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Anotace
Práce  Emoční  inteligence  .  Psychologický  konstrukt se  snaží  podrobně 

zmapovat relativně nové, doplňující pojetí lidské inteligence. Tato bakalářská 

práce se skládá ze čtyř kapitol. 

V první kapitole autor popisuje a rozděluje emoce, shrnuje jejich definice 

a představuje neurologické pochody emocí v lidském mozku.

Následující  kapitola  si  klade  za  cíl  definovat  emoční  inteligenci  pomocí 

dosavadní historie, definic a modelů emoční inteligence, emočního kvocientu 

a jednotlivých složek, které emoční inteligence obsahuje.

Třetí  část  zkoumá dostupné testy emoční inteligence.  Nejdříve  tyto testy 

dělí  na  sebepopisné  a  výkonové.  Poté  popisuje  výkonový  test  MSCEIT 

a v závěru kapitoly autor hledá reálné uplatnění konstruktu emoční inteligence 

v oblastech lidského života.

Poslední,  tedy  čtvrtá  kapitola  se  věnuje  sociální  inteligenci,  protože 

s emoční inteligencí úzce souvisí.
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Summary
Thesis emotional inteligence : Psychology construct seeks in detail to map 

relatively new, complementary theory about the human intelligence.

This thesis consists four chapters.In the first one the author describes and 

divides emotions, summarizes their definition and presents a neurological 

process of the emotions in the human brain.



The following chapter aims to define emotional intelligence through the 

previous history, definitions and models of emotional intelligence, emotional 

quotient and the individual components, which includes emotional intelligence.

The third part of the thesis investigates available tests of emotional 

intelligence. Firstly these tests are divided into self and power descriptive.

Afterwards the author describes MSCEIT performance tests and in the end 

of the chapter the author seeks for fair application of the concept of emotional 

intelligence in the areas of human life.

The last one fourth chapter devotes to social intelligence, because it is with 

emotional intelligence closely related and helps to put the finishing touches to 

the overall concept.
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Úvod
Každý se může rozzlobit – to je snadné. Avšak rozzlobit se na toho pravého  

člověka, tou pravou mírou, v ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím 

pravým způsobem – to už tak snadné není.

Aristoteles, Etika Nikomachova

Emoce  jsou  neodmyslitelnou  součástí  lidské  psychiky  a  výrazně  tak 

ovlivňují chování jedince. Dokonce je až s podivem jak často podkreslují naše 

rozhodnutí, predikují postoje, pomáhají v orientaci či komplikují konflikty.

Tyto  předpoklady  jsem  se  rozhodl  rozpracovat  a  blíže  prozkoumat 

v následující bakalářské práci, protože o nich často slýchávám. Jako zástupce 

občanského sdružení  zabývajícího  se osobní  asistencí  navíc dostávám různé 

pozvánky na komerční kurzy a semináře laděné podobnými tématy a tak dříve 

než se do některého z nich přihlásím, chci získat dostatek informací pomocí 

vlastních zdrojů. 

Tématem této bakalářské práce je emoční inteligence.  Emoční inteligenci 

totiž,  podle  mých  předběžných  zjištění,  pokládám  za  logické  východisko 

problematiky emocí a za podstatný činitel efektivní práce s lidmi.

Má  bakalářská  práce  se  jmenuje  Emoční  inteligence  .  Psychologický  

konstrukt. Cílem práce je především shrnout dosavadní výsledky a získat tak 

komplexní  přehled  o  dané  tématice.  Sekundární  cíl  pak  spatřuji  v  nalezení 

nejpravdivějšího  pojetí,  protože  se  autoři  ve  svých  poznatcích  zřejmě 

rozcházejí.

V této práci budu postupovat podle následujícího klíče: 

Nejdříve se zaměřím na emoce skrze dostupné definice a poté popíši systém 

neurologických emočních procesů v lidském mozku.

Následně všestranně prozkoumám konstrukt emoční inteligence a rozpracuji 

jej na dílčí složky.

Ve třetí části provedu analýzu psychometrických testů emoční inteligence, 

uvede jejich příklady a připojím kritický náhled odborníků i svou zkušenost. 

Tuto  část  uzavřu  pohledem  na  praktické  uplatnění  emoční  inteligence 

v reálném životě.

7



Ve čtvrté  a zároveň poslední části  se hodlám stručně věnovat konstruktu 

sociální inteligence a praktické inteligence, protože s emoční inteligencí zřejmě 

úzce souvisí.
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1. Emoce
V  této  kapitole  nejprve  popíši  a  rozklíčuji  emoce  pomocí  dohledaných 

definic a vyjmenuji nejznámější teorie, následně emoce rozdělím do logických 

celků.  V  závěru  se  pokusím  vysvětlit  jejich  funkci  a  význam  v  centrální 

nervové soustavě člověka.

Dnes již  víme,  že  emoce jsou nezastupitelnou  složkou lidského jednání. 

Avšak nebylo tomu tak vždy.  Tradiční  západní myšlení ještě donedávna na 

emoce pohlíželo jako na rušivý element duševní aktivity.

Již v prvním století před naším letopočtem napsal PUBLILIUS SYRUS jak 
dokládají ve své knize z roku 1990 autoři MAYER & SALOVEY: „Ovládněte 

své pocity, než ovládnou oni vás.“1

Podobných  tezí  se  odborníci  drželi  převážně  až  do  poloviny  minulého 

století, přičemž na emoce bylo nahlíženo jako na „pomatení jedince či celková 

ztráta mozkové kontroly bez vědomých záměrů“.2

Takovéto  postoje  jsou  již  naštěstí  zažehnány  a  odborníci  se  ve  svých 

definicích  spíše  potkávají.  Daniel  GOLEMAN  například  tvrdí,  že  hledat 

lidskou  podstatu  a  zároveň  přehlížet  city  je  smutně  krátkozraké.  „Všichni 

z vlastní zkušenosti víme, že když dojde k skutečnému rozhodování a jednání, 

city  mají  úplně  stejnou  váhu  jako  myšlenky  –  a  často  i  váhu  větší. 
Ve zdůrazňování  hodnoty  čistého  rozumu  (který  je  měřitelný  pomocí  IQ) 
v lidském životě jsme zašli až příliš daleko. Ať už k užitku nebo ke škodě věci, 

všichni víme, že když převládnou emoce, inteligence toho mnoho nezmůže.“3

Chceme-li  z  vědeckého  hlediska  uchopit  nějaký  pojem,  pak  jako  první 

bychom měli  sáhnout  po  definicích.  Nejvýstižnější  jsem zvolil  tu,  která  je 
uvedena v Psychologickém slovníku (2000). Slovo emoce pochází z latinského 

e-motio  překládaného  jako  pohnutí.  Emoce  jsou  „procesy,  zahrnující 

subjektivní  zážitky  libosti  a  nelibosti,  provázené  fyziologickými  změnami 
(změna  srdečního  tepu,  změna  frekvence  dýchání), motorickými  projevy, 

1 http://ei.czechian.net/webs/emoce/defemoce.php   24.5.2011
2 Tamtéž 24.5.2011
3 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.16
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změnami pohotovosti a zaměřenosti. Reagují na skutečnosti, události a situace 

podle  subjektivního  stavu  a  vztahu  k  hodnocenému,  vedou  k  zaujímání 

postojů. Vyvolávají a ovlivňují tím další psychologické procesy. Emoce jsou 

evolučně  starší  než  rozumové  jednání  a  proto  jsou  jejich  projevy  silnější 
a obtížněji ovlivnitelné. Také se poměrně snadno přenášejí na ostatní (panika, 

smích, pláč apod.).“4

Různé historické teorie vzniku emocí5:

Psychoevoluční teorie emocí – R. Plutchik

„Emoce jsou vrozené funkce  důležité  pro  přežití.“  Plutchik  v  této  teorii 

vyjmenovává osm, dle jeho názoru základních emocí -  radost, souhlas, strach, 

překvapení,  smutek,  odpor,  vztek  a  očekávání.  Tyto  emoce  se  pak  mění 

v závislosti na intenzitě a podnětech, které je vyvolávají.

Teorie kognitivního zhodnocení – R. Lazarus

Tato  teorie  tvrdí,  že  po  podnětu  přichází  nejdříve  myšlení  a  na  základě 

výsledku myšlení současně nastává emoce a fyziologická změna.

Periferní teorie emocí – W. James   &   Ch. Lang  

„Jsme smutní,  protože  pláčeme.“  Jejich  teorie  zastává  tvrzení,  že  emoce 

vzniká  až  na  základě  fyziologické  reakce  organismu.  Například  že  máme 

strach až na základě toho, že se třeseme.

Teorie diskrétních emocí – J. Izard

Izardova teorie předpokládá, že každá emoce má svou funkci. Například že 

funkcí strachu je vyhýbání se ohrožení.

4 HARTL; HARTLOVÁ: Psychologický slovník. Praha : Portál,2000. s.136
5 http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=180   

24.5.2011
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Thalamická teorie emocí – S. Cann

Podle  této  teorie  je  za  emoce  odpovědný  thalamus  a  za  jejich  projev 

hypothalamus. Thalamus rozpoznává a velí, hypothalamus reaguje.

Při hledání vhodných definic jsem došel ve skrze k podobným závěrům jako 

web  www.lidske-emoce.com a  to  především v  tom,  že  neexistuje  jednotná 

definice, ale lze vysledovat podobné znaky:
− emoce jsou maximálně  subjektivní  záležitostí  –  dva totožné podněty 

mohou u různých jedinců vyvolat různé emoce
− jsou aktualizovány konkrétní situací v daném okamžiku

− jsou neopakovatelné, s prožitým obsahem se mění

− většina emocí jsou polární – láska X nenávist, radost X smutek

− jsou obtížně přístupné objektivní analýze

1.1. Druhy emocí

Jak  jsem již  popsal  výše,  není  snadné  emoce  definovat,  ale  pro  shrnutí 

připomínám,  že  jsou  neintelektuální,  subjektivní,  individuální,  reaktivní 

a okamžité.6

Z  hlediska  dělení  emocí  na  samostatné  kategorie,  lze  vzít  v  úvahu  dva 

možné  postupy.  Je  možné  na  emoce  nahlížet  skrze  jejich  délku  nebo  lépe 

řečeno trvání,  kdy mluvíme  o  afektech,  náladách a  dlouhodobých  citových 

vztazích, nebo také skrze jejich kvalitu.

Afekty jsou intenzivní a prudké emoční reakce na různé zážitky. Vyznačují 

se bouřlivým nástupem a nekontrolovaným jednáním (tzv. zatmění). U tohoto 

stavu hrozí, že nedojde-li k jeho uvolnění, v člověku se ´naměstná´ a může vést 

až ke stavům úzkostí.

Oproti tomu  nálady mají déletrvající charakter a zpravidla nižší intenzitu 

reakcí. Jde o jakousi emoční náchylnost, která momentálně ovlivňuje motivaci, 

chování a postoje jedince.

Dlouhodobé citové vztahy, nebo výstižněji řečeno vášně, jsou trvalé city, 

které pociťujeme ke konkrétním bytostem, idejím, aktivitám a věcem.

6 COLLINSOVÁ, Bryn C.:Emocionální nezpůsobilost. Praha : Triton,2003. s.39
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Z hlediska kvality pak lze emoce dělit na nižší a vyšší. Přičemž nižší emoce 

fungují  na  bázi  podprahových  instinktů  (vrozené  reakce,  vnuknutí) 

a pudů(cílená  reakce až nutkání  vycházející  ze základních  životních  potřeb, 

například  hlad  nebo sex),  mluvíme  o  instinktivním  jednání  čili  o jednáním 

vrozeném.  Do  této  kategorie  patří  emoce  somatické,  obranné  i  útočné. 

Na rozdíl  od  zvířat  dokáže  každý  zdraví  člověk  tyto  emoce  racionálně 

kontrolovat. V tomto případě jsou myšleny tedy emoce jako například odpor, 

náklonnost, strach, hněv, radost a smutek.

„Vyšší city jsou někdy označovány také jako city  morální,  protože  jsou 

součástí etických, estetických, sociálních a intelektuálních postojů a jednání.“7 

Jedinec si tyto emoce utváří (nejsou tedy vrozené) během svého života a ty pak 

dlouhodobě formují  jeho osobnost a charakter.  Pod vyšší emoce si můžeme 

dosadit  například  lásku,  touhu,  takt,  soucit,  stud,  ale  jistě  také  pohrdání 

a hrdost.8

1.2. Emoční mozek

Z předcházejících doložených tvrzení myslím mimo jiného jasně vyplývá, 

že  emoce  jsou  úzce  spjaté  s  životem  člověka.  To,  nakolik  úzké  takovéto 

spojení opravdu je  a co ho zapříčiňuje se pokusím vysvětlit  v následujícím 

pokračování. 

Není náhodou, že pro tuto podkapitolu jsem zvolil název emoční mozek. 

Hodlám  se  totiž  nyní  zaměřit  na  emoce  z  pohledu  anatomie  mozku 

a neurologických procesů, které je doprovází. Předem však upozorňuji, že není 

mým záměrem plýtvat čtenářovou pozorností zacházením do detailů vědního 

oboru  neurologie,  které  jsou jistě  zajímavé,  leč dle  mého názoru  vzhledem 

k zaměření práce nepříliš přínosné. 

Autor Daniel Goleman ve své knize Emoční inteligence z roku 1995, která 

přinesla popularizační  zvrat  v nahlížení  na lidskou inteligenci,  mimo jiného 

shrnuje výsledky výzkumů z oblasti funkce emocí v lidském mozku. 

7 http://www.lidske-emoce.com/typy-emoci/   24.5.2011
8 http://www.lidske-emoce.com/typy-emoci/   24.5.2011
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Popisuje „dva typy myšlení, citové a racionální, které spolu po většinu času 

harmonicky  spolupracují  a  kombinují  svoje  diametrálně  odlišné  způsoby 

vědění tak, abychom se mohli v životě orientovat co nejlépe. Ony dvě stránky 

bývají  zpravidla v rovnováze: emoce dodávají  racionálnímu myšlení energii 

a informace,  zatímco naše racionální  uvažování tříbí  a někdy vetuje  emoční 

signály.“9

Tyto dva způsoby myšlení jsou na sobě vzájemně závislé. Naše city a rozum 

spolu většinou spolupracují, což je nám ku prospěchu. Problém však nastává, 

pokud rozbouřené vášně tuto citlivou rovnováhu naruší, pak se emoce ujímají 

vedení a veškeré argumenty rozumu odsunují stranou. Proč tomu tak je?

„Podle  sociobiologů  upřednostňujeme  při  rozhodování  v  kritických 

okamžicích svého života city před rozumem.“10 Goleman to dokládá tvrzením, 

že emoce mají prapůvod v prehistorii člověka a původně měli za účel ochránit 

člověka  před  následky,  které  ještě  nemohl  svým nedostatečným intelektem 

domyslet. Během evoluce se pak chování vzniklé emoční pohnutkou natolik 
osvědčilo, že „došlo k jejímu genetickému zakódování do našeho nervového 

systému v podobě vrozených, automatických sklonů lidské povahy.“11

V  případě  pojmu  emoční  mozek  se  autoři  shodují,  že  těžiště  emocí 

v lidském mozku sídlí v limbickém systému, který svým tvarem nakousnuté 

koblihy těsně přiléhá okolo mozkového kmenu (vývojově nejstarší část mozku, 

vyvinuta z čichového laloku). Například Paul MacLean  o limbickém systému 

(převzato  z www.vedeme.cz)  postuluje:  „Limbický  systém,  tento  primitivní 

mozek, který nemůže číst  ani psát,  nám poskytuje cítění  toho,  co je reálné, 

pravdivé a důležité. Kromě toho limbický systém také zprostředkovává hudbu, 

intonaci  řeči  a  metaforu.“12 Resp.  Napomáhá  kognitivnímu  myšlení 

zpracovávat  vjemy  a  dle  emočního  zabarvení  je  třídit  do  zažitých  vzorců. 

Výrazně se podílí na schopnosti učení a paměti jedince.

9 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.20
10 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.16
11 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.16
12 http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=180 

29.5.2011
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Funkčně významnou částí je amygdala (řecky mandle), která jako součást 

Papezova emočního  okruhu  je  umístěna ve střední  části  spánkového laloku 

a má  členité  spojení  s  celým  limbickým  systémem,  ale  především 
s hypothalamem (vysílá hormonální odpovědi do celého těla;  k tomuto spojení 

se  ještě  vrátím).  „amygdala  je  centrum emoční  paměti  a  tedy i  samotného 

smyslu pro citový význam událostí.“13 Funguje jako jakýsi poplašný systém, 

který díky svému napojení na důležité části mozku může neustále monitorovat 

situaci a usoudí-li, na základě porovnání se vzpomínkami, že se jedná o krizi, 

převezme velení a spustí reakci. Rozhodnutí amygdaly jsou velmi rychlá, díky 

ní  začne  člověk  jednat  dříve  než  si  kognitivní  části  mozku  (neokortex) 

uvědomí, že se něco děje. Nevýhodou je, že amygdala jedná na základě velmi 

hrubých  informací  a tak  v  dnešní  době,  kdy  prapůvodní  význam  emočně 

zabarvených reakcí ztrácí smysl, paradoxně může spíše škodit. „Jako poplašné 

zařízení  vysílá  do všech částí  mozku burcující  signály  o krizové  situaci.“14 

Například zachytí-li situaci na kterou je naučena reagovat strachem, okamžitě 

spouští  poplašné  signály.  Vydá  příkaz  hypothalamu,  aby  zadal  vylučovat 

z nadledvinek adrenalin,  noradrenalin  a  specifickou  skladbu hormonů,  čímž 

mobilizuje mozková centra pro pohyb, alarmuje kardiovaskulární systém a tím 

napomůže  posílit  svalový  tonus,  zrychlí  peristaltiku  střev,  či  stimuluje 

reaktivitu některých mozkových center tak, aby se zvýšila ostražitost smyslů. 

Současně  aktivuje  paměťové  korové  systémy,  kterým  dává  za  úkol  hledat 

z dosavadních znalostí a zkušeností nejvhodnější řešení. 

Vztáhneme-li  však  toto  jednání  amygdaly  do  dnešního  života  běžného 

člověka,  pak  například  řidič  automobilu  v  pražském  provozu,  typickém 

pověstnými  pražskými  “manýry“,  zažívá  během  jízdy  nespočet  krizových 

situací,  které  mu amygdala  okořeňuje  stresovým napětím  a  navíc  mu ještě 

k tomu  nevhodně  zrychluje  peristaltiku  střev,  což  už  samo  o  sobě  je 

v automobilu problém.

Amygdala  pracuje  nejen  se  vzorci  zakódovanými  evolucí,  ale  zároveň 

vyhodnocuje a ukládá zkušenosti nově nabyté. V okamžicích kdy zakoušíme 

novou,  zatím  nezažitou  situaci,  kterou  neznáme  a  tato  situace  ve  svém 

13 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.26
14 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.27
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výsledku  přinese  až  skrze  racionální  zhodnocení  rozrušující  ponaučení, 

amygdala  k  této  myšlence  zpětně  připojí  odpovídající  emoční  zabarvení. 

Opakuje-li  se pak tato  situace znovu nebo se na ni  člověk jen rozpomene, 

hipocampus jakožto zástupce kognitivní sféry mozku, předkládá uložená fakta 

a  amygdala  k  nim  přidává  související  emocionální  obsah.  Řečeno  jinak, 

hipocampus a amygdala jsou dvě rovnocenná centra paměti, které ve výsledku 

fungují  jako  jeden  celek.  Navzájem  obohacují  zaznamenaná  data  o  dvě 

rozdílné (racionální a iracionální) roviny.

Svou  nezastupitelnou  roli  v  emočně  podbarveném rozhodování  zastávají 

také  prefrontální  laloky,  které  dle  výzkumů  neurologa  Antonia  Damasia, 

zjednodušeně  řečeno,  při  své  kognitivní  aktivitě  zapojují  amygdalu 

k emočnímu posouzení navrženého rozhodnutí a zároveň racionálně analyzují 

a  případně  vetují  emoční  reakce,  které  vzešli  z  primárního  automatického 

jednání amygdaly.15

V oblasti  procesů centrální  nervové soustavy s emocionálním podtextem 

bylo  již  vědci  vyzkoumáno  velké  množství  poznatků,  které  dopomohli 

k hlubšímu  pochopení  lidského  jednání.  V  kontextu  s  kontinuitou  této 

bakalářské práce mi však předpokládám prozatím postačí shrnutí, že ve výše 

nastíněném smyslu náš mozek pracuje na duální úrovni. V optimálním případě 

emoční  i racionální  složky  harmonicky  spolupracují  a  vytváří  tím  prostor 

a možnosti pro efektivní využití svého obsahu. Řečeno slovy Golemana: „Svou 

vzájemnou  komplementaritou  se  stávají  limbický  systém  a  neokortex, 

amygdala  a prefrontální  laloky  rovnoprávnými  partnery  v  psychickém 

životě.“16 Má-li jedinec spolupráci těchto složek mozku v rovnováze, pak má 

dle  odborníků  dobré  predispozice  pro  využití  inteligenčního  potenciálu 

k dosažení  životních  úspěchů.  Naopak  nastane-li  nerovnováha,  vzniká 

disharmonie mezi emocemi a racionalitou, která se zákonitě projeví v kvalitě 

života myšleného jedince. Pro konstrukt emoční inteligence, kterému se budu 

věnovat v následují kapitole, jsou právě tato zjištění klíčová, protože dokládají 

neurologickou souvislost s inteligentním užíváním emocí.

15 Srov. GOLEMAN 1997. s.34-38
16 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus,1997. s.38
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2. Emoční inteligence

„Nejpozoruhodnější na lidské existenci je to, jak těžké je pro člověka být  

šťastný.“
(Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, s.1)

V  této  kapitole  nejprve  shrnu  dosavadní  historický  vývoj  zkoumaného 

fenoménu.  Následně nastíním pojem emoční inteligence (EI)  vyjmenováním 

obecně  uznávaných  definic  a  z  nich  se  pokusím  extrahovat  významově 

nejvýstižnější pojetí. Poté plynule navážu podkapitolou zabývající se emočním 

kvocientem  a  v závěru  doplním  popisovaný  konstrukt  emoční  inteligence 

podrobným rozborem složek, které ji determinují.

2.1. Historie emoční inteligence

Emoční inteligence se vyčlenila z termínu sociální inteligence, který jako 

první formuloval věhlasný americký průkopník psychologie E. L. Thorndike 

v roce 1920. Termínem sociální inteligence měl na mysli schopnost člověka 

vycházet s ostatními lidmi.17

V roce 1950 další slavný myslitel A. Maslow napsal práci nazvanou Human 

potencial ve  které  tvrdil,  že  si  lidé  mohou  zlepšit  svou  emoční,  tělesnou, 

duševní a mentální sílu.18

Howard Gardner se v knize  Frames of mind z roku 1983 přiblížil emoční 

inteligenci,  když  definoval  tzv.  mnohočetnou  inteligenci  ve  které  nejvíce 

korelují  intrapersonální (porozumění  vztahům  s  druhými  lidmi) 

a interpersonální (porozumění sobě samému) inteligence.19

Pojem emoční inteligence byl poprvé užit v průvodní literární kritice Van 

Ghenta o Leunerově psychiatrii, která vyšla v roce 1960. Poté až v roce 1985 

se  tento  výraz  vyskytl  v  disertační  práci  studenta  humanitních  věd  na 

17 HUBER, Andreas: EQ Emocionální inteligence. Praha : Zems a Pragma,2005 s.28
18 http://ei.czechian.net/webs/ei/  historie  .php   30.5.2011
19 GARDNER,  Howard:  Dimenze  myšlení:  teorie  rozmanitých  inteligencí. Praha  : 

Portál,1999. s.97
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univerzitě  v  USA,  jménem Payne,  který  jej  tímto  uvedl  do  akademického 

světa.

Vážné,  vědecky uznatelné bádání  nad konstruktem emoční  inteligence je 

však připisováno univerzitním profesorům John Mayer a Peter Salovey, kteří 

se  uvedli  svým  odborným  článkem  Emotional  intelligence  .  Imagination,  

Cognition and Personality,  který byl otisknut v roce 1990. V tomto článku 

předjímali,  že emoční  inteligence je vědecky testovatelnou inteligencí,  čímž 

rozvířili mnoho let akademických debat nad tímto tématem.20

2.2. Definice a modely emoční inteligence

Definic emoční inteligence není málo. Tento fakt má zřejmou příčinu dle 

mého názoru zaprvé v tom, že díky Golemanovu bestseleru Emoční inteligence 

– Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ vydaného roku 1995 byl 

tento  konstrukt  silně  zpopularizován  a  na  této  vlně  se  nyní  veze  mnoho 

komerčně zaměřených společností, které se snaží nasytit vzniklou poptávku po 

koučování a testech emoční inteligence. Zadruhé je definic velké množství také 

proto,  že  v  odborných  akademických  kruzích  nadále  probíhá  debata 

o významu,  uznatelnosti  a  empirické  doložitelnosti  emoční  inteligence, 

přičemž se musejí potýkat se zmatky a laickou neodborností.21

Za základní a nadřazenou všem definicím je považována definice skupiny 

MSC.  Podle  MSC (Peter Salovey & J. D. Mayer: „Emotional Intelligence“, 

Imagination,  Cognition,  and  Personality,  1990)  byla  emoční  inteligence 

definována jako součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat 

vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a využívat těchto informací ve svém 

myšlení a jednání (MAYER & SALOVEY in SHAPIRO, 1998)22

20 tamtéž
21 Této  debatě  se věnuje  například  SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  

základních přístupů a aplikací. Praha : Portál,2007
22 http://ei.czechian.net/webs/ei/definice.php   30.5.2011
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O  sedm let  později  tito  autoři  ještě  se  svým  novým kolegou  Davidem 

Carusou svou  definici  rozvinuli:  „Emoční  inteligence  je  schopnost  vnímat 

emoce; vybírat a navozovat si emoce tak, aby pomáhali myšlení, porozumět 

emocím  a  emočním  sdělením  a  reflektivně  emoce  regulovat  tak,  aby 

podporovali emoční a intelektuální růst.“23

Daniel Goleman ve své knize vycházel z poznatků výše zmíněných autorů 

a definoval emoční inteligenci na základě vlastností: sebeovládání, vytrvalost, 

schopnost vyvinout úsilí a sám sebe motivovat.

Definice  Steve  Heina:  „Emoční  inteligence  je  vrozená  schopnost  cítit, 

použít,  komunikovat,  rozeznat,  pamatovat,  učit,  ovládnout  a  porozumět 

emocím.“24

Institut  pro  emočně  inteligentní  život zastává  svou  definici,  která  zní 

takto:  „Schopnost cítit  a používat emoce k účinnějšímu zvládání sama sebe 

a pozitivně ovlivnit naše chování k ostatním“25

Byron  Stock (volně  přeloženo  z  angličtiny):  „Emoční  inteligence  je 

schopnost nabýt a použít znalosti z našich emocí a emocí ostatních. Informace 

o tom jak se cítíme nám může pomoci účinně se rozhodnout, o tom co dělat 

či říci nebo neudělat či neříci, dále.“26

Psychologové  Schulze a Roberts emoční inteligenci  definují  „z hlediska 

čtyř  dimenzí,  mezi  které  patří  schopnost  účinně  jednat  v  kontextu  daných 

emocí a emočně nabytých myšlenek a používat emoce jako informace.“27

Six seconds (volně přeloženo z angličtiny): Emoční inteligence je kapacita 

určená  k  dosažení  nejlepších  výsledků  ve  vztazích  se  sebou  samým 

a s druhými.28

Dle mého názoru z těchto definic vyplývá několik zřejmých faktů. Emoční 

inteligence  je  vrozená  schopnost,  která  je  součástí  sociální  inteligence. 

23 tamtéž
24 http://e-inteligence.ic.cz/ 30.5.2011
25 http://e-inteligence.ic.cz/ 30.5.2011
26 http://www.eqi.org/eidefs.htm#Other%20Definitions%20of%20Emotional

%20Intelligence%20on%20the%20Net 30.5.2011
27 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  

Praha : Portál,2007 s.91
28 http://6seconds.org/blog/2010/01/27/the-six-seconds-eq-model/   30.5.2011
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Zahrnuje (EI)  takové dovednosti,  které napomáhají  člověku účinně pracovat 

s emocemi,  těžit  z  jejich  rozpoznání  a  jejich  pomocí  efektivně  'vládnout 

kormidlu'  svého  života.  Resp.  „Emoční  inteligence  reprezentuje  schopnost 

účinně myslet s emocemi a využívat emocí k obohacení myšlení“29 

V  následujícím  textu  nastíním  další  subčlenění  emoční  inteligence  do 

schopnostních modelů, které navrhla MSC a rozšířil S. Hein. K těmto teoriím 

ještě  pro vytvoření  celkového přehledu přidám modely Bar-Ona,  Golemana 

a Six seconds.

Model emoční inteligence, který vytvořila skupina MSC (Mayer, Salovey, 

Caruso) zahrnuje čtyři samostatné emoční schopnosti:
• Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí.

• Emoční pomoc myšlení.

• Porozumění a rozbor emocí. Využití emočních znalostí.

• Uvážená regulace emocí podporující emoční a intelektuální rozvoj.

Přičemž  tito  autoři  předpokládají,  že  emočně  inteligentní  jedinec  bude 

citlivějším rodičem, pravděpodobně nebude defensivní, snadněji bude ovládat 

emoce a  orientovat  se v emočních  rolích,  snadno hovořit  o  svých pocitech 

a osvojí si (estetické, morální a duchovní) cítění.30

Steve Hein převzal model MSC a přepracoval ho s tím důrazem, že emoční 

inteligence je vrozená schopnost, která se přetváří až vlivem výchovy v daném 

prostředí jedince. V první emoční schopnosti definuje dovednost identifikovat 

emoci  z  obličeje,  hudebních toonů či  gestikulace.  Druhou a třetí  schopnost 

přikládá  k  racionálnímu  řešení  problému  pomocí  emocí.  Jejich  uvědomění 

a efektivnímu využití ve vztazích. Ve čtvrtém bodě modelu MSC zdůrazňuje 

schopnost převzít odpovědnost za vlastní emoce a štěstí a zároveň dovednost 

obrátit  negativní  emoce  v  pozitivní.  Tento  model  vystihuje  zjednodušené 

schématem:

29 http://ei.czechian.net/webs/ei/   31.5.2011
30 http://ei.czechian.net/webs/ei/  msc.php   31.5.2011
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• Emoční citlivost = vnímání, odhadnutí a interpretace emocí

• Emoční paměť = obratnost v emočním myšlení

• Emoční zpracování = porozumění a analýza emocí, využití emočních 

znalostí
• Emoční učení = uvážená regulace emocí podporující emoční a duševní 

růst31

Doktor Reuven Bar-On z Izraele představil v roce 1980 ve své doktorské 

práci model emoční inteligence odlišný od modelu skupiny MSC, protože se 

více zaměřil „ na souhrn schopností, kompetencí a dovedností, které neslouží 

k poznání,  ale  ovlivňují  způsobilost  být  úspěšný  tváří  v  tvář  útrapám 

a nátlaku.“32 Tedy  soustředil  své  bádání  na  emočně  inteligentní  chování 

v reálném světě.  Doktor  Bar-On svůj model  emoční  inteligence vystavěl  na 

pěti základních skupinách dovedností:

• schopnosti  vztahující  se  k  vlastní  osobě  (sebeuvědomění,  orientace 

v citech, asertivní prosazení vlastních idejí)
• schopnosti  vztahující  se  k  ostatním  lidem  (schopnost  pochopit  cizí 

pocity, obecný zájem o své okolí, udržení trvalého vztahu)
• adaptabilita  (přesný  odhad  situace,  citová  flexibilita,  schopnost  řešit 

problémy)
• strategie  ke  zvládání  stresu  (schopnost  čelit  stresu  a  zvládat  silné 

emoce)
• faktory motivační a celkové emoční ladění (optimismus, společenskost, 

pociťovat a vyjadřovat štěstí)33 

Daniel Goleman původní model emoční inteligence od skupiny MSC také 

přepracoval ke svému obrazu a v bestseleru  Emoční inteligence . Proč může  

být emoční inteligence důležitější než IQ jej představil v tomto znění:
• znalost vlastních emocí

31 http://ei.czechian.net/webs/ei/  hein.php   31.5.2011
32 http://ei.czechian.net/webs/ei/  baron.php    31.5.2011
33 http://ei.czechian.net/webs/ei/  baron.php    31.5.2011
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• zvládání emocí

• schopnost sám sebe motivovat

• vnímavost k emocím jiných lidí

• umění mezilidských vztahů34

Goleman sklidil za své pojetí emoční inteligence kritiku. Jeho model je prý 

komercionalizován se záměrem sledovat především oblast pracovního prostředí 

(Hein,2005). Tato kritika tkví v tom, že Goleman výše zmíněné kvality emoční 

inteligence a jejich rozšíření o 25 kompetencí postavil tak, aby sloužila jeho 

konsorciu  (firmě)  ke  komerčním  konzultacím  s  obchodními  firmami 

a nadnárodními korporacemi, které jím navržené emoční kompetence vyžadují 

od  svých  zaměstnanců.  Hein  pak  onu  komerčnost  dokládá  tvrzením,  že 

Goleman díky této politice vydělal mnoho peněz od soukromých subjektů, ale 

naprosto potlačil vědeckou stránku celého konstruktu.35

Kompetence  navržené  Danielem  Golemanem  jen  jinými  slovy  popisují 

stejné premisy. Uvádí je takto:
• Sebeuvědomění

• Sebeovládání

• Motivace

• Empatie

• Společenská obratnost

Společnost Six seconds si klade za cíl prakticky učit dovednostem emoční 

inteligence a pro své potřeby vyvodila z ostatních modelů nový třístupňový 

model, který navíc doplnila o osm 'klíčů':
• Sebepoznání (know yourself)

- rozvoj emoční gramotnosti

- pochopení návyků
• Sebehledání (choose yourself)

- užití vědomého logického myšlení

- řízení emocí

34 GOLEMAN, Daniel: Emoční inteligence. Praha : Columbus 1997, s.50
35 Http://eqi.org/gole.htm  #  An   example of Goleman's E  Q?   31.5.2011
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- účast na vnitřní motivaci

- zastávání (cvičení) se optimismu
• Seberealizace (give yourself – seberozvoj)

- pěstování empatie

- usilování o ušlechtilé cíle36

Jak jsem ukázal,  možností jak vystihnout konstrukt emoční inteligence je 

mnoho (je jich více, než jen ty, které jsem výše citoval) a stejně tak je i mnoho 

různých systémů jejich využití.  Dovoluji si přednést své kritické stanovisko, 

když  tvrdím,  že  jako  nepřiléhavější  se  mi  na  základě  dosavadního  studia 

zamlouvá  definice  a  model  emoční  inteligence  od  původních  průkopníků, 

univerzitních profesorů Mayer & Salovey (posléze & Caruso). 

Ačkoli Daniel Goleman dokázal zjednodušit a zlidštit hutný psychologický 

slovník, který k tomuto oboru neodmyslitelně patří a svým počinem začlenil 

emoční  inteligenci  do povědomí běžné populace,  díky Heinově kritice  jeho 

komerčního počínání které povýšil nad zájmy vědy, se mi nezamlouvá. 

Definice  emoční  inteligence  od  skupiny  MSC  („Emoční  inteligence  je 

schopnost  vnímat  emoce;  schopnost  přistupovat  a  navodit  emoce  tak,  aby 

podporovali  myšlení;  schopnost  porozumění  emocím  a  emočnímu  vědění, 

a schopnost  uváženě  řídit  emoce  tak,  aby  sloužili  k  rozšíření  emočního 

a intelektuálního  růstu.“37)  dobře  vystihuje  danou  problematiku,  což  navíc 

potvrzuje fakt, že je tzv. matkou ostatních definic, které ji nikdy nevyvrátili 

a pouze na ní vytváří další nadstavby.

Také  model  čtyř  samostatných  emočních  schopností  z  provenience  této 

skupiny  je  výstižný,  protože  blíže  charakterizuje  vztah  mezi  emočním 

sebeuvědoměním  a  emočním  sebeovládáním,  čímž  korelují  s  popsáním 

emočního mozku v kapitole 1.2. (viz. vztah amygdaly s prefrontálními laloky).

36 http://6seconds.org/blog/2010/01/27/the-six-seconds-eq-model/   31.5.2011
37 http://ei.czechian.net/webs/ei/  mscvsgol.php   31.5.2011
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2.3. Emoční kvocient

 Zatímco dosud  byly za špičkové vlastnosti  

ve věku informací považovány inteligenční kvocient, rychlé vnímání, přesná 

logika a výmluvnost, nyní se hovoří o „renesanci emocí“. (Dieter Urban)

Podle S.  Heina se v současné době pojmy EI  a EQ nešťastně zaměňují. 

Přičemž  pojmu  emoční  inteligence  by  dle  něj  mělo  být  užíváno  pouze 

k vysvětlení  vrozeného potenciálu osoby. Všichni se rodíme se schopnostmi 

emoční inteligence,  ale tento potenciál  je teprve až během našich emočních 

zkušeností  dotvářen.  Během  vývoje  přebíráme  vzory  chování  od  rodiny, 

učitelů,  kamarádů,  kolegů  a  celkově  celého  prostředí  ve  kterém  se 

pohybujeme.  Naše  vrozené  nastavení  inteligenčních  schopností  je  tedy 

v neustále  interakci  s  prostředím  a  mění  se  během  života  a  nabytími 

zkušenostmi. 

Tento  vrozený  potenciál  S.  Hein  vystihuje  podobně  jako  skupina  MSC, 

když jej definuje jako skladbu čtyř kompetencí:
• Emoční citlivost = vnímání, odhadnutí a interpretace emocí

• Emoční paměť = obratnost v emočním myšlení

• Emoční  jednání  =  porozumění  a  analýza  emocí,  využití  emočních 

znalostí
• Emoční učení = uvážená regulace emocí podporující emoční a duševní 

růst38

Jak  jsem ukázal  výše,  do  jaké  míry  se rozvine  naše  emoční  inteligence 

velmi  závisí  na  prostředí,  které  nás  formuje.  Vyrůstá-li  nebo následně žije 

jedinec  v  prostředí  patologickém,  pak  ačkoli  měl  dobré  předpoklady,  jeho 

výsledná aktuální výše EQ může být ve výsledku nízká.

Hein se tímto svým rozlišením v podstatě dotýká teorie fluidní a krystalické  

inteligence,  kterou  představil  Raymond  Cattell  jako  rozdíl  mezi  inteligencí 

vrozenou a inteligencí socio-kulturně ovlivněnou.39

38 http://ei.czechian.net/webs/ei/  eivseq.php   1.6.2011
39 http://www.iq-tester.cz/o-inteligenci/teorie-iq.html 1.6.2011
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EQ   tedy  reprezentuje  pouze  aktuální  vrstvu  zdravého  nebo nezdravého 

vývoje  osobnosti,  přičemž  z  většiny  věrohodných  testů  emoční  inteligence 

nevyplývá  matematicky  vystihnutelný  kvocient,  jaký  známe  u  IQ,  ale  jen 

souhrn schopností, kterými daný jedinec aktuálně disponuje. Mluvíme-li tedy 

o EQ, pak není vhodné mít na mysli číselný údaj vyplývající ze statistického 

srovnání s velkým množstvím ostatních respondentů, ale spíše se pak mluví 

o psychologicky otestovaném potenciálu jedné konkrétní osoby.40

2.4. Složky emoční inteligence

Ve  čtvrté  podkapitole  jsem  se  rozhodl  podrobněji  rozepsat  jednotlivé 

složky,  které  charakterizují  aktuální  vrstvu  osobnosti  emočně inteligentního 

jedince. Opět se budu držet modelu emoční inteligence, který navrhla a nadále 

rozpracovává skupina MSC, protože  jak jsem již  vysvětlil,  pokládám jejich 

bádání na tomto poli za vědecky validní.

Model emoční inteligence navržený skupinou MSC:

• Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí.

• Emoční pomoc myšlení.

• Porozumění a rozbor emocí. Využití emočních znalostí.

• Uvážená regulace emocí podporující emoční a intelektuální rozvoj.41

Nyní  každou  jednu  ze  schopností  popíši  vlastními  slovy  tak,  aby  byla 

snadno uchopitelná a celkově tak dopomohla k výslednému souboru vzájemně 

propojených dovedností emoční inteligence.

40 http://eqi.org/history.htm Potential EI vs. Actual EI Skills 1.6.2011
41 http://unh.edu/emotional  _  intelligence/   2.6.2011
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2.4.1. Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí

Stejně  jako mi,  i  lidé  kolem nás cítí  a  vyjadřují  emoce,  kterými  vlastně 

vědomě i nevědomě komunikují  s okolím. Emoční zprávy, které mezi lidmi 

proudí totiž nesou hodnotné informace o rozpoložení jedince, jeho náhledu na 

situaci a například tak nastiňují druhé straně zvažované možnosti řešení.

Abychom dokázali emoce správně vnímat,  je nutné si nejprve tzv. osahat 

emoce své, rozklíčovat co pro nás znamenají a jak ovlivňují naše jednání. To, 

nakolik  máme tuto  dovednost  rozvinutou  či  jen  samotné  zjištění,  že  máme 

v tomto směru nedostatky může být významnou pomůckou pro práci s lidmi. 

Samotné vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí však ještě není dostatečnou 

kompetencí  emočně  inteligentního  člověka,  pokud  není  harmonizováno 

v celém  modelu  MSC.  Podívejme  se  tedy  na  další  složku  modelu,  který 

popisuji.

  

2.4.2. Emoční pomoc myšlení

V  této  složce  je  zamýšlena  schopnost  dokázat  ovlivnit  a  ovládnout  své 

nálady. Většina z nás ze své životní praxe má zkušenost s plněním složitých 

úkolů,  přičemž  některé  nám  šli  uskutečnit  naprosto  hladce  a  jiné  naopak 

přinesli trápení. Z pohledu pomáhání emocí našemu myšlení tak vyplývá, že 

dokážeme-li  ovlivnit  naše emoce do pozitivního směru,  dostaneme mnohem 

více kreativního proudění mysli.  Obráceně řečeno,  pokud se člověku podaří 

vyblokovat negativní postoj k zadanému úkolu, má vyšší šance jej naplnit.

S touto myšlenkou se přirozeně pojí otázka pozitivní motivace, tedy takové 

motivace, která nás nutí ke zdolání byť třeba nepříjemného úkolu, který však 

musíme zvládnout abychom dosáhli kýžené odměny.

Pro mě je na této složce také zajímavé, že úzce koreluje s mým životním 

mottem: „Pokud chceš zdolat zdánlivě neřešitelný úkol, tak nehleď na logické 

důvody proč to nepůjde, ale raději přemýšlej jak na to a řešení se samo záhy 

naskytne.“
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2.4.3. Porozumění a rozbor emocí, využití emočních znalostí

Jistě mi dáte za pravdu, že emoční repertoár lidí je opravdu obsáhlý. Je to 

vlastně obdobné jako s významy pojmů, kdy teprve v kontextu zasazený pojem 

přináší  jednoznačný  smysl  informaci,  kterou  chce  řečník  pojmem  vyjádřit. 

Vždy však bude záležet na posluchači, jestli zná dostatek významů pro sdělený 

pojem a je tedy schopen jej správně identifikovat.

Jestliže tedy emoce přináší zašifrované informace, pak schopnost využít tyto 

informace je přímo podmíněna dovedností dešifrace a správného zasazení do 

rámce emočního repertoáru.

S  myšlenkou  vědomého  využití  emocí  se  pojí  nejen  následující  složka 

nazvaná 'řízení emocí', ale potažmo i charakteristika dnešní doby, kdy se často 

užívá termínu, že „Žijeme ve věku informací“.

2.4.4. Řízení emocí

Složka (uvědomělé) řízení emocí zjednodušeně řečeno aplikuje předešlé tři 

složky popisovaného modelu do praxe a tím jim explicitně dodává konativní 

rozměr. Ovládá-li jedinec předešlé tři složky, pak teprve pokud dokáže využít 

těchto  schopností  ve  svůj  prospěch,  mohou  mu  přinést  užitek  v  podobě 

plnohodnotných rozhodnutí. Resp. Pochopení významů obsažených v emocích 

nestačí, pokud nejsou správně interpretovány do praktického jednání.

2.4.5. Shrnutí popsaného modelu MSC

„První  dvě  z  těchto  schopností  lze  sloučit  do  schopnosti  emočního 

prožívání.  Tato  schopnost  má  být  odrazem  správného  vnímání  emočních 

informací, reagování na ně a manipulace s nimi.  Druhý pár schopností tvoří 

emoční usuzování. Tato schopnost by měla být odrazem porozumění emocím 

a jejich zvládání, do jaké míry člověk správně chápe význam emocí a jak může 

tyto emoce zvládat u sebe a u významných druhých osob.“42

42 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.158
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Věřím,  že na předešlých stranách rozebraného a svými  slovy popsaného 

modelu  emoční  inteligence  skupiny  MSC  (Mayer&Salovey&Caruso)  jasně 

vyplynulo  poznání,  že  konstrukt  emoční  inteligence je  prakticky využitelný 

soubor schopností. 

Chceme-li  tedy někoho označit  za emočně inteligentního člověka,  pak to 

rozhodně nebude nějaký 'manipulátor', ale spíše takový člověk, který dobře zná 

své nitro,  vědomě nakládá se svými pocity,  obsáhlým emočním repertoárem 

snadno  dešifruje  informace  obsažené  v  emocích  a  tyto  dovednosti  citlivě 

aplikuje  do  svého  jednání  skrze  uvědomělá  plnohodnotná  rozhodnutí 

podložená zralou úvahou o významu informace získané z emoce. 
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3. Aplikace testů emoční inteligence

Připomeňme  si,  že  teoretická  část  této  práce  rozebírá  konstrukt  emoční 

inteligence z mnoha úhlů a snaží se mimo jiné najít vodítka k vystižení emočně 

inteligentního  jedince.  Avšak  většina  vědeckých  teorií  by  zůstala  pouze 

nedoložitelnými tvrzeními kdyby badatelé skončili pouze u definic a nesnažili 

se své teorie podložit empirickým výzkumem.

Právě  psychometrickým  výzkumem  s  důrazem  na  měření  schopností  se 

budu  zabývat  v  této  třetí  kapitole.  Nejprve  zde  rozčlením  testy  emoční 

inteligence  do dvou typů a ty  za  pomocí  dostupných zdrojů  informací,  ale 

i díky vlastní zkušenosti, samostatně osvětlím.

Po  tomto  obecném  rozboru  testů  emoční  inteligence  plynule  navážu 

podkapitolou, která se bude podrobněji zabývat výkonovým testem MSCEIT, 

který vytvořila již v předešlých kapitolách zmíněná skupina MSC. 

V závěru kapitoly nastíním možnosti využití testování emoční inteligence 

v praxi a pokusím se zohlednit význam emoční inteligence v reálném životě.

„Nejužitečnější  měření  EI  by  mělo  vykazovat  pouze  mírnou  korelaci  

s obecnou  inteligencí  a  nemělo  by  být  příliš  spojováno  se  standardními  

měřeními osobnosti, jako je mapuje například 'Big Five'.“43 

(Big Five = neurotismus, extroverze, otevřenost, ochota, zásadovost)44

Testy emoční  inteligence jsou v zásadě dvojího typu.  Prvními jsou testy 

sebepopisné,  sledující  tzv.  typické chování a druhými pak testy založené na 

výkonu, které pro účely této práce pojmenujme jako testy výkonové.

43 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.13

44 http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php   5.6.2011
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3.1. Sebepopisné testy emoční inteligence

Prvním  typem  jsou  testy  založené  na  sebepopisné  metodě,  které  se 

spoléhají na popsané typické chování (odborníky předem určené za správné) 

a jsou  vnitřním  zhodnocením  preferencí  respondenta.  Problém  těchto  testů 

však tkví hned v několika momentech:

a) není vyloučeno značné zkreslení odpovědí respondentem, zvláště pokud 

je takovýto test předložen respondentovi jako podmínka tam kde jde o něco 

důležitého (například přijímací pohovor do zaměstnání)

b)  to  co  považuje  odborník  za  vhodné  (typické)  chování,  nemusí  být 

vnímáno každým jedincem stejně, obzvláště existuje-li na danou situaci více 

morálně přijatelných rozhodnutí

c)  někdy  se  u  těchto  testů  používají  data  z  reálného  života  -  například 

profesní  uplatnění,  stálost  v  partnerských vztazích,  počet  'nejlepších'  přátel, 

vztah k rodičům atd.

Uvědomuji si, že poslední bod je dosti kontroverzní, protože evokuje otázku 

proč takovýto dotazník nazývat testem, když vlastně netestuje, ale spíše dává 

podklady k psychologickému hodnocení osobnosti? Mám za to, že zkušenému 

psychologovy postačí  data  získaná z nastíněných bodů a je  schopen z nich 

složit alespoň hrubý nárys osobnosti.  Toto právě dle mého názoru vypovídá 

o nepoctivém parazitování na poptávce po testech emoční inteligence. 

Sám jsem z důvodu této práce několik online testů, snadno dostupných na 

internetu vyzkoušel a stálo mě to nemalé peníze, protože jsou přirozeně, jak 

jinak když máme kapitalismus,  jejich výsledky generovány pouze za úplatu 

(průměrně za 90 až 120Kč). O to víc jsem byl zklamán, když jsem na základě 

získaných výsledků přemýšlel o průběhu zadání a v drtivé většině těchto 'testů' 

došel k závěru, že bych zadané informace dokázal takto shrnout i já. Také si 

totiž  dokážu domyslet,  že  pokud jsem v  raném dětství  zažil  rozvod  svých 

rodičů,  matka  byla  několik  let  samoživitelkou  mě  a  mého  staršího  bratra, 

a v jisté chvíli jsme dokonce stáli na pokraji sociálního vyloučení, tak nejspíše 

mohu mít narušený psychosociální vývoj a sklony k patologickému jednání.
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Jistě,  že  tento  příklad  je  extrém,  ale  bohužel  jsem  opravdu  narazil 

v převážné většině na takto postavené testy, které se dle mého názoru ani za 

testy považovat nedají.

Abych  nehodil  všechny  sebepopisné  testy  do  jednoho  zavržení  hodného 

pytle, tedy tak, že je nepovažuji za testy vhodné k měření emoční inteligence, 

zmíním test, který je za sebepopisný označován, ačkoli jeho autor je uznáván 

jako jeden z průkopníků konstruktu emoční inteligence.

Test  Bar-On Emotional Quotient Inventory (Bar-Onův inventář emočního 

kvocientu) zkráceně EQ-i, jak už název napovídá, vytvořil Izraelský psycholog 

Reuven Bar-On. Tento test „rozlišuje asi 15 komponent úspěšného emočního 

fungování.  Těchto  15  komponent  je  uspořádáno  do  5  širších,  vzájemně 

provázaných  dimenzí  včetně  intrapersonální  EI,  interpersonální  EI, 

EI přizpůsobení,  EI  zvládání stresu a EI  obecných nálad.“45 Tento test  tedy 

neměří  nic,  co  by  již  nebylo  měřeno  existujícími  osobnostními  testy,  ale 

představuje  pouze soubor  osobnostních testů,  které  akademická obec dávno 

zná. Navíc ranou podobu tohoto testu publikoval Bar-On již ve své disertační 

práci v roce 1980, kdy zajisté ještě neslyšel o pojmu emoční inteligence. Také 

proto se tento jeho test původně nazýval well-being. Z toho vyplývá, že zřejmě 

poté  co  se  Bar-On  doslechl  o  marketingovém  úspěchu  knihy  Daniela 

Golemana Emoční inteligence – Proč může být emoční inteligence důležitější  

než IQ poprvé publikované až v roce 1995 v New Yorku,  ve snaze využít 

popularizačního  boomu a následné poptávce  po  testech  emoční  inteligence, 

narychlo  svůj  test  přejmenoval  na  EQ-i  a  označil  jej  za  dostupný  nástroj 

k měření emoční inteligence.46

„Dosud  navržené  sebepopisné  metody  měření  EI  by  proto  neměli  být 

nazývány měřením EI. Dostupné důkazy nedokazují, že tyto metody měří něco 

nového.  Považovat  tato  měření  za  ukazatele  nového  konstruktu  –  řekněme 

vnímané osobní emoční účinnosti  (emotional self-efficacy) – by vyžadovalo 

sofistikovanější ukotvení v příslušných zavedených nomologických sítích. 

45 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.155 

46 http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php   5.6.2011
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Sebehodnocení schopností spadá do 'země nikoho', která se rozprostírá mezi 

měřením typického a maximálního chování.“47

3.2. Výkonové testy emoční inteligence

Výkonové  testy  emoční  inteligence  jsou  oproti  testům  sebepopisným 

zaměřeny na maximální chování jedince za daných podmínek, „... jde o vnější 

zhodnocení  výkonu,  jsou  v  nejmenší  míře  zkreslené,  jejich  administrace  je 

náročná a zdlouhavá a mají měřit 'schopnost'.“48

V těchto testech se již naštěstí nedočkáme otázek typu 'Myslíte si, že umíte 

u lidí  rozpoznat  negativní  emoce?'.  Obsahují  totiž  více sofistikované úkoly, 

které  sledují  maximální  výkon  daného  jedince  na  širokém  spektru 

nesugestivních otázek.

Dle  mého  názoru,  vhodným  zástupcem  výkonových  testů  emoční 

inteligence a zároveň odborníky uznávaným, je test MSCEIT od skupiny MSC, 

na který se podrobně zaměřím v následující podkapitole.

47 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.156

48 Tamtéž, s.152
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3.3. Test MSCEIT

Test  MSCEIT  (Mayer-Salovey-Caruso  Emotional  Intelligence  Test)  je 

zkrácenou a vylepšenou verzí testu MEIS (Multi-factor Emotional Intelligence  

Scales – Multifaktorová škála emoční  inteligence).  Přičemž se pro zkrácení 

a vylepšení rozhodli z toho důvodu, že chtěli zlepšit psychometrické vlastnosti 

individuálních škál a položek.

Tento test pracuje s osmi subškálami,  které ve čtyřech párech tvoří  čtyři 

větve.  Tyto  čtyři  větve  se  spojují  a  vytvářejí  dvě  úrovně  oblastí,  které  se 
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nazývají emoční prožívání (zde se spojují první dvě větve) a emoční usuzování 

(větev třetí a čtvrtá). Tyto větve již na tomto místě nebudu popisovat, protože 

už bych se opakoval, ale pro připomenutí zmíním pouze jejich názvy. Složky 

modelu  emoční  inteligence  skupiny  MSC  jsem  podrobně  rozebral 

v podkapitole  2.4.  a  jsou  jimi  vnímání,  hodnocení  a  vyjadřování  emocí; 

emoční  pomoc  myšlení;  porozumění  a  rozbor  emocí,  využití  emočních 

znalostí; uvážená regulace emocí podporující emoční a intelektuální rozvoj.

Výše zmíněných osm subškál jsou konkrétní samostatné testy, které tvoří 

v párech obsah těchto větví. Pro první větev náleží test 'tváře' a test 'obrázky'. 

Pro  druhou  větev  'synestézie'  a  'facilitace',  pro  třetí  'změny'  a  'směsice' 

a konečně pro čtvrtou 'emoce' a 'sociální management'.

Model testu emoční inteligence MSCEIT je tedy vystupňován tak, že osm 

samostatných testů (subškál) se v párech spojuje do čtyř větví a tyto větve se 

následně  opět  v  párech  potkávají  ve  dvou  větvích  emočního  prožívání 

a emočního  usuzování,  které  v  důsledku  vrcholí  v  obecnou  emoční 

inteligenci.49

Výsledná obecná emoční inteligence je tedy průměrem emočního prožívání 

a emočního usuzování, přičemž vystihuje schopnost vnímat a používat emoce 

tak, aby podpořili myšlení a následné emočně podložené jednání.50

K praktickému popisu lze říci, že test je určen pro lidi starší 17-ti let, jeho 

normativní data jsou složena ze vzorku 5000 osob, vymezený čas pro vyplnění 

je 45 minut a jeho zadání obsahuje 141 otázek.51

Jak jsem již nastínil pomocí schématu větvení, test se opírá o čtyři druhy 
otázek, které se pro jejich bližší přiblížení pokusím popsat.

V bloku identifikace emocí je pro příklad uváděna otázka 'Určete emoce,  

které vyjadřuje tento obličej' na přiložené fotce usmívající se dívky. V tabulce 

jsou vypsané různé protichůdné emoce a jejich bodování od jedné do pěti jako 

ve škole.

49 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.158

50 http://www.emotionaliq.com/MSCEIT.html   5.6.2011
51 Tamtéž 5.6.2011
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Pro větev užití emocí je zde prezentována otázka 'Jak by bylo užitečné se 

cítit, když se poprvé setkáme s našimi novými příbuznými?' a opět tabulka, která 

poskytuje  možnosti  'napětí;  překvapení;  radost'  a  bodová  škála  pro  jejich 

ohodnocení.

V  části  porozumění  emocím  je  pro  demonstraci  takovéto  zadání  otázky 

'Tom  se  cítil  znepokojeně,  ustaraně  a  dostal  se  do  stresu,  když  přemýšlel  

o práci, kterou musel splnit. Když mu jeho nadřízený přinesl další projekt, cítil  

se  jak?'  a  výběr  možností  'zdrcený;  sklíčený;  zahanbený;  sebevědomý; 

groteskní'.

Ve čtvrté části,  která zkoumá řízené využití  emocí je uveřejněn takovýto 

příklad: 'Debbie se právě vrátila z prázdnin. Cítila se spokojeně a plná pohody.  

Jaký  vliv  bude  mít  každá z  následujících  činností  na  udržení  její  pohody?' 

a k němu přiřazené podotázky:

Začala si dělat seznam věcí, které potřebuje doma udělat.

velmi neefektivní...1...2...3...4...5...velmi efektivní

Začala přemýšlet kam a kdy by si přála jet na další prázdniny.

velmi neefektivní...1...2...3...4...5...velmi efektivní

Rozhodla se, že bude nejlepší nevšímat si svých pocitů, když nebudou 

přetrvávat.

velmi neefektivní...1...2...3...4...5...velmi efektivní52

Test MSCEIT „představuje nejctižádostivější a k dnešnímu dni nejvhodnější 

přístup k rozsáhlému zhodnocení schopností souvisejících s emocemi.“53

Uvědomuji  si,  že  způsob  jak  jsem popsal  test  MSCEIT,  není  popsáním 

úplným  a  bylo  by  záhodno  ho  doplnit  o  otázky  skórování,  validizaci, 

konstrukci  testů  či  o  korelaci  s  jinými  podobnými  psychometrickými  testy 

a konstrukty. Mám však za to, že pro obecné vystižení tohoto testu mé popsání 

plně dostačuje potřebám této práce, protože mým cílem, který jsem předeslal 

52 http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php   5.6.2011
53 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  

Praha : Portál,2007 s.169
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v úvodu bakalářské práce, je spíše obecné popsání emoční inteligence a na jeho 

základech podložená praktická část.

3.4. Emočně inteligentní dovednosti v praxi

Celý  konstrukt  emoční  inteligence  získává  dle  mého  názoru  svou 

přitažlivost  až  ve  chvíli,  kdy  vezmeme  v  úvahu  jeho  přidanou  hodnotu 

v podobě dopadu na praktický život člověka.

V  této  poslední  podkapitole  se  tedy  budu  věnovat  konstruktu  emoční 

inteligence z hlediska významu v reálném životě. Abych však zůstal v kolejích 

akademického  bádání,  zaměřím  se  hlavně  na  takové  oblasti  života,  které 

rozebírá  například  kniha  Emoční  inteligence  -  Přehled  základních  přístupů 

a aplikací, od autorů Ralf Schulze, Richard D. Roberts a kol. vydané v Praze 

nakladatelstvím Portál v roce 2007.

Oblastmi  praktického  života,  které  některé  z  kapitol  této  knihy  popisují 

a kterými  se  tedy  hodlám  zabývat  i  já,  jsou  uplatnění  EI  v  organizacích 

a uplatnění  EI  ve  vzdělávání.  Nakonec  podkapitolu  uzavřu  vlastní  úvahou 

o významu emoční inteligence v reálném životě.

3.4.1. Uplatnění EI v organizacích

Kapitolu,  která  mi  bude  vodítkem  v  následujícím  textu,  napsala 

R. Abrahamová z americké univerzity Nova Southeastern a shrnuje v ní různé 

výzkumy EI jako predikátory úspěchů v pracovním prostředí.

„Emoce  jsou  jádrem  života  v  organizaci,  kde  okamžiky  prožívané  jako 

smutek,  radost,  zaujetí  či  nuda  podporují  přetrvávající  pocity  uspokojení 

či angažovanosti.“54

Jak si nyní ukážeme, emoční inteligence může zastávat podstatnou roli pro 

uplatnění zaměstnance, prostředí pracovních týmů, ale i celkové vnitřní kultury 

organizací. 

54 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.270
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Má-li například uchazeč o zaměstnání při přijímacím pohovoru rozvinutou 

emoční inteligenci do té míry, že dokáže potlačit své negativní emoce (strach, 

pochyby, atd.) a naopak se zmotivovat do pozitivního naladění, snadněji získá 

náklonnost tazatele a lépe vyznívá jeho kvalifikace, protože ji bude nejspíše 

prezentovat  s  optimistickým  podtextem.  Z  druhé  strany  vzato,  emočně 

inteligentní tazatel má větší potenciál dobře zhodnotit uchazeče, protože jeho 

hodnocení  nejspíše  bude  ovlivněno  také  zdravým  emočním  posouzením 

výkonu dotazovaného a nezůstane pouze u prvního dojmu.  V tomto vztahu 

je taktéž důležitá empatie,  která uchazeči může pomoci průběžně vycítit zda 

je akceptován a tazateli ukazovat směr, kterým se ptát.

„U vůdců s pozitivními náladami se zjistilo, že tvořivěji formulují cíle firmy 

překračující  každodenní  realitu.“55 Dovednost  ovládat  emoce,  o  to  více 

u vedoucích pracovníků,  je žádanou kvalitou v pracovním procesu.  Přispívá 

k navození  harmonických  vztahů  na  pracovišti,  předchází  konfliktům 

a využívá  'nakažlivosti'  pozitivního  nadšení  ke  splnění  úkolu.  Dokáže-li 

vedoucí pracovník navíc vědomě využívat pozitivní dopad ocenění (například 

verbální  pochvala  jejich  výkonů),  podněcuje  to  zaměstnance  k  tomu,  aby 

usilovali o trvale lepší výkon a tím se navyšuje produktivita jejich práce. Také 

pružnost v rozhodování, jak tvrdí Abrahamová, závisí mimo jiné na schopnosti 

nepoddávat  se  negativním  náladám.  Nakonec  i  dovednost  sebeuvědomění 

(složka  konstruktu  EI  skupiny  MSC)  vedoucího  pracovníka,  přispívá 

k upevnění autority a získání důvěry od podřízených.

Z  hlediska  spolupráce  v  pracovním  týmu  autorka  postuluje,  že  emočně 

inteligentní  členi  touží  po  větší  míře  spolupráce,  účasti  a  zapojení  všech, 

přičemž  tuto  touhu  projektují  do  dynamiky  celé  skupiny,  čímž  ji  'bičují' 

k úctyhodným výkonům. Resp. Emočně inteligentní jedinci bývají často hnací 

silou  ve  chvílích,  kdy  skupině  dochází  dech  nebo  narazí  na  nevyslovený 

konflikt.

55 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.272
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Také v oblasti pracovního výkonu, je zde obhajována hypotéza, že emočně 

inteligentní jedinec bude možná výkonnější díky tomu, že umí do své práce 

prakticky  aplikovat  empatii,  seberegulaci,  optimismus  a  pozitivní 

sebeprezentaci. Pozitivní sebeprezentaci je však nutno chápat v tomto kontextu 

jako  dovednost  přesvědčit  protistranu  o  svých  kvalitách  (lidově  řečeno  – 

dokázat se prodat).

Emoční inteligence je v pracovním prostředí nedocenitelná dovednost také 

z toho  důvodu,  že  jedním  z  jejích  rysů  je  tzv.  emoční  odolnost,  díky  níž 

„je jedinec schopen vyrovnávat se s interpersonálními konflikty. Místo aby se 

nechali  strhnout  k  ničivému  hledání  viníka,  jsou  emočně  inteligentní 

zaměstnanci  dostatečně  flexibilně  optimističtí,  aby  se  přenesli  přes  potíže 

a nasměřovali svou pozornost k řešení konfliktu.“56

Jak  se  mi  doufám  povedlo  demonstrovat  na  zmíněných  hypotézách 

a tvrzeních,  konstrukt  emoční  inteligence  zastává  v  pracovním  prostředí 

nezanedbatelný rozměr,  což si většina zaměstnavatelů uvědomuje a proto je 

dnes možno pozorovat značnou poptávku po kurzech koučování dovedností EI.

'Nejen prací je člověk živ.' V následující kapitole se proto hodlám zaměřit 

na aplikaci emoční inteligence ve vzdělávání.

3.4.2. Uplatnění EI ve vzdělávání

Vztah emoční  inteligence k učení  a  dosahování  úspěchů v akademickém 

prostředí,  to je nosné téma, které navíc rozšířím o svůj náhled a kterým se 

budu zabývat v této podkapitole. Poznatky, hypotézy a tvrzení hodlám čerpat 

z 11.  kapitoly  výše  zmíněné  knihy,  kterou  napsal  Thomas  Goetz  společně 

s kolektivem dalších autorů.

Musím dát  za  pravdu  autorům,  že  podpora  a  rozvoj  emoční  inteligence 

v akademickém prostředí intuitivně dává smysl. Mám totiž za to, že současná 

56 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.277
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koncepce výuky na základních a většině (obory z balíku pomáhajících profesí 

se zřejmě emocí dotýkají i když třeba jen implicitně) středních škol v České 

Republice  dovednosti  spojené  s  aktivním  rozpoznáváním,  pochopením 

a regulací  emocí  ve svůj  prospěch opomíná.  Toto  uvědomění  mě o to  více 

zaráží, když vezmu v úvahu například alarmující statistické studie stoupající 

kriminality mladistvých, nárůst zdravotně patologického chování mládeže nebo 

počty sebevražd lidí mladších osmnácti let. Netvrdím, že příčiny těchto jevů 

leží  na bedrech nedostatečné koncepce výuky,  ale  přeci  jen mi  ona intuice 

a dosavadní zkušenost s modelem emoční inteligence napovídají, že by výuka 

obsahující  i  trénink  emočně  inteligentních  dovedností  mohla  napomoci  ke 

snížení zmíněných rizik.

„Možná s výjimkou socializačních autorit,  jako jsou rodiče,  by mělo být 

úkolem vzdělávacích  institucí,  aby  studentům vštípili  znalosti  a  dovednosti 

týkající se jedné z nejdůležitějších oblastí lidského fungování: emocí.“57

V textu, který je mi inspirací, autoři svůj na intervenci explicitně zaměřený 

teoretický  rámec  staví  na  modelu  emoční  inteligence  skupiny  MSC 

(Mayer&Salovey&Caruso,  1997),  přičemž  využívají  především  (1)  složku 

vnímání  emocí,  (3)  přemýšlení  o  emocích  a  (4)  řízení  vlastních  emocí  ve 

smyslu  schopnosti  je  regulovat.  Tyto  složky  následně  aplikují  do  svého 

konstruktu akademických emocí, jako je radost z učení, naděje na úspěch při 

zkoušce nebo nuda při výuce. Bohužel, pro moji představu výuky k vědomému 

zacházení  s  emocemi  je  jejich  konstrukt  příliš  úzký,  ale  na  druhou  stranu 

teoretické zpracování je natolik nosné, že jej pouze rozšířím.

„Konkrétně  tento  model  naznačuje,  že emoce ovlivňují  motivaci,  kvalitu 

strategií  učení a mobilizaci kognitivních zdrojů studentů,  což dále ovlivňuje 

dosahování  úspěchu  ve  škole  (který  zpětně  ovlivňuje  emoce  a  aspekty 

sociálního prostředí).“58

57 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.250

58 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.254
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Podpora emoční inteligence studentů by měla zahrnovat vedení k osvojení 

znalostí a metod regulace emocí tak, aby se studenti naučili rozpoznat jejich 

váhu a doceňovat pozitivní přínos, v podobě kladné motivace. Navíc by si měli 

osvojit  vnímání  kontroly  svých  emočních  rozpoložení.  Následně  tedy 

samostatně představím navržené nástroje jak dosáhnout efektivní výuky EI:

Bylo by vhodné začít prvotním uchopením pojmu emoce a jeho dosazením 

do existujících definic. Ze zkušenosti vím, že člověk si snadno zapamatovává 

nové  poznatky,  když  má  možnost  si  je  'osahat',  takže  by  mohli  studenti 

(samozřejmě  v  závislosti  na  věkové  kategorii)  například  zkusit  vypsat  si 

všechny  emoce, které je napadnou nebo diskutovat o tom co emocí je a co 

není. 

S tímto také souvisí další nutný nástroj, kterým je dostatečně široký emoční 

slovník,  aby  byli  studenti  schopni  rozpoznávat  i  různé  tvary,  synonyma 

a rozšířené  významy  emočních  jmen.  Rozšiřování  emočního  slovníku  lze 

začlenit do mnoha studijních předmětů. „Zvlášť vhodné jsou jazykové kurzy 

a předměty  z  oblasti  umění  (hudba,  výtvarná  výchova),  kde  lze  diskutovat 

o vyjadřování  emocí  uměleckými  díly,  či  o  emocích  fiktivních  literárních 

postav.59 Podporou může být také například cvičení pomocí pantomimy, kdy 

bude některý student ostatním předvádět emoci a oni budou hádat o kterou se 

jedná.

S  dovedností  rozpoznání  a  zařazení  emoce se pojí  také  potřeba  naučení 

studentů správné taxonomii (rozdělení) emocí. Emoce lze rozdělit například 

dle kvality nebo intenzity (viz první kapitola této bakalářské práce). K osvojení 

pak  lze  například  vyzvat  studenty,  aby  vytvořili  vlastní  kategorie  různých 

emocí, vysvětlili kritéria podle kterých se řídili a ty pak srovnávat s vědecky 

uznanými taxonomiemi emocí.

V posledku pro naučení studentů vědomé regulaci svých nálad, tedy pro 

aplikaci předešlých složek do záměrného usměrňování svých emocí, je dobré 

studenty  přivést  k  poznání  sebe  sama.  Zde  by se například  mohlo  uplatnit 

zadání úkolu napsat úvahu na téma 'Co mě motivuje při zdolávání složitých 

59 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.257-258
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úkolů a jak tuto motivaci mohu využít pro svůj úspěch?' nebo 'Jaké jsou mé 

životní cíle a jak to udělám, abych jich dosáhl?'. Možností je nespočet, ale jde 

hlavně o to, aby si studenti uvědomili dopad emocí na své myšlení a tak se 

naučili  zacházet  se  svou  psychikou.  „Vědomí,  že  mohou  své  emoce 

a metaemoce ovládat, může mít zásadní význam pro motivaci studentů změnit 

svou emoční zkušenost. Když není student o ovladatelnosti emocí přesvědčen, 

může například propadnout nadměrné úzkosti  vlivem strachu z testu,  zvlášť 

pokud ho vnímá jako z podstaty neovladatelný.“60

A tímto se dostáváme opět na začátek, kde jsem nastínil hypotézu, že výuka 

podporující rozvoj emočně inteligentních dovedností může napomoci zabránit 

mnohým  zoufalstvím  a  tragickým  činům,  mimo  jiné  způsobeným 

nedostatečnou znalostí a regulací svých emocí.

3.4.3. Úvaha o EI v reálném životě

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu,  

část nějaké pevniny.

John Donne61

Dnes již  málokdo  na  světě  může prohlásit,  že  žije  sám bez  kontaktu  se 

společností.  Naopak drtivá většina lidí  se dostává den co den do sociálního 

kontaktu s prostředím, které je obklopuje. Musí se vyrovnávat s očekáváním 

druhých, zvládat náročné a často nové situace, adekvátně reagovat na změny, 

hájit  svůj  životní  prostor,  dosahovat  vytyčené  cíle,  tvořit  si  postoje 

k aktuálnímu dění, vyznat se v záplavě informací, dodržovat pravidla, ovládat 

nové technologie, udržovat zdravé vztahy, atd..

60 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.260

61 http://citaty.net/autori/donne-john   7.6.2011
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Díky  překotnému  nárůstu  populace,  globalizačním  tendencím, 

profesionalizace  práce,  technické  revoluci  apod.  jsou  na  jedince  kladeny 

mnohem složitější  nároky,  než tomu bylo  v historii.  Navíc žijeme ve věku 

informací a komunikace v reálném čase.

Jak  se  úspěšně  s  tímto  tlakem  vyrovnávat?  Samozřejmě  není  konstrukt 

emoční  inteligence  v  tomto  kontextu  univerzální  spásou,  může  však  být 

užitečným rádcem.

Mám totiž za to, že jedinec s rozvinutými dovednostmi emoční inteligence 

má lepší predispozice k zvládnutí tlaků, které jsou na něj vyvíjeny. Například 

pomocí  pozitivního  naladění  se  lépe  vyrovnává  se  špatnými  zkušenostmi 

a kreativněji přistupuje k zdánlivě neřešitelným úkolům. Dovedností dešifrovat 

informace obsažené v emocích získává podrobnější vhled do situací. Empatie 

a schopnost rozpoznat emoce druhých mu usnadňuje vyjednávání, katalyzuje 

konflikty a prohlubuje citové vztahy. Rozpoznáním a efektivním zacházením 

se  svými  emocemi  se  brání  afektům  a  neuváženému  jednání.  Pozitivní 

motivací  se  vybičovává  k  maximálním  výkonům.  Umí  odkládat 

sebeuspokojení.  Racionálně  zvažuje  své  jednání  i  z  pohledu  předpokládané 

reakce protistrany. Zná své možnosti a jejich limity.

Výhod, které dovednost emoční inteligence poskytuje jedinci, by jistě bylo 

možno najít ještě mnohem více.
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4. Sociální a praktická inteligence

V této poslední kapitole se zaměřím na stručné popsání konstruktů sociální 
a praktické inteligence, protože společně spolu s emoční inteligencí pocházejí 
z jednotné teorie.

O emoční inteligenci už bylo v této práci napsáno mnoho, ale pro pozdější 
srovnání  zde  opět  uvedu  alespoň  definici,  kterou  zpracovala  skupina  MSC 
v roce  1997:  „Emoční  inteligence je  schopnost  vnímat  emoce;  vybírat 
a navozovat  si  emoce  tak,  aby  pomáhali  myšlení,  porozumět  emocím  a 
emočním sdělením a reflektivně emoce regulovat tak, aby podporovali emoční 
a intelektuální růst.“

Sociální  inteligenci poprvé definoval  E.  L.  Thorndike v roce 1920 jako 
výkonový konstrukt takto: „Sociální inteligence je schopnost rozumět ostatním 
a moudře jednat v interpersonálních vztazích.“62

Sociálně inteligenci lze nejlépe uchopit,  zaměříme-li  se na její  jednotlivé 
komponenty schopností63:

1. sociální vnímavost, sociální vhled a sociální komunikace
2. prosociální postoj, empatie, sociální dovednosti, emocionalita a sociální 

úzkost
3. porozumění lidem, jednání s lidmi, vřelost a zájem, otevřenost novým 

zkušenostem  a  myšlenkám,  schopnost  nadhledu,  znalost  sociálních 
pravidel a norem, sociální přizpůsobivost

Jak je již zřejmé z tohoto výčtu, sociální inteligence je jednoduše řečeno 
schopnost  porozumět  lidem,  jednat  s  nimi  a  reagovat  na  ně.  Souvisí  tedy 
s praktickou orientací ve společenství a schopností sociální interakce.

Měření sociální inteligence je opět (jako u emoční inteligence) založeno na 
dvou  rozdílných  typech  psychometrických  metod.  Bývá  měřena  jak 
výkonovými,  tak  sebepopisnými  testy,  které  zachycují  různé  kognitivní 
a behaviorální proměnné.

62 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.111

63 Tamtéž s.112
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Praktická inteligence se vztahuje ke schopnosti vypořádávat se s problémy 
reálného  života.  Formálněji  pojatá  definice  zní:  „Inteligence,  která  slouží 
k nalezení  optimálnějšího  nastavení  jednotlivce  na  nároky  jeho  prostředí, 
přizpůsobení  se prostředí,  změně prostředí  či  výběru  odlišného prostředí.“64 

Obecně řečeno,  praktická  inteligence  je  spíše inteligencí  fluidní,  protože  se 
formuje  až  na  základě  zkušeností  s  prostředím  a  jde  v  ní  především 
o schopnost  řešit  praktické  problémy,  kterou  nezískáváme  formálním 
vzděláním, ale teprve v průběhu života.

Z definic těchto konstruktů vyplývá hned několik zajímavých podobností. 
Všechny se vztahují k postojům a reálnému jednání v interakci s lidmi nebo 
skutečnostmi.  Zahrnují  dovednost  seberegulace,  vnímavost  i  racionalizaci. 
Obsahují faktory sociálního porozumění, sociální paměti a sociálních znalostí.

Z výše zmíněného je tedy zřejmé, že emoční, praktická i sociální inteligence 
se navzájem překrývají a dalo by se říci, že dokonce doplňují.

64 SCHULZE;ROBERTS:  Emoční  inteligence  .  Přehled  základních  přístupů  a  aplikací.  
Praha : Portál,2007 s.128
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Závěr

Emoční inteligence je opravdu široký a podnětný konstrukt, který již není 
jen holou teorii,  ale obhájil si čestné místo po boku akademické inteligence. 
Autorům  této  teorie  a  mnoha  dalším,  kteří  je  následovali,  se  podařilo 
vybudovat  pevné zázemí  na kterém se dá dále  stavět  a rozpracovávat  nové 
náhledy na význam emocí v lidském životě.

Abych se mohl dostat ke konstruktu emoční inteligence,  začala má práce 
definováním emocí a systémem neurologických emočních procesů v lidském 
mozku. Dále pokračovala rozsáhlou kapitolou o samotném konstruktu emoční 
inteligence, ve které jsou popsány různé přístupy, historický vývoj, dostupné 
definice a modely emoční inteligence. V této kapitole jsem také neopomenul 
často  užívaný  pojem  emoční  kvocient  a  podrobně  se  věnoval  jednotlivým 
složkám zmíněného konstruktu.

Ve třetí  kapitole jsem se zaměřil na příklady psychometrického výzkumu 
emoční  inteligence.  Uvedl  metodologické  rozdělení  běžně  užívaných  testů 
a jejich charakteristiku. Na konkrétních příkladech popsal různá úskalí těchto 
psychometrických nástrojů, doplnil je o kritiku odborníků a vlastní zkušenost. 
V závěru této třetí  kapitoly  jsem se zaměřil  na význam emoční  inteligence 
v reálném životě.

Celou práci jsem v poslední kapitole navíc obohatil  o náhled na sociální 
a praktickou  inteligenci,  které  s  emoční  inteligencí  korelují  a  v  některých 
zjištěních se dokonce prolínají.

Osobně věřím, že cíle, které jsem si stanovil v úvodu se mi podařilo naplnit.  
O  konstruktu  emoční  inteligence  jsem  zjistil  a  shrnul  dostatek  informací 
a propojil  je  do  komplexního  pojetí.  Navíc  se  mi  podařilo  prozkoumat 
i problematiku  rozcházejících  se  teorii  a  díky  studiu  dostupných  materiálů 
rozpoznat  směr,  kterým  se  držet.  Nyní  již  vím,  že  věnovat  se  emoční 
inteligenci  má  svůj  smysl,  protože  její  rozvoj  může  mít  nepostradatelný 
význam pro práci s lidmi.

Z  poslední  kapitoly  mi  navíc  vyplynula  otázka,  kterou  si  však  nechám 
k rozpracování do případné diplomové práce. Proč dělit lidskou inteligenci do 
mnoha  zdánlivě  samostatných  konstruktů,  když  by  se  možná  snadněji 
definovala a psychometricky měřila,  pokud by na ni bylo nahlédnuto pouze 
jako na inteligenci akademickou a inteligenci například životní?
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