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5 Rola nadania a emocionálnej inteligencie pri výbere stratégií zvládania 

stresu 

Nasledujúce kapitoly budú venované konkrétnym výskumným zisteniam, ku ktorým sme 

dospeli za posledné obdobie.  

 

5.1 Zmapovanie problémov nadaných a bežných detí 

V jednom z výskumov sme si položili za cieľ zmapovať situácie, ktoré deti považujú za 

stresujúce a zistiť či existujú rozdiely medzi intelektovo nadanými (N=40) a priemernými 

deťmi (N=47) v najfrekventovanejších druhoch stresora. Deti boli rozdelené na základe 

psychologického vyšetrenia inteligencie, motivácie a tvorivosti podľa modelu Renzulliho 

(1986, 1978). Po vyhodnotení dotazníka zameraného na zvládanie, kde nám deti písali čo im 

spôsobuje najväčší stres, sme získali zoznam stresorov, ktoré sme zaradili do nasledujúcich 

kategórií: 

Škola (33,2%) – zlá známka, skúšanie, učitelia, nutnosť učenia... 

Rodina (26,8%) - nezhody s rodičmi, súrodencami 

Rovesníci (16,4%) - hádky s kamarátmi, nezhody so spolužiakmi... 

Osobnostné a emocionálne (9,6%) - perfekcionizmus, nespokojnosť sám so sebou, suicidálne 

pokusy, hnev, nízke sebavedomie, pocity samoty ...  

Iné (10,4%) - politika, záľuby, zdravie... 

Málo voľného času (3,6%) 

 V súbore stresorov sa najčastejšie vyskytovali problémy so školou konkrétne stres zo 

skúšania a zlá známka, ďalej nezhody s rodičmi, niekedy aj so súrodencami, nezhody 

s kamarátmi a spolužiakmi, osobnostné a emocionálne problémy a problémy s nedostatkom 

voľného času. Tieto stresory boli viacerými autormi popísané ako najčastejšie sa vyskytujúce 

u detí (napr. Sowa, 1997; Medveďová, 2004), čo súvisí aj s vývinovým obdobím pubescencie. 

Nadané deti podľa viacerých autorov (napr. Lovecky, 1994; Laznibatová, 2007) prežívajú 

problémy, ktorým my často nerozumieme, alebo sa nám zdajú bezvýznamné. Predpokladali 

sme preto, že aj v našom súbore detí sa budú stresory uvádzané nadanými deťmi líšiť od detí 

ostatných, čo sa nám však nepotvrdilo. V tabuľke 1 uvádzame početnosti jednotlivých 

stresorov u detí rozdelených podľa nadania.  
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Tabuľka 1 Nadanie a početnosť uvádzaných stresorov 

Stresory 
Priemerní 

(N=44) 
 

Nadaní     

(N=40) 
Spolu 

(N=84) 
% 

 Osobnostné a emocionálne 3  5 8 9,6 

  Škola 15  11 26 33,2 

  Rovesníci 7  7 14 16,4 

  Rodina 12  10 22 26,8 

  Iné 5  7 12 10,4 

  Málo voľného času 2  0 2 3,6 

  

Ako vidíme v tabuľke 1, nadaní mali približne rovnaké rozloženie jednotlivých 

problémov ako priemerné deti. Rovnako ako u priemerných detí, aj u nadaných sa najčastejšie 

vyskytovali problémy so školou, s rodičmi a so súrodencami, menej často problémy s 

rovesníkmi, osobnostné a emocionálne problémy. Problém s nedostatkom voľného času sa 

u nadaných detí nevyskytol. Uvedené rozdiely sme štatisticky overili, pričom pomocou testu 

chi-kvadrát sa nepreukázala signifikantná súvislosť medzi nadaním a druhom prežívaných 

stresorov detí (viď tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2 Rozdiely medzi nadanými a ostatnými deťmi pomocou testu chi-kvadrát 

 Hodnota df p 

Pearsonov Chi-kvadrát 4,851(a) 10 ,901 

 

Intelektovo nadané deti uvádzali ako subjektívne najproblematickejšie rovnaké druhy 

situácií ako ostatné deti, čo však nevypovedá o počte problémov. Na strane druhej to však 

môže vypovedať o tom, že existenciou nadania ešte dieťa nie je zbavené problémov 

každodenného života s akými sa stretávajú ostatné deti. Rozdiely v stresoroch medzi 

nadanými deťmi a bežnými deťmi sa však môžu týkať miery vnímania situácie ako 

stresujúcej. 

 

5.2 Stabilita stratégií zvládania stresorov 

Výskumne  sme sa zamerali najmä na bežné každodenné problémy detí, konkrétne na 

tri najčastejšie sa vyskytujúce uvádzané v predchádzajúcej kapitole (známka, rodičia, 

rovesníci) a spôsoby ich zvládania, ktoré sme zisťovali opakovane s odstupom jedného roka. 

Oslovili sme intelektovo nadané deti (N=40), deti z bežnej triedy základnej školy (N= 49) 

a športovo nadané deti (N= 38). Stratégie zvládania sme zisťovali pomocou dotazníka 
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„Children's Coping Strategies Checklist“ od Ayersa et al. (1996) a dotazníka BriefCOPE od 

Carvera (1997). V tabuľke 3 uvádzame pre prehľad početnosť jednotlivých druhov stresorov, 

ktoré deti v našom súbore uvádzali, a ku ktorým sa následne vyjadrovali v dotazníkoch. 

Jednotlivé druhy stresorov boli medzi skupinami detí zastúpené rovnomerne bez väčších 

odchýlok.  

  

Tabuľka 3 Početnosť druhov stresorov uvádzaných deťmi 

  

Druh stresora 

N rodičia rovesníci známky  

Kontrolná skupina 17 13 17  47 
Intelektovo nadaní 15 12 12  39 
Športovo nadaní 13 15 10  38 

Spolu 45 40      39     124 

 

V tabuľke 4 uvádzame rozdiely v preferencii stratégií zvládania u detí osemročných gymnázií 

medzi meraniami s odstupom jedného roku, zisťované pomocou párového t-testu 

a Wilcoxonovho Z-testu. 

 

Tabuľka 4 Stabilita stratégií zvládania u detí 

Stratégie zvládania   
Priemerné 

poradie 
N SD Z t p 

Aktívne stratégie, 1.m 3,21 - 230 ,45 
- ,837 ,404 

Aktívne stratégie, 2.m 3,26 - 230 ,77 
Hľadanie SO, 1.m - 66,57 230 ,45 

-1,515 - ,130 
Hľadanie SO, 2.m - 83,83 230 ,65 
Rozptyľujúce stratégie, 1.m 2,94 - 230 ,52 

- ,316 ,753 
Rozptyľujúce stratégie, 2.m 2,96 - 230 ,77 
Únikové stratégie, 1.m 3,23 - 230 ,43 

- ,626 ,532 
Únikové stratégie, 2.m 3,26 - 230 ,68 

1.m = prvé meranie; 2.m = meranie po roku; SO= sociálna opora 

 

Rozdiely medzi meraniami sa nepreukázali ako signifikantné, teda preferenciu stratégií 

zvládania môžeme považovať za stabilnú. 

 

5.3 Emocionálna inteligencia a zvládanie stresu u nadaných detí 

Výskumne nás taktiež zaujímalo nakoľko emocionálna inteligencia prispieva 

k zvládaniu stresu u intelektovo nadaných (N= 40) a športovo nadaných detí (N= 38). 

Emocionálna inteligencia bola zisťovaná pomocou dotazníka Trait Emotional Intelligence 

Questionaire (TEIQue-ASF) autorov Petridesa et al. (2006) a pomocou dvoch upravených 

testov zameraných na emocionálnu inteligenciu ako schopnosť (Test porozumenia emóciám 
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a Test na vnímanie emócií). Na overenie vzťahu medzi premennými sme použili korelácie, 

konkrétne Pearsonov korelačný koeficient. Výsledky uvádzame v tabuľke 5 a 6. Črtová 

emocionálna inteligencia sa ukázala ako prínosnejšia vo vzťahu k prežívaniu a zvládaniu 

stresových situácií v porovnaní so schopnosťou vnímať emócie a porozumieť emóciám. 

Emocionálna inteligencia ako schopnosť (vnímanie emócií a porozumenie emóciám) sa zdá 

byť skôr opozitom k adaptívnemu zvládaniu, vzhľadom na to, že deti s vyššou mierou týchto 

schopností, a to tak intelektovo nadané, ako aj športovo nadané prežívali negatívnejšie emócie 

(Bobáková, 2013), alebo v prípade športovo nadaných s vyššou EI ako schopnosť, ktorí si 

viac vyberali neadaptívne stratégie zvládania (Bobáková, 2013). Výsledky nášho výskumu 

poukazujú na skutočnosť, že intelektovo nadané deti s vyššou schopnosťou vnímať emócie 

menej často siahali po stratégiách ako hľadanie pochopenia, či hľadanie sociálnej opory. 

Schopnosť porozumieť emóciám mala pozitívny prínos pre intelektovo nadané deti v prípade 

neadaptívnych stratégií zvládania, s ktorými bola v negatívnom vzťahu.  

 

Tabuľka 5 Korelácie emocionálnej inteligencie a stratégií zvládania stresu u intelektovo 

nadaných detí. 

 Stratégie zvládania VE PE EI 

Priame riešenie problému -,131 ,227 ,348* 

Hľadanie pochopenia -,305* -,126 ,130 

Hľadanie sociálnej podpory -,362** ,020 ,437** 

Fyzické uvoľňovanie pocitov -,140 ,079 ,351* 

Rozptyľujúce aktivity -,076 ,020 -,189 

Únikové aktivity ,228 -,067 -,579*** 

Kognitívne vyhýbanie -,040 ,045 ,002 

Ventilácia emócií ,005 -,065 -,266* 

Religiozita -,265* -,040 -,161 

Humor -,134 -,061 -,068 

Neadaptívne stratégie ,107 -,326* -,438** 

Adaptívne stratégie -,217 ,030 -,072 

*p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

VE = vnímanie emócií; PE= porozumenie emóciám; EI= črtová emocionálna inteligencia 

 

U intelektovo nadaných detí (tabuľka 5) sa vyskytli negatívne vzťahy medzi 

schopnosťou vnímať emócie a hľadaním pochopenia, hľadaním sociálnej opory a religiozity. 
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Porozumenie emóciám negatívne korelovalo s neadaptívnymi stratégiami zvládania. Črtová 

emocionálna inteligencia sa tu ukázala ako osožnejšia, pretože pozitívne korelovala so 

stratégiou priameho riešenia problému, s hľadaním sociálnej opory s fyzickým uvoľňovaním 

pocitov a negatívne korelovala s únikovými stratégiami, ventiláciou emócií a neadaptívnymi 

stratégiami zvládania.  

 U športovo nadaných detí (tabuľka 6) bolo preukázaných menej signifikantných 

vzťahov v porovnaní s intelektovo nadanými deťmi. Vnímanie emócií tu pozitívne korelovalo 

s ventiláciou emócií a s neadaptívnymi stratégiami zvládania, a negatívny vzťah sa preukázal 

pri stratégií využívania humoru. Črtová emocionálna inteligencia pozitívne korelovala 

s hľadaním sociálnej opory a negatívne korelovala s religiozitou.  

 

Tabuľka 6 Korelácie emocionálnej inteligencie a stratégií zvládania stresu u športovo 

nadaných detí 

Stratégie zvládania VE PE EI 

Priame riešenie problému ,057 ,132 ,271* 

Hľadanie pochopenia ,030 ,127 ,208 

Hľadanie sociálnej podpory ,245 ,000 ,283* 

Fyzické uvoľňovanie pocitov ,006 ,215 ,043 

Rozptyľujúce aktivity -,004 ,231 -,032 

Únikové aktivity ,073 ,261* -,115 

Kognitívne vyhýbanie ,136 ,110 -,029 

Ventilácia emócií ,306* -,172 -,153 

Religiozita -,133 -,032 -,288* 

Humor -,290* ,062 ,189 

Neadaptívne stratégie ,405** -,091 -,126 

Adaptívne stratégie -,117 -,079 ,245 

*p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

VE = vnímanie emócií; PE= porozumenie emóciám; EI= črtová emocionálna inteligencia 

 

Ako môžeme vidieť z uvedených výsledkov, emocionálna inteligencia mala pozitívny 

vzťah k viacerým žiaducim premenným v zvládaní, a najmä črtová emocionálna inteligencia, 

čo súhlasí s výsledkami výskumu Chana (2003). Chan sa však vo svojom výskume zameral 

najmä na zvládanie situácie nadania ako sociálnej nálepky. V našom výskume sme sa 

zamerali na iné druhy situácií, čo môže byť v tejto oblasti prínosom. Zistenie vzťahu však ešte 
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neznamená kauzalitu, preto prípadné kauzálne závery odporúčame na ďalší výskum s väčším 

súborom nadaných detí.   

 

5.4 Podiel emocionálnej inteligencie, nadania a premenných zvládania na preferencii 

stratégií zvládania 

Niektoré výskumy a názory uvádzajú prepojenie určitých stratégií zvládania s nadaním, 

či už s aktívnymi (Yewchuk, 1995; Gross, 1994; Preuss, Dubow, 2004) alebo s únikovými 

(Medveďová, 2004; Coleman, 1992). Emocionálna inteligencia je taktiež v literatúre 

pozitívne spájaná s aktívnymi či adaptívnymi stratégiami a negatívne s únikovými stratégiami 

(Pérez-González, et al., 2007; Petrides, Pita et al., 2007; Salovey et al., 1999). Vo výskume 

Mikolajczak et al. (2008) bola črtová EI asociovaná tiež s nižšou náchylnosťou prežívať 

negatívne emócie a naopak bola v pozitívnom vzťahu s prežívaním pozitívnych emócií, avšak 

v našich predošlých výskumoch intelektovo nadané deti uvádzali intenzívnejšie prežívanie 

pozitívnych emócií, hoci črtová emocionálna inteligencia bola rovnaká alebo nižšia 

v porovnaní s kontrolnou skupinou (pozri Bobáková, 2013). Preto nás zaujímala sila 

prepojenia nadania, najmä intelektového a emocionálnej inteligencie na vybrané stratégie 

zvládania, prípadne či intelektovo nadanie u dieťaťa dokáže kompenzovať zníženú 

emocionálnu inteligenciu. 

 Pri tomto výskume sme sa zamerali najmä na emocionálnu inteligenciu a nadanie vo 

vzťahu ku stratégiám zvládania, pričom sme chceli z časti overiť mediačný efekt premenných 

vnímania, prežívania problémovej situácie, vnímanej sociálnej opory a tendencie vyhýbať sa 

stresu (pozri kap. 4.1) vo vzťahu emocionálnej inteligencie a zvládania. Keďže schopnosť 

vnímať emócie v tomto súbore nekorelovala signifikantne so stratégiami zvládania, túto 

premennú sme do regresných modelov nezapájali. Pracovali sme so vzorkou 358 detí, z toho 

40 intelektovo nadaných a 38 športovo nadaných detí, ostatné deti boli z bežných základných 

škôl a z osemročných gymnázií.  
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Tabuľka 7 Regresné modely pre porozumenie emóciám, črtová EI, kontrolovateľnosť, 

závažnosť, stresujúcosť, negatívne emócie, pozitívne emócie, sociálnu oporu, vyhýbanie sa 

stresu a  športové a intelektové nadanie ako prediktory a aktívne stratégie zvládania ako 

kritérium (akceptované modely; p< 0,05). Použitá metóda Backward.  

    B β t p 

Aktívne stratégie (F (4,233)= 11,99; p<0,001; R
2
= 0,28) 

  Intelektové nadanie -,326 -,200 -2,456 ,015 

  Kontrolovateľnosť ,134 ,244 3,135 ,002 

  Smútok ,078 ,221 2,706 ,008 

  EI ,309 ,248 3,162 ,002 

(Constant) 1,741  4,989 ,000 

EI= črtová emocionálna inteligencia 

 

 Ako môžeme vidieť v tabuľke 7, k predpokladanému využitiu aktívnych stratégií 

zvládania u detí v našom súbore by mala byť situácia kontrolovateľná, dieťa by malo prežívať 

smútok avšak iba do istej miery, pretože by malo vedieť kontrolovať a riadiť intenzitu svojich 

emócií. Intelektové nadanie sa preukázala ako rovnako prispievajúce do preferencie aktívnych 

stratégií zvládania v porovnaní s ostatnými premennými, hoci negatívne, teda u intelektovo 

nadaného dieťaťa nie je predpoklad využívania aktívnych stratégií zvládania. 

 

Tabuľka 8 Regresné modely pre porozumenie emóciám, črtová EI, kontrolovateľnosť, závažnosť, 

stresujúcosť, negatívne emócie, pozitívne emócie, sociálnu oporu, vyhýbanie sa stresu a prítomnosť 

športového a intelektového nadania ako prediktory a adaptívne stratégie zvládania ako kritérium 

(akceptované modely; p< 0,05). Použitá metóda Backward. 

      Prediktor B β t p 

Adaptívne stratégie (F (4,233)= 7,14; p<0,001; R
2
= 0,11) 

Kontrolovateľnosť ,096 ,159 2,483 ,014 

EI ,244 ,128 1,994 ,047 

Smútok ,099 ,247 3,701 ,000 

Dobrá nálada ,100 ,212 3,184 ,002 

(Constant) 1,525  3,40 ,001 

EI= črtová emocionálna inteligencia 
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 Využitie adaptívnych stratégií zvládania (tabuľka 8) v našom súbore detí je 

pravdepodobnejšie u tých detí, ktoré majú vyššiu črtovú emocionálnu inteligenciu a prežívajú 

vyššiu intenzitu smútku ale aj pozitívnych emócií, ako dobrá nálada (porovnaj s Bobáková, 

2013). Nadanie sa nepreukázalo ako signifikantný faktor v prípade využitia adaptívnych 

stratégií zvládania 

Viacerí autori uvádzajú vnímanú kontrolovateľnosť situácie v spojení s aktívnymi 

stratégiami zvládania (napr. Mareš, 1999a; Ficková 2002), istá miera kontrolovateľnosti sa 

však preukázala ako potrebná aj pri adaptívnych stratégiách zvládania, hoci v podstatne 

menšej miere. Z časti to môže byť spôsobené tým, že niektorí autori radia stratégie 

pozitívneho prehodnotenia, či plánovania medzi aktívne stratégie (napr. Ayers et al., 1996, 

Carver et al., 1989). Taktiež črtová emocionálna inteligencia sa ukázala byť ako významná pri 

zamýšľaní sa nad problémom, snahe pochopiť príčinu jeho vzniku, prípadne aktívneho 

riešenia problémovej situácie. Črtová emocionálna inteligencia sa tiež signifikantne podieľa 

na využívaní adaptívnych stratégií zvládania. Tieto výsledky zodpovedajú záverom autorov 

Pérez-Gonzáleza, et al., (2007) a Petridesa, Pita et al. (2007), či Chana (2003) a pod. 

K aktívnemu a adaptívnemu prístupu k problému je potrebná prítomnosť určitej intenzity 

emócií, čo považujeme za isté motivátory buď k riešeniu danej situácie, či zamysleniu sa nad 

ňou, alebo k jednoduchšiemu dosiahnutiu pozitívnych emócií. Intelektové nadanie sa 

preukázalo v signifikantne negatívnom vzťahu k aktívnym stratégiám zvládania, čo 

predpokladáme, že môže byť spôsobené práve zníženou kontrolou a riadením emócií 

a zníženou intenzitou prežívaného smútku (pozri Bobáková, 2013), čím tieto deti nie sú 

nútené zamyslieť sa tak nad problémom, ako aj nad vlastným správaním a prežívaním. 

Aktívne stratégie zvládania sa považujú za zväčša adaptívne (Medveďová, 1999), a ich 

nevyužívanie intelektovo nadanými deťmi vnímame ako naučený spôsob správania. Podobne 

ako športovo nadaní aplikujú naučené spôsoby správania, teda osvedčenú skúsenosť so 

zvládaním v súťažiach aj do bežného života. Zvýšenie črtovej emocionálnej inteligencie 

u intelektovo nadaných detí, teda preniesť ich schopnosť narábať s emóciami (vyššiu 

emocionálnu inteligenciu ako schopnosť) aj do praktického života, by im mohlo do istej 

miery pomôcť aj v získaní zručnosti riešiť problémy aktívnejším spôsobom.  
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Tabuľka 9 Regresné modely pre porozumenie emóciám, črtová EI, kontrolovateľnosť, závažnosť, 

stresujúcosť, negatívne emócie, pozitívne emócie, sociálnu oporu, vyhýbanie sa stresu a prítomnosť 

športového a intelektového nadania ako prediktory a únikové stratégie zvládania ako kritérium (p< 

0,05). Použitá metóda Backward. 

      Prediktor B β t p 

Únikové stratégie (F (4,253)= 10,13 ; p<0,001; R
2
= 0,25) 

Športové nadanie -,279 -,177 -2,220 ,028 

Vyhýbanie sa stresu ,176 ,233 2,943 ,004 

EI -,295 -,217 -2,723 ,007 

Nervozita ,122 ,331 4,149 ,000 

(Constant) 3,104  6,579 ,000 

EI= črtová emocionálna inteligencia 

 

 Tendenciu k únikovým stratégiám (tabuľka 9) si vyberali skôr deti, ktoré sa vyznačujú 

nižšou črtovou emocionálnou inteligenciou, najmä v prípade využívania emócií, vyššou 

intenzitou negatívnych emócií, najmä nervozitou, vyššou tendenciou vyhýbať sa stresu a tie, 

ktoré nie sú športovo nadané, keďže športové nadanie prispievalo signifikantne negatívne do 

variancie únikových stratégií. Intelektové nadanie sa tu nepreukázalo ako signifikantný 

prispievateľ. V prípade športového nadania tu podľa nás pôsobí vplyv skúsenosti a životného 

nastavenia športovo nadaných detí. 

 

Tabuľka 10 Regresné modely pre porozumenie emóciám, črtová EI, kontrolovateľnosť, závažnosť, 

stresujúcosť, negatívne emócie, pozitívne emócie, sociálnu oporu, vyhýbanie sa stresu a prítomnosť 

športového a intelektového nadania ako prediktory a neadaptívne stratégie zvládania ako kritérium (p< 

0,05). Použitá metóda Backward. 

Prediktor B β t p 

Neadaptívne stratégie (F (4,233)= 12,70; p<0,001); R
2
=0,35 

  Kontrolovateľnosť ,066 ,111 1,909 ,049 

  Intelektové nadanie -,439 -,246 -3,158 ,002 

  Smútok ,088 ,227 2,749 ,007 

 Hanba ,081 ,175 2,107 ,037 

 EI -,338 -,298 -3,910 ,000 

(Constant) 3,268  8,920 ,000 

EI= črtová emocionálna inteligencia 
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 K neadaptívnym stratégiám zvládania (tabuľka 10) pozitívne prispievajú intenzívnejšie 

prežívané emócie smútku a hanby a v malej miere aj do istej výšky vnímanie situácie ako 

kontrolovateľnej. Negatívne tu pôsobí intelektové nadanie a vyššia miera črtovej 

emocionálnej inteligencie, čo súhlasí s výsledkami autorov Pérez-González, et al., 2007 a 

Petrides, Pita et al., 2007. Intelektové nadanie a emocionálna inteligencia prispievali do 

modelu približne rovnako silným vzťahom a oba negatívne, čo potvrdzuje hypotézu 4d. 

Intelektovo nadané deti sa už v predošlých skúmaných premenných ukázali ako nie príliš 

naklonené k rozmýšľaniu o probléme a o sebe, čo im pomáha práve vo vyhýbaní sa takým 

stratégiám ako prehnané uvažovanie o emóciách a negatívnej udalosti (ruminácia), či 

explicitnému zdôrazňovaniu problému (katastrofizácia), alebo obviňovaniu seba, a to aj 

napriek tomu, že ich emocionálna inteligencia nebola vyššia než u detí kontrolnej skupiny 

(pozri Bobáková, 2013).  

 Aj podľa Preussovej a Dubowa (2004) intelektovo nadané deti preferujú skôr rýchle 

a pre nich účinné riešenia problémov. Sú však situácie, kedy je potrebné, aby sa človek vedel 

pozastaviť a porozmýšľať nad situáciou a svojimi možnosťami ju zvládnuť. Z výsledkov 

nášho výskumu vyplýva, že intelektové nadanie ako také je dôležitá premenná ovplyvňujúca 

preferenciu určitých stratégií zvládania, niekedy rovnako ako aj emocionálna inteligencia.  

 Vzhľadom k tomu, že z predpokladaných mediačných a moderujúcich premenných 

sociálna opora nevystupovala ako signifikantná premenná, je jej vplyv vo vzťahu emočnej 

inteligencie a zvládania otázny. Uvedené vzťahy si vyžadujú ďalšie skúmanie. 

V našom výskume sme taktiež predpokladali signifikantný vzťah vnímania situácie, 

intenzity emocionálneho prežívania, vnímanej sociálnej opory a vyhýbania sa stresu ku 

stratégiám zvládania, vzhľadom na to, že uvedené premenné sú považované za mediátory 

emocionálnej inteligencie a zvládania (viď Matthews et al., 2002). Predpoklady sa potvrdili, 

az na vnímanú sociálnu oporu, ktorá sa ani v jednej zo stratégií zvládania nepreukázala ako 

významne prispievajúca premenná, predpokladáme však že sociálna opora pôsobí na 

preferenciu stratégií zvládania prostredníctvom iných premenných, keďže v koreláciách sa 

preukázal signifikantný vzťah medzi vnímanou sociálnou oporou a niektorými stratégiami 

zvládania. Za zaujímavý považujeme výsledok v prípade tendencie vyhýbať sa stresu, ktorá 

bola v regresných modeloch v signifikantnom vzťahu iba s únikovými stratégiami zvládania, 

aj to pozitívnom. Je teda otázne, nakoľko môže byť táto premenná mediátorom emocionálnej 

inteligencie a zvládania stresu, rovnako ako aj vnímaná sociálna opora. Signifikantný vplyv 

premennej v hierarchickej regresnej analýze je jeden z krokov označenia premennej ako 
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mediujúcej (Paulík a kol., 2009), preto výsledky nášho výskumu považujeme v tomto smere 

iba za čiastkové aj vzhľadom k tomu, že zameranie našej práce smerovalo hlavne k oblasti 

nadania, avšak aj napriek tomu prínosné s možnosťou rozvinutia v budúcom výskume. 

  

5.5 Zhrnutie 

Pubescencia je všeobecne známa ako búrlivé obdobie života, nesúce so sebou množstvo 

sociálnych a emocionálnych problémov. Zaujímalo nás preto, ako problémy tohto obdobia 

mladí ľudia prežívajú a zvládajú, a to tak po behaviorálnej, ako aj po emocionálnej stránke. 

Predmetom nášho záujmu boli najmä pubescenti s intelektovým nadaním, vzhľadom na ich 

vysoké kognitívne schopnosti a emocionálnu precitlivenosť, čo môže mať vplyv na celkový 

priebeh zvládania, ako aj na ich emocionálnu inteligenciu. Do porovnania sme zapojili tak 

kontrolnú skupinu, ako aj športovo nadané deti, ktoré majú bohaté skúsenosti s prežívaním 

emócií a ich zvládaním v rámci súťaží a podávania výkonov. Je však nutné podotknúť, že 

športovo nadané deti sú vlastnosťami a schopnosťami viacerými charakteristikami podobné 

intelektovo nadaným. Čo majú odlišné, je ich zameranie a životný štýl, pri ktorom je 

efektívne zvládanie stresu a narábanie s emóciami nutnosťou pre dosiahnutie požadovaného 

výkonu. Čo sa týka nadôležitejších záverov z uskutočnených výskumov, jedným z nich je, že 

neboli zistené rozdiely medzi intelektovo nadanými deťmi a priemernými deťmi v základných 

kategóriách problémových situácií, ktoré boli pre nich najstresujúcejšie za posledné obdobie. 

Zistili sme tiež, že črtová emocionálna inteligencia má pre zvládanie väčší význam než 

emocionálna inteligencia ako schopnosť, teda to, že deti majú určitú schopnosť narábať 

s emóciami, ešte neznamená, že túto schopnosť budú aplikovať aj v praxi, pričom táto 

zručnosť by im mohla byť do určitej miery prospešná pri zvládaní stresových situácií. 

Najsilnejší vzťah k jednotlivým stratégiám zvládania v závislosti od typu stratégie, mali 

vnímaná kontrolovateľnosť situácie, intenzita prežívania najmä negatívnych emócií, črtová 

emocionálna inteligencia, či samotné intelektové alebo športové nadanie. Teda to, ako deti 

prežívali a vnímali jednotlivé stresové situácie ovplyvňovalo ich výber stratégií zvládania. 

Emocionálna inteligencia je často považovaná za prediktor preferencie určitých stratégií 

zvládania, avšak v našich výskumoch sme zistili, že intelektového nadanie má pri výbere 

najmä aktívnych a neadaptívnych stratégií zvládania rovnako silnú veľkú silu ako črtová 

emocionálna inteligencia.  

  


