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ABSTRACT 

Manager is the key element in every organization due to the possible impact on 

company management and performance. Manager’s personality, skills, abilities and social 

intelligence are very important. It is worth to know this potential and use it properly.  If 

manager is motivated and engaged, s/he is able to motivate also others and influence the 

performance of individuals and company. In this article we have focused on mutual impact of 

social intelligence of managers on performance motivation. The relationships have been 

compared on selected sample of managers working in various organizations in Slovakia. 
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ABSTRAKT/SÚHRN 

Manažér je kľúčový prvok v každej organizácii vzhľadom na výšku jeho vplyvu na 

celkový chod a výkonnosť firmy. Svojím postojom a konaním má možnosť ovplyvňovať 

každodenné činnosti a tak prispievať k firemným výsledkom. Osobnosť manažéra, jeho 

schopnosti, zručnosti a jeho sociálna inteligencia sú veľmi dôležité a je vhodné ich dobre 

poznať a cielene využívať pre firemnú prax. Ak je manažér motivovaný a angažovaný, dokáže 

motivovať aj iných a tak nepriamo ovplyvňovať výkonnosť jednotlivcov i organizácie. V tomto 

príspevku sa zameriavame na vzájomnú súvislosť medzi sociálnou inteligenciou manažérov 

a výkonovou motiváciou. Toto prepojenie sme skúmali na vybranej vzorke manažérov 

pôsobiacich v rôznych spoločnostiach na Slovensku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Sociálna inteligencia. Motivácia. Výkon.  

 

 



131 
 

ÚVOD 

 „Pojem motivácia je odvodený z latinského slova movere – t.j. hýbať, pohybovať. Je 

všeobecným označením pre všetky podnety vedúce k určitému správaniu. Motivácia sa 

vyznačuje úrovňou energie a úsilia, s ktorým je daná činnosť uskutočňovaná “ (Linhart in 

Pašková 2008, s. 8).  

Odborná literatúra nám poskytuje veľa definícii pojmu motivácia. Bedrnová a Nový 

(1994, s. 183) chápu motiváciu ako: „súbor činiteľov, predstavujúcich vnútorné hnacie sily 

činnosti človeka, ktoré usmerňujú jeho správanie a prežívanie.“ 

Fuchsová a Kravčáková (2004, s. 11) rozumejú pod pojmom motivácia intrapsychický 

proces, vysvetľujúci dôvody správania človeka v subjektívnej hodnotenej situácii, keď 

uspokojuje pociťovaný nedostatok prameniaci z neuspokojených potrieb, návykov, záujmov, 

hodnôt a ideálov.“ 

Výkonová motivácia veľmi úzko súvisí s problematikou motivácie vôbec. Pri 

akejkoľvek činnosti človeka sa dostávame k momentom, ktoré sú rozhodujúce pri určovaní 

motivácie. Na základe motívov má konanie ľudí psychologický zmysel, hodnotu atď. 

(Pašková 2008). Blažek (2011) uvádza, že motív hovorí o tom, prečo človek jedná určitým 

spôsobom. Ľudia majú viacero motívov. Biogénne motívy, ktoré súvisia s fyziológiou 

organizmu človeka,  ďalej sú to sociogénne motívy, ktoré sa opierajú o potreby spojené so 

sociálnym fungovaním človeka.  

Delení motívov je viacero. Fuchsová a Kravčáková (2004, s.14) delia motívy podľa: 

vzniku – motívy primárne a sekundárne, orientácie – motívy inštrumentálne a konzumačné, 

hodnoty – motívy pozitívne a negatívne, stupňa uvedomenia – motívy vedomé a nevedomé, 

intenzity – motívy slabé a silné “.  

Pašková (2008, s. 25) uvádza, že „výkonový motív zohráva hlavnú úlohu v procese 

výkonovej motivácie. Je to tendencia, v ktorej sa vo výraznej miere uplatňuje minulá 

skúsenosť, osobné úspechy, neúspechy a vplyv výchovy vedúci prevažne k samostatnosti. Vo 

výkonovom motíve sa uplatňujú aj nevedomé procesy. Môže byť chápaný aj ako túžba 

podávať kvalitný výkon, spojená s túžbou po uznaní. Prejavuje sa v prístupe k plneniu úloh, 

ako snaha dosiahnuť dobré výsledky“. 
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„Výkon je najčastejšie vymedzený ako výsledok cieľavedomej činnosti uskutočnenej v 

určitých podmienkach. Pri všeobecnom poňatí ide do určitej miery o kvantifikovateľný a 

kvalifikovateľný produkt nejakej činnosti“ ( Kováč in Pašková 2008, s. 25). 

Eliotová (1997, s. 143) zadefinovala výkonovú motiváciu ako „energetizáciu a 

organizáciu výkonovo-relevantného správania“. Definícii výkonovej motivácie je veľmi veľa, 

ale väčšina má spoločné to, že veľmi často vychádzajú z vlastností samotnej motivácie. A tak 

teda takmer v každej definícii nachádzame aj základnú vlastnosť motivácie, ako energetizáciu 

a organizáciu nášho správania. 

Musíme si uvedomiť, že dnešná doba preferuje ľudí usilovných, pracovitých, 

cieľavedomých, ľudí s nadpriemernými schopnosťami, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. A 

práve preto Pašková (2008, s. 7) uvádza, že „človek je obrazom doby, v ktorej žije.“ A práve 

preto je veľmi potrebné sa zamýšľať nad aktuálnymi potrebami spoločnosti, ktorá kladie 

veľmi vysoké požiadavky na ľudí v 21. storočí. Je veľmi potrebné aby firmy mali dostatok 

pracovníkov, ktorí sú nielen vzdelaní ale najmä sociálne inteligentní.  

Konštrukt sociálnej inteligencie bol prvý krát spomínaný už v roku 1920 

E.L.Thorndikeom, ktorý sociálnu inteligenciu chápe ako „ schopnosť porozumieť a riadiť 

mužov a ženy, chlapcov a dievčatá – konať rozumne v medziľudských vzťahoch.“ (Surech 

2009, s. 11) Tento jeho koncept má v psychológii dlhoročnú tradíciu, ale napriek tomu jeho 

užitočnosť je problematizovaná. K jedným z problémov patrí pojmová nejednoznačnosť. 

Podobný význam ako sociálna inteligencia majú aj pojmy emocionálna inteligencia, praktická 

inteligencia atd. Ďalšiu skupinu problémov tvoria rôznorodé aspekty pri vymedzovaní pojmu 

sociálnej inteligencie. Niektoré definície uprednostňujú kognitívne komponenty ako napríklad 

schopnosť porozumieť iným ľuďom a iné kladú dôraz na správanie teda schopnosť úspešne 

pôsobiť na ľudí. (Výrost, Baumgartner 2006) 

Je potrebné uviesť, že nie všetci ľudia s vysokou úrovňou všeobecnej inteligencie musia 

byť tiež vysoko sociálne inteligentní. Pri posudzovaní sociálnej inteligencie sa uplatňujú 

špecifické verbálne, behaviorálne a percepčné schopnosti. Jedná sa tu najmä o schopnosť 

primerane posudzovať iných a schopnosť primerane jednať s druhými. Autor je ale 

presvedčený, že obe tieto schopnosti nemusia byť v súlade, lebo existujú ľudia, ktorí poznajú 

spôsoby primeraného jednania s inými, ale pre určité svoje osobné bariéry nie sú toho 

schopní. (Nakonečný 1998) 

Podľa pôvodnej Thorndikeovej definície sociálnej inteligencie jej obidve hlavné zložky 

– porozumenie a schopnosť konať rozumne v medziľudských vzťahoch, položili základ pre 
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ďalšie teoretické koncepcie. Prvé výskumy sociálnej inteligencie sa opierali najmä 

o vymedzenie sociálnej inteligencie ako schopnosti poradiť si s ľuďmi. (Ruisel 2004) 

Birknerová, Janovská a Ištvániková (2009) sa domnievajú, že pri skúmaní sociálnej 

inteligencie je potrebné sa zamerať aj na nie tak často diskutovanú otázku, ktorou je problém 

spojený s prosociálnym alebo antisociálnym kontextom sociálnej inteligencie. Sociálne 

inteligentné správanie je v každodennom ponímaní viac menej automaticky pokladané za 

prosociálne, morálne a etické. Spomínané autorky sa stotožňujú s tvrdením, že sociálna 

inteligencia má v tomto zmysle neutrálny náboj, to znamená, že sociálna inteligencia je 

konštrukt, ktorý môže byť používaný tak v prosociálnom ako aj v antisociálnom kontexte.  

Frankovský (2010) uvádza, že už v rámci historického pohľadu aj na základe viacerých 

definícii sociálnej inteligencie je potrebné si uvedomiť, že sociálna inteligencia je 

identifikovateľná vo väčšej miere na úrovni praktických skúseností (počas života stretávame 

ľudí, ktorým orientácia v sociálnom prostredí nerobí problém, dokážu zapôsobiť na iných, sú 

komunikatívni atď.) než na teoretickom vymedzení. Počas riešenia rôznorodých problémov a 

situácii vo svojej práci, musí pracovník často krát zmobilizovať všetky svoje sily a schopnosti 

raz s väčším inokedy s menším úspechom a často krát sa stávajú aj prípady, kedy ľudia 

v takýchto situáciách zlyhávajú. 

Aj Křivohlavý (2013) zdôrazňuje, že osobnosť človeka, ako aj jeho osobnostné črty vo 

veľmi veľkej miere pôsobia na atmosféru a prostredia na pracovisku. Výška sociálnej 

inteligencie manažéra, teda schopnosť odhadnúť sociálne dianie v určitej sociálnej skupine 

ľudí, umožní manažérovi primerane reagovať na to, čo sa v skupine deje.  Manažéri, ktorí 

disponujú vyššou úrovňou sociálnej inteligencie dokážu ľahšie a rýchlejšie rozpoznať 

negatívne smerovanie skupiny, oveľa ľahšie sa vyhýbajú vyhroteniu konfliktov a lepšie môžu 

vychádzať s inými ľuďmi. Tým sú spokojnejší a šťastnejší v práci nielen oni ale aj ich 

podriadení, pretože vytvárajú priaznivé sociálne podmienky na pracovisku.  

 

MATERIÁL A METÓDA 

Profil osobnosti manažéra sa musí posudzovať najmä vo vzťahu s okolnosťami 

a situáciami, za ktorých vykonáva svoju riadiacu činnosť. Sociálna inteligencia znamená 

múdro vystupovať v medziľudských vzťahoch. Od manažéra sa očakáva, že bude disponovať 

širokou škálou schopností, ktoré ho budú robiť sociálne zbehlým. Je všeobecne známe, že 
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manažér s určitým súborom osobnostných vlastností môže byť veľmi úspešný v určitých 

situáciách ale naopak iné situácie mu môžu robiť veľké problémy. Z toho vyplýva, že 

neexituje presne zadefinovaný súbor vlastností, ktoré robia manažéra sociálne úspešným. 

Úspešnosť alebo neúspešnosť manažéra je podmienená aj tým, ako je schopný plniť potreby 

a požiadavky členov skupiny, ktorú riadi. Závisí to aj od toho, ako je schopný sa presadzovať 

v interpersonálnych vzťahoch na pracovisku, ako je schopný efektívne a primerane zvládať 

spoločenský status, ktorý mu prináleží z jeho funkcie. Všetky tieto skutočnosti, vytvárajú 

profil jeho sociálnej inteligencie. Pokiaľ nie je manažér schopný pôsobiť na ľudí, chápať ich 

potreby, postoje a záujmy a pokiaľ nedokáže nájsť vhodné formy v riadení, ktoré by mu 

uľahčovali presadzovať svoje riadiace rozhodnutia a záujmy, nie je dobrým manažérom, lebo 

si nevie vybudovať prirodzenú autoritu. (Pauknerová 2006) 

Je nevyhnutné, aby riadiaci pracovníci dokázali so svojimi ľuďmi komunikovať, 

načúvať im, poznať ich potreby a rovnako aj spôsoby ich uspokojenia, vedieť ľudí vhodným 

spôsobom ovplyvňovať a viesť. Na druhej strane si však musia uvedomiť vlastné správanie a 

niesť zodpovednosť za všetky rozhodnutia, jedine vtedy bude ich riadenie efektívne. 

Na základe spomenutých faktov sme skúmali súvislosti medzi sociálnou inteligenciou 

a výkonovou motiváciou. Zamerali sme sa predovšetkým na potvrdenie alebo vyvrátenie 

hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že existujú súvislosti medzi sociálnou inteligenciou a výkonovou 

motiváciou. 

Vymedzenie výskumnej vzorky 

V rámci realizácie výskumného projektu bolo oslovených  217 respondentov, 

manažérov a zamestnancov na nemanažérskych pozíciách z rôznych oblastí spoločenského 

života, na rôznych pracovných úrovniach, v rôznom veku, s rôznou dĺžkou praxe, s rôznym 

vzdelaním, pracujúcich v rôzne veľkých organizáciách a v rôznych oblastiach pôsobenia. 

 

Popis výskumných metód 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo overenie metodiky umožňujúcej meranie 

sociálnej inteligencie na báze psychometrického prístupu. Metodika MESI obsahuje 21 

položiek, ktoré sú posudzované na 5 – bodovej škále (0 – nikdy, 4 – veľmi často).  
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Faktorovou analýzou (Principal Component Analysis s Varimax rotáciou)  boli vyextrahované 

3 faktory sociálnej inteligencie, ktoré Birknerová a Frankovský (2011) pomenovali: 

Manipulácia: Ľudia, ktorí vyššie skórujú v tomto faktore sú schopní presvedčiť iných, aby 

spravili čokoľvek. Vedia ich využiť vo svoj prospech a presvedčiť ich, aby stáli na ich strane. 

Využívajú klamstvá iných pre vlastný úžitok. Cronbach´s alpha – 0,846. 

Empatia: Vyššie skórujúci jedinci v tomto faktore vedia rozpoznať zámery, pocity a slabosti 

iných ľudí. Dokážu sa prispôsobiť novým ľuďom, odhadnúť ich priania a zároveň sú schopní 

splniť tieto priania. .  Cronbach´s alpha – 0,816. 

Sociálna iritabilita: Osoby, ktorých charakterizuje vyššie skóre v tomto faktore, znervózňuje 

kontakt s inými ľuďmi. Pocity iných ich vyvádzajú z miery, prispôsobenie iným ľuďom im 

robí problémy. Slabé stránky a želania iných ich rozptyľujú. Znervózňujú ich ľudia, ktorí sú 

ochotní urobiť pre nich čokoľvek. Cronbach´s alpha – 0,771 (Frankovský, Lajčin, Sláviková 

2012, Frankovský, Birknerová 2012). 

DMV – v našej práci sme použili metodiku, ktorá motív výkonu charakterizuje 

z hľadiska širšie chápaných aspektov Hermansa ako sú: 

1. Aspekt výkonového správania s týmito 8 položkami: 

 Ľudia sa nazdávajú, že pracujem viac ako treba /č.1 

 Rád pracujem /č.4 

 Život bez práce by bol neradostný /č.9 

 Zdá sa mi, že moji rovesníci by mohli trochu tvrdšie pracovať /č.12 

 Úplne sa viem pohrúžiť do svojej práce /č.14 

 Iní si myslia, že tvrdo pracujem /č.17 

 Moji priatelia a známi ma pokladajú za usilovného /č.18 

 Mávam veľa práce /č.19 

2. Aspekt ašpiračnej úrovne s týmito 4 položkami: 

 Úsilie niečo v spoločnosti dosiahnuť pokladám za právne /č.2 

 Nevyhýbam sa práci, ktorá vyžaduje zodpovednosť /č.6 

 Kladiem si vysoké požiadavky na svoju prácu /č.10 

 Určitá miera súťaživosti nemôže škodiť /č.20 
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3. Aspekt vytrvalosti v práci, reprezentovaný týmito 3 položkami: 

 Robievam viac, než som si predsavzal /č.11 

 Keď sa do niečoho pustím, dosiahnem dobrý výsledok /č.13 

 Keď sa už pustím do náročnej práce, len ťažko viem prestať /č.15 

4. Aspekt časovej orientácie do budúcnosti reprezentovaný týmito 5 položkami: 

 Keď sa zaoberám svojou budúcnosťou, myslím ďaleko dopredu /č.3 

 Rád plánujem /č.5 

 Pokladám za dôležité dopredu si organizovať budúcnosť /č.7 

 Dlho sa pripravovať na dôležitú úlohu svedčí o zmysle pre realitu /č.8 

 Vo všeobecnosti som zameraný na budúcnosť /č.16 

Faktor časovej orientácie do budúcnosti, ktorý bol sýtený uvedenými položkami a ktorý 

systematicky vychádzal vo všetkých faktorových analýzach, by vyžadoval zaradiť aj štvrtú 

škálu, blízku, no jednako len dištinktívnu od škály motívu výkonu. Pri položkovej analýze 

prvej verzie dotazníka položky, ktoré sýtili faktor časovej orientácie do budúcnosti, síce 

vyššie korelovali s celkovým skóre škály časovej orientácie do budúcnosti, no aj ich korelácie 

so škálou motívu výkonu boli významné ma hladine významnosti  α  =  .01/ v rozpätí hodnôt  

r =  .21 až r =  .44/. Korelácia medzi celkovým skóre škály časovej orientácie do budúcnosti 

a škály motívu výkonu dosahovala hodnotu r =  .42. Vzhľadom na nízky počet položiek vo 

fakultatívnej škále časovej orientácie do budúcnosti a vzhľadom na ich uspokojivú koreláciu 

s celkovým skóre škály motívu výkonu aj vo štvrtej, poslednej verzii dotazníka, rozhodli sme 

sa priradiť položky tejto škály ku škále motívu výkonu. S aspektom časovej orientácie do 

budúcnosti počíta aj Hermans pri charakteristike motívu výkonu a v príslušnej škále PMT sú 

položky plánovania do budúcnosti zaradené.  (Pardel, Maršálová, Hrabovská 1992) 

Respondenti odpovedali na 20 položkový dotazník pomocou 5 bodovej škály: 

1. Vôbec pre mňa neplatí 

2. Sotva pre mňa platí 

3. Niekedy pre mňa platí 

4. Často pre mňa platí 

5. Úplne pre mňa platí 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Overovali sme predpoklad, že existujú súvislosti medzi sociálnou inteligenciou 

a výkonovou motiváciou. Výsledky korelácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 

Tabuľka 1 Súvislosti medzi sociálnou inteligenciou a výkonovou motiváciou. 

 Premenné 

Aspekt 

výkonového 

správania 

Aspekt 

ašpiračnej 

úrovne 

Aspekt 

vytrvalosti 

v práci 

Aspekt časovej 

orientácie do 

budúcnosti 

 Empatia 0,837** 0,875** 0,870** 0,900** 

 Manipulácia 0,734** 0,775** 0,654** 0,739** 

 Sociálna      

iritabilita 
-0,750** -0,832** -0,754** -0,822** 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

** - štatistická významnosť na 1% hladine významnosti 

Pri overovaní predpokladu, či existujú súvislosti medzi sociálnou inteligenciou 

a výkonovou motiváciou sme zistili štatisticky významné súvislosti vo všetkých aspektoch.  

Výsledky výskumu hovoria o tom, že čím sa manažéri posúdili ako viac empatickejší 

a manipulatívnejší, tým dosahovali vyššie hodnoty aj v aspekte výkonového správania, 

ašpiračnej úrovne, vytrvalosti v práci a v aspekte časovej orientácie do budúcnosti. Teda 

manažéri, ktorí sa vedeli prispôsobiť iným, boli schopní odhadnúť priania, želania, slabosti 

a pocity iných, dokázali využiť iných vo svoj prospech, zároveň mali radi svoju prácu, boli 

považovaní za pracovitých a usilovných, kládli vysoké požiadavky na seba a svoju prácu, boli 

orientovaní na dosahovanie dobrých výsledkov a na budúcnosť.  

Čím sa manažéri posúdili ako viac sociálne iritabilní, dosahovali tým nižšie hodnoty 

v aspekte výkonového správania, ašpiračnej úrovne, vytrvalosti v práci a v aspekte časovej 

orientácie do budúcnosti. Tieto výsledky hovoria o tom, že manažéri, ktorých pocity iných, 

priania, želania vyvádzajú z miery, zároveň nie sú považovaní za veľmi usilovných, nekladú 

na seba a svoju prácu vysoké nároky, nie sú veľmi súťaživí  a vytrvalí a nepovažujú za 

dôležité si dopredu organizovať budúcnosť.  

Z výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že čím je človek sociálne inteligentnejší, 

tým je viac výkonovo motivovaný. 
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ZÁVER 

Manažéri ako aj ostatní pracovníci dokážu vo veľmi veľkej miere ovplyvniť chod 

organizácie ako aj jej atmosféru. Firma potrebuje sociálne inteligentných pracovníkov tak vo 

vedení organizácie ako aj vo výkonovej sfére.  

Manažéri sa pri výkone svoje práce dostávajú často krát do rôznych náročných 

a konfliktných situácií, na zvládnutie ktorých je potrebné disponovať veľkou dávkou sociálnej 

inteligencie. Nie všetci sa ale k riešeniu zásadných situácií stavajú rovnako. Sú manažéri, 

ktorým zvládanie týchto nepríjemných situácií nerobí žiaden problém a riešia ich tak ako 

každé iné.  Iným zas takéto ovzdušie robí veľké problémy.  Všetko je to ovplyvnené 

osobnostnými charakteristikami manažéra (temperament, povaha atď.) ale aj samotnou 

situáciou, prostredím atď. Teda jedná sa o spleť rôznorodých faktorov, ktoré ovplyvňujú tak 

samotný priebeh ako aj vyriešenie danej situácie.  

Na základe vyššie spomínaných tvrdení a zistení môžeme konštatovať, že sociálna 

inteligencia a vedomosť o nej sa dá v pracovnom procese vynikajúco cielene využívať.  
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