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Úvod 

Emócie a myslenie predstavujú na prvý pohľad dve protichodné tendencie, avšak 

v skutočnosti to môžu byť dve strany jednej mince, ktoré sa navzájom musia naučiť fungovať 

v záujme efektívnej a adaptácie človeka na prostredie. Táto práca si preto dáva za úlohu prispieť 

k objasneniu komplikovaných vzťahov týchto dvoch konštruktov. Tématický základ spočíva najmä 

v intelektovom nadaní detí, ktoré sú vzhľadom na ich vysokú kognitívnu schopnosť považované 

istou časťou vedeckej obce i širokej verejnosti za všestranne schopné, pričom niektorí na nich 

nazerajú cez ich toľko prezentované množstvo problémov. Pre porovnanie sú do výskumu zahrnuté 

okrem kontrolnej skupiny aj športovo nadané deti. 

Teoretická časť je zameraná na vymedzenie nadania, čo predstavuje vodítko pri identifikácii 

nadaných detí. Následne sú opísané ich charakteristiky, ktoré môžu súvisieť s ich zvládaním stresu 

a emocionálnou inteligenciou. Nasledujúce kapitoly oboznamujú čitateľa o tom, čo je známe 

v oblasti emocionálnej inteligencie u nadaných, kde je kladený dôraz najmä na rozdielne výsledky 

jednotlivých výskumov v závislosti od prístupu k emocionálnej inteligencii, vzhľadom k tomu, že 

tento pojem je stále relatívne nový a nie úplne jasný. Ďalšie kapitoly sú venované zvládaniu 

u nadaných, kde sú identifikované dva hlavné názorové prúdy, ktoré by sme mohli pomenovať ako 

optimistický pohľad a pesimistický pohľad na zvládanie. Je braný zreteľ aj na zistenia v rámci typov 

problémových situácií, a to sociálne a emocionálne, na ktoré sa výskumníci zameriavali najmä pri 

skúmaní adjustácie u nadaných. Posledná kapitola je zameraná na vzťah emocionálnej inteligencie 

a zvládania kde sú identifikované jednotlivé možné sprostredkujúce premenné, predstavujúce jedny 

z východísk práce.  

Kognitívne schopnosti síce zohrávajú v zvládaní určitú úlohu, no výskumy ukazujú, že nadanie 

ešte nie je zárukou úspešného zvládnutia stresovej situácie. Jedným z podporujúcich faktorov sa zdá 

byť emocionálna inteligencia, ktorá je spájaná so sebavedomím a sebaovládaním v rôznych 

oblastiach života, avšak dôležitými faktormi sú aj osobné skúsenosti a životné nastavenie.   

Cieľom našej práce bolo poskytnúť komplexný pohľad na zvládanie bežných každodenných 

stresorov nadaných detí nie len v kontexte stratégií zvládania, ale aj v kontexte mentálnej 

reprezentácie stresora, emocionálneho prežívania a vnímanej sociálnej opory u nadaných detí 

v porovnaní s kontrolnou skupinou, a načrtnúť úlohu emocionálnej inteligencie a nadania v tomto 

procese.   

Vzhľadom k špecifickej tématike, ktorej sa publikácia venuje je monografia určená najmä 

vedeckej a odbornej verejnosti zaoberajúcej sa emocionálnou a kognitívnou stránkou nadaných detí. 


