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Záver 

 

 Téma emocionálnej inteligencie a zvládania u nadaných je veľmi široká a ponúka 

mnoho výskumných možností vzhľadom na obsiahlosť troch veľkých oblastí v tom 

zahrnutých a malý počet výskumných zistení zameriavajúcich sa na zvládanie a emocionálno 

inteligenciu práve u nadaných detí.  

V tejto monografii sme v rámci zvládania u nadaných vymedzili dva základné 

názorové prúdy a vymedzili sme spôsoby zvládania intelektovo nadaných detí v sociálnych 

a emocionálnych problémoch. V rámci vzťahu emocionálnej inteligencie a zvládania sme sa 

pokúsili konkrétnejšie definovať premenné sprostredkujúce tento vzťah. Rovnako tak sme sa 

zamerali na konkrétne výskumné zistenia v oblasti vzťahu emocionálnej inteligencie, 

zvládania stresu a nadania. Pre budúci výskum by bolo prínosné porovnať vnímanie 

a prežívanie problémových situácii iného druhu, najmä takých, ktoré intelektovo nadané deti 

nezažívajú každodenne. Vzhľadom na uskutočnené výskumy v zahraničí (Roberts, Lovett, 

1994; Benson, 2009) predpokladáme intenzívnejšie prežívanie takýchto situácií intelektovo 

nadanými deťmi, s ktorými si nebudú vedieť poradiť tak ako s bežnými ťažkosťami, na ktoré 

sme sa zamerali v našom výskume. Považujeme tiež za zaujímavé pozrieť sa na premenné ako 

intelekt ale aj výška či druh motivácie a tvorivosti samostatne a ich vplyv na zvládanie u detí 

v porovnaní s ich skúsenosťami a návykmi v rámci stratégií zvládania, či osobnostnými 

premennými. Za prínosné pre budúci výskum považujeme zameranie sa na výskum zvládania 

nadaných detí kvalitatívnymi metódami, ktoré by mohli objasniť vnímanie a prežívanie 

problémových situácií nadanými deťmi a to nie len v prípade intelektového nadania.  

 Prínos monografie vidíme v objasnení procesov zvládania nadaných detí a úlohu 

emocionálnej inteligencie v tomto procese, čo by mohlo byť prospešné pre sociálne okolie 

nadaných detí a pedagogickú prax, ktorí o ich zvládaní a prežívaných emóciách majú často 

skreslené predstavy.  

 Na záver by sme spomenuli vyjadrenie Preusseovej a Dubowa (2004), podľa ktorých... 

„byť intelektuálne nadaný je skôr požehnanie než kliatba, a aby mohli svoje požehnanie 

rozvíjať bez problémov, je dôležité túto populáciu zahrnúť do výskumných úsilí.“ 
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