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Autor předkládá práci, která je už formálního hlediska dobře zpracovaná.  Odpovídá 

rozsahem, strukturováním, prací se zdroji i jazykem, který je srozumitelný a vysoce 

kultivovaný. 

Obsah práce je zaměřen k dnes poměrně často diskutovanému tématu emoční 

inteligence.  Autor čtenáři předkládá široké spektrum názorů světových badatelů a zajímavě 

poznatky diskutuje. Postupně se formuje názor, že emoční inteligence je důležitým a nosným 

psychologickým konceptem (a součástí široce chápané lidské inteligence) a že je dále třeba 

počítat s jeho dalším vnitřním členěním. V práci jsou prezentované historické kořeny, hlavní 

modely a jejich autoři, metodiky měření emoční inteligence atp. Za velmi zajímavé také 

považuji kapitoly procházející vztahy emoční inteligence a školního prostředí, dále prostředí 

pracovního, emoční inteligence jako katalyzátoru sociálních vztahů a manželství atp. ze všeho 

vyplývá, že jemné tříbení emočního života už od dětství je podstatnou a žádoucí součástí 

budování osobnosti a důsledky jsou nacházeny i v prožitcích vlastního psychického a tělesného 

zdraví.  

Hlavní směr svých úvah autor směřuje do oblasti vztahu sexuální preference a emoční 

inteligence, protože to bylo dosud jen málo zmapované území. Vše ověřoval na poměrně 

rozsáhlém výzkumném vzorku za pomoci důvtipného využití statistických metod. Výsledky 

následně prezentuje v řadě tabulek. Ať už jsou výsledky tak či onak v souladu s dosud 

naznačenými souvislostmi ve světové odborné literatuře, nabízí autor množství úvah o 

možných hlubších vztazích, např. biologické a sociální determinace sexuálního zaměření. 

Čtenář si tak může dělat obrázek o složitějším základu tohoto lidského chování než jak se o tom 

mnohdy (především v mediích) diskutuje. Psychologicky je, mimo jiné, zajímavý rozdíl mezi 

mužskou a ženskou homosexualitou, který se i zde autorovi projevil na pozadí emoční 

inteligence. Autor se také několikrát v práci zmiňuje o nutnosti uvažovat nad celou řadou 

možných intervenujících proměnných, konkrétně osobnostních rysů. Uvádí ty, které jsou 

zachycované v konceptu „velké pětky“. Zajímalo by mě v této souvislosti, jestli se v odborné 

literatuře také objevují úvahy o vztahu emoční inteligence a původně jungiánského základu, 

zabudovaného později do metod MBTI a GPOP. 

Dále mám jen drobnou poznámku: považuji za mírně matoucí mít v práci dvě kapitoly 

s názvem Závěr (tj. 7.5 Závěr a vlastní Závěr, již nečíslovaný). A ještě: v českém Abstraktu 

autor používá obrat, že zdravé osoby jsou „emočně inteligentnější“. Je to skutečně vhodný 

termín?  

 

Závěr: Předloženou práci považuji za splňující všechny na ni kladené požadavky a já ji 

doporučuji k obhajobě.  Navrhuji hodnocení: výborně. 
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