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Posudek oponenta diplomové práce Jana Maršálka: 

„Emoční inteligence a možnosti jejího poznávání a uplatnění“ 
 

 Zvolené téma diplomové práce vnímám jako 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.  

 

 V teoretické části práce se autor zabývá pojetím emoční inteligence u různých autorů, 

měřením emoční inteligence, jejímu praktickému uplatnění a rozvoji. Závěrečná kapitola je 

věnována vztahu emoční inteligence a skautingu, neboť právě skupinu skautských vedoucích 

si autor zvolil jako cílovou pro svůj výzkum.  

 

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

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

zahraničních), které řádně cituje. Kapitoly v této části práce jsou vhodně zvoleny a dobře 

strukturovány. Za přínosné považuji zařazení kapitol: 2.5 „Kritika měření emoční 

inteligence“, kde autor prokázal svou schopnost psychologického uvažování a hledání 

souvislostí v praktickém ohledu; 5 „Skauting a emoční inteligence“, která tvoří výchozí 

teoreticko-metodologický rámec pro provedený výzkum.  

 

Empirická část práce je rozdělena na kvantitativní a kvalitativní část. Výzkumné cíle 

a hypotézy autor formuluje v kapitole 6 (str. 54 – 55) v podobě hypotéz, které vycházejí 

z možností hodnocení metody MSCEIT, kterou autor pro svůj výzkum využil. Metoda sběru 

dat, způsob jejich vyhodnocení a interpretace jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o 

průběhu šetření. Výsledky této části práce jsou uvedeny v podobě grafů a přiložených 

komentářů. 

 

Rovněž zkoumaný soubor a metoda sběru dat je dobře popsána i u kvalitativní 

části. Výzkumné otázky (dle autora základní) jsou uvedeny v kapitole 7.6 (str. 69). Zjištěné 

výstupy autor tematicky rozdělil do podskupin a na některých místech jsou uvedeny i 

autentické komentáře a odpovědi respondentů. V této části si cením dobře zpracované 

kapitoly 8. „Diskuse“, kde se autor zamýšlí nejen nad omezením vlastního výzkumného 

šetření a získaných výsledků, ale část této kapitoly je věnována kritice využité metody (která 

dosud dle mého mínění nebyla u nás dostatečně výzkumně ani prakticky zhodnocena) a 

způsobu online testování (což je v současnosti již běžnou záležitostí, nicméně úvaha o 

přínosech a ztrátách tohoto způsobu psychodiagnostiky je na místě). 

 

K této části práce mám následující poznámky či dotazy: 

 

- Rozumím tematické šíři v poznávání a uplatnění emoční inteligence. Nicméně se domnívám, 

že by práci prospělo ji v samotném názvu vztáhnout ke zkoumané skupině respondentů.  

 

- V kapitole 5 autor pojednává o skautingu a emoční inteligenci. Je pravděpodobné, že není 

mnoho výzkumů (u nás), které by se tímto vztahem výzkumně zabývali. Zajímalo by mě, zda 

se autor v rámci tvorby své práce setkal s některými jinými výzkumy, které by se podobnou 

tematikou zabývaly, ač u jiných cílových skupin (svou náplní podobných). 

 



- Z hlediska uvedených hypotéz (str. 54) bych doporučila jejich preciznější formulaci – 

zkoumaná problematika není ve vztahu „skautingu“, nýbrž je specificky spojena s aktivitami, 

které jsou s pozicí skautských vedoucích spjaty a s nimi provázanými emocemi (ať už je 

emoční inteligence vstupní devizou pro takovou práci či výsledkem výchovy či utváření  touto 

organizací). 

 

- Cílem kvalitativní části práce je odpovědět na tři základní otázky, které si autor stanovil (str. 

69). Autor je v realizovaných rozhovorech dále rozvinul. Rozhovory analyzoval a výsledky 

analýzy rozdělil do několika tematických kategorií. Zajímalo by mě, jak tuto analýzu 

realizovat a jak volil jednotlivé kategorie? Možná bych v závěru očekávala stručné shrnutí 

odpovědí právě na tyto původně položené základní otázky.  

 

- Které proměnné autor vnímá u zkoumaného souboru jako důležité právě ve vztahu k úrovni 

emoční inteligence (nebo jejich výzkumně zjištěných významností, přestože vnímám limity 

statistického hodnocení zkoumaného souboru N = 29)? 

 

- Z hlediska formálního bych doporučila v uvedených tabulkách a textu zaokrouhlit číselné 

hodnoty na menší počet desetinných míst (případně s desetinnou čárkou…).   

 

 Závěrem třeba říci, že autor svou prací přispěl k výzkumnému využití metody 

MSCEIT u nás (ač výsledkem je i částečná kritika této metody). Způsob, jakým autor o práci 

referuje, je čtivý a místy zajímavý svou diskusní povahou.  

 

 Předložená diplomová práce splňuje nároky na takovou práci kladené a 

doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2016         

   

          Markéta Niederlová 

 


