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4 Emocionálna inteligencia a zvládanie stresu 

 Emocionálna inteligencia je často spájaná s úspechom v rôznych oblastiach života, 

pričom ako zručnosť alebo schopnosť, ktorá je naučiteľná predstavuje potenciál pre 

adaptívnejšie fungovanie vo viacerých oblastiach života. Ako uvádzajú autori Cherniss 

a Adler (2000) všeobecný úspech a well-being v dospelosti môže byť dosiahnutý 

prostredníctvom učenia sa sociálnym a emocionálnym zručnostiam a ich využitiu na 

produktívne prekonanie životných výziev a následne vyhnutiu sa zdravotným problémom. 

V minulosti sa veľký význam v súvislosti s úspechom pripisoval všeobecnej inteligencii, 

avšak už Wechsler v roku 1940 (podľa Mayer, Salovey, Caruso, 2000) uvádzal, že „jedinci 

s totožným IQ sa môžu radikálne líšiť v schopnosti efektívne zvládať prostredie.“ Dnes sa 

pozornosť presúva na konkrétny typ inteligencie a to na emocionálnu inteligenciu. Ako 

uvádzajú aj Mayer, Salovey a Caruso (2000) inteligencia predikuje určitý typ úspechu, 

čiastočne akademický úspech, avšak ani zďaleka nie je dokonalým prediktorom. Ostáva ešte 

veľa variancie nevysvetlenej.  

 Isté riešenie vidia uvedení autori  v kombinácií faktorov, ktoré môžu mať vplyv na 

úspech a výkon, ako napríklad neintelektové osobnostné vlastnosti. O niečo podobné sa 

pokúsil práve Bar-On svojou teóriou EI ako črty, o ktorej sme písali v predošlých kapitolách. 

Aj podľa Bar-Ona je EI je považovaná za faktor predikujúci pracovný úspech 

prostredníctvom ovplyvňovania schopnosti uspieť v zvládaní požiadaviek a tlakov prostredia 

(Bar-On, 1997, podľa Matthews et al., 2002). Zvládanie stresu (coping) teda k emocionálnej 

inteligencii neodmyslitelne patrí. Niektorí autori dokonca podmieňujú spoľahlivosť testu 

emocionálnej inteligencie práve jeho schopnosťou predikovať dôležité praktické prejavy 

emocionálneho života ako napríklad  vyrovnávanie sa so stresom, efektivitu v zachovaní 

a udržaní intímneho vzťahu, úroveň rešpektu od rovesníkov a primerané spôsoby jednania 

s ľuďmi prežívajúcimi negatívne emócie (viď napr. Ciarrochi, Chan, et al. 2000). V testovaní 

emocionálnej inteligencie však existujú dva hlavné prúdy a to meranie emocionálnej 

inteligencie ako črty a ako schopnosti, ktoré spolu takmer vôbec nekorelujú. Rovnako aj 

vzájomný vzťah emocionálnej inteligencie a zvládania bude závislý od prístupu 

k emocionálnej inteligencii. 

 Salovey et al. (1999) vysvetľujú vzťah EI a copingu založený na základných 

elementoch emocionálnej inteligencie, keď uvádzajú, že emocionálne inteligentnejší jedinci 

zvládajú požiadavky prostredia úspešnejšie, pretože správne vnímajú a hodnotia svoje 

emocionálne stavy, vedia ako a kedy vyjadrovať svoje pocity a vedia efektívne regulovať 
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svoje nálady. Bar-On vo svojej teórii EI ako črty dokonca zakomponoval vysporiadanie sa so 

stresom a adaptabilitu medzi hlavné premenné tvoriace EI. Iní autori (napr. Epstein, 1998; 

Zeidner et al., 2006), ku ktorým sa prikláňame aj my, nevidia medzi emocionálnou 

inteligenciou a zvládaním takýto priamy vzťah, ale nazerajú na emocionálnu inteligenciu ako 

na osobnostný predpoklad adaptívneho zvládania pôsobiaceho prostredníctvom viacerých 

kauzálnych premenných determinujúcich adaptívne zvládanie.  

 Na výskumníkoch preto ostáva špecifikovať vzťah EI a zvládania, preniesť ho 

z všeobecnej roviny do konkrétnych podôb tohto vzťahu a nachádzať uvedené moderujúce 

a mediačné premenné. 

 

4.1 Moderátory a mediátory emocionálnej inteligencie a zvládania 

 V súčasnosti väčšina autorov nepochybuje o vzájomných súvislostiach medzi EI 

a zvládaním a svoju pozornosť zameriavajú na styčné body týchto premenných, ako aj rôzne 

moderátory a mediátory ich vzťahu a vzájomného pôsobenia. Pokúsime sa teraz 

zosumarizovať tie najdôležitejšie. 

 Dôležitú úlohu v zvládaní predstavuje hodnotenie záťažovej situácie a vlastných 

schopností zvládnuť ju, čo môže ovplyvňovať správanie jedinca v konkrétnej záťažovej 

situácii. Lazarus (1993) rozlišuje primárne a sekundárne hodnotenie situácie. Primárne 

hodnotenie je zamerané na hodnotenie prostredia ako faktora ovplyvňujúceho jeho pohodu. 

Sekundárne hodnotenie sa týka zvažovanie zdrojov, ktoré ma jedinec k dispozícii na 

zvládnutie situácie. Na základe hodnotenia a mentálnych reprezentácií stresora si jedinec 

podľa Boekaerts (2002) stavia ciele zvládania a volí stratégie zvládania. 

Autori Mikolajczak a Luminet (2008) uvádzajú, že črtová EI ovplyvňuje hodnotenie situácie 

a vlastných zdrojov zvládania, pričom vo svojom výskume zistili, že emocionálne 

inteligentnejší jedinci hodnotia situáciu skôr ako výzvu než ako ohrozenie. Hodnotenia 

situácie a vlastných zdrojov mediujú efekt črtovej EI na emocionálne odpovede na situáciu 

(Mikolajczak et al., 2006), teda prítomnosť negatívnych alebo pozitívnych emócií v istej 

intenzite. Podľa Boekaerts (2002) rovnaký stresor môže vyvolať u rôznych adolescentov 

rôzne intenzívne emócie. Intenzita emócií je podľa uvedenej autorky situačne špecifická 

a vplýva na výber copingových stratégií. Brodzinsky et al. 1992 tvrdí, že adolescent, ktorý 

subjektívne vníma situáciu ako stresujúcejšiu, má tendenciu preferovať kognitívne 

a behaviorálne únikové stratégie, teda tie, ktoré minimalizujú a redukujú distres spôsobený 

problémom, vyvolávajúci skôr intenzívne negatívne emócie. Whitesell et al (1993) zistili, že 
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deti, ktoré uvádzali intenzívnejší hnev vo vzťahu k dvom interpersonálnym stresorom, si 

vyberali copingové stratégie zamerané na charakteristiky situácie. Menej nahnevaní študenti 

si nevyberali tieto stratégie. K podobným záverom dospela aj Boekaerts (2002), kde pri 

nezhodách s rodičmi deti s vyššou intenzitou negatívnych emócií preferovali skôr stratégie 

postavenie sa stresoru. Intenzita emócií sa však netýka len negatívnych emócií, ale aj 

pozitívnych, hoci pri strese môžu negatívne emócie prevládať. Pozitívne a negatívne emócie 

sa môžu počas záťažovej situácie vyskytovať aj súčasne, čo má podľa Folkmanovej 

a Moskowitzovej (2004) značný význam pre zvládanie. Ak by pozitívne a negatívne emócie 

predstavovali bipolárne opozitá, znamenalo by to, že copingové stratégie  znižujúce distres, 

by automaticky zvyšovali hladinu pozitívnych emócií. Ak by boli tieto emócie vzájomne 

nezávislé, znamenalo by to, že rôzne copingové stratégie zvlášť ovplyvňujú reguláciu 

pozitívnych ako aj negatívnych emócií. Výskumy dokazujú, že napriek tomu, že niektoré 

stratégie ovplyvňujú obe, pozitívne aj negatívne emócie, značný počet stratégií súvisí buď 

s kladnými alebo zápornými emóciami (Folkman, Moskowitz, 2004). 

 Emocionálna inteligencia s intenzitou emócií taktiež úzko súvisí, vzhľadom na to, že 

jej súčasťou je aj kontrola emócií, či využívanie emócií, teda je predpoklad, že emocionálne 

inteligentný človek bude mať intenzitu prežívaných emócií pod kontrolou a bude schopný aj 

intenzívne emócie využiť vo svoj prospech. EI ako črta bola viacerými výskumnými 

zisteniami popísaná ako moderátor subjektívnych (zhoršenie nálady, intenzita emócií, 

tendencia k akcii, fyzická reakcia) a endokrinných odpovedí na stresor (Mikolajczak et al., 

2007; Mikolajczak, Roy et al., 2007). Viaceré štúdie zistili, že črtová EI je 

asociovaná s nízkou hladinou stresu ako aj vyhorenia (Mikolajczak et al., 2006; Mikolajczak, 

Menil, Luminet, 2007; Pau et al., 2007). Vo výskume Mikolajczakovej et al. (2008) bola 

črtová EI asociovaná tiež s nižšou náchylnosťou prežívať negatívne emócie a naopak bola v 

pozitívnom vzťahu s prežívaním pozitívnych emócií. Autori tým poukazujú, že emocionálne 

inteligentnejší ľudia nie sú menej emocionálni, ale prežívanú intenzitu emócií vedia adaptívne 

regulovať.  

 Určitá intenzita prežívaných emócií je pre výšku emocionálnej inteligencie potrebná. 

Emócie signalizujú sociálne relevantné informácie, čo sa dá potenciálne použiť pri 

porozumení ako úspešne uchopiť interakciu s inými (Keltner, Kring, 1998). Podľa Mayera et 

al. (2000) je emocionálne inteligentný jedinec schopný vnímať a venovať pozornosť 

emocionálnym procesom za účelom extrakcie týchto informácií. Autori Engelberg a Sjöberg 

(2004) vo svojom výskume zameranom na vzťah EI tak črtovej ako aj EI ako schopnosti 
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a intenzity emócií zistili pozitívny vzťah medzi EI ako črtou a emočnou intenzitou, pričom 

tento vzťah sa nezistil v súvislosti s EI ako schopnosť. Autori dokonca predpokladajú, že 

emocionálna intenzita v zmysle emocionálnej reaktivity by mohla byť súčasťou EI, a to 

v zmysle, že zvýšená reaktivita na podnety z prostredia môže byť funkciou pre vnímanie 

špecifických požiadaviek situácie a následne aj pre výber vhodného správania. Vyššia 

intenzita a variabilita v emocionálnych reakciách podľa viacerých autorov vyvstáva z určitej 

formy inhibície kontroly (Eisenberg et al., 1994;  Engelberg, Sjöberg, 2004). Intenzita emócií 

bola vo výskume Engelberga a Sjöberga (2004) v silnom vzťahu ku empatii, ktorá sa tiež 

považuje za určitú súčasť emocionálnej inteligencie. Empatia a intenzita emócií podľa 

uvedených autorov predstavujú behaviorálne tendencie, ktoré zvyšujú pozornosť a senzitivitu 

na vonkajšie emocionálne stimuly v najbližšom prostredí. Zvýšená emocionálna intenzita 

alebo zvýšená reaktivita na emocionálne podnety prostredia je predpokladom pre 

intenzívnejšie naladenie sa na emocionálne stavy iných (Engelberg, Sjöberg, 2004).  

 Ďalším faktorom, ktorý môže zohrávať úlohu vo vzťahu emocionálnej inteligencie 

a copingu je vnímaná sociálna opora. Boekaerts, Seegers (1994) rovnako aj Boekaerts (2002) 

zistili, že kvalita sociálnej podpory bola v pozitívnom vzťahu k používaniu copingových 

stratégií zameraných na problém, ale nie konzistentne k používaniu vyhýbavých copingových 

stratégií. Morrison et al. (1997) uvádza, že podpora rovesníkov je dôležitá pre well-being 

mladého človeka, adolescenta, a je aj častejšie žiadaná, než sociálna opora od dospelých. 

DuBois et al. (1992) však uvádza, že nedostatok sociálnej opory od jedného zdroja môže byť 

kompenzované oporou od iného zdroja.  

Sociálna opora má taktiež vzťah k emocionálnej inteligencii. Viacerými výskumnými závermi 

bol opakovane dokázaný pozitívny vzťah medzi EI a kvalitou a kvantitou sociálnej opory 

(Austin, Salkofske, Egan, 2005; Mikolajczak, et al., 2007). Viaceré štúdie uvádzajú, že účinná 

regulácia emócií je dôležitá na zaistenie vysokej kvality sociálnych vzťahov (napr. Keltner, 

Kring, 1998; Lopes et al., 2005). 

 Emocionálna inteligencia taktiež ovplyvňuje samotný výber copingových stratégií, 

ktoré ľudia implementujú za účelom zvládnutia negatívnych udalostí. Viacero autorov sa 

zhoduje v záveroch, že črtové EI je pozitívne asociovaná s používaním adaptívnych 

copingových stratégií (napr. na problém zameraný coping) a v negatívnom vzťahu 

s využívaním maladaptívnych stratégií (napr. vyhýbanie sa) (napr. Petrides, Pérez-González, 

et al., 2007; Petrides, Pita et al., 2007). Výskumné závery autorky Mikolajczak at al. (2008) 

potvrdzujú, že črtová EI podporuje výber adaptívnych stratégií zvládania meraných pomocou 
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CERQ a to nie len v prípade prežívania stresu, ale aj v prípade prežívania ďalších emócií ako 

hnev, smútok, strach a hanba. Taktiež Mikolajczak a Gross (2008 podľa Mikolajczak et al., 

2009) vo svojom prehľade uvádzajú, že črtová EI má pozitívny vzťah k funkčným 

copingovým stratégiám (napr. riešenie problému, hľadanie sociálnej opory, prehodnotenie) 

a negatívne je spojená s dysfunkčnými stratégiami (napr. inhibícia emočného výrazu 

a závislosť, vyhýbanie, ruminácia, sebaobviňovanie). Austin et al. (2010) uskutočnili výskum 

na vzorke kanadských vysokoškolských študentov, kde zistili, že coping zameraný na emócie 

bol v signifikantnom negatívnom vzťahu so subškálami EI sebavýpoveďového dotazníka ako 

intrapersonálna EI, všeobecná nálada a riadenie stresu, zatiaľ čo coping zameraný na problém 

bol v signifikantne pozitívnom vzťahu so subškálami adaptabilita a interpersonálna EI. 

Coping zameraný na problém bol však v signifikantnom vzťahu s celkovým skóre dotazníka 

EI, čo podľa uvedených autorov môže naznačovať, že vysoká EI je globálne asociovaná 

s vyššou tendenciou využívať prístup zameraný na riešenie problému (podľa Austin et al., 

2010). Podobné výskumné závery uvádzajú aj Salovey, Stroud et al. (2002), ktorí merali EI 

pomocou miery TMMS, pričom zistili, že vyššia EI bola vo vzťahu s nižším využívaním 

pasívneho zvládania a s častejším využívaním aktívneho zvládania. Existujú aj ďalšie 

podobné výskumné zistenia a to u adolescentov (Ciarrochi, Chan, Bajgar, 2001; Swiatek, 

1995, 2001), ktoré uvádzajú vzťah komponentov EI zahrňujúcich sociálne zručnosti a riadenie 

emócií ku stratégiám zvládania ako hľadanie sociálnej opory a zameranie sa na aktivity. 

 Vzhľadom na to, že miery črtovej EI sú vo výskumoch emocionálnej inteligencie 

používané častejšie, než výkonové miery, aj v oblasti zvládania je väčšina výskumných 

zistení založená práve na týchto mierach. Výskumy týkajúce sa zvládania a EI, kde by bola EI 

meraná výkonovými testami boli uskutočňované v menšej miere. Bastian et al. (2005) 

výskumne porovnával črtovú a výkonovú EI vo vzťahu ku copingu, životnou spokojnosťou 

a anxietou, pričom signifikantný vzťah sa preukázal iba v prípade črtovej EI s uvedenými 

premennými. Autori výsledok vysvetľujú silnejším vzťahom týchto premenných 

s osobnostnými premennými než s testami schopností. Matthews et al. (2006) a Peters et al. 

(2009, podľa Mac Cann et al., 2011) uvádzajú negatívny vzťah EI (meranej pomocou 

MSCEIT) a zvládaním zameraným na emócie, a žiaden vzťah nebol zistený so zvládaním 

zameraným na problém, a slabý, ale negatívny vzťah bol zistený so stratégiami úniku. 

MacCann et al. (2011) taktiež zistili negatívny vzťah so zvládaním zameraným na emócie 

(ruminácia, katastrofizácia, ventilácia) s EI meranou pomocou MSCEIT vo všetkých 

subškálach. So zvládaním zameraným na problém bola v signifikantnom vzťahu len jedna 



56 

 

subškála MSCEIT a to riadenie emócií. Goldenberg, Matheson a Mantler (2006) podobne ako 

predošlí autori, zistil pozitívny vzťah so zvládaním zameraným na problém v prípade 

schopnosti riadiť emócie ako subškály testu MSCEIT. S ostatnými subškálami signifikantný 

vzťah zistený nebol.  

 Niektorí autori sa pozerali na nezameriavali len na vzťah EI a copingu, ale pozerali na 

sa tieto konštrukty ako na spolupôsobiace faktory. Autori Mikolajczak, et al. (2009) skúmali 

vzťah EI a sebapoškodzovacieho správania u adolescentov, pričom zistili, že vysoké skóre 

v škále merajúcej EI ako črtu, indikujúce aj vysokú sebaúčinnosť v emočnej regulácii 

(Mikolajczak, Gross, 2007 podľa Mikolajczak et al., 2009), malo vzťah k nižšej 

pravdepodobnosti výskytu sebapoškodzovacieho správania. Autori výskumu 

popisujú copingové stratégie ako prediktor či mediátor emocionálne ne/regulovaného 

správania akým je napríklad sebaubližovanie, kde ako mediátor medzi črtovou EI 

a sebaubližujúcim správaním bol uvedenými autormi výskumne zistený výber emocionálne 

zameraných a vyhýbavých copingových stratégií. MacCann et al. (2011) zistili mediačný 

efekt stratégií zameraných na problém vo vzťahu medzi riadením emócií ako subškály testu 

výkonového testu EI (MSCEIT) a akademickým výkonom. Autori Salkofske et al. (2007) 

a v nadväznosti na neho aj Austin et al. (2010) išli svojím výskumom ešte ďalej, kde skúmali 

dva zložené faktory copingu a EI a to emocionálnu reguláciu (EI a coping zameraný na 

emócie) a zameranie na problém (coping zameraný na problém a adaptabilita ako subškála EI) 

v súvislosti s well-beingom a zdravým správaním. Zistili pritom že tieto dva faktory, ktoré 

Salkofske et al. (2007) považovali za jeden všeobecný faktor EI/coping, podľa autorov pôsobí 

ako mediátor vplyvu osobnosti na zdravé správanie a well-being.  

 Medzi popredných autorov venujúcich sa vzťahu EI a zvládania (copingu) patria 

Matthews a Zeidner so spolupracovníkmi. Matthews a Zeidner (2000) vysvetľujú koncept EI 

ako ukazovateľ celkovej adaptívnej kompetencie jedinca v situáciách, ktoré vyvolávajú 

emócie. Emocionálne inteligentný jedinec je podľa Matthews et al. (2002) ten, kto vyhodnotí 

situáciu rýchlo a správne a vyberie stratégiu na zvládnutie situácie, ktorá je efektívna 

v maximalizácií osobných ziskov a zároveň aj zachovaní dobrých vzťahov s ostatnými 

zúčastnenými osobami. Uvedení autori zdôrazňujú EI ako moderátora procesu a zmeny. 

Emocionálne inteligentný jedinec nie je len úspešne adaptovaný, ale adaptabilný 

(prispôsobivý), v zmysle kompetentnosti narábania s novými výzvami. Uvedení autori tiež 

viažu EI s jedincom v jeho role ako aktívneho agenta, ktorý sa pokúša vziať situáciu do 

svojich rúk a vysporiadať sa s ňou proaktívne ako aj reaktívne (Matthews et al., 2002).  
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Medzi základné mediačné premenné emocionálnej inteligencie a copingu autori Matthews et 

al. (2002), opierajúc sa o zistenia Saloveya a Epsteina, radili: 

 Bohaté zdroje zvládania. Emocionálne inteligentní jedinci majú bohatšie sociálne 

a emocionálne zdroje, ktoré im pomáhajú pri zvládaní požiadaviek stresujúcej situácie. 

Emocionálna inteligencia pôsobí na zvládanie najmä prostredníctvom sociálnych zdrojov 

a vnímanej sociálnej opory. Emocionálna inteligencia jedincovi pomáha pri rozvíjaní 

sociálnych zručností a tým aj pri rozvíjaní sociálnych kontaktov a sociálnej siete nápomocnej 

pri zvládaní.  

 Vyhýbanie sa zdrojom stresu. Uvedení autori odvolávajúc sa na Epsteina uvádzajú, že 

emocionálne inteligentný jedinec si okolo seba vytvára menej stresujúce prostredie 

prostredníctvom spôsobu života, ktorý vedie. Takýto jedince je schopný citlivo a efektívne 

monitorovať emocionálne procesy v sociálnych situáciách, na základe čoho vie identifikovať 

a vyhnúť sa potencionálne nebezpečným sociálnym kontextom. Pretože sa takýto jedinec 

nedostáva do stresujúcich situácií, nemusí namáhať svoje zdroje zvládania na vyrovnanie sa 

so situáciou.  

Pozitívum vyhýbania sa stresu ako mediátora je však diskutabilné. Ako uvádza Wells (2000 

podľa Matthews et al., 2002), vyhýbanie sa stresujúcim situáciám podkopáva sebavedomie 

a prekáža získavaniu sociálnych zručností.  

 Konštruktívne vnímanie a hodnotenie situácie. Emocionálne inteligentnejší jedinci sa 

vyznačujú konštruktívnejšími myšlienkovými vzorcami, ktoré ovplyvňujú ich emócie. Majú 

tendenciu vnímať stres ako výzvu, nie ako ohrozenie a interpretovať záťažovú situáciu ako 

menej stresujúcu v porovnaní s menej emocionálne inteligentnými jedincami. Uvedení autori 

však vidia mediačnú rolu hodnotenia situácie zatiaľ iba v hypotetickej rovine, vyžadujúcu si 

ďalší výskum. 

 Efektívna regulácia emócií a emocionálne zručnosti. Emocionálne inteligentní jedinci 

sú charakteristickí pokojom mysle, dokážu efektívnejšie narábať s negatívnymi emóciami 

a zažívajú stres v menšej miere. Angažujú sa v športe a v koníčkoch, prípadne používajú 

relaxačné techniky na nápravu negatívnych emocionálnych stavov. Autori tiež hovoria 

o lepšej sebaúčinnosti v emocionálnej regulácii, čo znamená, že jedinec verí, že vie zapojiť 

adaptívne stratégie nutné pre nápravu negatívneho emocionálneho stavu. Jedinci, ktorí vedia 

jasne vnímať svoje emócie a veria, že dokážu napraviť negatívne emócie vedia minimalizovať 

negatívne dopady stresujúcej udalosti. Optimizmus a konštruktívne myslenie emocionálne 

inteligentných jedincov im umožňujú postaviť sa výzve a risku. Autori však upozorňujú, že aj 
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sebaúčinnosť ako mediátor si vyžaduje ďalšie skúmanie pre nejednoznačnosť jeho úlohy 

mediátora medzi emocionálnou inteligenciou a zvládaním a všeobecnejšie aj úlohu 

emocionálnej inteligencie v konštrukte sebaúčinnosti.  

 Flexibilné a efektívne stratégie zvládania. Jedinci s vyššou emocionálnou inteligenciou 

zvládajú stresové situácie aktívnejším spôsobom v porovnaní s ostatnými, ktorí používajú 

menej adaptívne stratégie zamerané na emócie alebo únik. Zvládanie zamerané na problém je 

asociované s kompetenciami jasne vnímať, rozlišovať a vylepšovať emócie. Na druhej strane 

je však dôležité využívať stratégie zvládania flexibilne a efektívne, teda v závislosti od 

kontrolovateľnosti situácie.  

 Matthews et al. (2002) v posledných dvoch uvedených bodoch uvádzajú premenné ako 

optimizmus či sebaúčinnosť v náprave negatívnych emócií, čo zahŕňajú miery emocionálnej 

inteligencie ako črty. Medzi mediátory sú zahrnuté aj stratégie zvládania zamerané na 

rozptýlenie a zmiernenie negatívnych emócií ako relaxačné techniky, šport, taktiež aj aktívne 

stratégie zvládania.  

 Výskumné zistenia v oblasti zvládania a emocionálnej inteligencie nasvedčujú tomu, 

že mentálna reprezentácia stresora, následne prežívané najmä negatívne emócie, vnímané 

zdroje zvládania ako sociálna opora, či tendencia vyhýbať sa stresujúcim situáciám, súvisia 

s tým, ako sa človek v danej situácii bude správať a aké stratégie zvládania použije na 

prekonanie záťažovej situácie. Zistenia vypovedajúce o vzťahu emocionálnej inteligencie 

a premenných ako hodnotenie situácie a vlastných zdrojov, či prežívaná intenzita emócií, 

nasvedčujú tomu, že tieto premenné predstavujú určité moderátory či dokonca mediátory 

vzťahu emocionálnej inteligencie a vybraného správania sa či výberu jednotlivých stratégií 

zvládania v záťažových situáciách, s ktorými sa človek stretáva každodenne. Jednotlivé 

stratégie zvládania následne mediujú celkový vplyv emocionálnej inteligencie na 

východiskové správanie sa a celkový výsledok zvládania stresujúcej situácie.  

 

4.2 Emocionálna inteligencia a zvládanie u intelektovo nadaných 

U intelektovo nadaných detí sa miesi vysoká intelektová schopnosť s tvorivými 

schopnosťami a vysokým úsilím vo forme motivácie. Ako sme uvádzali v predošlých 

kapitolách, v prostredí sú nadaní dobre adjustovaní a prejavujú primerané spôsoby zvládania, 

pričom je predpoklad využívania adaptívnych a aktívnych stratégií zvládania. V prípade 

emocionálnej inteligencie však podľa spomínaných výskumov dosahujú nadaní rovnaké 

dokonca až nižšie skóre v porovnaní s bežnou populáciou, a to hlavne v sebavýpoveďových 
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dotazníkoch, ktoré sú pri skúmaní zvládania relevantnejšie v súvislosti s vierou vo vlastné 

schopnosti a s typickým správaním. Naskytá sa tu preto otázka, akú úlohu u nadaných 

zohráva emocionálna inteligencia, tak črtová ako aj výkonová, vo vzťahu k zvládaniu. 

Zeidner et al. (2005) vyslovili predpoklad, že nadaní môžu byť schopní nižšiu emocionálnu 

inteligenciu efektívne kompenzovať vysokým intelektom, najmä kryštalickou inteligenciou. 

Kitano a Lewis (2005) však považujú kognitívne schopnosti iba za podporujúci faktor, najmä 

vo vzťahu k riešeniu problému a zvládaniu, no nie za faktor prediktívny. Matthews et al. 

(2004) predpokladá, že kognitívne schopnosti v zvládaní dopĺňa práve emocionálna 

inteligencia.  

 Nadanie však netvorí len vysoký intelekt, ale aj súbor iných charakteristík, ktoré môžu 

súvisieť s jeho zvládacími schopnosťami. Na jednej strane sú to vysoko motivované 

správanie, húževnatosť, vytrvalosť, ako aj tvorivosť a originalita. Na strane druhej stoja 

charakteristiky ako zvýšená precitlivenosť a senzitivita a taktiež možná menšia miera 

sociálnej opory v porovnaní s bežnou populáciou, čo však vzhľadom na dobrú adaptáciu 

nadaných nemusí zohrávať v zvládaní negatívnu rolu a že charakteristiky podporujúce 

zvládanie ako aj ich životný štýl a nastavenie osobnosti dokážu kompenzovať tak ich zvýšenú 

precitlivenosť ako aj zníženú sociálnu oporu.  

 Výskumov zaoberajúcich sa zvládaním a emocionálnou inteligenciou nie je veľa 

a tých, ktoré tieto premenné skúmajú u nadaných je ešte menej. Najznámejšie sú od Chana, 

ktorý sa u nadaných zameral na sociálny coping, teda zvládanie situácie „byť nadaný“, a 

emocionálnu inteligenciu, ktorú meral pomocou Schutteho sebavýpoveďovej škály EIS. Chan 

(2003) skúmal súvislosť komponentov emocionálnej inteligencie a špecifických stratégií 

sociálneho copingu u nadaných pubescentov a adolescentov, pričom zistil, že jednotlivé 

komponenty emocionálnej inteligencie a zvládania medzi sebou vzájomne súviseli. Teda 

vyššia úroveň emocionálnej inteligencie indikuje pravdepodobnejšie využitie aktívnych 

zvládacích stratégií (vnímania rovesníckej akceptácie, angažovanosti v aktivitách) a menej 

pravdepodobnejšie použitie zvládania pomocou vyhýbania sa. Na druhej strane častejšie 

používanie adaptívnych a aktívnych stratégií zvládania vyžaduje také komponenty 

emocionálnej inteligencie ako vyššie sociálne spôsobilosti, schopnosť ovplyvňovať emócie u 

iných a vhodné využívanie emócií. Uvedený autor taktiež poukazuje na to, že slabé riadenie 

svojich emócií môže viesť k využívaniu stratégie vyhýbania. Výskum Chana (2003) teda 

poukazuje na to, že emocionálne inteligentnejšie nadané deti používajú viac adaptívne 

zvládacie stratégie, čo naznačuje, že emocionálna inteligencia má u nadaných určitý význam 
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rovnako ako u bežných detí. Chan (2003) ďalej uvádza, že zvýšenie emocionálnej inteligencie 

u nadaných adolescentov, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť použitia adaptívneho zvládania im 

môže eventuálne pomôcť zlepšiť ich odolnosť voči problémom rastúcich z ich nadania. Na 

druhej strane učenie nadaných adolescentov adaptívnym zvládacím stratégiám, ktoré sa 

vzťahujú k emocionálnej inteligencii, môže mať vplyv na zvýšenie emocionálnej inteligencie 

u nadaných adolescentov (Chan, 2003). 

 Vo výskumoch Chana je však potrebné upozorniť na fakt kultúrnych rozdielov. Autor 

upozorňuje na dôležitú úlohu rodiny v čínskej populácií, kde rodinné prostredie má veľmi 

významný vplyv na vývin a úspechy detí, čo môže mať rozdielne dopady aj na iné faktory ako 

aj na emocionálnu inteligenciu a zvládanie stresu v porovnaní s deťmi žijúcimi v inej kultúre.  

Autor uvádza tiež potrebu zamerať sa aj na iné stratégie zvládania než len na stratégie 

sociálneho copingu. Určitý prínos vidíme tiež v zameraní sa iné životné situácie, než je 

situácia existencie nadania, o čo sme sa pokúsili aj v našej práci.  

 

4.3 Zhrnutie 

 

Vzťah emocionálnej inteligencie a zvládania je veľmi špecifický a v súčasnosti rozpracovaný 

skôr na teoretickej úrovni. Viacerí výskumníci poukazujú na určité moderujúce a mediačné 

premenné, ktoré môžu ovplyvniť vzťah a vzájomné pôsobenie týchto javov. Zistenia 

poukazujú okrem iných najmä na premenné ako mentálna reprezentácia stresora, zdroje 

zvládania a prežívaná intenzita emócií. Výskumov zaoberajúcich sa zvládaním 

a emocionálnou inteligenciou nie je veľa a tých, ktoré tieto premenné skúmajú u nadaných je 

ešte menej. Vo všeobecnosti sa však zhodujú na tom, že zvyšovanie emocionálnej inteligencie 

u nadaných detí je pre nich prínosom pri zvyšovaní odolnosti a efektívnejšom výbere stratégií 

zvládania.   

 

  


