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Téma emoční inteligence je bezesporu tématem i v současnosti zajímavým a skloňovaným 

v mnoha oblastech rozvoje. Přesto se o konceptu emoční inteligence vedou na odborné 

úrovni debaty z hlediska jeho validity a také spolehlivosti jeho měření. Svou trochou do této 

debaty přispívá i autor této diplomové práce. 

V první kapitole postupuje od vymezení emoční inteligence včetně specifikace 

odlišných bodů tzv. rysového a schopnostního přístupu. Autor zde seznamuje čtenáře také 

s významnými teoretiky zabývajícími se v současnosti emoční inteligencí. Obsáhleji se pak 

věnuje Golemanově koncepci a přístupu Mayera a Saloveye. Dané koncepce jsou 

konfrontovány v průběhu výkladu s dalšími zjištěními, koncepcemi i kritickými ohlasy. 

Druhá kapitola je věnována vybraným metodám měření emoční inteligence vč. jejich 

kritického zhodnocení, které vychází z četných zahraničních studií. Jde o podněty k metodám 

samotným i ke konceptu emoční inteligence. 

Kratší třetí a čtvrtá kapitola se věnují uplatnění a rozvoji emoční inteligence. V rámci 

uplatnění poukazuje autor na oblasti, kde by vyšší emoční inteligence měla souviset či 

predikovat určité benefity (úspěch, lepší podmínky). 

V závěrečné kapitole teoretické části se autor zaměřuje na prostředí skautingu jako 

na oblast, která má potenciál emoční inteligenci určitým způsobem posouvat, kultivovat.  

Cíl empirického šetření autor vymezuje jako zjištění výše emoční inteligence u vzorku 

skautských vedoucích, dalším cílem je mapování dalších souvislostí a přenosu vlivu osobní 

zkušenosti se skautskou výchovou do běžného života. Autor zvolil k měření emoční 

inteligence test MSCEIT a to i přes to, že metoda mu nebyla k dispozici bezplatně. 

Operacionalizaci „skautingu“, s nímž operuje autor v hypotézách, by bylo vhodné provést 

explicitněji, než v informacích o výzkumném vzorku. Výsledky přinášejí spíše další otázky, než 

jednoznačné odpovědi, autor je adekvátně diskutuje. Výstupy kvalitativního šetření jsou 

kategorizovány, uvedeny jsou i konkrétní ilustrativní výpovědi, vyplývají z nich zajímavé 

oblasti (konfrontované autorem s konceptem emoční inteligence), v nichž respondenti 

reflektují pozitivní posuny, jež přičítají svému působení ve Skautu. Diskuse obsahuje i reflexi 

užití samotné metody MSCEIT. 

Teoretická část je přehledná, čtivá. Pozitivně lze hodnotit zařazení kritických hlasů 

v průběhu celého výkladu. Dále bych ocenila také kombinovaný výzkumný design, kde autor 

jednak využívá testovou metodu MSCEIT, jejíž zjištění konfrontuje a doplňuje kvalitativním 

dotazováním. Práce vychází z relevantní odborné tuzemské i zahraniční literatury. 



Závěry – hodnocení: 

Autor Jan Maršálek ve své diplomové práci, dle mého názoru, prokázal schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na 

diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: výborně. 
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