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2 Emocionálna inteligencia (EI) 

 Emocionálna inteligencia je pojem pomerne nový, stále málo ujasnený a časťou 

vedeckej obce dokonca neprijímaný. V tejto kapitole uvedieme súhrn základných modelov, 

ako aj náčrt najnovších pohľadov na tento konštrukt. Pozornosť zameriame tiež na výsledky 

výskumov týkajúce sa emocionálnej inteligencie u nadaných.  

 

2.1 Vymedzenie pojmu a modely emocionálnej inteligencie 

 Výskum inteligencie má dlhú tradíciu, počas ktorej sa chápanie tohto pojmu rozvíjalo, 

pričom vznikli viaceré definície a koncepcie inteligencie. Od definovania inteligencie ako 

všeobecného g-faktora sa chápanie tohto pojmu vyvinulo k nazeraniu na inteligenciu ako na 

konštrukt zložený z viacerých druhov inteligencie. Medzi najpoužívanejšie koncepcie 

inteligencie patrí okrem iných aj Gardnerova teória, ktorá položila základy skúmania 

emocionálnej inteligencie. Gardner v roku 1983 (podľa Gardner, 1999) formuloval súbor 

siedmych druhov inteligencie. Lingvistická a logicko-matematická inteligencia sú najčastejšie 

hodnotené v akademickej sfére a v školách; hudobná, pohybová a priestorová sú obvykle 

asociované s umením; medzi posledné dva druhy patria interpersonálna a intrapersonálna 

inteligencia. Gardner neskôr pridal k uvedeným druhom ešte naturalistickú inteligenciu, ktorá 

zahŕňa rozsiahle vedomosti o svete zvierat a rastlín, a o ich taxonómii.  

 Interpersonálna inteligencia predstavuje v Gardnerovom chápaní kapacitu porozumieť 

zámerom, motivácii, túžbam a správaniu iných a na základe týchto vedomostí konať citlivo 

a produktívne, čo tiež môžeme chápať ako sociálnu inteligenciu. Intrapersonálna inteligencia 

ako schopnosť porozumieť vlastným kognitívnym a emocionálnym prednostiam a slabostiam 

má zase blízko k chápaniu emocionálnej inteligencie.  

Termín emocionálna inteligencia sa objavil v roku 1990, vytvoril ho Yalský psychológ 

Peter Salovey a jeho kolega John Mayer. Pojem je pomerne mladý, hoci s týmto konštruktom 

sa narábalo už dávno predtým, než ho priniesli Mayer a Salovey. Zahŕňal napríklad prácu 

v oblasti fyziognomických emocionálnych výrazoch (Stein, 1975; podľa Mayer at al., 2001b) 

či v neverbálnej komunikácii (Buck, 1984; podľa Mayer at al., 2001b). Autori pojmu zlúčili 

existujúcu psychologickú literatúru s témou všeobecného vplyvu emócií a emocionality na 

osobnosť a naznačili syntézu psychologických konceptov inteligencie a emócií (Salovey, 

Mayer, 1990). 

To čo, Mayer a Salovey začali vo vedeckej oblasti, v tom pokračoval Goleman v roku 

1995 v oblasti populárnej. Golemanovo chápanie EI je veľmi široké, zahrňujúce sféru 
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kompetencií, pričom chápe EI aj ako ekvivalent charakteru. Je to podľa neho spôsobilosť, 

ktorá ovplyvňuje všetky ostatné schopnosti a do veľkej miery determinuje úspech v živote 

(Goleman, 1997). Práve vysoko propagovaný vzťah medzi EI a úspechom v živote sa stal 

podnetom pre populárnu sféru a šírenie tohto konštruktu ako zaručeného receptu na šťastný 

život.  

 Chápanie emocionálnej inteligencie sa neustále vyvíja, v rámci čoho sa okrem 

Golemanovho vedecko-populárneho chápania EI vyvinuli vo vedeckej oblasti dva základné 

modely, ktoré v nasledujúcich kapitolách stručne charakterizujeme.  

 

2.1.1 Model emocionálnej inteligencie ako schopnosť 

 Mayer a Salovey (1997) chápu emocionálnu inteligenciu ako jeden z druhov 

inteligencie, ktorá obohacuje spracovanie určitého druhu informácií a nie ako súhrn sociálne 

žiaducich osobnostných vlastností a nadania. Vymedzujú ju ako duševnú schopnosť a odlišujú 

ju od klasických osobnostných vlastností. Vo vzťahu k sociálnej inteligencii predstavuje EI 

podľa Mayera a Saloveya (1997) užšie vymedzenie než sociálna inteligencia, pretože sa 

zameriava primárne na emocionálne problémy, ktoré sú súčasťou osobných a sociálnych 

problémov. 

 Podľa pôvodného modelu Saloveya a Mayera (1990) tvorili jadro emocionálnej 

inteligencie 3 duševné procesy: a) posúdenie a vyjadrovanie emócií, b) regulácia či kontrola 

emócií, c) využitie emócií adaptívnym spôsobom. Autori neskôr svoj model EI 

preformulovali, kde kládli väčší dôraz na kognície, zahŕňajúc rozmýšľanie o pocitoch a 

definovali EI v termínoch potenciálu na intelektuálny a emocionálny rast a postupný vývin 

(Mayer, Salovey, 1997). Vytvorili štvorkomponentový model pozostávajúci z nasledujúcich 

faktorov: 

1. percepcia emócií zahŕňa schopnosť vnímať a identifikovať emócie u seba a u iných 

2. riadenie emócií, regulácia a kontrola emócií u seba a iných hovorí o schopnosti 

regulovať nálady a emócie u seba a iných, o používaní stratégií na modifikáciu svojich 

pocitov a vedieť zhodnotiť efektivitu týchto stratégií.  

3. využívanie emócií na podporu myslenia obsahuje využívanie emócií (nálad) na vhodné 

zameranie pozornosti, na to, aby človek myslel racionálnejšie, logickejšie 

a kreatívnejšie. Využívanie emócií vyžaduje uchopenie pocitov, ktoré asistujú 

v určitých kognitívnych procesoch ako usudzovanie, riešenie problémov, 

rozhodovanie a interpersonálna komunikácia.  
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4. porozumenie emóciám zachytáva jazykové schopnosti a propozičné myslenie na 

analýzu emócií, porozumenie emočného slovníka, spôsob akým sa emócie kombinujú, 

vyvíjajú a prechádzajú z jednej do druhej. (Mayer, Salovey, 1997) 

Tento koncept emocionálnej inteligencie je hodnotný v tom, že poskytuje teoretický rámec 

k práci s individuálnymi rozdielmi v emocionálnej sfére, rovnako tak rozširuje tradičný 

pohľad na inteligenciu zjednotením kognitívnej a emocionálnej oblasti ľudských schopností 

(Mayer, Salovey, Caruso, 2004). Emócie sú tu chápané ako informácie využiteľné 

k optimalizácií rozhodnutí a EI ako schopnosť porozumieť emocionálnym vzorcom a narábať 

s emocionálnymi informáciami, kombinovať myslenie a emócie na efektívne zvládnutie 

špecifických situácií a problémov (Mayer, Salovey, 1997; Salovey, Mayer, 1990). Lane et al. 

(2010), odvolávajúc sa na teóriu Mayera a Saloveya, uvádzajú, že EI vysvetľuje proces ako 

ľudia rozoznávajú medzi emóciami, ktoré by mohli pomôcť výkon zlepšiť a medzi tými, ktoré 

ho môžu brzdiť. EI môže podľa uvedených autorov tiež pomôcť vysvetliť prečo niektorí ľudia 

iniciujú stratégie na redukciu rozdielu medzi prebiehajúcimi emóciami a ideálnymi emóciami. 

 Na základe svojej teórie autori vyvinuli multifaktorovú škálu emocionálnej 

inteligencie (MEIS), ktorú neskôr vylepšili a upravili do novšej podoby, ako „The Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test“ (MSCEIT). Vzhľadom na to, že tento test meria 

mieru schopností, jednotlivé odpovede jedinca na položky v tomto teste sa porovnávajú 

s kritériom správnosti. Test obsahuje štyri subtesty zamerané na jednotlivé faktory 

emocionálnej inteligencie, ktoré sme popísali vyššie.  

 Tento test ako aj celý model emocionálnej inteligencie Saloveya a Mayera je dodnes 

mnohými výskumníkmi považovaný za najprepracovanejší a najprijateľnejší v porovnaní 

s inými modelmi a škálami. Avšak má aj mnoho negatívnych kritikov, hlavne čo sa týka 

samotného testu. Najvážnejšie spočívajú podľa Humphreyho et al. (2007) v hodnotení 

správnych odpovedí v týchto testoch a hlavne na otázky týkajúce sa introspekcie, t.j. 

rozpoznávania vlastných emócií. Správne odpovede  sú v tomto a podobných testoch 

zameraných na EI ako schopnosť vygenerované pomocou konsenzuálneho a expertného 

skórovania, medzi ktorými boli v teste MEIS veľké rozdiely (Roberts, Zeidner, Matthews, 

2001), čo však autori odstránili v teste MSCEIT (Mayer et al., 2001a). Práve zhodou 

expertného a konsenzuálneho skórovania autori argumentujú aj existenciu správnych 

odpovedí (Mayer et al., 2001a). Test MSCEIT je vhodné administrovať probandom od veku 

17 rokov, čo je obmedzujúce vo výskumoch s deťmi pod daný vek. Problematická je taktiež 

praktická použiteľnosť v praxi z dôvodu komplexnosti a zdĺhavosti testu v porovnaní so 
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sebavýpoveďovými dotazníkmi. Diskutabilná a nedoriešená je stále otázka validity testov EI 

ako schopnosti. Tieto nástroje sú podľa MacCann et al. (2003) zdá sa lepšie na vyvolávanie 

otázok než na hodnotenie reálnych charakteristík jedincov.  

 

2.1.2 Emocionálna inteligencia ako črta 

 Ďalší smer v oblasti emocionálnej inteligencie zastáva Bar-On, ktorého model hovorí 

o emocionálnej inteligencii ako o črte. Tento model sa tiež zaraďuje medzi tzv. zmiešané, 

pretože na rozdiel od modelu Mayera a Saloveya nespájajú emocionálnu inteligenciu iba 

s emóciami alebo s intelektom (Bar-On, 1997 podľa Neubauer, Freudenthaler, 2007). Bar-On 

(1997 podľa Neubauer, Freudenthaler, 2007) charakterizuje emocionálnu inteligenciu ako 

predpoklad úspechu v živote, ako skupinu nekognitívnych kompetencií a osobnostných 

vlastností, ovplyvňujúcich schopnosť uspieť vo vyrovnávaní sa s tlakom a požiadavkami 

prostredia. Vo svojej podstate tento prístup poskytuje odhad kapacity jednotlivca efektívne 

zvládať tlak a požiadavky každodenného života, pričom v širokom kontexte emocionálnych 

kompetencií, ktoré sú k tomu potrebné hrá dôležitú úlohu osobnosť jedinca (Bienn, Caruso, 

2004). 

 Bar-On preskúmal osobnostné charakteristiky, ktoré determinujú úspech jedinca nad 

rámec kognitívnej inteligencie a identifikoval päť všeobecných dimenzií:  

1. interpersonálne spôsobilosti (empatia, spoločenská zodpovednosť a medziľudské vzťahy)  

2.intrapersonálne spôsobilosti (sebauvedomenie, asertivita, sebaúcta, sebarealizácia 

a nezávislosť) 

3. adaptabilita (flexibilita, schopnosť riešiť problémy a analýza reality)  

4. zvládanie stresu (tolerancia stresu a kontrola impulzov)  

5. všeobecná nálada (optimizmus a šťastie) 

(Neubauer, Freudenthaler, 2007). 

 Neskôr Bar-On svoju koncepciu prepracoval, pričom tento novší model obsahuje 

desať komponentov pôvodného modelu a to: sebaúcta, vedomie vlastných emócií, asertivita, 

empatia, interpersonálne vzťahy, tolerancia voči stresu, ovládanie impulzov, testovanie 

reality, flexibilita a riešenie problémov. Ďalších päť komponentov ako sebaaktualizácia, 

nezávislosť, sociálna zodpovednosť, optimizmus a šťastie sa považujú sa facilitujúce prvky. 

Autori tento prepracovaný model nazvali modelom emocionálno- sociálnej inteligencie. (Bar-

On, 2006). Vzhľadom k tejto koncepcii, definuje Bar-On (2006) emocionálno-sociálnu 

inteligenciu ako „oblasť navzájom korelujúcich emocionálnych a sociálnych kompetencií, 
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zručností a facilitátorov determinujúcich efektivitu v porozumení samému sebe a prejavovaní 

sa, v porozumení ostatným a vo vzťahoch s ostanými, a v zvládaní každodenných 

nepríjemností.“ 

 Bar-On na základe svojho modelu vyvinul aj nástroj na meranie EI a to EQ-i 

(Emotional Quotient Inventory). Dotazník vyšiel vo viacerých verziách, napríklad EQ-i:YV 

pre adolescentov a skrátený dotazník EQ-i:S. Testy emocionálnej inteligencie ako črty sú na 

rozdiel od testov založených na modeli Mayera a Saloveya tvorené sebaposudzovacími 

škálami. Podliehajú preto častej kritike, kde najčastejšou výčitkou je ich neobjektívnosť 

a náchylnosť na sociálne žiaduce odpovede (Humphrey et al., 2007). Na druhej strane však 

Petrides et al. (2006) argumentujú použitie tohto druhu testov subjektívnou povahou emócií, 

kde je veľmi obtiažne určiť ktoré pocity je správne prežívať a ktoré by mali byť potlačené, 

čím kompenzujú nevhodnosť merania niektorých komponentov EI pomocou testov 

schopnosti. Škály EI ako črty často trpia aj nie dobrými psychometrickými vlastnosťami, 

týkajúce sa zväčša reliability, ktorá je dobrá pri meraní celkovej EI, pri jednotlivých 

subtestoch je však reliabilita slabšia. Kritika sa týka tiež faktoru celkovej nálady alebo 

osobnej pohody (well-being), ktorého výsledky môžu byť kontaminované aktuálnou osobnou 

pohodou probanda, čo mohlo zakrývať jeho osobnú pohodu ako takú. Pri tomto modeli sa tiež 

naskytá otázka vhodnosti zaradenia niektorých komponentov pod pojem emocionálna 

inteligencia. Niektoré zložky majú podľa Neubauera a Freudenthalera (2007) v skutočnosti 

len nepriamy vzťah k emocionálnym procesom ako napr. riešenie problémov či testovanie 

reality a hoci väčšina výskumníkov sa zhoduje v názore, že úspech môžu predikovať okrem 

inteligencie a iné vlastnosti, súhlas s týmto zložením emocionálnej inteligencie je malý. 

 Napriek kritike a mnohým výhradám sú tieto testy používané najčastejšie, a to hlavne 

vo výskumoch emocionálnej inteligencie u detí, keďže pre túto vekovú skupinu nie je 

vytvorený vyhovujúci a veku primeraný dotazník emocionálnej inteligencie ako schopnosti.  

 

2.1.3 Súčasné trendy v chápaní emocionálnej inteligencie 

 Od dôb predstavenia prvých nosných modelov EI Saloveya a Mayera, či Bar-Ona, 

vznikali ďalšie pokusy o vytvorenie vylepšeného modelu EI, Peréz et al. (2007) citujú napr. 

Weisingera (1998), Higgsa, Dulewicza (1999), či môžeme spomenúť model Petridesa a 

Furnhama (2001). Modely sú si však v podstate veľmi podobné, diametrálne sa nelíšiace od 

pôvodných modelov popísaných vyššie. Rozdiely môžeme nájsť hlavne v psychometrických 

vlastnostiach testov. Naďalej však ostávala otvorená otázka optimálnosti prístupu zameraného 
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na EI ako schopnosť, a prístupu k EI ako vlastnosti. Testy schopnosti majú blízko k testom 

klasickej inteligencie, a testy emocionálnej inteligencie ako vlastnosti zase korelujú 

s osobnostnými testami, pričom najvážnejšie vyznieva fakt, že sebavýpoveďové metódy 

a výkonové metódy merania EI medzi sebou navzájom korelujú len veľmi slabo prípadne 

vôbec, čo môže nasvedčovať tomu, že merajú odlišný konštrukt.  

 Vo všeobecnosti však platí, že výber metódy na meranie emocionálnej inteligencie 

závisí od cieľov výskumu a jeho výskumných otázok, ktoré sa majú zodpovedať (Pérez, 

Petrides, Furnham, 2007). Tí, ktorí sa potrebujú zamerať na EI ako na súbor zručností 

spracovania emócií, používajú miery založené na schopnostiach, zatiaľ čo tí, ktorí preferujú 

širšiu konceptualizáciu zameranú nie len na zručnosti, ale aj na ich facilitátory, využívajú 

sebavýpoveďové miery EI (Humphrey, 2007). V súčasnej dobe sa tak objavuje tendencia 

nepristupovať k týmto modelom ako k protikladom, ale skôr ako k rôznym pohľadom, ktoré 

sa navzájom dopĺňajú, než vylučujú (Ciarrochi, Chan, Caputi, 2000; Pérez, Petrides, 

Furnham, 2007; Neubauer, Freudenthaler, 2007). Koncepty samotných podstát jednotlivých 

prístupov k EI, ktorými sú osobnosť a inteligencia, ako uvádzajú aj Mayer a Mitchell (1998 

podľa Pffeifer, 2001), sú vo vzájomnom vzťahu, ale zároveň odlišné psychologické entity. 

Mayer považuje inteligenciu za odlišný (distinct) podsystém osobnosti, pričom uvádza, že 

osobnostné charakteristiky ako temperament a impulzivita nepriaznivo ovplyvňujú 

intelektuálny výkon jedinca a na druhej strane neintelektový faktor ako otvorenosť 

k emocionálnym zážitkom podporuje inteligenciu, ale nie je s ňou totožný (Pffeifer, 2001). 

Oba systémy, tak osobnostný ako aj kognitívny sú navzájom istým spôsobom prepojené 

a ovplyvňujúce sa, čo je potrebné zohľadniť aj pri výbere nástrojov merajúcich emocionálnu 

inteligenciu. Aj v našej práci sa preto prikláňame ku kombinácii sebavýpoveďových metód 

a výkonových metód na zisťovanie výšky emocionálnej inteligencie, pričom sme sa opierali 

o prístupy Petridesa a Furnhama ako aj Robertsa a MacCannovej, ktoré v nasledujúcom texte 

bližšie opíšeme. 

  

Model EI podľa Petridesa a Furnhama 

 Najpoužívanejším nástrojom merajúcim EI ako vlastnosť je v súčasnosti 

sebavýpoveďový dotazník Schutteho at al. (1998), ktorý má však problematickú vnútornú 

štruktúru (viď napr. Wilhelm, 2007), čo kompenzuje tiež často používaný dotazník  Petridesa 

a Furnhama. Autori Petrides at al. (2006) zdôrazňujúci subjektívny aspekt emócií sa 

prikláňajú k sebavýpoveďovým dotazníkom zisťovania EI. Obsahovou analýzou viacerých 
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modelov EI vytvorili model črtovej emocionálnej inteligencie ako konšteláciu vlastností 

vzťahujúcich sa k emóciám a sebavnímanej schopnosti (Petrides, Furnham, 2001). Petrides 

a Furnham (2001) popisujú podľa svojej teórie nasledujúce komponenty emocionálnej 

inteligencie: adaptabilita, asertivita, emočné hodnotenie (seba a iných), vyjadrovanie emócií, 

riadenie emócií (druhých), emočná regulácia, impulzivita, vzťahové schopnosti, sebaúcta, 

sebamotivácia, sociálne kompetencie, riadenie stresu, charakterová empatia, charakterové 

šťastie, charakterový optimizmus. Tieto komponenty uvedení autori zadelili do štyroch 

faktorov a to: 

 Well-being (vlastnosti prislúchajúce dispozičnej nálade) 

 Sebakontrola (vlastnosti prislúchajúce regulácii emócií a impulzov) 

 Emocionalita (vlastnosti prislúchajúce vnímaniu a expresii emócií) 

 Sociabilita (vlastnosti prislúchajúce interpersonálnemu využitiu a riadeniu emócií) 

Podľa kritikov tento konštrukt tak ako aj ostatné konštrukty EI ako vlastnosti, zahŕňa viac než 

len emocionálnu inteligenciu, Podľa Humpreyho (2007) je to zhluk rôznych charakteristík, 

ktoré rozdelil do troch skupín podľa obsahu a to: 

Osobnostné premenné- adaptabilita, impulzitiva, sebaúcta, sebamotivácia, stress-manažment, 

šťastie a optimizmus. 

Sociálne premenné- asertivita, sociálne zručnosti, sociálna kompetencia, empatia 

Emocionálne premenné- vyjadrovanie emócií, riadenie emócií, vnímanie emócií (emočné 

hodnotenie seba aj iných) a emočná regulácia.  

 Petrides a Furnham (2003) sú však presvedčení, že EI môžeme úspešne 

konceptualizovať aj ako črtu alebo ako typické fungovanie. Sebavýpoveď je najpoužívanejšia 

hodnotiaca metóda tak v EI ako aj v iných črtových konštruktoch. Petrides a Furnham (2003) 

a Petrides et al. (2006) popisujú črtovú EI aj ako emocionálnu self-efficacy. Kirk et al. (2008) 

však rozlišujú medzi EI a emocionálnou self-efficacy, no nevylučujú pritom, že emocionálna 

self-efficacy je aspektom EI a to tak črtovej ako aj schopnostnej. Oddelenie týchto 

konštruktov predstavuje potenciál pre ďalší výskum v oblasti emocionálnej inteligencie a jej 

presnejšieho zadefinovania.  

 

Meranie EI podľa Robertsa a MacCannovej 

 Oblasti EI ako schopnosti sa v súčasnej dobe okrem Saloveya, Mayera a Carusa, 

najviac venujú autori Roberts a MacCann, ktorí sú autormi testov založených na situačnom 

podklade STEU (the Situational Test of Emotional Understanding) a STEM (the Situational 
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Test of Emotion Management), pričom tieto testy vyvinuli aj pre deti. Jednotlivé situácie 

tvoriace uvedené testy reprezentujú emócie prežívané v každodennom živote, pričom ich 

výberu a formulácii predchádzali viaceré kvalitatívne štúdie. Teoretickým základom tejto 

teórie je štvorkomponentový model Mayera a Saloveya, kde najväčšiu pozornosť autori 

venujú najmä porozumeniu a riadeniu emócií. Uvedení autori sa pri tvorbe metód opierali tiež 

o empiricky odvodenú teóriu Rosemanovej (2001 podľa MacCann, 2006) zameranú na 

štruktúru emócií podľa jednotlivých dimenzií hodnotenia, ktorá im slúžila pri tvorbe situácií 

a pri priradzovaní emócií k jednotlivým situáciám. Problém správnych odpovedí v týchto 

dotazníkoch autori vyriešili troma spôsobmi a to: skórovaním autorom, expertným 

skórovaním a konsenzuálnym skórovaním. Každý z týchto spôsobov má tak ako pozitívne, 

tak aj negatívne stránky, avšak ich kombináciou by sa mala dosiahnuť vysoká spoľahlivosť 

a validita testov, hoci uvedení autori sa prikláňajú skôr k expertnému skórovaniu (MacCann, 

2006). 

 Emocionálna inteligencia je úzko spätá s kultúrou, v ktorej človek žije a s jej normami 

správania. Ako uvádzajú Zeidner et al. (2001) emocionálna inteligencia predstavuje 

kongruenciu medzi osobou a prostredím, medzi osobnými  a kultúrnymi normami týkajúcimi 

sa emócií. EI podľa uvedených autorov reprezentuje uvedomenie kultúrnych noriem pre 

rozpoznanie, vyjadrovanie a riadenie emócií. Emocionálne inteligentný človek by si mal byť 

teda vedomý týchto spoločenských noriem a tomu prispôsobiť aj svoje prejavy emócií, 

rozpoznať prejavy emócií u iných, porozumieť im a na základe toho emócie aj adekvátne 

riadiť v rôznych životných situáciách a to sa týka tak schopností človeka, ako aj jeho 

osobnostných čŕt a zamerania. Najnovšie výskumné aktivity (viď napr. Emmerling, Goleman, 

2003; MacCann, 2006) preto smerujú k súladu črtových a schopnostných modelov EI, pričom 

niektoré výskumné zámery idú ešte ďalej a smerujú k chápaniu konštruktu emocionálnej 

inteligencie ako takého, ktorý reprezentuje konšteláciu čŕt a schopností, ktoré nie sú 

zapríčinené kognitívnou inteligenciou a tradičnými mierami osobnosti. 

 

2.2 Emocionálna inteligencia u nadaných detí 

V poslednom období sa aj v súvislosti so zvládaním stresových situácií rozšírila téma 

emocionálnej regulácie a emocionálnej inteligencie, a to nie len u detí bežných ale aj u detí 

nadaných, a to najmä intelektovo nadaných, hoci v poslednej dobe sa rozširuje aj výskum 

emocionálnej inteligencie v súvislosti so športovým nadaním, k čomu sme prispeli aj našim 

výskumom (pozri Bobáková, 2013). 
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Intelektové nadanie zahŕňa vysoké mentálne schopnosti, motiváciu a kreativitu. 

Emocionálna inteligencia zahŕňa schopnosť byť si vedomý svojich pocitov, rozlišovať medzi 

nimi a vytvárať lepšie a hlbšie sociálne vzťahy (Dabrowski, Piechowski, 1977 podľa Mayer et 

al., 2001b). Podľa Mayera et al. (2001b) všeobecná a emocionálna inteligencia však môžu 

spolupracovať, pričom táto integrácia dovoľuje lepšie celkové rozhodovanie v situáciách 

v ktorých sa jedinec ocitne.  Ako uvedení autori ďalej uvádzajú emocionálna inteligencia 

rastie z produktívneho spojenia kognitívneho a emocionálneho systému. Kognitívny systém 

prináša zdôvodnenie emócií, zatiaľ čo emocionálny systém ovplyvňuje kognitívnu kapacitu. 

Jedinci s vysokou emocionálnou inteligenciou majú podľa uvedeného autora schopnosť 

vnímať, porozumieť a riadiť emócie a na druhej strane emócie pomáhajú mysleniu.  

 Emocionálna inteligencia u nadaných je preskúmaná len málo. Na druhej strane sa 

však veľa vie o niektorých charakteristikách príbuzných emocionálnej inteligencii u nadaných 

adolescentov. Nadaní majú napríklad zvýšenú senzitivitu a výnimočnú empatiu (Piechowski, 

1997), charakteristická je pre nich tiež tendencia k vodcovstvu (Pffeifer, 2001).  Už v roku 

1982 A. Roeper uviedla, že nadaní ľudia majú často schopnosť integrovať emócie, intelekt a 

tvorivosť pri dobrých možnostiach, čo potvrdzuje aj Woitaszewski (2004), ktorý dodáva, že 

práve táto schopnosť využívať integráciu emocionálnych a kognitívnych schopností do istej 

miery umožňuje úspešnejšiu interakciu s prostredím.  

 Hoci je predpoklad, že nadaní majú dobrú schopnosť využívať emócie vzhľadom na 

ich kognitívne schopnosti, prax a výskumy v oblasti nadaných detí ukazuje, že ich zvýšená 

senzitivita môže predstavovať dvojstrannú mincu. Na jednej strane môže zvýšená citlivosť 

naznačovať vyššiu emocionálnu inteligenciu, avšak na strane druhej môže vyvolávať viacero 

problémových situácií, keďže táto zvýšená citlivosť na emócie si vyžaduje primerané 

hodnotenie emócií, ako aj ich primeranú reguláciu (Piechowski, 1997). Nadaní adolescenti 

majú mnoho problémov kvôli emocionálnym stavom ako napr. vina, depresia, pocit 

neadekvátnosti a strachu, ktorých intenzita prežívania je vyššia než u ostatných (Davis, 

Rimm, 1998 podľa Woitaszewski, 2004), ako aj problémová adjustácia na nové prostredie a 

osamelosť (Falk et al., 1994 podľa Woitaszewski, 2004). Podľa Woitaszewského (2004) tieto 

stavy sú bežné u adolescentov s vysokou všeobecnou kognitívnou schopnosťou (vysokým 

IQ), avšak nie každé nadané dieťa má rovnakú schopnosť spracovať ich vysoko variabilné 

emocionálne zážitky účinným a vhodným spôsobom. 

 Konštrukt emocionálnej inteligencie predstavuje možnosť popísať emocionalitu 

nadaných nie len zo stránky využívania, či regulácie a kontroly emócií, ale aj v oblasti 
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porozumenia či vnímania emócií. Avšak tak ako je emocionálna inteligencia doteraz relatívne 

nejasným konštruktom s viacerými odlišnými definíciami, tak aj výsledky jednotlivých 

výskumných zistení sa líšia v závislosti od prístupu k tomuto konštruktu.  

Zeidner et al. (2005) vo svojom výskume porovnávali výsledky v testoch emocionálnej 

inteligencie u intelektovo nadaných adolescentov izraelskej populácie (N=83) a kontrolnej 

skupiny, kde zistili, že v teste merajúcom EI ako schopnosť (MSCEIT), konkrétne v dvoch 

subškálach a to v porozumení a riadení emócií, mali nadané deti vyššiu EI než kontrolná 

skupina. V teste merajúcom EI ako vlastnosť (SSRI) dosahovali nadané deti v porovnaní 

s kontrolnou skupinou naopak nižšie hodnoty.  

 Ďalšími z autorov, ktorí sa venovali meraniu emocionálnej inteligencie u nadaných 

pomocou výkonových testov boli aj Mayer et al. (2001), ktorí vo svojej pilotnej štúdií 

s nadanými adolescentami (N=11) s použitím testu MEIS zistili vyššiu EI v identifikácii 

emócií u seba a iných a vo využití emócií k ďalšiemu správaniu. Tu je však potrebné 

prihliadať na nízku početnosť vzorky nadaných adolescentov a tiež na fakt, že tieto výsledky 

neporovnával s kontrolnou skupinou adolescentov. 

 Lee et al. (2006) vo svojom výskume emocionálnej inteligencie u akademicky 

nadaných pubescentov (N=200) používal sebavýpoveďovú škálu EQ-i:YV od R. Bar-Ona, 

kde sa preukázalo, že nadaní adolescenti neboli pokročilejší v emocionálnej inteligencii 

v porovnaní so skupinou bežných detí, a to ani v celkovom skóre, ani v jednotlivých častiach 

ako emocionálna kontrola, riadenie emócií a tolerancia, pričom nadané dievčatá mali dokonca 

nižšie skóre v celkovej emocionálnej inteligencii, než kontrolná skupina. Výsledky sú totožné 

s výskumnými závermi Zeidnera et al. (2005) spomenutého vyššie.  

 Chan (2003) vo svojom výskume emocionálnej inteligencie rátal so vzorkou nadaných 

pubescentov čínskej populácie (N=259) taktiež bez porovnania s kontrolnou skupinou, pričom 

použil sebavýpoveďový Schutteho test emocionálnej inteligencie. Jeho výskumné závery 

hovoria o vyšších hodnotách komponentov EI predstavujúcich sociálne zručnosti, hodnotenie 

a reguláciu vlastných emócií, ale nižšiu hodnotu u komponentov opisujúcich senzitivitu na 

prejavené emócie u iných ako aj tých ktoré opisovali využívanie emócií pri riešení 

problémov.  

 Výsledky jednotlivých výskumov sa líšia najmä v rozdieloch v jednotlivých 

subškálach emocionálnej inteligencie, v ktorých by mali nadaní dosahovať vyššie hodnoty. 

Isté prelínanie by sme mohli nájsť v odlišných výsledkoch vo výkonových testoch 

v porovnaní s testami sebavýpoveďovými. Nadané deti skórujú v porovnaní s kontrolnou 



34 

 

skupinou vyššie v testoch emocionálnej inteligencie ako schopnosti teda v testoch 

zameraných na výkon. V sebavýpoveďových dotazníkoch však nadané deti skórujú rovnako 

alebo dokonca nižšie v porovnaní s kontrolnou skupinou, teda sa naskytá otázka oblasti života 

o ktorých jednotlivé miery emocionálnej inteligencie vypovedajú. Predpokladáme však, že 

prítomnosť schopnosti emocionálnej inteligencie nemusí vypovedať o jej skutočnom 

využívaní v bežnom živote, podobne ako v prípade podvýkonných nadaných, kedy ich vysoká 

kognitívna schopnosť nezodpovedá skutočnému výkonu v škole. Nasvedčuje tomu aj výskum 

Woitaszewsky (2004), ktorý sa nezameriaval nielen na zisťovanie výšky emocionálnej 

inteligencie u nadaných, ale aj na jej predpokladanú funkciu, a to na predikciu úspechu. V 

jeho vzorke intelektovo nadaných adolescentov (N=39) však emocionálna inteligencia meraná 

pomocou MEIS k sociálnemu a akademickému úspechu nijako signifikantne neprispievala. 

Napriek týmto výsledkom, ktoré mohli byť ovplyvnené veľkosťou vzorky, autor, tak ako aj 

mnohí iní (napr. Maree, Ebersohn, 2002; Mayer, 2001b; Trinidad, Johnson, 2002) poukazuje 

na užitočnosť ďalších výskumov emocionálnej inteligencie pre porozumenie rozdielom v 

úspešnosti nadaných detí. Woitaszewski (2004) odporúča pre ďalší výskum zaoberať sa viac 

osobnostnými a temperamentovými črtami, ktoré sú spojené s emocionálnou inteligenciou 

ako napr. odolnosť alebo optimizmus, ktoré môžu byť podľa uvedeného autora 

zmysluplnejšie v podobných výskumoch u nadaných detí, pretože podľa názoru autora, 

charakteristiky ako odolnosť a optimizmus zdá sa vyžadujú kognitívne spracovanie 

emocionálnych informácií. Viaceré štúdie spochybňujú predikciu určitých prejavov správania 

ako aj akademického úspechu testami emocionálnej inteligencie ako schopnosti v prípade, že 

sú intelekt a osobnostné premenné kontrolované (Amelang, Steinmayr 2006, Bastian et al., 

2005, Brackett, Mayer 2003). Existujú viaceré štúdie, kde sa sa ukázal konštrukt EI meraný 

sebavýpoveďovým dotazníkom (Bar-On test) na bežnej populácií, ako dobrý prediktor 

životnej spokojnosti a somatických ťažkostí (Shutte et al., 2007), či výkonu v rôznych 

oblastiach (Austin, 2004, Van Rooy, Viswesvaran, 2004), ako aj akademického úspechu v 

škole (Schutte et al., 1998; Matthews, Zeidner, Roberts, 2002), čo môže naznačovať podporu 

názoru Woitaszewského, hoci podobná štúdia uskutočnená na vzorke intelektovo nadaných 

detí chýba.  

 V poslednej dobe sa výskum emocionálnej inteligencie rozšíril aj do sféry športu. 

Výskumníci sa už od nepamäti snažia identifikovať psychologické premenné, ktoré by boli 

nápomocné k dosahovaniu úspechu a emocionálna inteligencia ako súbor určitých 

premenných by mohla byť jednou z nich. Ako jedni z prvých na to upozornili autorky Meyer 
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a Fletcher (2007) vo svojej prehľadovej štúdií, kde sa zamerali práve na aplykáciu 

emocionálnej inteligencie do oblasti športu. V približne rovnakej dobe Newman (2008) 

navrhol na základe práce Golemana model emocionálnej inteligencie obsahujúci päť 

základných kompetencií, ktoré dával do súvisu s vodcovskými kompetenciami. Sú nimi: 

sebauvedomenie, sebariadenie, empatia, sociálne zručnosti a adaptabilita. Newman je toho 

názoru, že vodcovia s vysokou emocionálnou inteligenciou disponujú rozvinutou 

schopnosťou viesť ľudí do akcie zahrňujúc pritom emócie ako primárne pohnútky k 

správaniu. Autor upozorňuje na nejasnosť základných prístupov k EI ako aj na existujúce 

miery EI, ktoré neboli vyvinuté vzhľadom k špecifickému využitiu v športovej oblasti, kde je 

potrebné zameranie na premenné vedúce k vysokým výkonom v športe. Newman v roku 2010 

na základe tejto potreby a svojho modelu vyvinul a publikoval dotazník emocionálnej 

inteligencie (The Emotional Intelligence Sport Inventory). Dotazník obsahuje 77 

sebavýpoveďových položiek, pričom prvé výsledky použitia tohto dotazníka podľa jeho 

autora naznačujú určitú súvislosť komponentov tohto dotazníka emocionálnej inteligencie so 

správaním asociovaným s efektívnym športovým výkonom (Saunders, Smith, Newman, 2010 

podľa Newman, 2010).  

 Lane et al. (2009) uskutočnili výskum na vzorke 54 hráčov kolektívnych športov, kde 

zistili, že skóre emocionálnej inteligencie ako črty koreluje s frekvenciou používania 

psychologických zručností, ktorými sú aktivácia, automatizmus, emocionálna kontrola, 

zameranie na cieľ, predstavivosť, negatívne myslenie, schopnosť relaxácie a využívanie 

vnútornej reči. Tieto faktory však boli skúmané aj oddelene a to vo výskume autorov Thomas 

et al. (1999), ktorí zistili časté používanie psychologických zručností u športovcov a Lane et 

al. (2010), kde bola zistená vyššia emocionálna inteligencia u športovcov pomocou 

sebavýpoveďovej škály.  

 Koncepcia Newmana založená na prístupe Golemana má skôr nádych populárnosti než 

vedeckosti, preto si vyžaduje ďalšie overovanie. Avšak na základe ďalších výskumov 

môžeme predpokladať, že emocionálna inteligencia je v športe dôležitým faktorom 

zahrňujúcim kontrolu emocionálnych impulzov a riadenie emócií, ktoré prostredníctvom 

sebadisciplíny môžu viesť k vyšším výkonom nielen v intelektovej ale aj v športovej oblasti.  
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2.3 Emocionálna inteligencia a rodové rozdiely 

 Tak ako výsledky výskumov emocionálnej inteligencie u nadaných detí, aj rodové 

rozdiely zistené v tomto konštrukte závisia od konceptualizácie emocionálnej inteligencie 

a s tým súvisiacim použitými metodikami. 

 Výskum Williamsovej et al. (2009) porovnával testy emocionálnej inteligencie 

u adolescentov a preukázal rodové rozdiely v emocionálnej inteligencii v prípade, že je 

emocionálna inteligencia meraná testami zameranými na schopnosť. Testami merajúcimi 

emocionálnu inteligenciu ako črtu sa signifikantné rodové rozdiely u adolescentov  

nepreukázali. Uvedené závery potvrdzujú aj ďalšie výskumy používajúce k výskumu EI 

sebavýpoveďové dotazníky ako TEIQ-ASF (Mavroveli et al., 2007; Petrides et al., 2006), 

Schutteho dotazník (Chan, 2003; Coban, 2010). Bar-On a Parker (2000) uvádzajú, že muži a 

ženy sa nelíšia v celkových emocionálnych a sociálnych kompetenciách. Popisuje, že rozdiely 

medzi ženami a mužmi existujú, no v jednotlivých komponentoch. Ženy majú vyššie 

interpersonálne schopnosti patriace skôr do konceptu sociálnej inteligencie, sú empatickejšie, 

viac sociálne zodpovedné, muži majú vyššiu intrapersonálnu kapacitu, vyššiu toleranciu 

stresu a kontrolu impulzov, sú flexibilnejší, adaptabilnejší a optimistickejší. Rodové rozdiely 

neboli potvrdené v prípade riadenia stresu a všeobecnej nálady.  

 Taktiež vo výskume Baumgartnera a Vasiľovej (2005) boli zistené štatisticky 

významné rozdiely v prospech žien v subškálach sociálnej vnímavosti a sociálnych 

spôsobilostí, čo tiež patrí skôr pod záštitu sociálnej inteligencie. Vyššie interpersonálne 

zručnosti u žien potvrdili aj výskumné závery zistené ďalšími autormi ako Palmer et al. 

(2003) alebo Ciarrochi, Chan, Bajgar (2001), ktorí pomocou Schutteho dotazníka zistili, že 

ženy sú lepšie v riadení emócií druhých ľudí a vo vnímaní emócií, ale v riadení vlastných 

emócií už na tom nie sú tak dobre. DiFabio et al. (2008) skúmal emocionálnu inteligenciu 

u učiteľov prostredníctvom dotazníka EQI od Bar-Ona, kde sa podobne ako pri vyššie 

uvedených výskumoch preukázalo, že muži dosahovali vyššie skóre v intrapersonálnej 

dimenzii, boli si väčšmi vedomí svojich emócií a popisovali sa ako zručnejších vo 

vyjadrovaní emócií a v komunikovaní svojich potrieb. Ženy učiteľky dosahovali v tomto 

výskume  vyššie skóre v interpersonálnej dimenzii, pričom považovali za jednoduchšie 

nastoliť kooperatívne, uspokojivé a konštruktívne interpersonálne vzťahy, než muži, 

a popisovali sa ako dobré poslucháčky, ktoré rozumejú pocitom iných ľudí.  

Petrides et al. (2006) vo svojom výskume zameranom na EI u pubescentov taktiež nezistili 

rodové rozdiely v celkovej EI meranej pomocou TEIQ-ASF,  avšak zistili, že pri 
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hodnoteniach správania rovesníkmi a učiteľmi boli dievčatá hodnotené v sociálnom správaní 

ako kooperatívnejšie a menej výbušné, menej agresívne a menej závislé a ustráchané, než 

chlapci, ktorí boli vnímaní ako menej sociálni. Výška emocionálnej inteligencie však podľa 

uvedených autorov mala vplyv na ich rovesnícke vzťahy bez ohľadu na rod.   

 Teda v prípade dotazníkov črtovej EI sa rodové rozdiely v celkovom skóre škály 

nevyskytujú, avšak vyskytujú sa v jednotlivých subškálach, kde ženy skórujú vyššie prevažne 

v interpersonálnej dimenzii a muži v dimenzii intrapersonálnej. V prípade výkonových testov 

EI  sú výsledky rodových rozdielov mierne odlišné. Viaceré výskumy dokladujú, že v teste 

emocionálnej inteligencie MEIS, ako aj MSCEIT ženy skórovali vyššie, než muži, a to vo 

väčšine zo subškál (napr. Mayer et al., 1999; Roberts, Zeidner, et al., 2001; Williams et al., 

2009). Množstvo výskumov týkajúcich sa rodových rozdielov v EI využitím výkonových 

testov je v porovnaní s výskumami používajúcimi sebavýpoveďové škály obmedzený, čo je 

spôsobené aj skutočnosťou, že výkonové testy sa všeobecne vo výskumnej sfére využívajú 

menej. V uvedených štúdiách tiež chýbajú konkrétnejšie informácie o rodových rozdieloch 

v jednotlivých subškálach testov MEIS a MSCEIT, ktoré by mohli tieto rozdiely objasniť. 

Vzhľadom na to, že jednotlivé subškály v uvedených testoch obsahujú emocionálnu stránku 

zameranú na jednotlivca ako aj na iných, bolo by zaujímavé overiť túto stránku rozdielov, 

keďže v dotazníkoch črtovej EI sa vyskytli rozdiely práve v tejto rovine emocionálnej 

inteligencie. Naznačuje to aj výskum Bracketta et al. (2004), ktorý výsledkami svojho 

výskumu potvrdzuje vyššie skóre EI u žien, pričom dodáva, že EI meraná pomocou MSCEIT 

predikuje užívanie drog a alkoholu či agresívne správanie u mužov, ale nie u žien, čo by sme 

mohli u mužov pripísať práve regulácii a riadeniu emócií u seba. Skorší výskum Custriniho a 

Feldmana (1989) uvádza, že schopnosť vnímať a dekódovať emócie prispieva k sociálnej 

kompetencii u dievčat, ale nie u chlapcov. 

 Z uvedených výskumov vyplýva, že dievčatá majú vyvinutejšiu skôr intrapersonálnu 

stránku emocionálnej inteligencie, či dokonca sociálnu inteligenciu viac než chlapci, ktorí 

naopak skórujú vyššie v riadení a regulácii emócií u seba, avšak preukázateľne iba 

v dotazníkoch črtovej inteligencie, pričom zvýšenie výkonovej stránky emocionálnej 

inteligencie môže tak mužom ako aj ženám pomôcť k adaptívnemu správaniu v danej oblasti.   

Zeidner et al. (2005) zisťoval rodové rozdiely v EI u nadaných, pričom potvrdzuje existenciu 

rodových rozdielov v teste MSCEIT, dodáva však, že rodové rozdiely sú väčšie u študentov 

z bežnej populácie, než medzi nadanými. V hierarchickej regresnej analýze, berúc do úvahy 
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celú vzorku, sa pritom efekt rodu na emocionálnu inteligenciu preukázal ako nesignifikantný 

v porovnaní s nadaním u detí, ktorého efekt bol signifikantný. 

 

2.4 Zhrnutie 

Výskum emócií predstavuje pre odborníkov určitú výzvu z dôvodu vysokej miery 

subjektívnosti, ktorou je koncept emócií charakteristický. Preto aj pojem emocionálnej 

inteligencie predstavuje v súčasnosti zložitý systém schopností a čŕt prejavujúci sa v správaní 

jedinca. Dva základné pohľady na emocionálnu inteligenciu a to ako schopnosť a ako črta 

tvoria základňu pre súčasný výskum tohto konceptu. Súčasný trend vo výskume 

a v samotnom chápaní pojmu emocionálna inteligencia už odhliada od snahy preferovať jeden 

pohľad a jeden smer, keďže ako uvádzame vyššie, emocionálne procesy sú na to príliš zložité. 

Preto sa odborníci snažia nájsť istý kompromis v dvoch existujúcich pohľadoch na 

problematiku emocionálnej inteligencie. Výskum emocionálnej inteligencie u nadaných 

a talentovaných detí má svoje opodstatnenie vzhľadom k jej dôležitosti pre fungovanie 

jedinca v sociálnom prostredí. Závery výskumov sú však zatiaľ nejednoznačné, čo však súvisí 

aj s rôznym ponímaním emocionálnej inteligencie a následne aj s rôznymi spôsobmi 

zisťovania tohto konštruktu.  

  


