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Předložená práce se zaměřuje na otázku porozumění vlastním emocím u dětí předškolního věku a 

jejím cílem je prozkoumat, jak se mění porozumění vlastním emocím u předškolních dětí po 

absolvování intervence v podobě čtení příběhů o určitých emocích a následných rozhovorů o těchto 

příbězích/emocích. 

 

Literárně přehledová část je vhodně strukturována, autorka nejprve představuje hlavní teoretické 

modely emoční inteligence s poukazem na to, jakou roli hraje pro emoční inteligenci porozumění 

vlastním emocím. Následně představuje předškolní období z vývojového hlediska a v samostatné 

kapitole se věnuje specificky emočnímu vývoji, čímž si připravuje půdu pro výzkumnou část. Text 

je psán čtivě a má dobrou stylistickou úroveň. 

 

Autorce lze vytknout některé věcné nedostatky. Na str. 14 např. popisuje modely emoční inteligence, 

které dělí na dvě základní skupiny: modely schopností a modely smíšené, přičemž modely smíšené 

popisuje jako takové modely, v nichž je „emoční inteligence pojímána jako soubor mnoha osobnostních 

rysů“. To je ale problematické, protože např. Bar-Onův teoretický rámec (řazený mezi tzv. smíšené 

modely) kombinuje osobnostní rysy se schopnostmi a podobně je tomu u modelu Golemanova, tj. 

nejedná se pouze o soubor osobnostních rysů, pracuje se zde i se schopnostmi, dovednostmi či 

kompetencemi. 

 

V textu se dále opakovaně objevují „citace citací“, kdy autorka odkazuje nikoli na původní zdroj, ale 

přejímá informace ze sekundárních zdrojů. To není principiálně problematické, nicméně v případech, 

kdy se jedná o klíčové informace či texty, není takový postup žádoucí – autorka by zde měla prokázat 

znalost původních zdrojů. Například v podkapitole nazvané „Předchůdci emoční inteligence“ 

(autorka měla patrně na mysli předchůdce teorií emoční inteligence) se zmiňuje o Thorndikově 

pojetí, cituje však Svobodu (2013).  

 

V další kapitole autorka píše: „Samotný pojem emoční inteligence byl vytvořen v roce 1990 Peterem 

Saloveyem a Johnem Mayerem (Plháková, 2003). Poprvé byl zmíněn v článku Emotional Intelligence v 

časopise Imagination, Cognition, and Personality (Goleman, 1995/2011). Dle Golemana (1995/2011) 

vychází z teorie Howarda Gardnera, konkrétně z jeho interpersonálního a intrapersonálního druhu 

inteligence.“ Kromě toho, že je text matoucí, neboť nejprve se čtenář dozví, že pojem emoční inteligence 

spatřil světlo světa v roce 1990, ale následně dostane informaci, že byl poprvé zmíněn v článku, k němuž 

je připojena reference s datem 1995, je problematický samotný odkaz: vztahuje se totiž k práci Goleman, 

D. (2011). Emoční inteligence (M. Bílková, překl.). Praha: Metafora, a nikoli k práci, o níž je řeč. 

Autorka by měla uvést odpovídající citaci, tj.: Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional 

intelligence. Imagination, cognition and personality, 9(3), 185-211. Tato citace by měla být uvedena 

hned za první větou (namísto citace Plhákové – proč autorka cituje Plhákovou, tj. sekundární zdroj?), 



protože pak by bylo jasné, že článek zmiňovaný ve druhé větě této pasáže je právě článkem autorů 

Salovey a Mayer.  

 

Na str. 16 se píše, že byl „model Saloveye a Mayera z roku 1990 …kritizován“, ale autorka zde 

neuvádí žádný odkaz, není jasné, kde tuto informaci vzala a odkud kritika tohoto modelu pochází. 

Následně píše, že byl tento model revidován roku 1997, ale opět bez reference, takže není jasné, zda 

byl revidován původními autory či někým jiným, a kde se lze o revizi modelu dočíst. Zmatek ještě 

umocňuje to, že v následujícím odstavci autorka mluví o tomto revidovaném modelu a připojuje 

citaci (Neubauer & Freudenthaler, 2005) – proč je zde citace odkazující na Handbook těchto autorů 

(patrně sekundární zdroj) a nikoli na zdroj primární, tj. na samotnou revizi? Na další straně píše: „Na 

tomto revidovaném modelu postavili Mayer a Salovey v roce 1999 svůj test emoční inteligence MEIS 

(Multifactor Emotional Intelligence Scale) sestávající z dvanácti výkonových úkolů (Neubauer & 

Freudenthaler, 2005).“ Proč je zde opět odkaz na uvedený Handbook a nikoli na původní práci, o 

níž je řeč, nota bene když je uveden rok 1999 jako rok, kdy autoři publikovali daný test? Práce pak 

působí dojmem, že autorka sepsala text na základě omezeného počtu sekundárních zdrojů, aniž by se 

seznámila s původními zdroji.  

 

V práci se objevují poměrně dlouhé pasáže, kdy autorka čerpá opakovaně z několika málo českých 

zdrojů (zpravidla učebnic), aniž by dané téma zpracovala na základě aktuální diskuse 

v mezinárodních odborných časopisech. Ačkoli autorka celkově cituje poměrně značný počet zdrojů 

a nemálo zdrojů zahraničních, některé pasáže působí dojmem, že je autorka sepsala formou výpisků 

z jedné či dvou českých učebnic – to se týká zejména částí kapitoly 2 nazvané Vývojová specifika 

dítěte předškolního věku, ale i částí kapitoly 3 nazvané Emoční vývoj předškolního dítěte. Naopak 

pěkně zpracovaná je, pokud jde o zdroje, podkapitola věnovaná faktorům ovlivňujícím emoční vývoj 

dítěte. V této kapitole bych ovšem doporučila přidat další klíčový faktor, a totiž prenatální stres, 

neboť už v prenatálním období působí faktory, které mají významný vliv na emoční vývoj. 

 

Práci lze vytknout i kolokviální výrazy, byť se neobjevují příliš často (např. „schopnost, která se dá 

rozvíjet“ na str. 19; „Pons, Harris a de Rosnay (2004) dali na základě odborné literatury dohromady 

devět komponent dětského porozumění emocím“, str. 36), případně nedůslednosti formátování (např. 

na str. 23 jsou na koncích jednotlivých bodů někde čárky, někde tečky, někde není na konci řádku 

nic).  

 

Empirická část práce je dobře zpracována, autorka připravila a uskutečnila originální výzkumný 

projekt. Ačkoli by pro posouzení efektu intervence byl vhodnější kvantitativní design, autorka zvolila 

kvalitativní přístup, což ovšem učinila v závislosti na omezeních daných koronavirovou pandemií 

(byl k dispozici výrazně menší vzorek dětí). Průběh výzkumu je srozumitelně popsán, pouze má 

místy spíše formu vyprávění než popisu metod v odborné práci. Je také otázkou, zda popis 

jednotlivých setkání popsaných touto formou patří do kapitoly Metod, neboť popis metod překračuje 

podrobným popisem reakcí dětí. Autorka uspokojivě popsala limitace předkládané studie. 

 

Celkově lze říci, že autorka  
– předložila dobře strukturovanou práci napsanou čtivou formou,  

– v četných pasážích ovšem vycházela primárně z několika málo českých učebnic či sekundárních 

zdrojů,  

– dokázala jasně formulovat výzkumné cíle a připravila originální výzkumný design,  

– dobře popsala a interpretovala výsledky svého výzkumu.  

 

Předloženou práci 
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