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Abstract 

The aim of our research was to compare total score of emotional intelligence and its 

subscales among pupils enrolled in special educational program for intellectually 

gifted pupils and pupils of the ordinary educational environment.. 130 respondents of 

both sexes (age M=16,09; SD=0,867) participated on this research. We used The Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire - short form to measure emotional intelligence. 

There were used descriptive statistics and Mann-Whitney test for the elaboration of 

the results. The results proved significant higher emotional intelligence among 

individuals enrolled in special forms of education in dimensions of well-being, 

emotionality, self-control and as well as in total score. 
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Anotácia 

Cieľom výskumu bolo porovnať celkové skóre emočnej inteligencie a jej subškály u 

žiakov špeciálneho edukačného programu pre intelektovo nadaných žiakov a žiakov 

bežného edukačného prostredia. Výskumu sa zúčastnilo 130 respondentov (vek 

M=16,09; SD=0,867)  oboch pohlaví. Na meranie emočnej inteligencie bol použitý 

sebavýpovedný dotazník The Trait Emotional Intelligence Questionnaire - short form. 

Štatisticky boli výsledky spracované deskriptívnou štatistikou a Mann-Whitneyho 

testom. Výsledky preukázali signifikantne vyššiu emočnú inteligenciu u jednotlivcov 

špeciálnej formy vzdelávania v dimenziách well-being, emocionalita, sebakontrola, 

rovnako aj v celkovom skóre. 

        

Kľúčové slová 
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Vymedzenie emočnej inteligencie 

V súčasnej odbornej literatúre neexistuje jednoznačná definícia pojmu 

emočná inteligencia (ďalej len EI). Miesto toho odborná literatúra ponúka tri 

základné koncepty emočnej inteligencie: „ability model“ (modely, ktoré 
chápu EI ako schopnosť); „trait model“ (modely EI, ktoré ju chápu ako črtu resp. 

vlastnosť) a „mixed model“ (zmiešaný model).   

Klasický "ability model" pochádza z roku 1990 od J. Mayera a P. Saloveya (1997). 

Neskôr, v roku 1997 P. Salovey a J. Mayer vydali revíziu svojho pôvodného modelu 

EI. V tomto prepracovanom modeli považovali EI za schopnosť rozpoznať významy 
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emocionálnych prejavov v sociálnych interakciách a na základe toho riešiť problémy. 

Model EI obsahuje štyri základné kategórie: vnímanie, posúdenie a vyjadrenie emócií; 

emocionálna facilitácia myslenia; pochopenie a analyzovanie emócie; regulácia 

emócií. Podľa daného modelu, rovnako ako meranie všeobecnej inteligencie, tak aj 

meranie EI ako schopnosti, obsahuje správne a nesprávne odpovede. Merané 

zručnosti korelujú s inými kognitívnymi zručnosťami a úroveň daných schopností 

narastá s vekom.  

K. Petrides a A. Furnham (2001, 2006) zase navrhli model črtovej emočnej 

inteligencie. Tento model EI od K. Petridesa a jeho spolupracovníkov je prvým 

systematickým modelom EI ako črty "zahŕňajúci domény odvodené na základe 

obsahovej analýzy existujúcich modelov EI" (Salbot, 2011, s. 12). Tvorí ju 13 zložiek, 

ktoré sú začlenené do štyroch všeobecných faktorov, pričom sú dve zložky 

samostatné: 1. emocionalita (vyjadrenie emócií, empatia, emočné ocenenie, vzťahová 

kompetencia), 2. sociabilita (sociálne uvedomenie, asertivita, zvládanie emócií iných), 

3. well-being (šťastie, optimizmus, sebaúcta), 4. sebakontrola (kontrola emócií, nízka 

impulzivita, zvládanie stresu), 5. samostatné zložky (adaptabilita, sebamotivácia) 

(Petrides et al., 2007). Najčastejšia nevýhoda modelov EI ako črta  je ich závislosť na 

úprimnosti a dostatočnej miere sebapoznania respondentov. Ak sú tieto výpovede ľudí 

nepresné, dotazníky podávajú následne informácie iba z pohľadu nepresných 

percepcií respondentov a nie o ich aktuálnych úrovniach EI (Wilhelm, 2005).  

Zmiešané modely EI vychádzajú z teoretického základu modelu J. Mayera a P. 

Saloveya, ale samotné spôsobilosti EI sú už merané sebaposudzovacími metódami, 

tak ako je to typické pre K. Petridesa v "trait modeli". Konceptu zmiešaného modelu 

sa venovali najmä D. Goleman a R. Bar-On. Podľa modelu od Bar-Ona (2000) je EI 

prierez vzájomne prepojených emocionálnych a sociálnych kompetencií a 

spôsobilostí, ktoré určujú ako efektívne sme schopní pochopiť a vyjadriť svoje emócie 

a emócie druhých. Zároveň je presvedčený, že EI sa v priebehu rokov vyvíja, a že je 

možné ju zlepšovať prostredníctvom rôznych školení, programov, či terapie. Pôvodný 

model D. Golemana bol vytvorený v roku 1995 a pozmenený v roku 1998 tiež D. 

Golemanom. V revidovanej verzii navrhoval Goleman (in Bradberry & Greaves, 

2007) 4 zložky ako základné piliere EI s 20 emocionálnymi spôsobilosťami: 

sebauvedomovanie a sebaovládanie (kombinácia motivácie a regulácie emócií), 

sociálne uvedomenie (kombinácia motivácie a empatie) a riadenie vzťahov 

(kombinácia motivácie, empatie a sociálnych spôsobilostí.) Hoci jeho publikácia 

spopularizovala koncept emočnej inteligencie, jej teoretický a empirický prínos je 

rozporuplný. D. Golemanova teória je považovaná za príliš globalizujúcu. Vychádza 

skôr z apriórnych predpokladov ako z vedeckých teórií.  

 

Emočná inteligencia nadaných žiakov 

Za nadaného žiaka považuje National Association for Gifted Children - NAGC (2008) 

tých jednotlivcov, ktorí "preukazujú vynikajúcu úroveň schopností (definovaná ako 

výnimočná schopnosť premýšľať a učiť sa), alebo spôsobilosti (výsledok najlepších 

10%) v jednej alebo viacerých domén". Obyčajne sa ako miera nadania poníma 

celková úroveň intelektových schopností nachádzajúcich sa v pásme horných 2% 

populačného ročníka (IQ 130).  

V prípade nadaných žiakov a emočnej inteligencie je D. Goleman (1997) 

presvedčený, že akademická inteligencia má málo dočinenia s emočným životom. 

Tieto dve entity často korelujú, nie sú protikladmi, no skôr sa dopĺňajú. Rovnaký 

názor má I. Wedlichová (2011), ktorá tiež vraví, že emočné spôsobilosti nie sú 

protikladom rozumových schopností, skôr sa dynamicky dopĺňajú na pojmovej úrovni 

aj v skutočnom svete. Aj L. Shapiro (1998) je názoru, že v ideálnom prípade môže 

človek vynikať v rozumových schopnostiach (byť nadaný) a v súčasne aj v sociálnych 

a emočných spôsobilostiach. Odkazuje pritom na mená ako Thomas Jefferson alebo 
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John F. Kennedy. Oproti tomu však množstvo odborníkov z oblasti nadania 

upozorňuje na emočné charakteristiky nadaných jedincov ako je zvýšená nevyzretosť, 

citlivosť až precitlivelosť, impulzivita, zvýšená emočná podpora, emočná expresia, 

odlišný zmysel pre humor. Niektoré charakteristiky sa môžu javiť, že sa týkajú skôr 

temperamentu ako napr. impulzivita či emočná expresia, treba si však uvedomiť, že aj 

tieto emočné charakteristiky sa objavujú v modeloch EI, konkrétne napr. model EI od 

K. Petridesa. A. Loh (2015) dokonca hovorí, že nadané deti a emočná inteligencia sú 

dva protichodné problémy a je teda v priamom rozpore s hore uvedenými autormi. 

Vyvstáva potom otázka či a aký vplyv má potom naozaj nadanie na emočnú 

ineligenciu?  

Najvhodnejšie východisko poskytujú aktuálne štúdie. H. Sharifi a M. Sharifová 

(2014) porovnávali 60 nadaných a bežných študentov 2. ročníka strednej školy. 

Zistili, že emočná inteligencia je signifikantne vyššia u nadaných študentov. Ako 

metóda bola použitá 41 položková sebaposudzovacia škála Modified Schutte EI Scale 

(MSEIS) s 5-bodovou Likertovou škálou. Ďalšia štúdia z Iránu N. Etemadiho et al. 

(2015) porovnávala 100 nadaných a bežných chlapcov vo veku 14-17 rokov. Rovnako 

ako v predchádzajúcej štúdii bola použila metodiku MSEIS a prišla aj k rovnakým 

výsledkom. Nadaní študenti dosiahli signifikantne vyššie skóre v emočnej inteligencii. 

Posledná iránska štúdia (Karimi & Besharat, 2010) porovnávala alexitýmiu a emočnú 

inteligenciu u 86 nadaných a 89 bežných stredoškolských študentov. Záver opäť 

preukázal lepšie pochopenie a organizovanie emočných situácii u nadaných ako pri 

bežných študentoch. 

Štúdia od A. Singh a S. Kaur (2012) porovnávala až 200 bežných a 200 nadaných 

študentov vo veku 12 až 18 rokov. Zastúpené boli obe pohlavia. Rovnako ako vo 

vyššie uvedených štúdiách dosiahli nadaní študenti vyššiu emočnú inteligenciu ako 

bežní žiaci. 

Ďalšia práca od S. Leeho a P. Olszewski-Kubiliusovej (2006) použila sebavýpovednú 

škálu Emotional Quotient Inventory (EQI). Výsledky preukázali, že nadaní jedinci 

nedosiahli celkové vyššie skóre v emocionálnej inteligencii (ani v jednotlivých 

častiach) v porovnaní so skupinou bežných žiakov. Nadané dievčatá však dosiahli 

celkové nižšie skóre emočnej inteligencie než bežné dievčatá. Podobné výsledky 

priniesla štúdia od M. Zeidnera et al. (2005), ktorá porovnávala 83 nadaných 

študentov a 125 bežných študentov z Izraela. Použité metódy boli Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) a sebavýpovedný Schutte Self-Report 

Inventory (SSRI). Zaujímavosťou je, že nadaní študenti dosiahli vyššie skóre v 

MSCEIT, ale naopak nižšie skóre v SSRI. Zistenia potvrdzujú tézu, že emočná 

inteligencia ako schopnosť má blízko ku kognitívnej inteligencii.     

Posledná štúdia, ktorú prezentujeme je od J. Mayera et al. (in Bobáková, 2013), ktorí 

skúmali 11 nadaných adolescentov pomocou metódy Multifactor Emotional 

Intelligence Scale (MEIS). Výskumníci zistili vyššiu emočnú inteligenciu v škále 

identifikácia emócií a využitie emócií. Považujeme však nutné brať do úvahy 

chudobnú výskumnú vzorku a absentujúcu kontrolnú skupinu.  

Dovolíme si preto konštatovať, že aktuálne výskumné zistenia naznačujú rozvinuté 

emočné spôsobilosti nadaných žiakov, a to aj napriek niektorým tvrdeniam 

hovoriacich opak (napr. Loh, 2015).  

 

Výskumný problém 

Cieľom predloženej štúdie je preskúmať a popísať charakteristiky emočnej 

inteligencie žiakov zo špeciálneho vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných 

žiakov. Zaujíma nás ako sa líšia ich emočné spôsobilosti od bežných žiakov. Cieľom 

je porovnať jednotlivé dimenzie emočnej inteligencie, rovnako aj celkové skóre. 
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Výskumná otázka 

Vzhľadom na poznatky z prehľadu relevantnej odbornej literatúry a v súlade s cieľmi 

práce sme si stanovili túto výskumnú otázku: 

VO: Existuje štatisticky významný rozdiel v emočnej inteligencii medzi žiakmi zo 

špeciálneho edukačného programu pre intelektovo nadaných žiakov a medzi žiakmi z 

bežného edukačného programu? 

 

Výskumná vzorka 

Výskumu sa zúčastnilo 130 respondentov. Žiakov zo špeciálneho vzdelávacieho 

programu pre intelektovo nadaných žiakov bolo 65;  40 chlapcov a 25 dievčat 

(študenti špeciálnej školy - Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v 

Bratislave). Vo výskume ich pre jednoduchosť označujeme ako "nadaných". 

Podmienkou prijatia žiaka do vyššie uvedenej školy bolo IQ ≥ 130 v teste WISC III.  

Adolescentov z bežného vzdelávacieho programu bolo 65; 40 chlapcov a 25 dievčat 

(študenti bežného gymnázia). V našom výskume ich označujeme ako "bežných". 

Pomocou deskriptívnej štatistiky sme zistili, že vekové rozloženie celej výskumnej 

bolo (AM=16,09; Md=16; Mo=17). Minimálny vek respondenta bol 14 rokov, 

maximálny 18 rokov. 

 

Metodika práce a metódy skúmania 

Vzhľadom na stanovené ciele a vývinové obdobie výskumnej vzorky sme zvolili 

nasledujúcu výskumnú metódu: sebavýpovedný dotazník The Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire - short form, ďalej len TEIQue, ktorý poníma emočnú 

inteligenciu ako črtu  (Cooper & Petrides, 2010). TEIQue dotazník obsahuje 30 

položiek, kde pri každej respondenti vyberajú jednu odpoveď zo sedembodovej 

Likertovej škály (od 1 – úplne nesúhlasím po 7 – úplne súhlasím). Dotazník podáva 

informáciu o celkovom skóre EI a štyroch všeobecných faktoroch EI: 

 well-being (Well-Being)- životná spokojnosť; 

 sebakontrola (Self-Control) - ovládanie a riadenie impulzov; 

 sociabilita (Sociability) - prežívanie sociálnych kontextov; 

 emocionalita (Emotionality) - porozumenie vlastným emóciám a emóciám 

druhých. 

K. Petrides a A. Furnham (2006) uvádzajú Cronbachovu α vo svojej štúdii pre tento 

dotazník 0,84 u mužov a 0,89 u žien; v novších štúdiách od A. Coopera a K. Petridesa 

(2010) sa pohybuje v rozmedzí od 0,87 do 0,89. V našom prípade je Cronbachova α v 

rozmedzí 0,78 - 0,84 pre celý výskumný súbor. 

 

Dotazník bol administrovaný anonymne, a obsahoval len všeobecné identifikačné  

údaje, tzn. pohlavie a vek. Dáta boli aplikované a vyhodnocované pomocou programu 

IBM SPSS 20.0. Na výpočet normálneho rozloženia dát vo vzorke sme použili 

Kolmogorov-Smirnovov test normality. Normálne rozloženie sme nezistili v 

sledovaných položkách, preto na vyhodnocovanie používame neparametrický test. 

Použité štatistické metódy sú: deskriptívna štatistika a Mann-Whitney test. 

 

Analýza výsledkov výskumu a diskusia 

Existuje štatisticky významný rozdiel v emočnej inteligencii medzi žiakmi zo 

špeciálneho edukačného programu pre intelektovo nadaných žiakov a medzi žiakmi z 

bežného edukačného programu? 

 

Škála Skupina N AM u-test 
sig. 

 

Well-being Nadaní 65 31,369 1400,50 0,001 
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Bežní 65 29 

Sebakontrola 
Nadaní 65 26,646 

2017,00 0,723 
Bežní 65 26,292 

Emocionalita 
Nadaní 65 38,785 

924,00 0,000 
Bežní 65 32,015 

Sociabilita 
Nadaní 65 29,754 

1099,00 0,000 
Bežní 65 25,646 

Celková EI 
Nadaní 65 145,015 

1207,50 0,000 
Bežní 65 130,8 

 

Tabuľka 1: Výsledky Mann-Whitneyho testu v jednotlivých škálach EI u 

nadaných a bežných adolescentov.  

 

Na základe uvedenej tabuľky môžeme vidieť, že nadaní žiaci majú signifikantne 

vyššie skóre celkovej emočnej inteligencie U=1207,50; p<0,01 (p=0,000) ako bežní 

žiaci. Štatisticky významné rozdiely sa preukázali aj v niektorých ďalších škálach: 

well-being  U=1400,5; p<0,01 (p=0,001); emocionalita U=924,00; p<0,01 (p=0,000) 

a sociabilita U=1099,00; p<0,01 (p=0,000). Vo všetkých vyššie uvedených 

subškálach EI dosiahli nadaní žiaci signifikantne vyššie skóre, čo znamená, že sa 

vyznačujú väčšou sociabilitou, emocionalitou a well-beingom. 

Získané výsledky sú v súlade s najaktuálnejšími štúdiami (napr. Etemadiho et al., 

2015; Sharifi & Sharif, 2014; Singh & Kaur, 2012; Karimi & Besharat, 2010). 

Podobné výsledky už naznačovali aj staršie štúdie (napr. Alumran & Punamäki, in 

Etemadi et al., 2015; Mayer et al., in Bobáková, 2013). Jediná štúdia, ktorá konštatuje 

nižšiu EI nadaných žiakov je od M. Zeidnera et al. (2005), kde je však nutné doplniť, 

že tá istá štúdia pri použití inej metóde zároveň hovorí o vyššej EI nadaných žiakov. 

Stotožňujeme sa preto s vyjadrením I.   Wedlichovou  (2011), ktorá vraví, že  emočné 

spôsobilosti nie sú protikladom rozumových schopností a prijímame myšlienku od J. 

Alumrana a R. Punamäkiho (in Etemadi et al., 2015, p. 675), ktorí sú názoru, že 

"emočná inteligencia je priamo spojená s akademickým úspechom"1.  

Vzhľadom na niektoré štúdie zamerané na osobnosť nadaného adolescenta by sme 

mohli považovať vyššiu miery sociability nadaného adolescenta za neštandardný 

výsledok. Viaceré výskumy a názory odborníkov sa totiž zhodujú v tom, že nadaní 

jedinci sú introvertne zameraní jedinci (napr. Sword, 2014; Sak, 2004; Silverman, 

1992,1993) s horšími sociálnymi spôsobilosťami (napr. Schechtnam & Silektor, 2012; 

Tannenbaum, 1983). Na druhej strane však nájdeme aj výskumy, ktoré nekonštatujú 

signifikantne vyššiu introverziu alebo horšie sociálne zručnosti u nadaných žiakov 

(napr. Fábik, 2015; Limont et al., 2014; Laznibatová, 2012). Zostáva otázkou prečo 

jestvuje takýto rozpor v názoroch. Domnievame sa, že na vyššej úrovni sociability sa 

významne podieľa špeciálny edukačný program pre nadaných žiakov. Už v útlom 

veku totiž nadané deti používajú komplikovanejšie a náročnejšie pravidlá hier, ktoré 

bežné deti v bežných podmienkach vzdelávania odmietajú. Toto odmietnutie sa 

následne interpretuje ako nezáujem o jeho osobu resp. dieťa sa domnieva, že ho iné 

deti "nemajú radi", čo obyčajne vedie k sociálnej izolácii. Vyskytujúca sa sociálna 

izolácia nadaných detí preukazovaná vo výskumoch (napr. Gross, 1993) teda 

nevyplýva z nadania samotného, ale je skôr dôsledkom absencie vhodnej skupiny 

rovesníkov (Neihart et al., 2002; Gross, 1993). Dovolíme si preto tvrdiť, že v prostredí 

rovnakých nadaných žiakov sa neprejavujú výrazné odklony v introverzii/extravrezii 

alebo sociabilite, dokonca môžu dosiahnuť vyššie skóre. Na ich prirodzené živé, 

dynamické a veľmi aktívne vystupovanie upozornilo už viacero autorov (napr. 

Colangelo & Davis, 2003; Heller et al., 2000). 

                                                 
1
v orig.  "...emotional intelligence is directly associated with academic achievement." 
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Rovnako aj v problematike emocionality a well-beingu existujú rozporuplné názory. 

Na jednej strane sa často zdôrazňuje vlastnosť „overexacitabilities“ (výraznejšie 

a intenzívnejšie reakcie a vyjadrenia než majú bežní adolescenti), ktorá vedie 

k emočným problémom, no na druhej strane jestvuje množstvo dôkazov tvrdiacich 

opak. Napr. F. Rafati et al. (2014) vo svojej štúdii nepotvrdili, že by nadaní jedinci 

vykazovali významné rozdiely v rôznych psychických problémoch (napr. depresivita 

či anxieta) oproti bežným jedincom. Ani štúdie od J. Guignarda et al. (2012), I. Pufal-

Struzikovej (1999) či  M. Neihartovej (1999), ktoré rovnako porovnávali nadaných 

s bežnou adolescentnou skupinou nepotvrdili významne vyššie rozdiely v úzkosti 

resp. depresie u K. Sarouphimovej  (2011).  Za mimoriadne výpovednú považujeme 

metaanalýzu od L. Martinovej et al. (2010), ktorá nepreukázala významný rozdiel v 

depresivite nadaných a bežných mladistvých a dokonca preukázala významne nižšiu 

mieru úzkosti u nadaných jedincov.  V štúdii od J. Hamma (2010) dosiahli nadaní 

žiaci v škále emočné sebaponímanie taktiež signifikantne vyššie skóre a štúdii d M. 

Alesiovej et al. (2015) signifikantne nižšiu mieru depresívnej nálady. Konštatujeme 

preto, že získané výsledky týkajúce sa emocionality a well-beingu môžu odrážať 

reálny obraz prežívania nadaných jednotlivcov. 

Pri vysvetlení a interpretácii týchto zistení (vyššej EI nadaných žiakov) sa môžeme 

oprieť aj o model a prístup emočného spracovania informácii od J. Grossa (in Etemadi 

et al., 2015). Na základe tohto modelu má interakcia psychických procesov a 

pridružených komponentov ako intelektové nadanie, kreativita či rýchlosť odpovede 

na prostredie zásadnú úlohu v schopnosti jednotlivcov vo vnímaní, poznávaní a 

riadení svojich emócií a druhých. Preto možno dospieť k záveru, že nadaní ľudia sú 

vďaka lepšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu schopní jednoduchšie a prijímať a 

analyzovať emočné informácie a stimuly.   

 

Záver 

Práca preukázala signifikantne vyššiu emočnú inteligenciu žiakov špeciálneho 

vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov. Významný rozdiel sa 

preukázal v škálach emocionalita, well-being a sociabilita. Predpokladáme, že za 

vyššou emočnou inteligenciou týchto jedincov zrejme stojí interakcia psychických 

procesov, ktorá uľahčuje riadenie svojich emócií a taktiež špeciálna forma 

vzdelávania, ktorá poskytuje vhodné podmienky pre  harmonický rozvoj osobnosti. 
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