
Katedra psychologie UK FF 

Posudek vedoucího diplomové práce Jakuba Jelínka: 

„Emoční inteligence a její srovnání u heterosexuálních  

a homosexuálních jedinců“ 
 

 Zvolené téma diplomové práce vnímám jako velmi cenné a zajímavé. Pojetí emoční 

inteligence je na poli psychologie poměrně často diskutované jak z pohledu jejího praktického 

významu v kontextu psychologických souvislostí, tak i z pohledu různých konceptů a 

výzkumných přístupů.  

 Teoretická část je dle mého názoru zpracována velmi kvalitně z hlediska formálního i 

obsahového. Autor vycházel z četných literárních a internetových zdrojů (našich i 

zahraničních), které řádně cituje. Autor se zabývá pojmem „emoční inteligence“ u řady 

významných badatelů, vývojem jednotlivých konceptů a jejich základními charakteristikami.  

 Kapitoly v této části práce jsou vhodně zvoleny a dobře strukturovány. Za přínosné 

považuji i přehled metodik měření emoční inteligence (kap. 4) v souvislosti s množstvím 

uvedených výzkumů. Za velmi dobře zpracovanou považuji rovněž kapitolu, kde je pojednáno 

o emoční inteligenci a jejím vztahu k různým aspektům lidského života (kap. 5). Autor zde 

prokázal svou schopnost psychologického uvažování a hledání souvislostí v praktickém 

ohledu. 

Cíle předloženého výzkumu autor formuluje v kapitole 7.1 v podobě výzkumných 

otázek a s nimi souvisejících konkrétních hypotéz. Kapitoly v této části práce jsou dle mého 

názoru zpracovány rovněž kvalitně. Vzorek respondentů, metody sběru dat a jejich analýza 

jsou náležitě popsány a doplněny informace o průběhu šetření. Výsledky předkládá v podobě 

přehledných tabulek a dokládá vlastními komentáři. Za velmi zajímavou pokládám kapitolu 

„Diskuse“, kde se autor zamýšlí nad omezením vlastního výzkumného šetření a výsledky své 

práce porovnává s dosavadními výzkumnými zkušenostmi různých autorů. 

 Závěrem nutno říci, že za teoretickým i výzkumným zpracováním předložené studie 

stojí množství náročné práce. Způsob, jakým autor o práci referuje, je čtivý a místy zajímavý 

svou diskusní povahou. Svými výsledky rovněž podněcuje řadu dalších výzkumných 

projektů.     

 Předložená diplomová práce splňuje nároky na takovou práci kladené a ráda ji 

doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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