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6  MYSLENIE, REČ A INTELIGENCIA
 
6.1  Myslenie

Z psychologického hľadiska patrí myslenie medzi kognitívne funkcie 
osobnosti, a to funkcie vyššieho radu. Myslenie ako také stavia na výsled-
koch fungovania nižších kognitívnych funkcií, akými sú vnímanie a pred-
stavovanie. Vnímaním sa v našom vedomí odráža časovo i priestorovo 
bezprostredná skutočnosť uchovaná a reprodukovateľná vo forme predsta-
vy. V tom zmysle základnou charakteristikou vnemu aj predstavy je ich 
názornosť.

Myslenie síce stavia na vnemoch a predstavách, ale týka sa vzťahov a zá-
vislostí medzi nimi, ktoré nie sú vnímateľné, teda ani predstaviteľné a ktoré 
sprostredkujú podstatne dokonalejšie – širšie, hlbšie, presnejšie – poznáva-
nie a chápanie sveta, než je možné len jeho vnímaním (Košč, L., 1986).

Myslenie sa zameriava na odhaľovanie a uvedomovanie si vzťahov a zá-
vislostí (aj vnútorných a podstatných) medzi javmi, a takto umožňuje (naj-
mä pri tvorbe a riešení problémov) poznávať podstatné a všeobecné a odha-
ľovať aj nové, často veľmi komplexné vlastnosti skutočnosti.

V podobe symbolickej, najmä rečovej komunikácie, myslenie umož-
ňuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností medzi ľuďmi, a tak tvorí 
základ špecifických ľudských vzťahov. Najmä rečou sprostredkované pri-
jímanie a odovzdávanie poznatkov a skúseností spätne zdokonaľuje zmys-
lové i myšlienkové poznávanie sveta a prispieva k zhromažďovaniu a odo-
vzdávaniu systémov poznatkov aj ďalším generáciám. Poznanie zásadných 
vzťahov medzi javmi a ich zovšeobecnenie myslením umožňuje aj ich 
identifikáciu v prítomnosti, ich rekonštrukciu z minulosti a ich predvídanie
do budúcnosti. V tomto zmysle – na rozdiel od vnímania – nie je viazané na 
nijaký čas ani priestor.

Myslenie zároveň ekonomizuje proces vnímania, vyčleňujúc a generali-
zujúc z neho podstatné alebo v nejakom smere významné. Myslenie nielen 
využíva, ale aj osobitným spôsobom ovplyvňuje všetky ostatné psychické 
procesy (pozornosť, pamäť, predstavy, city) a spätne je nimi ovplyvňované, 
niekedy pozitívne, ale niekedy aj negatívne.

6.1.2  Vlastnosti myslenia 
 
Myslenie ako proces je charakterizované dvoma základnými vlastnosťa-

mi – dynamickosťou a regulatívnosťou (Košč, L., 1986).
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Dynamickosť myslenia súvisí s tým, že človek „cíti potrebu myslieť“ 
a to do tej miery, že – aspoň keď je pri vedomí – nemôže nemyslieť. V člo-
veku je stále prítomná tendencia myslieť (orientačno-pátracia aktivita), a to 
dokonca myslieť na niečo, pretože sa nedá „myslieť na nič“. Táto tenden-
cia je modifikovaná osobitosťami konštitúcie, črtami osobnosti i momentál-
nym, najmä citovým rozpoložením mysliaceho.

Regulatívnosť myslenia sa týka jeho obsahovej stránky. Do istej miery 
závisí tiež od spomínaných vnútorných a niekedy aj vonkajších podmie-
nok a často od obsahu viac-menej bezprostredne predtým prebiehajúceho 
myslenia. Ide o proces usmerňovaný vedomím mysliaceho a to natoľko, že 
okrem patologických stavov človek myslí na to, čo chce a ako chce. Takéto 
vedúce hľadisko alebo smer, ktorým vedome a úmyselne regulujeme obsah 
i formu myslenia, nazývame determinujúcou tendenciou. Spočíva v tom, že 
pri myslení pripúšťame do vedomia len také predstavy, pojmy, spomienky, 
ktoré tvoria istú logickú reťaz a vedú naše myslenie k istému vytýčenému 
cieľu. Determinujúca tendencia má zásluhu aj na tom, že vo svojom mys-
lení odlišujeme podstatné od nepodstatného a sledujeme to, čo považujeme 
momentálne za najdôležitejšie pre priebeh nášho myslenia.

6.1.2.3  Elementy myslenia 
 
Niekedy v literatúre v tejto súvislosti nájdeme označenie „formy“ ale-

bo „produkty“ myslenia, čím sa majú na mysli len pojmy, súdy a úsudky. 
L. Košč (1986) navrhuje termín elementy myslenia, ktoré implikujú aj iné 
formy či produkty myslenia než pojmy, súdy a úsudky; uvádza tu potom aj 
predstavy ako najjednoduchší a východiskový prvok myslenia.

Predstavy 
Predstavy ako názorné obrazy predmetov a javov, ktoré momentálne ne-

vnímame, alebo ktoré sme ani v minulosti nevnímali, môžu tvoriť aj prvky 
veľmi komplexného usmerňovaného myslenia. Najčastejšie sa predstavy 
transformujú pomocou myšlienkových operácií, teda nie na základe aso-
ciačných zákonov, ale pojmotvornou činnosťou najprv na konkrétne a ich 
prostredníctvom na abstraktné pojmy, ktoré sú vo všeobecnosti základnými 
prvkami zámerného myslenia.

Pojmy  
Pojem je rečovým vyjadrením všeobecných a podstatných znakov ne-

jakého predmetu alebo javu. Podľa J. Delaya, P. Pichota (Košč, L., 1986) 
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možno pojmy definovať ako kategórie dvoch rozličných tried, a to iden-
tity (napr. mesiac je mesiacom, aj keď má na oblohe rozličný tvar) a ek-
vivalencie (napr. jablká, hrušky, slivky sa chápu ako plody alebo ovocie). 
Pri pojmoch určujeme obsah a rozsah pojmu. Vymenovaním základných 
znakov pojmu určíme jeho obsah. Rozsah pojmu je daný stupňom zovšeo-
becnenia, t. j. množstvom predmetov a javov, ktoré môžeme pod uvedený 
pojem zahrnúť. Pojmy môžeme rozdeliť na:

Konkrétne (jedinečné) – ide o myšlienkové obrazy reálne existujúcich 
a vnímateľných vecí alebo udalostí, ktoré sa slovne vyjadrujú vo forme: 
tento – tu stôl, človek atď. Abstraktnosť konkrétneho pojmu spočíva v tom, 
že patričnú vec alebo udalosť považujeme za identickú napriek rozličným 
zmenám, ktorým podlieha, resp. rozličným aspektom, z ktorých ju pozoru-
jeme a chápeme.

Abstraktné (všeobecné) – ide o myšlienkové obrazy pre triedy javov 
(stôl, človek a pod.) alebo vysoko abstraktné myšlienkové reprezentácie 
reálne neexistujúcich javov, ako sú pojmy sloboda, láska, spravodlivosť 
a pod.

Z iného aspektu možno deliť pojmy na:

– opisné, týkajúce sa javov, ktoré možno pozorovať zmyslami a možno 
ich merať (bod varu),

– vysvetľujúce, ktoré sa obyčajne označujú ako konštrukty. Konštrukt je 
pojem zámerne a vedome vytvorený a zavedený pre určité vedecké úče-
ly (Kerlinger, F., 1972). V psychológii sú konštrukty napr. myslenie, in-
teligencia, schopnosť, pamäťová stopa a pod. Slovo, ktoré verbálne re-
prezentuje konštrukt, sa označuje ako termín, príp. kategória.

Súdy 

V psychológii sa súd definuje ako pochopenie vzťahu medzi pojmami.
V súdoch obvykle niečo tvrdíme, alebo popierame. Súdy môžu vznikať buď 
priamo, keď sa v nich vyjadruje to, čo sa prijíma (dieťa je vzdorovité), ale-
bo vznikajú nepriamo, cestou úsudkov, úvah (napr. Mendelejevova tabuľ-
ka). V závislosti od toho, ako súdy odrážajú realitu, delíme ich na pravdivé 
(vyjadrujú taký vzťah, ktorý v skutočnosti jestvuje) a nepravdivé (vyjadru-
jú taký vzťah, ktorý v skutočnosti nejestvuje). Podľa toho, o koľkých pred-
metoch danej kategórie hovoríme, rozdeľujeme súdy na všeobecné (všetky 
deti v treťom roku vzdorujú), zvláštne (niektoré deti v treťom roku vzdoru-
jú), jedinečné (len dieťa XY v treťom roku vzdoruje). Podľa miery obme-
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dzenia rozdeľujeme súdy na kategorické (všetky deti v treťom roku musia 
vzdorovať) a hypotetické, u ktorých je určená podmienka, za ktorej sa jav 
vyskytuje (v treťom roku vzdorujú len deti nesprávne vychovávané).

Súd má v reči (jazyku) podobu vety (výroku). Obsah pojmu možno po-
chopiť iba vo forme súdu. Zatiaľ čo pojem zahŕňa isté znaky predmetu ale-
bo udalosti, súd pripisuje javom isté vlastnosti, alebo im isté vlastnosti po-
piera. V súdoch sa odzrkadľujú city, postoje, hierarchia hodnôt mysliaceho 
človeka a pod. Preto súdy nezodpovedajú vždy skutočnosti, resp. zodpove-
dajú jej len natoľko a len v tom zmysle, ako ju chápe mysliaci. Formálne 
možno teda rozlišovať pozitívne a negatívne súdy.

Úsudky 

Úsudok vyjadruje vzťah medzi dvoma alebo viacerými súdmi. Súdy, 
z ktorých vychádzame, sa nazývajú premisy, vyvodený súd je záver. Naprí-
klad z premís:

 Všetci ľudia sú smrteľní. Sokrates je človek. Vyvodíme záver: Sokrates 
je smrteľný.

Rozlišujeme tri druhy úsudkov – induktívny, deduktívny a úsudok z ana-
lógie. Induktívnym úsudkom rozumieme myšlienkové vyvodzovanie vše-
obecného tvrdenia z jednotlivých prípadov. Deduktívny úsudok je opačná 
myšlienková operácia než indukcia. Je to aplikácia všeobecného poznatku 
na konkrétny prípad. Úsudok z analógie znamená vyvodzovanie poznatku 
o nejakom predmete a jave na základe jeho podobnosti s inými predmetmi 
alebo javmi.

6.1.2.4  Druhy myslenia 

Myslenie môžeme deliť na rozličné druhy v závislosti od toho, z akých 
aspektov ho analyzujeme. Niektoré z nich vymenujeme a charakterizuje-
me:

Podľa miery abstraktnosti materiálu, resp. povahy činnosti v akej sa 
myslenie uplatňuje, rozoznávame:

Konkrétne (názorné) myslenie, pri ktorom ide vlastne o chápanie vzťa-
hov medzi predmetmi, ktoré sú dané vo vnemovom poli mysliaceho. Toto 
myslenie narába prevažne s názorným materiálom, predstavami, konkrét-
nymi pojmami a uplatňuje sa najmä pri praktickej činnosti človeka. Opiera 
sa o jedinečné fakty zo skúseností. Vyskytuje sa najmä u detí.



65

Abstraktné (pojmové) myslenie, na rozdiel od konkrétneho myslenia, kto-
ré sa v istej jednoduchej podobe vyskytuje aj u zvierat, je vlastné iba člove-
ku. Uskutočňuje sa na úrovni pojmov, ktoré sa reprezentujú obyčajne vo ver-
bálnej podobe a sú produktom vyšších foriem zovšeobecňovania a abstrak-
cie. Odrážajú podstatné vlastnosti predmetov a javov. Ide vlastne o chápanie 
vzťahov medzi predmetmi a javmi, ktoré nie sú bezprostredne dané. V onto-
genéze človeka konkrétne myslenie predbieha abstraktné myslenie.

Podľa smeru, akým sa myslenie uberá, rozoznávame:

Konvergentné myslenie, ktoré sa uplatňuje v úlohách, ktoré majú iba 
jedno správne riešenie. Pri tomto myslení sa myšlienková práca uberá k je-
dinému cieľu nájsť riešenie. Myšlienkové operácie smerujú k postrehnutiu 
konkrétnych osobitostí úlohy a k hľadaniu vhodného pravidla (algoritmu), 
ktorého aplikáciou by sa daná úloha vyriešila. Bežné inteligenčné testy zis-
ťujú úroveň konvergentného myslenia.

Divergentné myslenie sa uplatňuje pri úlohách, ktoré môžu mať viacero 
riešení, resp. viac možných postupov pri riešení. Mysliaci hľadá všetky 
možné riešenia alebo postupy a vyberá z nich najvhodnejšie. Pri tomto dru-
hu myslenia sa uplatňuje najmä pružná tvorba a preverovanie hypotéz pre 
posúdenie správnosti takého alebo onakého riešenia, predvídanie súvislostí 
ovplyvňujúcich vhodnosť toho alebo iného riešenia.

V literatúre sa spomínajú aj:

Synkretické myslenie, ktoré je formou detského alebo primitívneho 
myslenia, v ktorom mysliaci predpokladá, že predmety alebo javy, ktoré 
sa v myslení spájajú, patria spolu aj v skutočnosti, resp. že predmety alebo 
javy, ktoré sa časovo alebo priestorovo vyskytujú pred inými predmetmi 
alebo javmi, sú príčinou vzniku alebo priebehu predmetov či javov, ktoré 
za nimi nasledujú.

Magické myslenie sa tak isto vyskytuje u detí alebo primitívov a je za-
fixované v mýtoch a rozprávkach. Je charakteristické tým, že je značne
ovplyvnené citmi a afektami, pripisuje neživej prírode život (animizmus), 
nerešpektuje rozdiel medzi myslením a bytím, medzi realitou a ireálnosťou 
a neuvedomuje sa pri ňom rozdiel medzi predstavami a skutočným svetom.

6.1.2.5  Myšlienkové operácie 
 
Podstatou myslenia je vykonávanie myšlienkových postupov, ktoré na-

zývame myšlienkovými operáciami.
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Analýza je myšlienkové rozčlenenie celku na časti, vyčleňovanie jed-
notlivých stránok (vlastností, vzťahov) predmetov a javov skutočnosti, prí-
padne aj so zisťovaním a určením vzťahu prvkov a analyzovaného celku.

Syntéza je myšlienkové zjednocovanie, spájanie vyčlenených čas-
tí, vlastností alebo vzťahov predmetov a javov skutočnosti do jednotného 
a zmysluplného celku.

Porovnávanie je myšlienková operácia, ktorou sa zisťuje podobnosť 
a odlišnosť medzi viacerými predmetmi alebo javmi. Predmet môže byť 
z jedného hľadiska podobný, ale z iného odlišný. Preto pri komunikácii tre-
ba upresniť hľadisko, z ktorého sa porovnávanie uskutočňuje.

Abstrakcia je myšlienková operácia, ktorou vyčleňujeme podstatné 
vlastnosti predmetov a javov a zanedbávame ostatné, nepodstatné, indivi-
duálne.

Generalizácia je myšlienkové zisťovanie a spájanie spoločných vlast-
ností jednotlivých predmetov a javov istej skupiny, triedy, určovanie spo-
ločných zákonitostí, ktoré sa vzťahujú na predmety a javy istej skupiny, 
triedy.

Konkretizácia je odhliadanie od všeobecných znakov alebo vlastností 
javov a koncentrovanie sa na to, čo je na nich konkrétne, názorné, vníma-
teľné pomocou zmyslových orgánov.

Špecifikácia je myšlienková operácia, pri ktorej sa utvárajú myšlienky 
alebo hodnotenia týkajúce sa jednotlivého javu (udalosti) ako odlišného 
(odlišnej) od všetkých príbuzných či podobných javov (udalostí).

6.1.2.6  Individuálne zvláštnosti myslenia 
 
Samostatnosť myslenia je umenie nachádzať nové otázky, nové problé-

my bez toho, aby sa hľadalo a aplikovalo hotové riešenie, aby sa opieralo 
o cudzie myšlienky, názory a poučky. Otázky a problémy rieši tvorivo, hľa-
dá a nachádza nové spôsoby riešenia, nové fakty a zákonitosti, vysvetlenia 
a teórie.

Kritickosť myslenia je schopnosť nepodliehať vnucujúcemu sa vply-
vu cudzích myšlienok a názorov, ale prísne a správne ich hodnotiť, vidieť 
v nich pozitívne a negatívne stránky. Kritickosť myslenia sa však nepreja-
vuje len k cudzím, ale i vlastným názorom a myšlienkam.

Pružnosť myslenia spočíva v schopnosti meniť plán, spôsob riešenia 
úloh, ktorý sme si stanovili na začiatku riešenia v tom prípade, ak tento 
plán nie je dobrý. Opakom je inertnosť, dogmatickosť myslenia, ktoré ne-
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odráža dynamiku reálneho života, nezodpovedá meniacim sa požiadavkám, 
ktoré život nastoľuje.

Bystrosť myslenia je schopnosť rozhodovať sa za krátky čas, pretože aj 
najmenšie zaváhanie môže mať negatívne dôsledky.

Hĺbka myslenia je charakterizovaná stupňom schopnosti vnikať do pod-
staty otázky, priamo do jadra veci, skúmať problém zo všetkých strán, chá-
pať jav v rôznorodosti jeho vzťahov a súvislostí.

Dôslednosť myslenia vyjadruje schopnosť človeka zachovať logický 
poriadok pri skúmaní problému, neodbočovať od riešenia. Dôsledné mysle-
nie je myslenie prísne logické.

Spomenuté i ďalšie kvality myslenia sú navzájom úzko pospájané a utvá-
rajú podstatu myslenia, ktorá sa u človeka prejavuje schopnosťou vyjadriť 
podstatné a pritom samostatne dochádzať k novým zovšeobecneniam.

6.2  Reč

Reč je prostriedok dorozumievania, prostriedok medziľudskej komu-
nikácie. Je to prostriedok, ktorým si jednotlivci osvojujú skúsenosti a po-
znatky ľudského rodu. Jazyk je systém znakov, slov, ktorý vznikol v his-
torickom vývine národov (slovanských, germánskych a pod.) a má svoje 
slovné bohatstvo, gramatickú stavbu, zákonitosti tvorby viet. Reč je použi-
tie prostriedkov jazyka. Jazyk, reč a myslenie spolu súvisia, tvoria jednotu. 
Nie sú však totožné. Vzťahy sú nasledujúce: Rečou vyjadrujeme myšlien-
ky. Tým, že myšlienky rečovo formulujeme, súčasne ich utvárame. Môže sa 
stať, že správnu myšlienku človek sformuluje nesprávne, to si uvedomuje 
a pokúša sa ju vyjadriť znovu, správne. Hľadaním rečovej formy pre myš-
lienky sa utvára aj samotné myslenie. V tom je jednota myslenia a reči aj 
ich rozdielnosť.

6.2.1  Druhy reči

Za základné druhy reči považujeme vnútornú a vonkajšiu reč, ktorá 
môže byť hovorená alebo písaná.

Vnútorná reč je reč, ktorou myslíme. Formulujeme ňou svoje myšlien-
ky, navonok ju nevyjadrujeme hlasom ani písmom. Vnútorná reč je stručná 
a skrátená, pretože človek nemusí pre seba všetko vysloviť. Tým sa stáva, 
že niekedy má ťažkosti, keď chce preniesť myšlienky z vnútornej reči do 
vonkajšej. Príčinou týchto ťažkostí však býva aj to, že niekedy nemá myš-
lienky dosť ujasnené ani vo vnútornej reči.
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Vonkajšia reč je tá, ktorou človek vyjadruje svoje myšlienky navonok, 
a to buď vo zvukovej (hovorená reč) alebo písomnej (písaná reč) podobe. 
Psychologický rozdiel je treba vidieť v tom, že kým hovorená reč má svoje 
sprievodné znaky a prejavy (gestikulácia, intonácia, prestávka atď.), ktoré 
ju dopĺňajú, a tým pomáhajú hovoriacemu presnejšie vyjadriť to, čo preží-
va a počujúcemu zase lepšie reč pochopiť, písanej reči tieto sprievodné javy 
chýbajú. Preto písaná reč vyžaduje presnejšiu štylizáciu myšlienok, aby ich 
čitateľ nechápal skreslene. Písaná reč je preto psychologicky náročnejšia 
tak pre pisateľa ako, aj pre čitateľa.

6.3  Inteligencia
 
To, čo obyčajne nazývame inteligencia, môže byť vyjadrené rôznymi 

spôsobmi. G. Frank (1976) konštatuje, že napriek tomu, že sa termín inteli-
gencia rozšíril a stal bežný, nebol zatiaľ uspokojivo definovaný a nedospelo
sa k súhlasu bádateľov, pokiaľ ide o jeho chápanie ako teoretického kon-
štruktu, najmä nie v súvislosti s procesom myslenia. Niektorí autori pochy-
bovali o existencii inteligencie. Tak napríklad už v roku 1926 H. Pieron na-
písal, že inteligencia neexistuje, je to len efekt, funkcionálny rezultát istých 
definovaných okolností, istá hodnota správania. O devätnásť rokov neskôr
J. Chein tvrdí niečo podobné, ak konštatuje, že žiadny psychológ nikdy ne-
pozoroval inteligenciu, ale mnohí pozorovali inteligentné správania, teda 
inteligencia je atribútom správania, nie atribútom osoby.

Vo všeobecnosti sa však uznáva, že pri inteligencii ide o súbor hierar-
chicky štrukturovaného celku schopností (predpokladov) jednotlivca, urču-
júcich úroveň a kvalitu jeho myšlienkových procesov pri prispôsobovaní sa 
premenlivým, predovšetkým neznámym podmienkam skutočnosti. U nás 
napr. L. Košč (1986, s.74) definuje „inteligenciu ako schopnosť myslieť“.
P. Hartl a H. Hartlová (2004, str. 233) uvádzajú známu definíciu W. Sterna,
ktorý ju definoval takto: „inteligencia je schopnosť učiť sa zo skúsenosti,
prispôsobovať sa, riešiť nové problémy, používať symboly, myslieť, usu-
dzovať hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách na základe určovania 
podstatných súvislostí a vzťahov“. V psychológii sa pojem inteligencia po-
užíva v dvoch významoch:

V prvom význame na označenie globálnej úrovne rozumových schop-
ností (úroveň mentálnej vyspelosti). Tento prístup zdôrazňuje, že jestvu-
je všeobecný faktor inteligencie g-faktor, ktorý sa na rozdiel od ostat-
ných špecifických faktorov (napr. schopnosť operovať s číslami) uplatňuje
vo všetkých mentálnych výkonoch.
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V druhom význame sa pojem inteligencia používa na označenie štruktú-
ry faktorov, ktoré v rôznych kombináciách podmieňujú optimálne konanie 
človeka pri riešení úloh. Tu sa predpokladá rovnocenná štruktúra faktorov 
(schopností), ktoré sa uplatňujú podľa povahy aktuálnej situácie.

6.3.1 Druhy inteligencie 
 
Pri vymedzovaní povahy inteligencie psychológovia často rozlišujú tri 

druhy inteligencie: abstraktnú, mechanickú (praktickú) a sociálnu.
Abstraktná inteligencia sa najvýraznejšie prejavuje v praktickom zaob-

chádzaní s rôznymi symbolmi (slovami, číslami, diagramami a pod.). Oso-
ba s abstraktnou inteligenciou je schopná odhaliť vzťahy medzi symbolmi 
a pomocou nich riešiť problémy.

Mechanická inteligencia umožňuje jej „nositeľovi“ pohotovo sa zao-
berať rôznymi pracovnými nástrojmi, strojmi a vôbec technickým zariade-
ním.

Sociálna inteligencia sa prejavuje predovšetkým v personálnych a spo-
ločenských záležitostiach. Sociálne inteligentný človek vie vhodne zaob-
chádzať s ľuďmi, nadväzovať kontakty, je taktný a chápavý v medziľud-
ských vzťahoch.

Nový pohľad najmä na vekové zmeny tzv. fluidnej a kryštalickej inteli-
gencie priniesol americký autor R. B. Cattell.

Fluidná inteligencia predstavuje tie zložky inteligencie, ktoré podlie-
hajú najviac involučným, teda negatívnym vekovým zmenám. Sú to naprí-
klad mechanizmy krátkodobej pamäti, ktoré sa uplatňujú v každodenných 
činnostiach, ako je napr. zapamätanie si telefónneho čísla, nového mena, 
názvu, vtipu a pod.

Kryštalická inteligencia predstavuje celý rad postupne nadobúdaných 
poznatkov. Kryštalická inteligencia nie je teda ukončeným systémom, ale 
dynamickou schopnosťou získavať nové poznatky učením v mladšom aj 
staršom veku, teda nielen v období evolúcie, ale i involúcie. Človek sa učí 
až do smrti.

 H. Gardner pojmom interpersonálna inteligencia označuje schopnosť 
rozumieť druhým ľuďom: čo ich motivuje, ako pracujú a ako s nimi spo-
lupracovať. Úspešní predajcovia, politici, lekári a cirkevní vodcovia majú 
často túto schopnosť rozvinutú na veľmi vysokej úrovni. Intrapersonál-
na inteligencia je schopnosť poznať seba samého a podľa toho konať vo 
vonkajšom svete. Inak povedané H. Gardner (Goleman, D., 1997) tvrdí, že 
jadrom inteligencie medziľudských vzťahov sú schopnosti rozoznávať ná-
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ladu, temperament, motiváciu a potreby iných ľudí a zodpovedajúcim spô-
sobom na ne reagovať. Tento druh inteligencie sa prejavuje v skupinovom 
vyučovaní, hrách, súťažiach, projektoch, športoch a spoločenských projek-
toch. Dôraz sa tu teda kladie na procesy medzi dvomi alebo viacerými jed-
notlivcami. Intrapersonálna inteligencia stojí v protiklade k interpersonál-
nej inteligencii. Intrapersonálna inteligencia sa prejavuje vo vnútri človeka, 
je kľúčom k sebapoznaniu, ide tu predovšetkým o prístup k vlastným poci-
tom a schopnosť ich rozlišovať a používať v konaní a rozhodovaní.

V 70. rokoch 20. storočia stúpenci hnutia humanistickej psychológie za-
viedli pojem emocionálnej inteligencie vyjadrujúci mieru radostného pre-
žívania života a mieru, ktorou jednotlivec zvláda každodenné problémy. 
Snažili sa tým zdôrazniť, že popri psychickej inteligencii existujú aj ďalšie 
vlastnosti súvisiace s mierou jeho úspešnosti a jeho schopnosťou plne a ra-
dostne prežívať život. G. J. Feist a F. Barron používajú tiež pojem osobná 
múdrosť. 

6.3.1.2  Meranie intelektových výkonov

Prvým vedcom, ktorý sa pokúsil vytvoriť inteligenčný test bol Francis 
Galton. V roku 1884 publikoval batériu testov merajúcich premenné ako 
veľkosť hlavy, reakčný čas, ostrosť zrakového vnímania, zvukové prahy 
a pamäť na videné tvary. Dožil sa veľkého sklamania. Výsledky bežných 
občanov sa nelíšili od výsledkov najvýznamnejších britských vedcov.

Alfréd Binet ( 1857 – 1911) bol poverený francúzskou vládou, aby vy-
tvoril široko využiteľnú jednoduchú skúšku dovoľujúcu identifikovať žia-
kov, ktorí nestačia na bežnú výučbu. A. Binet pracoval na úlohe sedem ro-
kov. V roku 1905 zverejnil svoj výsledok – prvý inteligenčný test na svete.

Postup A. Bineta bol jednoduchý. Niekoľko sto detí rozdelil do skupín 
podľa chronologického veku ( t. j. podľa ročníkov). Žiaci jednotlivých roč-
níkov potom odpovedali na testové otázky, ktoré boli zamerané na porozu-
menie reči, abstraktné myslenie, porovnávanie, pamäť, orientáciu v tvaroch 
a pod. Na základe dosiahnutých výsledkov boli žiaci rozdelení podľa men-
tálneho veku do skupín. Týmto termínom Binet označoval testový výkon, 
ktorý zvládlo 75 % žiakov daného chronologického veku. Ukázalo sa, že 
u niektorých detí sa nekryje chronologický vek s mentálnym vekom. Niekto-
rý jedinec je napr., čo sa týka chronologického veku sedemročný, ale men-
tálne je deväťročný, lebo vyriešil 75 % testových úloh (alebo viac) pre de-
väťročných. A naopak jeho chronologický spolužiak je mentálne šesťročný, 
pokiaľ vyriešil úlohy nanajvýš pre šesťročných, teda mentálne zaostáva.
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I keď sa v literatúre stretávame s príspevkami, ktoré hovoria o meraní 
inteligencie, inteligenciu ako takú merať nemožno. Možno merať len úro-
veň, štruktúru, prípadne kvalitu produktov (výkonov) myslenia, na poza-
dí ktorých stojí inteligencia ako schopnosť myslieť. Preto budeme radšej 
hovoriť o meraní intelektových výkonov. Treba povedať, že už A. Binet 
a T. Simon ako prví autori, ktorí začali merať intelektové výkony, zdôraz-
ňovali, že je nevyhnutné rozoznávať inteligenciu a školskú spôsobilosť.

Významnou udalosťou testovania inteligencie sa stal nápad W. Sterna 
(1871 – 1938), ktorý zaviedol tzv. inteligenčný kvocient IQ, ktorý sa vypo-
číta podľa vzorca:

 MV
 IQ = –––––––––– x 100

 FV

MV je mentálny vek zistený testom; 
FV je fyzický vek diagnostikovaného.

Všeobecne sa udávajú tieto výskyty jednotlivých stupňov celkovej rozu-
movej výkonnosti (inteligencie), resp. vyspelosti:

IQ Stupeň inteligencie Percento prípadov

Menej ako 20 mentálne retardácia 1. stupňa 0,1
20 – 49 mentálne retardácia 2. stupňa 0,5
50 – 69 mentálne retardácia 3. stupňa 1,9
70 – 79 hraničná čiara medzi rozumovou  

zaostalosťou a normou
 

5,0
80 – 89 podpriemerná inteligencia 14,0
90 – 109 priemerná inteligencia 48,0
110 – 119 nadpriemerná inteligencia 18,0
120 – 139 vysoká inteligencia 11,0
140 a viac veľmi vysoká inteligencia 1,5
 
Samotná distribúcia IQ skóre sa blíži k tvaru zvonu ( tzv. Gaussova kriv-

ka), ktorý je charakteristický pre distribúciu viacerých rozdielov medzi je-
dincami. V populácii existujú značné rozdiely v IQ medzi jedincami. Viac 
ako 50 % sa nachádza v rozpätí 90 – 100 bodov a títo jedinci sú označovaní 
ako normálni. Existujú aj póly Gaussovej krivky a každý pól zahŕňa zhru-
ba 2,3 % populácie. Na začiatku krivky sú mentálne postihnutí jedinci a na 
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konci nadaní. V rámci nadania ( nad 130 IQ) sa rozlišuje aj extrémne nada-
nie– genialita, ktorá občas dosahuje IQ vyššie ako 180 (Tesař, M., 2006).

Novšie prístupy vo výskume intelektových schopností, resp. tradičné-
ho inteligenčného kvocientu, preferujú dynamické prístupy, t. j. také, kde 
centrom pozornosti nie je staticky zisťovaná výška IQ, ale zmeny navodené 
učením. To znamená, že nie je dôležité, aký inteligenčný kvocient má jedi-
nec, ale to, či je schopný učiť sa a učením zvyšovať svoje mentálne výko-
ny a používať nové efektívne formy riešenia problému. V súčasnosti sa pri 
zisťovaní úrovne mentálnych schopností používa celý rad metodík, ktoré 
sú schopné vyčísliť prírastky v mentálnych výkonoch v situácii opakovania 
alebo učenia.

V štyridsiatych rokoch nášho storočia sa začala okrem globálnej úrov-
ne inteligencie merať aj úroveň jej jednotlivých zložiek. Išlo o vzájomné 
vzťahy medzi verbálnou a performačnou (prakticko-výkonovou) zložkou 
intelektových výkonov. Úroveň verbálnej zložky oveľa významnejšie závi-
sí od vplyvu vonkajších podmienok na vývin dieťaťa, a naopak, performač-
ná zložka skôr odhaľuje to, čo je v inteligencii zdedené a vrodené.

6.3.1.3  Štruktúra inteligencie 
 
Nech sa inteligencia chápala akokoľvek a nech boli akékoľvek problé-

my s jej definovaním, od začiatku sa jej jednoznačne pripisoval charakter
multidimenzionálnosti. Možno práve táto skutočnosť negatívne zasiahla do 
snahy o výstižnú definíciu inteligencie. Uvedieme niektoré teórie interpre-
tujúce štruktúru inteligencie.

6.3.1.4  Dvojfaktorová teória G. Spearmana 
 
G. Spearman už v roku 1904 zistil pri porovnávaní intelektových vý-

konov, že tieto výkony sú u jednotlivcov vyrovnané, a to bez ohľadu na 
charakter úloh, ktorých sa týkali. Okrem toho sa ukázalo, že i keď výkon 
detí s vekom stúpa, zostáva pomerne výrazne na tej istej úrovni, pokiaľ ide 
o umiestnenie dieťaťa medzi jeho rovesníkmi. Tieto zistenia sa chápali ako 
jednoznačné potvrdenie presvedčenia, že inteligencia tvorí síce vnútorne 
štruktúrovanú, ale pritom jasnú jednotu, ktorú G. Spearman nazval generál-
nym (g) alebo všeobecným faktorom. G. Spearman definoval inteligenciu
ako generálny faktor, ktorý tvorí základ všetkých kognitívnych výkonov 
každého druhu, ako schopnosť pozorovať vlastné mentálne procesy, odha-
ľovať podstatné vzťahy a z toho vyvodiť ďalšie závery. Intelektová činnosť 
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je teda výrazom všeobecného g-faktora, ktorý je spoločný všetkým skúš-
kam, pričom existujú ďalšie špecifické faktory (s-faktory), ako sú numeric-
ká schopnosť, význam slov, percepcia priestorových vzťahov a pod., ktoré 
sa uplatňujú podľa povahy vykonávanej činnosti.

Obr. 8   Vzťah medzi g-faktorom a špecifickými faktormi

6.3.1.5 Viacfaktorová teória L. L. Thurstona 
 
L. L. Thurstone definuje inteligenciu ako schopnosť uchovávať v mysli

hypotézy, ktoré umožňujú správanie formou pokusov a omylov.
L. L. Thurstone identifikoval deväť základných faktorov štruktúry inte-

ligencie a nazval ich prvotnými mentálnymi schopnosťami. Ide o tieto fak-
tory:

–  schopnosť postihovať verbálne vzťahy,
–  plynulosť slov,
–  schopnosť manipulovať so vzťahmi v priestorovej dimenzii,
–  percepčné schopnosti,
–  schopnosť manipulovať s číslami,
–  pamäť,
–  všeobecná schopnosť usudzovať,
–  schopnosť usudzovať indukčne,
–  schopnosť usudzovať dedukčne.

Tieto faktory ležia vedľa seba na rovnakej úrovni na rozdiel od G. Spe-
armanovej teórie. Výskumy potvrdili oprávnenosť rozlišovania L. L. Thur-
stonových faktorov inteligencie a identifikovali aj niektoré ďalšie faktory.
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Obr. 9   Schematické znázornenie faktorov podľa L. L. Thurstona

Jednotlivé faktory sa kombinujú podľa druhu vykonávanej činnosti.

6.3.1.6 Teória H. Gardnera

Gardnerov prístup k inteligencii spája predchádzajúce dva prístupy. Pod-
ľa neho existuje súbor základných, a pritom rozdielnych inteligencií, ktoré 
spĺňajú určité biologické a psychologické kritériá a sú od seba nezávislé 
(Tesař, M., 2006). K základným charakteristikám každej takejto inteligen-
cie patria vlastné biologické základy a jedinečný, osobitý spôsob činnosti. 
Inteligencia každého jedinca preto predstavuje určitý oddelený, samostatný 
systém s vlastnými pravidlami, pričom to, že niekto má určitú inteligenciu, 
treba chápať len ako istý potenciál. Potom záleží na množstve ďalších roz-
manitých okolností vonkajších okolností i vnútorných faktorov, ako sa ten-
to potenciál využije.

Pri analýze jednotlivých schopností človeka sa obyčajne uvažuje v dvoch 
kategóriách podľa schopností: a) vedieť ako (know – how), čo znamená 
všeobecnú znalosť postupov a poznatkov o tom, ako sa dá niečo urobiť, 
b) vedieť, že (know – that), čo znamená ovládanie súboru činností, zručnos-
tí, ktoré sú potrebné na určitý výkon.
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Gardner odporúča chápať rôzne inteligencie ako súbory know – how, 
ako znalosť riešenia určitej problematiky. Pritom zdôrazňuje, že vo svete 
sú kultúry, ktoré dodnes kladú viac dôraz na znalosť postupov, teda know 
– that. Ide o rôzne prírodné národy a primitívnejšie kmene s nevyhnutnou 
potrebou a znalosťou praktických riešení každodenných úloh, zdoláva-
nia životne dôležitých prekážok, v ktorých sa niektorí jedinci stávajú sku-
točnými majstrami ( lovci – orientácia v lese, rybári – orientácia na mori 
a pod.).V tomto zmysle sú tieto inteligencie od seba nezávislé a v rôznych 
kultúrach ich treba merať odlišne. Každá z nich pracuje v mozgu ako od-
delený systém.

Ide o tieto druhy inteligencií:

1.  Lingvistická – jazykové, rečové schopnosti.
2.  Logicko – matematická – logické myslenie, riešenie problémov, orien-

tácia v číslach.
3.  Priestorová – schopnosť vnímať priestor, vizuálnu stránku sveta, schop-

nosť imaginácie.
4.  Muzikálne – rytmická – citlivosť na zvuky okolia, vnímanie melódie, 

rytmu, tónov.
5.  Telesne – pohybová – schopnosť používať telo na sebavyjadrenie, zruč-

nosť na manipuláciu s predmetmi.
6.  Prírodná – citlivosť na prírodný svet, videnie spojitosti v prírode.
7.  Personálna – delí sa na interpersonálnu inteligenciu, ktorá vyjadru-

je schopnosť človeka pochopiť medziľudské vzťahy a intrapersonálnu 
inteligenciu, predstavujúcu schopnosť porozumieť vlastným pocitom, 
vlastnému ja.

Personálna inteligancia v tomto modeli by mohla napríklad objasniť, 
prečo úspešný študenti zlyhávajú v praktickom živote, zatiaľ čo zo zlých 
študentov sa stávajú úspešní vodcovia. Inteligencie 4 až 7 zohrali v živote 
ľudstve oveľa dôležitejšiu a časovo dlhšiu etapu než prvé tri chronologic-
ky mladšie. Prvé tri typy inteligencie sú však klasické v zmysle používania 
štandardných testov inteligencie v západnej kultúre

Teória inteligencie J. P. Guilforda  
J. P. Guilford definuje inteligenciu ako schopnosť poznávať, hodnotiť,

pamätať si a konvergentne a divergentne myslieť. Uvádza túto štruktúru ka-
tegórií intelektových schopností:
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intelekt

pamäť myslenie

poznávanie produkovanie hodnotenie

konvergentné divergentné

Vo vnútri kategórie pamäti rozlišujeme celý rad špecifických faktorov,
napr. zrakovú a sluchovú pamäť, pamäť pre priestorové usporiadanie pred-
metov a pod. (nie teda pamäť všeobecne). Čo sa týka myslenia, rozoznáva 
schopnosti poznávacie, ktoré majú receptívnu povahu, ide teda v podstate 
o schopnosti identifikovať veci, javy, pojmy atď. alebo jednoducho prijímať
informácie. Hodnotenie sa týka zisťovania primeranosti a správnosti získa-
ných informácií. Konvergentné myslenie smeruje k jedinému a divergentné 
k viacerým možným riešeniam problémových situácií. Uvedené schopnosti 
J. P. Guilford nazýva súhrnne operácie. Operácie sa týkajú určitých obsa-
hov a majú tiež vzťah k produktom. Pletivo týchto vzťahov tvorí kubický 
model štruktúry intelektu (viď. obr. 10).

Obr. 10  J. P. Guilfordov kubický model štruktúry intelektu
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Čo sa týka obsahov, schopnosti vyžadujúce figurálnu informáciu pred-
stavujú konkrétnu inteligenciu (konkrétne veci a vlastnosti). Vyžaduje sa 
u technikov, operátorov, inžinierov, umelcov, hudobníkov. Symbolický 
a sémantický aspekt je dôležitý pri znovupoznávaní slov, pri operáciách 
s číslami; závisia na nich jazykové odbory a matematika s výnimkou geo-
metrie, ktorá si vyžaduje figurálne aspekty. Sémantická inteligencia je dô-
ležitá pri porozumení veciam v slovných pojmoch, pri učení faktom a myš-
lienkam. V behaviorálnom stĺpci sa nachádza sociálna inteligencia: porozu-
menie druhým ľuďom je založené na ne- verbálnych výrazoch a predpokla-
dá sa tu asi 30 schopností. Sociálna inteligencia je dôležitá pre právnikov, 
učiteľov, terapeutov, vedúcich pracovníkov atď.

Inteligencia a možnosti jej rozvíjania 
 
Z hľadiska rozvíjania inteligencie sa považuje predškolský vek za naj-

sľubnejšie obdobie. Vychádza sa z predpokladu tzv. senzitívnych etáp, kto-
ré je možné charakterizovať tak, že organizmus v určitom období svojho 
vývinu reaguje na určité vonkajšie vplyvy intenzívnejšie než v iných obdo-
biach a dosahuje určité úspechy. V senzitívnych obdobiach je pohotovosť 
organizmu odpovedať na určité podnety silne zvýšená. Výsledky výsku-
mov dokazujú, že najväčší prírastok inteligencie sa realizuje v predškol-
skom veku. Americký psychológ B. Bloom dospel k záveru, že do ôsmeho 
roku života sa inteligencia rozvinie až na 80 % celkovej úrovne. Aktuálne je 
predovšetkým rozvíjanie rečových schopností, poznávacích záujmov a per-
cepčných schopností. Vychádza sa z existencie senzitívnych fáz a predpo-
kladá sa, že je nutné poznať vývinové úlohy, aby sa priaznivo ovplyvnil 
psychický vývin dieťaťa. Aby mohlo dôjsť k vývinovému efektu, musí sa 
zvýšená pohotovosť organizmu stretnúť vo vhodnej dobe s vonkajšími pod-
netmi. Ak sa toto časové spojenie premešká, ďalší vývin sa spomalí a one-
skorenie sa už nedá celkom kompenzovať.

Podľa súčasného celosvetového trendu dieťa identifikujeme ako nadané,
ak po viacnásobnom štandardnom vyšetrení získa v IQ teste skóre nad 130, 
čo sa považuje za hranicu intelektového nadania (Laznibatová, J., 2001), 
alebo alternatívne dosiahne 98 percent v danom teste (napr. Mensa, 2004).




