody poněkud. Hopkins, jehož práce je sice sporná, tvrdí, že 
jeho šimpanzi vykazují pravák přednost 70% pro mnoho úkolů, které vyžadují manuální 
zručnost, rychlost, který se zvedne na téměř 98% u velmi specifických úkolů, jako například 
přesné přes-rameno házení předmětů, ačkoli pro úkoly souvisejících s potravinami (jako 
louskání ořechů nebo kopat med, například) sazba zůstává blíže k 50-50. Hopkins se 
předpokládal z toho, že evoluční spoušť pro lateralita byl možná ne řeč vůbec, ale zvýšené 
potřebě koordinace motoru, a že to tedy může dojít podstatně dále zpět v evolučním příběhu, 
ještě předtím, než lidstva split s ostatními primáty.  

Posturální Origins Teorie  

Od roku 1990, některé studie začaly ukazovat nějakou ruční preference v poloopic (non-opičí 
primátů, jako jsou keře miminka, lemurů, atd, které jsou považovány za více primitivní 
evolučního hlediska, než buď lidoopů a opic). Možná předvídatelně, pravá ruka je obvykle 
dominantní, který se používá k uchopení pobočky po skoku, například, i když se dává přednost 
levá pro rychlé a malé pohyby, jako je zachycení hmyzu. Tyto lateralita efekty v poloopic byly 
zvláště pozoruhodný v úkolech, které vyžadovaly zvíře dosáhne nebo stát ve vzpřímené 
poloze, a to bylo na základě tohoto výzkumu, který Petr MacNeilage vyvinul jeho posturální 
původy teorii lateralita, což naznačuje, že lateralita, a lateralita obecně, původně vyvinutý pro 
zvýšení stability držení těla a pohyb, a diferenciaci rolí horních končetin rozvinutých když 
poloopice a primáti začali chodit vzpřímeně. Stejně jako poloopice skáče kolem korunami 
stromů, drtivá většina moderních lidí mají tendenci skákat přes kaluže, například, vedoucí s 
pravou nohou.  

Náhodné mutace Teorie  

Michael Corballis (který obecně podporuje Chris McManus ' genetické teorie lateralita ), který 
argumentoval, že v evolučního hlediska, gen odpovědný za lateralita je jedinečně lidské a 
pravděpodobně se objevil o něco později v našem vývoji, v důsledku náhodné mutace v 
určitém okamžiku ve vývoji Homo sapiens v Africe, možná asi před 150.000 až 200.000 rok, a 
že se šíří poměrně rychle přes populaci poté. On také navrhl, že vývoj lidské řeči znamená 
přímou souvislost mezi řeči a gest, a proto náš mozek lateralizace pro řeč, může sama o sobě 
být zodpovědný za naše asymetrickou použití rukou.  

Nošení matek Teorie  

William Calvin rozvinul další evoluční teorii lateralita na začátku roku 1980. Jeho východiskem 
byl dobře zdokumentovaný fakt, že drtivá většina matek skrz historii provedli své děti na své 
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levé straně, částečně uvolnit své dominantní pravou ruku pro jiné úkoly, ale i tak, že dítě může 
snadněji slyšet matky uklidňující tlukot srdce (který inklinuje k jejich uklidnění). Calvin je 
přesvědčen, že ženy v počátcích lidstva byli také zapojeni do lovu, a že ti, s klidnější levou 
přenášeny děti byly úspěšnější lovci a chovatelé, a tak udržovat dominanci pravé lateralita. 
Tato teorie je však možné prokázat, tak jak se zakládá pouze na základě domněnky, a několik 
nevýhodou a nejednotnost okamžitě skočit na mysl.  

Teorie Doplňkové Úkoly  

Robert Sainburg 's výzkum se soustředí na další vyjasnění role, kterou hraje dominantní a non-
dominantní ruce, a on vyvinul jakýsi evoluční teorie lateralita z toho. Jeho práce ukázala, že, i 
když dominantní ruky je přesnější pro mnoho úloh, nedominantní strana je ve skutečnosti 
rychlejší a, možná ještě důležitější, lépe reaguje po přerušení nebo destabilizaci. Každodenní 
Příkladem toho je tak zvané "barman efekt", kdy číšník může odstranit brýle s jeho dominantní 
ruky ze zásobníku, která se konala v jeho nedominantní ruky, automaticky předvídání a 
kompenzaci hmotnosti a rovnováhu destabilizaci. Sainburg se předpokládal, z toho, že 
lateralita může se vyvinuly tak, aby bylo umožněno další úkoly, a že obě strany staly se 
specializuje na různé funkce, z nichž každá je stejně jako zručný v jeho vlastním způsobem.  

Boj Hypotéza  

Tzv Fighting Hypotéza, na které se vztahuje podrobněji v oddíle o lateralita a boje , může snad 
být viděn jako další evoluční vysvětlení pro pokračující existence leváctví. Tvrdí, že leváctví 
výhodu v boji - a tím evoluční výhodu -, protože drtivá většina odpůrců, kterým čelí leváky jsou 
praváky (většina populace), kteří jsou méně praktikovali při jednání s různými úhly, postoje, 
atd, předložené levotočivou bojovníků. Boj hypotéza také tvrdí, vysvětlit větší frekvenci levák 
mužů ve srovnání s leváky žen (což je opakovaně nalézt ve studiích), na základě toho, že muž-
muž bojová je častější výskyt než jiné kombinace, a tak to je muži, kteří stojí profitovat nejvíce z 
bojů výhody levoruké. Nicméně, i když tato teorie může vysvětlit, přinejmenším do určité míry, 
proč leváky ještě zemřel úplně ve světě, kde hlavní evoluční výhody zdá, že náleží k praváky, 
neposkytuje souvislé teorii pro rozvoj lateralita na prvním místě.  

 

Teorie lateralita - společenské / Environmentální teorie  

 

Tam je vždy určité množství společenského tlaku, aby v souladu s 

normami, chování a kulturních zvyklostí většiny. Vzhledem k 

tomu, že většina lidí je pravák, může to vést rodiče nebo učitelé 

nebo jiné postavy autority, ať už vědomě či sub-vědomě, učit 

nebo podporovat děti, aby se pravou rukou, bez ohledu na jejich 

přirozené sklony, a tímto způsobem dominance pravým lateralita 

přetrvává.  

Takové společenské a ekologické teorie lateralita vrátit 
přinejmenším do doby Plata ve starověkém Řecku. Platón byl 
přesvědčen, že končetiny jsou přirozeně stejné síly a schopnosti, 
a že jakákoli lateralita je kulturně předán. Ve skutečnosti, on šel 
tak daleko, že vinu leváctví na nešikovné matek a sester, kteří ve 
správný způsob, jak dělat věci nedokázaly adekvátně školy své 
děti.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_combat.html&usg=ALkJrhjE9GyJOea--lVvuMqm_RAG8ZBIgg
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V moderní době, společenské teorie stal se zvláště populární díky práci vlivného amerického 
psychoanalytika Abram Blau v pozdní 1940. Blau byla potvrzena behaviorista, který výslovně 
připsaný lateralita se samotným faktory životního prostředí, tvrdí, že to je čistě produktem 
dítěte kultury a výchovy, a popírá jakékoliv genetické nebo biologické vliv vůbec. I přes jeho 
vlastního výzkumu, který signally nedokázal potvrdit své teorie a předpovědi, Blau vyznačující 
leváky jako perverzní, tvrdohlavý a vzpurný, a obviňoval přetrvávání leváctví na studených a 
bez lásky matky.  

Příroda vs. Nurture  

Takové teorie předpokládají, že společenské a environmentální tlaky mohou dominovat nad 
nějaké genetické nebo biologické tendence - že výchova vyhraje nad přírodu - a také to, že 
lateralita je ve skutečnosti chování, které může být učil a naučil jako jiné chování. Statistika 
kolem leváctví v zemích, kde existuje silný sociální tlak, aby dodržovaly praváky norem (např 
Tchaj-wan, Čína, Japonsko), a tam, kde leváctví je ve skutečnosti výrazně nižší, než ve více 
permisivních západních zemích, naznačují, že to tak skutečně je, alespoň do určité míry.  

Ale je to v žádném případě není jisté, že lateralita mohou být nařízena rodičů a společenského 
chování a praktik. Například, John Santrock, v jeho 2008 knize Motor, smyslové a percepční 
rozvoj, hlásí, že lateralita adoptovaných dětí je ve skutečnosti více pravděpodobné, že souvisí s 
tím jejich biologických rodičů, než je jejich adoptivních rodičů, což naznačuje, že lateralita 
nemusí ve skutečnosti se učí rodičovské vzory, ale musí mít alespoň genetickou složku. Kromě 
toho, téměř 20% identických dvojčat, kteří jsou pravděpodobně podaných ve velmi podobným 
způsobem, bylo prokázáno, že mají různé ruční preference.  

Společenská Vliv jazyka  

Další, více nepřímé, společenské vlivy na lateralita je velmi jazykem používáme. Mnoho slova a 
fráze v mnoha různých jazycích nést pozitivní konotaci "pravý" a negativní konotace pro 
"odešel", a mnoho z hovorových frází používané k popisu leváctví (jako "buck-pěst", cack-
handed "," caggy "," spuddy-handed "," squiffy "), jsou podobně uncomplimentary, a nesou s 
sebou hanlivým konotace. Více informací o způsobu, jakým lateralita se používá v jazyce lze 
nalézt v sekci lateralita a jazyk .  

I když to samozřejmě nevysvětluje, proč osoba by mohla být přirozeně levou rukou, může to 
do určité míry vysvětluje, proč člověk může rozhodnout pro přepnutí nebo potlačit jejich 
lateralita. To bylo mnohem větší problém v minulých staletích (viz zejména část o Nedávná 
historie lateralita ), ačkoli to ještě pokračuje dnes, dokonce iv relativně osvícené Západu. 
Podle některých odhadů, 6-8% z praváky Američané, zejména u starší generace, jsou vlastně 
přírodní leváky, kteří byli nuceni (nebo alespoň povzbuzovat) přepněte v mladém věku (spolu 
s pravděpodobně neznámého počtu druhých poté přešel před spolehlivě začnou jejich 
vzpomínky). Jiné studie naznačují, že 24% z mladší generace leváky udělali alespoň nějakou 
pokus přepnout své vlastní psaní rukou.  

 

Omezení  

I když mají určité množství zdravého rozumu a logiky neoficiální platnosti, tyto společenské 
teorie, aby žádný pokus vysvětlit, proč by měla být většina pravák v první řadě, ani proč 
leváctví přetrvává tak dlouho, tváří v tvář takové silný kulturní tlak v průběhu staletí. Ani oni 
vysvětlit, proč lateralita adoptované děti inklinuje být více sladěna s tím svých biologických 
rodičů, než je jejich adoptivních rodičů.  
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Teorie lateralita - Jiné teorie  

I když genetické , biologické , neurologické , evoluční a společenské a 

ekologické teorie - ve skutečnosti, pravděpodobně kombinace všech 

těchto - nabízí nejvíce přesvědčivé vysvětlení pro přírodní lateralita, 

několik dalších teorií byly populární u různých časů v minulých letech. 

I když dnes do značné míry zdiskreditovaný, jsou zde pro úplnost 

hotelu.  

 

Meč a teorie Shield  

Jedna historická teorie, který byl předložen k vysvětlení prvenství 
pravého lateralita, je někdy označován jako meč a štít teorie, a byl 
navržený velkou 19. století britský spisovatel Thomas Carlyle mezi 
ostatními. To předpokládá, že v dávných dobách, válečníků a vojáků, kteří se konala meč ve své 
pravé ruce mohl lépe chránit své (levostranný), srdce se svým štítem. Pravák šermíři, takže 
teorie k závěru, a proto se dařilo na úkor vlevo -handers. Nicméně, teorie ignoruje skutečnost, 
že dokonce i štít se konala v pravák mohl ještě chránit srdce, které je koneckonců poměrně 
centrálně umístěný v hrudi. Ani to vysvětluje, proč jsou všechny leváky ještě vymřeli úplně v 
průběhu staletí, ani důkaz velkého pravou rukou většinou dávno předtím, než dny bojovat s 
meči a štíty, ani domnělý boj výhoda pro leváky bojovníků (viz oddíl o nestrannosti a boj ). 
Kromě toho, jak jsme viděli v části o genetických teorií , dědičnost lateralita v průběhu věků je 
zdaleka tak jednoduché, jak tato teorie předpokládá.  

Komunální Nástroje Teorie  

Další teorie historie založené na dohady, které, když byly poprvé představen jeden rukou 
nástroje, jako kosy a srpy, které byly vzácné objekty ve vlastnictví obce, nikoli jednotlivci. Bylo 
tedy nutností praktickou pro každého má stejný lateralita tak, aby bylo možno správně a 
bezpečně používat nástroje, takže zkreslení na jednu stranu vyvinuté. Nicméně, to 
nevysvětluje, proč by byly vybrány pravá strana zejména.  

 

Sun Worship Teorie  

Ještě jedna teorie naznačuje, že na pravé straně, a zejména pohyb směrem doprava, získalo 
velký význam v důsledku uctívání slunce v pravěku. V severní polokouli, ctitelé bude čelit na 
jih nebo na vycházející slunce na východě a sledovat slunce zleva doprava, takže právo stal se 
spojený s vřelostí a životem. Nicméně, to nevysvětluje pravé straně přednost, která je také 
pozorován v jižní polokouli, ani proč právo by mělo být na straně získat významu, spíše než na 
levé straně, což je místo, kde Slunce pochází.  

Zapnutí Teorie tendence  

To bylo předpokládal, že může být lateralita odraz vrozené "tendence soustružení" člověka, je 
přirozenou tendenci proměnit v jednom směru (obvykle vpravo) více než ostatní. Testy 
ukázaly, že se zavázanýma očima řidiči, chodec a plavci ve skutečnosti mají tendenci se 
pohybovat v zatáčkách, a to buď ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových 
ručiček - s ve směru hodinových ručiček (vpravo) je častější - zatímco v domnění, že jdou 
rovně. Také bylo prokázáno, že lidé mají tendenci otáčet více vpravo, než vlevo průběhu dne 
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(praváky otáčet více vpravo a leváky otáčet více vlevo). Naopak teorie zůstává neuspokojivá, 
protože nedokáže vysvětlit, kde je tendence otáčení pochází z na prvním místě.  

Platónův Child-přenášení teorie  

A konečně, v zájmu úplnosti, zmínka by měla také z geniální teorie pro lateralita vyvinutého 
starověkého řeckého filozofa Platóna, který zcela postrádá důvěryhodnost, ale přinejmenším 
naznačuje, že lidé byli přemýšlel o těchto otázkách zpátky do 400BC. Platón předpokládal, že 
praváky matky a sestry, kteří nesli své dítě ve své levé ruce, aby se mohl zúčastnit se dalších 
věcí, s jejich právem, by vychovávat dítě, které by lpět na své matce s jeho pravou rukou, takže 
jeho levá ruka zdarma prozkoumat jeho okolí a zvýšení obratnosti. Podle této teorie, 
pravoruký matka by proto zvýšit levou rukou dítě a naopak, a to levou rukou dítě, pokud 
dívka, by pravděpodobně zvrátit tento proces, když to přišlo k ní zase vychovávat dítě, takže že 
podíl leváky a praváky by pak přejít každé generaci! Nicméně, toto není to, co vidíme v praxi: 
ačkoli asi 83% z pravých rukou matky si nosit své děti v jejich levých pažích, téměř stejné 
procento (80%) z levorukých matky dělat stejně, a tam je určitě žádný důkaz generační 
přepínání.  

 

 

Jiné problémy lateralita  

Libovolný počet dalších otázek mají lateralita důsledky jednoho 

druhu nebo jiný, ať už se týkají konkrétních pohledávek nebo 

tvrzení komunity levoruké, výsledky vědeckých výzkumů, nebo 

jiných obecnějších sociálních a kulturních záležitostech.  

V několika z těchto částí, jsem byl schopen poukázat na některé 
chyby a nedorozumění v mnoha obyčejně-držel přesvědčení o 
nestrannosti, a poskytovat faktické protiváhu na některé z více 
odporných a vymyšlených nároky "populární moudrosti", který je 
Internet. Ale já bych znovu zdůraznit, že můj záměr není tolik ničit, 
odradit a deziluze, jak prezentovat objektivní fakta o těchto 
předmětech (pokud se můj výzkum byl schopen je rozpoznat).  

Pro větší pohodlí, jsem rozdělil tato témata takto:  

 Lateralita a psaní  
 Lateralita a jazyk  
 Lateralita a Intellect  
 Lateralita a umělecké schopnosti  
 Lateralita a hudba  
 Lateralita a vojenské vedení  
 Lateralita a Combat  
 Lateralita a Sport  
 Lateralita a nářadí  
 Lateralita a sociální Stigma  
 Lateralita a zdraví  
 Lateralita a Asymmetricality  
 Lateralita a Dětství  
 Lateralita a Gender / sexualita  
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 Lateralita a zvířata  
 Lateralita a náboženství  
 Lateralita a politika  
 Lateralita a Road Use  
 Náhodné Úryvky  

 

Lateralita a psaní  

Vzhledem k tomu, latinské abecedy a skript používaný v 

západních zemích - a vlastně většina ostatních abeced s 

výraznými výjimkami hebrejštině a arabštině - je napsán z 

zleva doprava, to je obvykle považováno za jednodušší psát 

pro pravák, částečně proto, že je jednodušší, aby se zabránilo 

rozmazání slov již písemných, a částečně proto, že je 

jednodušší vidět, co bylo napsáno, a tak správně umístit, co 

má přijít.  

To je často obtížné pro levák získat jasný a čistý styl rukopisu, a 
v minulosti (a dokonce, v menší míře, dnes), což vedlo k disciplinárním opatřením, pocity 
studu a dokonce i snížení počtu pracovních míst. Nicméně, změna postojů, nástup non-
rozmazání kuličkovým perem a nepoužívání brky a nibbed plnicí pera, učinil levák psát více 
praktický návrh v posledních letech.  

Aby bylo možné psát zleva doprava, mnoho leváky přijmout nepříjemné, a někdy i bolestivé, 
"krabí ruka" nebo "háček" styl psaní se hrozně ohnuté zápěstí, a oni mohou úhel papír 
extravagantně. Nicméně, možná v rozporu s veřejným vnímání, studie ukázaly, že ve 
skutečnosti jen asi 30% z leváky (stejně jako 3% z praváky) přijímá zahnutý psaní pozici. Tato 
statistika vedlo některé předpokládat, že zahnutý poloha může být přímo související s 
umístěním funkce jazyka v pravé hemisféře mozku (viz část o lateralita a mozek ). Nicméně, 
jiné studie výslovně vyvrátil existenci jakékoli přímé souvislosti mezi těmito dvěma jevy.  

Ostatní Skripty  

Zajímavé je, že velmi starobylé skripty, jako je například proto-klínového písma a egyptských 
hieroglyfů, z nichž většina ostatních západních skriptů později vyvinula (včetně tzv Roman 
nebo latinkou většina Evropanů a Američanů použití dnes), by mohl být napsán buď vlevo, na -
right nebo zprava doleva. Mezistupně ve vývoji moderních psaní skriptů skutečně vidět-řezal 
tam a zpět v matoucí sérii zjevně náhodné změny v směru. Tyto změny byly způsobeny 
kombinací historických, kulturních a náboženských faktorů, a nic do činění s lateralita nebo 
lateralita. Tak, se nezdá se, že by "přírodní" Směr písma.  

Jak již bylo zmíněno, hebrejština a arabština jsou jen hlavní skripty, které jsou psány zprava 
doleva. Ačkoli hebrejština je psána zprava doleva na stránce, jednotlivé znaky jsou tvořeny z 
zleva doprava. Čínštině byl tradičně napsán svisle shora-k-dolní část, počínaje z pravé strany a 
pracovní doleva, ale i zde individuální znaky vytvořené z zleva doprava. V dnešní době, Číňan je 
nyní mnohem více obyčejně psány vodorovně zleva-k-pravý. Je proto jen opravdu arabský 
skript (včetně perštiny a Urdu), kde se linie a jednotlivé znaky jsou tvořeny z zprava doleva.  

Je zajímavé, i když, podíl leváky se zdá být v zásadě podobné ve kultur, které používají zleva 
doprava skripty jako ti s pravým doleva skripty (pokud vůbec něco, podíl leváky je menší v 
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pravý-k -left kultury než globální průměr). Převážně pravák Arabové, například, vypadat, že má 
pár problémů psaní zprava doleva.  

Sociální Tlaky  

I v relativně svobodných společnostech Severní Ameriky a západní Evropy, došlo k záměrným a 

někdy brutální pokusy potlačit levou rukou psaní a ukládají shodu ve vzdělávacím systému, a 

to zejména v 18. a 19. století. To zahrnuje takové praktiky, jako vázání levou ruku dítěte za 

jeho židli nebo tělesný trest pro každého, kdo chytil psaní s levou rukou. Ale to, co je méně 

známý, tyto diskriminační praktiky a postoje proti leváky také přetrvávaly dobře do 20. století, 

a to zejména v katolických školách.  

Některé jiné vzdělávacích systémech, jako například v sovětském Rusku a na Tchaj-wanu, aby 
jmenovali jen dva příklady, vzali docela důrazná opatření, jejichž cílem je odradit levou rukou 
psaní. Jak nedávno jak 1970, pravoruký psaní bylo povinné ve Španělsku, Itálii, Jugoslávii a 
většině zemí železné opony. I dnes, v mnoha místech, styl levák psaní je považován za 
nevkusný a hrubý. Jedním z důvodů často daný pro prevalence pravé lateralita v zemích, jako 
je Čína a Japonsko je obtížnost vyučování a učení znaky používané v kaligrafii.  

Ruční přepínání  

Studie z roku 1998 publikoval v časopise Development Neuropsychology naznačuje, že 24% z 
mladší generace leváky udělali alespoň nějakou pokus přepnout své vlastní lateralita, zejména 
jejich psaní rukou. I když takový spínač je skutečně možné, doba potřebná v závislosti na 
motivaci a praxi je obvykle omezena na tisk - psaní cursive (který používá jinou oblast 
mozkovém laloku) se mohou vždy zůstat nečitelné.  

Podle některých, děti, které přejdou jejich wrriting ruce a tím riskovat nějaký zásah do jejich 
raném vývoji, a zdá se, že převod lateralita nevede k inverzi mozkové dominance, ale spíše má 
za následek nadměrné zatížení nedominantní polovině mozek, a spojené pod zatížení druhou 
polovinu. koktání (koktání) a noční pomočování, mezi jinými podmínkami, které byly spojeny s 
tímto druhem zleva doprava přepínače, i když běžnější Výsledkem je špatná studijní výsledky a 
oslabující ztráta paměti a koncentrace poruch a emocionální problémy sebeúcty. může také 
nastat, a to není neobvyklé pro "zapnuto praváky" mít problémy se zapamatováním, která 
strana je vlevo a, co je správné. Slavný stammerer, King George Vi Anglie, je často 
předpokládá, že byli přirozený levák nucen psát s jeho právem, i když není ve skutečnosti 
žádný přesvědčivý důvod přičítat takové příčiny, a koktání může vyvinout v důsledku libovolný 
počet jiných genetické a environmentální faktory.  

Sociální a institucionální tlaky přejít z levé strany na pravou stranu jsou však obvykle omezena 
na ruční psaní, a takoví jedinci často i nadále vykonávat jiné činnosti levák. Tam je obvykle 
mnohem menší tlak na moderních mládež přejít ruku, než tam bylo na počátku 20. století, a 
dokonce v dřívějších dobách (viz část o Nedávná historie lateralita ).  

Mirror Psaní  

Zrcadlo psaní (back-to-front zprava doleva psaní) je jev, který byl často spojován s leváctví. 
Nejslavnější a často citované příklady zrcadlově spisovatelů jsou Leonardo da Vinci a Lewis 
Carroll (bohužel, Carroll byl pravděpodobně nebude levák vůbec, jen další z těch záhadných 
"pověstných" leváky, a tam je i nějaký důkaz že levoruký plakát-boy Leonardo může psali jen 
levou rukou, kvůli nějakému nespecifikované problémy s jeho práva). Jedním z důvodů pro 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/history_recent.html&usg=ALkJrhjIJiLsQcBId8DkfIODF0mIN2I0rQ
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sdružení může se objevily v 16. století v Itálii, když vlivný text Giovanni Battista Palatino 
uvedené zrcadlit psaní jako Lettera Mancina (nebo levák psaní).  

Opravdoví zrcadlové-spisovatelé jsou extrémně vzácné, a to i mezi leváky, asi 1 v 6500 podle 
některých australského výzkumu, nebo 1 v 2500 podle jiné studie. Alespoň anecdotally, se zdá, 
že leváky jsou více pravděpodobné, že bude schopna zrcadlit-write než praváky (nebo alespoň 
větší pravděpodobnost, že se obtěžovat učení), ale zdá se, že nic specificky levou rukou o tom, 
a praváky mohou učit dovednosti stejně snadno. Některé výzkumy naznačují, že schopnost 
zrcadlit-psát, může být dědičné, a vyplývá z atypické jazykové organizace v mozku, ale toto 
zůstává sporné. Sigmund Freud tvrdil, že zrcadlo-psaní bylo spojeno s potlačovaným 
sexualitou (ale pak, Freud, většina věcí bylo co do činění s potlačovanou sexualitu!).  

Ostatní Psaní Problémy  

Modulární školní lavice nebo židle s nápisem zbytkem na pravé straně jsou problémem 
zejména pro levák spisovatelů, zejména na měřených testech, a mohou vést k problémům zad 
a špatný výkon. Stále více, některé školy se začínají investovat v poměru levák stoly, ale 
problém přesto zůstává.  

Mnoho leváky si rovněž stěžují na obtížnosti pomocí standardní klávesnice počítače, z velké 
části kvůli umístění numerické klávesnici, šipkami, atd, na pravé straně. Pravděpodobně, i když, 
tam je vlastně trochu výhoda leváky při použití standardní QWERTY klávesnice: celkově, 56% z 
úhozy obvykle vyrobeny při touch-psaní se s levou rukou, a více než 3000 slov v angličtině 
mohou být zadány pomocí pouze levá ruka, ve srovnání s pouze 300 pomocí pravou ruku.  

Lateralita a jazyk  
 
Lingvistický předchůdce dobrého poměru různých jazyků našel 
dnes po celém světě, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, 
latiny, a dokonce i sanskrt a indické jazyky, které se vyvinuly z 
ní, je známý jako Proto-Indo-Evropan. Jazyk, který lze 
vysledovat zpět k kolem 3000BC nebo dříve, byl poměrně 
úspěšně rekonstruován z jeho snacha jazyků, a nejlepší 
aproximace pro Proto-Indo-evropské slovo pro práva je 
myšlenka být něco jako "Deks" (nebo "teks" nebo "dextinos"). 
Přes poměrně dobře rozuměl sérii systematických úprav přes tisíciletí, tento dal vzniknout 
různým moderním jazykových slova pro "vpravo".  

Zajímavé je, že i když se zdá, i když, že neexistuje žádná taková proto-forma pro "doleva". To 
bylo předpokládal, že toto může byli kvůli tabu povahy všech věcí ponechaných v dávných 
dobách. Ale bez ohledu na důvod, toto vyústilo v řadě různých a nesouvisejících kořeny 
založené na místním nářečí formulářů, a nakonec ve velké míře nesouvisejících moderních 
denních slova pro levici. Anglické slovo "odešel", například, je odvozen od staré anglické slovo 
"lyft", což původně znamenalo nečinný, slabý, k ničemu, nebo hloupý.  

Významy pravice a levice  

Je pozoruhodné, že v angličtině a v několika dalších evropských jazycích, slovo "právo" je také 
používán znamenat správné, spravedlivé a správné. Nicméně, použití "práva", jako opak 
špatně, stejně jako opak vlevo, je, v lingvistických, pokud jde přinejmenším o pouhou náhodu, 
a slova vyvinutých zcela odděleně a od nepříbuzných kořenů. Stejným způsobem, homofonní 
shoda "write" a "správné" (hříčka, která se vyskytuje v žádném jiném evropském jazyce), je jen 
to, že náhoda.  
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Latinské slovo pro odešel, "Sinistra", také přišel znamenat smůlu nebo nešťastné Římanům, a 
tento dvojí význam byl předán do angličtiny a několika dalších latinsko-odvozených jazyků ve 
slově "zlověstná", se všemi jeho konotacemi zla , poškození a ohrožení. Další latinské slovo 
pro odešel, "laevus", také měl dvojí význam hloupé nebo smůlu. Na druhé straně, latina pro 
právo, "Dexter", také provádět konotace dovedný, šťastné, příznivé, atd, a anglické slovo 
"zručnost", což znamená, manuální zručnost, je odvozen přímo z něj. Dokonce i slovo 
"všestranný" ve skutečnosti znamená pravou rukou na obou stranách. "Ambisinistrous" (levák 
na obou stranách) znamená, nemotorné a má stejně špatnou schopnost v obou rukou.  

Francouzské slovo pro praváky, "droit", také znamená rovné, vzpřímené a odstávající, a jako 
podstatné jméno znamená to, že zákon, autoritu a spravedlnost, všichni ztělesňovat pozitivní 
hodnoty (stejně jako anglické slovo "obratný", která dala vzniknout) , Na druhé straně, 
francouzského slova pro vlevo, "gauche", také znamená, (jak je ve svém anglickém použití) 
neohrabané a těžkopádný. Chcete-li zmínit jen pár dalších příkladů, "Mancino", italské slovo 
pro levák také znamená zrádné nebo zrádný, a německé slovo pro levou, "linkisch", také 
znamená, trapné, ale takové negativní asociace se vyskytují také v několika dalších jazyků.  

Staré anglické fráze  

Téměř přes palubu a od starověku, pak slovo "právo" byla vždy spojována s dobrým a zručný, 
zatímco "levá" má konotace nemotornost, nebo dokonce zlé. To je snad ještě jasnější, když se 
člověk podívá na pejorativní použití slova "vlevo" a "levou rukou" v některých anglických frází. 
"Levák kompliment", například, je ten, který je nelichotivé nebo neupřímný; "levou rukou 
manželka" je starý anglický výraz pro milenku; "levou rukou manželství" je jeden z sociálních 
unequals, odsouzen k nezdaru; "dcera levé ruky" nebo "Born na levé straně postele" je dítě 
narozené mimo manželství, "dvě levé nohy" označuje nemotorné a nezkušený tanečnice; 
"levou rukou názor" je slabý jednou; "levou rukou sen" je noční můrou, "levák moudrost" 
znamená vadné odůvodnění; atd, atd. I když mnoho z těchto vět jsou nyní považovány za 
archaický a málo používaný, trend je jasný.  

Slova a fráze pro leváctví  

Mnoho ze slov anglických nebo fráze používané k popisu leváctví samotná jsou podobně 
uncomplimentary. Zpráva 1987 v časopise The Economist uvedeny následující barevné slang a 
dialekt slova: "buck-pěst", "cack-handed", "caggy-handed", "Clicky-handed", "Corrie-
zahrabal", "cow-zahrabal "," Cuddy-wifter "," dolly-zahrabal "," Gar-zahrabal "," gibble-pěst ", 
Golly-handed", "Keck-pěst", "keggy-handed", "odešel-zátka", " left-Kelly "," loofer "," scoochy 
"," scrammy-handed "," skiffle-handed "," jih-zahrabal "," spuddy-handed "a" squiffy ". "Cack 
rukou", zejména (a jeho deriváty "caggy rukou", "Keck-pěstí", atd), je odvozen z latinského 
cacere, se vyprázdnit, a nese s sebou hanlivé konotace použití levém v některé země se čistí 
sám po defekaci.  

Tam jsou, nebo alespoň bylo, mnoho jiných regionálních podmínky pro leváctví které nejsou 
uvedeny v tomto seznamu, včetně "kurážný-pěst", "ballock-rukou", "scrummy-rukou", "Kay-
zahrabal", "cawk- fisted "," bang-handed ", squivver-handed", "cunny-handed", atd. The 
English Dialect průzkumu, provedené v roce 1940, které lze identifikovat 87 odlišné podmínky. 
Jazyková Průzkum Skotska od kolem stejného času, které jsou uvedeny mnohem více, včetně 
"Flug rukou", "clootie-handed", "kippie rukou", pallie rukou ", atd  
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Lateralita a Intellect  

Některé studie (a mnoho non-vědecká komentáře) navrhli, že leváctví uděluje nějakou 

intelektuální nadřazenost, často vychvalováním nestandardní mozku organizaci leváky jako 

vysvětlení. Mnohé webové stránky a blogy se zvedl Na základě těchto studií, a vyvinuli to, co 

jsem viděl popsal jako "levou rukou komplex nadřazenosti". Stejně 

jako u zdravotních problémů a mnoha dalších oblastí, i když důkaz je 

zdaleka přesvědčivé, a často vyloženě protichůdné.  

 

Rozporuplné Studies  

1986 studie Camilla Benbow et al zjistili, že nadaný mladík bylo více než dvakrát vyšší 
pravděpodobnost být levák, než v kontrolní skupině (ačkoli oni byli také dvakrát vyšší 
pravděpodobnost, že alergie a čtyřikrát jak by mohly být krátkozraké, pro co to stojí za to), a 
Norman Geschwind a Albert Galaburda jistotou k závěru, v roce 1987, že "non-pravou rukou 
populace jsou nadměrně zastoupeny ve všech populacích s vysokou talent", zametání 
prohlášení opravdu. Studie z roku 2008 od Johna Santrock zjistil, že 20% z top-bodovací 
skupina v SAT zkoušky v určitém období byl levák, v porovnání s výskytem leváctví okolo 10% v 
běžné populaci. (Poměrně malé) 2006 australská studie dospěla k závěru, že leváky může být 
rychlejší při zpracování více podnětů, než praváky. Další studie, tvrdí, že leváky byly statisticky 
nadměrně zastoupeni mezi členy vysoké IQ organizace Mensa, bylo velmi zdiskreditované a 
prokázáno, že na základě chatrných a nespolehlivých údajů.  

Jiné studie, nicméně, jako je například C. Hardyk a LF Petrinovich 's detailní studie leváctví v 
roce 1977 a další Clare Poráč a Stanley Coren v roce 1981, našli žádný významný rozdíl v 
celkové duševní schopnosti mezi leváky a praváky. 1987 Studie Stephen Williams našel 
průměrný výkon leváky na střední škole, že je podstatně nižší než u praváků. 2008 britská 
studie dospěla k závěru, že levoruký a smíšené-podal 11 a 14 roků starý školáci provádí mírně 
horší než v průměru praváky, zejména dívek, i když levák kluci ovládal velmi horní a dolní 
schopnost rozsahu. Velký australská studie Mike Nichols v roce 2011 naznačuje, malý, ale 
významný kognitivní deficit mezi levák pět rok olds (asi stejné velikosti jako to způsobeno tím, 
že se narodí předčasně, i když studie nemusí nutně propojit dva). Stejná studie také navrhl, že 
levák děti strávili méně času na vzdělávací aktivity a více času sledováním televize.  

Leváctví a matematické schopnosti  

Některé studie se pokusili spojit leváctví s některými oblastmi znalostí. Například výzkum 
Marian Annett uvedeno podstatně více leváky mezi matematiky studentů než mezi studenty 
jiných subjektů, argumentovat, že to je v souladu s její genetickou pravým posunu teorie o 
leváctví. John Santrock 's 2008 studium, bylo uvedeno výše, Také navrhl, že více matematici, 
architekty, hudebníky a umělci - všichni, to je argumentoval, vyžadují dobrý Vizuální-
prostorové schopnosti - jsou levák, než populace jako celek.  

Jiné studie však takový jako ti Douglas v roce 1967 a B. Jones a J. Bell v roce 1980, ukazují, 
mezi matematické schopnosti a leváctví absolutně žádnou korelaci. Další studie, John 
Peterson v roce 1979, poukázal na relativně nízké ceny na leváctví mezi studenty vědy obecně.  
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Leváctví a Genius  

Mnohé webové stránky se snaží, aby příčinnou souvislost mezi leváctví a intelektuální génia, 
citovat Aristotela, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, Alan Turing, 
Albert Schweitzer a jiní na podporu tohoto tvrzení. Bohužel, i když takový seznam třešňového 
vybral skutečně dokázat něco o génia - a to není - není jasné, jak je to génius má být připojen k 
leváctví, ani to, co má říci o jiných vlevo -handers.  

Ještě bohužel, i když důkazy o leváctví většiny těchto jedinců je podezřelý přinejmenším. 
Například, tam je málo nebo žádný důvod k podezření, že Aristoteles byl levák, jeho hlavní 
příspěvek k tématu bytí "Dobré věci jsou v pravé straně a tak špatné v levé." Leonardo da Vinci 
rozhodně dělal používat jeho levici ruka, ačkoli nedávný výzkum naznačuje, že to může být, 
protože jeho pravá ruka byla zraněna nebo znetvořený nějakým způsobem. Albert Einstein byl 
jistě pravou rukou ve většině aspektů každodenního života, jediný "důkaz" o leváctví nebo 
smíšené-lateralita je, že jeho mozek, zachovalé po jeho smrti, je o něco více souměrný než 
průměr, zvláštnost často spojován s leváctví a smíšené nestrannosti (viz část o lateralita ANDF 
mozku ). Ani je tam nějaký důkaz o tom, že Isaac Newton byl levák (jiné než nespolehlivé 
populistickým knihy jako Ed Wright 's Left-Handed Historie světa).  

Marie Curie přišel v Americe kojení zavázanou a zraněnou pravou ruku, ale není tam žádný jiný 
důvod, aby ji myslet jakkoli levou rukou. Alan Turing byl jistě gay a individualista, ale není tam 
žádný důkaz o jeho mít been levák , To je dokonce prohlašoval, se vší vážností na několika 
webových stránkách kočičí že Albert Schweitzer, vždy viděl psaní s jeho pravou rukou, jen dělal 
tak, protože jeho kočka rád spát na jeho levici, a že on byl opravdu levou rukou! Ironicky, 
vynálezce a polymath Nikola Tesla, muž pravé génia, který jen zřídka se objeví na těchto 
seznamech, pravděpodobně byl levák, i když prohlašoval, že on později učil sebe být 
oboustranná.  

 

Leváctví a Zisk  

2006 studie Christopher Ruebeck et al dospěl k závěru, že levou rukou vysokoškolsky vzdělaní 
muži vydělávají o 15% více než jejich praváky kolegy, i když to mzda rozdíl zřejmě nevztahuje 
na ženy, ani se to rozšířit na muže s nižší úrovní vzdělávání. Dokonce i autoři nebyli zcela jisti, 
co si o těchto zdánlivě významných, ale poněkud záhadný, výsledky.  

Snad předvídatelně, další zpráva Joshua Goodman z Harvardu, dospěla k závěru, právě 
naopak, že leváky vydělávají o 6% méně než praváky, a jsou více pravděpodobné, že pracovat 
v manuálních zaměstnání.  

Lateralita a umělecké schopnosti  

To je často tvrdil, že vzhledem k neobvyklé organizaci mozku leváky 

(které, jak jsme viděli v části o lateralita a mozek , je samo o sobě 

přehnané tvrzení) a zejména roli pravého polokoule mozek v vytvářet 

vizuální vnímání dané osoby je, oni jsou více pravděpodobné, že bude 

umělecké. Oft-citoval 2008 studie John Santrock naznačují, že umělci, 

architekti, hudebníci a matematici jsou více pravděpodobné, že bude 

levák, než je průměr populace.  

Seznamy slavných leváky umělců - obvykle včetně Leonarda da Vinci, 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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Michelangelo Buonarroti, Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Peter Paul Rubens, Paul 
Klee, Pablo Picasso, a další - jsou řádně vyrukovali na podporu tohoto tvrzení, a zkopírován z 
webové stránky na webové stránky s malým nebo žádným ospravedlnění či výslechu. Ale, jak 
uvidíme dále, důkaz pro mnoho z těchto tvrzení se zdá být daleko od přesvědčivé.  

Důkaz pro leváctví mezi umělci  

Bohužel, a to zejména v případě umělců minulých století, často mají velmi málo důkazů pro 
práci s. Portréty jiných malířů může poskytnout určité důkazy, i když více společných 
autoportréty typicky vykazují obraz z zrcadlo a je třeba je považovat za nespolehlivý , Další 
hlavní forenzní důkazy zahrnuje orientaci stínových hatchings používaných umělec (typicky, 
praváky snadněji poklop zprava doleva, a leváky jsou více pravděpodobné, že poklop zleva 
doprava). A konečně, může životopisné detaily ze spolehlivých zdrojů dát nezávislé ověření.  

Francouzská studie, hlášeny v Revue Neurologique v roce 1995, 500 umělců s využitím všech 
těchto ukazatelů, získá podíl leváky umělců mezi 2,8% a 4,7% - tedy i méně než než v běžné 
populaci - nejslavnější z nich je Raoul Dufy, MC Eschera, Hans Holbein mladší, Paul Klee a 
Leonardo da Vinci. Zatímco připouští, že v minulých stoletích leváctví bylo více 
pravděpodobné, že budou potlačeny nebo skryté, "skutečný" procento se zdá 
nepravděpodobné, že by výrazně odlišná od mezi širokou veřejnost.  

Specifické nároky  

Nároky na levém lateralita Michelangelo se objevují k odpočinku na jediný neoficiální 
reference ze strany levou rukou současného umělce. Analýza jeho šrafování, však naznačuje, 
že on byl ve skutečnosti pravák. Také, na rozdíl od případu Leonarda da Vinciho, není tam 
žádná zmínka o každém neobvyklém lateralita z některého z Michelangelo životopisů. 
Myšlenka někdy nabídl, že Michelangelo zobrazení Adama v Sixtinské kapli (ve kterém Adam je 
zobrazen rozšiřuje svou levou ruku) je důkazem Michelangelova leváctví - nebo dokonce Adam 
je na to přijde - je upřímně řečeno absurdní.  

Tam je dokonce i některé důkazy, že levoruký poster boy Leonardo da Vinci nemusely být 
přirozeně levou rukou. Jasně jsem použít svou levou ruku kreslit a malovat: zdá se, že jen málo 
pochyb o tom, o tom. Nicméně, někteří výzkum naznačuje, že on může byli nuceni používat 
levou ruku kvůli nějaké nehodě nebo deformity svého práva (v podstatě stejným způsobem 
jako Thomas Carlyle a krále Edwarda III - také obvykle uvedena jako levák - byly nuceny stát se 
pro leváky).  

Albrecht Dürer je, z nějakého důvodu, obvykle považovaný za levák, i když s malým podpůrný 
důkaz, a porota zůstává mimo kvůli nedostatku důkazů v každém směru. Totéž platí pro 
Raphael a Peter Paul Rubens, kteří jsou také běžně hlášené jako levák. Vincent Van Gogh 
namaloval Paula Gaugina jako pravák, a zdá se, že žádný důkaz o opaku, a to navzdory tvrzení 
o mnoho webové stránky. Edvard Munch se někdy objeví na seznamech levák umělcům, ale 
jeho jediné spojení levá ruka je, že na jednom místě v jeho životě, on poranil levou ruku v 
zbraň-shot nehodě. Rembrandt van Rijn se někdy tvrdí opustil tábor, ale byl s konečnou 
platností prokázáno, že byl pravák. Pablo Picasso byl také prokazatelně pravák, s jasnou 
moderní listinné důkazy, které to dokazují, a jeho identifikace jako levák se zdá být nic víc než 
zbožné přání.  

Na druhou stranu, Hans Holbein mladší (i když není jeho otec, starší), a MC Escher oba se zdají 
být přesvědčivě levák. Paul Klee maloval s oběma svými levou a pravou ruku, ačkoli on 
přednostní levý (nicméně, on psal s jeho pravici). 19. století francouzský malíř Raoul Dufy 
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přirozeně pravák a psal s jeho pravou rukou, ale naučil malovat a kreslit s levou a dokonce 
přišel na to přednost, a tak představuje jakousi "čestného levákovi".  

Levák Architects  

Zajímavé je, že se často tvrdí, že pravá hemisféra mozku-dominance leváky vede k 
nepřiměřenému počtu leváky architektů, údajně kvůli zodpovědnosti pravé hemisféře je pro 
zpracování trojrozměrných prostorových vztahů a umělecké kompozice. Ponecháme-li 
stranou skutečnost, že na rozdíl od společné víře, jen asi 20% z leváky jsou skutečně pravé 
mozkové dominantní (viz část o lateralita a mozek ), je pozoruhodné, pak, že žádný z seznamů 
známých leváky Zdá se, že zahrnout všechny slavné architekty.  

 

Lateralita a hudba 

Mnoho levák kytaristů vybrat hrát svůj nástroj v pravoruké způsobem 

Mnoho hudební nástroje, od kytary a housle na trumpety a hoboje, mohou představovat 

problémy pro některé leváky. Zakázková převrácený nástroj, který se lépe hodí pro leváky je 

možné zakoupit, i když trh je poměrně malý, a ceny jsou tudíž vysoké. Je dokonce možné, i 

když vzácné, že mají reverzní klavír míru postavenou, tak, že levá ruka hraje (obvykle složitější) 

melodický práce. Nicméně, kytara nebo housle, například, může být snadno restrung dozadu, 

aby se zabránilo potřebu drahých vlastního sestavení nástrojů. Mnoho známých levák kytaristů 

(včetně Billy Corgan, David Bowie, Robert Fripp, Allman Brothers, Johnny Winter, Mark 

Knopfler a mnoho dalších - viz seznam slavných leváky ) zvolit hrát jejich přístroj pravák. 

Naopak, Jimi Hendrix, snad nejslavnější levoruký kytarista, vlastně napsal a jedl s pravou rukou, 

a proto nemusí být přirozeně levou rukou vůbec. 

Je třeba poznamenat, že mnoho leváky tvrdí, že tradiční strunné nástroje nebudou 

diskriminovat leváky vůbec, protože levá ruka (který provádí prstoklad, akordy, atd), ve 

skutečnosti má těžší práci, které vyžadují nejvíce obratnost. 2011 Německá studie o pianistů 

poskytlo spíše překvapivý výsledek, že v obou praváky a leváky hráčů, to byla pravá ruka (který 

obvykle hraje melodii), která ukázala vyšší stupeň kontroly motoru. Zajímavé je, lesní roh je 

jedním z nástrojů určených ferw být hrál s levém, i když to nevypadá, že znevýhodnění pravák 

hráčů. 

Průzkum 17 profesionálních orchestrů ve Velké Británii uvedla, že 13% z hudebníků bylo levák, 

mírně, ale ne obrovsky, nad národním průměrem. Housle v orchestrech se vždy hrálo pravák, 

bez ohledu na lateralita přehrávače, částečně se vyhnout fyzických střetů v omezeném 

prostoru plánu sezení orchestru a částečně pro estetiku, i leváky hrát na profesionální úrovni v 

orchestrech nemají Zdá se, že trpí nějakou zvláštní nevýhodu. Stejná Německá studie také 

zmínil výše uvedeno, že levák hráči hudebních nástrojů, nemají pocit, že trpí jakékoliv fyzické 

nepohodlí v důsledku lateralita, ani oni mít nějaké negativní pocity o hraní na svůj nástroj. 

Strong- a Mixed-Lateralita 

Ale dichotomie mezi levý a pravý, může být skutečně nejvhodnější ocenění lateralita kde 

hudba je znepokojen. Zpátky v roce 1980, Stephen Christmanová průkopníkem alternativní 

přístup a rozhodl se podívat se na silné-lateralita (důsledné používání jedné ruky, ať už vlevo 
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práva, pro všechny úkoly) a nedo- nebo smíšené lateralita (skóre 5-5, 6 -4, 7-3, 8-2 a 9-1 na 

průzkumu lateralita, jako je Edinburgh lateralita inventáři - viz kapitola Měřicí lateralita pro 

více informací). Zajímavé je, že zjistil, že rozkol mezi strong- a slabých leváky je vlastně asi 50-

50 (asi 2-3% jsou silné leváky, a asi 47% silné praváky, s zbývajících 50% je různé stupně 

smíšené leváky). S ohledem na tuto skutečnost, Christmanová podíval na síle lateralita různých 

hudebníků. 

Jak on předpovídal, Christmanová zjistil, že silné rukou hudebníci, zda silně pravák nebo levák 

silně, byla významně více pravděpodobné, že hrát na nástroje, jako rohy (kde jedna ruka hraje 

většinu z komplikované akce) nebo klavír a bicí nástroje (kde dvě ruce mají tendenci 

následovat nezávislé linie hudby a často na různých rytmy). Mixed leváky, na druhé straně, byla 

větší pravděpodobnost, že vyniknout na strunné nebo dechové nástroje, kde je důležitější 

integrace a koordinace rukou. V některých ohledech, poté, silné leváky podobají silné praváky 

víc než oni smíšené leváky. 

Slavní levák Skladatelé 

Mnoho velkých skladatelů a hudebníků jsou prohlašoval k byli levák, ale důkaz pro takové 

tvrzení je často jeden podezřelý, nebo, obvykle, zcela chybí. Hvězda kandidát Ludwig van 

Beethoven byl ve skutečnosti pravoruký, a to je těžké vědět, kde tvrzení jeho leváctví vznikl. 

Podobně jako u Wolfganga Amadea Mozarta. Houslový virtuos Niccolò Paganini byl také 

pravák na našich nejlepších znalostí, ale často se objeví na seznamech leváky, pravděpodobně 

na základě jeho občasné použití neortodoxní techniku známou jako "levém pizzicato". 

 

Lateralita a vojenští vůdcové  

To je často prohlašoval, v mnoha internetových stránek a knih, 

které leváky, aby vynikající vojenské vůdce, a mnoho příkladů 

jsou uvedeny na podporu tvrzení, včetně Alexandra Velikého, 

Ramsese II, Julius Caesar, Commoda, Charlemagne, Napoleon, 

Edward III , Johanka z Arku, Ludvíka XVI, Fidel Castro, generál 

George Patton a generál Norman Schwarzkopf, mezi ostatními.  

Důsledkem je to, že vzhledem k leváky dělají dobré vojenské 
vůdce na základě jejich leváctví, a zdůvodnění pro takový závěr (z nichž jeden je nabízena), je 
pravděpodobné, že bude v duchu akutní smyslu navigace, strategického plánování a 
vizualizace povoleno unikátní mozku organizací leváky.  

Zatímco tam může (nebo nemusí) být něco pravdy na tvrzení, že je chybou, aby se pravidlo z 
takových nepřímých důkazů a cherry-vybral dat. Například, jen výpis některá slavná jména 
nabízí žádný prima facie důvod předpokládat, že celkové počty leváky vojenských vůdců jsou 
něco jiného než to, co by se dalo očekávat od podílu levoruké obecné populace.  

Jednotlivé Pohledávky  

Když se člověk podívá na důkazy pro jednotlivé pohledávky i když (spíše než jen brát slovo 
četných internetových stránkách za samozřejmost), otázka okamžitě mraky ještě dále. 
Například případ Alexandra Velikého je levák je nejasný v nejlepším případě. Jeho konstantní 
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začlenění na vrcholu seznamů leváky je relativně nový fenomén, zřejmě vyplývající z 
nesprávného výkladu účtů v roce 1960 a poté, a možná vyplývající z jeho vlastní (zcela 
nepodložených tvrzení), že si podmanil zemi levou rukou lidí. Ve skutečnosti, Alexander je 
vždy uveden v klasických zobrazeních, jako pravák, a žádný ze současných nebo téměř 
současných historiků, kteří dokumentovaných svůj život tak pečlivě, aby žádnou zmínku o 
neobvyklou vlastnost, jako leváctví.  

Nejpozoruhodnější egyptský faraón Ramses II je obvykle počítáni mezi vojskem leváky, 
pravděpodobně na síle hrobky nápis, v němž tvrdí, že "s mou levou rukou hodil jsem šipku", 
zcela ignoruje další řádek, který čte "s mým vpravo jsem přehodil čepel ". Mimochodem, ani to 
ho oboustranná (to, co je člověk ovládat dvě zbraně dělat?)  

Není vůbec jasné, proč Julius Caesar by měla být považována za levák, jako obvykle je. Tam se 
nezdá se, že by dokumentární důkazy, které naznačují to, a tvrdit, že on povzbudil římskou 
praxi třást pravou ruku na pozdrav, protože on byl levák (a tedy pravděpodobně, bezohledný) 
je kruhová úvaha nejvyššího řádu , Společný Zahrnutí římského císaře Commodus v těchto 
seznamech je ještě záhadnější. Ačkoli téměř určitě levákovi a divoké a nemilosrdné bojovník, 
Commodus byl jedním z římských císařů nejhorších a chudý vojenský vůdce. Zajímavé je, že 
císař Tiberius byl také levák podle životopisů Suetonius, a mnohem lepší vojenský vůdce, ale 
on je stěží někdy uvedeno v seznamech. To vše pouze ukazuje tendenci k webové stránky a 
blogy kopírovat navzájem bezmyšlenkovitě.  

Případy pro sinistrality několika dalších historických vůdců jsou stejně vratká. Charlemagne, 
například, je vždy líčen v umění drží meč v pravé ruce, a často se koule v jeho levé, sotva důkaz 
leváctví. Anglický král Edward III byl nucen být levák kvůli úrazu po jeho pravici, a zdá se 
nepravděpodobné, a to zejména s ohledem na období a kultura, v níž žil, že by bylo přirozeně 
nebo dobrovolně levák. Johanka z Arku má byl označen levou rukou na důkaz analýzy ruční 
psaní a z uměleckých zobrazeními svého hospodářství jako meč v levé ruce (i když v té době 
čarodějnice a kacíři byli obvykle líčen jako levák - považována církví být značka ďábla - ať už 
byly, nebo ne).  

Napoleon Bonaparte je uveden v některých obrazech a sochách drží meč s jeho levou rukou a 
jiní s jeho pravici, a citovat jeho zvyk pochodovat své vojáky na pravé straně silnice (viz také 
část o nestrannosti a silniční použití ) jako "důkaz" svého leváctví je jen další kruhový úvaha. 
Ostatní členové těchto seznamů, jako je King Louis XVI Francie, Simón Bolívar a Otto von 
Bismarck, byly jistě panovačný, ale tam je málo nebo žádné důkazy o tom, že se levou rukou, a 
to není vůbec jasné, kde jsou takové "fakta" přišli z. Fidel Castro je široce věřil k byli levák, 
možná kvůli stejně tajemné a nepodložená mýtu, který se kdysi pokusil se jako levou rukou 
pomocný džbán pro americkou Major League Baseball týmu v roce 1940 (nebo možná právě 
kvůli jeho značky politiky).  

 

Lateralita a Combat  

To bylo argumentoval, zejména francouzskou evolucionisty 

Michel Raymond et al, že leváctví výhodu v boji (a důsledek v 

boji proti sportu a dalších one-on-one sporty - viz kapitola o 

nestrannosti a sportu ), Myšlenka, která je někdy označována 

jako bojové hypotéza.  

Základem tohoto "častá výhoda" je, že drtivá většina odpůrců, 
kterým čelí leváky jsou praváky (většina populace), tak, aby byly dobře cvičil na jednání s 
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druhem asymetrie nabízených jinými pravým handers. Je však poměrně vzácné pro pravák 
čelit levák (které tvoří malou menšinu populace), a jsou proto mnohem méně cvičil na jednání 
s různými úhly, postoje, atd, zaměstnaný levá -handers.  

Boj hypotéza také tvrdí, vysvětlit větší frekvenci levák mužů než leváky samic, což se 
opakovaně našel ve studiích, na základě toho, že muž-muž bojová je častější výskyt než jiné 
kombinace, a tak to je, že muži kteří stojí profitovat nejvíce z bojů výhody levoruké.  

I když zdaleka přesvědčivé, 2004 studie Charlotte Faurie a Michel Raymond devíti 
nezastavěných společností v pěti kontinentech našel určitou podporu pro svou hypotézu, že 
levák bojovníci v těchto společnostech držet výhodu. Zjistili, že v těch primitivních 
společnostech s vyšší úrovní násilí a vyšších sazeb vraždy, výskyt leváctví byla vyšší, (v rozmezí 
od 3,4% mezi převážně pacifistické Dioula komunity v Burkině Faso, na 22,6% v notoricky 
násilné Yanomamo kultura v Jižní Americe), možná ukazovat, že tyto násilné společnosti 
favorizoval levák zločince.  

Točité schodiště  

Točité schodiště a věže na hradech obvykle kroužkové ve směru hodinových ručiček jít nahoru, 
a to byl údajně úmyslné design dovolit výhodu pro (do značné míry pravák) bránících vojáků 
na vrcholu schodiště, kteří měli dostatek prostoru a dobré úhly swing jejich zbraně na (z velké 
části pro praváky) útočníků níže, které měly jen malý prostor a byly přerušovány centrálním 
sloupu schodů. Levou rukou útočníků, to je argumentoval, a proto držel výhodu (nebo alespoň 
méně nevýhodě) za takových okolností.  

Skvěle levou rukou Kerr klan údajně vestavěný anti-směru hodinových ručiček točitá 
schodiště v Ferniehirst hrad ve skotských hranicích v průběhu středověku s cílem dát sami 
podobnou výhodu (ačkoli jeden by si myslel, že by to také přinést výhodu pravým rukou 
útočníci níže!)  

Lateralita a sport  

Bojový Výhodou leváctví (viz oddíl o nestrannosti a boj ), byl také 

předložen jako vysvětlení pro relativní převaze leváky ve sportech, 

které vyžadují přímá-on-jednu akci, jako je box, judo, oplocení , 

tenis, baseball, kriket, atd (ačkoli baseball a kriket jsou týmy sport, 

ve skutečnosti jde o to, aby jeden na jednoho duelu mezi džbánů / 

nadhazovačů a těsta). Například více než třetina Major League 

Baseball džbánů jsou leváky, asi trojnásobek průměru v obecné 

populaci.  

Zatímco tam jsou zřetelné výhody levou rukou Hrát v interaktivních 
man-proti-muž sportů (jako je tenis, baseball, box, atd), tam je, jak 
by se dalo očekávat, malý nebo žádný rozdíl ve výkonu pravým a 
levým handers ve sportu, které zahrnují člověka-proti-hodinami (jako je plavání, běh, jízda na 
kole, gymnastika, atd.) 1996 Studie Michel Raymond a jiní našel průměrný podíl leváky v 
interaktivních sportech asi o 32%, ve srovnání s pouze 11% (podobně jako v obecné populaci) v 
non-interaktivní sporty. Existuje představa, že leváky jsou nadměrně zastoupeny v golfu, stejně 
jako oni jsou v tenise, baseball, atd, ale není tam žádný důvod, proč by levák Hra vytvořit 
výhodu v golfu, a zdá se pravděpodobné, že procento of levák golfisty není vlastně výjimečný.  
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Left-Handed Advantage  

Nejviditelnější výhodou levákovi ve sportu je, že oponenti kterým čelí, jsou méně zvyklý 
jednat s jejich postoje, pohyby, úhly, atd, což může přinést prvek překvapení a 
nepředvídatelnosti. Jeden obzvláště slavný anekdota vypráví o 1947 boxerský zápas, ve 
kterém přirozený levák Mike Collins se vynořil z jeho rohu pravoruké postoj před náhle 
přesouvá vlevo a poskytování první a poslední ránu boji je, plenit jeho oponenta Pat 
Brownson, v rekordní čtyř sekund. V baseballu, tam jsou dokonce i "levák specialisté", 
pomocné džbány levotočivé, kteří se specializují na pitching na levou rukou těst, slabé pravák 
těsta nebo přepnutí hitters kteří bat špatně pravák.  

Je třeba poznamenat, však, že tato "častá výhoda" drží pouze v době, leváky zůstávají v 
relativně malá, to znamená, že je závislé na frekvenci. Když se stal praváky dostatečně cvičil na 
čelí levákům, jejich výhoda všichni ale zmizí. Taktická výhoda levák hře však zůstává nesporné.  

To také bylo argumentoval, že relativně těsné blízkosti vizuálních-prostorové oblasti 
zpracování v pravé hemisféře mozku na dominantní motorické kůry levé zatáčce jim dává další 
koordinaci oko-ruka výhody, a že leváky "relativně dobře vyvinuté non-dominantní stranu, 
vzhledem k praváky, dává jim lepší rovnováhu a celkovou sílu a kontrolu. Žádné z těchto 
tvrzení byly uspokojivě prokázáno, i když, a jiné nároky vynikající schopností pozornost nebo 
jemné motoriky také zdají být z velké části podvržený.  

Slavní levák Sportovci  

Jak se stane ze seznamu nápadně jasné, Famous leváky , mnoho levoruký nebo vlevo-footed 
sportovci jsou vlastně pravoruký v jiných ohledech, a pravděpodobně se naučili používat jejich 
levá strana za to sport výhodu, nebo pro různé jiné důvody. Například, mnoho baseball a kriket 
hráči bat vlevo a házet / pitch / miska vpravo, nebo naopak; left-houpající se golf mistři Phil 
Mickelson, Mike Weir a Steve Flesch všichni dávají přednost jejich pravou ruku pro téměř 
všechny jiné úkoly; boxer Marvin Hagler je pravák, ale přijal levotočivou levák postoj; Lefty 
tenisové hráče Martina Navrátilová a Rafael Nadal je pravák v jiných ohledech; atd. Je 
zajímavé, i když, tam jsou také pult-příklady: pravák golfista Arnold Palmer vykonává nejvíce 
non-golfové aktivity levák, Henry Cooper a Oscar de la Hoya box v pravoslavné (pravák) postoj, 
ale jsou ponechány -handed ve většině ostatních ohledech; atd.  

Levák  

Mimochodem, slovo "levák" používá k popisu sportovec levák, zejména boxerky, se obvykle za 
to, že vznikl jako baseballovou termín během prvních dnů amerického baseballu (i když je 
zajímavé, termín byl použit v některých částech severního Anglie až do posledních let). 
Baseball parky jsou obvykle vyrovnány tak, že těsto stojí před východem, a proto nemá pozdě 
odpoledne nebo večer slunce v jeho očích; levoruký nadhazovač je tedy hází s ramenem na 
jižní straně, a proto levák. "Levák postoj" v boxu, na rozdíl od "ortodoxní" pravou rukou 
postoj, je jeden kde boxer má svou pravou ruku a pravou nohu dopředu, což vede se 
správnými popíchnutí a navazuje s levým hákem. To, pak, je normální postoj pro boxer s 
dominantním levé ruky.  

 

Lateralita a nářadí  
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Protože drtivá většina světové populace je pravoruký, většina 

každodenní položky jsou masově vyráběné s praváky v mysli. Mnoho 

pravák nářadí a spotřebičů může být obtížné nebo nepohodlné k 

použití pro leváky; některé mohou být pozitivně nebezpečný bez 

zvláštní péče.  

Mnoho, ne-li většina, leváky naučit se přizpůsobit a přizpůsobit docela dobře. Pro ostatní, 
může být nutné najít levou rukou verze nástrojů, pokud jsou k dispozici. Pro levák používat 
pravou rukou nástroj, existují dvě hlavní možnosti: buď se naučí používat nástroje v pravoruké 
způsobem (nešikovný a neefektivní); nebo se naučit držet nástroj dozadu, takže to může být 
manipulovat s levého (trapné a potenciálně nebezpečné).  

Chcete-li mít společný příklad, pravák nůžky jsou navrženy tak, že pravoruký uživatel může 
snadno vidět čára řezaný spolu, zatímco levou rukou uživatel nemusí být schopen vidět stejně. 
Pravoruký akce s těmito nůžkami má tendenci nutit lopatky k sobě, produkovat efektivnější a 
čistší řez, zatímco řezání akce levák může nutit ostří od sebe, což snižuje účinnost a často vede 
v otrhané či zmačkané řezu. Výlisek rukojeti může být také méně pohodlné pro levák než 
pravák. Pravák může snadno vidět, jak to cítí pomocí pravidelných nůžky s levou rukou.  

Další nástroje Představujeme obtíže pro leváky  

Jiné než nůžky, další položky, které se ukáží často nepohodlné nebo obtížný pro leváky patří: 
Can-otvíráky, škrabky na brambory, vývrtky, kuchyňské nože, odměrky, pravítka, ořezávátka, 
některé školní stoly, notebooky, šekové knížky, počítačové myši, počítačové klávesnice 
(zejména numerické klávesnici), fotoaparáty, videokamery, hodinky, Rybářské navijáky, 
golfové kluby, automobilové zapalování, výrobních strojů atd  

Většina střelných zbraní jsou konstrukce, které mají být používány praváky lidí, stejně jako 
většina elektrické nářadí, pily, atd, což může vést k potenciální nebezpečí dané, že pravé 
rameno a ruka levák je obvykle slabší a méně jemně kontrolovatelné. Mnoho hudební nástroje 
také poskytují výzvy pro leváky (viz oddíl o nestrannosti a hudby ).  

Obtížnost pomocí některé z těchto každodenních předmětů je pravděpodobně jedním z 
důvodů, které leváky si získaly pověst pro nešikovnost a neohrabanost. Pokud vypadají méně 
než elegantní při plnění konkrétních úkolů, důvodem je pravděpodobně, že úkol je fyzicky 
nepříjemná pro levák, a oni nedostali instrukce o tom, jak by měl levák ho přiblížit.  

Paradoxně, i když, je třeba použít pravou rukou nástroje, může ve skutečnosti přiznat nějakou 
výhodu na leváky, protože mají tendenci k rozvoji pružnějšího využívání ruky, a silnější nebo 
více obratný non-dominantní paže a ruce, než praváky. Typicky, s cílem vypořádat se s praváky 
nástroje a výstroj, ale také třeba vyvinout větší samostatnost a tvůrčí myšlení v ranějším věku 
než praváky.  

Lateralita a sociální Stigma 

Kromě problémů s využitím pravou rukou nástroje a přístroje (viz kapitola o 

nestrannosti a nástroje ), mnoho leváky setkávají nejrůznější drobné sociálních 

problémů v každodenním životě v pravoruké světa, z nichž mnohé by nikdy 

nastat na pravým hander a který dokonce samotní leváky nemusí vždy spojit s 

"levou rukou věc".  

Patří mezi ně: trapnost na pozdrav a pravák s polibkem, nebo objetí (jako oba 
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otočit stejným způsobem), třese rukou s nedominantní rukou; nešikovnost křížení cest nebo 
předávání lidi na ulici; náhodně při nápoj nebo rohlík souseda u jídelního stolu; uvedení pás 
vzhůru nohama, obdrží změny od skladník v nečekané ruce; cítit více příjemné posezení na 
levé straně věcí nebo lidí; otevírání potíže nebo uzamčení zámků; obtížnost vázání tkaničky; 
atd.  

V důsledku toho, leváky může chvět nebo váhat v sociálních situacích, av důsledku toho může 
být obecně více potlačený a úzkost. Ve skutečnosti, studie ukázaly, je, aby se jen to, že i když, 
zda se jedná o funkce z sociálních problémů s nimiž se setkávají, nebo zda je připojeno k 
elektrické instalaci mozku levoruké, není jasné. Oba úzkost a inhibice může být umocněn tím, 
že tím, že pravá polovina mozku je větší pravděpodobnost, že bude dominantní v leváky, a to 
je na této straně se zdá, že pro ovládání více negativních aspektů emocí.  

Anti-Left diskriminace  

Je jasné, že mnozí, i když zdaleka ne všechny, leváky se cítit jejich lateralita být sociální stigma, 
a některé z nich - buď citlivější nebo více zpolitizovaná - se může cítit i utlačovaných nebo 
diskriminovány. I když to může být pravda doslova v minulosti (a v některých zemích a 
kulturách i dnes), je obtížné vidět důkazy o útlaku v moderní západní společnosti.  

V hlavní, nedostatek Society ubytování pro leváky je praktický a ekonomický problém, v 
podstatě stejným způsobem, jako my ne typicky budovat oddělené toalety pro transgendered, 
a většina restaurací nevylučují pšenici a arašídy v úctě k celiaky a anaphylactics. Předpokládá 
se, že leváky bude jen improvizovat a řešit situace, stejně jako jednoruční člověk by musel. To 
však činit systematické a institucionalizované diskriminace.  

Většina leváky necítí potřebu organizovat společně bojovat za levou rukou práv, a není tam 
žádný střechová organizace vyzývající k ukončení anti-levé diskriminace. Existuje však několik 
pro-leváctví skupiny a webové stránky (některé jsou uvedeny v seznamu zdrojů ), a 13. srpna 
takové byly označeny jako Mezinárodní leváky "Den.  

 

Stigma nebo mírná zlost?  

Self-evidentně, leváctví je odchylka od společenských norem, ale zda to představuje skutečné 
stigma v psychologickém slova smyslu, je diskutabilní. Chcete-li být opravdu stigmatizující, 
musí být taková odchylka pohledu negativně společnost, a jednotlivec musí reagovat na to s 
pocity studu a self-ošklivit, a pocit, že jsou osobně odpovědný za odchylku. Taková závažná 
reakce by bylo vzácné dnes, když nejasný pocit rozpaků nebo mírná zlost by s větší 
pravděpodobností reakce.  

Samotný fakt, že praváky zřídka ani nevšimnete leváctví - zatímco leváky jsou často hyper-
citlivé na jejich vlastní sinistrality - je snad důkazem, že diskriminace již neexistuje. Některé 
leváky bude ještě pozdravit naprosto cizí lidé, pokud si všimnou důkazy o leváctví, jako by oni 
byli kolegové-členové elitní nebo exkluzivního klubu či pronásledované menšině, i když, ve 
světě 7 miliard lidí, tam jsou pravděpodobně kolem 700.000.000 leváky. Většina leváky, i když, 
nevidím to jako důležitou součást, kdo jsou a, když žádal v jednom nedávném průzkumu 
popisovat sebe, pouze 8% leváky studentů a 2% levoruké školáků si myslel, to dost důležité 
zmínit.  
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Lateralita a zdraví  

Snad žádný jiný problém vyvolal jako hodně diskuse a prudkosti ve 

vztahu k lateralita než jeho údajných vazeb a sdružení se zdravotními 

problémy. Tady, stejně jako v mnoha jiných oblastech, tam je hodně 

dezinformace, ale také hodně originální zmatení generované zjevný 

nesoulad a obtížnosti interpretace dostupných údajů.  

Mýtus předčasné smrti  

Studium v pozdní 1980 Stanley Coren a Diane Halpern byl velmi 
zodpovědný za popularizaci mýtus, že leváky zpravidla umírají 
předčasně. V jedné studii, publikované v roce 1991 tvrdil, že leváky 
může zemřít až na devět let dříve, než praváky. Nicméně, studie byly těžce vadná a závěry 
Coren je chybný. Nálezy byly ostře vyvráceny více než tucet studií v roce 1990, včetně studie 
Národní institut na stárnutí, Spojených států statistické posudkové služby a American Academy 
of pojistných matematiků, mezi ostatními.  

Studie Coren / Halpern se stává obětí statistického anomálii známé jako "smrt kohorty" efekt, 
přičemž závěry jsou zkosené, protože data jsou založena na lidi k datu jejich úmrtí spíše než 
jejich data narození. Vzhledem k tomu, postojů a sociální stigma proti leváctví dříve v 20. 
století, starší lidé jsou statisticky více pravděpodobné, že bude (nebo nároku být) pravák, než 
mladší lidé. Například v jedné nedávné studii, pouze 3% vzorku přes-80s psal s jejich levou 
rukou, ačkoli 9% z nich jedl s jejich levou rukou, což naznačuje, že oni mohou mít zapnutý svůj 
styl psaní, nebo jen překryty nebo popíral svou přirozenou leváctví. Tak, v průměru leváky se 
narodili později ve století, než praváky, dávat falešný dojem, že leváky jsou statisticky více 
pravděpodobné, že být mladší než praváky na smrt. Chris McManus používá analogii, že lidé, 
kteří čtou Harry Potter knihy jsou zpravidla mladší, než lidé, kteří nemají, které v průzkumu 
nedávno zesnulého, by dojem, že Harry Potter čtenářů umírají mladší než non-Harry Potter 
čtenářů.  

Vývoj mozku Poruchy  

Za ta léta, několik studií naznačují, že poruchy související s rozvojem mozku - jako je dyslexie, 
poruchy nálady, bipolární poruchy, schizofrenie a deficitu pozornosti s hyperaktivitou 
(ADHD) - inklinují být více obyčejný v levorukých lidí. Byla vyslovena hypotéza, že alespoň v 
některých případech, může být spojení vznikají z atypické lateralizací mozku. Například, studie 
ukázaly, že lidé se schizofrenií obvykle vykazují symetričtějšího aktivaci mozkových hemisfér 
(zejména v oblastech languange a fonologie) než ty, které bez poruchy, jako je tomu u 
některých, i když v žádném případě všichni, levým handers (viz kapitola lateralita a mozek ). 
Závěry těchto studií nejsou definitivní, i když, a otázka zůstává provokativně bezvýchodný a 
občas dokonce protichůdné.  

Chcete-li uvést několik příkladů druhů zjištění, které vyšly na světlo, asi 20% lidí se schizofrenií 
jsou levák, dvakrát výskyt leváctví v obecné populaci. 1982 studie Norman Geschwind a Peter 
Behan hlášeno, že silné leváky bylo 11 krát vyšší pravděpodobnost, že trpí dyslexií, než silných 
praváky, a že jejich sazby jiných poruchami učení a imunitních onemocnění, byly také 
poměrně vysoké. Novější studie ve Švédsku a ve Finsku od Alina Rodrigue našli vazby mezi 
levou rukou (a zejména smíšený-handed) děti a ADHD, což ukazuje na dvojnásobek 
pravděpodobnost jazyka a akademických potíží v raném věku, následovaný ADHD jako 
teenager.  
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Několik studií naznačují, že trpící autismem jsou výrazně větší pravděpodobnost, že se levou 
rukou, než u běžné populace (v řádu 60% větší pravděpodobnost, podle některých studií, ale 
více než 5 krát vyšší pravděpodobnost, podle jiných). Autists jsou také více pravděpodobné, že 
být smíchán-handed nebo "ambivalentní-handed", a tam je výzkum, který naznačuje, že 
všestranné autists jsou obecně nižší než fungující praváky nebo levák autists. To bylo 
zdůrazněno v této souvislosti, že je také pravá hemisféra mozku, často dominantní straně pro 
leváky, obvykle zodpovědný za zpracování emocionálního obsahu, sociálních narážek, humor, 
atd, všechny oblasti, v nichž autists často vykazují deficity.  

Ale opět, jakékoliv spojení je daleko od jednoduché a daleko od snadno vysvětlitelné. 
Například, tam je nějaký důkaz, že ti, kteří trpí autismem mají tendenci mít menší corpus 
callosum, a real-life Rain Man Kim Peek (mega-učenec, kteří skutečně trpí syndromem FG 
spíše než autismem), se narodil bez corpus callosum vůbec. Ale většina leváky typicky mají 
silnější a vyspělejší korpusu callosums, případně s cílem usnadnit zvýšené interhemispheral 
vyžaduje jejich vyváženější mozkové struktuře cross-talk (viz kapitola lateralita a mozek pro 
další podrobnosti).  

Ostatní Sdružení  

Možné spojení mezi lateralita a různé další zdravotní problémy byly také předpokládal. 
Například, několik různých studií v roce 2005 ukázaly, že leváky jsou více pravděpodobné, že 
trpí schizofrenií, vysoký krevní tlak a syndrom dráždivého tračníku, ale že mají nižší výskyt 
artritidy a vředů. Co sdružení mohou být oprávněně mezi těmito zdánlivě náhodných zjištění 
není zdaleka jasné. Některé další poněkud záhadná a zdánlivě nelogických nálezy také vyplývají 
z některých z těchto studií. Například, může schizofrenik dvojče statisticky očekávat lepší 
zdravotní vyhlídky, pokud alespoň jedna z dvojčat (a ne nutně schizofrenní jedna) je levák.  

Tam je nějaký důkaz z holandské studie provedené v letech 2005 a 2009, že levou rukou ženy 
(zvláště tenké levák ženy, z nějakého důvodu), jsou více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že 
smlouvu před menopauzou rakoviny prsu než praváky žen, a to i s přihlédnutím účtů 
proměnné, jako je rodinná anamnéza, kouření a socioekonomický status. Toto zjištění zůstává 
z velké části nevysvětlitelný, ačkoli to bylo se domníval, že v děloze vystavení steroidních nebo 
estrogenní hormonální léčby může být zodpovědný.  

Tato zjištění se zdají být odlehlé hodnoty, i když. Podrobný a komplexní meta-analýzu Chris 
MacManusovi a Clare Poráč mimo jiné uvedla, že leváky jako celek jsou ve skutečnosti nic více 
pravděpodobné, že trpí autoimunitní poruchy, nebo dokonce zdravotní problémy obecně, než 
praváky.  

Koktavý  

Již v roce 1920, koktavost (nebo koktání) byl spojen s přírodními leváky, kteří následně 
vyškolení psát s jejich pravou rukou. Nejvíce high-profil případu bylo, že v levoruké krále Jiřího 
VI, jehož koktání začal na asi 7 nebo 8 let (tj krátce poté, co se učí psát s jeho pravou rukou), i 
když souvislost nebyla nikdy prokázána s konečnou platností. 1935 Studie dokonce ukázal, jak, 
kdy dovoleno vrátit se k používání jejich přirozeného ruku pro psaní, koktání takových jedinců 
zmizely nebo byly podstatně zlepšil. Nicméně studie od té doby se Zakalil vody poněkud, a 
většina expertů dnes netvrdí vidět přímý vztah příčiny a účinek mezi ruční přepínání a koktání.  

Mohou však být nějaký vztah mezi koktání a stranou mozku používá pro zpracování řeči a 
jazyka, což má následně také bylo spojeno s lateralita (i když ne do té míry, původně hlášeno - 
viz opět oddíl o lateralita a mozek ). Některé nedávné studie, například, se domnívají, že 
stutterers je pravděpodobnější, že zpracování řeči a jazyk, na obou stranách mozku, spíše než 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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ve více normálním levé hemisféře, a že, pokud se nechají reagovat s léčivem, které způsobuje, 
že zastavení koktání, tato dvoustranná zpracování jazyka také přestává, a se vrátí k jediné 
zpracování polokouli.  

 
Lateralita & Asymmetricality  
 
Lateralita je často uvedeno ve spojení s některými jinými zaráží aspekty 
lidského asymmetricality, jako je například umístění různých vnitřních 
orgánů, včetně velmi důležitého srdci, v těle. To je si myslel, že tato 
vnitřní asymetrie byla v některých z velké části nevysvětlitelné 
způsobem, podstatnou součást evolučního úspěchu lidí.  

Většina z lidského těla je přiměřeně symetrický, a to buď centrálně 
umístěný nebo, pokud se jedná o páry, symetricky umístěné na každé straně těla. Nicméně, z 
neznámých důvodů, některé důležité vnitřní orgány nejsou centrálně umístěný. Například 
srdce, žaludek a slezina jsou všechny se nacházejí na levé straně těla, a jater a žlučníku se 
nacházejí na pravé straně. Plíce jsou také lehce asymetrický, se dvěma laloky na levé straně a 
tři na pravé straně.  

Genetické mechanismy  

Genetický mechanismus, který člověka DNA může říct vyvíjející se plod, který, například, by 
měl srdce jít na levé straně hrudníku je stále velmi špatně rozuměl. Zda takový mechanismus 
může být připojen ke genu pro otáčivosti (to může, například, také určovat, zda je vlevo nebo 
vpravo hemisféra mozku by se mělo stát dominantní), je rovněž znám.  

Ve svých nejranějších dnů, lidské embryo se zdá vyvinout zcela symetricky. Asymetrie, která 
později vyvine je myšlenka být způsoben mikroskopických vlasových monocilia uvnitř 
vyvíjejícího se embrya. Zatímco většina monocilia tendenci mávat sem a tam náhodně, spíše 
jako mořské řasy na mořském dně, monocilia v určité proteiny vše pohybují v konstantním 
směru zprava doleva, vytvoření jakéhosi rotace nebo směrového proudu, který se chová jako 
olovo -OFF mechanismus pro tělo k "vědět" doleva zprava.  

Japonský tým vedený Nobutaka Hirokawa nedávno podařilo identifikovat gen, který 
způsobuje tuto zleva pravou hnutí monocilia, a ukázaly, jak myši chované bez genu mají 50-50 
šance mít srdce na levé nebo pravé straně , Je možné, že takový gen může mít vliv na mozek (a 
tělesných) asymetrie, a tudíž může být teoreticky spojeny s lateralita. To vše není, nicméně, 
vysvětlit, proč tok monocilia zprava doleva a ne zleva doprava, ale to je si myslel, že by to 
mohlo být způsobeno čistě náhodnou událost ve velmi raném stádiu vývoje ( takzvaný 
"spontánní symetrie-lámání akce", jako například v přírodě se vyskytuje po celou dobu, 
analogický k situaci, kdy tužka je dáno na svém místě musí padat tak či onak).  

Situs inversus  

K dispozici je unikátní vrozená stav známý jako situs inversus, vyskytují se u méně než jeden z 
10000 lidí, ve kterém většina nebo všechny z vnitřních orgánů těla jsou obráceny, s srdce, 
žaludku a sleziny, která je na pravé straně, a játra a žluč na levé straně. Ve všech ostatních 
ohledech, anatomie dané osoby je všední, a často jedinci mohou žít plný a normální život. 
Existují dokonce vzácné případy identických dvojčat, kde jeden má na pravé straně srdce a 
druhý má normální levostrannou srdce, což ukazuje, že takové události je možné geneticky.  
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To bylo jednou si myslel, že situs inversus byla spojena s leváctví. Lodovico Richieri, v pozdní 
15. století, byl první, aby se tento vztah, i když Sir Thomas Brown poukázal na to, že v roce 
1648 situs inversus je statisticky mnohem vzácnější podmínka než levá -lateralita a tak dva je 
nepravděpodobné, že budou připojeny. V roce 1788, Matthew Baille produkoval definitivní 
důkaz, že situs inversus trpí může být také pravou rukou. Ale bez ohledu na to, nápad byl 
vzkříšen Andrew Buchanon v roce 1862, který "vysvětlil" efekt tím, že poznamená, že pravá 
polovina normálního lidského těla je o něco těžší, než na levé straně (jako ostatně to je, asi půl 
kila, z velké části v důsledku uspořádání vnitřních orgánů), tak, že lidé mají tendenci 
kompenzovat mírně naklánět doleva, čímž dává větší volnost pohybu do pravé paže. Lidé s 
situs inversus, proto, Buchanon tvrdil,, mají tendenci se mírně naklánět v opačném směru a 
nakonec levotočivou, důmyslný ale vědecky pochybný opodstatnění.  

V současné době se zdá jasné, že situs inversus nemá žádnou souvislost s lateralita vůbec, a 
takoví jedinci mohou být pravák nebo levák.  

Lateralita a Dětství  
 
65% novorozence mají tendenci obrátit hlavy vpravo když leží v 
postýlce, s 15% soustružení hlavy doleva, a asi 20% ukazuje žádné 
zvláštní preference. Většina kojenců několika měsíců věku, ať už 
nakonec ukáže být pravák nebo levák, mají tendenci držet chrastítko 
ve svých správných rukách delší než v jejich levé strany. Nicméně, to 
není vážně tvrdí, že tento druh jevu ve velmi raném věku může být 
skutečný důkaz lateralita.  
Vznik lateralita  

Lateralita jediný skutečně se objeví, když je zapotřebí určitý stupeň 
dovedností, a ruka specializace jakéhokoliv druhu jen opravdu začíná 
vykazovat po asi jednoho roku věku. Dokonce i tehdy, když, je obvykle doba experimentování 
a neustálé změny v ruce preferencí, někdy označované jako "chaotické fáze". To je dále 
zmatené tím, že pravá hemisféra má tendenci zrát před vlevo v mozcích lidské kojence ve věku 
asi jeden a tři mezi, a pak se tato asymetrie přesouvá zpět k levé hemisféry po asi třech let, 
během rozvoj jazykových schopností. To bylo poznamenal, že v obecné rovině, cesta k 
lateralita má tendenci být stabilnější mezi praváky dětmi než mezi leváky, kteří mají tendenci 
vykazovat větší výkyvy na cestě k vytvoření jejich rukou preference.  

Ruční volba, proto, obvykle není stabilizovat až kolem tří nebo čtyř let věku, kdy složitější 
činnosti, jako je psaní, řezání, atd, se naučil, včetně zvyku "překročení midline" (pomocí jedné 
ruky vykonávat činnosti, které jsou fyzicky na druhé straně těla). Jiné děti, však nemusí stanovit 
ruky přednost až do věku šest, sedm nebo dokonce osm.  

Geschwind-Galaburda hypotéza navrhuje Norman Geschwind a Albert Galaburda snaží 
vysvětlit rozdíly mezi pohlavími v kognitivních schopností mladých lidí tím, že v souvislosti je na 
lateralizace funkcí mozku. Podle hypotézy, mužský mozek dospívají později než ženských 
mozků, a levá hemisféra dozrává později, než vpravo.  

Dítě vzdělání  

Někteří pedagogové dítě věří, že je důležité, aby dítě vyvinout výraznou lateralita, tak či onak 
(s druhou rukou odsunuty do postavení asistenta nebo pomocné ruce) v době, kdy jsou tři 
nebo čtyři, takže motor programy V může být mozek stanovena důsledně, a dítě se může 
vyvinout rychlost a dovednosti v jemných motorických úkolech. Pokud tak neučiníte, může 
vést k motoru a / nebo kognitivní problémy, dále v dětství. Tato "Výběr", je třeba zdůraznit, 
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není úmyslné podpora určitého lateralita, pouze demonstrace nebo potvrzení dítěte přirozeně 
se vyskytující ve sporu, který by mohl být buď vpravo nebo vlevo. Zajímavé je, že tato potřeba 
určitou lateralita zdá zejména vztahovat na psaní, a smíšené lateralita v dalších úkolů, jako je 
jídlo, házení, atd, není spojen s motorem nebo kognitivní problémy.  

Na druhou stranu, velmi silné lateralita tendence v raném věku (před 18 měsíců), je obvykle 
považována za varovný signál možného hemiplegií (ochrnutí jedné straně těla) a možné 
budoucí vývojové problémy.  

Lateralita a Gender / sexualita  

Po celou dobu zaznamenané historii, levá je také spojována s samice a 

často, dalším zapojováním, se slabým a pasivní. Vzhledem k tomu, 

pravým lateralita bylo vždy tak rozšířená a tak dominantní, to 

automaticky stávají spojován v mnoha kulturách s síla, moc a aktivitě, 

tradičně mužské rysy. Levá, ve výchozím nastavení, a proto se stala 

strana ženskosti, slabost a pasivity.  

Takové přesvědčení jsou geograficky rozšířený a pozoroval skrz 
zaznamenanou historii. Například, mnoho kmenů v jižní Africe, výslovně 
odkazovat na pravé ruce jako "mužské ruky" a nalevo jako "ženské ruce." V hinduismu a 
Hatha jóga, pravá strana těla je považován za mužský, a levá strana žena. V dávných 
židovských tradic kabaly, levá pilíř Stromu života je žena pilíř, a pravý sloupek samec. Staří 
Keltové viděli levou stranu jako ženské a posvátné a spojeným s Měsíc, kult, který vyrostl 
kolem Pythagoras ve starověkém Řecku připojen na pravé straně s mužství, silou a dobroty. 
Křesťanství odvozený mnoho z jeho doktríny z těchto a mnoha dalších starých tradic, ale udělal 
další skok spojování samice vlevo se slabostí a dokonce i zlo.  

Výskyt laterality podle pohlaví  

Většina studií k závěru, že muži mají větší šanci být levák než ženy, a zdá se, platí bez ohledu 
na kultury nebo společnosti. Rozdíl není velký, ačkoli. Jedním z hlavních studie ustálený 
mužské leváctví u asi 11,6% a samice 8,6%; jiní ukazují příslušné procento 13% a 11%, 14% a 
10%, atd 2008 meta-analýza 144 dalších studií zjistili, že muži jsou v průměru o 23% větší 
pravděpodobnost, že budou levák, než ženy, které je zhruba v souladu s těmito výsledky. 
Obyčejně-citoval představa, že muži jsou dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude levák než 
ženy je prokazatelně falešný a neznámého původu.  

Různé možné důvody a vysvětlení byly předloženy k rozdílu mezi muži a ženami, včetně 
hladiny testosteronu (viz oddíl o biologické teorie lateralita ), Fighting hypotéza (viz oddíl o 
nestrannosti a boj ), atd, ale žádný přesvědčivý důvod Bylo zjištěno,. Vskutku, zdá se, že létat 
tváří v tvář nedávným důkazů, že mozek žen jsou obecně vyznačuje více inter-hemispheric 
připojení, zatímco mužský mozek více intra-hemispheric aktivitu (leváky typicky více inter-
hemispheric komunikaci nebo "cross-talk ").  

Sexuální orientace  

Vztah mezi lateralita a sexuální orientace - konkrétně, že homosexuálové jsou více 
pravděpodobné, že bude levák, než heterosexuálové - bylo navrženo několik výzkumníků v 
průběhu let. Ve skutečnosti, myšlenka sahá až hypotéze Sigmunda Freuda na konci 19. století, 
nebo, přesněji, k jeho učedníkům Wilhelm Stekel a Wilhelm Fliess, jejichž méně než vědecká 
tvrzení udeřil akord s mnoha šovinistů.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_biological.html&usg=ALkJrhioWkhZNsbqOY5G2VR8wVxreeTFGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_combat.html&usg=ALkJrhjE9GyJOea--lVvuMqm_RAG8ZBIgg
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Spojení mezi homosexualitou a leváctví možná navrhl, se v důsledku řady zarážející (i když 
velmi pravděpodobné, náhodných) podobnosti, a to jak statistických a kvalitativních, mezi 
dvěma jevy. Například, jak ovlivní asi 10% populace (alespoň podle některých měření); jak 
popsat pozice na kontinuum spíše než vše nebo nic tvrzení; oba jsou obtížné definovat a 
měření; oba postrádají zřejmou evoluční výhodu; a oba mají záhadně přetrvávaly, a dokonce 
dařilo, i tváří v tvář pronásledování. Je zajímavé, "levou rukou" byl americký slang pro 
homosexuální pro hodně z 20. století.  

Meta-analýza Martin Lalumière et al v roce 2000 ukázala výskyt leváctví o 39% ve 
homosexuálů (téměř čtyřnásobek očekávané míře). Ale důkaz je přinejlepším smíšená - 
například, studie 2002 naznačují korelaci mezi homosexuálními muži a leváctví, ale ne muže, 
zatímco studie 2003 ukázala, právě naopak (korelace u homosexuálních mužů, ale ne ženy) - a 
ne přesvědčivé vysvětlení odkazu byly předloženy.  

2001 studie Richard Green a Robert Young vyplývá, že osoby s poruchami pohlavní identity 
(transsexuálové) byla významně větší pravděpodobnost, že budou levoruký (nebo alespoň 
méně výlučně pravák) než u běžné populace. Studie se domníval, že zvýšené hladiny 
testosteronu v průběhu těhotenství může být snížena asymetrie v mozku plodu, což má za 
následek větší tendencí k leváctví. Studie také ukázala, 2008 vyšší než průměr leváctví mezi 
paraphiliacs (lidí, kteří mají extrémní nebo atypické sexuální touhy, například na neživé 
objekty, děti, neobvyklých situacích, atd).  

Lateralita a zvířata  
 
Existuje jen málo důkazů, že jiné non-lidé - dokonce i vyšší opice, naši 
nejbližší příbuzní evolučně řečeno - vykazovat žádné známky 
populace na úrovni lateralita. I když jednotlivá zvířata mají tendenci 
mít přednost ruční / tlapky (a opravdu jsou pozoruhodně zdráhají 
přejít od svého preferovaného rukou navzdory snahám zvířecích 
experimentátoři), žádná preference byla pozorována u druhu nebo 
populační úrovni, kde se zdá, zůstat v blízkosti 50% doprava a 50% 
doleva. Výzkumníci se dokonce pokusil chovat zvířata podle jejich 
tlapky preference, ale výsledné generace stále vykazují náhodný mix. 
Takže, i když nižší zvířata mohou ukázat lateralita, oni neukazují 
pravou lateralita nebo leváctví.  
Důkaz lateralita v Zvířata  

Během 1980, nicméně, některé studie začal ukazovat nějakou ruční preferenci mezi šimpanzi, 
ačkoli více tak v laboratorních studiích než ve studiích ve volné přírodě, a mnoho z výsledků 
bylo hotly sporné. Některé studie prokázaly pravák přednost asi 60% - významné, ale nic jako 
úrovně zkreslení pozorované u lidí.  

Bill Hopkins, na Yerkes regionální Primate Research Center v Atlantě, USA, se ještě více 
sporných pohledávek v posledních letech, tvrdí, že jeho zajetí šimpanzi vykazují 70% 
pravotočivý preference pro mnoho úkolů, které vyžadují manuální zručnost, rychlost, která 
stoupá k téměř 98% u velmi specifických úkolů, jako je přesné přes-rameno házení předmětů. 
Nicméně, pro každodenní úkoly souvisejících s potravinami (jako louskání ořechů nebo kopat 
med), sazba zůstává blíže k 50-50.  

Některé studie také vyplynulo ruční preference v poloopic (non-opičí primátů, jako jsou keře 
miminka, lemurů, atd, které jsou považovány za více primitivní evolučního hlediska, že buď 
lidoopi a opic). Snad předvídatelně, pravá ruka / tlapky byl obvykle dominantní jeden, nakonec 
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pro hlavní úkoly (ruky používané pochopit pobočky po skoku, například), přestože levice byla 
definitivně přednostní pro rychlé malé pohyby, jako je chytání hmyzu.  

To je ještě obecně uznáváno, že ostatní zvířata nevykazují nic podobného stejné síle ruky 
preference jako člověka, ale vody i nadále zakalený jako nové studie přinést nové a zajímavé 
výsledky. Například, zdá se, že některé další zvířata, která spoléhají na výrobu a analýzu 
komplexních zvuků, včetně velryb a zpěvných, také ukazují důkaz lateralizovaného mozku. 
Podle jedné studie, keporkaků byly také vidět, že vykazují 75% zálibu si pro plácl svého práva 
flukes na vodní hladině. Některé další aspekty laterality, zejména z očí, byly také pozorovány v 
mnoha nižších živočichů, od ropuch do ptáků na ryby.  

Zvířecí lateralita Mýty  

Mnohé internetové stránky jsou rádi tvrdí, že všechny lední medvědi jsou levák, ale to se 
ukáže být ještě další leváctví mýtus: ve skutečnosti, oni ukazují přednost 50-50 tlapky, s možná 
mírný preference za právo dle jedna studie. Další populární mýtus je, že všechny koně jsou 
levák / spárkaté. Koně jsou tradičně vedl a namontovat z levé strany a trénoval se obrátit na 
levé straně, a někteří lidé trvají na tom, že je to v zájmu využít přirozeného levou rukou, levou 
soustružení instinktem. Nedávný výzkum uvedeno v Applied Science Chování zvířat, i když, 
ukázalo, že asi 53% koní raději vést pravou nohou, 40% s levou a 7% nevykazovaly žádnou 
preferenci.  

Ve skutečnosti, jediný jiné zvíře, který byl zaznamenán výrazný populační úrovni leváctví 
zaujatost (a vlastně jediné zvíře vystavovat lateralita na něco podobného na stejné úrovni jako 
u lidí), se ukáže být papoušek, s 90% papoušků upřednostňujících left-noha pro uchopení, co 
se v jedné hlavní studii.  

Lateralita a náboženství  

Obřadů judaismu a křesťanství jsou projela s pro-vpravo / anti-levicových 

nálad. Pravá ruka se používá dát požehnání a dělat znamení kříže (přechod 

se s levou rukou je považován za pozitivně rouhavý v některých kruzích). 

Pravá ruka je spojena s Bohem a odešel s ďáblem, a to jak v náboženském 

umění a náboženství, a katolických školách, zejména byly vždy v popředí 

boje na vymýcení levou rukou psaní na školách. Ortodoxní Židé jsou 

výslovně učil že levá strana je poněkud nebezpečné.  

Během excesy křesťanských čarodějnice lovy 16. a 17. století Evropy, 
leváctví byl považován za tvrdý důkaz o posedlosti ďáblem a čarodějnictví (čarodějnice měli 
používat jejich levou ruku proklít lidí), a může skutečně přispět k předčasné úmrtí mnoha 
nevinných žen.  

Ale pravoruký předpojatost církve také ukázal, se v některých více nenápadně. To je 
prohlašoval, že až do renesance, náboženské obrazy Madony s dítětem téměř vždy ukázaly, že 
se dítě stane se konala na tradiční levé straně. Po asi 1450-1500, nicméně, tam byl téměř 
kompletní obrácení, s drtivou většinu obrazů ukazujících Madona drží dítě v její pravé paži.  
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Vlevo a vpravo v Bibli  

Bible křesťanství a judaismu je plná pozitivních odkazů na pravé straně a po pravé straně a 
negativních referencí vlevo (podle některých se počítá, více než 100 příznivé odkazy na pravou 
stranu a 25 nepříznivé odkazy vlevo). Existuje mnoho pasáží popisující privilegované postavení 
na pravici Boží, a několik dalších indikující preferenční pozici pravého Žalm 188 začíná, v 
žádných nejistých termínech, "pravá ruka Hospodinova je povýšen.; Pravá ruka Hospodinova 
činí statečně ". Další známý příklad je podobenství v evangeliu podle Matouše pastýře 
odděluje ovce od kozlů, kde ovce na pravé straně jsou požehnaný, který zdědí království 
nebeské, a kozy na levé straně jsou prokleti k věčnému zatracení s ďáblem a jeho anděly.  

Pouze dokonce nejasně pozitivní reference (i když ne particuarly čestný) se vyskytuje v Knize 
soudců, kde vrah Ehud používá jeho (neočekávané) leváctví zabít krále Moab, a tím uvolnit 
izraelských kmenů z Moabite nadvlády. Pro tento Ehud stal se oslavovaný jako židovský hrdina, 
a on se pravidelně objevuje v seznamech známých leváky.  

Jiná náboženství  

Existuje mnoho podobných pasáží povznášející pravou ruku v islámské svaté knihy, Koránu. V 
obou islámu a hinduismu, pravá ruka je obecně vyhrazeno pro čestné povolání, jako je 
manipulace s potravinami a slavnostních aktivit, zatímco levá ruka je určen pro potřebné, ale 
nečisté účely, jako je úklid sám po defekaci. Používání levé ruky pro ceremoniální účely je 
proto výrazně omezena, a v mnoha náboženských asijských zemích, nabízení a přijímání darů 
je vedena výhradně s pravou rukou. V buddhismu, pravá vidlice v cestě, je ten, který vede k 
Nirvana, zatímco levá ruka vidlice má být odmítnuto.  

V rámci magického bratrství moderního čarodějnictví a Wicca, Black Magic, který čerpá z 
zlovolných sil a používá se pro tmavé účely nebo pro rozvoj sebe sama, je někdy označován 
jako "Left-Hand Path", zatímco bílé, nebo dobré Magic je "Right-Hand Path" a zdůraznil, 
spiritualitu a dodržování morálního kodexu a uctívání božstev. Levá ruka hraje vedoucí roli v 
mnoha satanista ceremoniích (stejně jako proti směru hodinových ručiček rituály), ne proto, že 
z konkrétní víry ve svých vlastních kvalit, ale z velké části v záměrném rozporu s praxí většiny 
jiných náboženství.  

Levá ruka má určité několik pozitivních konotace v některých náboženstvích. V tantrického 
buddhismu, například, levá ruka reprezentuje moudrost. Mezi dávných Inků (a některé ze 
svých novodobých potomků) leváky byly věřil mít zvláštní duchovní schopnosti, včetně magie a 
léčení.  

Magical představ  

Výzkum ukázal, že leváky, a zejména smíšené leváky, je pravděpodobné, že bude náchylnější k 
pověrčivosti, víra v nadpřirozený, náboženství a magického myšlení obecně, obvykle 
odkazoval se na pod obecným termínem, "magické myšlenky". To bylo předpokládal, že odkaz 
může být připojen k možné souvislosti mezi smíšených lateralita a schizofrenie (viz oddíl 
lateralita a zdraví ), schizofrenici často havinge potíž rozlišovat realitu od bludy.  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_health.html&usg=ALkJrhgfwbQep3hPVv3UHpxGKY3RX-qBaQ
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Lateralita a politika  
 
Debata lateralita dotýká na téměř všechny aspekty života, možná nic 
víc než ve sféře politiky. Mnoho prominant politické osobnosti byly 
levoruký - nebo přinejmenším nominálně tak, malý výzkum odhalil, 
že problém není tak jednoznačný - a hodně inkoustu bylo vynaloženo 
ve snaze ukázat, že jejich politický úspěch byl z velké části jejich 
lateralita.  
Lateralita amerických prezidentů  

Zejména, hodně byl vyroben ze zdánlivě statisticky významné 
převaze leváky mezi posledních prezidentů Spojených států, tak to 
může být užitečné, aby zvážily otázku v nějakém detailu.  

Během posledních 30 let, tři nebo čtyři z posledních pěti amerických prezidentů byli levák: 
Barack Obama, Bill Clinton, George HW Bush a možná i Ronald Reagan, se George W. Bush je 
jediný jasný pravák během tohoto období , Reagan je často popisován jako všestranný, spíše 
než levou rukou, případně přírodní levák, který byl nucen přepnout do pravého lateralita jako 
dítě, ačkoli tam vlastně vypadá, že je žádný dokumentární důkaz pro tento přepínač, a snad 
žádný skutečný důvod mu nic jiného než pravák zvážit. Ve volbách 2008, se oba hlavní 
kandidáti (Barack Obama a John McCain) byl levák, a ve volbách v roce 1992 všechny tři hlavní 
kandidáti (George HW Bush, Bill Clinton a Ross Perot) byly.  

Při pohledu dále zpět, sedm z posledních čtrnácti prezidentů byly levákům nebo oboustranná 
(včetně, kromě čtyř uvedeno výše, Gerald Ford, Harry S. Truman a Herbert Hoover), která, i 
když méně překvapující, přesto se zdá velmi významné. Hoover a Truman, nicméně, ačkoli 
obvykle považovány za leváky, a to jak psal s jejich pravé ruce. Před Herbert Hoover v roce 
1929 lateralita amerických prezidentů je obtížné stanovit s jistotou, a během 18. a 19. století 
byl leváctví považován rovná se zdravotním postižením, a tak byl často potlačen od mladého 
věku. Neexistuje tedy žádný spolehlivý způsob, jak se vrátit dále extrapolovat statistiky. 
Celkově se na našeho nejlepšího vědomí, 6 nebo 7 z 42 amerických prezidentů od získání 
nezávislosti byly levák (asi 14% nebo 17%, v porovnání s 10-12% v obecné populaci). Pokud 
bychom také zahrnovat viceprezidenty, statistiky ukazují spíše všední 7 z 76 leváky (o 9%).  

Zatímco jasně statisticky významný ve srovnání s výskytem leváctví okolo 10% v populaci 
zeširoka, mnozí odepisují jev nedávné amerických prezidentů, jako pouhá náhoda, která je 
stále ještě věrohodné odpovědi. Jiní ho položil na skutečnost, že prezidenti často přesunout do 
politiky z profesních oblastí, které leváky jsou přitahovány k, zejména advokáty, hypotézu, 
který zůstává neprokázané a nepřesvědčivé. Stále jiní, i když se snažil vysvětlit, jak kvůli extra 
mentální odolnosti požadované pro leváky uspět v pravorukého světě, nebo v důsledku 
zvýšené schopnosti leváky pro zpracování jazyka v obou hemisfér mozku což vede k posílené 
komunikační dovednosti, holýma tvrzení do značné míry postrádá jakoukoliv vědecké 
justication.  

Je zajímavé si povšimnout, pro srovnání, že jen dva ze čtrnácti britského premiérů v 
poválečném období byly leváky (Winston Churchill, ačkoli často tvrdí leftie táboře, byl ve 
skutečnosti není), a každý kanadský ministerský předseda nejméně od roku 1980 (sedm ze 
sedmi) byl pravák. Tak, to je možná nedoporučuje připojit příliš velký význam k americké 
zkušenosti.  
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Levé a pravé křídlo politika  

Jen tak na okraj, použití "levého křídla" a "pravého křídla" v politickém kontextu nemá žádný 
zvláštní sémantický význam, ale vděčí za svou existenci na něco jako světské jako rozvržení 
krátkotrvajícího Národního shromáždění revoluční Francii v 1789, kde byl konzervativní 
šlechta sedí na pravé straně předsedajícího úředníka, a radikálů třetího stavu po jeho levici. 
Ačkoli opatření sezení skutečně změnil v průběhu let, sdružení pravé konzervatismu a odešel s 
radikalismem a socialismu přetrvávaly ve Francii, a byl postupně přijat jiných zemích.  

Docela proč francouzští šlechtici rozhodli sednout na pravé straně není znám, nicméně. Je 
možné, že si vybral pravou stranu ve víře, že to bylo lepší než nebo prestižní strana (víra běžné 
v mnoha starověkých kulturách, a silně podpořila dominantní křesťanského náboženství), nebo 
by to mohlo být zcela arbitrární a náhodné ,  

Lateralita a Road Use  
 
Důvody naše řidičské návyky a "pravidlo silnice" je zahalená 
tajemstvím a legend, a mylné představy a je nečinná spekulace 
přetékají. Lateralita může měli nějakou "ruku" v původních 
myšlenkových procesů, ale to se jistě stane méně a méně relevantní, 
protože čas je pryč na. Obě strany v debatě tvrdí, že jejich je 
neodmyslitelně jednodušší, lepší, bezpečnější, účinnější nebo 
"přirozenější" než ostatní, ale ve skutečnosti historický 
nepředvídané události bylo hlavním určujícím faktorem ve změně 
(nebo nedostatek změny).  

Zdá se pravděpodobné, že většina koní, vozíky a další vozidla 
původně jel na levé straně, praxe dosud pozorované v Británii a jejích 
koloniích a ex-kolonie, stejně jako několik dalších zemí, jako je Japonsko a Thajsko. Ve 
skutečnosti, v populaci jde, něco jako 32% na světě stále jede na levé straně, ale jízda na pravé 
straně se stala mnohem více populární, zejména v posledních staletích a desetiletích. Několik 
afrických, asijských a skandinávských zemí pouze změnil se k jízdě na pravé straně od druhé 
světové války, někteří až v roce 1970.  

Krátká historie provozních podmínkách  

Logika řízení vozidla nebo jízdu na levé straně (a předávání vpravo) pravděpodobně sahá až do 
starověkého Řecka, Egypta a Říma. Vskutku, do té doby, tam byl malý ve způsobu silnic a 
relativně málo cestovatele dělat cesty na jakoukoli vzdálenost. Při setkání s cizincem na silnici, 
to bylo vhodné mít zbraň mezi sebe a cizince, který pro praváky většinou znamenalo chůzi 
nebo jízdu na levé straně. Praxe byla dokonce formalizována v papežské ediktu papež Benefice 
kolem 1300AD, který řekl všechny své poutníky, aby na levé straně, a to se stalo zákonným 
požadavkem v Británii v roce 1773.  

Důvodem pro změnu řízení na pravé straně v některých zemích je méně jednoznačná a velmi 
legendou, ale mnozí věří, že to začalo ve Francii. Jedna verze má rolnictvo pomocí pravou 
stranu pro jejich vlastní bezpečnost, aby se předešlo nezodpovědné aristokraty, kteří jeli na 
levé straně, většinového zvyku, která pokračovala po revoluci. V další verzi, Napoleon 
Bonaparte byl levák (tvrzení, že je diskutabilní, přinejmenším), a on trval na tom, s jeho vojáky 
vždy cestovat na pravé straně silnice (tedy, pravděpodobně, předávání ho na jeho dominantní 
levou stranu ). Ať tak či onak, zvyk stal zakořeněné ve Francii, francouzské kolonie a 
francouzské ovládal části Evropy (zvláště po Napoleonově budování říše), ačkoli několik 
evropských zemí neměl zarovnat sebe dokud ne jak pozdní jako 20. století.  
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Postupů pro řízení vozidel v Severní a Jižní Americe  

To je argumentoval, že Nový svět byl kolonizován v (pravé straně jízdy) francouzština, 
holandština a španělština, než angličtina se stala dominantní, takže zvyk jízdy na pravé straně 
byla již zakořeněné v kontinentu. To by bylo dlouho před Napoleonem, nebo francouzské 
revoluce, i když, a proto není jasné, proč jízdy na pravé straně se pak normou. Podle jiných, v 
době, kdy americké nezávislosti, francouzský generál Lafayette údajně radil revolucionáře z 
války za nezávislost, které by měly zajistit uplatňování jízdy vpravo jako civilizované a moderní 
věc.  

Ale možná ještě přesvědčivější vysvětlení se točí kolem velkých multi-koňskými nákladních 
vozů, které ovládaly amerických silnicích do konce 18. století, jejíž uspořádání potřebný 
ovladač sedět na zadním levém koně s bičem v jeho levé ruce. Bylo to jednodušší pro takové 
vozidlo řídit na pravé straně silnice, takže řidič mohl zajistit, že byl pokoj projít, a tak mohl lépe 
vidět na silnici před sebou. Ostatní sdílet silnici s těmito monster dopravní prostě přijala stejný 
zvyk z nutnosti.  

To bylo zjevně není, nicméně, organizovaný a logický vývoj. Kanada je dobrým příkladem 
složitosti a chaos v procesu, se svými francouzskými-ovlivňoval pravé straně řidiče a jeho 
angličtina-ovlivňoval ovladačů na levé straně, které sdílejí silnice po staletí , To bylo jen v roce 
1920, protože objem dopravy dramaticky vzrostl, a automobily se staly běžnější, že někteří 
pravostranný rovnoměrnost zde byla uložena (1947 v případě Newfoundland). Chcete-li pořídit 
evropský příklad, jak nedávno jako na počátku 20. století, řidiči ve většině z italských měst jel 
na tradiční levé straně, zatímco většina ze zbytku země jel vpravo!  

Náhodný Úryvky  

 

 Tam je malé městečko s názvem 
Left Hand v Západní Virginii, 
USA, jen kousek od měst, s názvy 
jako Mudfork, Shock, romantika a 
Looneyville. Město je 
pravděpodobně pojmenované po 
levém břehu místního řeky.  

 Tam je pivovar v Longmont, 
Colorado, USA, nazvaný levou 
ruku Brewing Company, 
pojmenovaný na počest náčelníka 
Niwot, jehož kmen přezimovali v 
místní oblasti (jižní Arapahoe slovo "Niwot" znamená levou rukou). Mezi jejich várek 
jsou Sawtooth pivo, mléko Stout Nitro, 400 libra opice, dobrý Juju pivo a probudit 
Mrtvého Stout.  

 Leftorium je prodejna v Springfield Mall běh Ned Flanders, většina zpolitizovaná z 
levák charaktery v Matt Groening 's populární animované show The Simpsons. O 
třetinu obyvatel Springfieldu jsou levák (jako je Matt Groening sám), včetně Bart a 
Maggie Simpsonové, Moe Bartender, pana Skinnera a pana Burnse.  

 Tam býval časopis, nyní zaniklý, pro a asi levák lidé volali, přiměřeně dost, Lefthander 
Magazine, který byl publikován bi-měsíční podle leváctví organizace advokacie leváky 
International. Časopis otevřel dozadu, a sloupy a dokonce i slova sám běžel zprava 
doleva.  
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 Juniata College ve městě Huntingdon, Pennsylvania, USA, nabízí 1.000 dolarů 
stipendium za jakékoliv leváky, kteří se účastní kurzů na vysoké škole. To je známé jako 
Frederick a Mary F. Beckley stipendium, a je nabízen na leváky, kteří také vykazují 
dobré studijní výsledky a slibné vyhlídky do budoucna.  

 Polo (hra hrála na koni s dřevěnou míčem a dlouhou rukojetí dřevěnou paličkou), je 
jediný sport, kde je levák hra výslovně zakázáno, a to je v podstatě pro osobní 
bezpečnostních důvodů.  

 Výzkum ukázal, že obecně, v přímém neovlivněn volby, lidé mají tendenci dávat 
přednost věci (např objekty, obrázky, lidi, atd), se kterými se setkávají na stejné straně 
jako jejich dominantní ruky. Tak, levák, žádal, aby si vybrat mezi dvěma objekty, má 
tendenci k vyzvednutí na levé ruky jeden.  

 Bylo také prokázáno, že naše vzpomínky nízkou prioritu, aby informace o tom, vlevo-
vpravo orientací, ve srovnání s nahoru-dolů a vpřed a vzad, předpokladem je, že rozdíl 
mezi levým a pravým, je nepravděpodobné, že by na život ohrožující význam.  

 Ve své knize Muž, který si spletl svou ženu s kloboukem, Oliver Sacks popisuje ženu, u 
nichž masivní mrtvici zcela zničil její schopnost vidět, nebo dokonce představit si, na 
levé straně cokoliv. Například by se dal rtěnku pouze na pravé straně úst, zcela 
neuvědomuje, že na levé straně vůbec existuje. Měla by se jíst jen pravou stranu talíř s 
jídlem, a byl jen schopný jíst více než půl deska plná otočením sebe zcela vpravo (ona 
byla fyzicky schopen otočit doleva), dokud další potraviny přišel do pohledu , kterou 
by pak jíst pravou polovinu, atd.  

 Všechna zvířata a mnoho lidí potíž rozlišovat vlevo zprava, obtíž nesetkala s ostatními 
dichotomie v nahoru-dolů a zepředu dozadu. To může být proto, že rozdíl mezi levicí a 
pravicí, na rozdíl od nahoru-dolů a přední-zadní, hraje téměř žádnou roli v přírodním 
světě, a téměř všechny přirozené organismy jsou obecně horizontálně symetrické.  

 Jedna studie ukázala, že 19% z Michigan State University profesory mít alespoň občas 
potíže při určování jejich odešel od svého práva (včetně 2%, kteří mají potíže "po celou 
dobu", a 6%, kteří mají potíže "často"). Podobné výsledky byly zjištěny mezi lékaři, 
absolventy vysokých škol a členů Mensy. Zejména ženy i leváky nahlásit více zmatku 
než muži a praváky.  

 

 

Historie lateralita  

Lidé, co můžeme říci, prokázaly výrazné lateralita v celé historii, 

od prvních dnů pravěku , přes starověké civilizace Egypta, 

Řecka a Říma, na více nedávné historii středověké a moderní 

doby.  

Přes všechny tyto dlouhé historie, pravým lateralita byla 
většina a výchozí lateralita. Left-lateralita, a to vždy v malé 
menšině, byla často odradit, odsouzeny a diskriminováni, 
občas násilně.  

Pro větší pohodlí, příběh lateralita byla rozdělena do těchto 
širokých obdobích:  

 Pravěk  
 Dějiny starověku  
 Nedávná historie  
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Historie lateralita - Pravěk  

Ve snaze identifikovat ve chvíli, kdy, kde a jak se lidstvo stalo se tak 

silně pravák, mnoho studií bylo provedeno určit, zda Pračlověk se 

projevuje známky lateralita. Přestože naše zdroje jsou značně 

omezené, se zdá, že i v hlubinách prehistorie, muž byl vždy převážně 

praváci zvířat.  

Tak dlouho, jak před 1.500.000rok, podle archeolog Nicholas Toth, 
více než polovina z prvních kamenných nástrojů byly vytesány s 
pravou rukou - jeden z prvních doložitelný projev lateralita - i když převaha starší doby 
kamenné praváky nebyl dramatický (někde v oblasti 56%, v závislosti na studii v Toth). 
1600000 rok starý Homo ergaster kostra nalezena v Keni Richard Leakey a jeho tým ukazuje 
nějaký důkaz pravého lateralita v délce loketní kosti kostí a hloubky, s nimiž deltového svaly 
se vážou k klíční kosti, i když jen málo může být oprávněně k závěru, z evidence pouze jednoho 
jedince. Další důkaz od poničeným lebek paviánů naznačují, že Australopithecus africanus, 
vzdálený předek z doby před 2-3 miliony rok, zdá se, že hlavně udeřen svou kořist k smrti v 
pravoruké způsobem.  

Studie kostry a zubů Homo neanderthalensis a Homo heidelbergensis obvykle označují 
robustnější pravé paže a ramena (v souladu s pravotočivý kopí-házení) a zub nosí v souladu s 
jídlem se konala v pravé ruce, což naznačuje trend směrem k pravé lateralita as Před dlouho 
jako snad 500.000 rok. Spíše výstřední teorie navrhl Stan Gooch navrhne, že Homo 
neanderthalensis byl závod levák, ale Gooch nabízí žádný skutečný vědecký důkaz, a myšlenka 
byla komplexně vyvráceny.  

Lateralita v evoluci člověka  

Jako lidé se vyvinuli a jejich mozky zvětšovala, mozek se stal lateralizovaného a jedna strana se 
stala dominantní, i když docela proč to byla levá hemisféra, která se stala dominantou je stále 
otevřený dohadu. To je si myslel, že lateralita a specializace hemisfér mozku byl evoluční krok 
směrem k větší účinnosti nějak, v podstatě stejným způsobem jako dělbě práce v továrně je 
výroba efektivnější díky specializovaným a samostatných pracovních funkcí. Vývoj v evoluci 
člověka, který mnoho učenců naznačují, začal celý proces mozkovou hemisférou specializace a 
nestrannosti u lidí byl časné použití nástrojů, konkrétně házet kameny na kořisti a predátorů. 
Ve skutečnosti, podle některých, vývoj tohoto klíčového lidská vlastnost, řeči, může dokonce 
být považován za odnož složité spleti propojených neuronů, které původně vyvinut v jedné 
hemisféře mozku pomáhat hrubé a jemné motoriky skalní házení , Tam je více diskuse o 
evoluční aspektech a důsledcích lateralita v sekci o evolučních teorií lateralita .  

Vyvstává otázka, i když, jak na to, co evoluční výhoda leváctví v jednotlivých přiznává. Proč 
nejsme všichni pravák? To bylo argumentoval, že někteří více distribuované a pravé hemisféry 
mozku dominantní uspořádání leváky může pomoci jim pamatovat památek a obrazy, které se 
týkají směr (visual-prostorové funkce běžně prováděné v pravém hemisféry mozku), a tak 
levoruký lidé mohou být lepší v navigaci svou cestu neznámým terénem, užitečná dovednost v 
prehistorických dobách. Tam je, nicméně, zřetelná skupina výhodou ve společné a 
konzistentní lateralita, z hlediska účinnosti, rychlosti a snížení nehod (představit, například, 
jeden ze tým scythers kosení na druhé straně ke zbytku). Jako lidské společnosti se staly více 
pevných a agrární, proto, oni začali těžit z konzistence praváky úmluv, výtvory a nástroje, 
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zatímco výhody leváky 'v prostorové integrace a navigace se staly méně důležité v usadili 
zemědělských komunitách.  

Vzhledem k tomu, že lateralita je, alespoň do určité míry, dědičný rys (viz oddíl o genetických 
teorií lateralita ), což naznačuje, že tam musí být alespoň některé evoluční výhoda leváctví, v 
některých situacích v každém případě. Někteří zvažují předpokládaný bojovou výhodu leváctví, 
takzvané bojové hypotéza, i když to není v žádném případě nesporné. Michael Corballis, který 
podporuje genetické teorii lateralita , argumentuje tím, že lateralita objevily kvůli mutaci v 
určitém okamžiku evoluce Homo sapiens v Africe asi před 150.000 až 200.000 rok, a šíří 
poměrně rychle poté přes populace. On také používá tuto teorii vysvětlit zdánlivou stabilitu v 
relativních poměrech leváky a praváky po dlouhou dobu (viz níže).  

 

Pozdní doba kamenná  

Jak Stone Age postupoval, podíl pravým pro leváky se zdá, že se zvýšil, což svědčí ještě více 
silně evoluční výhoda v silném pravém lateralita. Studie Stanley Coren a Clare Poráč, a od 
Charlotte Faurie a Michel Raymond, z prehistorických ručních tracings v jeskyních ve Francii a 
Španělsku, naznačují, že asi před 30.000 roky, alespoň 75% bylo pravděpodobně pravák. Jiné 
studie použití nástrojů v tomto období zadní to.  

Je zajímavé, i když, nasvědčuje tomu, že, jelikož Horní paleolitu (asi před 10.000 roky), došlo k 
velmi malé změny v poměru leváky, který pokračuje kolem 10% (s některými kulturními 
variacemi). Analýza Stanley Coren a Clare Poráč z leváctví v uměleckých dílech (obrazy, kresby 
a sochy, ve kterém člověk používá jednu ruku nebo jiné provádět některé kvalifikované akce, 
od házení kopím na palebný šipku vyšívání), ukazuje pozoruhodně konzistentní záznam o 
zhruba 10% leváctví sahající více než 5000 let.  

Ať tak či onak, zdá se, že pravým lateralita stal převládající přes všechny lidské kultury. Mnoho 
současní domorodé kultury, od řeky Niger na stepi jižní Afriky na ostrovy v Pacifiku, kteří stále 
drží na velmi starobylé tradice, jdou tak daleko, že zakázat naprostý použití levé ruky, s 
některými kulturami i vazby levou paži k tělu nebo rituálně opaření ji v raném dětství. 
Nicméně, někteří výzkumníci, pozoruhodně Fred Previc, prohlašovali, že procento pravého 
lateralita je ve skutečnosti menší, více primitivních kultur.  

Jiné studie, jako například, že John Dawson v roce 1970, také zjistili, že kočovné národy, jako 
je Inuit a australských domorodců, ukázala vyšší než průměrné sazby leváctví, i když rozdíl, 
pokud existuje, není velká. Nároky na existenci zcela (nebo dokonce převážně) levák kmeny, 
jak byly provedeny z času na čas v literatuře, to vše se ukázalo být falešné nebo na základě 
příběhů nespolehlivých cestujících.  

Historie lateralita - Ancient History  

Tam je nějaký důkaz, že všechny z prvních velkých civilizací světa - 

od dávných Mesopotamians Egyptským, Řeků a Římanů - byly silně 

zkreslené směrem k pravici. Pravá ruka bohů byla považována za 

uzdravení a dobročinný, zatímco jejich levá ruka byla použita pro 

kletby či způsobení zranění. V silně anti-levicové Staří Egypťané 

často líčen své nepřátele jako levák, zatímco oni byli spravedliví 

dextrals.   
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V téměř všechny z těchto kultur, pravá ruka byla použita pro obřady a k jídlu, a pravá strana 
byla vždy oblíbenou pozici. Zajímavým příkladem toho, jak hluboko toto zkreslení šel může být 
viděn v asyrské dekorativním Basreliéfy sochařství, ve kterém dvě čísla duch se zdají být 
téměř zcela symetrické zrcadlové obrazy, s výjimkou, že při bližším, je jasné, že obě čísla jsou 
používat jejich pravou ruku k provedení rituálu.  

Všechny Abrahámská náboženství (judaismus, křesťanství a islám) se vyvinul ze silně praváky 
kultur na Blízkém východě, jak je vidět podrobněji v oddíle o nestrannosti a náboženství .  

Starověké Řecko  

Staří Řekové, i takové inteligentní a racionální lidé jako Platóna a Aristotela, téměř vždy 
spojeny právo s dobrem a na levé straně zla a kriminality. Velký filozof Platón byl přesvědčen, 
že končetiny jsou přirozeně stejné síly a schopnosti, a že jakákoli lateralita je kulturně předán. 
Ve skutečnosti, on šel tak daleko, že vinu leváctví na nešikovné matek a sester, kteří 
nedokázali adekvátně školy své děti ve správný způsob, jak dělat věci, Aristoteles, na druhé 
straně, věřil, že lateralita člověka byl přirozený a zdědil.  

Ještě před Plato, Pythagoreans uvedena deset první principy, z nichž každá se skládala z párů 
protikladů, a to přijde jako žádné překvapení, že právo je uvedena na stejné straně jako male 
přímé, světlo, dobré, atd, zatímco levá je uvedena vedle žena, křivý, temnota a zlo. Časný 
řecký filosof Anaxagoras dospěl k závěru, tajemně, že spermie z levého varlete produkoval 
holka děti, zatímco spermie ze správných produkoval chlapci, přetrvávající myšlenky, která 
vedla k staletí bolestivých a neúčinných pokusů o genetické manipulace. Alexandr Veliký 
(obvykle označené levák sám, i když bez důkazů), tvrdil, že si podmanil zemi levorukých lidí, i 
když nárok je neopodstatněná.  

Starověký Řím  

Vlivný Starověcí Římané byli také velmi pro-right-lateralita. Podle některých, nosit snubní 
prsten na třetím prstu levé ruky vznikla s Římany, idea je, aby odrazit zlo spojené s levém 
(nebo, možná, široce zastávaný názor, že prst byl přímo spojen s srdce prostřednictvím lásky 
"žíly"). Moderní praxe třást pravou ruku na pozdrav se datuje do římské zvyku dotýkat pravé 
ruce k prokázání nepřítomnosti skryté zbraně. Cynici tvrdí, že tento rituál byl pozitivně 
povzbuzen notoricky paranoidní Juliuse Caesara (který je také široce věřil k byli levák, i když 
opět bez důkazu).  

Starověká Čína  

Zajímavé je, Starověká Čína měl některé velmi odlišné názory týkající se vlevo a vpravo, 
zejména pokud jde o čínské dichotomii jin a jang. Yin byl spojován s ženskost, předkládání, 
krve a země, ale také s pravou stranou, zatímco jang byl spojován s mužností, vedení, světlo, 
slunce a možná překvapivě, na levé straně. Bez ohledu, i když, Čína by pokračoval se stát 
jedním z nejotevřenějších ochránců pravotočivou dominance.  
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Historie lateralita - Nedávná historie  
 
Málo je známo o praktik a postojů vůči lateralita Během 
středověku, ale není tam žádný důvod předpokládat, že to byl 
nějaký osvícenější než to, co přišli před ním a co to podařilo.  

Pod pomýlené záštitou mocné katolické církve, leváctví byl rázně 
utlačovaných ve středověké Evropě, i když ne v žádném 
systematickým způsobem. Leváky byli obviněni z běžně stýká s 
ďáblem a během výstřelky inkvizice a čarodějnických lovech v 15. a 16. století, leváctví bylo 
někdy považováno za dostatečné k identifikaci ženu jako čarodějnice, a přispívat k ní následné 
odsouzení a poprava.  

18. a 19. století  

Navzdory omezené reforem osvícenství a osvícenství, 18. a 19. století byly zvláště tvrdě na 
leváky, a diskriminace proti nim stal zakořeněné a institucionalizovaný. I v relativně 
svobodných společnostech v Severní Americe a západní Evropě, záměrné a někdy brutální 
pokusy potlačit leváctví a ukládají shodu ve vzdělávacím systému byly endemický během této 
doby, včetně takových praktik, jako vázání levou ruku dítěte za jeho židli nebo desátník trest 
pro každého, kdo chytil psaní s levou rukou.  

Neslavný (ale vlivný) 19. století lékař Cesare Lambroso, který identifikoval různé tváře a rasové 
charakteristiky s trestním rysy, obrátil svou pozornost k lateralita na konci století a na začátku 
příští a možná není divu, že identifikoval levým lateralita jako značka patologického chování, 
divokostí a kriminalitou. To nebylo až do objevy Paul Broca 's o lateralizace mozku v roce 
1860, že vědecký zájem v lateralita začala, a některých předběžných a zjednodušující studie 
byly provedeny na konci 19. století. Tam byl další vrchol zájmu v roce 1930, ale seriózní studie 
se opravdu vzlétnout až 1970.  

V klasický příklad viktoriánské idealismu na konci 19. století a začátku 20., tam bylo hnutí na 
podporu obojakost. Ambidextral Kultura Společnost, založená John Jackson, prohlašoval, že 
to by se zlepšit úděl celého lidstva, pokud se všichni by se naučí používat obě ruce stejně. 
Mimo jiné, Lord Robert Baden-Powell byl zanícený účastník z toho naučil obojakost hnutí, 
ačkoli to bylo krátkodobé a neměl žádný trvalý vliv (Lord Baden-Powell, mimochodem, byl 
přirozeně pravák, v rozporu s tvrzeními mnoho internetových stránek, a levou rukou 
handshake se ustavují mezi jeho nově vytvořené Skauti pohyb byl pravděpodobně založen na 
africkém kmeni se setkal na svých cestách, kteří pozdravili s jejich levice rukama ukázat důvěru 
tím, že sníží jejich štíty).  

20. století  

Ale diskriminační praktiky a postoje proti leváky přetrvával dobře do 20. století. V polovině 
století, významný americký psychoanalytik Abram Blau se stále naznačuje, že leváctví bylo 
pouze kvůli zvrácenosti a výsledek emocionální negativismu, na stejné úrovni s tvrdošíjně 
odmítá dítěte jíst všechno na svém talíři. Jako dospělí, Blau tvrdil, leváky stal tvrdohlavý, 
vzpurný, rigidní a (z nějakého důvodu) posedlý čistotou. Přibližně ve stejnou dobu, vlivný 
britský vzdělávací psycholog Cyril Burt byl také popisoval levákům jako "tvrdohlavý a 
tvrdohlavý", stejně jako "trapné" a "nemotorný".  

To bylo jen v poválečných letech, pod vlivem John orosený 's progresivní hnutí vzdělání, že 
určité množství tolerance pro jednotlivé rozdíly a neshody vyvinuté. Ale i pak, samozřejmě až v 
letech 1960 až 1970, katolických učitelů škol zejména běžně způsobené tělesné tresty a 
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psychologický tlak na leváky studentů, sahat od obvinění z bytí v součinnosti s ďáblem, aby, 
bizarně, je komunista.  

Zemí sovětského bloku i nadále zachovat přísné politiky proti leváctví že přetrvávalo až do 
1970. Španělsko, Itálie, Jugoslávie a země železné opony všichni dělali pravák psaní povinné 
ve škole. V Albánii, leváctví byl skutečně prohlášen za protiprávní a bylo postižitelné jako 
trestný čin.  

I v relativně otevřenou mysl a informovaného dnešní společnosti, rodičů a učitelů mohou 
podpořit levou rukou dítě přejít z nejlepších motivů, jako je skutečné touhy, aby se jejich život 
jednodušší v převážně pravou rukou světě. Samotné děti mohou uložit své vlastní vzájemný 
tlak, aby v souladu s normami většinové, a dobré procento přírodních leváky vyprávět o svých 
vlastních sebepoškozování pokusy přepnout ruce během dětství.  

Slavné leváky  

Většina webových stránek o leváctví zahrnovat nějaký druh 

seznamu slavných leváky, často jako vrchol lokality, a tak často, jak 

to purporting "dokázat" nějakým způsobem převahu leváky a jejich 

statistická přes-reprezentace ve světové historii a kultuře. Bohužel, 

tyto seznamy ad hoc dokázat nic, a při neexistenci srovnatelné 

seznamu praváky, nejsou ve skutečnosti doložit nepřiměřenou 

přítomnost leváctví v dějinách světa.  

Opravdu, v některých ohledech slouží k upozornit na skrovnými 
leváky mezi velcí vědci, filozofové, spisovatelé, průzkumníci a ženy 
vůdci. Rychlá kontrola proti hrstce běžně používaných seznamů 
nejvlivnějších lidí v historii získá (statisticky očekávané), mít za 
následek, že mezi asi 10% a 15% jsou leváky, ačkoli některé seznamy obsahují až 25% leváky ( 
a to je založen na poměrně nadějné a nepřesných seznamů leváky ve společné měně, na 
internetu, které, jak ukážu dále, je poněkud přehnané a nezdravý opatření na prvním místě).  

Nespolehlivost internetových seznamů  

Bohužel, mnoho, ne-li většina z těchto seznamů jsou přinejlepším nespolehlivé a přinejhorším 
zavádějící, problém umocněn tím, že vlastní obtížnosti definování a měření leváctví (viz 
kapitola Měření lateralita ), a nespolehlivost a časté nedůslednost životopisný a historická 
data. Problém je ještě umocněn ještě dále, jak mnoho webových stránek a blogů 
bezmyšlenkovitě chyby a omyly kopírování chtě nechtě, a tak trvají na internetu je již 
roztřeseně "konvenční moudrost". Některé seznamy také natáhnout definici "důležité" a 
"slavný" poněkud, v zájmu (pravděpodobně) polstrování je ven, nebo dělat je vypadat ještě 
působivější.  

V mém seznamu , musely provést některé redakční rozhodnutí o tom, kdo zahrnovat a kdo 
vyloučit, z nichž některé bude nepochybně diskutabilní. Snažil jsem se vyhnout chybám tím, že 
zkoumá další, hledal pevné důkazy, a tím, že nejpřesvědčivější (spíše než konsenzuální) 
polohy. Například, vágní "fámy", by nemělo být považováno za důkaz. Více informací o 
některých jednotlivých případech lze nalézt v oddílech o nestrannosti a hudby , nestrannosti a 
umělecké schopnosti , lateralita a intelektu , nestrannosti a vojenské vedení , lateralita a 
sportu , nestrannosti a politika , atd  
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To dělá někdy zdát, že čím více se člověk podívá do mnoha z nároků na levém lateralita 
slavných lidí, tím slabší tyto pohledávky stanou, ale mým záměrem zde není pravák 
evangelizace, ale rovnováhu a integrity. Víc než cokoli jiného, celý výkon sloužil přinést domů, 
jak těžké je definovat lateralita, a posoudit lateralita i známých, moderní a vysoce osobností 
veřejného života. Nepochybuji o tom, že chyby v stále existují tomto seznamu , i když se zdá 
docela pravděpodobné, že může dobře dojde k chybám v obou směrech.  

Inkluze a Výluky  

Mnoho známých jmen se pravidelně objevují jako leváky, v různých dobách av různých 
publikacích, navzdory listinné důkazy, které jak se zdá, přesvědčivě prokázat, že jsou, nebo 
byli, pravou rukou. Patří mezi ně: Rembrandt van Rijn, Pablo Picasso, Edvard Munch, Sergeje 
Rachmaninova, Benjamin Britten, Bob Dylan, Glen Campbell, Robert Plant, Marka Twaina, 
Jamese Michener, Friedrich Nietzsche, Albert Einstein, Charlese Darwina, Linus Pauling, 
Sigmund Freud, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Marilyn Munroe, Robert de Niro, Jim 
Carrey, Sylvester Stallone, River Phoenix, Ben Hogan a Romário. Jsem vyloučeny ty z mého 
seznamu .  

Tam je mnohem delší seznam slavných lidí, kteří jsou často prohlašoval, že je levák, ale kde 
důkaz pro toto se zdá zcela nedostatečná (a často je těžké vědět, kde tvrzení jejich leváctví 
vlastně pocházejí). Tento seznam obsahuje: Raphaela, Peter Paul Rubens, Henri de Toulouse-
Lautrec, Vincent van Gogh, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwiga 
van Beethovena, Serge Prokofjeva, Maurice Ravel, Enrico Caruso, Pablo Casals, Carly 
Simonová, Sting, Celine Dion, Johann Wolfgang von Goethe, HG Wells, Lewis Carroll, Franz 
Kafka, Germaine Greer, Ramses II, Simón Bolívar, Otto von Bismarck, generál George Patton, 
Fidel Castro, King Louis XVI, King George II, King George IV, král Edward VIII, královna 
Elizabeth II, princ Charles, John F. Kennedy, Colin Powell, Clarence Darrow, Bobby Fischer, 
Greta Garbo, Betty Grable, George Burns, Danny Kaye, Ginger Rogers, Rex Harrison, Faye 
Dunaway, Fred Astaire, Terry -Thomas, Terence Stamp, Peter Ustinov, Shirley MacLaine, 
Woody Harrelson, Pierce Brosnan, Gary Oldman, Mickey Rourke, Kenneth Branagh, Joel 
Coen, Marcel Marceau, David Letterman, Steve Forbes, Isaac Newton, Albert Schweitzer, 
Alan Turing, Neil Armstrong , Gerhard Berger, Johann Cruyff, Pele, Bobby Charlton, Mike 
Tyson a Joe Frazier. Při neexistenci jakékoliv přesvědčivé důkazy o zařazení, jsem si strčil svůj 
krk tady a vyloučen je z mého seznamu , ale pokud někdo může poskytnout nějaké 
přesvědčivé důkazy o tom, proč některé z těchto lidí by měly být zahrnuty, bude radostí jsem 
je považují.  

Tam je dokonce i některé docela přesvědčivý důkaz, že některé z plakátu chlapců leváctví, 
včetně Leonarda da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Albrechta Dürera, Alexander Veliký, 
Charlemagne, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Johanka z Arku, Henry Ford a Aristotela, 
může skutečně pravdu rukou (viz části o nestrannosti a umělecké schopnosti , lateralita a 
intelektu a nestrannosti a vojenské vedení pro další podrobnosti). Nicméně, v zájmu udržení 
míru a vyhnout se, co by mohlo vypadat, že je "hon na čarodějnice", jsem zařadil tyto v mém 
seznamu (s kvalifikací "diskutabilní"), až vznikne dále přesvědčivější důkaz o opaku.  

Pro hodně stejný důvod, jsem zařadil mnoho sportovců (např Rafael Nadal, Marvin Hagler, 
Phil Mickelson, Mike Weir, atd), kteří hrají své sportovní levák, ale je pravák v každém jiném 
ohledu, stejně jako ty, které (např Oscar de la Hoya, Arnold Palmer, atd), kteří hrají své 
sportovní pravák, ale jsou levák pro většinu jiné účely. Maria Šarapovová self-tvrdí, že ona je 
"přirozeně levičák", ale teď hraje pravou rukou ( Někdy dočasně přepne v případě potřeby) a 
zdá se, mít pravdu-podal v jiných ohledech.  
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Stejně tak existuje mnoho filmové a televizní hvězdy (např Charlie Chaplin, Harpo Marx, 
Robert Redford, Steve McQueen, Brad Pitt, Tom Cruise, Kenneth Branagh, atd), kteří jsou 
široce hlášeny být levák, i když byly široce fotografoval psaní s jejich pravou rukou a provádět 
mnoho dalších základních úkolů pravák. Nemám strávil více času a úsilí ve snaze vyvrátit jejich 
leváctví, pouze si poznamenali v mém seznamu , že psát pravou rukou.  

Seznam slavných leváky  

Tento seznam se nesnaží být komplexní nebo definitivní, pouze orientační a ilustrativní. Každý 

takový seznam je nutně výsledkem osobního výběru redakce, a jsem vysvětlil některé z mých 

úvah inkluze a vyloučení na Famous leváky stránky, stejně jako na konkrétní stránky objektu, 

jako lateralita a hudby , nestrannosti a umělecké schopnosti , Lateralita a Intellect , Lateralita a 

vojenské vedení , Lateralita a sport , Lateralita a politika , atd.  

Kde jsem zařadil lidi pochybné nebo částečného leváctví v seznamu, jsem se snažil dát nějaké 
vysvětlení ve sloupci poznámky (až něco ukázat, že taková kategorizace je jen zřídka 
jednoduché, ale také uvést, že tento seznam pravděpodobně dává přehnané obraz o rozsahu 
leváctví ve veřejné sféře).  

Dokonce i kategorizace okupace a země byla nutně zjednodušený (v zájmu udržení nízké 
množství různých kategorií), a není pochyb o tom také otevřený kritice a diskusi.  

Ale tady, na to, co to stojí za to, je můj vlastní seznam. To je uveden v abecedním pořadí podle 
jména ve výchozím nastavení, ale můžete kliknutím na nadpisy re-order seznam podle země, 
povolání nebo Date. Klepněte na záhlaví znovu změnit ze vzestupného na sestupné. Odkazy 
jsou položky Wikipedie pro jednotlivce.  

Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Abbas, Mahmoud  Palestina  Politik  1935-   

Adams Douglas  Spojené království  Spisovatel  1952-2001   

Akram, Wasim (kriket)  Pákistán  Sport  1966-   

Albarn, Damon  Spojené království  Hudebník  1968-  Hraje na kytaru pravoruký  

Aldrin, Buzz (astronaut)  Spojené státy 

americké  

Ostatní  1930-  Zapisuje pravák  

Alexandr Veliký  Makedonie  Vedoucí / 

Military  

... 356 př.nl -

323 př.nl  

Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Allman, Duane  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1946-1971  Hraje na kytaru pravoruký  

Allman, Gregg  Spojené státy Hudebník  1947-  Hraje na kytaru pravoruký  
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

americké  

Aristoteles  Řecko  Ostatní  384 př.nl -322 

př.nl  

Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Aykroyd, Dan  Kanada  Film, TV & Stage  1952-   

Bachchan, Abhishek  Indie  Film, TV & Stage  1976-   

Bachchan, Amitabh  Indie  Film, TV & Stage  1942-   

Baden-Powell, Robert  Spojené království  Ostatní  1857-1941  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Baron Cohen, Sacha  Spojené království  Film, TV & Stage  1971-   

Barrymore, Drew  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1975-   

Basinger, Kim  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1953-   

Berra, Yogi (baseball)  Spojené státy 

americké  

Sport  1925-  Pálkoval vlevo, hodil 

doprava  

Bin Ládin, Osama  Saudská Arábie  Vedoucí / 

Military  

1957-2011  Psal s pravou rukou  

Bird, Larry (basketbal)  Spojené státy 

americké  

Sport  1956-   

Blackmore, Ritchie  Spojené království  Hudebník  1945-  Hraje na kytaru pravoruký  

Bloomberg, Michael  Spojené státy 

americké  

Politik  1942-  Hraje na kytaru pravoruký  

Boggs, Wade (baseball)  Spojené státy 

americké  

Sport  1958-  Vlevo Bats, hází pravý  

Bonaparte, Napoleon  Francie  Vedoucí / 

Military  

1769-1821  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle&usg=ALkJrhibj1v3WJONrFlh46oR9LKTwGVAAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_intellect.html&usg=ALkJrhiV6m3jFnzZshIgKDb1POOszzqjDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Aykroyd&usg=ALkJrhjcdIBXwA3II12AJQt3FaPrIExM9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abhishek_Bachchan&usg=ALkJrhgW1ZIme1ME1XbpxgIG0_R4zLDhtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchan&usg=ALkJrhjSA6owhqgXm-_s5yWALnTps8KW9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell&usg=ALkJrhhVcMNEZYUYRCCuYYsMW9iaOoDs1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/thoughts.html&usg=ALkJrhh8C2nRGCjFxS7Cb7HZDH8Y9N3yWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sacha_Baron_Cohen&usg=ALkJrhj5GG04V46xhlKtozUAu4ctVrlGeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drew_Barrymore&usg=ALkJrhgpbmv38z9PikQEvjmtAfOuOgQbOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Basinger&usg=ALkJrhgtQdnMOuz9nHOKRxXnT6_xhPy7Rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yogi_Berra&usg=ALkJrhgs0XSIhnGoRNiVIfB0ZNCB-hDPiw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_Bin_Laden&usg=ALkJrhgGYJzxuGH82UYS0L6qnzDBcSS6sg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Bird&usg=ALkJrhiWTvPrHBXF_WmTyfVkOgpgShQMGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Blackmore&usg=ALkJrhg6C7oEo7bX4jOsqd9enSRKxCuGxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg&usg=ALkJrhh9VMlCfekRkxEnWdnYdCU8SbmRYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wade_Boggs&usg=ALkJrhglBunYr-KYphqcwuNHMRSI9b0AFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte&usg=ALkJrhgO2hGyEH6QrdF_Wv7ZsNVnKEHeNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Dluhopisy, Barry 

(baseball)  

Spojené státy 

americké  

Sport  1964-  Zapisuje pravák  

Border, Alan (kriket)  Austrálie  Sport  1955-  Netopýři a mísy levák  

Bowie, David  Spojené království  Hudebník  1947-   

Branagh, Kenneth  Spojené království  Film, TV & Stage  1960-  Zapisuje pravák  

Broderick, Matthew  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1962-   

Bruce, Lenny  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1925-1966   

Bryson, Bill  Spojené státy 

americké  

Spisovatel  1951-   

Buonarroti, 

Michelangelo  

Itálie  Umělec  1475-1564  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Bush, George HW  Spojené státy 

americké  

Politik  1924-   

Byrne, David  Spojené království  Hudebník  1952-  Hraje na kytaru pravoruký  

Caesar, Julius  Řím  Vedoucí / 

Military  

.. | 100 BC -44 

BC  

Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Callaghan, James  Spojené království  Politik  1912-2005   

Cameron James  Kanada  Film, TV & Stage  1954-   

Carlyle, Thomas  Spojené království  Spisovatel  1795-1881  Přepnutím do odešel po 

zranění  

Chaplin, Charlie  Spojené království  Film, TV & Stage  1889-1997  Napsal pravák  

Charest, Jean  Kanada  Politik  1958-   

Charlemagne  Francie  Vedoucí / 

Military  

. | 742-814  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Bonds&usg=ALkJrhipbgPIRzVJyd3MmHwdod9rrr4dcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Bonds&usg=ALkJrhipbgPIRzVJyd3MmHwdod9rrr4dcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Border&usg=ALkJrhj_CElQD-IDw823irkPufnP0HtAAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bowie&usg=ALkJrhh0OuEFtaXcH3xYPp1XXaW43GDTrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Branagh&usg=ALkJrhjskVPhQASDWLrHCUQFP8EIfxL8Ew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Broderick&usg=ALkJrhhIEJxgm48B__FieKXuFG07Ld-nmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lenny_Bruce&usg=ALkJrhim7zLuRHKGutpnBTfhBksgLETYZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Bryson&usg=ALkJrhgtEknSn3Mh6jwW6yUvM3zxMw6mzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti&usg=ALkJrhjQJ3TsXvMxDS2ZbCDH8vpNsmj0vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti&usg=ALkJrhjQJ3TsXvMxDS2ZbCDH8vpNsmj0vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_art.html&usg=ALkJrhgKu0Ha2KQ-KcMkD1Jy7WeKp3Xifw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_H.W._Bush&usg=ALkJrhiAE1J3o8HN0H5F-SvaBkp_mQHYcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/David_Byrne&usg=ALkJrhiQ8nxTjTukOwoqkljJ25Vw-0ebMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar&usg=ALkJrhhFZ8_BuBK4uvLzco1TYBtx2NbIWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_Callaghan&usg=ALkJrhhZHrHXPnY9SQeq9KHY1AesLDLlvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron&usg=ALkJrhj42JTjgGrhuklhcozuMoSUokjpYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle&usg=ALkJrhgqkEeFuzd67lsJnbA2Yl_3BoEEKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin&usg=ALkJrhhZJ1Tw-cWDZ-oZPPujRWqFUivaaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Charest&usg=ALkJrhhTjzZ5hdtxnR_TdpRkpmtFxQc1Qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne&usg=ALkJrhi4BqlNqOzM42vnZ3I77IkQpfV7FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

)  

Chávez, Hugo  Venezuela  Politik  1954-   

Clinton Bill  Spojené státy 

americké  

Politik  1946-   

Close, Brian (kriket)  Spojené království  Sport  1931-  Netopýři vlevo, vpravo 

mísy  

Cobain Kurt  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1967-1994  Napsal pravák  

Cobb, Ty (baseball)  Spojené státy 

americké  

Sport  1886-1961  Pálkoval vlevo, hodil 

doprava  

Cockburn, Bruce  Kanada  Hudebník  1945-  Hraje na kytaru pravoruký  

Collins, Phil  Spojené království  Hudebník  1951-   

Commodus, císař  Řím  Vedoucí / 

Military  

. | 161 až 192   

Compton, Denis (kriket)  Spojené království  Sport  1918-1997  Pálkoval pravá, levá ujížděl  

Connors Jimmy (tenis)  Spojené státy 

americké  

Sport  1952-   

Cooper Henry (box)  Spojené království  Sport  1934-2011  Ojeté pravou rukou postoj  

Corbett, "džentlmen 

Jim" (box)  

Spojené státy 

americké  

Sport  1866-1933   

Corgan, Billy  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1967-  Hraje na kytaru pravoruký  

Costello, Elvis  Spojené království  Hudebník  1954-  Hraje na kytaru pravoruký  

Cruise, Tom  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1962-  Píše a hází s pravou rukou  

Curie, Marie  Polsko  Vědec  1867-1934  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%25C3%25A1vez&usg=ALkJrhgwwxmY81pjCitAgPdMdlEftIkdXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton&usg=ALkJrhhrtqSvLfk3Rk65ty_g_-_RqWcOQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Close&usg=ALkJrhg76nkr8PrngbaK37La8IbkrjsXOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain&usg=ALkJrhjW-22mzKDOwv31d-kru0FS4rwKOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ty_Cobb&usg=ALkJrhh2swhEe4AQXH6Vp0uk9kFUakvqYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Cockburn&usg=ALkJrhihrkuOqGHT_hioQzkqgyUutC4qog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Collins&usg=ALkJrhjVFXq7PdGltEyt5yR3SOZSWKvVww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Commodus&usg=ALkJrhhu9Knm-SJudiG6fJ9zsgiexa-fxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Compton&usg=ALkJrhhzMnguQiDcQwLMrm4U2xI33L30UQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Connors&usg=ALkJrhgPgARtYxkiXPPgTsWbUdyqWmfn4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cooper&usg=ALkJrhiHpRfQr3iK1OoFye3x10I6cYfTLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gentleman_Jim_Corbett&usg=ALkJrhjvOJIcFIw4RDT5LYBFB8XjMsGQww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gentleman_Jim_Corbett&usg=ALkJrhjvOJIcFIw4RDT5LYBFB8XjMsGQww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Corgan&usg=ALkJrhjN7nS1YuQSMx9qkid2DFvvQMOSDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elvis_Costello&usg=ALkJrhiP73x3xk7gRghoDJ4ixO8nT-iDCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise&usg=ALkJrhjO_WxSGC1ESwORw3MGobEMA9bQTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie&usg=ALkJrhgZR-3eRgyJZuiAHkK3UubsZ-DL2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_intellect.html&usg=ALkJrhiV6m3jFnzZshIgKDb1POOszzqjDQ
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

De Klerk, FW  Jižní Afrika  Politik  1936-   

De La Hoya, Oscar (box)  Spojené státy 

americké  

Sport  1973-  Boxy "ortodoxní", ale levák  

DeSalvo, Albert 

(bostonský škrtič)  

Spojené státy 

americké  

Ostatní  1931-1973   

Dillon, Matt  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1964-   

Dole, Bob  Spojené státy 

americké  

Politik  1923-  Přepnutím do odešel kvůli 

zranění  

Dufy, Raoul  Francie  Umělec  1877-1953  Psal s pravou rukou  

Dürer, Albrecht  Německo  Umělec  1471-1528  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Edward III, král  Spojené království  Royalty  1312-1377  Přepnutím do odešel po 

mrtvici  

Ehud  Izrael  Ostatní  .... 1300 BC   

Elizabeth, matka 

královny  

Spojené království  Royalty  1900-2002   

Eminem  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1972-   

Escher, MC  Nizozemsko  Umělec  1898-1972   

Everly, Don  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1937-  Hraje na kytaru pravoruký  

Fey, Tina  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1970-   

Fields, WC  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1880-1946   

Fishburne, Laurence  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1961-   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/F.W._De_Klerk&usg=ALkJrhiWyZVDha_665KUABNweIm-DaDzWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_De_La_Hoya&usg=ALkJrhgack--J8hb4XELHYK6SPdd8SzPSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_DeSalvo&usg=ALkJrhgH7w-mR5eaEFHxM4CAb73GsTOkHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_DeSalvo&usg=ALkJrhgH7w-mR5eaEFHxM4CAb73GsTOkHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Dillon&usg=ALkJrhhYYT8oAYqPDJ5ybaG6h-pX0PcLaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dole&usg=ALkJrhhAEZogKWulk37TMrvoa1jCvuIENw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy&usg=ALkJrhgqZUtuXK719dCqAcEgbE51f4HWRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%25C3%25BCrer&usg=ALkJrhhF8WGADqwyNGFHoxnpwoEAC4U0aA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_art.html&usg=ALkJrhgKu0Ha2KQ-KcMkD1Jy7WeKp3Xifw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_Edward_III&usg=ALkJrhi3qXGTxmPcWJVej-lXXHSbMA77tA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ehud&usg=ALkJrhh6RhcxwrwHnl9P5WzJoJixt4H09Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth,_Queen_Mother&usg=ALkJrhjIembiJPnwG6dlU6mrChU9xWHTIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth,_Queen_Mother&usg=ALkJrhjIembiJPnwG6dlU6mrChU9xWHTIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eminem&usg=ALkJrhiJBDuydT_ov1c6dghzyT-UVIyqUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/M.C._Escher&usg=ALkJrhj-woL7xSK6u-uhkagRICg0A9Dvdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Everly&usg=ALkJrhhS2o8pdwDqOWY2HI9RGNv1uE4k-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tina_Fey&usg=ALkJrhhFEl0UBks3rXVAmx6p-PpuiBbYsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/W.C._Fields&usg=ALkJrhhWHgpmnN5yK8iGUIg2wiYoPCHMPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Fishburne&usg=ALkJrhhJmqdousuj0Up7lOS7kN4LiD0UdA
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Fonda, Peter  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1940-   

Ford, Henry  Spojené státy 

americké  

Podnikatel  1863-1947  Diskutabilní / 

nepravděpodobný  

Ford, Gerald  Spojené státy 

americké  

Politik  1913-2006   

Freeman, Morgan  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1937-   

Fripp, Robert  Spojené království  Hudebník  1946-  Hraje na kytaru pravoruký  

Gallagher, Noel  Spojené království  Hudebník  1967-  Hraje na kytaru pravoruký  

Gandhi Mohandas 

("Mahatma")  

Indie  Politik  1869-1948  Psal s oběma rukama  

Garfield, James A.  Spojené státy 

americké  

Politik  1831-1881  Psal s oběma rukama  

Garland, Judy  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1922-1969   

Gates, Bill  Spojené státy 

americké  

Podnikatel  1955-  Píše se doleva, ale jinak 

pravou rukou  

Gaultier, Jean Paul 

(módy)  

Francie  Ostatní  1952-   

Gehrig, Lou (baseball)  Spojené státy 

americké  

Sport  1903-1941  Napsal pravák  

Geldof, Bob  Irsko  Hudebník  1951-   

Genet, Jean  Francie  Spisovatel  1910-1986   

George Vi, král  Spojené království  Royalty  1895-1952  Nucený psát pravou rukou  

Goldberg, Whoopi  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1955-   

Gould, Glenn  Kanada  Hudebník  1932-1982   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Fonda&usg=ALkJrhgO8rtbM27kxXqBAYrY-Wy5wAXuzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford&usg=ALkJrhjtSEh7A6MxelVL6daEDmdZqgevTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford&usg=ALkJrhiJqjqdpWV3WqkfPU_dAPnn80Bi3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Freeman&usg=ALkJrhjHM3KJIJVxzguwDtF8guKeOVjbtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fripp&usg=ALkJrhjUtQDtqWzh6s1LGH1PkaOKARKMVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Noel_Gallagher&usg=ALkJrhhTIR_sdkYmFMQrP25jN6WdShtS8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi&usg=ALkJrhjJEwq-3Sdh1P5dfVwWf3xGAEPzGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi&usg=ALkJrhjJEwq-3Sdh1P5dfVwWf3xGAEPzGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Garfield&usg=ALkJrhjG9oMUA6IV_qdiQkyBuaHqbhkxxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Judy_Garland&usg=ALkJrhirvEmkRcVOzfxXPwmCEWJlvLUU2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates&usg=ALkJrhigwj0NPEmCri3aETnLizEBYljGJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Gaultier&usg=ALkJrhjtx2qXFzr-5fbTmU_-YoVYKFOldA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Gaultier&usg=ALkJrhjtx2qXFzr-5fbTmU_-YoVYKFOldA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Gehrig&usg=ALkJrhiU0eTljpjgzzCxIp5k3bGL2h6avg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Geldof&usg=ALkJrhhiy-L3B-RiHdie8Ia_9GFMr6v8yg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet&usg=ALkJrhicFtM9_u-EzkYp88r30dDNGSxIgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King_George_VI&usg=ALkJrhjqCfIXdase-rfJNYLxcG1t-eW5-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Whoopi_Goldberg&usg=ALkJrhjf4cWBUq1ogj-iuLtv6CPSHj8w7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Gould&usg=ALkJrhi67Or4eymg-eK4pDfRC5M8LBrBZg
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Gower, David (kriket)  Spojené království  Sport  1957-  Netopýři vlevo, vpravo 

mísy  

Grant, Cary  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1904-1986   

Griffey Jr., Ken 

(baseball)  

Spojené státy 

americké  

Sport  1969-  Zapisuje pravák  

Groening, Matt  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1954-   

Hagler, Marvin (box)  Spojené státy 

americké  

Sport  1954-  Krabice odešel, ale 

pravotočivý  

Hawn, Goldie  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1945-   

Hendrix, Jimi  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1942-1970  Napsal a jedl s pravou 

rukou  

Henson, Jim  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1936-1990  Psal s pravou rukou  

Holbein, Hans (mladší)  Německo  Umělec  1497-1543   

Hoover, Herbert  Spojené státy 

americké  

Politik  1874-1964  Psal s pravou rukou  

Hudson, rock  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1925-1985   

Ivanisevic, Goran (tenis)  Chorvatsko  Sport  1971-   

Jackman, Hugh  Austrálie  Film, TV & Stage  1968-   

Jack Rozparovač  Spojené království  Ostatní  1880s-   

Johanka z Arku  Francie  Vedoucí / 

Military  

1412-1431  Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Jobs, Steve  Spojené státy 

americké  

Podnikatel  1955-2011  Diskutabilní / tvrdil 

obojakost  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/David_Gower&usg=ALkJrhjqLRvKVIrxJPUCiNvohcwdzWnSFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cary_Grant&usg=ALkJrhh7Z2Qn4EtcPqAMhqxXMtLNthQxeA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Griffey_Jr.&usg=ALkJrhicGPMQqC4Qexwz7Nn2QW2iEuHu6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Griffey_Jr.&usg=ALkJrhicGPMQqC4Qexwz7Nn2QW2iEuHu6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening&usg=ALkJrhiq_NcG-PjBEZtjCwoxB1WyQ_ew5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Hagler&usg=ALkJrhhnPuMucgy_LuQOQF4TmexHp1dwFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Goldie_Hawn&usg=ALkJrhhNhvwKKxKLa8XUFqbDBaCuaxAZSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix&usg=ALkJrhiMyRSEXY6PKk5AMa0hnjdUTpYCeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Henson&usg=ALkJrhjJxzlFJ_FOgYpsJv-LkfBIRc0M2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger&usg=ALkJrhiKHfP5VqjpkryMZAbURyC1-5hOMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover&usg=ALkJrhgnOJlUF_7xZqpffWTzOOkC3XbbMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Hudson&usg=ALkJrhgWrkmPaAtMFSNgWnjiVT_itr74bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Goran_Ivanisevic&usg=ALkJrhiDH1xbyeY4Hi8QS8yqRa2FbDR7cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Jackman&usg=ALkJrhgxXumnzQTrNML2lW6uZgyrMUFdCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Ripper&usg=ALkJrhijoWESPCWrCdChGfTPpsAk4A8roA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Arc&usg=ALkJrhibCvqpvE8sHajgY_oW9v0SD7fh2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs&usg=ALkJrhgun2zVzBr8azSP3U6-N2QEg-dcMg
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Johansson, Scarlett  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1984-   

Johnson, Randy 

(baseball)  

Spojené státy 

americké  

Sport  1963-  Pálkoval vpravo, hodil levý  

Jolie, Angelina  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1975-   

Keller, Helen  Spojené státy 

americké  

Ostatní  1880-1968   

Kidman, Nicole  Austrálie  Film, TV & Stage  1967-   

Král Albert  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1923-1992  Hrál na kytaru pravoruký  

Král, BB  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1925-  Hraje na kytaru pravoruký  

Klee, Paul  Švýcarsko  Umělec  1879-1940  Psal s jeho pravou rukou  

Knopfler, Mark  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1949-  Hraje na kytaru pravoruký  

Lara, Brian (kriket)  Trinidad  Sport  1969-  Netopýři vlevo, vpravo 

mísy  

Laver, Rod (tenis)  Austrálie  Sport  1938-   

Leconte, Henri (tenis)  Francie  Sport  1963-   

Lee, Spike  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1957-   

Lee, Stan  Spojené státy 

americké  

Umělec  1922-   

Lennox, Annie  Spojené království  Hudebník  1954-   

Leno, Jay  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1950-   

Lovell, Jim (astronaut)  Spojené státy Ostatní  1928-   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scarlett_Johansson&usg=ALkJrhi30zGNmiuCT1FAcCKrA8V9gxnBJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Johnson&usg=ALkJrhgwETdvuQLA_1Hi3WbLpRcm_l6Ywg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Johnson&usg=ALkJrhgwETdvuQLA_1Hi3WbLpRcm_l6Ywg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie&usg=ALkJrhi2baZcp-Pd8HhxI1d45K7hMLFsww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller&usg=ALkJrhjI5rJbtl32aeXxO2zm-3ZSez4gJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nicole_Kidman&usg=ALkJrhia9BGFRqECFfIPUQ69PfX4J7gv3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_King&usg=ALkJrhg_FcSJ9IJN91BoWk5IpCqrbTXFbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/B.B._King&usg=ALkJrhjuiq8AgIi_h_La43jxNy932nqSuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee&usg=ALkJrhjJUxrGwytaZwJfc7OKIMPJoJzWxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Knopfler&usg=ALkJrhhV_5yt9TMyq6Y0mFG-ozExCHNfbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Lara&usg=ALkJrhi5Q0cKiyPOVKO8Ax9j56mnAUTwXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Laver&usg=ALkJrhhgzFXE1OFbUJM0ShLjKs0fIgTK0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Leconte&usg=ALkJrhhb6eUQMK0vX1NGzaAOHUua0ilxaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Lee&usg=ALkJrhiDI2-PaYE3qNQ2EX055UsG3xz63w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee&usg=ALkJrhiCstvzMjDHL6YuGXbSwNnSKcm8UQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Lennox&usg=ALkJrhhhNAQJRV6VPhtqNQxl0BuSdMW1Ag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Leno&usg=ALkJrhh0GN9sG2-yVflpiGjrD4MlQvmh_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Lovell&usg=ALkJrhhZgVb_5MHqWn3PKm58uvdvtE362g
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

americké  

Lydon, John (Johnny 

Rotten)  

Spojené království  Hudebník  1956-   

Maradona, Diego 

(fotbal)  

Argentina  Sport  1956-  Left-nohy, ale praváky  

Marsalis, Wynton  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1961-   

Marx, Harpo  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1888-1964  Napsal pravák  

McCain, John  Spojené státy 

americké  

Politik  1936-   

McCartney, Paul  Spojené království  Hudebník  1942-   

McEnroe, John (tenis)  Spojené státy 

americké  

Sport  1959-   

McQueen, Steve  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1930-1980  Diskutabilní / 

nepravděpodobný  

Messi, Lionel  Argentina  Sport  1987-  Left-nohy, ale praváky  

Michael, George  Spojené království  Hudebník  1963-   

Mickelson, Phil (golf)  Spojené státy 

americké  

Sport  1970-  Pravým-podal na rozdíl od 

golfu  

Moore, Demi  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1962-   

Moore, Julianne  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1960-   

Morse, Steve  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1954-  Hraje na kytaru pravoruký  

Nadal, Rafael (tenis)  Španělsko  Sport  1986-  Pravým-podal na rozdíl od 

tenisu  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lydon&usg=ALkJrhgoVtRRNkRe8O5oCA4Ydgk1xhhAjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lydon&usg=ALkJrhgoVtRRNkRe8O5oCA4Ydgk1xhhAjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona&usg=ALkJrhjyG9P0iRMsZmSiBTU2WhBTW4n_8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona&usg=ALkJrhjyG9P0iRMsZmSiBTU2WhBTW4n_8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wynton_Marsalis&usg=ALkJrhh-Xc8HhNqufmWpUL-UAbrRQ5BYZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Harpo_Marx&usg=ALkJrhgVZn1kGa-lJ8t8zYrCPTEx1qyR_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain&usg=ALkJrhiLn9V8t5ayKQjIsU-d4uTSkijhGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney&usg=ALkJrhjf6JL5lGfpM4MvOmwhUBpfvtOBjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_McEnroe&usg=ALkJrhhZsRyJ0nHqsejE1g48UEUqSKtvBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_McQueen&usg=ALkJrhiggPPC5jvctJbX_HB360oA-hiESA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi&usg=ALkJrhg-ir7lBxsFYY6CkPkm9OJBPYCqNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Michael&usg=ALkJrhhBgycLtgHB9grFgxMd9gKQpCzEtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Mickelson&usg=ALkJrhjBOBk21ax1BR5PYAUukb0nP9taTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Demi_Moore&usg=ALkJrhgll78XPRon-Ht952wkEMpd4ljw4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Julianne_Moore&usg=ALkJrhiaXRo0RnYvKqMwwC2Zo2LC8AuUdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Morse&usg=ALkJrhgIm4wN7D42IaWOG4D19KnQBGYHMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal&usg=ALkJrhgWIfMDk7ibcNmU3zF_4hOPovoQfg
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Navratilova, Martina 

(tenis)  

Český / USA  Sport  1956-  Píše se pravé ruce  

Nelson, Horatio Lord  Spojené království  Vedoucí / 

Military  

1758-1805  Switched po nehodě na 

právo  

Netanjahu, Benjamin  Izrael  Politik  1949-   

Obama Barack  Spojené státy 

americké  

Politik  1961-   

Olsen, Mary-Kate a 

Ashley  

Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1986-   

O'Neal, Ryan  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1941-   

Orr, Bobby (lední hokej)  Kanada  Sport  1948-   

Palmer, Arnold (golf)  Spojené státy 

americké  

Sport  1929-  Hraje golf pravák  

Parker, Sarah Jessica  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1965-   

Pavlov, Ivan  Rusko  Vědec  1849-1936  Učil se, že je oboustranná  

Perot, Ross  Spojené státy 

americké  

Podnikatel  1930-   

Pitt, Brad  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1963-  Píše se pravém  

Pop, Iggy  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1947-   

Porter Cole  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1891-1964   

Pryor, Richard  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1940-2005   

Puskás, Ferenc  Maďarsko  Sport  1927-2006  Left-nohy, ale praváky  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Martina_Navratilova&usg=ALkJrhj2Z1gyKPY_HeDIvnAgtO9EzGjVXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Martina_Navratilova&usg=ALkJrhj2Z1gyKPY_HeDIvnAgtO9EzGjVXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Lord_Nelson&usg=ALkJrhgLtLY9EhMXsMSXxOH3y7DjnJZLVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu&usg=ALkJrhhmWTUtHLltoC6moFh3yaujPUa4rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama&usg=ALkJrhj_XcVMQHVhIBIFTKv4Srnzwl2MQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary-Kate_and_Ashley_Olsen&usg=ALkJrhjRc9b6maUmOj9PcHhUsO813CNflw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary-Kate_and_Ashley_Olsen&usg=ALkJrhjRc9b6maUmOj9PcHhUsO813CNflw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_O%27Neal&usg=ALkJrhi0GrB_Xm-oTD_SNk4IytgN5nhWMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Orr&usg=ALkJrhhFGZZa-wlgzymgiUt6arsrLO466w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Palmer&usg=ALkJrhh9EHj1FjFTgcoRpb3ED8POWSqnnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Jessica_Parker&usg=ALkJrhgOD89l_XrvLgtG15X6osZlI4V5dA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov&usg=ALkJrhisSfPsTEawterqx0CWtiAG12jCMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Perot&usg=ALkJrhglnMDsjl_yCu70TI-EY1LnaCOqqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt&usg=ALkJrhiSz2HawBw2YeQHDXic8-Ru3DW-PA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iggy_Pop&usg=ALkJrhgY-zLYOiFm5Vut_Q_aHGHq54Wl1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cole_Porter&usg=ALkJrhisS8xsYXK8cQ919gtwAfRGBQZ0PA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Pryor&usg=ALkJrhjTAYfCI6yMpS5c3tl3l9vgCddZ0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Pusk%25C3%25A1s&usg=ALkJrhjIivWsteNmkZGuO2V66o2qze-w6Q
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

Ramses II  Egypt  Vedoucí / 

Military  

.... 1303 -1213 

př.nl BC  

Diskutabilní / 

nepravděpodobné ( viz zde 

)  

Reagan, Ronald  Spojené státy 

americké  

Politik  1911-2004  Switched doprava 

(oboustranná?)  

Redford, Robert  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1936-  Píše pravou rukou  

Reeves, Keanu  Kanada  Film, TV & Stage  1964-  Hraje na kytaru pravoruký  

Roberts, Julia  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1967-   

Rockefeller, John D.  Spojené státy 

americké  

Podnikatel  1839-1937  Nucený psát pravou rukou  

Rockefeller, Nelson  Spojené státy 

americké  

Politik  1908-1979  Nucený psát pravou rukou  

Ruth, "Babe" (baseball)  Spojené státy 

americké  

Sport  1895-1948  Psal s jeho pravou rukou  

Schumann, Robert  Německo  Hudebník  1810-1856  Zraněný jeho pravá ruka  

Schwarzkopf, Norman  Spojené státy 

americké  

Vedoucí / 

Military  

1934-   

Scott Ridley  Spojené království  Film, TV & Stage  1937-   

Searle, Ronald  Spojené království  Umělec  1920-2011   

Seinfeld, Jerry  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1954-   

Seles, Monika (tenis)  Srbsko  Sport  1973-   

Senna, Ayrton (motor 

dostihy)  

Brazílie  Sport  1960-1994   

Simon, Paul  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1941-  Hraje na kytaru pravoruký  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ramses_II&usg=ALkJrhi9_ZSPfrMu5Jq2CeRK7MmdOj8OIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan&usg=ALkJrhhrBoWokLX88SeO0OWzmXRyKzB62A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford&usg=ALkJrhhqxlbOk9PUx545Nw5cJN6PSqMlIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Keanu_Reeves&usg=ALkJrhhly85BwlmcV2xEZgkKsj7mJ2d0-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Roberts&usg=ALkJrhjCo_GFGLz4qKkVW2IiHOUSLLqdlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller&usg=ALkJrhhW2jU9NNI6lD4WR1zxlFnSmQZEJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller&usg=ALkJrhhGqZ8_R6O4_1SvdIeXsI3vs8XTjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Babe_Ruth&usg=ALkJrhjujkB2vkvoi6KAmswHPhxG8jypnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann&usg=ALkJrhhWnNy1AaDLza5na5F6-DeaccAjvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Schwarzkopf&usg=ALkJrhjU0_Sj5xsBs1tGckXJLg9PAcuK_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott&usg=ALkJrhg6mH3FWCRaeLx5LZKyNfCbQ6pK-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Searle&usg=ALkJrhiwuTBJmPTh0_bl-mLf8SsV_rRurA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Seinfeld&usg=ALkJrhhm3cuSqdgdj2buAxIrWgTa3bEj7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monika_Seles&usg=ALkJrhgQxZ5B4wNY_y1J4Nmyixqm-sr8vg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ayrton_Senna&usg=ALkJrhgDf-awmm0I2fQ-0V5gR4oveRvmtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ayrton_Senna&usg=ALkJrhgDf-awmm0I2fQ-0V5gR4oveRvmtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Simon&usg=ALkJrhhrU9b46LK3_RRFNs0nbDyvgOMfrw
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Sobers, Garfield (kriket)  Barbados  Sport  1936-   

Spitz, Mark (plavání)  Spojené státy 

americké  

Sport  1950-   

Starr, Ringo  Spojené království  Hudebník  1940-  Bubny a píše pravou rukou  

Stipe, Michael  Spojené státy 

americké  

Hudebník  1960-   

Stoppard, Tom  Spojené království  Spisovatel  1937-   

Tesla Nikola  Srbsko / USA  Vědec  1856-1943  Učil se, že je oboustranná  

Thompson, Emma  Spojené království  Film, TV & Stage  1959-   

Tiberius císař  Řím  Vedoucí / 

Military  

.. || 42 př.nl -

37 AD  

 

Truman, Harry S.  Spojené státy 

americké  

Politik  1884-1972  Psal s pravou rukou  

Twain, Mark  Spojené státy 

americké  

Spisovatel  1835-1910  Psal s opustil kvůli 

revmatismu  

Underwood, Derek 

(kriket)  

Spojené království  Sport  1945-  Pálkoval pravá, levá ujížděl  

Viktorie, královna  Spojené království  Royalty  1819-1901  Psal s pravou rukou  

Vinci, Leonardo da  Itálie  Umělec  1452-1519  Možná kvůli zranění  

Watson, James D.  Spojené státy 

americké  

Vědec  1928-   

Weir, Mike (golf)  Kanada  Sport  1970-  Pravým-podal na rozdíl od 

golfu  

White, Jimmy (kulečník)  Spojené království  Sport  1962-   

William Prince  Spojené království  Royalty  1982-  Netopýři a mísy pravou 

rukou na kriket  

Williams, Ted (baseball)  Spojené státy Sport  1918-2002  Pálkoval vlevo, hodil 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Garfield_Sobers&usg=ALkJrhh_rajFhb7iOrpBqUbmExLmpJu9qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Spitz&usg=ALkJrhj-2lKjc0ckHHpQizr52Kj9m5dZzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ringo_Starr&usg=ALkJrhiA7BnC48FH2XT6QHHMcra7QD0wSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Stipe&usg=ALkJrhj6sKyyGayNQNqRJkUUZ-or5SfWew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Stoppard&usg=ALkJrhjGgYtLz4FuZdMM7QQS8gDz3AV5kQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla&usg=ALkJrhip2YJEyMPn6EiI-fGtvVsCsyvVhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Thompson&usg=ALkJrhi9X94gA0OG2MowW0r0X0YXDQp0Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius&usg=ALkJrhjmFI0s5LEEi0mIFhlFXq_fV8fZYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman&usg=ALkJrhjfIXh8zAUi00w3t9bniywFuaYEzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain&usg=ALkJrhhwgn2WYVLeVBbI2rXAAPT8yNMWUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Underwood&usg=ALkJrhjcBgc7fLUs7hUkVk83wrV-SnPuqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Underwood&usg=ALkJrhjcBgc7fLUs7hUkVk83wrV-SnPuqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Victoria&usg=ALkJrhhdgoJAstn0Y-8nBnlcd33A8CtBuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci&usg=ALkJrhjRc6kIKm5rqs8eDySLz9-Ejs-zAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson&usg=ALkJrhgTY-za6Uh8nzcXqPz33jbOMBxTtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Weir&usg=ALkJrhjU9TPcbqGu2c2A_V29hwcZEYEJxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_White&usg=ALkJrhhXg2lHlouiOdZ2W6yswwQl-vLR7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_William&usg=ALkJrhgMEWQYS6n_IcvX7mWkcpm0B1GcPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Williams&usg=ALkJrhg2h5cmcHSl-iCScg372gTtTGFm6g
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Název  Země  Povolání  Termíny  Poznámky  

americké  doprava  

Willis, Bruce  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1955-   

Winfrey, Oprah  Spojené státy 

americké  

Film, TV & Stage  1954-   

Young, Steve (fotbal)  Spojené státy 

americké  

Sport  1961-   

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Willis&usg=ALkJrhhETqepSIRXMHGnhzORQ2i6DaO_8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey&usg=ALkJrhg3C_LA_W6CuGugrGSzmtUCEKkt2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Young&usg=ALkJrhhyx-WhiPPKF51TLLIbLS3BIfRyyw
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Několik Závěrečné myšlenky  

Nepřišel jsem na tento projekt snaží zničit případ pro levák 

nadřazenosti, jen proto, aby získali určité porozumění jevu a možná 

přinést nějaké perspektivu a objektivitu do něj. Nicméně, jsem se 

přiznat, že poněkud šokován naprostou chatrnost mnoho z tvrzení, že 

jsou běžně vyrobené pro levoruké dominanci v intelektuálních, 

uměleckých a dokonce i sportovní pole. Tvrzení se bezmyšlenkovitě a 

nekriticky zkopírovány z webových stránek na webové stránky (a 

dokonce uznávaný noviny na noviny a knihy kniha), který při bližším zkoumání, se ukáže být 

přehnané, neodůvodněné nebo prostě chybné. Populistické knihy jako Ed Wright 's Left-

Handed historie světa (kdybych vyčlenit jen jeden), slouží pouze k udržování takových mýtů.  

Když respektovány levotočivé vědci a výzkumníci, jako jsou Steve Christmanová mluvit o 
takových nároků a možnostech (jak on dělá čas od času), on je přinejmenším velmi opatrní 
používat slova jako "podezřelý" nebo "silné podezření", a aby ne konečné nároky. To ovšem 
neznamená, že všechna tvrzení a dohady ze strany zastánců levou rukou, jsou nutně 
nepravdivé nebo dokonce nesmyslné, pouze to, že jsem se "silné podezření" (pro použití 
Christmanová frázi), že hodně z toho je přehnaná, přes-generalizované, třešeň -picked a 
dokonce idealizoval.  

Slavné (Mýtický) leváky  

Kolikrát jste vidět knihu nebo webové stránky seznamu řadu slavných leváky, a pak na otázku: 
"Co by svět byli, kdyby se tito lidé nikdy žili" Podle mého názoru, to je falešný předpoklad a 
špatná otázka. Stejná otázka by mohl být požádán o mnohem delší seznam slavných praváky, 
ale to by dokázalo stejně málo. Upřímně řečeno, svět (a literatura na to přijde), by se dařilo 
velmi dobře, bez Marka Twaina, například, Babe Ruth nezměnil běh dějin; a my jsme mohli 
pravděpodobně žili docela pěkně bez Jacka Rozparovače a Usáma bin Ládin. Možná, že 
Mahatma Gandhi skutečně změnit běh dějin, ale není to nic v podstatě "levák" o svých 
úspěších.  

Většina seznamů známých leváky, které lze nalézt v takové hojnosti na internetu, jsou 
přinejlepším nespolehlivé a přinejhorším vyloženě zavádějící. Přesně tak, jak některé ze 
slavných lidí si našly cestu do těchto seznamů zůstává záhadou pro mě. Občas se zdá, téměř 
jako by hrstka "velikánů", byly vybrány z každé oblasti snažení, a pak doleva-lateralita připsal k 
nim na základě toho sám! Například, následující (kromě mnoha dalších), se často vyskytují 
vypsán jako slavné leváky: Beethoven, Mozart, Rachmaninov v hudbě (v pořádku rukou tak 
daleko, jak víme, Rachmaninova jistě); Picasso, Rembrandt, Rubens, van Gogh v umění (vše 
pravák); Goethe a Kafka v literatuře (obě praváků); Churchill, Jefferson, Franklin v politice 
(ano, pravák); Alexandr Veliký, Julius Caesar, Napoleon ve vojenské kampani (all pravého na 
našeho nejlepšího vědomí); atd.  

I když je pravda, obtížné zjistit lateralita dávno mrtvých osobností, tam je často některé 
důkazy z obrazů, biografie, štětce-tahy, etc. V minulých stoletích zejména leváctví byl 
dostatečně vzácné a divné, jak rozrušit komentář mezi současníci nebo životopisů. Jistě, jeden 
by si myslel, že připisovat takové neobvyklý atribut k takovým celebritám by měla požadovat 
nějaké přesvědčivý důkaz - jako Carl Sagan skvěle řečeno: "Mimořádná tvrzení vyžadují 
mimořádné důkazy" (na správnou míru, Christopher Hitchens to navázal: "Co může tvrdit bez 
důkazu mohou být propuštěni bez důkazu "). Při neexistenci takového důkazu, nemáme žádný 
důvod se domnívat, jejich lateralita být nic jiného, než že v drtivé většině.  
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Jeden tendence zejména mezi seznamu tvůrci se zdá být připisovat leváctví jakéhokoli genialitě 
nebo velký myslitel, který ukazuje neobvyklé myšlenkové procesy, mírně anti-sociální chování 
nebo obecnou "wackiness". Proto zahrnutí v mnoha internetových seznamů leváky lidí jako 
Albert Einstein, Isaac Newton, Friedricha Nietzscheho, Alan Turing, Charles Darwin, Pablo 
Picasso, Lewis Carroll, Marcel Marceau, Bobby Fischer, Jim Carrey, atd, navzdory důkazům 
naopak. Malý průzkum (v jiných než Buzzle.com, RandomHistory.com, FamousWhy.com, 
Answers.Yahoo.com, AnythingLeft-Handed.co.uk, atd serverů) ukazuje, že tyto a mnoho 
dalších géniové jsou ve skutečnosti s konečnou platností pravák (nebo, v jednom nebo dvou 
případech je pouze nic nenaznačuje leváctví).  

Někteří dělali to na Roll levoruké Čestné když to, co se jeví jako skutečné chyby. Například, 
Billy dítě je pravidelně nárokovány jako levák přes jasně nedávné důkaz, že jediná existující 
snímek z něho je ferrotypie (nebo ferrograph), ve kterém byl disk vždy obrácené během 
zpracování. J. Edgar Hoover zřejmě měl podivný fóbii proti odbočka vlevo, a se říká k byli 
homosexuál (nebo "levák" v americkém slangu dne), ale určitě psal s jeho pravou rukou, a není 
tam žádný důkaz, že jeho lateralita bylo něco jiného než pravdu. Pravák Thomas Jefferson je 
někdy klasifikovaný jako levák, zřejmě čistě na základě jednoho dopisu levou rukou poté, co si 
zlomil pravé zápěstí v 1786. CPE Bacha 's status jako levákovi se zdá k odpočinku na důkazem 
jeho transkripce klávesnice kusu pro levostranný sólo, pravděpodobně pro konkrétního klienta 
(totéž Ravel a Rachmaninov). Lord Baden-Powell byl horlivý zastánce učeného obojakost, a 
zavedl levou rukou handshake mezi jeho nově vytvořený Skauti (založené na africkém kmeni se 
setkal, kdo tak učinil ukázat důvěru snížením jejich štíty), ale zdá se, že jen málo nebo žádný 
důkaz o jeho skutečně levák. Takové werrors jsou možná pochopitelné, ale jde o to, že tyto 
chyby musí být uznána a přijata, a ne opakovat a udržovaný.  

Více informací o těchto a mnoha dalších rušivých (nebo pravděpodobně podvržený) leváky lze 
nalézt v sekci o slavné leváky , jakož i v konkrétních částech, jako je lateralita a intelektu , 
nestrannosti a hudby , nestrannosti a umělecké schopnosti , lateralita a Sport , Lateralita a 
vojenského velení , atd.  

Některé Jiné Obvyklé chyby  

To je často prohlašoval, že leváky jako skupina v minulosti produkoval neúměrný počet vysoce 
úspěšní. Mnoho knih a webové stránky jsou rádi výpis levákům v určité oblasti, a poté 
zevšeobecňovat z toho konkrétního zvláštnost, která může - ale nemusí - být věrohodně 
připojen k leváctví (opět Ed Wright 's Left-Handed historie of World přijde na mysl). Velká péče 
by měla být přijata s takovými nároky, z nichž mnohé jsou více skoky víry, než vědecky 
podložených tvrzení.  

Běžným příkladem je to, že vojenských vůdců levorukých, mezi které Alexander Veliký, Ramses 
II, Julius Caesar, Commodus, Charlemagne, Napoleon, Edward III, Johanka z Arku, Fidel Castro a 
generál Norman Schwarzkopf jsou často uvedeny (téměř všechny koho, mimochodem, s 
výraznou výjimkou Schwarzkopf, skutečně ukáže být pravák). Důsledkem je to, že vzhledem k 
leváky dělají dobré vojenské vůdce na základě jejich leváctví, a zdůvodnění pro takový závěr (z 
nichž jeden je nabízena), je pravděpodobné, že bude podél linek že jejich akutní smysl pro 
navigace, strategického plánování a vizualizace je povoleno unikátní mozku organizací leváky. 
Takové tvrzení nemusí být nutně špatné (i když, jak jsme viděli jinde na této webové stránce, je 
to určitě není tak jednoduché, jak to), ale větší chybou je, aby se pravidlo z takových 
nepřímých důkazů a cherry vybral dat , Také, jen výpis některých slavných jmen nabízí žádný 
prima facie důvod předpokládat, že celkové počty leváky vojenských vůdců jsou něco jiného 
než to, co by se dalo očekávat od podílu levoruké populace jako celku.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/famous.html&usg=ALkJrhjPt25A_igLsgKfs4NYv_qZt9Q-ag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_intellect.html&usg=ALkJrhiV6m3jFnzZshIgKDb1POOszzqjDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_music.html&usg=ALkJrhhXSAFJgP0BGaxL4sDWiC4azJWumw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_art.html&usg=ALkJrhgKu0Ha2KQ-KcMkD1Jy7WeKp3Xifw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_sport.html&usg=ALkJrhizBv9TFvAtR47FocEVV_LPJ989pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_leadership.html&usg=ALkJrhgsCeNSaeT-FUbVtoF5ev5VoggLyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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Další potenciální úskalí levák pohledávek je předpoklad kauzality, kde nikdo nutně existuje. 
Dalším příkladem může ilustraci. Některé výzkumy naznačují, že 19% z šachistů (na všech 
úrovních) jsou levák, podstatně vyšší než 10-12% z leváky v populaci jako celku. Vysvětlení 
nabídl pro to je aptitude z mozku levák pro strategizing a vizualizace. Opět to nemusí být zcela 
špatně, ale to může samozřejmě být zavádějící, a organizace mozek levoruký nakonec nemusí 
být příčinou takové statistiky. Bez dalšího šetření, to je stejně pravděpodobné, že tyto levák 
šachisté mohou (použít poněkud vtipný příklad), jen nedokázal udělat fotbalového nebo 
basketbalového týmu a ocitli se spoustou volného času na jejich rukou, které rozhodly věnovat 
méně atletických úsilí.  

Plynnost, Dohady a zjednodušení  

Dalším příkladem tohoto druhu plynnost je hodně zmíněný 
nadměrné zastoupení levák amerických prezidentů v posledních 
letech (v předmětu, který je ošetřena v podrobněji v oddíle o 
nestrannosti a politika ). Je to všechno až příliš snadné citovat 
statistiky z kontextu nebo bez perspektivy, nebo vybírat jen dat 
nebo časových období nebo zeměpisných oblastí. Fráze jako 
"statisticky významné" jsou často používány s méně než 
matematické přísnosti v mnoha z těchto rozhovorů. Je třeba mít 
na paměti, že i když statisticky nepravděpodobné, je to stále není všechno, že neobvyklé hodit 
pět hlav v řadě v reálném světě, se čas od času. Štěstí a statistické vtípky jsou součástí 
struktury života.  

To je také až příliš snadné nabídnout věrohodné znějící Dohady a pohodlné vysvětlení, která 
zůstávají, za všechno, co, jenom domněnky. Například, to je často navrhl, že předsedové levák 
byly aktivně posílena jejich boji proti negativním stereotypům a kulturní podjatosti (i když to 
je vlastně těžké najít důkazy o systematické diskriminaci leváky v moderním západním světě), 
nebo možná v důsledku jejich vrozené tvrdohlavosti a pushiness (které jsou zde povýšila na 
pozitivní rysy, které jsou společné všem leváky), nebo podle zásluh svého netradičního 
pravým mozkem myšlení, nebo jejich vrozenou jazykových dovedností nebo empatie (které 
jsou také dány vpřed jako výhradní hájemství leváky). Ve skutečnosti, téměř vyvolává otázku, 
jak tolik pravák vůdci se podařilo uspět, aniž by ve prospěch přirozeného způsobilosti leváky 
"pro politiku. Bohužel, i když, toto propojení charakterových vlastností s leváctví není 
podporován nedávným vývojem v neurologii (viz kapitola lateralita a mozek ), a to také 
ignoruje skutečnost, že hodně z tzv divergentního myšlení moderních politiků se ve 
skutečnosti provádí poradci, manipulátory, politickými wonks a reklamních úřady).  

Podobný argumentace byla také rozšířena na dalších sfér úsilí. Chcete-li navrhnout, jak jsem 
viděl, že práce jako Alenka v říši divů by mohl pocházet pouze z netradičním představivosti 
levák, jako je Lewis Carroll je jasně žvást (zejména vzhledem k tomu, že Carroll byl 
pravděpodobně ne levák vůbec, pouze další z těchto záhadných "pověstných" leváky).  

Flexibilní myšlení a intuice se zjevně neomezuje pouze na leváky. Jak jsme viděli v části o 
lateralita a mozek , mozek levák není jen zrcadlový obraz mozku pravák a mnoho z pohledávek 
a stereotypy leváctví vznikly z zjednodušeného a unrigorous pohledu mozek levou rukou, 
která je prostě není potvrzen zjištěními moderní vědy. Podobně, charakterizovat praváky jako 
"změnit odolné proti" a "lineární" na základě jejich mozkové organizace je hrubé přes-
zjednodušení, jediný možný vůbec, protože, do devíti desetin obyvatel světa, tam bude vždy 
Mnoho praváky, kteří dělají hodí takový profil.  

Stručně řečeno, to je docela možné, že náhodný cerebrální variace inherentní méně 
asymetrické mozku organizaci některých leváky může vést k několika výjimečných politiků, 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/issues_politics.html&usg=ALkJrhhN9lBF4jucIHR9AX81sWEmwPn5Wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/brain.html&usg=ALkJrhitpPXauoIhNki6lT_Rt0xvtGrU6Q
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písňových spisovatelů a autorů, a několik jednotlivců výjimečné intelektu. Ale, ze své podstaty, 
jako je náhodné chování bude také tendenci vést k leváky s mimořádně špatnými politické či 
píseň-psaní a extrémně nízké intelektuální výkon, zatímco průměrná bude pravděpodobně i 
nadále srovnatelné s průměrnými schopnostmi praváky. Ve skutečnosti, toto bylo přesvědčivě 
potvrzuje (přinejmenším pokud jde o intelektuální výkon) podle posledních vědeckých studií.  
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Závěr  

Na závěr, bez ohledu na příčiny leváctví - zda genetický , biologický , evoluční , společenské , 
nebo, což je více pravděpodobné, kombinace všech těchto - jsem tuto prosbu všem leváky: ne 
kalit vody podle vyžívá v pseudo-vědě a psycho-blábolit v obraně své nestrannosti, a nikoli 
udržovat mýty nejsou založeny na skutečnosti, ani opakovat tvrzení a pochybné statistiky, 
protože jsou vhodné nebo sebenaplňující. V každém případě, být hrdý na své nestrannosti, 
pokud jste ji vidět jako něco, co stojí za to být hrdí, stejným způsobem, jako byste být hrdí byl 
požehnán s dlouhýma nohama, nebo rychlé mozku. Ale vyhnout se používat to jako klín, jako 
způsob, jak vyjádřit odlišnost, vybrat stranu, nebo tvrdit, diskriminace a pronásledování.  

Lateralita je složitá a zajímavá otázka, stejně jako fascinující oblast výzkumu, která zůstává 
pokračující a neustále rozvíjí, ale celý příběh není ještě jasné. Čas bude nepochybně odhalí vše 
...  

Zdroje  

Radil jsem se mnoho webových stránek a knihy na téma lateralita při 

přípravě této webové stránky, někteří ve větší míře než ostatní, a některé 

s větší jistotou než ostatní v jejich přesnost a objektivitu. Mezi tomto 

seznamu jsou následující.  

Nemám součástí webové stránky, které vyžadují přihlášení nebo členství. 
Ani mít zahrnuty jsem webové stránky věnované "25 Amazing Fakta o 
levák People", "10 Prokázané výhody z toho, že Left-Handed", atd (i když musím přiznat, k 
přečtení některé z nich, jen ze zájmu). Jsem, nicméně, v duchu otevřenosti, zahrnovala některé 
leváctví advokacie / Nápověda webových stránek.  

Knihy  

 Pravá ruka, levá ruka Chris McManus (Weidenfeld & Nicholson, 2002)  
 Levá Stuff Melissa Roth (M. Evans & Co, 2005)  
 Left-Hand Turn Around The World David Wolman (Da Capo Press, 2005)  
 Puzzle leváctví Rik Smits (Rekreation Books, 2010)  

Online encyklopedie  

 Lateralita (Wikipedia, plus spojení od tam) - http://en.wikipedia.org/wiki/Lateralita  
 Lateralita (Encyclopedia.com - více zdrojů) - 

http://www.encyclopedia.com/topic/lateralita.aspx  

Články z časopisů  

 Počátky lateralita (Science Magazine) - 
http://blogs.sciencemag.org/origins/2009/08/the-origins-of-lateralita.html  

 Molekulární přístupy k Brain asymetrie a nestrannosti (Nature Reviews Neuroscience) - 
http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n8/full/nrn1930.html  

 "Right Brain" nebo "levý mozek":? Mýtus nebo realita (New Scientist) - 
http://www.rense.com/general2/rb.htm  

 Je leváctví Nevýhodou pro hudebníky? (Psychology dnes) - 
http://www.psychologytoday.com/blog/why-music-moves-us/201112/is-left-
lateralita-disadvantage-musicians  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_genetic.html&usg=ALkJrhjZPqyTlH5w3T4XwkzgL-uMzpTNNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_biological.html&usg=ALkJrhioWkhZNsbqOY5G2VR8wVxreeTFGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_evolutionary.html&usg=ALkJrhgZgmoEWDNknS1O2se-Nvcvgn8PZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rightleftrightwrong.com/theories_societal.html&usg=ALkJrhjcczqR-Ouqzu-pAkWHsx-ftQXRSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Handedness&usg=ALkJrhgJWfmnlKVkrI8kIEFEPkhoPoROCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.encyclopedia.com/topic/handedness.aspx&usg=ALkJrhhQpbjlDzqd2V--NRbYKbhgcgXcPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.encyclopedia.com/topic/handedness.aspx&usg=ALkJrhhQpbjlDzqd2V--NRbYKbhgcgXcPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.encyclopedia.com/topic/handedness.aspx&usg=ALkJrhhQpbjlDzqd2V--NRbYKbhgcgXcPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://blogs.sciencemag.org/origins/2009/08/the-origins-of-handedness.html&usg=ALkJrhgT1yEEwRT9zE8dYkMIUsOJK9ZVwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n8/full/nrn1930.html&usg=ALkJrhgLSd00K4guyAHVpPUcME0p_mBoRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rense.com/general2/rb.htm&usg=ALkJrhg-vHRtNZ-6VEQZav5TH29nQOSCOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.psychologytoday.com/blog/why-music-moves-us/201112/is-left-handedness-disadvantage-musicians&usg=ALkJrhhX9z0NIPHbLq2JDPkXPESwWD2w0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.psychologytoday.com/blog/why-music-moves-us/201112/is-left-handedness-disadvantage-musicians&usg=ALkJrhhX9z0NIPHbLq2JDPkXPESwWD2w0A
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 Boj Hypotéza (Science Creative čtvrtletní) - http://www.scq.ubc.ca/the-fighting-
hypothesis-stability-of-polymorphism-in-human-lateralita/  

 Left Hand, Left Brain: zahušťuje (DANA Foundation) - 
http://www.dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=656  

 Left Brain ví, co činí pravice (Monitor na psychologii) - 
http://www.apa.org/monitor/2009/01/brain.aspx  

 Lateralita se vyvíjí v děloze (New Scientist) - 
http://www.newscientist.com/article/dn6186-lateralita-develops-in-the-womb.html  

 Výzkum Navrhnout Vazba mezi lateralita a dyslexie (Business Week) - 
http://www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/645473.html  

 Lateralita a Mozkové Dominance: Teorie pravý Shift (Journal neuropsychologie) - 
http://neuro.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=99964  

 Leváctví -? Znamená to něco (psycholog svět) - 
http://www.psychologistworld.com/influence_personality/lateralita.php  

 Rekvalifikace králův Left Hand (Lancet) - 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60854-4/fulltext  

Novinové články  

 Zdravotní rizika, že bude levák (Wall Street Journal) - 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204083204577080562692452538.ht
ml  

 Na levé straně, tam jsou žádné jednoduché odpovědi (NY Times) - 
http://www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html  

 Na leváctví, je to Příčiny a náklady (NY Times) - 
http://partners.nytimes.com/library/national/science/health/051600hth-genetics-
lefthanded.html  

 Levák děti dělat špatně ve škole "(Independent) - 
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lefthanded-
children-do-badly-at-school-1047093.html  

 Leváky Více 'kreativní, ale Forgetful "(Independent) - 
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-
news/lefthanders-more-creative-but-forgetful-710626.html  

 Proč levoruký lidé nejsou více kreativní (Mail Online) - 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2000973/Why-left-handed-people-
ARENT-creative-right-handed.html  

Televize & Rádio Články  

 Gene pro leváctví nalezen (BBC) - http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6923577.stm  
 Left-Handed Advantage (ABC) - http://abcnews.go.com/Technology/story?id=498707  
 Sinister Hand (Australian Broadcasting Corporation) - 

http://www.abc.net.au/quantum/scripts98/9807/feature.htm  
 Proč je tolik Američtí prezidenti Southpaws (CBC) -? 

http://www.cbc.ca/news/background/science/left-handed-presidents.html  
 Levý mozek Rozhovory na pravo, podle studie (NPR) - 

http://www.npr.org/blogs/health/2010/10/21/130719927/gestures-involved-in-early-
language  

Akademické Papers  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.scq.ubc.ca/the-fighting-hypothesis-stability-of-polymorphism-in-human-handedness/&usg=ALkJrhhEyyrIYlDXZYYIP_Vxu9pfjmic1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.scq.ubc.ca/the-fighting-hypothesis-stability-of-polymorphism-in-human-handedness/&usg=ALkJrhhEyyrIYlDXZYYIP_Vxu9pfjmic1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.dana.org/news/cerebrum/detail.aspx%3Fid%3D656&usg=ALkJrhhidCGrgz6T_HDnO393xOkCtR1SNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.apa.org/monitor/2009/01/brain.aspx&usg=ALkJrhid4ym4ULXYbhFRfwmocyHKPq0mdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.newscientist.com/article/dn6186-handedness-develops-in-the-womb.html&usg=ALkJrhgAS2q6jkxlORvZ2-i7NLNVlUA-0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/645473.html&usg=ALkJrhj-yZdCUBa4-SHMAzsWTBy6v_Xfhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://neuro.psychiatryonline.org/article.aspx%3Farticleid%3D99964&usg=ALkJrhiwXkf4SrmyGOowvFOzAyUxqPH0XA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.psychologistworld.com/influence_personality/handedness.php&usg=ALkJrhjdVu0xRVTL9KfNiBhNlBB2clv5WQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960854-4/fulltext&usg=ALkJrhiOk7zt0Oa3i_l5ZTFJvjv6-Rb4aA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204083204577080562692452538.html&usg=ALkJrhiBggfgi3GKC2xYdpQkdgDS-V1ewg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204083204577080562692452538.html&usg=ALkJrhiBggfgi3GKC2xYdpQkdgDS-V1ewg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html&usg=ALkJrhgeYbYlYxZUefGSSwbkywG4qoSulQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://partners.nytimes.com/library/national/science/health/051600hth-genetics-lefthanded.html&usg=ALkJrhhHnx5NSBS5VlBGm415DjokNDppuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://partners.nytimes.com/library/national/science/health/051600hth-genetics-lefthanded.html&usg=ALkJrhhHnx5NSBS5VlBGm415DjokNDppuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lefthanded-children-do-badly-at-school-1047093.html&usg=ALkJrhgbrJWcKtIqID8YdgLJwV6iL33-Cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lefthanded-children-do-badly-at-school-1047093.html&usg=ALkJrhgbrJWcKtIqID8YdgLJwV6iL33-Cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/lefthanders-more-creative-but-forgetful-710626.html&usg=ALkJrhhCz-7OI1EmHvL6Ov0-_zZ5d8f96g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/lefthanders-more-creative-but-forgetful-710626.html&usg=ALkJrhhCz-7OI1EmHvL6Ov0-_zZ5d8f96g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2000973/Why-left-handed-people-ARENT-creative-right-handed.html&usg=ALkJrhjfAxcukAw1oKuVDTuIuU6moF-8pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2000973/Why-left-handed-people-ARENT-creative-right-handed.html&usg=ALkJrhjfAxcukAw1oKuVDTuIuU6moF-8pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6923577.stm&usg=ALkJrhhaK9tArU1KeB-Ie71oElBWaBUNPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://abcnews.go.com/Technology/story%3Fid%3D498707&usg=ALkJrhjusrDbKMz3Na0f6xZYdEjeMU62JQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.abc.net.au/quantum/scripts98/9807/feature.htm&usg=ALkJrhjrh720PMnOm-dDg7NC6U9VnGoGeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.cbc.ca/news/background/science/left-handed-presidents.html&usg=ALkJrhjG7TOqQClsz2IoczD1ZyAigIpGtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.npr.org/blogs/health/2010/10/21/130719927/gestures-involved-in-early-language&usg=ALkJrhglqM7wpkzZwJ0fmXjkp479RAcTYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.npr.org/blogs/health/2010/10/21/130719927/gestures-involved-in-early-language&usg=ALkJrhglqM7wpkzZwJ0fmXjkp479RAcTYw
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 Proč jsou někteří lidé, levák? Evoluční perspektiva - 
http://www.evolutionhumaine.fr/violaine/publis/pdf/Llaurens_2009_phylo_trans_lon
d_b.pdf  

 Lateralita a Zisk - http://www.nber.org/papers/w12387.pdf  
 Vytvoření Sinister: Biologické Příspěvky k leváctví - 

http://www.hcs.harvard.edu/~hsmbb/BRAIN/vol2/left.html  
 Lateralita a hemisférický jazyk Dominance ve zdravých lidí - 

http://brain.oxfordjournals.org/content/123/12/2512.full  
 Leváctví: Fakta a fikce - 

http://cardinalscholar.bsu.edu/bitstream/handle/193217/1/W93_1992WyantChristine
A.pdf  

 Leváctví a Male-Male soutěž - http://www.epjournal.net/wp-
content/uploads/EP09354370.pdf  

 Lateralizací jazykových funkcí v lidském mozku - 
http://course.sol.lu.se/FON218/Postrar_neurolingvistik_VT07/Frida_Maartensson.pdf  

Leváctví advokacie / Nápověda Webové stránky  

 Den leváky '- http://www.lefthandersday.com/  
 Cokoliv levák - http://www.anythingleft-handed.co.uk/  
 PlanetLeftHanded - http://www.planetlefthanded.com/  
 Levák osvobození společnost - http://www.lefthander.com/  
 Na druhou stranu - http://www.ontheotherhand.ie/  
 Leftys - http://www.leftys.com.au/  
 Levičáci, Lefty Tool & Gadgets - http://www.lefties.biz/  

Další webové stránky  

 Jsou levák Lidé pravděpodobnější, že se umělci -? http://www.squidoo.com/left-
handed-artists  

 Co Lateralita co dělat s Brain lateralizace -? 
http://www.indiana.edu/~primate/brain.html  

 Levá Lateralita (h2g2) - http://h2g2.com/dna/h2g2/classic/A625501  
 Gauche! Leváky ve společnosti - http://www.indiana.edu/~primate/lspeak.html  
 Lateralita Výzkumný ústav (stále ve výstavbě) - http://lateralita.org/  
 Left-lateralita:? Nature nebo pěstovat, pomoc nebo hrozba - 

http://molly.kalafut.org/lefthanded/lefthanded.html  
 Primární a sekundární důsledky Převod Lateralita - http://www.linkshaender-

beratung.de/english/Problem.htm  
 Vědeckého pohledu na levičáků - http://www.eyedrd.org/2011/12/scientific-

perspective-on-lefties.html  
 Životní extrémy: levým vs. Right-Handed - http://www.livescience.com/17009-left-

lateralita-ambidexterity.html  
 Starověké Levičáci: Historie Obamy leváctví - http://www.livescience.com/5274-

ancient-lefties-history-obamas-lateralita.html  
 Jak se Lateralita rozvíjet -? http://www.ot-mom-learning-activities.com/lateralita.html  
 Left-Handed Wiki - http://lefthand.wikia.com/wiki/Left-lateralita  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.evolutionhumaine.fr/violaine/publis/pdf/Llaurens_2009_phylo_trans_lond_b.pdf&usg=ALkJrhjaADNUCnzZjMaDymtfUkWXkuAWyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.evolutionhumaine.fr/violaine/publis/pdf/Llaurens_2009_phylo_trans_lond_b.pdf&usg=ALkJrhjaADNUCnzZjMaDymtfUkWXkuAWyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.nber.org/papers/w12387.pdf&usg=ALkJrhiPHIqaYKiBrot_vXFLVgsdRktk_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.hcs.harvard.edu/%7Ehsmbb/BRAIN/vol2/left.html&usg=ALkJrhhJIxKlgdgr61VCormpEOh4mxe3bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://brain.oxfordjournals.org/content/123/12/2512.full&usg=ALkJrhhRpOR1dmBGbGk4OuK8ItQkkzDlmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://cardinalscholar.bsu.edu/bitstream/handle/193217/1/W93_1992WyantChristineA.pdf&usg=ALkJrhiRXk7zlB4_XVqVYpxO7YSYNEmddw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://cardinalscholar.bsu.edu/bitstream/handle/193217/1/W93_1992WyantChristineA.pdf&usg=ALkJrhiRXk7zlB4_XVqVYpxO7YSYNEmddw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.epjournal.net/wp-content/uploads/EP09354370.pdf&usg=ALkJrhhQR85lzLr58g_ffkbAr0HWDxHc9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.epjournal.net/wp-content/uploads/EP09354370.pdf&usg=ALkJrhhQR85lzLr58g_ffkbAr0HWDxHc9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://course.sol.lu.se/FON218/Postrar_neurolingvistik_VT07/Frida_Maartensson.pdf&usg=ALkJrhjZvYhP8gg1i4Ih7tTk-MHDXdNj9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.lefthandersday.com/&usg=ALkJrhitemcQ91VHgmJys00iBDYjL2SA2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.anythingleft-handed.co.uk/&usg=ALkJrhj67clbbpKd-hMLtf9-XHf77DBeIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.planetlefthanded.com/&usg=ALkJrhj9VxWMk3gkbLzCXdEaFVW1G3Xw8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.lefthander.com/&usg=ALkJrhjPNCv7rhFRI_1bMNtZ59vT05WWqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ontheotherhand.ie/&usg=ALkJrhhfTTK1ZAoOfyOkToIRky3sA7IPtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.leftys.com.au/&usg=ALkJrhiVevn3oCbt6xPMhgmplJGqCdeWnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.lefties.biz/&usg=ALkJrhgRVoIRiUGyANEEtUH48TUOURhpDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.squidoo.com/left-handed-artists&usg=ALkJrhhp2FI3tE8FgNUvGIBqDRUuICsrEA
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