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PREDSLOV 

 

Emocionálna inteligencia v tom najširšom kontexte vytvára priestor pre sústavu schopností, 

ktoré umoţňujú deťom, mladým ľuďom i dospelým uvedomiť si svoje emócie, vlastné preţí-

vanie a lepšie porozumieť sebe i ostatným. Tí, ktorí disponujú jej vyššou mierou, majú väčšie 

predpoklady zvládať úskalia a problémy ţivota. Jednotlivec, ktorý si uvedomuje a ovláda svo-

je emócie, ako aj emócie druhých, teší sa z plnohodnotnejšieho a bohatšieho ţivota.  

Kľúčovým v tejto monografii je model črtovej emocionálnej inteligencie anglického psycho-

lóga K. V. Petridesa, a najmä dotazníky, ktoré vytvoril na jej meranie. Nakoľko na Slovensku 

doposiaľ neexistovali vedecky podloţené nástroje na meranie emocionálnej inteligencie, zača-

li sme pred piatimi rokmi pracovať na prekladoch a overovaní Petridesových Dotazníkov  

na meranie črtovej emocionálnej inteligencie (Trait emotional intelligence questionnaires –  

TEIQue) a predkladaná monografia je výsledkom našich doterajších snáh podporených okrem 

iného aj dvoma na seba nadväzujúcimi grantmi VEGA. 

Doterajšie zistenia svedčia v prospech pouţiteľnosti dotazníkov radu TEIQue ako nástrojov 

na meranie špecifických osobnostných dispozícií a sebapripísaných kompetencií spadajúcich 

do sféry emocionality. Vytvorením slovenských orientačných noriem pre všetky tri formy  

TEIQue (pre dospelých, adolescentov i deti) sa z daných dotazníkov stávajú nástroje vyuţi-

teľné aj v našom jazykovo-kultúrnom prostredí. Ich nespornou výhodou je (okrem doloţených 

psychometrických vlastností) ich variabilita pre tri vývinové obdobia a to, ţe môţu poskytnúť 

komplexný emocionálny profil jednotlivca. 

Slovenské verzie dotazníkov radu TEIQue, výsledky overovania ktorých prezentujeme v tejto 

monografii, sú sprístupnené k výskumnému pouţitiu na web-stránke Psychometrického labo-

ratória pri Londýnskej University College (www.psychometriclab.com; pozri: TEIQue – 

Translations). Na ich vyhodnocovaní je však potrebné spolupracovať s K. V. Petridesom  

(autor a zároveň riaditeľ daného pracoviska), nakoľko vyhodnocovací kľúč podlieha autor-

ským právam. 

Ďakujeme váţeným recenzentom za starostlivé prečítanie a zhodnotenie relatívne obsiahleho 

textu monografie a Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR, ktorá našu prácu finančne podporila.  

 

V Banskej Bystrici, september 2015      autorky 
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ÚVOD 

Man becomes man only by his intelligence,  

but he is man only by his heart. 

(H. F. AMIEL, philosopher, 1821-1881) 

 

 Tajomstvo úspešného, šťastného a krásneho života spočíva v tom, 

že ovládate jednoduché základné zásady  

a riadite sa nimi. 

(J. ALLEN, spisovateľ,1849-1925) 

 

Celosvetový vývoj vedy a techniky, informačná explózia a aplikácia nových technológií do 

praxe stavajú učiteľov, vychovávateľov, psychológov či poradcov pred otázku, ako pripraviť 

ţiaka, študenta, človeka na ţivot v súčasnej meniacej sa spoločnosti, ako formovať osobnosť, 

ktorá vie a môţe byť úspešná, resp. prospešná nielen v samotnom edukačnom prostredí, ale  

aj – a hlavne – mimo neho. Ovládať technológie, efektívne a pruţne aktivovať analytické pro-

cesy myslenia ešte nemusí byť zárukou úspešného ţivota. Hoci súčasná mládeţ i mladí dospe-

lí veľa vedia, poznajú a majú na dosah mnohé zdroje informácií, nie sú spokojní a len niektorí 

z nich preţívajú plnohodnotný a šťastný ţivot. Za posledných tridsať rokov sa u mladých ľudí 

zvýšil výskyt emocionálnych porúch, úzkosti, depresie (aţ o viac ako 20%, Říčan et al., 1995; 

Fraňová, Lukavský, & Preiss, 2008) a sme svedkami aj zvýšenej miery emocionálnej lability, 

pocitov menejcennosti či sebadeštrukčných tendencií, ktoré končia neraz i fatálne. Javí sa to 

tak, ţe tradične vnímaná inteligencia nestojí za úspechom človeka v ţivote. Mladí ľudia dis-

ponujúci vysokými intelektovými schopnosťami totiţ nezlyhávajú v škole, ale v samotnom 

ţivote – nevedia si vytvárať priateľstvá, nerešpektujú sa navzájom, nevedia sa počúvať a majú 

problém s komunikáciou ako takou, nie sú empatickí, majú problémy so zvládaním svojich 

negatívnych, ale aj pozitívnych emócií. U laickej verejnosti prevláda názor, ţe vnímať, kon-

trolovať a usmerňovať svoje vlastné emócie sa netreba učiť, ţe ich poznanie príde samo od 

seba. 

Vieme, ţe emócie sa vyvinuli ako mechanizmy, ktoré mali človeku zabezpečiť preţi-

tie. Strach bol signálom na vyhnutie sa nebezpečenstvu, hnev pomáhal zdolávať bariéry (Sha-

piro, 1998). Dnes je to však inak. Šokujúce správy o tom, ako ľahko sa môţe ţiak rozčúliť pri 

videohre, či ako ľahko a rýchlo desaťročné dieťa vytiahne zbraň na spoluţiaka iba preto, ţe 
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ho urazil, sú zrejme vrcholom ľadovca neschopnosi pracovať so svojimi emóciami. Existuje 

viacero vysvetlení, prečo je to tak. Jedným z nich môţe byť školská klíma, ďalším diskrepan-

cia medzi preferovaným učebným štýlom ţiaka a vyučovacím štýlom učiteľa (Kaliská, 2009), 

iným zas nedostatok sebakontroly, či neschopnosť ţiaka prezentovať sa tak, aby mohol aj on 

ukázať, ţe „na to má“. Problémy dnešných detí reflektujú zloţitosť zmien v spoločenských 

vzorcoch, ku ktorým došlo v poslednom polstoročí. Rozvody, obmedzené mnoţstvo času, 

ktoré trávia rodičia so svojimi deťmi, nepriaznivý vplyv televízie a ďalších médií (Kaliská,  

& Kaliský, 2007; 2008a; 2008b), nedostatok úcty k inštitúcii školy a k autorite, to všetko sa 

podpisuje na šťastí a zdraví detí, na ich konaní, a následne aj na preţívaní a správaní adoles-

centov či dospelých. Zdá sa, ţe rodina stráca svoju schopnosť uspokojovať sociálne 

i emocionálne potreby. Stále menej je schopná poskytnúť pevné zázemie a istotu svojim čle-

nom v rámci ich kaţdodenného ţivota. 

Primárnym cieľom edukácie by malo byť minimalizovanie vplyvu týchto neţiaducich 

okolností, ako aj ich negatívnych prejavov. Určitým riešením by mohla byť implementácia 

emocionálnej a sociálnej výchovy do všetkých stupňov edukácie zameranej na preţívanie jed-

notlivca, na formovanie schopnosti ovládať a chápať vlastné emócie i emócie ostatných. Na 

dôleţitosť takejto výchovy nahliadame z hľadiska pragmatického (prispieva k úspešnému 

fungovaniu v sociálnom svete, Goleman, 1995), aj z hľadiska preventívneho (prevencia vzni-

ku problémov v správaní jednotlivca a psychických porúch, Gajdošová, & Herényiová, 2002). 

Snaha zlepšiť psychické fungovanie a zdravie človeka, ako aj snaha eliminovať a minimali-

zovať negatívne vplyvy súčasnej spoločnosti, významne determinovala kreovanie nového 

psychologického konceptu emocionálnej inteligencie na konci minulého storočia. 

 

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia dochádza v psychológii k humanizácii a opätovnej veri-

fikácii nových druhov inteligencie. Do popredia záujmu svetových i našich odborníkov sa do-

stáva praktická, úspešná, sociálna, tvorivá a morálna inteligencia ako predpoklady pre úspeš-

ný ţivot jednotlivca (kapitola 1). Jedným z týchto nových druhov inteligencie je aj inteligen-

cia emocionálna. V tom najširšom kontexte ju moţno definovať ako schopnosť inteligentne 

vyuţívať emocionálne sýtené informácie a pracovať s nimi (Mayer, Salovey, & Caruso, 

2004). Prudký rozvoj záujmu o emocionálnu inteligenciu v rámci odbornej i laickej komunity 

bol determinovaný niekoľkými tendenciami. Jednak to bola skutočnosť, ktorú pars pro toto 

vystihuje to, ţe vieme takpovediac oveľa ľahšie a rýchlejšie vyriešiť matematický problém 

ako konflikt so svojimi blízkymi. V emocionálnej inteligencii vidí laická verejnosť tieţ moţ-

nosť prispieť k riešeniu konfliktov medzi „srdcom a rozumom“. Druhým predpokladom roz-
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voja tejto problematiky bola nádej – nielen v radoch laikov, ale aj profesionálov a odborníkov 

(napr. v rámci pedagogickej komunity), ţe aj jednotlivci, ktorí nedisponujú vysokou úrovňou 

všeobecnej inteligencie, môţu byť úspešní v ţivote, ak dosiahnu vysokú úroveň emocionálnej 

inteligencie, ktorej jednotlivé komponenty je moţné formovať a facilitovať. V neposlednom 

rade bol argument v prospech ukotvenia emocionálnej inteligencie vo vedeckej poznatkovej 

základni prezentovaný práve odbornou komunitou psychológov, ktorí upozorňujú na nedos-

tatky v samotnom konštrukte všeobecnej inteligencie meranej tradičnými testami IQ. 

Emocionálna inteligencia ako jeden z relatívne mladých psychologických konštruktov 

dáva do vzťahu rozum a cit, pričom sa snaţí na oba nazerať v ich vzájomnej súvislosti. Ponú-

ka ilustráciu toho, ako môţe inteligencia chápať naše emócie a ako môţu emócie facilitovať 

našu inteligenciu (Mayer, & Ciarrochi, 2006). Jej štvrťstoročná história vyvolávala a neustále 

vyvoláva záujem nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkov – výskumníkov, a tieţ populis-

tov, novinárov, ktorí chcú ťaţiť z atraktívnosti samotného pojmu a sľubujú „zaručený úspech“ 

v ţivote v podobe merania a rozvíjania „EQ“. Komplexný kritický náhľad na historický vý-

voj, ako aj na súčasný stav konštruktu emocionálnej inteligencie zachytil G. Matthews so svo-

jimi kolegami M. Zeidnerom a R. D. Robertsom najskôr v knihe Emotional Intelligence – 

Science and Myth (2004a; Emocionálna inteligencia – veda a mýtus) a následne s odstupom 

troch rokov v knihe Emotional Intelligence – Knows and Unknowns (2007; Emocionálna inte-

ligencia – známe a neznáme), kde do komplexnej analýzy konštruktu emocionálnej inteligen-

cie prizývajú aj bádateľov, ktorí uţ konštrukt cielene empiricky analyzujú a verifikujú. Postoj, 

ktorý podporuje existenciu tohto konštruktu aj v rámci psychológie ako vedy, prezentujú  

C. Stough, D. H. Saklofske a J. D. A. Parker v knihe Assessing Emotional Intelligence: Theo-

ry, Research, and Appilications (2009; Meranie emocionálnej inteligencie: teória, výskum  

a aplikácie) a J. Ciarrochi, J. P. Forgas a J. D. Mayer v knihe Emotional Intelligence in Every-

day Life (2006; Emocionálna inteligencia v kaţdodennom ţivote). V česko-slovenskom jazy-

kovom priestore existuje zatiaľ len jediná sumarizujúca vedecká monografia od R. Schulzeho 

a R. D. Robertsa (2005; české vydanie je z roku 2007) Emoční inteligence: přehled základ-

ních přístupů a aplikací, kde viacerí odborníci prezentujú svoje náhľady na uvedenú proble-

matiku, ako aj výskumy v danej oblasti. Vyšie uvedené monografie sa stali hlavnými výcho-

diskami aj pri našej teoretickej analýze konštruktu emocionálnej inteligencie (kapitola 2). 

Ako sme uţ spomenuli, emocionálna inteligencia vyvolala a neustále vyvoláva 

u psychológov istú polemiku. Jedna skupina psychológov konštrukt privítala s nadšením 

a začala realizovať výskum s cieľom empiricky ho prebádať, kým druhá skupina ho začala 

spochybňovať. „Odporcovia“ poukazovali najmä na to, ţe ide o nadbytočný pojem, ktorý je 
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uţ dávno obsiahnutý v konštruktoch inteligencie, osobnosti a emócií. Ďalším váţnym tvrde-

ním spochybňujúcim vedeckú zmysluplnosť emocionálnej inteligencie bolo, ţe pojem inteli-

gencia je vyhradený výlučne pre oblasť kognitívnych schopností. A tak ostáva otázkou, do 

akej miery má byť emocionálna inteligencia vnímaná ako kognitívna schopnosť. Práve tieto 

polemiky prispeli k formovaniu dvoch základných prístupov k skúmaniu emocionálnej inteli-

gencie (EI). Prvý z nich prestavuje EI ako schopnosť, ktorú je moţné merať testami maximál-

neho výkonu (performance measures). Druhý prístup ju spája s osobnostnými črtami, a záro-

veň aj so schopnosťami (tzv. zmiešané modely emocionálnej inteligencie). Následne sa 

z tohto prístupu vyčleňuje vnímanie emocionálnej inteligencie čisto ako osobnostnej črty –

 v tomto prípade sa pouţíva pojem črtová emocionálna inteligencia (trait EI), ktorú moţno 

merať sebavýpoveďovými dotazníkmi (self-report measures). Je zrejmé, ţe operacionalizácia 

a meranie EI ako osobnostnej črty vedie k principiálne odlišnému konštruktu, ako operaciona-

lizácia a meranie EI ako kognitívno-emocionálnej schopnosti. 

Pre nás sa stal kľúčovým model črtovej emocionálnej inteligencie anglického psycho-

lóga K. V. Petridesa. Naša spolupráca s týmto bádateľom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riadi-

teľ Psychometrického laboratória na University College v Londýne (UK), bola nadviazaná 

v roku 2011 a napomohla k lepšiemu teoretickému i empirickému uchopeniu daného kon-

štruktu a hlbšej analýze moţností jej merania. K. V. Petrides s kolegami vypracovali na mera-

nie črtovej emocionálnej inteligencie dotazníky radu TEIQue (Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire – Dotazník črtovej emocionálnej inteligencie). Okrem Anglicka sa tieto dotaz-

níky stali súčasťou výskumov v rôznych ďalších krajinách (Nemecko, Francúzsko, Španiel-

sko, Srbsko, Chorvátsko, Grécko, Gruzínsko, Taliansko atď.; v súčasnosti existuje 

21 jazykových mutácií včítane našej slovenskej) s cieľom verifikovať a podporiť teóriu črto-

vej emocionálnej inteligencie prostredníctvom nástrojov na jej meranie (podkapitola 2.4).  

Petridesove výskumné štúdie, odporúčania, postrehy, ako aj vyhodnocovanie zosnímaných 

dát sa stali základom pre našu empirickú prácu v tejto oblasti. 

V monografii sumarizujeme naše zistenia z päťročného výskumného snaţenia, 

v ktorom bolo hlavným vedecko-výskumným cieľom vytvoriť slovenské verzie dotazníkov 

radu TEIQue na meranie črtovej emocionálnej inteligencie pre deti od 8 do 12 rokov, pre  

adolescentov od 13 do 17 rokov a pre dospelých, overiť ich psychometrické vlastnosti 

a vypracovať orientačné normy pre slovenskú populáciu. Uvedené výskumné zámery boli 

podporené aj dvoma na seba nadväzujúcimi grantmi VEGA (Overovanie psychometrických 

vlastností nástrojov na meranie črtovej emocionálnej inteligencie – 1. a 2. časť). 
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Naše výskumné štúdie a analýzy priniesli pozitívne a v súlade so zahraničnými vý-

skumami očakávané výsledky v zmysle dostatočnej reliability (aspekt stability v čase 

a vnútornej konzistencie) a validity (kriteriálna a konštruktová konvergentná, resp. diskrimi-

načná validita) overovaných nástrojov, ako aj ich faktorovej štruktúry (kapitoly 3, 4 a 5). Za 

nemalý prínos povaţujeme vytvorenie percentilových noriem pre slovesnké verzie všetkých 

troch foriem dotazníkov TEIQue, t. j. pre detskú formu TEIQue-CF (Trait Emotional Intelli-

gence Questionnaire – Children´s Form (podkapitola 3.7), pre adolescentnú formu TEIQue-

AF (Trait Emotional Intelligence – Adolescent´s Form (podkapitola 4.8), ako aj pre formu 

TEIQue pre dospelých, kde však bolo vypracovanie noriem limitované referenčnou skupinou 

mladých dospelých do 30 rokov (podkapitola 5.9). 

Na základe teoretického vymedzenia, ako aj našich i zahraničných výskumov, sa kon-

štrukt črtovej emocionálnej inteligencie javí byť zmysluplným relatívne samostatným osob-

nostným konštruktom. Avšak ani napriek mnohým výskumným štúdiám podporujúcim jeho 

opodstatnenosť, napr. ako prediktor viacerých psychologických premenných nad rámec osob-

nostných faktorov Big Five (v pracovnej oblasti: výkonnosť, spokojnosť, vodcovské schop-

nosti; v klinickej oblasti: patopsychologické prejavy, aspekty duševnej normality; v školskej 

oblasti: zvýšenie školského výkonu, minimalizovanie problémového správania atď.), neustáva 

v odborných kruhoch diskusia, ako aj kritika voči tomuto konštruktu (kapitola 6). Problema-

tické sa javí predovšetkým označenie emocionálnej inteligencie pojmom inteligencia. Uve-

domujeme si, ţe veľký záujem odbornej i laickej verejnosti o emocionálnu inteligenciu  

vyplynul okrem iného práve z jej označenia. Konotačne silno sýtený pojem inteligencia však 

(aj keď je „marketingovo“ lákavý) nie je celkom adekvátny predovšetkým pre konštrukt črto-

vej emocionálnej inteligencie. Vhodnejší sa nám javí termín pouţívaný aj samotným autorom  

črtového modelu K. V. Petridesom, a to vlastná emocionálna účinnosť, resp. emocionálna  

seba-pôsobnosť (z angl. emotional self-efficacy), v ktorom je podľa nášho názoru naznačený 

potenciál pre vnímanie a spracúvanie emócií u seba aj iných, ako aj potenciál pre kontrolu  

a reguláciu emócií. Na druhej strane, emocionálna inteligencia je v súčastnosti uţ relatívne 

vţitý pojem, a to aj čo sa týka EI ako osobnostnej črty, preto jeho pouţitie uprednostňujeme 

v tejto monografii aj my. Operacionalizácia konštruktu emocionálnej inteligencie ako kogni-

tívno-emocionálnej schopnosti je v našom vedeckom priestore zatiaľ ešte len v začiatkoch. 

Napriek tomu, ţe na EI ako schopnosť nie je upriamený náš primárny výskumný záujem, po-

dávame predbeţné návrhy potenciálnych vedecko-výskumných postupov aj v tejto oblasti 

(kapitola 6). 
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Uvedomujeme si, ţe emocionálny ţivot dieťaťa a adolescenta sa líši od preţívania 

dospelého jednotlivca, a tak okrem moţnosti posúdiť a porovnať úroveň črtovej emocionálnej 

inteligencie detí, resp. adolescentov pomocou orientačných noriem vytvorených 

k psychometricky overeným dotazníkom radu TEIQue, poukazujeme aj na moţnosti kreova-

nia cieleného poradenstva zameraného na formovanie harmonicky rozvinutej osobnosti, či 

overovania účinnosti intervenčných programov zameraných na rozvoj emocionálnej inteli-

gencie mladých ľudí (kapitola 7).  

V našich školách je stále primárne akcentované rozvíjanie analytických foriem mysle-

nia. Moţno si poloţiť otázku, do akej miery potom školské prostredie pripravuje ţiakov 

a študentov na existenciu v reálnom ţivote. Práve zo škôl, a myslíme tým všetky typy 

a stupne škôl, by mali vychádzať jednotlivci schopní aktívne a efektívne preţívať svoj ţivot 

v societe, v reálnom svete ľudí, teda jednotlivci disponujúci emocionálnymi kompetenciami 

najčastejšie v súhrne označovanými ako emocionálna inteligencia. 

 

Something we were withholding made us weak,  

until we found out that it was ourselves. 

(R. FROST, poet, 1874-1963) 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K PROBLEMATIKE INTELIGENCIE  

 

Inteligenciu všeobecne pokladáme za schopnosť jednotlivca  

učiť sa a pamätať si, identifikovať pojmy a ich vzťahy  

a adaptívne aplikovať získané informácie na vlastné správanie. 

I. RUISEL, psychológ, 1999 

 

 

Hľadanie podstaty inteligencie patrí, tak ako kedysi i dnes, medzi najobšírnejšie riešené témy 

v spoločenských vedách. Psychologické i filozofické smery sa pokúšali a stále pokúšajú defi-

novať, čo je to inteligencia. O jej podstate diskutovali uţ starovekí filozofi. Platón diferenco-

val tri zloţky myslenia, ktoré vymedzil ako inteligenciu, emócie a vôľu. Aristoteles konfron-

toval intelektové schopnosti s emóciami a vôľou a určil tri aspekty inteligentného správania, 

ktorými sú teoretické vedomosti, praktické zručnosti a produktívne schopnosti (tu nachádza-

me istú analógiu k Sternbergovej teórii úspešnej inteligencie kreujúcej sa na konci 20. storo-

čia), Cicero posudzoval inteligenciu ako kognitívnu schopnosť diskriminovať (Ruisel, 1999). 

Na inteligenciu sa nazeralo ako na aktívnu, aj ako na magickú silu človeka. 

Pôvod slova je odvodený z výrazu intendere, čo znamená tiahnuť (priahnuť) 

k niečomu novému, neznámu, prekvapivému. Etymologicky pochádza z latinského slova inte-

ligentia, čo znamená chápavosť, rozumnosť, súdnosť. V anglickom jazyku intelligence zna-

mená dôvtip, pochopenie, nápad. Samotný pojem inteligencia sa vysvetľuje dnes 

v psychológii na základe dvoch pohľadov (Ruisel, 2000, 2004; Verešová, 2007, 2010). 

V prvom sa zdôrazňuje globálna úroveň rozumových schopností (úroveň mentálnej vyspelos-

ti) reprezentovaná všeobecným faktorom inteligencie (g-faktorom), ktorá sa manifestuje ako 

konvergentné myslenie. Na rozdiel od ostatných špecifických faktorov (napr. schopnosti ope-

rovať s číslami) je aktivovaná vo všetkých mentálnych výkonoch. Určuje orientáciu 

v situáciách riešenia problému i pri výbere vhodného riešenia. V druhom pohľade sa inteli-

gencia pouţíva na označenie štruktúry faktorov, ktoré v rôznych kombináciách determinujú 

a regulujú optimálne konanie človeka pri riešení úloh a zvládaní situácií beţného ţivota. 

Predpokladá rovnocennú štruktúru faktorov (schopností), ktoré sa uplatňujú na základe pova-

hy aktuálnej situácie. Na základe tejto diferenciácie sa koncipovala variabilita náhľadov a teó-

rií na podstatu konštruktu inteligencie. Stručná historická analýza je prezentovaná 

v nasledujúcej časti. 
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1.1 HISTORICKÁ ANALÝZA KONCEPTU INTELIGENCIE 

 

V minulosti sa autori zameriavali na rôzne aspekty inteligencie a inteligentného správania. Uţ 

v 19. storočí sa o jej exaktné štúdium pokúšal F. Galton (in Ruisel, 2008; Sternberg, 2002). 

Podľa neho sú zdrojom poznávania zmysly, a teda predpokladom inteligencie je ich funkčný 

stav. Inteligenciu a morálne vlastnosti chápal ako funkciu psychofyziologických premenných, 

preto skúmal aj motoriku človeka. Ako prvý vysvetľoval inteligenciu W. Stern v roku 1907 

(in Ruisel, 2008; Sternberg, 2002) ako dimenziu tvorenú jediným faktorom, tzv. všeobecným 

„g“ faktorom. O inteligencii hovoril ako podmienke optimálneho prispôsobenia sa jednotlivca 

prostrediu, čím reflektoval najzákladnejšie všeobecné chápanie tohto konštruktu. Toto zá-

kladné funkčné popisovanie inteligencie ju charakterizuje ako schopnosť prispôsobiť sa, ab-

straktne myslieť, ako schopnosť vhľadu a pochopenia, ale aj ako schopnosť a tempo učenia 

sa. A. Binet a T. Simon (1905, in Atkinson, 2003) zdôrazňovali, ţe inteligencia zahŕňa zá-

kladnú schopnosť, ktorej zmena alebo nedostatok má najväčší význam pre praktický ţivot. 

Táto schopnosť sa vyznačuje všeobecnou chápavosťou, vynachádzavosťou a usmerňovaním 

myslenia. Označili ju ako súdnosť, inak povedané zdravý „sedliacky“ rozum, resp. praktický 

zmysel, iniciatíva, schopnosť adaptovať sa. Pričom však samotné vysvetlenie inteligencie ako 

schopnosti prispôsobiť sa okolitému prostrediu je značne nekompletné (Sternberg, 2002). 

V roku 1917 L. M. Terman (in Szobiová, 1999) vysvetľoval inteligenciu v zúţenom pohľade 

ako schopnosť abstraktne myslieť, predovšetkým abstraktne tvoriť pojmy a chápať ich výz-

nam. Inteligentný jednotlivec dokáţe pouţívať účinne pojmy a symboly pri riešení rozličných 

situácií, čo reflektuje aj jeho schopnosť prenášať a transformovať svoju skúsenosť. J. Piaget 

v roku 1952 (in Ruisel, 2008, 2013) chápe inteligenciu ako najvyššiu formu organizácie kog-

nitívnych procesov. Súčasne Ch. Spearman (tamtieţ) dospieva k záveru, ţe inteligenciu je 

moţné vyjadriť všeobecným tzv. „g“ faktorom a súborom špecifických tzv. „s“ faktorov, kto-

ré determinujú výkony predovšetkým v inteligenčných testoch. 

Spustila sa vlna overovania inteligencie na základe všeobecného g-faktora. Avšak ne-

jednotnosť a nejednoznačnosť jej vysvetľovania podnietila kreovanie koncepcií zameraných 

na mnohodimenzionálnosť tohto konštruktu. Uţ v roku 1920 L. R. Thorndike upozornil na 

koexistenciu teoreticko-abstraktnej inteligencie ako schopnosti zaobchádzať so slovami, 

symbolmi (schopnosti efektívnej pre matematikov, fyzikov a vedcov) ďalej prakticko-

konkrétnej inteligencie ako schopnosti zaobchádzať s predmetmi, technickými zariadeniami, 
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nástrojmi a strojmi (prejavujúcej sa hlavne v práci technikov a konštruktérov) a sociálnej inte-

ligencie ako schopnosti zaobchádzať s ľuďmi a formovať si efektívne medziľudské vzťahy  

v osobných a sociálnych situáciách. L. R. Thorndike (1920) sa principiálne zaoberal mnohými 

formami manifestácie inteligentného správania, pričom konštatoval, ţe jedna forma inteligen-

cie môţe byť prejavená v rôznych kontextoch vzhľadom na kognitívne poţiadavky odlišných 

situačných okolností. Prínosnou bola i analýza T. G. Thurstona (in Atkinson, 2003; Ruisel, 

2008, 2013), ktorý v roku 1938 koncipoval sedem faktorov inteligencie (sedem primárnych 

mentálnych schopností), a to: verbálne porozumenie, verbálna fluencia, numerika, priestoro-

vá vizualizácia, induktívne usudzovanie, pamäť a percepčná rýchlosť. Zameral sa na vysvet-

ľovanie navzájom nezávislých schopností, ktoré tvoria štruktúru inteligencie. P. Vernon,  

C. Burt, R. B. Cattell a iní kreovali ďalšie modely inteligencie, v ktorých umiestňovali schop-

nosti do hierarchickej štruktúry. Všeobecnú schopnosť postulovali na vrchol hierarchie a špe-

cifické schopnosti na niţšie úrovne. R. B. Cattell (1971) modifikoval a rozšíril Spearmanovu 

teóriu inteligencie. Podľa Cattella inteligenciu tvoria zloţky: 

1. fluidná/tekutá (Gf), teda biologická a abstraktná inteligencia, ktorá je determinovaná 

hlavne geneticky. Je to vrodená časť inteligencie a manifestuje sa pri stretnutí s novou 

situáciou v schopnostiach abstraktne uvaţovať, syntetizovať, systematizovať, rýchlo 

a efektívne spájať informácie prostredníctvom induktívneho a deduktívneho myslenia 

ako funkcií primárnych biologických a neurologických faktorov. 

2. kryštalická (Gc), teda kultúrna a konkrétna inteligencia, ktorá je determinovaná pro-

stredím, výchovou, vzdelaním, rozvíja sa tréningom a skúsenosťami. Uplatňuje sa tam, 

kde si situácia vyţaduje okrem schopností aj istú úroveň vedomostí a minulej skúse-

nosti. 

J. L. Horn (1968, in Ruisel, 1998, 2013, 2014) predpokladal, ţe obidve zloţky sú naučené 

a súčasne zaloţené na dedičnosti. Podľa neho „gf“ súvisí s kauzálnym učením a „gc“ 

s formálnym, t. j. školským učením. 

Uvedený koncept inteligencie R. B. Cattella tvorený kognitívnymi schopnosťami, kto-

ré boli extrahované na základe teoretických, empirických i eklektických analýz (štatistická 

a logická analýza stoviek súborov dát zhromaţdených z rôznych batérií testov) ďalej rozvíjal 

a rozširoval jeho ţiak – spomínaný J. L. Horn (1965), ktorý do modelu implementoval vizuál-

nu percepciu (Gv), krátkodobú pamäť (Gsm), vybavovanie z dlhodobej pamäti (Glr) a proce-

suálnu rýchlosť (Gs). Cattell-Hornov model ako rozšírený hierarchický model Gf-Gc obsaho-

val kryštalizovanú inteligenciu (Gc), fluidnú inteligenciu (Gf), kvantitatívne poznatky (Gq), 



 

16 

 

zrakovo-priestorové myslenie (Gv), čítanie a písanie (Grw), sluchové spracovanie (Ga), vyba-

vovanie z dlhodobej pamäte (Glr), krátkodobú pamäť (Gsm), procesuálnu rýchlosť (Gs) 

a mnoho úzkych špecifických kognitívnych schopností (zatiaľ sa ich podarilo identifikovať 

niečo vyše šesťdesiat). Iniciatíva pre spojenie tejto teórie a Carrollovho trojvrstvového mode-

lu širokých kognitívnych schopností do CHC teórie (Cattel-Horn-Carroll teória) bola podnie-

tená R. W. Woodcockom (in Ruef, Furman, & Munoz-Sandoval, 2003), ktorý potom na zá-

klade nej vytvoril jeden z aktuálnych testov inteligencie, Woodcock-Johnsonove Testy kogni-

tívnych schopností (tamtieţ). 

J. P. Guilford (in Szobiová, 1999) kritizoval anglickú školu faktorových prístupov 

a opieral sa o trojakú klasifikáciu schopností. Vytvoril teoretický model štruktúry intelektu 

v roku 1967, kde postuloval existenciu viac ako 120 faktorov mysle. D. Weschler (1948, 

in Atkinson, 2003) sa taktieţ domnieval, ţe inteligencia je globálna schopnosť jednotlivca, 

ktorá mu umoţňuje, aby bol činný, racionálne uvaţoval a úspešne manipuloval so svojím pro-

stredím. Upozornil, ţe je potrebné skúmať kognitívnu, konatívnu, ale aj neintelektovú zloţku 

inteligencie. 

 

Prezentujeme tu len úzky prierez históriou inteligencie, ktorý svedčí o tom, ţe záujem 

o objasnenie tohto – na prvý pohľad jednoduchého – konceptu sa vetví ďaleko do minulosti  

a ani v súčasnosti neklesá. Dlho sa oceňovala a vyzdvihovala len logika, racionalita 

a abstraktná inteligencia, pričom základom vedeckého bádania a vzdelávania boli najmä ra-

cionálne procesy, špeciálne schopnosť myslieť. Súčasné teórie sa uţ nesústreďujú výlučne na 

verbálne a logicko-matematické schopnosti, na jednoliatu všeobecnú vlastnosť (g-faktor), ale 

na komplex špecifických vlastností (Ruisel, 2000). Avšak vymedziť samotný pojem inteli-

gencie a nájsť všeobecne prijateľnú platnú koncepciu, ktorá by ho vysvetľovala, vôbec nie je 

jednoduché. Hlavnými problémami sú široký rozsah samotného pojmu, rôzne – neraz proti-

chodné – koncepcie myslenia, v ktorých má pojem inteligencia dôleţité miesto, neustále hľa-

danie lepších spôsobov merania inteligencie a taktieţ kombinácia kognitívnych schopností 

a nonkognitívnych osobnostných čŕt (napríklad afektívne a konatívne/motivačné schopnosti, 

Wechsler, 1943, in Atkinson, 2003; Sternberg, 2000). 

 

Historická analýza konštruktu inteligencie vyústila do súčasnej variability viac ako 70 rôz-

nych definícií inteligencie (Legg, & Hutter, 2007) a podnecuje záujem v odborných i laických 

kruhoch o jej ďalšiu operacionalizáciu a verifikáciu. V súčasnosti sa tak overuje mnoţstvo 

osobnostných daností, ktoré by mohli vystihovať jej podstatu. Schopnosti ako porozumenie, 
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hodnotenie a usudzovanie predstavujú základné operácie inteligencie. Jej očakávanými a ţela-

teľnými prejavmi sú najmä rýchla a správna orientácia v nových situáciách (rýchly postreh), 

správne zhodnotenie potrebných informácií a vyvodenie správnych záverov. Ďalšími schop-

nosťami sú všímavosť, chápavosť, logickosť, kritickosť, schopnosť odhaľovať jemné, skryté, 

ťaţko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely, ďalej originálnosť 

a všestrannosť, zvedavosť, bohatý slovník a presné stručné jasné vyjadrovanie. 

 

Moţno teda zhrnúť, ţe medzi základné znaky inteligencie podľa rôznych definícií patrí: 

 schopnosť primeranej interakcie so svojím prostredím a schopnosť prispôsobiť sa tomu-

to prostrediu, čo si vyţaduje v rôznych sociálnych a kultúrnych súvislostiach rôzne dru-

hy prispôsobenia sa (Legg, & Hutter, 2007; Sternberg, 2002); prejavuje sa najmä 

v ţivotných situáciách, ktoré sú neobvyklé a nejasne štruktúrované, t. j. vedomosti, sce-

náre ani zručnosti sa v nich nedajú aplikovať automaticky (Poliach, 2003); 

 schopnosť, ktorá determinuje dosiahnutie úspechu vzhľadom na vytýčený cieľ (Legg, & 

Hutter, 2007; Sternberg, 2002); 

 schopnosť učiť sa zo skúsenosti, pamätať si, identifikovať pojmy a ich vzťahy, prenikať 

myslením k podstate problému, pouţívať metakognitívne procesy, ktoré skvalitňujú 

učenie (Ruisel, 1998). 

Vo všeobecnosti teda moţno inteligenciu vymedziť ako „schopnosť jednotlivca dosahovať 

ciele v rôznych kontextoch“ (Legg, & Hutter, 2007, s. 9). Predpokladáme, ţe schopnosť učiť 

sa zo skúsenosti, pouţívať metakognitívne procesy, ktoré skvalitňujú toto učenie, schopnosť 

prispôsobovať sa v rôznych sociálnych a kultúrnych súvislostiach a pričom schopnosť poro-

zumieť podmienkam fungovania prostredia, či pretvárať alebo zmeniť prostredie s cieľom do-

siahnuť úspech, sú implicitne obsiahnuté v tejto definícii. 
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1.2 NOVÉ DRUHY INTELIGENCIÍ 

 

Nejednoznačnosť definovania a vymedzenia inteligencie otvárala a stále otvára priestor pre 

overovanie nielen kognitívnych predpokladov jednotlivca. Začali sa formovať nové modely 

na jej štúdium, kde prevládajú prístupy (Ruisel, 1998, 2003, 2004, 2008): biologicko-

fyziologické (inteligenciu analyzujú podľa jej biologicko-fyziologických základov: 

A. Kaufman, R. Sperry, J. Levy, S. L. Horn, R. Haier), psychometrické, vývinové (inteligenciu 

analyzujú v priebehu vývinu človeka: J. Piaget, L. S. Vygotský, J. Bruner, P. Baltes), kogni-

tívne (inteligencia má úzky vzťah so psychickými zobrazeniami informácií a procesov, ktoré 

v rámci týchto zobrazení prebiehajú: W. Chesea, H. Simon, A. DeGroot), explicitné (teórie sú 

zaloţené na údajoch získaných z konvenčných testov) a implicitné (teórie sú zaloţené na pre-

svedčeniach ľudí o podstate inteligencie a prejavoch rozumného správania). Poslednú skupinu 

tvoria systémové modely, ktoré komplexne študujú inteligenciu vzhľadom na vnútorný 

i vonkajší svet jednotlivca, napr. R. J. Sternberg a H. Gardner. 

Abstraktná, všeobecná, resp. tradičná (psychometrická) inteligencia nestráca na svojej 

aktuálnosti a analyzuje sa vo vzťahoch k novokoncipovaným i starším druhom inteligencie 

(čo bolo aj jedným z našich čiastkových výskumných cieľov – pozri podkapitolu 4.6). Staro-

novo koncipované inteligencie zamerané na spôsob vyuţívania inteligencie v širšom sociál-

nom kontexte, čo súvisí so sociálno-osobnostným prístupom vo výskume inteligencie (Ruisel, 

2003, 2008; Clarken, 2010), sa tak začínajú nanovo verifikovať. Jeden z hlavných „kameňov 

úrazu“ tradične koncipovanej inteligencie – ekologická validita, t. j. vyuţiteľnosť výsledkov 

v praxi – sa stáva hlavnou poţiadavkou pri kreovaní nových druhov inteligencie. Stupňujúce 

sa nároky na jednotlivca poţadujú od spoločenských vied, včítane psychológie, lepšiu predik-

ciu individuálnych odlišností pri úspešnej adaptácii v meniacich sa ţivotných podmienkach. 

Výskum sa začal orientovať na vonkajší svet sociálnych interakcií a sociálnych štruktúr, na 

rolové správanie v sociálnych systémoch a na udrţanie a rozvoj medziľudských vzťahov, kde 

sa zdôrazňujú hodnoty, emócie, vôľa, múdrosť či morálka jednotlivca. Kreujú sa inteligencie 

ako úspešná (a v rámci nej analytická, tvorivá a praktická), tzv. personálne inteligencie, ale 

aj sociálna a morálna inteligencia. Jednou z najpopulárnejších medzi širokou laickou verej-

nosťou, ale aj v odbornej komunite, je uţ viac ako dvadsať rokov emocionálna inteligencia, 

ktorá sa stala aj objektom nášho skúmania. Domnievame sa však, ţe jej korene, prípadne  

súvzťaţnosti, sa nachádzajú vo všetkých vyššie spomenutých druhoch inteligencie. Preto 

v nasledujúcich podkapitolách ponúkame ich krátku charakteristiku, pričom sa zameriavame 
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na ich podobnosť i odlišnosť vo vzťahu k emocionálnej inteligencii. Keďţe sme empiricky 

overovali len súvislosť emocionálnej a sociálnej inteligencie, analýzu ostatných druhov inteli-

gencie ponúkame ako moţnú inšpiráciu pre ďalšie výskumy. 

 

1.2.1 TRIARCHICKÁ KONCEPCIA INTELIGENCIE 

 

Medzi systémové koncepcie inteligencie patrí triarchická teória inteligencie, tzv. koncepcia 

úspešnej inteligencie R. J. Sternberga z roku 1997. Autor sa vo svojej koncepcii zameral na 

koexistenciu analytickej, tvorivej a praktickej zloţky inteligencie pre dosiahnutie úspechu 

človeka v ţivote. 

Podľa Sternberga (2009), sa analytická inteligencia ako prvá zloţka zúčastňuje na ve-

domom smerovaní procesov k odkrytiu rozumného riešenia problému. Nie je ekvivalentom 

tradične poňatej akademickej inteligencie, ktorú merajú IQ testy. Autor koncepcie sa domnie-

va, ţe ju presahuje. Analytické myslenie je moţné pouţívať na rôzne účely, od riešenia aka-

demických problémov, problémov kaţdodenného sveta, aţ po riešenie výnimočných situácií. 

Pokrýva schopnosti analyzovať, porovnávať, vyhodnocovať, vysvetľovať, posudzovať a kriti-

zovať skutočnosť, s ktorou sa človek stretáva. Tvorivá inteligencia ako druhá zloţka úspešnej 

inteligencie je autorom povaţovaná nielen za schopnosť, ale za ţivotný postoj. Definuje ju 

ako proces, ktorý vyuţíva všetky tri zloţky inteligencie. Schopnosť tvoriť musí byť vţdy vy-

váţená praktickosťou. Niektoré nápady totiţ môţu byť tvorivé, nie sú však praktické. Tvorivá 

inteligencia predstavuje medzičlánok medzi inteligenciu analytickou a praktickou. Tvoria ju 

schopnosti tvoriť, navrhnúť, vynájsť, vymyslieť a predstaviť si nové riešenia úloh, problé-

mov, situácií. Praktická inteligencia, ako posledná zloţka, je schopnosť aplikovať nadobudnu-

té vedomosti v praxi, a tak úspešne riešiť kaţdodenné úlohy. 

V rámci Sternbergovho triarchického model inteligencie sa povaţuje jednotlivec za in-

teligentného vtedy, keď disponuje analytickou, tvorivou aj praktickou inteligenciou, vie ako 

tieto jednotlivé zloţky inteligencie vyuţiť vo svoj prospech, uvedomuje si svoje silné stránky 

a stavia na nich, kompenzuje, resp. minimalizuje svoje nedostatky a je schopný si vyberať, 

meniť alebo sa prispôsobiť vonkajšiemu prostrediu – čo sú kľúčové postuláty uvedenej teórie 

(viac k teórii úspešnej inteligencie vrátane jej troch zloţiek pozri in Kaliská, 2011a). 

Praktická zloţka inteligencie z triarchického modelu sa stala predmetom hlbšej teore-

tickej analýzy vzhľadom na jej úzke prepojenie s emocionálnou inteligenciou. Preto sa na ňu 

podrobnejšie zameriavame v nasledujúcej podkapitole. 
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1.2.2 PRAKTICKÁ INTELIGENCIA 

 

Východiská ku koncepcii praktickej inteligencie sa nachádzajú v mechanickej inteligencii  

L. R. Thorndika (1920). Do zvýšenej pozornosti psychológov sa dostáva na konci minulého 

storočia a dodnes nestráca na svojej vedeckej aktuálnosti (u nás: Ruisel, & Ruiselová, 1992; 

Ruisel, & Sarmány-Schuller, 1997 a iní; v zahraničí: Stemler, & Sternberg, 2006; Sternberg, 

& Hedlund, 2002; Wagner, & Sternberg, 1985 a iní). Autori zdôrazňujú kontext uvedeného 

výkonu v širších vonkajších i vnútorných súvislostiach. Na túto poţiadavku reaguje 

aj R. J. Sternberg (1997), ktorý poukázal na niekoľko dôkazov proti všeobecnému faktoru in-

teligencie. Na základe osobných skúseností a presvedčení (uţ viac ako 30 rokov) tvrdí, ţe naj-

lepším predpokladom úspechu v reálnom ţivote je tzv. tvorivá a praktická inteligencia a nie 

akademické myslenie merané klasickým IQ testom (Sternberg, 2000). 

Praktickú inteligenciu chápeme ako schopnosť riešiť neštruktúrované, nejednoznačné 

problémy kaţdodenného ţivota. Problém je situácia, v ktorej je daný cieľ, ale nie cesta, ktorá 

k nemu vedie (to je rozdiel oproti úlohe). Riešenie problému je potom súbor kognitívnych 

činností, ktoré smerujú k prekonaniu tohto nedostatku a vedú k vyriešeniu problému. 

A. Newell a H. A. Simon (1972, in Ruisel, 2003), W. A. Wickelgren (1974, in Ruisel, 2003), 

Wagner a R. Sternberg (1985), ako aj I. Ruisel (2004, 2008) rozlišujú dva druhy problémov: 

tzv. zdravo štruktúrované problémy (dobre štruktúrované, dobre definované) a tzv. nezdravo 

štruktúrované problémy (zle štruktúrované, zle definované). Pre naše účely budeme tieto 

problémy diferencovať na štruktúrované a neštruktúrované. Štruktúrované problémy sú prob-

lémy akademického sveta, ktoré aktivujú konvergentné formy myslenia. Neštruktúrované 

problémy vychádzajú z kaţdodenného reálneho sveta a podnecujú divergentné formy mysle-

nia. Riešenie týchto neštruktúrovaných problémov predpokladá, ţe človek vyuţíva heuristický 

prístup (neformálne, intuitívne a špekulatívne stratégie). Na základe výskumných štúdií  

(Sternberg, 2004; Ruisel, 1996, 2001; Wagner, & Sternberg, 1985), ako aj našich osobných 

záverov, uvádzame niekoľko charakteristík akademických, štruktúrovaných úloh v porovnaní 

s neštruktúrovanými úlohami kaţdodenného ţivota (tabuľka 1). 
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Tabuľka 1 Znaky štruktúrovaných a neštruktúrovaných problémov 

Charakteristiky 

štruktúrovaných problémov neštruktúrovaných problémov 

akademické úlohy problémy kaţdodenného ţivota 

podporuje ich školské prostredie prevládajú v širokom sociálnom prostredí 

sú definované a štruktúrované autoritami, 

väčšinou učiteľmi 

nie sú definované, sú to neštruktúrované 

problémy 

formulujú ich iní 
formuluje ich sám riešiteľ alebo „sám ţi-

vot“ 

sú zadané so všetkými informáciami po-

trebnými pre vyriešenie 
chýbajú informácie podstatné pre riešenie 

majú jednu cestu riešenia majú viacero ciest riešenia 

majú jedinú správnu odpoveď 
existuje mnoţstvo riešení a kaţdé sa spája 

s istými výhodami aj nevýhodami 

aplikujú konvergentné procesy myslenia aplikujú divergentné procesy myslenia 

predpokladajú jednu alebo maximálne 

niekoľko metód na získanie správnej  

odpovede 

k získaniu riešenia vedie vţdy viac metód 

vyvolávajú malý alebo ţiadny vnútorný 

záujem o úlohu 

provokujú záujem, zvedavosť, jednotlivci 

sú vnútorne motivovaní 

nemajú vzťah ku kaţdodennej skúsenosti majú vzťah ku kaţdodennej skúsenosti 

 

R. J. Sternberg (1997, 2000, 2002), R. J. Sternberg, & J. Hedlung (2002) a I. Ruisel (1992, 

1998, 2000) definujú prakticky inteligentného človeka tak, ţe sa vyznačuje ľahkým získava-

ním a vyuţívaním skrytých, utajených, implicitných, otvorene nevyjadrených znalostí (tacit 

knowledge), ktoré si musíme domyslieť, vydedukovať a vyuţiť vo svoj prospech. Implicitné 

poznatky moţno definovať ako na činnosť orientované poznanie. Vyznačujú sa znakmi ako 

procedurálnosť, relevantnosť pre dosiahnutie cieľov a sú nadobudnuté s malou pomocou dru-

hých alebo celkom bez nej, majú implicitnú, neurčitú kvalitu, sú informačne a neformálne 

získané a umoţňujú úspešne sa vyrovnať s poţiadavkami prostredia. Vo všeobecnosti sa zvy-

šujú so skúsenosťou a sú indikátorom expertnosti. Ich súčasťou sú aj vedomosti získané 

v škole cez interpersonálne vzťahy a skúsenosti (viac in Kaliská 2011a, 2011b).  

 Hlbšiu analýzu súvislostí praktickej, sociálnej a emocionálnej inteligencie prezentuje-

me v kapitole 1.2.6. 
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1.2.3 GARDNEROVA TEÓRIA MNOHORAKÝCH INTELIGENCIÍ 

 

Ako sme uţ spomínali, teórie analyzujúce tradičnú abstraktnú inteligenciu reprezentovanú 

všeobecným g-faktorom, ktorý predpokladá biologicky podmienené interindividuálne rozdie-

ly a koreluje s výkonom v mentálnych úlohách, začínajú byť dopĺňané prístupmi, ktoré zdô-

razňujú spôsob vyuţívania inteligencie v širšom sociálnom kontexte. Kaţdý z nás môţe byť 

inteligentný v rôznych kontextoch či v rôznych situáciách, čo je reflektované asi 

v najznámejšej systémovej teórii tzv. mnohorakých inteligencií (Theory of multiple intelligen-

ces) H. Gardnera z roku 1983. Táto teória sa stala inšpiratívnou pre formulovanie ďalších 

druhov inteligencií vrátane emocionálnej inteligencie. 

Podľa H. Gardnera (1983, 1999) klasický model intelektu vystihuje asi len 20% 

schopností, ktoré spolutvoria tzv. inteligentné správanie. Prostredníctvom svojho modelu 

Gardner analyzoval inteligenciu ako súbor viacerých schopností riešiť vzniknuté problémy, 

ktoré sa povaţujú za hodnotné v jednej alebo vo viacerých kultúrach. Podľa H. Gardnera 

(1983, 1999) sa evolučne samostatne, nezávisle na sebe vyvinuli systémy rôznych druhov 

schopností, ktoré nazýva inteligenciami. Sú zaloţené na kognitívnej perspektíve, t. j. na spô-

sobe, ako vnímame okolitý svet a ako si ho uvedomujeme. Model inteligencií potom tvorí sú-

bor schopností, ktoré jednotlivcovi uľahčujú riešenie situácií zo ţivota. Gardner postuloval 

existenciu minimálne siedmich druhov inteligencie, ktoré nachádzame vo všetkých kultúrach: 

lingvistická, logicko-matematická, priestorová, hudobná, telesne-kinestetická, interpersonál-

na a intrapersonálna
1
. Neskôr pridal ôsmu, prírodnú (zameranú na adekvátne porozumenie 

a organizáciu prírodného prostredia) a uvaţoval aj nad ďalšími, ako napríklad existenciálna, 

spirituálna a morálna. Práve existenciálnu inteligenciu označil ako moţnú deviatu inteligen-

ciu, keďţe predpokladal jej neurologický pôvod. Opisuje ju ako schopnosť jednotlivca ucho-

piť a uvaţovať nad základnými otázkami existencie (kto vlastne som, prečo som tu). Takýto 

človek sa javí ako zvedavý, kozmicky a metafyzicky múdry. 

Čo sa týka morálnej inteligencie, Gardner (1999, 2007) nakoniec poprel jej samostat-

nú existenciu. Bol presvedčený, ţe inteligencia je morálne a hodnotovo neutrálna. Morálku 
                                                             

1 J. B. Carroll (1993) poukázal na moţnú podobnosť Gardnerových typov inteligencie v rámci vrstvy II svojho 

modelu, kde kryštalizovaná inteligencia je v Gardnerovej koncepcii reflektovaná ako jazykovo-lingvistická inte-

ligencia, fluidná inteligencia ako logicko-matematická inteligencia, široká zraková percepcia je manifestovaná 

v priestorovej inteligencii, široká sluchová percepcia v hudobnej inteligencii a logické rozhodovanie 

v Gardnerovej koncepcii prírodnej inteligencie. Predpokladal, ţe interpersonálna, resp. sociálna inteligencia je 

začlenená do vrsty I v podobe faktora poznatkov o správaní. Tvrdil, ţe len telesne-pohybová a intrapersonálna 

inteligencia nemajú analógie v štruktúre modelu CHC teórie (bliţšie v kapitole 1.1). 
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však povaţoval za dôleţitejšiu ako múdrosť. Predpokladal, ţe človek sám sa rozhodne, či svo-

ju inteligenciu pouţije morálnym alebo nemorálnym spôsobom (Gardner, 2007; Clarken, 

2010). Uvedomoval si však, ţe inteligencia v sebe reprezentuje i morálne inteligentné správa-

nie, čo indikuje niekoľko neobjasnených premís o kultúrnej špecifickosti, komplexnosti 

a rozmanitosti v chápaní dobra a zla (Gardner, 2007). 

H. Gardner zdôrazňoval, ţe kaţdý z nás disponuje istou mierou v rámci kaţdej 

z uvedených inteligencií, avšak vyvíjajú sa relatívne samostatne, na čo poukazuje aj I. Ruisel 

(2004). Obaja uvedení autori konštatujú, ţe sa zdokonaľujú rozmanitým, špecifickým tem-

pom, ale aj to, ţe nevzrastajú izolovane. Profil inteligencie jednotlivca pozostáva potom 

z kombinácie silných a slabých aspektov jednotlivých inteligencií, čo mu umoţňuje riešiť 

konkrétne problémy s rôznou kvalitou. Na základe týchto predpokladov vysvetľujeme to, ţe 

kaţdý z nás je v niečom dobrý a v niečom slabší (Sternberg, 2009).  

 

1.2.4 PERSONÁLNE INTELIGENCIE KONCEPCIE MNOHORAKÝCH INTELIGENCIÍ 

 

Z Gardnerovej teórie sa teraz zameriame na dva druhy inteligencie – intrapersonálnu 

a interpersonálnu, ktoré sa do určitej miery prekrývajú so sociálnou a emocionálnou inteligen-

ciou. Prvá sa zakladá na introspekcii a porozumení vlastným interným procesov a citov (in-

trapersonálna inteligencia) a druhá sa zaoberá správaním a potrebami druhých ľudí (interper-

sonálna inteligencia). 

H. Gardner (1993, 1999) definuje personálne typy inteligencie najmä z vnútorného 

hľadiska osobného bytia. Za významný aspekt povaţuje schopnosť človeka nájsť cestu 

k osobnému emocionálnemu fungovaniu. Zdôrazňuje, ţe v prvom rade je potrebné poznať 

vlastný rozsah citov, rozoznať ich obsah, druhy, dokázať ich opísať, priradiť im určitú hodno-

tu a symboly. Uvedomenie si nášho preţívania potom umoţní pochopiť vlastné vonkajšie pre-

javy s cieľom naučiť sa ich ovládať. Vo svojej elementárnej podobe vyjadruje intrapersonálna 

inteligencia na seba zameranú schopnosť rozlíšiť hranicu medzi záţitkom šťastia a záţitkom, 

ktorý mi spôsobuje bolesť a následne diferencovať, či v danej situácií vytrvám alebo nie. 

Druhý typ personálnej inteligencie otočil H. Gardner (1993, 1999) k ľuďom. Jej podstatu tvo-

ria schpnosti a zručnosti vnímať iných a diferencovať medzi nimi, najmä vzhľadom na ich 

charakter, motiváciu, zámer a náladu.  

Z hľadiska personálnych inteligencií je primárnym východiskom priebeh uvedomova-

nia si vlastného Ja. Rozvinutie vedomia vlastného Ja sa povaţuje za najväčší úspech a za naj-

dôleţitejšiu schopnosť človeka, ktorá je kladená nad ostatné typy inteligencie, vrátane klasic-
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kej inteligencie. Vlastná osobitosť a porozumenie sebe samému sú do veľkej miery ovplyv-

ňované tým, ako sa správajú ľudia z najbliţšieho sociálneho okolia a vice versa, preto intra- 

a interpersonálna inteligencia fungujú vo vzájomnej koexistencii a interakcii. 

Javí sa to tak, ţe v koštrukte emocionálnej inteligencie, ktorá nás v rámci tejto práce 

zaujíma najviac, sú do určitej miery obsiahnuté obe personálne zloţky teórie mnohorakých in-

teligencií H. Gardnera. Prienik vnímame pri interpersonálnej inteligencii, pri ktorej rovnako 

dochádza aj k prekrývaniu sa so sociálnou inteligenciou. Významný prienik je zrejmý 

pri intrapersonálnej inteligencii, avšak tu sa prekrývajú aspekty oboch druhov inteligencie (in-

trapersonálnej a emocionálnej) s osobnostnými črtami. Naznačené prieniky však neznamenajú 

úplnú totoţnosť. Vzájomné vzťahy personálnych inteligencií a emocionálnej inteligencie ne-

boli nikdy výskumne overované vzhľadom na to, ţe neexistujú psychometricky validné 

a reliabilné nástroje na posúdenie úrovne Gardnerových inteligencií
2
.  

 

1.2.5 MORÁLNA INTELIGENCIA 

 

Na prelome storočí sa začína kreovať morálna inteligencia, na ktorú ako prvý upozornil 

A. Hass v roku 1998. Hlbšou teoretickou analýzou (Kaliská, 2013a, 2013b) sme identifikovali 

tri teoretické rámce morálnej inteligencie, ktoré boli predstavené teoretikmi, výskumníkmi či 

pedagógmi z rôznych vedných oblastí, čo do značnej miery determinovalo aj ich konceptuali-

záciu. Prvý prístup zasadil morálnu inteligenciu do historicko-evolučno-teologicko-

filozofického kontextu, druhý do oblasti manaţérstva a vedenia úspešných firiem a tretí do 

školského a poradenského prostredia, pričom poukazuje na nutnosť formovať základy morál-

nosti uţ od raných vývinových štádií jednotlivca. 

R. H. Clarken (2010) zjednotil ukazovatele morálnej inteligencie a prirovnal ich 

k morálnym princípom pravdy, lásky a spravodlivosti. Morálnu inteligenciu tak moţno cha-

rakterizovať ako schopnosť dodrţiavať princípy pravdy, lásky a spravodlivosti. Analyzovaní 

autori (Lennick, & Kiel, 2008; Borba, 2001; Coles, 1997; Bradshaw, 2009) sa zhodujú v kon-

štatovaní, ţe práve schopnosť disponovať morálnou kompetenciou vytvára fundamentálny zá-

klad morálnej inteligencie. Avšak morálna inteligencia vychádza nielen z morálnej kompeten-

                                                             

2 H. Gardner nás osobne informoval, ţe on sám sa nikdy nepodujal vytvoriť nástroj na meranie jednotlivých inte-

ligencií v zmysle svojej teórie, ale odporučil nám jeden takto zameraný nástroj – neštandardizovaný dotazník 

Multiple Intelligence Test od B. Shearera (www.achieve-goal-setting-success.com, 2007). Prvé empirické verifi-

kácie slovenskej verzie tohto nástroja sme začali robiť v rámci vedených diplomových prác. 
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cie alebo úrovne jednotlivých inteligencií, ale aj z úrovne rozvoja morálneho svedomia ako 

jedinečnej psychickej kvality v osobnostnej štruktúre jednotlivca. Morálne usudzovanie tak 

vďaka svedomiu nie je dané len súhlasom alebo odmietnutím zo strany verejnej mienky, ale je 

determinované predovšetkým sebaschvaľovaním alebo sebaodsúdením za svoje činy. Čím je 

svedomie jednotlivca vo svojich psycho-spirituálnych osobitostiach zrelšie, tým je jednotlivec 

schopný morálne inteligentnejšie konať (Grác, 2008).  

V širšom kontexte morálnu inteligenciu vystihujeme ako schopnosť aplikovať etické 

princípy pri dosahovaní cieľov a hodnôt, či pri realizovaní činností, ako schopnosť rozlišovať 

medzi dobrom a zlom, i ako schopnosť robiť správne rozhodnutia v prospech nielen seba, ale 

aj ostatných. Predpokladáme, ţe sa skladá z osobnostných, sociálnych, psychických, emocio-

nálnych a morálnych zručností, ktoré tvoria základ charakteru človeka. Jeho morálne správa-

nie vychádza zo silných etických presvedčení, ktoré vyuţíva pri morálne správnom a čestnom 

konaní. V uţšom význame charakterizujeme morálnu inteligenciu ako schopnosť riešiť situá-

cie s morálnym problémom morálne správne. Morálny problém je problém v kontexte dob-

ra/zla, čestnosti/nečestnosti, spravodlivosti/nespravodlivosti vo vzťahu k hodnotám, motívom 

a/alebo k zmyslu ľudského konania (viac in Kaliská, 2013a, 2013b; Kaliský, 2013). 

Hoci morálna inteligencia obsahuje niektoré aspekty Gardnerovej interpersonálnej 

(schopnosť rozpoznať zámery, pocity a motivácie iných) a intrapersonálnej inteligencie 

(schopnosť pochopiť seba samého a vyuţiť tieto informácie pri autoregulácii) a súvisí aj so 

sociálnou a emocionálnou inteligenciou, nie nimi bezo zvyšku vysvetliteľná. Hlavný rozdiel 

morálnej inteligencie oproti ostatným uvedeným spočíva v tom, ţe emocionálna, sociálna či 

personálne inteligencie sú hodnotovo neutrálne, kým morálna inteligencia priamo vychádza 

z hodnôt jednotlivca (Clarken, 2009). Čo sa týka nami primárne sledovanej emocionálnej in-

teligencie, tak práve ona mala v dobe svojho zrodu u niektorých autorov vysoký prekryv 

s morálnou inteligenciou, nakoľko bola definovaná aj ako „celkový charakter“ človeka (napr. 

Goleman, 1995; Gowing, 2001). 

 

1.2.6 SOCIÁLNA INTELIGENCIA 

 

Najrozsiahlejšie prieniky emocionálnej inteligencie moţno predpokladať so sociálnou inteli-

genciou (okrem iného sme súvislosť týchto dvoch konštruktov sledovali aj výskumne v rámci 

overovania konštruktovej validity nástroja na meranie emocionálnej inteligencie – pozri pod-

kapitolu 4.6). 
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Uţ v roku 1920 upozornil E. L. Thorndike, ţe okrem abstraktnej inteligencie je ţiadu-

ce venovať pozornosť aj mechanickej, t. j. praktickej inteligencii a sociálnej inteligencii.  

Prvotné neúspechy pri jej overovaní
3
 na čas síce utlmili, ale neodradili vedcov a za posled-

ných tridsať rokov sa opätovne etabluje výskum sociálnej inteligencie, ktorý sa koncentruje 

najmä na jej empirickú operacionalizáciu (Silvera, Martinussen, & Dahl, 2001), na rozdiely 

v jej jednotlivých dimenziách (Baumgartner, & Vasiľová, 2006; Baumgartner, & Ištvániková, 

2008; Fedáková, & Jeleňová, 2004) i na jej vzťahy so vzdialenými či blízkymi konštruktami 

(akademickou, morálnou, praktickou i emocionálnou inteligenciou). 

Podľa pôvodnej definície E. L. Thorndika (1920), sociálna inteligencia znamená 

schopnosť porozumieť a riadiť muţov i ţeny, chlapcov i dievčatá, konať rozumne v ľudských 

vzťahoch, pričom podľa S. Weisovej a H. M. Süsseho (2007) je práve táto definícia kľúčová 

aj v rámci súčasných výskumov. Pri vymedzovaní sociálnej inteligencie bývajú zdôrazňované 

jej rôzne komponenty akcentujúc kognitívne aspekty, najmä schopnosť porozumieť iným ľu-

ďom (napr. Barnes, & Sternberg, 1989). Taktieţ sa zdôrazňuje dekódovanie sociálnych signá-

lov, efektivita pri sociálnom správaní a schopnosť úspešne pôsobiť na iných ľudí (napr. Ford, 

& Tisak, 1983). Na základe Thorndikovej definície sa sociálna inteligencia diferencuje na dve 

oblasti: sociálno-kognitívnu a sociálno-behaviorálnu. Za sociálno-kognitívnu sa povaţuje 

vnímanie verbálnych a neverbálnych prejavov človeka, porozumenie ľuďom a ovládanie spo-

ločenských pravidiel, kým pod sociálno-behaviorálnou oblasťou sa rozumie schopnosť jednať 

s ľuďmi, porozumieť ich mysleniu, cíteniu a správaniu a následne voliť adekvátne formy 

správania (Austinová, & Saklofske, 2007b; Silver, Martinussen, & Dahl, 2001; Orosová, 

2004; Baumgartner, & Vasiľová, 2006; Makovská, & Kentoš, 2006; Birknerová et al., 2013  

a iní).  

Obe hlavné zloţky sociálnej inteligencie – porozumenie a schopnosť konať v súlade so 

sociálnymi poţiadavkami sa stali nosnými východiskami pre ďalšie teoretické koncepcie. 

Medzi takého patria napríklad pokusy o operacionálnu definíciu sociálnej inteligencie ako 

schopnosti poradiť si s ľuďmi. Medzi ďalšie charakteristiky, resp. konštrukty, ktoré boli v 50. 

rokoch minulého staročia zahrnuté pod pojem sociálnej inteligencie, patria empatia, sociálna 

citlivosť, vcítenie, osobnostná percepcia, interpersonálne súdy, decentrizmus (ako protipól 

egocentrizmu), čo determinovalo jej alternatívne označenie ako emocionálna inteligencia, 

                                                             

3 Známy je výrok L. Cronbacha z roku 1960, podľa ktorého aj napriek 50-ročným snahám urobiť zodpovedné 

závery k operacionalizácii konštruktu sociálnej inteligencie, to nie je moţné, pretoţe tento konštrukt bolo ne-

moţné „definovať a merať“ (in Mayer et al., 1990). 
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praktická inteligencia, sociálna kompetencia a pod. (Ruisel, 2004, 2013; Verešová, 2011). So-

ciálnu kompetenciu niektorí autori (napr. Greenspan, & Gransfield, 1992) vysvetľujú ako 

všeobecnejšiu, pokrývajúcu intelektuálne aj neintelektuálne aspekty. Potom k intelektuálnym 

aspektom radia praktickú a sociálnu inteligenciu. 

Sociálna inteligencia je podmienená základnými sociálnymi schopnosťami. Sú to akési 

„stavebné kamene“, ktoré vytvárajú globálnu sociálnu kompetenciu. Tieto základné schopnos-

ti môţu mať tri formy: schopnosť odovzdávať podnety (expresivita), schopnosť prijímať pod-

nety (senzitivita) a schopnosť regulovať komunikačný proces. Sociálnu inteligenciu chápu  

J. Štikař et al. (2003, s. 99) ako „schopnosť adekvátneho správania sa v medziľudských vzťa-

hoch“, čo nás vedie smerom k emóciám, k ľudským kontaktom. C. Kosmitzki a O. P. John 

(1993) v nej vyčlenili nasledovné zloţky: a) percepcia psychických stavov a nálad iných ľudí, 

b) všeobecná schopnosť vychádzať s inými ľuďmi, c) poznanie sociálnych pravidiel, d) vhľad 

a vnímavosť pre komplexné sociálne situácie, e) pouţívanie sociálnych techník k manipulácii 

inými, f) schopnosť prevzatia perspektívy iných, g) sociálna adaptácia. R. J. Schneider,  

P. L. Ackerman a R. Kanfer (1996) zase uvádzajú sedem dimenzií sociálnej inteligencie:  

extraverzia, vrelosť, sociálny vplyv, sociálny vhľad, sociálna vnímavosť, sociálna primera-

nosť a sociálne prispôsobenie. Ako konštatujú D. H. Silvera, M. Martinussen a T. I. Dahl 

(2001), niektoré z dimenzií sociálnej inteligencie úzko súvisia s emocionálnou inteligenciou, 

iné však skôr s osobnostnými črtami, ako je napríklad extraverzia.  

 

Jedným z vysvetlení vzájomnej komplementarity sociálnej a emocionálnej inteligencie je re-

flektovanie „časovej následnosti“ (Neubauer, & Freudenthaler, 2007), kde emocionálna inte-

ligencia je povaţovaná za mladšiu inteligenciu vychádzajúcu práve zo sociálnej inteligencie. 

Emocionálna inteligencia predstavovala istú súčasť sociálnej inteligencie, napríklad pri kon-

cipovaní teórie emocionálnej inteligencie J. Mayera a P. Saloveya (1993, 1997). Títo dvaja 

autori prvého a najznámejšieho modelu emocionálnej inteligencie konštatovali, ţe emócie sú 

v podstate sociálne determinované prejavy správania. A tak na začiatku svojho výskumu 

predpokladali, ţe sociálna inteligencia je emocionálnej nadradená. Naopak, D. Goleman 

(1997) hovorí o sociálnej inteligencii ako o oblasti, ktorá je pod vplyvom emocionálnej. 

Uvedomujeme si, ţe analýza základných charakteristík oboch koncepcií inteligencie je 

náročná, keďţe nemajú spoločný teoretický rámec, ktorý by uľahčil ich operacionalizáciu. 

Spoločné prvky sa nachádzajú predovšetkým v metodológii a spôsoboch merania (metódy za-

loţené na výkone, metódy sebahodnotenia, metódy hodnotenia z pohľadu iných, metódy zalo-

ţené na posudzovaní správania iných a sebapopisné metódy). Napríklad K. Vasilová 
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a F. Baumgartner (2008) konštatujú, ţe sebapopisná metóda je vhodnejšia v oblasti sociálnej 

inteligencie, čo sa predpokladá však aj v oblasti črtovej emocionálnej inteligencie (na rozdiel 

od emocionálnej inteligencie ako schopnosti). K. V. Petrides, M. Mason a N. Sevdalis (2010) 

tvrdia, ţe práve teória črtovej emocionálnej inteligencie otvára moţnosti aj pre operacionali-

záciu ostatných nových druhov inteligencie, teda aj sociálnej. Sám Petrides (2009) ponúka 

riešenie v koncipovaní črtovej sociálnej inteligencie, ktorú definuje ako konšteláciu sociál-

nych sebapercepcií nachádzajúcich sa na niţších úrovniach osobnostných hierarchií. Črtová 

sociálna inteligencia by teda mala zahŕňať sebepripísané sociálne schopnosti a zručnosti. Tak-

tieţ koncipuje i dotazník na meranie tejto sociálnej inteligencie TSIQue, ktorý práve overuje 

(2010, 2011c). 

Ďalšie teoretické úvahy (Kangová et al., 2007; Austin, & Saklofske, 2007; Schulze, 

& Roberts, 2007 a iní) sa zameriavajú na kryštalickú a fluidnú podobu sociálnej 

i emocionálnej inteligencie na základe charakteristík a princípov všeobecnej inteligencie. 

Emocionálna inteligencia by mala byť odrazom dosiahnutých deklaratívnych a procesných 

znalostí, teda kryštalickej schopnosti, avšak S. Kangová et al. (2007) toto vymedzenie pova-

ţujú za nekompletné a dopĺňajú, ţe deklaratívne aj procesné znalosti o známych sociálnych 

udalostiach (napr. pravidlách spoločenskej etikety) odráţa aj sociálna inteligencia. V sociálnej 

oblasti a jej kryštalickej časti sa reflektuje jednotlivcom nadobudnutá zásoba poznatkov 

o sociálnom svete, vrátane slovníka pre vyjadrenie sociálneho správania a situácií. Fluidné 

komponenty týchto inteligencií by zase mali odráţať schopnosti človeka rýchlo a správne rie-

šiť problémy, ktoré vznikajú v nových situáciách. Zdôrazňujeme však, ţe rozsiahle sociálne, 

emocionálne a všeobecné akademické znalosti sú predpokladom ich pruţného uplatnenia 

v praxi. Ale to, ţe ich niekto má, ešte nezaručuje ich pruţné uplatnenie. Znamená to, ţe člo-

vek môţe byť veľmi vnímavý voči svojmu preţívaniu aj preţívaniu iných, do hĺbky rozumieť 

sociálnym situáciám, teda jednoducho byť emocionálne a sociálne erudovaným, ale nemusí 

vedieť zvaţovať alternatívne vysvetlenia alebo meniť svoje stratégie, teda nemusí vedieť 

pruţne reagovať v sociálnych situáciách (Kangová et al., 2007). 

Z vyššie uvedeného vyplýva konceptuálna blízkosť emocionálnej, sociálnej, ale aj 

praktickej inteligencie, avšak kaţdá z nich má aj svoje špecifiká. Ich vzájomné vzťahy sú za-

tiaľ nedostatočne empiricky overené. Problematická sa javí aj ich operacionalizácia 

a umiestnenie v systéme existujúcich psychologických teórií, kde hraničia s emóciami 

i s poznávacími procesmi, ale tak isto aj ich metodologická rovina, keďţe neexistujú psycho-

logickou komunitou jednoznačne akceptované psychometricky validné a reliabilné nástroje na 

ich meranie. 
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1.2.7 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK NOVÝCH DRUHOV INTELIGENCIÍ 

 

Zhrnutie základných charakteristík staro-nových druhov inteligencií, ich podobností 

a rozdielov vo vzťahu k emocionálej inteligencii prezentujeme v nami vytvorenej nasledujú-

cej prehľadovej tabuľke 2 (z triarchickej koncepcie inteligencie sme sa zamerali len na prak-

tickú inteligenciu a z Gardnerovej koncepcie mnohorakých inteligencií len na interpersonálnu 

a intrapersonálnu inteligenciu, kde sú najjasnejšie prieniky s emocionálnou inteligenciou, kto-

rej hlbšiu analýzu potom prezentujeme v nasledujúcich kapitolách). 

 

Široký vedecký, ale i laický, záujem o nové druhy inteligencií neutícha ani v súčasnosti. Na-

príklad R. Emmons v roku 2000 (in Ruisel, 2006) kreoval nový typ spirituálnej inteligencie 

ako schopnosti vyrovnať sa s existenciálnymi záleţitosťami, schopnosti dosiahnuť isté spiri-

tuálne stavy a schopnosti duchovne vplývať na iných, čo sa výrazne prekrýva s Gardnerovou 

existenciálnou inteligenciou. K týmto teóriám sa pridávajú ďalšie nové naivné, ekonomické 

i populárne ladené (napríklad ekologická inteligencia, Goleman, 2009), či kuriózne (sexuálna 

inteligencia, Klein, 2012) druhy inteligencií. 

 



 

30 

 

Tabuľka 2 Základné charakteristiky nových druhov inteligencie 

 

Charakteristiky 

Všeobecná/ 

analytická inteligen-

cia 

Gardnerova koncepcia MI 
Praktická inteli-

gencia 

Morálna inte-

ligencia 

Sociálna inte-

ligencia 

Emocionálna inteligencia 

interpersonálna intrapersonálna ako schopnosť ako črta 

Primárna koncep-

cia E. L. Thorndika 
teoreticko-abstraktná Sociálna 

prakticko-
konkrétna, 

mechanická 

- sociálna sociálna sociálna 

Prví výskumníci 

F. Galton, W. Stern, 

A. Binet, T. Simon, 

Spearman, R. Cattel 

H. Gardner (1983) 

R. Sternberg 

(1997)  

A. Newell, 

R.Wagner, I. Ru-

isel 

A. Hass (1998) 
E. L. Thorndi-

ke (1920) 

P. Salovey, J. 

Mayer (1990) 

N. Schutte 

(1998), K.V. 

Petrides (2001) 

Podmienenosť dedičnosť, prostredie 
široké prostre-

die 

dedičnosť, 

široké prostre-

die 

široké prostredie 
sociálne pro-

stredie 

sociálne pro-

stredie 

sociálne pro-

stredie 

dedičnosť, 

soc.prostredie 

Kognitívne zloţky 
všeobecné, špecifické 

schopnosti 
- - skryté poznatky - 

vyuţiť sociálne 

schopnosti 

vyuţiť intelekt 

pri emóciách 

sebapercepcia 

pri emóciách 

Poznatky 
explicitné 

(merateľné) 

implicitné 

(zamerané na 

druhých) 

implicitné 

(zamerané na 

seba) 

implicitné 

(zamerané na 

všetko okolo nás) 

implicitné 

(svedomie) 

implicitné 

(zamerané na 

druhých) 

implicitné 

(zamerané na seba) 

Behaviorálne  

zloţky 

vedomá kontrola 

mentálnych procesov 

pri rozhodovaní, 

vedie k odkrytiu kog-

nitívneho riešenia 

problémov 

porozumenie 

potrebám 

a správaniu 

druhých 

introspekcia pri 

porozumení in-

terných proce-

sov a citov 

schopnosť riešiť 

neštruktúrované 

problémy, 

schopnosť 

úspešne sa adap-

tovať na prostre-

die 

aplikovať etic-
ké princípy, 

rozlišovať me-

dzi dobrom 

a zlom, robiť 

správne roz-

hodnutia v pro-

spech seba 

i druhých, mo-

rálne svedomie 

schopnosť po-

rozumieť iným, 

schopnosť 

úspešne pôso-

biť na iných 

schopnosť 
monitorovať 

vlastné city, 

city iných, ve-

dieť ich dis-

kriminovať, 

vedieť ich vy-

uţiť, usmerniť 

svoje myslenie 

a aktivitu 

individuálne 

rozdiely 

v sebapercepcii 

spracovania 

emocionálnych 

informácií 

a behaviorálne 

dispozície 

Počet dimenzií rôzny rôzny rôzny rôzny rôzny rôzny rôzny rôzny 

Charakter dimenzií kognitívny sociálny 
osobnostný, 

črtový 

praktický, 

efektívny 

v ţivote 

predovšetkým 

morálny 

a sociálny 

predovšetkým 

sociálny 

predovšetkým 

zameraný na 

preţívanie 

predovšetkým 

zameraný 

na osobnosť 
a preţívanie 
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Jedna z dimenzií adaptácia adaptácia sebaúcta 

adaptácia, 

modifikácia, 

zmena 

morálny cha-

rakter 

sociálna adap-

tácia 

percepcia a re-

gulácia emó-

cií, 

adaptácia 

percepcia 

a regulácia 

emócií, 

sebaúcta 

Viazanosť na ob-

sah pri usudzovaní 
vysoká vysoká niţšia ţiadna aţ vysoká 

viazanosť na 

hodnoty 
vysoká vysoká vysoká 

Vzťah k niektorým 

psychologickým 

konštruktom 

prieniky zisťované vo 

výkonových testoch, 

v školskom prospechu 

osobnosť, in-

terakcie, ko-

munikácia, 

správanie, 

charakter, mo-

tivácia, preţí-
vanie 

osobnosť, seba-

koncept, 

osobnostné črty 

emocionálna in-

teligencia, 

sociálna inteli-

gencia, 

interpersonálna 
inteligencia, 

osobnosť, hod-

noty, morálka, 

múdrosť, cha-

rakter 

emocionálna 

inteligencia, 

praktická inte-

ligencia, 

sociálna kom-

petencia, 

interpersonálna 
inteligencia, 

empatia 

osobnosť, 

správanie, pre-

ţívanie 

výkon v práci, 

vodcovstvo, 

spokojnosť, 

poruchy 

a problémy,  

šťastie, zdra-

vie,  
spolupráca, 

prosociálnosť 

Verifikovaný vzťah 

k všeobecnej  

inteligencii 

- - - 
blíţiaci sa nule, 

nulový, záporný  
- 

niektoré 

dimenzie 

nízky 

nulový aţ 

stredne tesný 
nulový 

Verifikovaný vzťah 

k osobnostným  

faktorom 

nejednoznačný vysoký vysoký malý vyšší vyšší 

nulový, stred-

ne tesný aţ 

vysoký 

stredne tesný 

aţ vysoký 

Verifikovaný vzťah 

k výkonom,  

úspechu v ţivote 

nízky (20%) aţ stred-

ný 

súvisí s vývinom vedomia vlast-

ného Ja 
vysoký - vyšší stredný stredný 

Vzťah k iným  

druhom 

inteligencie 

akademická inteligen-

cia 

(podľa Sternberga) 

emocionálna, sociálna inteligen-

cia 

emocionálna in-

teligencia, 

sociálna inteli-

gencia, 
interpersonálna 

inteligencia 

sociálna, emo-

cionálna, spiri-

tuálna 

a existenciálna 
inteligencia 

emocionálna 

inteligencia, 

interpersonálna 
inteligencia 

sociálna inteligencia, praktická, 

interpersonálna 

a intrapersonálna inteligencia 

Vzťah ku kryšta-

lickej inteligencii 

podmienená prostre-

dím, výchovou, vzde-

laním, uplatnenie 

schopností, vedomostí 

a minulej skúsenosti 

schopnosť riešiť situácie vyplý-

vajúce zo ţivota 

kultivovaná zna-

losť okolitého 

meniaceho sa 

prostredia 

- 

poznatky 

o sociálnom 

svete, sociálne 

správanie, 

situácie zaţité 

počas ţivota 

poznatky o preţívaní, pruţné 

regulovanie emocionálnych re-

akcií, kultivovanosť počas ţivo-

ta 
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Vzťah k fluidnej 

inteligencii 

podmienená genetic-

ky, schopnosť ab-

straktne uvaţovať, 

syntetizovať 

schopnosť riešiť situácie vyplý-

vajúce zo ţivota 

schopnosť rých-

lych reakcií na 

nové situácie, na 

meniace sa  

podmienky  

prostredia 

- 

schopnosť 

rýchlo a správ-

ne riešiť prob-

lémy v nových 

sociálnych  

situáciách 

rýchlo a správne riešiť nové  

situácie, 

vysvetliť príčiny emócií, vyuţí-

vať ich na aktiváciu myslenia 

S vekom klesá rastie rastie 
vplyvom skúse-

ností rastie 
rastie 

vplyvom skú-

seností rastie 
rastie rastie 

Vonkajšia 

ovplyvniteľnosť 
nízka vysoká stredná vysoká vysoká vysoká vysoká stredná 

Diagnostické  

metódy 
výkonové testy 

H. Gardner nevytvoril vlastný 

test na meranie MI 
 

Multiple Intelligence Test – MI 

autora B. Shearera (2007) 

psychometrické 

testy – reálnejší 

charakter 

 

etnografické  
metódy: 

pozorovanie, 

rozhovor, simu-

lácie reálnych si-

tuácií 

jediná sebapo-

pisná metóda 

(Moral Compe-
tence Invento-

ry, Kiel, 

& Lennick, 

2001) 

psychometrické 

testy sociál-

nych spôsobi-

lostí, 

sociálny výkon 
 

sebapopisné 

metódy 

 

osobnostné 

výkonové  
testy 

sebapopisné 
metódy 

Proces – produkt 

proces a konkrétny 

produkt, 

konvergentné 

myslenie 

extrospekcia 

a schopnosť 

vnímať iných 

introspekcia 

schopnosť 

a skúsenosť, 

konvergentné a 

divergentné  

myslenie 

hodnoty, 

charakter, 

múdrosť 

schopnosť 
regulovať  

preţívanie 

regulovať  

preţívanie 
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V nasledujúcich kapitolách monografie sa zameriavame uţ špecificky na emocionálnu inteli-

genciu. Teoretické východiská k danej problematike s dôrazom na vyššie spomínané nové 

druhy inteligencie sa pokúsime zhrnúť v nasledovných odstavcoch. 

Uţ Gardnerova koncepcia mnohorakých inteligencií vytvára základ pre formovanie 

ďalšieho druhu inteligencie – emocionálnej inteligencie (EI). Primárne paralely s EI existu-

júv dvoch jej základných typoch, v interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencii. Ale prie-

niky sú jasné i s morálnou („dobrý charakter“), sociálnou a praktickou inteligenciou. V rámci 

všetkých týchto druhov inteligencie existuje charakteristika základných predpokladov emo-

cionálnej inteligencie. Schopnosti rozpoznať náladu, temperament, motiváciu, potreby dru-

hých ľudí a vhodne na ne reagovať sú jadrom interpersonálnej inteligencie, t. j. inteligencie 

medziľudských vzťahov. Na druhej strane je to prístup k vlastnému preţívaniu, k vlastným ci-

tom, schopnosť ich identifikovať, diferencovať a regulovať pri vlastnom rozhodovaní 

a konaní. Zhrnieme, ţe jednotlivec v kaţdodennom ţivote potrebuje schopnosti ako sú seba-

poznanie, sebauvedomenie, poznanie a ovládanie vlastných emócií, schopnosť motivácie, 

empatie, ako aj schopnosť regulovania optimálneho fungovania v oblasti medziľudských 

vzťahov, čo je determinované implicitnými, t. j. skrytými poznatkami.  

Na emocionálnu inteligenciu moţno nazerať ako na schopnosť poznať a ovládať vlast-

né emócie, ako aj emócie druhých ľudí, čo determinuje, ako sa jednotlivec v sociálnom pro-

stredí presadí svojimi schopnosťami a zručnosťami. Pre optimálne fungovanie osobnosti sú 

potrebné nielen rozumové schopnosti (rozhodovanie na základe logiky), ale aj schopnosti za-

merané na adekvátne fungovanie a regulovanie preţívania, čo je obsiahnuté v konštrukte 

emocionálnej inteligencie. 
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2 PSYCHOLOGICKÝ KONŠTRUKT EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 
 

Psychologický konštrukt emocionálnej inteligencie (EI) má len nedávnu históriu. Spomenuli 

sme, ţe predchodcov samostatného konceptu EI vidíme najmä v Gardnerových personálnych 

inteligenciách a v Thorndikeovej sociálnej inteligencii. Po prvýkrát sa pojem „emocionálny 

kvocient“ objavuje v beletrii – v dvoch poviedkach C. Lansa v roku 1960 (in Mayer, & Salo-

vey, 1990). Následne uţ v roku 1966 vo vedeckých psychologických štúdiách B. Leuner 

(1966, in Zeidner et al., 2009) poukazuje na potenciálny vplyv halucinogénnej drogy LSD na 

liečenie ţien s „nízkou úrovňou emocionálnej inteligencie“ (tieto ţeny trpeli výraznými emo-

cionálnymi problémami v dôsledku ranej separácie od matky). W. Payne (1986) bol prvý, kto 

pouţil pojem emocionálna inteligencia. Zdôrazňoval, ţe uvedomovanie si svojho preţívania 

je základom pri výchove a vývine detí. Nezávisle od ostatných výskumníkov koncept EI roz-

pracoval aj S. Greenspan (1989), ktorý vnímal EI ako abstraktný teoretický systém, avšak ne-

podrobil ho hlbšej klarifikácii. H. Gardner (1999) vo svojej koncepcii personálnych inteligen-

cií taktieţ pracuje s charakteristikami EI, ale on sám popiera jej existenciu. 

 Po prvý raz je model emocionálnej inteligencie vo vzťahu iným konštruktom (inteli-

gencia a emócie) popísaný a definovaný aţ v roku 1990, v práci „Emotional Intelligence“ od 

P. Saloveya a J. Mayera. Na základe teoretickej analýzy konštruktov inteligencie a emócií de-

finujú autori emocionálnu inteligenciu ako podmnoţinu sociálnej inteligencie, ktorá predsta-

vuje schopnosť monitorovať vlastné city i city iných, vedieť medzi nimi diskriminovať 

a následnú schopnosť jednotlivca toto vyuţiť tak, aby usmernil svoje myslenie a aktivitu (Sa-

lovey, & Mayer, 1990). Zdôrazňujú, ţe v koncepte EI nachádzame dve pozície: jednak je to 

inteligencia potrebná na porozumenie emóciám a na druhej strane sú to dopady a vplyvy 

emócií na intelektuálny systém umoţňujúce jednotlivcovi tvoriť nové uţitočné myšlienky 

a nápady. V roku 1997 sú uvedené skutočnosti reflektované v základnej definícii emocionál-

nej inteligencie, ktorú predstavujú ako schopnosť vedieť vysvetliť príčiny svojich emócií, ako 

aj schopnosť vyuţívať emócie tak, aby skvalitnili naše procesy myslenia (Mayer, & Salovey, 

1997). 

Prví vedeckí priekopníci EI boli presvedčení o tom, ţe na jej označenie ako inteligen-

cie musí samotný konštrukt spĺňať základné kritériá inteligencií (Carroll, 1993, in Mayer,  

Caruso, & Salovey, 2000a). Sú to nasledujúce konceptuálne, korelačné a vývinové kritériá 

(Mayer et al., 2000a, 2004). 
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 Konceptuálne kritériá zahŕňajú predpoklad, ţe inteligencia musí byť operacionalizo-

vaná ako súbor psychických schopností, ktoré determinujú výkon jednotlivca 

a neoznačujú len jeho formy správania či osobnosti. V prípade EI sa teda musí jednať 

o schopnosti týkajúce sa emócií.  

 Korelačné kritériá predstavujú empirické poţiadavky kladené na konštrukt EI. Schop-

nosti, ktoré tvoria EI musia byť vo vzájomnom vzťahu a musia byť vzájomne previa-

zané – teda fungovať ako vzájomne prepojený celok. Taktieţ tieto schopnosti musia 

byť vo vzťahu k uţ existujúcim typom inteligencie, predovšetkým k všeobecnej inteli-

gencii. Avšak musí tam byť aj istá miera špecifickej variancie. 

 Vývinové kritérium vychádza z výskumných zistení A. Bineta a T. Simona, ţe schop-

nosti zahrnuté v EI by sa mali rozvíjať s vekom a rastom skúseností. 

 

Uvedené kritériá verifikovali Salovey a Mayer vo svojich výskumných štúdiách prostredníc-

tvom vytvoreného nástroja na meranie EI – Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS, 

Škála multifaktorovej EI). Podarilo sa im potvrdiť všetky vyššie spomenuté predpoklady exis-

tencie EI ako samostatného konštruktu inteligencie.  

Daní autori vo svojich výskumných zisteniach identifikovali aj súvislosť EI 

a všeobecnej inteligencie (druhé kritérium o inteligencii). Konkrétne doloţili, ţe EI vstupuje 

do vzťahu so všeobecnou inteligenciou (meranou Army Alfa testom a Wechslerovým testom; 

r okolo 0,40, Mayer et al., 2004; Mathews et al., 2007), avšak stále tam ostáva priestor na ich 

vzájomnú komplementaritu. Uvedené zistenia nás inšpirovali k teoretickej analýze hlavných 

rozdielov a podobností v charakteristikách a dispozíciach jednotlivcov disponujúcich vysokou 

mierou všeobecnej inteligencie na jednej strane a vysokou mierou emocionálnej inteligencie 

na druhej strane, ktorej výsledok sumarizujeme v nasledujúcej tabuľke 3 (samozrejme, ide 

o vyabstrahované typické, nie však nevyhnutné charakteristiky). 
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Tabuľka 3 Znaky jednotlivcov s dominantnou všeobecnou, resp. emocionálnou inteligenciou 

(spracované podľa: Brockert, & Braunová, 1997; Goleman, 1997, 2009) 

Vysoká všeobecná  

inteligencia 

Vysoká emocionálna  

inteligencia 

intelektuál spoločenský typ 

technické know-how sociálna uvedomelosť 

„knihomoľ“ riadi sa srdcom 

analytické, matematické,  

logické usudzovanie 

usudzovanie na základe 

emócií, preţívania 

myslenie, kognitívne  

procesy 

premýšľanie, hĺbanie 

asociovanie 

introspekcia asertivita 

vedomosti skúsenosti 

zhromaţďovanie faktov hľadanie nových ideí 

rozoznať zmysel sprostredkovať zmysel 

logické rozhodovanie 
rozhodovanie metódou  

pokusu a omylu 

geneticky dané 
moţnosť rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čas a pokoj pri riešení  

problémov 

tempo, napätie, stres pri 

riešení problémov 

rozmýšľa „hlavou“ 
uvaţuje intuitívne,  

„srdcom“ 

„tvrdé“ fakty „mäkké“ informácie 

analyticky všeobecne 

riadený rozumom riadený citom 

ľavá hemisféra pravá hemisféra 

ak a ale tu a teraz 

zvaţovanie spontaneita 

skúšať, overovať 
veriť v správnosť vlastného 

rozhodnutia, etické konanie 

slová a čísla ľudia a situácie 

pochopiť minulosť pôsobiť na budúcnosť 

logika emócie 

studený, jasný teplý, nejasný 

dištancovaný naviazaný 

ctiţiadostivosť, produktivita kontakty s ľuďmi, súcit 

egocentrický zameraný na skupinu 

izolácia, individualizmus zapojenosť, spolupráca 

emocionálne chladný, 

ironický 
nesebecký, starostlivý 

muţský faktor ţenský faktor 

kritičnosť pochopenie 

vzdelanie výchova 

zvýšená úroveň ašpirácií 
spokojnosť so sebou a so 

svojím ţivotom 

efektívny v škole efektívny v ţivote 
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Javí sa to tak, ţe môţeme konštatovať zjavné rozdiely v charakteristikách a predpokladoch 

jednotlivcov s vyššou mierou všeobecnej alebo emocionálnej inteligencie. D. Märtinová 

a K. Boecková (1998), L. Shapiro (1998), D. Goleman (2001), J. Mayer et al. (2004)  

a T. Goetz et al. (2007) však zdôrazňujú okrem ich diferencovanosti aj ich komplementaritu. 

Moţno len súhlasiť s tým, ţe obidva druhy inteligencie, resp. aj ďalšie inteligencie etablované 

na základe iných psychologických teórií, neexistujú izolovane. Práve naopak, je nevyhnutné, 

aby sme ich – predovšetkým v prostredí edukácie – rozvíjali, formovali a facilitovali 

vo vzájomnej prepojenosti. Ţiak s vysokým intelektovým potenciálom nemá automaticky za-

ručený úspech. Na to, aby sa mu podarilo dosiahnuť či uţ úspech napríklad v škole, 

vo vzťahoch (uţšie chápanie) alebo v ţivote – spojený so zmyslom ţivota a zodpovednosťou 

(širšie chápanie), objektívny alebo subjektívny, vonkajší alebo vnútorný (Szobiová, 

& Koutná, 2006), potrebuje sebadisciplínu, vytrvalosť, zodpovednosť, sebamotiváciu, seba-

naplnenie, svedomitosť či sebakontrolu, koncentráciu, vieru vo vlastné schopnosti a moţnosti, 

zodpovednosť za seba, ochotu prekonávať prekáţky a emocionálnu väzbu na to, čo chce do-

siahnuť, a tieto atribúty úzko súvisia práve s konštruktom emocionálnej inteligencie. 

E. Gajdošová a G. Herényiová (2002) vyzdvihujú EI najmä preto, ţe je moţné ju kul-

tivovať, facilitovať a podporovať v ktoromkoľvek veku vo väčšej miere ako všeobecnú inteli-

genciu, nakoľko sa jedná o menej geneticky zaťaţený konštrukt. D. Goleman (1995) 

a A. Kanitz (2008) ju dokonca nadraďujú všeobecnej inteligencii, čo však podnietilo vznik 

viacerých kritík (Hein, 2006). 

 

Neskôr, na začiatku 21. storočia, sa autori zaoberajúci sa emocionálnou inteligenciou začali 

odkláňať od myšlienky, ţe EI je súčasťou sociálnej inteligencie. Začali tvrdiť, ţe EI sociálnu 

inteligenciu presahuje, pretoţe sa týka nielen emócií reflektovaných v spoločenských situá-

ciách, ale aj vnútorného preţívania jednotlivca, pričom sa reflektujú napríklad aj emocionálne 

aspekty pri riešení problémov (Mayer et al., 2000a, 2004). Doteraz neuzavretá otázka vzťahu 

EI so všeobecnou inteligenciou však minimálne poskytuje nádej na úspech v ţivote pre kaţ-

dého človeka, ktorý si bude kultivovať emocionálne dispozície. Zmeny v nahliadaní, vysvet-

ľovaní a chápaní podstaty, pôvodu a základných charakteristík EI viedli k prudkému rozvoju 

záujmu širokej verejnosti o tréningy a programy rozvoja EI, ale aj k záujmu odborníkov, ved-

cov a výskumníkov, čo vyústilo do koncipovania viacerých modelov a teórií EI, ktoré analy-

zujeme v nasledujúcich podkapitolách. 
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2.1 HISTORICKÁ ANALÝZA KONŠTRUKTU EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

 

Emocionalita a racionalita boli analyzované ako dva navzájom protikladné, no prepojené kon-

štrukty uţ od nepamäti. Začiatky by sme našli uţ u Aristotela v jeho esejách o vášni, kde vá-

šeň bola hybnou silou ľudského správania (Ruisel, 2003, 2014). Ako sme uţ naznačili, histó-

riu vedeckého konštruktu emocionálej inteligencie začali „písať“ J. Mayer a P. Salovey 

(1990). Súčasná história EI bola rozdelená na päť hlavných etáp (Mayer, & Ciarrochi, 2006) 

prezentovaných niţšie v tabuľke 4. My sme k nim doplnili šiestu etapu, ktorú vystihuje črtový 

prístup k emocionálnej inteligencii (práve ten sa stal centrom záujmu našej vedecko-

výskumnej práce). Do kaţdej etapy sme integrovali i ďalšie intervenujúce faktory, ktoré sme 

zaznamenali pri teoretickej analýze predovšetkým kritických náhľadov na konštrukt EI  

(Mathews et al., 2004, 2007). 

 

Tabuľka 4 Etapy vývinu konštruktu EI (spracované podľa: (Mayer, & Ciarrochi, 2006; Mat-

hews et al., 2004, 2007) 

 

Etapa Hlavný cieľ Predstavitelia Koncepcie 

1
. 

et
a
p

a
 

1
9
0
0
-1

9
6
9
 

In
te

li
g
en

ci
a 

a 
em

ó
ci
e 

–
 d
v
a 
sa
m
o
st
at
n
é 

p
sy
ch
o
lo
g
ic
k
é 
k
o

n
-

št
ru
k
ty

  

E.L. Thorndi-

ke 

(1920) 

 izolovanosť vo výskume emócií a inteligencie 

ako všeobecného g-faktora 

 kreovanie prvých testov na meranie IQ 

 prvé pokusy o koncipovanie a meranie sociál-

nej inteligencie 

 dominantné postavenie v empirických vý-

skumoch má tzv. kognitívna inteligencia  

 sporadický záujem o sociálnu inteligenciu 

2
. 

et
a
p

a
 

1
9
7
0
-1

9
8
9
 

P
re

d
ch

o
d
co

v
ia

 E
I 
–
 a
n
al
ý
za
 k
o
g
n
it
ív

-

n
y
ch

 p
ro

ce
so

v
 a

 e
m
ó
ci
í 
v
o
 v
zá
jo
m
n
ej
 

sú
v
is
lo
st
i 

C. Lans (1960)  

B. Leuner 

(1966) 

W. Payne 

(1986) 

S. Greenspan 

(1989) 

H. Gardner 

(1993) 

R. J. Sternberg 

(1987) 

 EQ 

 neexistuje presná definícia EI, napriek tomu 

viaceré koncepcie inteligencie s ňou počítajú 

 

 pouţíva sa pojem EI, ale bez nejakej bliţšej 

špecifikácie 

 

 koncepcia mnohorakých inteligencií, v ktorej 

personálne inteligencie vykazujú významné 

spoločné prieniky s EI 

 

 koncepcia triarchickej inteligencie, praktická 

inteligencia 
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3
. 

et
a
p

a
 

1
9
9
0
-1

9
9
3

 

P
rv
é 
p
u
b
li
k
ác
ie
 a

 v
ý
sk
u
m
y
 

k
 E

I P. Salovey a J. 

Mayer (1990; 

1993) 

 predstavili prvú definíciu EI, aspekty, ktoré ju 
tvoria a vypracovali prvý model EI  

 vytvorili prvý dotazník na meranie EI (MEIS) 

 prvý článok o EI v časopise Intelligence – zdô-

razňujú potrebu systematického výskumu 

 nový prepracovaný model EI – inšpiratívny aj 

v súčasnosti 

 definícia EI, ktorá sa pouţíva dodnes 

 revidovanie dotazníka na meranie EI 
(MSCEIT) 

4
. 

et
a
p

a
 

1
9
9
4
-1

9
9
7
 

P
o
p
u
la
ri
zá
ci
a 
E

I D. Goleman 

(1995) 

 

„What is your 

EQ?“ in Time 

magazine 

(1995) 

 prvá populárno-vedná kniha o EI Emocionálna 

inteligencia a popularizačný článok v časopise 

Time  

 vznik rôznych „dotazníkov EI“, ktoré „merajú 

EI“ bez operacionalizácie konceptu EI 

 ponuka konzultácií, školenií, tréningov 

a programov rozvoja EI 

5
. 

et
a
p

a
 

1
9
9
8

-s
ú

ča
sn

o
sť

 

V
ý
sk
u
m
, 
an
al
ý
za
, 

o
p
er
ac
io
n
al
iz
ác
ia
 

a 
in
št
it
u
ci
o
n
al
iz
ác
ia
 

k
o
n
št
ru
k
tu
 E
I 

Bar-onov mo-

del (EQ-i), 

Schuttovej 

model (SEIS), 

McDanielov 

model (SJT), 

Laneov model 

(LEAS) 

 vznikajú viaceré nové koncepcie EI, ako aj no-
vé nástroje na jej meranie 

 dochádza k hlbšej teoretickej a precíznejšej 

empirickej analýze vo vedecko-výskumných 
centrách 

 vzniká oddelenie na výskum EI na univerzite 
Yale, USA (2013) 

6
. 

et
a
p

a
 

2
0
0
1
-s

ú
ča

sn
o
sť

 

F
o
rm

u
je

 a
 e

ta
b
lu

je
 

sa
 d
ru
h
ý
 s
m
er
 

k
o
n
ce
p
tu
al
iz
ác
ie
 

E
I,

 o
b
ja

v
u
je

 s
a 

v
ý
-

ra
zn
á 

k
ri

ti
k
a 

E
I 

K. V.Petrides 

(1998) 

 

G. Mathews 

(2004) a G. 

Mathews et al. 

(2007) 

 prepracovaný, teoreticky a empiricky podloţe-

ný konštrukt črtovej emocionálnej inteligencie 

 

 kritika konštruktov EI 

 akceptovanie EI jedine ako kognitívno-

emocionálnej schopnosti 

 

Snaha o operacionalizáciu konštruktu EI v mnohých vedecko-výskumných centrách neutícha. 

Komplikovanosť samotného výskumu je podmienená nielen nejednoznačnosťou uchopenia 

konštruktu inteligencia, jeho komplementaritou s ostatnými psychologickými teóriami 

a modelmi (mnohofaktorové druhy inteligencie a osobnostné črty) a nedostatočnou metodoló-

giou, ale aj tým, ţe konštrukt EI obsahuje tak vedecké, ako aj populárne aspekty. V súčasnosti 

rozlišujeme tri typy modelov emocionálnej inteligencie – modely EI ako kognitívno-

emocionálnej schopnosti, zmiešané modely EI a modely črtovej EI.  
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2.2 EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO SÚČASŤ MODELU SCHOPNOSTÍ 

 

V súčasnej dobe je teda operacionalizácia konštruktu EI v kontinuálne prebiehajúcom empi-

rickom výskume charakteristickom snahou zachytiť jej obsah cez adekvátnu konceptualizá-

ciu, čo následne podnecuje vznik veľkého mnoţstva modelov emocionálnej inteligencie.  

J. C. Pérez, K. V. Petrides a A. Furnham (2007) však upozorňujú na to, ţe aj keď sú jednotli-

vé prvky modelov pomenované rôznymi názvami, ich pracovný význam zväčša zostáva rov-

naký a ţe dané modely sa skôr dopĺňajú, ako vylučujú. Podstatu kaţdého modelu viac-menej 

tvoria intrapersonálne a interpersonálne komponenty. Teda skôr, ako by medzi autormi nasta-

la zhoda pojmov, bolo navrhnutých niekoľko rôznych (a do rôznej miery sa prekrývajúcich) 

modelov emocionálnej inteligencie. Ako sme uţ naznačili vyššie, tieto modely moţno klasifi-

kovať do troch skupín – modely schopností, zmiešané modely a črtové modely EI.  

 

V rámci historickej analýzy konceptu EI sme spomenuli, ţe prvý model emocionálnej inteli-

gencie vypracovali psychológovia P. Salovey (Harvardská univerzita, USA) a J. Mayer (New 

Hampshirská univerzita, USA) v roku 1990 s názvom EI 90. Priniesli ním nový pohľad na 

vzťah medzi inteligenciou a emóciami, čo bolo výsledkom ich analýzy vplyvu emócií 

a emocionality na osobnosť. Navrhli koncept, v ktorom syntetizujú psychologické aspekty in-

teligencie a emócií. EI definovali ako „súčasť sociálnej inteligencie, pričom EI reprezentuje 

schopnosť sledovať vlastné a cudzie city a emócie, rozlišovať ich a vyuţívať tieto informácie 

vo svojom myslení a správaní“ (Mayer, 2006, s. 10). Táto definícia bola vyuţitá aj pri opise 

emocionálnych vlastností, ktoré sú dôleţité na ceste za úspechom. Podľa tohto modelu jadro 

EI tvoria tri vetvy duševných procesov, a to: 

a) posúdenie a vyjadrovanie emócií (u seba vo verbálnej i neverbálnej rovine 

a u ostatných na základe neverbálneho vnímania a empatie); 

b) regulácia a kontrola emócií (vo vzťahu k sebe a k ostatným); 

c) vyuţitie emócií adaptívnym spôsobom (vetva tvorená štyrmi subfaktormi: flexibilita 

v pouţívaní emócií, tvorivosť myslenia a pruţnosť plánovania, sebamotivácia a motivácia 

ostatných a schopnosť presmerovať svoju pozornosť, Mayer, & Salovey, 1990; Roberts 

et al., 2007). 

Kompetencie v oblasti posúdenia a vyjadrenia emócií, ako aj ich regulácie majú svoje nespo-

chybniteľné miesto medzi konštruktami emócií. Avšak kritici tohto pôvodného modelu (Neu-

bauer, & Freudenthaler, 2007) nesúhlasili predovšetkým s vetvou vyuţitia emócií, a to najmä 
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kvôli nejasnosti operacionalizácie základných pojmov, ktoré ju tvorili. Konkrétne išlo o prvky 

flexibilita plánovania a presmerovanie pozornosti, ktoré nemajú exaktnú špecifikáciu. Kritizu-

júci autori vyjadrili obavy, či implementovanie známych konštruktov do daného modelu ne-

bude potom reflektované v pochybnostiach o existencii EI ako nového druhu inteligencie. Na 

druhej strane J. Mayer a P. Salovey (1993) sa hájili tým, ţe EI tvoria jedinečné mechanizmy, 

ktoré môţu byť bázou pre spracovanie emocionálnych informácií. Akceptujúc relevantné pri-

pomienky kritikov prepracovali a vylepšili J. Mayer a P. Salovey v roku 1997 pôvodný model 

EI 90 na model pod názvom EI 97, v ktorom uţ je EI nekompromisne špecifikovaná ako  

duševná schopnosť odlišná od klasických sociálno-emocionálnych osobnostných vlastností. 

V tomto modeli autori eliminovali tretiu vetvu pôvodného modelu (vyuţitie emócií adaptív-

nym spôsobom) a substituovali ju novou oblasťou, ktorá sa vzťahuje k výkonu. Označili ju 

pojmom premýšľanie o emóciách. Následne definovali EI ako súbor emocionálnych schop-

ností rozdelených do štyroch tried, resp. vetiev (Mayer, & Salovey, 1997): 

I. Percepcia emócií – predstavuje vnímanie, interpretovanie, posudzovanie 

a vyjadrovanie emócií (prijímanie a rozpoznávanie emocionálnych informácií, základné 

zručnosti vo vzťahu k emóciám ako: identifikácia emócií u seba, schopnosť rozlišovať 

medzi správnym a nesprávnym vyjadrovaním emócií, schopnosť adekvátne vyjadrovať 

emócie a identifikovať emócie u druhých); 

II. Facilitovanie prostrednícvom emócií – zahŕňa vyuţitie emocionálnej podpory pri mys-

lení (ide o vyuţitie emócií ako prostriedkov na uľahčenie myslenia zameraním pozornosti 

na dôleţité informácie, podporu schopnosti vidieť veci z rôznych uhlov pohľadu, podporu 

nájsť konkrétne prístupy k riešeniu problémov, vyuţitie k usudzovaniu prostredníctvom 

vybavenia si citov či rôznych druhov nálad); 

III. Emocionálne porozumenie – znamená porozumieť emóciám a ich následnej analýze 

(týka sa kognitívneho spracovania emócií, čo predstavuje schopnosť: určiť emócie, vzťa-

hy medzi slovami a emóciami, interpretovať ich významy vo vzťahoch a schopnosť po-

rozumieť zloţitosti citov, či identifikovať rozdiely medzi emóciami); 

IV. Manaţment emócií – je premyslená regulácia emócií (predstavuje efektívne stratégie 

pri práci s emóciami s cieľom dosiahnuť emocionálny a intelektový rast a zahŕňa zruč-

nosti ako schopnosť zostať otvorený príjemným i nepríjemným citom, schopnosť posú-

diť, kedy sa emóciám poddať a kedy si od nich udrţiavať odstup, schopnosť premyslene 

sledovať emócie vo vzťahu k sebe a k ostatným, schopnosť zmierňovať negatívne emócie 

a posilňovať pozitívne bez toho, aby dochádzalo k vytesňovaniu informácií). 
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Štyri vetvy modelu EI sú hierarchicky usporiadané, čo znamená, ţe prvotnými psychickými 

procesmi sú schopnosť vnímať emócie a na samom vrchole je ich manaţovanie, resp. ich 

premyslená regulácia. Autori modelu predpokladali, ţe dosiahnutie vyššej úrovne je determi-

nované osvojením si schopností na niţších stupňoch a schopností v rámci jednej dimenzie sa 

taktieţ rozvíjajú vplyvom skúseností a vekom. 

Uvedeným modelom autori vymedzili EI ako psychickú schopnosť a odlíšili ju od 

osobnostných vlastností, na ktorých stavajú koncepcie Big Five či Eysenckova Giant Three 

(faktory psychotizmu, extraverzie a neurotizmu). EI ako schopnosť predstavuje aktuálnu 

schopnosť chápať, spracovávať a zatrieďovať prijímané emocionálne sýtené informácie. Ten-

to konštrukt tak patrí do sféry kognitívnych schopností a meria sa nástrojmi maximálneho vý-

konu (performance measures). Uvedený model EI sa stal základom operacionalizovania kon-

štruktu EI ako schopnosti a nestráca na svojom význame ani v súčasnosti. 

P. Salovey et al. (1990, 1995, 2002) predstavili taktieţ druhý typ tzv. vnímanej EI, kde 

sa posunuli ku koncepcii meta-emocionálneho preţívania. V tejto druhej koncepcii chceli vy-

uţiť sebaposudzovaciu škálu na identifikovanie emocionálnych schopností. Taktieţ chceli 

prekonať jeden z podľa nich najväčších nedostatkov súčasnej koncepcie črtovej EI, a to zahr-

nutie viacerých osobnostných čŕt (ako napríklad sebaúcta, motivácia, empatia), ktoré podľa 

nich do tradičnej koncepcie EI nepatria. Vo svojom modeli zachytili len sebapercepcie, ktoré 

sa týkajú vlastných emocionálno-kognitívnych schopností. Meta-emocionálne preţívanie 

predstavuje istú formu metapoznávania a reflektívneho spracovania emocionálnych stavov. 

Práve sebareflexívny aspekt EI charakterizovali pojmom „vnímaná EI“ (Salovey et al., 2002). 

Uvedenú koncepciu verifikovali prostredníctvom škály vytvorenej na meranie meta-

emocionálneho preţívania – Trait Meta-Mood Scale (TMMS, Škála črtovej meta-analýzy ná-

lad, 1995), ktorá mala posudzovať relatívne stabilné interindividuálne rozdiely v tendencii 

pozorovať vlastné emócie, jasne ich rozlišovať a efektívne regulovať (u nás sa verifikáciou 

psychometrických vlastností danej škály zaoberali V. Látalová a Ľ. Pilárik, 2014). Kritiké ná-

zory ohľadne tejto škály poukazujú na jej nedostatočné teoretické východiská, obmedzenie 

len na tri oblasti týkajúce sa emócií a problematické psychometrické vlastnosti (Petrides, 

2009). Kaţdopádne nás však koncepcia meta-emocionálneho preţívania priviedla k druhému 

z troch prístupov k emocionálnej inteligencii, a to ku konceptualizácii EI v zmysle zmieša-

ných modelov. 
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2.3 EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO SÚČASŤ ZMIEŠANÝCH MODELOV 

 

Niektorí z autorov zaoberajúcich sa emocionálnou inteligenciou (napríklad Bar-On, 1997, 

2005; Weisinger, 1998, in Neubauer, & Freudenthaler, 2007) ju chápu ako súbor nekognitív-

nych charakteristík, spôsobilostí a zručností, ktoré ovplyvňujú pripravenosť jednotlivca 

úspešne sa vyrovnávať s nárokmi a tlakom prostredia. Toto vymedzenie spadá do skupiny tzv. 

zmiešaných modelov EI, nakoľko zahŕňa okrem emocionálnych schopností aj osobnostné črty 

súvisiace s emocionalitou predstavujúce preferované správanie osobnosti a jej motiváciu. 

Dvomi najznámejšími zmiešanými modelmi EI sú modely D. Golemana (1995) a R. Bar-Ona 

(2005). 

 

Bar-On identifikoval nasledujúcich päť kľúčových faktorov, resp. všeobecných dimenzií,  

ktoré zahŕňajú 15 emočne sýtených charakteristík (Neubauer, & Freudenthaler, 2007):  

1. Intrapersonálne zručnosti obsahujú: 

 emocionálne sebauvedomenie (uvedomenie si vlastných emócií a ich pochopenie); 

 asertivitu (sebapresadenie a vyjadrenie emócií); 

 sebaúctu (uvedomenie, porozumenie a prijatie samého seba); 

 sebaaktualizáciu (vlastné smerovanie, sebakontrolu, slobodnú emocionálnu voľbu); 

 nezávislosť. 

2. Interpersonálne zručnosti obsahujú: 

 empatiu (pochopenie preţívania ostatných, schopnosť vcítiť sa do nich); 

 interpersonálne vzťahy (vytváranie a udrţiavanie si optimálnych vzťahov);  

 sociálnu zodpovednosť (spôsobilosť byť aktívnym členom sociálnej skupiny). 

3. Adaptabilitu tvorí: 

 riešenie problémov (konštruktívne riešenie osobných i sociálnych problémov); 

 testovanie reality (potvrdzovanie myšlienok a citov); 

 flexibilita (modifikácia preţívania podľa okolností). 

4. Zvládanie stresu zachytáva: 

 toleranciu voči stresu (aktívne copingové stratégie); 

 kontrolu impulzov (ovládanie impulzov). 

5. Všeobecnú náladu reprezentuje: 

 šťastie (spokojnosť s vlastným ţivotom); 

 optimizmus (pozitívny postoj k ţivotu). 
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Neskôr R. Bar-On (2005) tento model prepracoval a nazval „modelom emocionálnej 

a sociálnej inteligencie“. Z pôvodného modelu ponechal desať zloţiek ako konštitučných prv-

kov modelu: sebaúctu, vedomie vlastných emócií, asertivitu, empatiu, interpersonálne vzťahy, 

toleranciu voči stresu, ovládanie impulzov, testovanie reality, flexibilitu a riešenie problémov. 

Päť zvyšných komponentov označil za facilitujúce prvky. Jedna z kritík jeho modelu pouka-

zuje na to, ţe tento model nezachytáva hlavné oblasti konštruktu EI, ktorými sú: expresia 

emócií, regulácia emócií a sebamotivácia, a ktoré by v modeli EI mali byť zastúpené (Petri-

des, 2009).  

Bar-On vytvoril aj inventár na posúdenie úrovne emocionálnych dispozícií v zmysle 

jeho modelu – Emotional Quotient Inventory (EQ-i, Inventár emocionálneho kvocientu, 

1997), avšak zo strany kritikov bolo poukázané na jeho problémovú faktorovú štruktúru, ne-

dostatočnú kontrolu sociálne ţiaducich odpovedí a problémy so skórovaním odpovedí, ako aj 

na to, ţe inventár EQ-i nemôţe adekvátne posúdiť mieru inteligencie, schopností, kompeten-

cií a zručností pouţitím sebaposudzovacej metodiky (Petrides, 2009). 

 

Pojem emocionálna inteligencia sa spopularizoval predovšetkým vďaka knihe D. Golemana 

Emotional Inteligence: What It Can Matter More Than IQ, ktorá vyšla v angličtine v roku 

1995 (u nás 1997). Autor v nej predstavuje „emocionálnu inteligenciu“ ako schopnosť doká-

zať sám seba motivovať, nestrácať nádej a nevzdávať sa napriek problémom, kontrolovať 

svoje pohnútky a odloţiť ich uspokojenie na neskôr, ovládať svoju náladu a zabrániť úzkosti, 

resp. nervozite ovplyvňovať kvalitu myšlienkových procesov a schopnosť vcítiť sa do situácie 

druhého človeka. Vo svojom prvom modeli EI tak prezentoval všetky dôleţité osobnostné 

kvality, ktoré by nám mali „zaručiť“ úspešný ţivot, ale netýkajú sa všeobecne koncipovanej 

inteligencie (v zmysle g-faktoru). 

Vágnosť pojmov obsiahnutých v samotnom modeli, ako aj miešanie osobnostných čŕt 

so schopnosťami podnietili viaceré kritické ohlasy vo vedeckých kruhoch (Neubauer, 

& Freudenthaler, 2007). Hlavnými oblasťami kritiky boli a doposiaľ sú (Zeidner et al., 2009): 

 Golemanova definícia inteligencie – obsahuje také osobnostné kvality, ako napr. 

optimizmus, sebakontrola, charakter, ktoré sú zloţkami osobnosti a nie sú 

schopnosťami jednotlivca; 

 stabilita jeho inteligencie – všeobecná inteligencia je vnímaná ako viac-menej 

stabilná schopnosť človeka, avšak Goleman tvrdí, ţe EI je moţné zdokonaľovať, 

rozvíjať a meniť kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok; 
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 inteligencia v kaţdodennom ţivote – Goleman tvrdí, ţe „EQ“ je dôleţitejšie ako 

IQ pre efektívne fungovanie v ţivote a ţe v prvom rade EI nám zaručí úspech 

v akejkoľvek oblasti v ţivote; 

 v Golemanovom modeli má emocionálna inteligencia aj mravnú dimenziu (cha-

rakter). 

 

Kritik Golemanovej koncepcie S. Hein (2006) dokonca od začiatku pochyboval o skutočnom 

zámere D. Golemana napísať knihu o emocionálnej inteligencii. Domnieval sa, ţe pôvodne 

mu šlo o publikáciu s názvom emocionálna gramotnosť a zmena názvu vznikla ako marketin-

gový ťah (neskôr túto skutočnosť Goleman aj potvrdil). S. Hein (2006), ako aj viacerí iní od-

borníci (Mathews, 2004; McCrae, 2000; Sternberg, 2000; Mayer, & Salovey, 2000) túto kon-

cepciu, vrátane Golemanových názorov a proklamovania EI tvrdo odmietajú pre vysokú mie-

ru subjektivity a nevedeckosti. 

D. Goleman (2001) reagoval na kritické podnety a na ich základe prepracoval svoj 

model EI, pričom navrhol, aby v ňom reflektované emocionálne kompetencie boli tvorené 

kombináciou dvoch dvojpólových dimenzií, a to: 1) self verzus iní a 2) uvedomenie 

si/rozpoznávanie verzus regulácia/riadenie
4
. Tak vytvoril základ pre svoj model EI prezento-

vaný ďalej v tabuľke 5. 

 

                                                             

4 Z. Molčanová, & F. Baumgartner (2008) zdôrazňujú, ţe všetky existujúce modely a nástroje EI pokrývajú mi-

nimálne tieto oblasti vzťahujúce sa k emóciám.  
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Tabuľka 5 Golemanov 2 verzus 2 model emocionálnych schopností (2001) 

 
Self 

(sebakompetencie) 

Ostatní 

(sociálne kompetencie) 

U
v
ed

o
m

en
ie

 s
i  

Sebauvedomenie 

 emocionálne sebapoznanie 

 adekvátne sebahodnotenie 

 sebadôvera 

 

Sociálne uvedomenie si 

 empatia 

 ochota, orientácia na pomoc 

 uvedomenie si štruktúry 

R
eg
u
lá
ci
a
 

 

Sebaregulácia 

 emocionálna sebakontrola 

 spoľahlivosť 

 dôveryhodnosť 

 svedomitosť 

 adaptabilita 

 iniciatíva 

Manaţment vzťahov 

 podpora druhých 

 vplyv 

 komunikácia 

 riešenie konfliktov 

 vodcovstvo 

 podnecovateľ zmien 

 iniciátor tvorby väzieb 

 práca v tíme a spolupráca 

 

 

Zloţku empatie neskôr Goleman (Emmerling, & Goleman, 2003) vyčlenil ako samostatný 

kompoment a pridal do oblasti sebakompetencií sebamotiváciu, a tak jeho posledný model EI 

tvorí päť škál sýtených ďalšími komponentmi: Sebauvedomenie (emocionálne sebauvedome-

nie, sebahodnotenie, sebadôvera), Sebamanaţment (sebakontrola, dôveryhodnosť, svedomi-

tosť, prispôsobivosť, inovácia), Sebamotivácia (orientácia na úspech, oddanosť, iniciatíva,  

optimizmus), Empatia (orientácia na sluţby, rozvoj druhých, udrţiavanie variability) a So-

ciálna uvedomelosť (vodcovstvo, komunikácia, vplyv, zvládanie konfliktov, vytváranie vä-

zieb, spolupráca a tímové schopnosti). 

Tento model sa stal pre ďalších výskumníkov v mnohom inšpiratívny, napríklad 

T. Bradberry a J. Greaves (2009) vypracovali na základe tohto modelu jednak test na meranie 

EI a jednak program rozvoja jednotlivých kompetencií. D. Goleman taktieţ vytvoril test 

na meranie EI, kde si jednotlivec vyberá jednu z moţností pri riešení hypotetických situácií. 

Avšak ako sám priznáva, nikdy nezamýšľal verifikovať tento test a ďalej ho šíriť (reliabilita 

daného nástroja dosahuje veľmi nízku úroveň /ɑ=0,18/, in Davies, Stankov, & Roberts, 1998).  

 

Kaţdý model EI priniesol určitú variabilitu vyššie uvedených zloţiek. V zjednodušenom po-

ňatí moţno v konštrukte EI identifikovať päť základných zloţiek, ktoré predstavujú určité ob-

lasti schopností (Wood, & Tolley, 2003): 
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 sebaovládanie – predstavuje schopnosť kontrolovať a ovládať emocionálny 

stav, okamţité impulzy; 

 sebauvedomenie – znamená poznanie seba, svojich emócií a toho, čo mi emó-

cie hovoria; 

 motivácia – je schopnosť vyuţívať energiu a potenciál emócií na dosiahnutie 

cieľa; 

 empatia – označuje schopnosť identifikovať a čítať emócie druhých, uvedomiť 

si city, potreby a záujmy ostatných; 

 sociálne zručnosti – zahŕňa nadväzovanie spoločenských vzťahov, schopnosť 

docieliť ţiaduce reakcie zo strane druhých a pod.. 

Tieto zloţky sú vzájomne prepojené a navzájom sa determinujú sa, t. j. jedna oblasť schop-

ností závisí od toho, ako je rozvinutá druhá oblasť, resp. zvyšné oblasti. 

 

2.4 ČRTOVÁ EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA A NÁSTROJE NA JEJ MERANIE 

 

Ako sme uţ spomínali, v rámci troch prístupov k uchopeniu konštruktu emocionálnej inteli-

gencie sa ako tretí etabloval tzv. črtový prístup. Kritika výskumov analyzujúcich emócie ako 

schopnosti, podnietila vznik radikálnej rekonceptualizácie konštruktu EI, v rámci ktorej sa za-

čalo zdôrazňovať, ţe práve osobnostné črty úzko súvisia s emocionálnym fungovaním jednot-

livca. 

Črtová emocionálna inteligencia sa týka predovšetkým rozpoznávania emócií, seba-

percepcií (t. j. akým spôsobom ľudia vnímajú svoje vlastné emocionálne schopnosti) 

a emocionálnych dispozícií osobnosti. Taktieţ sa zameriava na osobnostné špecifiká, ktoré re-

flektujú interindividuálne diferencie v spracovaní emocionálne sýtených informácií. Tento typ 

emocionálnej inteligencie teda patrí do sféry osobnosti a je moţné ho merať prostredníctvom 

sebapopisných dotazníkov (self-report measures). 

V kontexte našej práce je kľúčovým model črtovej emocionálnej inteligencie anglic-

kého psychológa K. V. Petridesa. Petrides a jeho spolupracovníci (2007) chápu EI ako konšte-

láciu sebepripísaných schopností a behaviorálnych dispozícii súvisiacich s emóciami, resp. 

emocionalitou. Tento prístup posudzuje EI ako kvalitatívne sa odlišujúce štýly správania 

a preţívania jednotlivca, ktorých efektivita sa môţe líšiť od jedného kontextu k druhému  

(Petrides et al., 2007). 
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2.4.1 PETRIDESOV MODEL ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

 

K. V. Petrides a A. Furnham (2001) ako prví popísali vzorovú oblasť črtovej emocionálnej in-

teligencie, pričom EI tu bola tvorená spoločnými znakmi jej rôznych existujúcich modelov. 

Daní autori povaţovali za základné aspekty akéhokoľvek modelu EI expresiu, percepciu a re-

guláciu emócií. Do koncipovania vlastného modelu črtovej EI implementovali aj predpoklady 

z koncepcií (podľa Petrides, 2009a): 

 Thorndika (1920), ktorý povaţoval osobnostnú črtu sociabilita za kľúčovú vo vzťahu 

k sociálnej inteligencii;  

 Gardnera (1983), ktorý podobne vzťahoval črtu emocionalita k intra- 

a interpersonálnej inteligencii; 

 Saloveya a Mayera (1990), ktorí uvádzali osobnostné črty (empatia, flexibilita, atď.) 

ako obsahové domény emocionálnej inteligencie; 

 Bar-Ona (2005), ktorý vo svojom zmiešanom modeli predstavil osobnostné dispozície 

ako sebaúcta, zvládanie stresu, impulzivita (nízka), optimizmus a pod. 

Hlavným cieľom K. V. Petridesa bolo na základe obsahovej analýzy existujúcich modelov EI 

vybrať ich kľúčové prvky a integrovať ich do jedného komplexného modelu, pričom vylúčil 

nepodstatné elementy, ktoré sa v konceptualizáciách EI vyskytovali ojedinele.  

Autor preukázal, ţe črtová EI je samostatný konštrukt (keďţe môţe byť izolovaný 

v osobnostnom priestore), ktorý je však zároveň niektorými osobnostnými dimenziami čias-

točne determinovaný, a teda nachádza na niţšej hierarchickej úrovni osobnosti ako napríklad 

črty Big Five (Petrides et al., 2007, 2011b). Z jeho teórie moţno vyvodiť, ţe črtová EI bude 

vstupovať do signifikantných vzťahov s vyššími úrovňami hierarchie osobnosti, a to hlavne 

s takými, ktoré pokrývajú afektívne dispozície jednotlivca.  

Z tohto dôvodu zvykne koncept črtovej EI priťahovať kritiku výskumníkov – t. j. ţe 

zjavne koreluje so základnými osobnostnými dimenziami, a tak vlastne neprispieva ničím no-

vým k rozptylu zvolených kritérií (problematická tzv. prírastková validita). Štatistické analý-

zy údajov širšie koncipovaných výskumov (napr. Petrides et al., 2007) však poukazujú na to, 

ţe črtová EI má dostatočnú prírastkovú (inkrementálnu) validitu. K. V. Petrides so spolupra-

covníkmi, ako aj ďalší výskumníci (Petrides, Pérez-González, & Furnham, 2007; Petrides,  

Pita, & Kokkinaki, 2007; Kluemper, 2008; Russo et al., 2012) empiricky doloţili prírastkovú 

validitu črtovej EI (nad rámec základných osobnostných dimenzií, t. j. nad rámec Veľkej troj-

ky H. J. Eysencka a Veľkej päťky P. T. Costu a R. R. McCraea) pri predikcii takých kriteriál-



 

49 

 

nych premenných, ako je ţivotná spokojnosť, depresia, šťastie, zvládanie stresu v práci, za-

meranie sa na cieľ, ruminácia negatívnych udalostí, či adaptívne a maladaptívne copingové 

stratégie.  

 

Moţno teda zhrnúť, ţe črtová emocionálna inteligencia reflektuje spôsob, ako ľudia vnímajú 

svoje vlastné emocionálne schopnosti, pričom operacionalizácia tohto modelu vychádza 

priamo z prirodzenej subjektivity emocionálneho záţitku (Petrides, 2011a). Model črtovej 

emocionálnej inteligencie (TEI – Trait Emotional Intelligence) K. V. Petridesa a jeho spolu-

pracovníkov (2007, 2009a) je prvým systematickým modelom črtovej EI. Tvorí ho 15  

oblastí, resp. dimenzií, kde 13 z nich vytvára štyri všeobecnejšie faktory a dve dimenzie stoja 

samostatne. Kaţdá dimenzia reflektuje určitú osobnostnú premennú, ktorá sa istým spôsobom 

vzťahuje k preţívaniu, resp. k emóciám jednotlivca.  

 

Petridesov črtový model EI pozostáva z faktorov: 

1. Emocionality, ktorá zahŕňa sebapôsobnosť pri vnímaní a vyjadrovaní emócií; patrí 

sem črtová empatia, percepcia emócií, expresia emócií a vzťahová kompetencia. 

2. Sociability, ktorá je tvorená vlastnou účinnosťou v oblasti interpersonálnych interak-

cií a pri riadení a usmerňovaní emócií iných; jej dimenziami sú manaţment emócií 

(druhých), asertivita a sociálna uvedomelosť. 

3. Well-beingu, ktorý zahŕňa črty viazané na osobnostné dispozície ako optimizmus, čr-

tové šťastie a sebaúcta. 

4. Sebakontroly, ktorá obsahuje aspekty sebapôsobnosti pri regulovaní emócií 

a impulzov; patrí sem emocionálna regulácia, (nízka) impulzivita a zvládanie stresu. 

Samostatnými dimenziami v Petridesovom modeli črtovej EI sú adaptabilita a sebamotivácia. 

Uvedené faktory s konkrétnymi dimenziami daného črtového modelu EI prezentujeme na  

obrázku 1 a popisujeme v nasledujúcej stati (spracované podľa: Petrides, 2009b; Salbot et al., 

2011). 
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Obrázok 1 Dimenzie črtovej emocionálnej inteligencie 

(fialové dimenzie tvoria faktor Well-beingu, ţlté Sociability, červené Emocionality, zelené Sebakontroly  

a dve hnedé dimenzie tvoria samostatné črty EI ) 

 

 

Faktor emocionality 

Jednotlivci s vysokou úrovňou emocionality sú v súlade so svojimi vlastnými emóciami 

i emóciami iných ľudí. Dokáţu vnímať aj vyjadrovať emócie a pouţívajú tieto vlastnosti 

k rozvoju a udrţiavaniu vzťahov s osobne dôleţitými a blízkymi ľuďmi. Jednotlivci s nízkou 

úrovňou v tomto faktore majú ťaţkosti rozpoznať svoje vnútorné emocionálne stavy 

a vyjadrovať svoje city druhým, čo môţe viesť k menej uspokojujúcim osobným vzťahom. 

Tento faktor sa pozitívne spája s extraverziou, pracovnou motiváciou a preferovaním sociálne 

orientovanej kariéry. Negatívne sa spája s neurotizmom. Tento faktor sýti črtovú empatiu, 

percepcii emócií, expresiu emócií a vzťahovú kompetenciu. Dimenzia črtovej empatie sa týka 

videnia sveta očami druhého. Jedná sa o to, ako vie človek porozumieť potrebám a túţbam 

druhých ľudí. Ľudia s vysokou úrovňou empatie bývajú šikovní v konverzáciách a pri vyjed-

návaniach, pretoţe akceptujú názory tých, s ktorými vstupujú do interakcie. Ľudia s nízkou 

úrovňou majú problém porozumieť ľuďom. Môţu byť tvrdohlaví, neústupčiví, hádaví a často 

sa zdajú byť egocentrickí. Táto vlastnosť je charakterizovaná vysokou otvorenosťou voči skú-

senosti, najmä pri všímaní si nálad. Ľudia s vysokou mierou empatie sa orientujú skôr na so-
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ciálne zamerané kariéry. Dimenzia percepcia emócií sa týka vnímania emócií u seba samého, 

ako aj u druhých. Ľudia s vysokou úrovňou percepcie emócií majú jasno v tom, čo cítia 

a dokáţu dekódovať emocionálne prejavy u iných. Naproti tomu ľudia s nízkou úrovňou sú 

zmätení v tom, čo cítia, resp. ako sa cítia a nevenujú veľkú pozornosť tomu, aké emocionálne 

signály vysielajú ľudia okolo nich. Tento aspekt negatívne koreluje s depresívnymi tenden-

ciami a pozitívne so seba-monitorovaním a s dôverou vo svoj vlastný úsudok. Vysoká úroveň 

expresie emócií vystihuje ľudí fluentných pri sprostredkovaní svojich emócií druhým ľuďom. 

Poznajú a vedia adekvátne pouţiť slová, ktoré vyjadrujú ich preţívanie. Jej nízka úroveň na-

značuje ťaţkosti vo vyjadrovaní myšlienok súvisiacich s emóciami, teda vystihuje ľudí, ktorí 

majú problém povedať, ako sa cítia. Neschopnosť vyjadriť svoje emócie môţe poukazovať aj 

na všeobecnejší problém so sebavedomím a sociálnym presadením sa. Táto vlastnosť koreluje 

negatívne so sklonom k vyhýbaniu sa, pozitívne s extraverziou, sociálnou smelosťou 

a pozitívnou náladou. Vzťahová kompetencia sa týka hlavne osobných vzťahov jednotlivca 

s blízkymi priateľmi, partnerom a s rodinou. Reflektuje schopnosť formovať a udrţiavať si 

emocionálne väzby s druhými. Ľudia s vysokou úrovňou vzťahovej kompetencie majú zvy-

čajne plnohodnotné osobné, vzájomné a blízke vzťahy, ktoré pozitívne vplývajú na ich pro-

duktivitu a emocionálnu pohodu. Vedia, ako počúvať a reagovať na blízkych ľudí. Naopak, 

ľudia s nízkou úrovňou majú ťaţkosti s vytváraním vzťahov s druhými a tendenciu podhod-

nocovať svoje osobné vzťahy. Zvyknú zraniť svojich blízkych svojím správaním. Vzťahová 

kompetencia je korelovaná pozitívne s mierou sympatie s inými a extraverziou, kým negatív-

ne so psychotizmom, mierou anxiety a depresie. Jednotlivci s vysokou mierou tejto sebapô-

sobnosti zväčša vyhľadávajú sociálne orientované profesie. 

Faktor sebakontroly 

Vysoká úroveň faktoru sebakontroly poukazuje na zdravý stupeň kontroly svojich impulzov 

a túţob. Ľudia s jeho vysokou úrovňou majú popri kontrole impulzov aj dobrú schopnosť re-

gulovať či zvládať záťaţ a stres. Naproti tomu ľudia s nízkou úrovňou majú sklon 

k impulzívnemu správaniu a zvyčajne nezvládajú stresové situácie. Tento faktor pozitívne ko-

reluje so svedomitosťou a negatívne so somatickými ťaţkosťami, neurotizmom 

a psychotizmom. Sýti dimenzie emocionálnej regulácie, nízkej impulzivity a zvládania stresu. 

Dimenzia emocionálnej regulácie sa týka schopností krátkej, strednej a dlhodobej kontroly 

vlastných citov a emocionálnych stavov. Ľudia s vysokou úrovňou emocionálnej regulácie 

dokáţu usmerňovať svoje emócie, korigovať nepríjemné nálady, facilitovať a posilniť príjem-

né nálady prostredníctvom osobného vhľadu a úsilia. Sú to zväčša psychicky stabilní jednot-
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livci, ktorí sa dokáţu rýchlo zotaviť po emocionálnych kolapsoch. Ľudia s nízkou úrovňou 

podliehajú emocionálnym záchvatom a zotrvávajú vo fázach zvýšenej anxiety, či dokonca 

depresie. Nevedia usmerniť svoje emócie a často sú náladoví a podráţdení. Táto dimenzia ko-

reluje negatívne s neurotizmom či paranoidnými tendenciami a pozitívne s adaptívnymi  

copingovými stratégiami. Dimenzia nízkej impulzivity je zameraná viac na dysfunkčnú (ne-

zdravú) impulzivitu ako na funkčnú. Nízka miera impulzivity zahŕňa tendenciu uvaţovať pred 

činom a tieţ starostlivo zvaţovať rozhodnutia pred ich samotnou realizáciou. Ľudia s nízkou 

impulzivitou zvaţujú informácie skôr, ako sa rozhodnú, avšak nie sú nadmerne opatrní a úz-

kostliví. Ich protipólom sú jednotlivci so sklonom k neuváţlivosti, vznetlivosti, splašenosti 

a nepremyslenému poddávaniu sa svojim pohnútkam. Podobne ako deti, chcú okamţité uspo-

kojenie svojich túţob či potrieb a disponujú nízkou mierou sebakontroly. Často hovoria bez 

premyslenia a menia svoje názory, resp. rozhodnutia. Táto dimenzia sa spája s vysokou mie-

rou svedomitosti, potrebou poznávania a pracovnou motiváciou. Naopak, negatívne súvisí 

s úrovňou psychotizmu a agresivity. Vysoká úroveň dimenzie zvládania stresu poukazuje na 

ľudí, ktorí zvládajú rôzne stresory pokojne a efektívne, pretoţe disponujú účinnými copingo-

vými stratégiami. Dobre regulujú svoje emócie, čo im umoţňuje ľahšie sa vyrovnať so stre-

som. Ľudia dosahujúci nízku úroveň nemajú vytvorené adaptívne stratégie zvládania stresu. 

Uprednostňujú skôr vyhýbanie sa situáciám, ktoré sú potenciálne hektické a stresujúce, aby sa 

v nich nemuseli angaţovať. Ich neschopnosť zvládať stres môţe vyústiť do tendencie odmie-

tať dôleţité časovo alebo inak náročné úlohy. 

Faktor sociability 

Tento faktor sa od faktoru emocionality líši v tom, ţe zdôrazňuje sociálne vzťahy a sociálny 

vplyv, teda zameriava sa skôr na jednotlivca ako agens v sociálnych kontaktoch, neţ ako 

na osobné vzťahy s rodinou a blízkymi priateľmi. Osoby dosahujúce vysokú úroveň 

vo faktore sociability sú zbehlé a úspešné v sociálnych interakciách. Sú dobrými poslucháč-

mi, vedia komunikovať jasne a s dôverou s ľuďmi rozličného pôvodu, pohlavia či sociálneho 

prostredia. Jednotlivci s nízkou úrovňou sociabilty si myslia, ţe nedokáţu ovplyvniť emócie 

druhých a nemajú predpoklady na vyjednávanie či sieťovanie ľudí (networking). Nie sú si istí 

tým, čo povedať či urobiť v rôznych sociálnych interakciách a v dôsledku toho sa často javia 

ako plachí a rezervovaní. Tento faktor sýti manaţment emócií (druhých), asertivitu a sociálne 

uvedomenie. Manaţment emócií (druhých) sa týka sebepripísanej schopnosti zvládať emocio-

nálne stavy druhých ľudí. Ľudia s vysokou úrovňou tejto sebapôsobnosti vedia ovplyvňovať 

a pôsobiť na emócie druhých ľudí (napr. ukľudniť ich, motivovať ich, podporiť ich, utešiť 
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ich). Ľudia dosahujúci nízku úroveň nevedia ovplyvniť a ani zvládať preţívanie, emocionálne 

rozpoloţenie a nálady druhých. Keď sú konfrontovaní s emocionálnymi „výkyvmi“ ľudí oko-

lo seba, môţu mať „pocit zahltenia“. Pravdepodobne nemajú radi spoločenský kontakt a so-

ciálne interakcie. Táto dimenzia sa spája s adaptívnymi copingovými stratégiami a níz-

kou prívetivosťou. Jednotlivci s vysokou mierou tejto sebapôsobnosti zväčša vidia svoje  

pôsobenie v podnikateľskej sfére. Vysoká úroveň asertívnosti poukazuje na jednotlivcov, kto-

rí sú priami a úprimní. Vedia, ako poţiadať o niečo, vedia dávať a prijímať komplimenty a ak 

je to potrebné, sú schopní aj kontrolovať a usmerňovať druhých. Majú vodcovské schopnosti 

a vedia hájiť svoje práva a presvedčenia. Ľudia s nízkou úrovňou asertivity majú sklon 

k submisivite, resp. k utiahnutiu sa aj vtedy, keď vedia, ţe majú pravdu. Majú problém pove-

dať „nie“, aj keď si myslia, ţe by mali. V dôsledku toho často robia veci, ktoré nechcú robiť. 

Sú skôr členmi tímu, neţ jeho lídrami. Dimenzia asertivity je v pozitívnom vzťahu 

s extraverziou a s pôsobením v podnikateľskej sfére, kým negatívne sa spája s neurotizmom  

a anxietou. Ľudia s vysokou úrovňou sociálneho uvedomenia sú presvedčení, ţe majú exce-

lentné tzv. „soft skills“, čo znamená, ţe sú sociálne citliví, adaptabilní a vnímaví. Sú dobrými 

vyjednávačmi, poslucháčmi, koučami a majú priaznivý vplyv na druhých ľudí. Dokáţu kon-

trolovať svoje emócie a spôsob, ako ich vyjadrujú. Umoţňuje im to sebavedome fungovať 

v rozličných sociálnych kontextoch a kreovať efektívne sociálne interakcie (networking). Na-

opak, ľudia s nízkou úrovňou sú presvedčení, ţe majú obmedzené sociálne zručnosti. Často sa 

cítia úzkostne a cudzo v neznámom sociálnom prostredí, pretoţe nevedia, ako sa správať. 

Disponujú obmedzenými interpersonálnymi zručnosťami. Črta sociálneho uvedomenia sa po-

zitívne spája s extraverziou, seba-monitorovaním a preferovaním podnikateľskej kariéry, kým 

negatívne s vyhýbavými osobnostnými sklonmi a s anxietou. 

Faktor well-beingu 

Osoby s vysokom úrovňou vo faktore well-beingu preţívajú osobnú pohodu, ktorá pramení 

z vnímania vlastných úspechov z minulosti a z pozitívnych očakávaní do budúcnosti. Preţíva-

jú pozitívne city šťastia a naplnenosti svojho ţivota. Naproti tomu jednotlivci s nízkou úrov-

ňou disponujú skôr nízkou sebaúctou a bývajú sklamaní zo svojho ţivota. Tento faktor sa po-

zitívne spája s extraverziou, pozitívnym naladením, pracovnou spokojnosťou a s dôverou 

v intuíciu, kým negatívne so somatickými ťaţkosťami, anxietou a depresivitou. Faktor sýti 

dimenzie optimizmu, črtového šťastia a sebaúcty. Dimenzia optimizmu sa progresívne spája 

s preţívaním pohody. Ľudia s vysokou úrovňou pozerajú na veci z pozitívnej strany a aj oča-

kávajú pozitívnu budúcnosť. Veria, ţe budú v ţivote úspešní. Ich protipólom sú ľudia, ktorí 
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vidia veci skôr v negatívnom svetle a ktorí pravdepodobne nie sú schopní identifikovať 

a vyhľadávať nové príleţitosti, keďţe sa obávajú rizika a neistoty. Táto dimnezia odzrkadľuje 

všeobecný psychický stav v danom momente. Optimizmus koreluje pozitívne s extraverziou, 

pracovnou a ţivotnou spokojnosťou, negatívne s neurotizmom a depresivitou. Črtové šťastie 

sa týka príjemných emocionálnych stavov zameraných skôr na prítomnosť, neţ na minulosť 

(spokojnosť so ţivotom) alebo na budúcnosť (optimizmus). Ľudia s vysokou úrovňou črtové-

ho šťastia sú väčšinou veselí a majú zo seba dobrý pocit. Ľudia s nízkou úrovňou sa zvyčajne 

cítia smutne, sú negatívne naladení a vo všeobecnosti majú sklon byť sklamaní zo svojho do-

terajšieho ţivota. Táto črta koreluje pozitívne s extraverziou a pracovnou motiváciou, kým 

negatívne s neurotizmom a depresivitou. Dimenzia sebaúcty reflektuje celkové hodnotenie 

seba samého. Ľudia dosahujúci vysokú úroveň sebaúcty majú o sebe, o svojej existencii 

a fungovaní pozitívnu mienku. Sú sebaistí, pozitívne zmýšľajú o svojom ţivote a sú s ním 

spokojní. Ľudia s nízkou úrovňou majú sklon k nedostatku sebaúcty, cítia sa neúspešnými 

a seba si neváţia. Táto dimenzia koreluje negatívne s neurotizmom, hnevom a obavami, 

kým pozitívne s extraverziou a ţivotnou spokojnosťou. 

Samostatná dimenzia črtovej EI adaptácia sa týka miery flexibility vo vzťahu k práci či ţivo-

tu. Vysoká úroveň tejto črty svedčí o spôsobilosti adaptovať sa na nové prostredie, resp. pod-

mienky a dobre znášať rôzne zmeny či inovácie. Nízka úroveň naopak poukazuje na istú  

rezistentnosť vo vzťahu k zmenám a problémy pri poţiadavkach modifikácie práce alebo ţi-

vota. Ľudia s nízkou adaptabilitou sú charakteristickí aj fixnými náhľadmi či ideami. Táto di-

menzia pozitívne koreluje s extraverziou a pracovnou spokojnosťou a negatívne 

s neurotizmom, depresívnosťou a maladaptívnymi copingovými stratégiami. 

Samostatná dimenzia črtovej EI sebamotivácia odkazuje na tendenciu odvádzať kvalitú prácu. 

Jej vysoká úroveň svedčí o neprítomnosti potreby vonkajšieho ocenenia vynaloţeného úsilia 

a naopak o prítomnosti silnej a zvnútornenej motivácie k výkonu. Ľudia s vysokou sebamoti-

váciou majú tendenciu byť rozhodní a vytrvalí. Nízka úroveň tejto črty sa spája s nedostatkom 

iniciatívy a nadšenia pre realizáciu vecí. Osoby s nízkou sebamotiváciou potrebujú pre vytr-

vanie v práci neustále povzbudzovanie zvonku a ľahko sa nechajú odradiť prekáţkami či ťaţ-

kosťami. Črta vykazuje pozitívne vzťahy so svedomitosťou, potrebou poznávať a pracovnou 

spokojnosťou. Negatívne koreluje s stresom a hnevom. 
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2.4.2 TEIQUE – DOTAZNÍKY NA MERANIE ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

 

Ako sme vyššie spomínali, črtové modely EI sa spájajú s meraním prostredníctvom sebapo-

pisných dotazníkov (self-report measures). Črtová EI môţe byť posudzovaná prostredníctvom 

viacerých existujúcich dotazníkov (Bar-Onov Inventár emocionálneho kvocientu EQ-i,  

Schuttova škála emocionálnej inteligencie SEIS, Boyatzis-Golemanov inventár emocionálnej 

kompetencie ECI atď.). Ako jedny z najvhodnejších nástrojov sa však na základe svojej kom-

plexnosti a psychometrických vlastností javia dotazníky radu TEIQue (Trait Emotional  

Intelligence Questionnaires, Dotazníky na meranie črtovej emocionálnej inteligencie) autora  

K. V. Petridesa, ktorého podkladom sa stali vyššie podrobne priblíţené 4 faktory a 15 dimen-

zií Petridesovho črtového modelu EI. Dotazníky radu TEIQue existujú vo viacerých formách,  

resp. verziách pričom ide o skrátené
5
 a plné formy dotazníkov pre tri rôzne vekové obdobia. 

Ich prehľad prezentujeme v tabuľke 6.  

 

M. Zeidner et al. (2009) vyzdvihujú snaţenie autorov ohľadne dotazníkov radu TEIQue s tým, 

ţe nepodcenili ich empirickú verifikáciu. K. V. Petrides so spolupracovníkmi sa v rámci svo-

jich výskumných štúdií (zaznamenaných v rozpätí rokov 2000-2015) zameriavali najmä na 

overovanie psychometrických vlastností dotazníkov TEIQue, pričom ich bádanie prináša 

v drvivej väčšine plauzibilné výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

5 Výsledky overovania psychometrických vlastností a orientačné normy pre skrátené formy dotazníkov radu  

TEIQue pre deti, adolescentov a dospelých sú zhrnuté vo forme manuálu (pozri Kaliská, Nábělková, & Salbot, 

2015). 
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Tabuľka 6 Existujúce formy dotazníkov radu TEIQue na meranie črtovej emocionálnej inteli-

gencie 

Skratka  

verzie 
Forma Posudzuje 

Počet 

poloţiek 

Vek respon-

dentov 

Čas administro-

vania 

TEIQue plná 

15 dimenzií 

4 faktory 

globálnu EI 

153 dospelý 25 min 

TEIQue-SF 

(short form) 
krátka globálnu EI 30 dospelý 7 min 

TEIQue-AF 

(adolescent 

form) 

plná 

15 dimenzií 

4 faktory 

globálnu EI 

153 13-17 25 min 

TEIQue-ASF krátka globálnu EI 30 11-17 10 min 

TEIQue-CF 

(children 

form) 

plná 
9 dimenzií 

globálnu EI 
75 8-12 25 min 

TEIQue-CSF krátka globálnu EI 36 8-12 10-15 min 

TEIQue – Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Dotazník črtovej emocionálnej inteligencie) 

TEIQue-SF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (Dotazník črtovej emocionálnej inteli-

gencie – krátka forma) 

TEIQue-AF/ASF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Adolescent Form/Adolescent Short Form (Do-

tazník črtovej emocionálnej inteligencie pre adolescentov/krátka forma) 

TEIQue-CF/CSF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Children Form/Children Short Form (Dotazník 

črtovej emocionálnej inteligencie pre deti/krátka forma) 

 

Pribliţne od roku 2000 sú v rámci medzinárodných i národných univerzitných programov 

adaptované a validizované aj rôzne preklady dotazníkov radu TEIQue (francúzsky, nemecký, 

španielsky, poľský, bulharský, japonský, grécky, taliansky, srbský, gruzínsky, dokonca aj čín-

sky), medzi ktorými sa nachádzajú aj nami overované preklady slovenské
6
. Aj tu realizované 

výskumné štúdie dokladajú vyhovujúce psychometrické vlastnosti daných nástrojov (Marja-

novic, & Dimitrijevic, 2014; Martskvishvili et al., 2013; Russo et al, 2012; Sánches-Ruiz  

et al., 2010; Petrides, 2009a; Freudenthaler et al., 2008; Pérez et al., 2007; Mikolajczak et al., 

2007 a ďalší). 

 
                                                             

6 K výskumnému pouţitiu sú verifikované slovenské verzie sprístupnené na webstránke Psychometrického labo-

ratória Londýnskej University College vedeného K. V. Petridesom (www.psychometriclab.com; pozri TEIQue – 

Translations). 
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Dotazníky radu TEIQue sa môţu administrovať individuálne i skupinovo, on-line 24/7 systé-

mom alebo tradične formou „pero-papier“, kde je moţné zabezpečiť pokojné prostredie a súk-

romie pre respondentov. Respondentom sa poskytne inštrukcia, aby pracovali relatívne rých-

lo, teda aby sa nezamýšľali príliš dlho nad prezentovanými výrokmi. Vyššie skóre svedčí 

v prospech vyššej úrovne dispozícií v rámci dimenzií, faktorov i globálnej úrovne EI. Výsled-

ky musia byť interpretované na základe schémy 15-4-1 (nie 153-15-4-1), čo znamená, ţe naj-

niţšia úroveň, na základe ktorej usudzujeme na emocionálne sýtené osobnostné dispozície 

jednotlivca, je úroveň dimenzií, potom faktorov a následne globálna úroveň EI. Vysoké skóre 

nemusí automaticky znamenať adaptívne schopnosti jednotlivca a nízke skóre zase maladap-

tívne. Vysoké hodnoty môţu naznačovať aj prílišné sebavedomie, resp. povýšenectvo jednot-

livca, kým tí s niţšími hodnotami môţu byť sebakritickí, bez potreby pozitívnej sebaprezentá-

cie. Autor nástroja (Petrides, 2009b) odporúča respondentov, ktorí zaznačili hodnotu „7“ (t. j. 

úplne súhlasím) v 153. poloţke („Niektoré z mojich odpovedí v tomto dotazníku nie sú na 

100% úprimné“), ako aj respondentov, ktorých globálna úroveň EI sa nachádza nad 85. per-

centilom, vylúčiť pri skupinovom vyhodnocovaní z celkovej analýzy dát. 

K. V. Petrides (2009a, 2011a) odporúča pouţívať dotazníky radu TEIQue hlavne kvôli 

trom dôvodom. Po prvé, tieto dotazníky priamo vychádzajú z teórie črtovej emocionálnej  

inteligencie, po druhé, pokrývajú celý rozsah teórie črtovej EI a po tretie, minimálne verzie 

TEIQue pre dospelých a pre adolescentov majú vysokú prediktívnu validitu. My dodávame 

ešte ďalšie dva dôvody, a to, ţe poskytujú jedinečný spôsob na posúdenie emocionálneho pre-

ţívania u detí, adolescentov i dospelých a ţe v našom kultúrno-jazykovom kontexte sú jedi-

nými komplexnými nástrojmi na meranie črtovej EI s vedecky overenými psychometrickými 

parametrami (pozri kapitoly 3, 4, 5). 

 

2.4.3 ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ O ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCII A TEORETICKÝCH 

VÝCHODÍSK PRE JEJ MERANIE  

 

Práve K. V. Petrides spolu s A. Furnhamom (2001) poukázali na konceptuálny rozdiel medzi 

dvoma typmi emocionálnej inteligencie, kde EI je vnímaná buď ako schopnosť (kognitívno-

emocionálna schopnosť), alebo ako osobnostná črta. Ako sme uţ spomenuli, prudký záujem 

o konštrukt EI bol reflektovaný predovšetkým v konštruovaní viacerých nástrojov na jeho me-

ranie (pričom mnohé z nich neboli podloţené ţiadnou teóriou). Teda na hodnotenie EI boli na 

jednej strane zostavené nástroje, ktoré pouţívajú sebapopisné metódy (self-report measures) 

a na druhej strane metódy merania maximálneho výkonu (performance measures). 
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Skutočnosť, ţe konštrukt EI je meraný dvoma rôznymi spôsobmi v nás vyvoláva oprávnené 

pochybnosti, či je vlastne meraný jeden ten istý konštrukt. J. Mayer, P. Salovey a D. Caruso 

(2004) výskumne potvrdili, ţe meranie konštruktu EI výkonovými testami (autormi vytvorená 

škála MEIS, neskôr prepracovaná na test MSCEIT) a sebapopisnými testami vykazuje len 

slabé súvislosti (napríklad Bar-Onov inventár koncipovaný na základe zmiešaného modelu EI 

vo vzťahu s MEIS dosiahol r≤0,28; nástroj Trait Meta-Mood Experience Scale s testom 

MSCEIT r≤0,27). Potvrdzuje to predpoklad, ţe sa jedná o odlišnú operacionalizáciu konštruk-

tu EI. Autori K. V. Petrides a A. Furnham (2001) zdôrazňujú, ţe je veľmi dôleţité porozumieť 

tomu, ţe EI ako schopnosť a črtová EI sú dva rozdielne konštrukty, ktoré sa od seba odlišujú 

predovšetkým v príslušných meracích metódach pouţívaných na ich operacionalizáciu. Z toh-

to dôvodu navrhli pre uvedenú nezrovnalosť diferencovať koncept črtovej emocionálnej inte-

ligencie (sebapopisnej) a emocionálnej inteligencie ako schopnosti (výkonovej).  

 

Komparáciu črtovej EI a EI ako súboru schopností bliţšie analyzujeme preto, lebo práve pou-

kázaním na jednotlivé rozdiely moţno podľa nás najlepšie zachytiť konkrétne špecifiká jed-

notlivých prístupov. Autori modelu EI ako schopnosti zastávajú názor, ţe meranie EI by sa 

malo pribliţovať meraniu všeobecnej inteligencie, pretoţe táto EI vykazuje stredné aţ silné 

korelácie s kognitívnymi schopnosťami (g-faktorom), čím spĺňa aj jedno zo základných krité-

rií J. Carrolla (1993) pre povaţovanie nového konštruktu za inteligenciu. Znamená to, ţe na 

poloţky týkajúce sa EI problematiky by mali existovať viac-menej správne alebo nesprávne 

odpovede. P. Salovey, J. Mayer a D. Caruso (2000b, 2004) skonštruovali novú verziu testu 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT, Test emocionálnej inteligencie 

Mayera, Salovey a Carusa, 1997, 2000) na základe analýzy správnych odpovedí na poloţky 

v tomto teste. Preto J. C Peréz, K. V Petrides a A. Furnham (2007) súhlasia s pomenovaním 

tejto EI ako kognitívno-emocionálna schopnosť.  

Avšak viaceré kritiky (napr. Davey, 2005; Mathews et al., 2004; Petrides, 2009) po-

ukazujú na to, ţe je značne problematické zachytiť vo svojej podstate subjektívnu povahu 

emocionálneho záţitku prostredníctvom testu zameraného na kognitívne schopnosti jednotliv-

ca. Predsa len intrapersonálne zloţky EI nie je celkom moţné objektívne skórovať, keďţe sú 

priamo prístupné len ich majiteľovi v rámci introspekcie a môţeme o nich usudzovať len na 

základe jeho výpovede. Rovnako je ťaţké pri úlohách na meranie EI ako schopnosti striktne 

určiť kritériá správnych odpovedí. Za správnu odpoveď sa zvykne povaţovať buď najčastejšia 

reakcia veľkej normatívnej skupiny (tzv. konsenzuálne skórovanie), alebo odpoveď určená 

expertmi (tzv. expertné skórovanie), prípadne ide o tzv. cieľové skórovanie (kde je respondent 
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hodnotený napríklad na základe korešpondencie medzi jeho interpretáciou výrazu tváre osoby 

a emocionálnym zámerom pozorovanej osoby). Vynárajú sa tu však i ďalšie špecifické prob-

lémy, ako sú napríklad nízka reliabilita subškál výkonových testov emocionálnej inteligencie, 

relatívne nízke korelácie medzi konsenzuálnym, expertným a cieľovým skóre, čo znamená, ţe 

výsledok merania nie je daný skutočnou variabilitou EI, ale len metódou skórovania a i.  

(Austinová, & Saklofske, 2007). 

 

Zhrnutie základných odlišností dvoch modelov EI uvádzame v tabuľke 7 (sumarizujúca ana-

lýza diferencií konštruktu EI ako schopnosti a konštruktu EI ako črty vychádzala zo štúdií 

viacerých autorov: Petrides et al. 2004a; Mathews et al, 2004a, 2007; Schulze, & Roberts, 

2007; Baumgartner, & Zacharová, 2011; Molčanová, & Baumgartner, 2008, ako aj našich 

vlastných vedeckých záverov a postrehov). 

 

Tabuľka 7 Odlišnosti v základných charakteristikách medzi modelom EI ako kognitívno-

emocionálnej schopnosti a EI ako črty 

Charakteristika 
EI ako  

kognitívno-emocionálna schopnosť 
črtová EI 

Definícia 

schopnosť vnímať a vyjadrovať 

emócie, asimilovať emócie do myš-

lienok, rozumieť emóciám a vedieť 

ich vyuţiť pri argumentácii 

a regulovať emócie u seba i iných 

(Mayer, & Salovey, 1997) 

konštelácia sebapercepcií 

a emocionálnych sebapôsobností 

umiestnených na niţších úrov-

niach osobnostných hierarchií 

(Petrides, Pita, & Kokkinaki, 

2007) 

Konceptualizácia kognitívna schopnosť osobnostná črta 

Podstata 
spracovať emocionálne sýtené  

informácie 

individuálne rozdiely zaloţené 

na sebapercepcii v spracovaní 

emocionálnych informácií 

Výsledok pri 

usudzovaní 
aktuálne schopnosti 

tendencie správania sa 

a sebapercipované schopnosti 

Problém 
zachytiť emocionálny obsah preţí-

vania 
introspekcia 

Očakávaný 

vzťah ku g-

faktoru 

kľúčový pre konštruktovú validitu 
nevýznamný pre konštruktovú 

validitu 

Meranie výkonové testy sebapopisné dotazníky 

Administrácia 
náročnosť administrácie; 

časovo náročná 

jednoduchšia administrácia;  

kratší čas 

Skórovanie 

neexistencia objektívnych kritérií pre 

správne riešenia, nejednoznačnosť 

skórovania odpovedí: expertné/ kon-

senzuálne/cieľové skórovanie 

štandardné postupy škálového 

skórovania, 

problém so sociálne ţiadúcimi 

odpoveďami  



 

60 

 

Psychometrické 

vlastnosti 

slabé 

problémy s faktorovou štruktúrou, 

problematická vnútorná konzistencia 

a celkovo nízka reliabilita subškál 

dobré 

verifikovaná faktorová štruktúra, 

vysoká vnútorná konzistencia 

Validita 

nekonzistentná s modelmi diferen-

ciálnej psychológie; 

zatiaľ nedostatočne preukázaná sú-

beţná a prediktívna validita, taktieţ 

diskriminačná a prírastková validita 

konzistentná s modelmi diferen-

ciálnej psychológie; 

preukázaná konštruktová konver-

gentná a diskriminačná 

a prírastková súbeţná 

a prediktívna validita s mnohými 

kritériami 

Vzťah 

k osobnostným 

premenným 

ţiadne vzťahy s osobnostnými vlast-

nosťami 

slabé, stredné aţ relatívne silné 

vzťahy s osobnostnými vlastnos-

ťami 

Vzťah 

k ostatným psy-

chologickým 

premenným 

k rodičovskej podpore, k ţivotnej 

spokojnosti, k výkonom v škole, 

v práci a doma, k problémovému 

správaniu (závislosti, agresivita) 

v oblasti pracovnej psychológie 

k: výkonu v práci, vyhoreniu, 

vodcovstvu, spokojnosti 

s prácou; 

v oblasti klinickej psychológie: 

k psychopatológii, k somatickým 

problémom, k alkoholizmu, 

k sebapoškodzovaniu; 

v oblasti zdravia: k šťastiu 

a ţivotnej spokojnosti, 

k celkovému fyzickému zdraviu 

a duševnej pohode; 

v oblasti pedagogickej psycholó-

gie: k školskému výkonu, riziko-

vému správaniu (záškoláctvo), 

k agresivite a delikvencii, 

k rovesníckym vzťahom, 

k spolupráci a prosociálnosti. 

Posilnenie vonkajšie posilnenie výkonu vnútorné posilnenie výkonu 

Typy testov 

Mayer-Salovey-Caruso Test Emo-

cionálnej Inteligencie (MSCEIT, 

2002)* 

Banzigerov test rozpoznania multi-

modálnych emócií (MERT, 2009)* 

Sullivanová škála emocionálnej inte-

ligencie pre deti (EISC, 1999)* 

Laneho škála úrovne emocionálneho 

uvedomovania (LEAS, 1990)* 

Freudenthalerov a Neubauerov vý-

konový test emocionálnej inteligen-

cie (FNEIPT, 2003)* 

McCannov a Robertsov test situač-

ného hodnotenia pre manaţment 

(SJT, 2008)* 

Petridesov dotazník črtovej emo-

cionálnej inteligencie (TEIQue, 

1998) 

Salovey a Mayerova črtová škála 

metaanalýzy nálad (TMMS, 

1995)* 

Schuttovej škála Emocionálnej 

inteligencie (SEIS, 1998)* 

Bar-Onov Inventár Emocionál-

neho Kvocientu (EQ-i)* 

Boyatzis a Golemanov Inventár 

emocionálnej kompetencie (ECI, 

2000)*  

* nie všetky charakteristiky EI uvedené v tabuľke sa týkajú všetkých uvedených meracích nástrojov  
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Napriek tomu, ţe obidva modely EI sa líšia v základných charakteristikách, zdôrazňujeme 

v súlade s viacerými autormi (Petrides et al., 2001; Mathews et al., 2007; Stough et al., 2009), 

ţe tieto dva konštrukty sa vzájomne nevylučujú, ale môţu sa dopĺňať a spolu koexistovať. EI 

ako schopnosť tak poukazuje na to, čo je jednotlivec schopný urobiť, resp. ako sa vie správať 

a črtová EI na to, čo naozaj robí, resp. aký naozaj je (Mikolajczak et al., 2008). 

 

O. Wilhelm (2007) vo všeobecnosti poukazuje na dva hlavné problémy merania EI, a to ţe 

výkonové testy naráţajú na kritiku týkajúcu sa skórovania a črtová EI čelí výraznej kritike 

kvôli signifikantným súvislostiam s osobnosťou. Hlavná kritika črtovej EI sa tak koncentruje 

na to, ţe samotný model neprispieva ničím novým ku kriteriálnemu rozptylu (problematická 

kriteriálna prírastková validita) v rámci osobnostných dispozícii. Dotazníkové nástroje na jej 

meranie sú všeobecne reliabilné a moţno ich jednoznačne skórovať, problém však prestavuje 

konzistentnosť zistení stredných aţ vysokých korelácií s osobnostnými dotazníkmi. Uţ 

v prvotných výskumných štúdiách sa podarilo autorom (Petrides, & Furnham, 2001, 2003) 

preukázať ţe črtová EI vstupuje do signifikantných vzťahov s neurotizmom (r=-0,29) 

a s extraverziou a svedomitosťou (r=0,30 a r=0,35). Najslabšie vzťahy preukázali 

s otvorenosťou (r=0,13) a prívetivosťou (r=-0,01). V neskorších výskumoch vrátane našich 

vlastných, boli zistené ešte silnejšie vzťahy s osobnostnými faktormi Big Five, resp. Giant 

Three (pozri nasledujúce kapitoly 3 aţ 5). 

Ako sme však uţ spomínali sám K. V. Petrides vymedzuje EI ako osobnostný kon-

štrukt emocionálnej sebapercepcie a sebapôsobnosti (trait emotional self-efficacy, sebapopis-

ná alebo vlastná emocionálna účinnosť, Salbot et al., 2011) a radí ho do oblasti osobnosti na 

niţšiu hierarchickú úroveň ako črty Big Five (Petrides et al., 2001, 2007). Ďalej autori modelu 

konštatujú a vysvetľujú, ţe konceptualizácia EI ako osobnostnej črty niţšieho rádu si vyţadu-

je, aby bola uvedená do súvislostí s osobnostnými dimenziami vyššieho rádu. Bolo by nana-

jvýš zvláštne, keby osobnostný konštrukt niţšieho rádu nebol vo vzťahu k osobnostným  

dimenziám vyššieho rádu definujúcim faktorový priestor, ktorý tento konštrukt zaujíma  

(Petrides, & Furnham, 2007).  

K. V. Petrides a A. Furnham navrhovali a aj sami realizovali mnohé výskumy črtovej 

EI vo vzťahu k „osobnostným taxonómiám“. Na analýzu získaných údajov zväčša vyuţívajú 

multivariačnú regresnú analýzu. Ich empirické zistenia (Petrides, Pérez-González,  

& Furnham, 2007; Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007) argumentujú v prospech konštruktovej 

inkrementálnej validity nad rámec osobnostných čŕt vyššieho rádu. K. V. Petrides 
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so spolupracovníkmi (tamtieţ) empiricky preukázali prírastkovú validitu črtovej EI (nad  

rámec faktorov Big Five, aj Giant Three, 2003, 2007; analogické výskumy aj Kluemper, 

2008; Russo et al., 2012) pri predikcii takých kriteriálnych premenných ako je ţivotná spo-

kojnosť, depresia, šťastie, zvládanie stresu v práci, zameranie sa na cieľ, ruminácia negatív-

nych udalostí, či adaptívne a maladaptívne copingové stratégie.  

V ďalších štúdiách sa pre črtovú EI preukázali nulové korelácie vo vzťahu k testom 

posudzujúcim EI ako schopnosť (Warwick, & Nettelbeck, 2004) a nízke alebo aţ nulové ko-

relácie vo vzťahu ku kognitívnym schopnostiam merané predovšetkým nonverbálnymi testa-

mi IQ (Newsome et al., 2000; Derksen, et al., 2002; Mikolajczak et al. 2007; Petrides, Pita,  

& Kokkinaki, 2007). V najnovších výskumných štúdiách autori modelu črtovej EI vyuţívajú 

jednu zo súčasných metodologických teórií – IRT (Item Respond Theory – teóriu odpovedí na 

poloţku), pomocou ktorej sa snaţia preukázať, aká je presnosť a efektívnosť merania pro-

stredníctvom dotazníkov TEIQue, konkrétne skrátenej TEIQue-SF formy (Cooper, & Petri-

des, 2010). Posúdenie obťaţnosti a rozlišovacej schopnosti poloţiek testu prinieslo uspokoji-

vé výsledky, nakoľko sa ukázalo, ţe väčšina poloţiek ma vysoké diskriminačné parametre, čo 

nasvedčuje tomu, ţe dotazník na meranie črtovej EI umoţňuje diferencovať medzi jednotliv-

cami vzhľadom na latentnú črtu. Taktieţ takmer všetky poloţky boli relatívne ľahké a mali 

vysokú informačnú hodnotu (Cooper, & Petrides, 2010). Okrem iného aj uvedené zistenia 

moţno povaţovať za dôkaz opodstatnenosti samostatnej existencie črtovej EI. 

Meranie EI ako osobnostnej črty, samozrejme, prináša so sebou výhody i nevýhody 

spojené s pouţívaním sebavýpoveďových, resp. sebapopisných metodík. Ich konštrukcia je 

v porovnaní s tvorbou výkonových testov jednoduchšia, ich skórovanie je jednoznačnejšie 

a reliabilita vyššia (Austinová, & Saklofske, 2007). Sebavýpoveďové metodiky majú poten-

ciál poskytnúť informácie o vnútorných procesoch či skúsenostiach vo vzťahu 

k emocionálnemu preţívaniu jednotlivca a o jeho typickom správaní zaloţenom na jeho intro-

spekcii a sebapoznaní. Uvedomujeme si však, ţe významným nedostatkom výpoveďových 

metodík je moţnosť zámerného i nezámerného skresľovania zo strany respondentov v zmysle 

sociálnej desirability, ako aj to, ţe validita výpovedí je viazaná na schopnosť respondenta zre-

alizovať sebareflexiu. Práve preto existujú odborníci (napr. Wilhelm, 2007), ktorí radikálne 

odmietajú črtové modely EI a za jediný platný konštrukt povaţujú EI ako schopnosť, ktorú 

moţno merať objektívnymi testami maximálneho výkonu. Podľa O. Wilhelma (2007) dochá-

dza pri sebahodnotení osobných sebapôsobností, resp. vnímaných vlastných schopností buď 

k ich výraznému podceňovaniu alebo preceňovaniu. Protiargument ponúkajú E. Engelbergová 

a L. Sjőberg (2007), ktorí vychádzajú z výskumov v oblasti sebapopisných metód, pričom 
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skúmali vplyv predstierania na výsledok vo výkonovo orientovaných a sebapopisných tes-

toch. Hoci boli sebapopisné metódy, na rozdiel od výkonovo orientovaných, do určitej miery 

poznačené predstieraním, autori takúto skutočnosť povaţujú za faktor, ktorý sa dá vo všet-

kých prípadoch eliminovať prostredníctvom štatistickej kontroly a na základe škál sociálnej 

desirability (tzv. lţi skóre). 

 

Väčšina výskumných analýz ohľadne črtovej EI sa realizovala a realizuje prostredníctvom do-

tazníkovej formy TEIQue pre dospelých na výskumných vzorkách vysokoškolákov 

a dospelých. V takmer všetkých kultúrnych modifikáciách vykazuje táto forma stabilnú fakto-

rovú štruktúru a psychometricky akceptovateľné vlastnosti (pozri podkapitolu 4.7). 

Zrealizovalo sa aj niekoľko výskumných štúdií, ktoré pracujú s adolescentnou formou 

TEIQue-AF na vzorkách ţiakov stredných škôl, pričom taktieţ priniesli priaznivé 

a očakávateľné zistenia ohľadom jej faktorovej štruktúry a psychometrických vlastností (pozri 

podkapitolu 5.8) a empirické dôkazy napríklad toho, ţe stredoškoláci s vyššou úrovňou črto-

vej EI si vytvárajú viac pozitívnych vzťahov s rovesníkmi, majú menej neospravedlnených 

absencií a s menšou pravdepodobnosťou budú vylúčení zo školy pre poruchy správania  

(Petrides et al., 2006).  

Vo výskumoch sa len ojedinele pracuje s detskou formou dotazníka TEIQue-CF, pre-

toţe – zrejme vzhľadom na ešte intenzívne prebiehajúci proces osobnostného vývinu – vyka-

zuje v porovnaní s TEIQue a TEIQue-AF niţšiu mieru reliability v zmysle stability v čase  

a vnútornej konzistencie a jej konštruktová validita bola doposiaľ overovaná len čiastočne. Aj 

na základe vyjadrení autorov detskej verzie dotazníka (S. Mavrovelli a K. V. Petridesa) moţ-

no konštatovať, ţe daný nástroj je zatiaľ stále v procese verifikovania. Avšak aj črtová EI po-

sudzovaná detským dotazníkom TEIQue-CF dostatočne diferencuje napríklad ţiakov 

s poruchami učenia (Reiff et al., 2001). Taktieţ S. Mavrovelli a K. V. Petrides (2008) na zá-

klade výskumných zistení s pouţitím TEIQue-CF dokladajú, ţe úroveň črtovej EI u detí  

pozitívne koreluje s celkovou školskou úspešnosťou ţiakov a negatívne s emocionálnymi 

symptómami, poruchami správania, hyperaktivitou ţiakov a problémami vo vytváraní vzťa-

hov s rovesníkmi. Ďalej Petrides (2006) preukázal aj signifikantné vzťahy medzi úrovňou EI 

a niektorými formami prosociálneho správania. 

 

Teoretické východiská k ďalej prezentovaným výskumným kapitolám by sme chceli uzavrieť 

zhrnutím argumentov legitimizujúcich črtovú koncepciu emocionálnej inteligencie 

a Petridesove dotazníky radu TEIQue na jej meranie (Petrides, 2009, 2010, 2011a):  
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 dôraz na subjektívnu povahu emocionálneho záţitku; 

 východiská z psychologickej teórie a integrácia konštruktu medzi hlavné modely dife-

renciálnej psychológie; 

 empirické dôkazy pre kriteriálnu, inkrementálnu (prírastkovú) a konštruktovú validitu 

(Petrides, Pérez-Gonzáles, & Furnham, 2007; Saklofske et al., 2007; Petrides, 2009a; 

Gardner, & Qualter, 2010), v rámci toho súbeţnú i prediktívnu validitu, kde dotazník 

TEIQue bol najlepším prediktorom vo vzťahu k viacerým psychologickým kritériám  

(k agresivite, hnevu, hostilite, sociálnej izolácii, poruchám príjmu potravy, alkoholovej 

závislosti, šťastiu, ţivotnej spokojnosti) v porovnaní so Schuttovej škálou emocionálnej 

inteligencie a s Tettovým Mnohodimenzionálnym dotazníkom na meranie emocionálnej 

inteligencie (Gardner, & Qualter, 2010); 

 preukázanie viac ako 40%-tného podielu dedičnosti na globálnej úrovni črtovej EI, čo sa 

odhaduje aj pre iné osobnostné črty (napr. variabilita osobnostných faktorov Big Five); 

z toho vyplýva opodstatnenosť konceptualizácie EI ako osobnostnej črty (Vernon et al., 

2008); 

 ide o viac-menej všeobecnú teóriu, ktorá ponúka základ pre interpretovanie dát 

z ktoréhokoľvek dotazníka črtovej EI alebo jemu podobných dotazníkov; 

 moţnosť rozšírenia teórie črtovej EI na iné príbuzné oblasti (ako napr. na posudzovanie 

sociálnej či personálnej inteligencie), pretoţe nie je viazaná na jeden špecifický model; 

 vysoká komplexita modelu – popisuje 15 základných charakteristík jednotlivca, ktorý 

disponuje emocionálnou inteligenciou, taktieţ komplexný emocionálny profil jednotliv-

ca získateľný prostredníctvom dotazníkov radu TEIQue; 

 existencia verzií dotazníka TEIQue pre rôzne vývinové obdobia (pre dospelých, adoles-

centov i deti); 

 akceptovateľné psychometrické vlastnosti dotazníkov radu TEIQue (hlavne TEIQue 

pre adolescentov a dospelých). 
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3 DOTAZNÍK ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE PRE DETI – 

JEHO ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA, PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI A 

NORMY 

 

Ako sme uţ spomínali, nakoľko v našom jazykovom prostredí doposiaľ neexistoval empiric-

ky podloţený nástroj na meranie črtovej EI pre deti, adolescentov i dospelých, rozhodli sme 

sa preloţiť do slovenčiny a fundovane verifikovať pôvodne anglické dotazníky radu TEIQue 

autora K. V. Petridesa (2009b). Našim zámerom bolo predstaviť a ponúknuť odbornej psy-

chologickej komunite overený nástroj na posúdenie úrovne črtovej EI a jej komponentov pre 

tri vekovo odlišné cieľové skupiny. 

V tejto kapitole prezentujeme výsledky overovania psychometrických vlastností slo-

venskej plnej verzie dotazníka TEIQue-CF pre deti, v nasledujúcej štvrtej kapitole výsledky 

overovania vlastností dotazníka TEIQue-AF pre adolescentov, a napokon v piatej kapitole vý-

skumné zistenia ohľadom dotazníka TEIQue pre dospelých. Pri preklade a kultúrnej adaptácii 

daných verzií dotazníkov TEIQue sme vychádzali z odporúčaní pre medzikultúrnu adaptáciu 

sebaposudzovacích metodík od D. Beatona et al. (2000). Zabezpečili sme preklad dvomi na 

sebe nezávislými odborníkmi do slovenského jazyka a na základe ich vzájomnej syntézy 

a dohody sme vytvorili finálne verzie dotazníkov. Následne sme zabezpečili spätný preklad 

do angličtiny jazykovo zdatným odborníkom z oblasti spoločenských vied a zabezpečili dô-

slednú expertnú kontrolu novovytvoreného dotazníka, t. j. kontrolu samotným autorom dotaz-

níkov. V poslednom štádiu sme zrealizovali predvýskum na námatkovo vybranej vzorke, kde 

sme overovali zrozumiteľnosť jednotlivých poloţiek. 

 

Pri analýze psychometrických vlastností dotazníka TEIQue-CF sme očakávali, ţe preukáţeme 

pre jeho slovenskú verziu analogické výsledky, ako boli získané originálnou anglickou ver-

ziou (Mavrovelli, & Petrides, 2008). 

 

3.1 VÝSKUMNÝ ZÁMER  

 

K. V. Petrides realizuje svoje výskumy prevaţne na vysokoškolských študentoch, pričom uţ 

aj výskumy na vzorke adolescentov boli a sú zriedkavé. Najmenej výskumov sa však realizo-

valo a stále realizuje práve na detskej cieľovej skupine. Na začiatku bol konštrukt črtovej EI 

posudzovaný ako vývinovo invariantný (Mavrovelli et al., 2008), a tak sa na zisťovanie úrov-



 

66 

 

ne EI pouţívali len modifikované nástroje pre dospelých (napríklad Emotional Quotient –  

Inventory: Youth Version, Bar-On, & Parker, 2000). Neskôr si K. V. Petrides a jeho kolego-

via, hlavne S. Mavrovelli, začali uvedomovať, ţe emocionálny ţivot deti sa značne líši od ţi-

vota adolescentov, resp. dospelých, berúc do úvahy postuláty vývinovej psychológie. Vznikla 

potreba koncipovať dotazník pre deti, ktorý by zachytil ich socioemocionálny vývin v období 

8-12 rokov. Podnetom pre vytvorenie detskej verzie TEIQue-CF nebola len snaha reflektovať 

procesy socio-emocionálneho vývinu, ale hlavne snaha zamerať sa na zistenie hlavných kom-

ponentov črtovej EI v detstve s vyuţitím schopnosti sebapercepcie detí. Niektoré z týchto 

komponentov sa javia ako procesy a iné ako výsledky procesov účastných na detskskom  

socio-emocionálnom vývine, pričom tento rozdiel medzi procesom a výsledkom nebol pre au-

torov TEIQue-CF podstatný (Mavrovelli, & Petrides, 2008). Ich cieľom bolo predovšetkým 

na základe sebapercepcie detí identifikovať typické emocionálne sýtené prejavy osobnosti 

dieťaťa. 

 

Hlavným zámerom štúdií prezentovaných v tejto kapitole bolo verifikovať základné psycho-

metrické vlastnosti slovenskej detskej plnej formy Dotazníka črtovej emocionálnej inteligen-

cie (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Children Form, TEIQue-CF) a následne 

vypracovať orientačné normy pre deti vo veku 8-12 rokov, ktoré by mohli usmerňovať peda-

gogických, školských i poradenských psychológov pri diagnostike úrovne črtovej emocionál-

nej inteligencie detí školského veku. 

Výskumným cieľom nami realizovaného výskumu, ktorý mal predovšetkým metodo-

logický charakter, tak bolo okrem štatistickej deskripcie premenných meraných slovenskou 

verziou TEIQue-CF pre deti (vrátane zmapovania prípadných medzipohlavných rozdielov) 

posúdiť vybrané aspekty reliability a validity nástroja určeného na meranie črtovej emocio-

nálnej inteligencie, resp. emocionálnej sebapôsobnosti (z angl. self-efficacy) u detí. 

Z výskumného cieľa nám vyplynuli nasledujúce tri všeobecné výskumné otázky. 

VO1: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue-CF (vrátane dimenzií) dostatočnú 

stabilitu v čase (test-retestovú reliabilitu)? 

VO2: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue-CF (vrátane dimenzií) dostatočnú 

vnútornú konzistenciu? 

VO3: Má slovenská verzia TEIQue-CF (vrátane dimenzií) dostatočnú validitu? 
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Psychometrické vlastnosti nástroja sme posudzovali na základe zistenia stability výsledkov 

nameraných dotazníkom TEIQue-CF v čase (test-retestová reliabilita), odhadu reliability me-

tódou split-half, t. j. sledovania zhody medzi výsledkymi meraní dvoma časťami dotazníka 

(párne a nepárne poloţky) a analýzou reliability na úrovni poloţiek v zmysle vnútornej kon-

zistencie nástroja a jeho subškál
7
. Ďalej bola overovaná konštruktová validita

8
 nástroja (kon-

vergentná a diskriminačná) vo vzťahu k osobnostným faktorom meraným dotazníkom  

B-JEPI (psychotizmus, extraverzia, neurotizmus), k aspektom subjektívnej emocionálnej po-

hody, k úzkostnosti, k prejavom depresivity a k všeobecnému intelektovému potenciálu. Kon-

štruktovú validitu, popri obsahovej validite, povaţujeme za rozhodujúcu pre potvrdenie plat-

nosti meracieho nástroja v zmysle merania konštruktu, ktorý následne môţe byť povaţovaný 

za samostatný, zmysluplný a vyjadrujúci konkrétnu psychickú realitu. 

Ako štatistické ukazovatele reliability slovenskej verzie TEIQue-CF v zmysle stability 

v čase boli vyčíslené Pearsonove korelačné koeficienty ako indikátory miery zhody medzi vý-

sledkami dvoch meraní v časovom rozpätí dvoch mesiacom. Ako ukazovateľ split-half relia-

bility na úrovni dvoch častí nástroja sme vyčíslili Spearman-Brownov koeficient. Reliabilitu 

v zmysle vnútornej konzistencie na úrovni poloţiek sme vyčíslili prostredníctvom Cronba-

chovych koeficientov alfa. Za účelom posúdenia konštruktovej validity overovaného nástroja 

TEIQue-CF bola zrealizovaná parametrická korelačná analýza premenných zisťovaných  

TEIQue-CF a premenných získaných prostredníctvom validizačných nástrojov (B-JEPI, 

SEHP, CMAS, CDI, TIP). Zvolený metodologický postup overovania psychometrických 

vlastností korešponduje s metodológiou u nás aj v zahraničí štandardne pouţívanou pre tento 

typ výskumov. 

Nakoniec boli vyčíslené orientačné percentilové normy pre celý súbor detí (N=395), 

ako aj pre jednotlivé pohlavia (dievčatá N=193, chlapci N=202). Vzhľadom na to, ţe premen-

né merané overovaným nástrojom TEIQue-CF moţno na základe našich údajov povaţovať 

za pribliţne normálne rozdelené (pozri ďalej v podkapitole 3.3), hrubé skóre sme transformo-

vali aj na štandardné z-skóre. 

 

                                                             

7 Odhad vnútornej konzistencie metódou split-half a Cronbachovym koeficientom vnútornej konzistencie riešia 

nedostatok test-retestovej stability v čase, kde sa reálna fluktuácia premennej v čase automaticky povaţuje 

za chybu (Urbánek et al., 2011), pričom to tak nemusí byť, čím sa vlastne reliabilita nástroja podhodnocuje.  

8 G. Mathews et al. (2004, 2007) povaţuje konštruktovú validitu za základnú vlastnosť psychometrického nástro-

ja, pretoţe potvrdzuje opodstatnenosť samotného konštruktu. 
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3.2 METÓDA VÝSKUMU 

 

Výskumnú vzorku celkovo tvorilo 395 ţiakov niţšieho sekundárneho stupňa edukácie z 11 

základných škôl v banskobystrickom kraji, s priemerným vekom 12,79 roka (SD=1,14). 

Z celkového počtu bolo 193 (49%) dievčat a 202 (51%) chlapcov. Ţiaci väčšinou (77,7%) na-

vštevovali 6. a 7. ročník ZŠ. Výber výskumnej vzorky bol zrealizovaný príleţitostnou metó-

dou výberu v kombinácii so zámernou. 

Výskumné zostavy tvorili okrem dotazníka TEIQue-CF rôzne validizačné metodiky, 

teda nie všetci respondenti boli zosnímaní všetkými pouţitými nástrojmi. Zostavu tvoriacu 

TEIQue-CF a B-JEPI a CMAS vyplnilo 175 ţiakov, zostavu tvoriacu TEIQue-CF a SEHP 

a CDI vyplnilo 68 ţiakov a zostavu TEIQue-CF a TIP vyplnilo 152 detí. Pre účely overenia 

stability výsledkov v čase bola výskumná zostava zahŕňajúca dotazník TEIQue-CF dvakrát 

administrovaná 67 ţiakom s dvojmesačným časovým odstupom. Ďalej pri výsledkoch kon-

krétnych štatistických analýz uvádzame aj k nim prislúchajúci počet respondentov.  

 

V rámci nášho výskumu boli pouţité nasledujúce výskumné metodiky. 

Detská verzia dotazníka TEIQue-CF 

TEIQue-CF je dotazník radu TEIQue pre deti vo veku od 8 do 12 rokov na meranie úrovne  

črtovej emocionálnej inteligencie a jej deviatich dimenzií (ide tu teda o miernu modifikáciu 

vyššie prezentovaného modelu črtovej EI v zmysle jeho prispôsobenia danému vývinovému 

obdobiu). Dotazník pozostáva zo 75-tich poloţiek opatrených 5-stupňovou škálou súhlasu – 

nesúhlasu. Deväť emocionálnych dimenzií dotazníka TEIQue-CF stručne pribliţujeme 

v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 8). 
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Tabuľka 8 Popis deviatich emocionálnych dimenzií dotazníka TEIQue-CF (Mavrovelli, 2008) 

Dimenzie Krátky opis črty 
Príklad poloţky z dotazníka 

TEIQue-CF 

Adaptabilita 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

sa dokáţe prispôsobiť novým situá-

ciám a ľuďom. 

Ťaţko si zvykám na nový škol-

ský rok. 

Emocionálny 

temperament 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

často a ako intenzívne preţíva emó-

cie. 

Vnímam sa ako šťastné dieťa. 

Expresia 

emócií 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

efektívne vie prejaviť svoje emócie. 

Vţdy viem nájsť správne slo-

vá, aby som vyjadril, ako sa 

cítim. 

Percepcia  

emócií 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

presne vie identifikovať svoje emó-

cie a emócie iných. 

Je pre mňa jednoduché rozu-

mieť vlastným citom. 

Regulácia  

emócií 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

dobre vie kontrolovať svoje emócie. 
Viem kontrolovať svoj hnev. 

Nízka impul-

zívnosť 

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako 

dobre vie kontrolovať samo seba, 

svoje impuzy. 

Nerád čakám na to, čo chcem 

hneď. 

Interpersonálne 

vzťahy 

Týka sebapercepcie kvality vzťahov 

dieťaťa s jeho spoluţiakmi. 

Načúvam problémom  

iných detí. 

Sebaúcta 
Týka sa sebapercepcie vlastnej hod-

noty. 
Som so sebou spokojný. 

Sebamotivácia 
Týka sa sebapercepcie vlastných po-

hnútok a motivácie. 

Vţdy sa snaţím byť v škole 

lepší. 

 

 

Za účelom overenia konštruktovej validity (konvergentného, resp. diskriminačného charakte-

ru) boli okrem dotazníka TEIQue-CF pouţité ako súčasť výskumnej zostavy nasledujúce va-

lidizačné metodiky. 

Eysenckov osobnostný dotazník pre deti B-JEPI 

B-JEPI u nás upravil J. Senka a vydala Psychodiagnostika (Eysenck, & Eysenck, upr. Senka, 

1994). Dotazník sa pouţíva pre deti od 9 do14 rokov na zistenie prevládajúcej osobnostnej 

charakteristiky. Obsahuje 78 poloţiek, pri ktorých respondenti odpovedajú Áno/Nie. Psycho-

tizmus je zastúpený 20 otázkami, extraverzia je meraná 21 otázkami, neurotizmus 

21 otázkami a na kontrolu platnosti slúţi 16 otázok, ktoré určujú tzv. lţi skóre. Administrácia 

je v rozsahu do 15 minút. 
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Škála emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) 

Škála SEHP autorov J. Dţuku a C. Dalbertovej (2002) zachytáva frekvenciu pozitívnych 

a negatívnych emócií a telesných pocitov. Respondenti sa vyjadrujú k frekvencii preţívania 

desiatich konkrétnych psychických stavov (hnev, pocit viny, pôţitok, hanba, telesná svieţosť, 

strach, bolesť, radosť, smútok, šťastie) s pouţitím 6-stupňovej stupnice od takmer vţdy 

po takmer nikdy. Administrácia trvá pribliţne 5 minút. 

Inventár detskej depresivity (CDI)  

CDI je štandardizovaný sebaposudzovací Inventár detskej depresivity určený pre deti vo veku 

7 aţ 17 rokov, ktorého autorom je M. Kovacs (1998). Inventár vznikol na základe Beckovho 

inventáru depresivity pre dospelých (priblíţenom v podkapitolu 5.2). CDI obsahuje 

27 poloţiek, ktoré sýtia 5 subškál: zlá nálada, interpersonálne ťaţkosti, nevýkonnosť, anhedó-

nia a zníţené sebahodnotenie. Administrácia trvá okolo 10 minút. 

Škála zjavnej anxiety pre deti (CMAS) 

Škála CMAS autorov I. Ruisela a E. Snopkovej (1980) je štandardizovaný psychometrický 

nástroj určený na meranie anxiety u detí od 9 do 14 rokov. Pozostáva z 53 otázok, s ktorými 

respondenti vyjadrujú svoj súhlas alebo nesúhlas pomocou odpovedí Áno/Nie. Na mieru plat-

nosti údajov získaných škálou CMAS poukazuje hrubé lţi skóre (pre našu výskumnú vzorku 

dosiahlo AM=2,37 s SD=1,77). Administrácia trvá 12 minút.  

Test intelektového potenciálu (TIP) 

Štandardizovaný komplexný neverbálny test inteligencie TIP bol vyvinutý v roku 1971 

P. Říčanom. Administruje sa individuálne alebo skupinovo respondentom od 12 rokov. Test 

vychádza zo Spearmanovej koncepcie g-faktora a snaţí sa zachytiť fluidnú inteligenciu nezá-

vislú na vzdelaní (Svoboda, 1999). Pri jeho konštrukcii sa autor snaţil minimalizovať úlohu 

priestorového faktoru a koncipovať testové úlohy tak, aby hlavným princípom ich riešenia bo-

lo hľadanie a nachádzanie pravidiel v usporiadaní neverbálneho materiálu (Říčan, 1971). Test 

pozostáva z 29 poloţiek vo forme úloh a hrubé skóre je moţné prepočítať na steny alebo na 

IQ (my sme pracovali s hrubým skóre probandov). P. Říčan (1971) uvádza údaje o reliabilite 

(split-half 0,80 aţ 0,90) a validite vo vzťahu k Ravenovým matricám (r=0,64), ako aj 

k Amthauerovmu IST (r=0,55), čo podporuje predpoklad dobrých psychometrických vlast-

ností testu. Administrácia trvá cca. 13 minút.  
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Štatistické spracovanie údajov zahŕňalo multivariačnú analýzu rozptylu (MANOVA), pro-

stredníctvom ktorej bol sledovaný multivariačný, aj univariačný efekt pohlavia na črtovú EI, 

ďalej Pearsonovu korelačnú analýzu (test-retestová reliacilita, konštruktová validita), vyčísle-

nie Spearman-Brownovho koeficientu (split-half reliabilita) a Cronbachovho koeficientu alfa 

(vnútorná konzistencia nástroja na úrovni poloţiek).  

Overovanie normality sledovaných premenných Kolmogorov-Smirnovovým testom 

síce poukázalo na štatisticky významné odchýlky od normálneho rozdelenia (0,00≤p≤0,20), 

táto signifikancia odchýlok je však v našom prípade jednoznačne pripísateľná relatívne veľkej 

výskumnej vzorke. Pri väčšej výskumnej vzorke je adekvátnejšie posudzovať normalitu pro-

stredníctvom opisných charakteristík tvaru (špicatosť a šikmosť) rozdelenia premenných. Dis-

tribúcia ţiadnej z premenných nebola výrazne zošikmená, resp. zošpicatená (koeficienty špi-

catosti a šikmosti pod 0,88 – pozri nasledujúcu podkapitolu 3.3), čo svedčí v prospech pri-

bliţne normálneho rozdelenia premenných
9
. Vzhľadom na to boli pri štatistickom spracovaní 

pouţité vyššie uvedené parametrické postupy.  

 

3.3 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA DOTAZNÍKA TEIQUE-CF A INTERPOHLAVNÉ 

ROZDIELY 

 

V prvom kroku sme zaznamenali základné deskriptívne ukazovatele premenných z dotazníka 

TEIQue-CF, pričom sme analyzovali aj prípadné medzipohlavné rozdiely na vzorke ţiakov 

niţšieho sekundárneho stupňa edukácie (N=395) prostredníctvom multivariačnej analýzy roz-

ptylu (MANOVA), keďţe črtová EI je viacrozmerná premenná. Nezávislou premennou bolo 

pohlavie respondentov. Multivariačný efekt pohlavia na črtovú emocionálnu inteligenciu sme 

sledovali vzhľadom na 9 dimenzií EI. Výsledky prezentujeme v tabuľke 9. 

 

                                                             

9
 West a Finch (1996, in Cooper, & Petrides, 2010) tvrdia, ţe šikmosť a špicatosť v absolútnych hodnotách ko-

eficientov od 0-2 a 0-7 moţno povaţovať za hodnoty demonštrujúce univariantnú normalitu. 
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Tabuľka 9 Deskriptívne ukazovatele jednotlivých dimenzií a globálnej úrovne EI z dotazníka 

TEIQue-CF a interpohlavné rozdiely 

 

N=395 

D=193/Ch=202 

p
o

h
la

vi
e 

Min Max AM SD Med 

Š
ik

m
o

sť
 

Š
p

ic
a

to
sť

 

M
A

N
O

V
A

 

p
 

C
o

h
en

o
v 

d
-i

n
d

ex
 

 Globálna 

úroveň  

črtovej EI 

D 2,55 4,60 3,57 0,39 3,59 -0,29 0,45 
p<0,001 0,38 

Ch 2,71 4,45 3,43 0,37 3,39 0,44 -0,06 

D
im

en
zi

e 
(M

A
N

O
V

A
/ 

p
≤

0
,0

0
1
) 

Adaptabilita 
D 2,00 5,00 3,60 0,73 3,63 -0,10 -0,67 

0,089 0,25 
Ch 1,63 5,00 3,43 0,64 3,50 -0,30 0,09 

Expresia 

emócií 

D 1,88 5,00 3,40 0,68 3,50 0,13 -0,31 
p<0,01 0,36 

Ch 1,50 5,00 3,16 0,64 3,25 0,23 0,35 

Percepcia 

emócií 

D 2,00 5,00 3,63 0,57 3,65 -0,13 0,25 
0,142 0,17 

Ch 2,00 5,00 3,53 0,60 3,50 0,08 -0,18 

Sebamoti-

vácia 

D 2,00 5,00 3,93 0,60 4,00 -0,60 0,24 
p<0,01 0,40 

Ch 1,88 5,00 3,68 0,66 3,75 -0,52 -0,03 

Sebaúcta 
D 1,28 5,00 3,37 0,78 3,43 -0,38 0,29 

0,927 0,04 
Ch 1,86 5,00 3,39 0,67 3,43 -0,13 -0,26 

Nízka impul-

zívnosť 

D 1,00 4,50 3,02 0,66 3,00 -0,53 0,51 
0,371 0,06 

Ch 1,13 4,75 2,98 0,65 3,00 0,13 0,09 

Interperso-

nálne vzťahy 

D 2,17 4,92 3,84 0,54 3,92 -0,49 -0,01 
p<0,001 0,38 

Ch 1,83 5,00 3,61 0,57 3,58 0,16 -0,58 

Regulácia 

emócií 

D 1,88 5,00 3,63 0,57 3,75 -0,41 0,46 
0,104 0,18 

Ch 2,25 4,88 3,53 0,61 3,50 -0,22 0,66 

Emocionálny 

temperament 

D 1,63 4,50 3,58 0,56 3,63 -0,88 0,88 
p<0,05 0,21 

Ch 1,75 5,00 3,46 0,56 3,50 -0,22 0,66 

D – dievčatá   Ch – chlapci    AM – aritmetický priemer   SD – smerodajná odchýlka    Med – medián 

 

Výsledky multivariačnej analýzy rozptylu poukazujú na signifikantný efekt pohlavia 

na multidimenziálny koštrukt črtovej EI (Pillai’s Trace=0,10; F=2,73; p≤0,001) mera-

ný dotazníkom TEIQue-CF, čo indikuje interpohlavné rozdiely v tomto konštrukte. 

Z hľadiska univariačnej analýzy sme preukázali existenciu štatisticky významných rozdielov 

v prospech dievčat v štyroch dimenziách črtovej EI meranej TEIQue-CF: expresia emócií,  

sebamotivácia, interpersonálne vzťahy a emocionálny temperament, ako aj v globálnej úrovni 

EI. Pri danej veľkosti výskumnej vzorky však bolo potrebné rozhodnúť aj o vecnej signifi-

kancii na základe ukazovateľa tzv. miery efektu (effect size). Na základe vyčíslenia Cohenov-

ho koeficientu d konštatujeme, ţe nebol dosiahnutý ani stredný efekt účinku (d<0,50)
10

, t. j. 

zistené rozdiely sú aj napriek štatistickej významnosti malé. 

                                                             

10
  Za stredne veľký sa efekt (medziskupinový rozdiel) povaţuje, ak 0,50≤d<0,80 (Cohen, 1988). 
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3.4 RELIABILITA DOTAZNÍKA TEIQUE-CF 

 

Na základe vyčíslenia korelačných koeficientov ako ukazovateľov miery zhody medzi vý-

sledkami dvoch meraní nástrojom TEIQue-CF nemoţno konštatovať dostatočnú stabilitu  

výsledkov v čase. Na vzorke 67 ţiakov druhého stupňa základných škôl sa test-retestový uka-

zovateľ reliability pre jednotlivé dimenzie EI pohyboval od 0,20 do 0,63, čo sú relatívne nízke 

hodnoty. Konkrétne korelačné koeficienty sú uvedené v tabuľke 10. 

 

Tabuľka 10 Test-retestový odhad reliability TEIQue-CF (korelačné koeficienty) 

Dimenzie/N=67 r 

Adaptabilita  0,44
*** 

Expresia emócií 0,33
*
 

Percepcia emócií 0,31
*
 

Sebamotivácia  0,41
**

 

Sebaúcta   0,47
***

 

Nízka impulzívnosť   0,56
***

 

Interpersonálne vzťahy 0,20 

Regulácia emócií   0,51
***

 

Emocionálny temperament   0,63
***

 

Globálna úroveň EI  0,53
***

 

    *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 

 

V rámci procesu overovania reliability sme sa ďalej zamerali na vnútornú konzistenciu ná-

stroja odhadnutú pomocou metódy split-half, t. j. na základe rozdelenia dotazníka na dve časti 

a posúdenia zhody medzi nimi. Vyčíslili sme Spearman-Brownov koeficient, a to tak pre celý 

výskumný súbor, ako aj pre jednotlivé pohlavia. Vyčíslené hodnoty koeficientov sa pohybo-

vali od 0,82 do 0,84, čo sú plne akceptovateľné ukazovatele reliability. Konkrétne výsledky 

analýzy prezentujeme v tabuľke 11.  
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Tabuľka 11 Odhad reliability dotazníka TEIQue-CF metódou split-half pre celý výskumný 

súbor a pre jednotlivé pohlavia 

Split-half reliabilita                         N=395 
Dievčatá 

N=193 
Chlapci 

N=202 

Cronbachovo Alfa  

časť 1 
ɑ 0,77 0,79 0,75 

N poloţiek 38 38 38 

časť 2 
ɑ 0,79 0,81 0,74 

N poloţiek 37 37 37 

r medzi dvomi časťami 0,72 0,69 0,69 

    

Spearman-Brownov 

koefficient 

rxx 0,84 0,82 0,82 

    

 

 

Odhad reliability v zmysle vnútornej konzistencie dotazníka TEIQue-CF vrátane jeho dimen-

zií bol realizovaný aj prostredníctvom Cronbachovho koeficientu alfa. Pre celý dotazník  

TEIQue-CF sa vnútorná konzistencia (ɑ=0,87) javí ako vysoká. Pre jednotlivé dimenzie do-

tazníka TEIQue-CF vykazovalo Cronbachovo alfa vyčíslené na celom výskumnom súbore 

(N=395) hodnoty v rozsahu 0,53≤ɑ≤0,71. Pre dievčatá (N=193) sa tieto hodnoty pohybovali 

v rozsahu 0,48≤ɑ≤0,76 a pre chlapcov (N=202) v rozsahu 0,44≤ɑ≤0,65. Konkrétne Cronba-

chove koeficienty sú uvedené v tabuľke 12. 
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Tabuľka 12 Vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue-CF a jeho dimenzií pre celý súbor  

a pre jednotlivé pohlavia (Cronbachove koeficienty alfa) 

 
počet 

poloţiek 

Cronbachovo 

alfa 

N=395 

Cronbachovo 

alfa 

D/N=193 

Cronbachovo 

alfa 

Ch/N=202 

TEIQue-CF (globálna EI) 75 0,87 0,88 0,85 

Adaptabilita  8 0,61 0,67 0,50 

Expresia emócií 8 0,62 0,69 0,55 

Percepcia emócií 8 0,53 0,51 0,53 

Sebamotivácia 8 0,66 0,63 0,65 

Sebaúcta 7 0,69 0,76 0,59 

Nízka impulzívnosť 8 0,66 0,57 0,50 

Interpersonálne vzťahy  12 0,71 0,68 0,66 

Regulácia emócií 8 0,65 0,48 0,59 

Emocionálny temperament 8 0,60 0,56 0,44 

D – dievčatá,  Ch – chlapci 

 

 

3.5 KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE-CF 

 

Uvedomujeme si, ţe ak chceme zisťovať konštruktovú validitu výskumného nástroja, je  

nevyhnutné opierať svoje zistenia o akceptovateľný odhad reliability. V našom prípade sa te-

da budeme spoliehať na odhad reliability dotazníka TEIQue-CF ako celku v zmysle vnútornej 

konzistencie, nakoľko ukazovatele reliability v zmysle stability v čase môţu podhodnocovať 

reálnu reliabilitu (Urbánek et al., 2011), najmä ak ide o cieľovú skupinu 

vo výraznejšie progredujúcom vývinovom období (viac k tomuto problému diskutujeme 

v podkapitole 3.6). Konštruktovú validitu nástroja povaţujeme spolu s ostatnými vý-

skumníkmi (Hendl, 2009; Urbánek, 2011; Mathews et al., 2007) za najvýznamnejší ukazova-

teľ validity, pretoţe zahŕňa základné kritéria pre posúdenie nástroja. Konštruktovú validitu 

dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie (EI) sme overovali:  

 z hľadiska jej konvergentného charakteru vo vzťahu k osobnostnej črte extraverzia 

meranej dotazníkom B-JEPI a k pozitívnym emocionálnym stavom meraným škálou 

SEHP;  

 z hľadiska jej diskriminačného charakteru vo vzťahu k osobnostnej črte neurotizmus, 

resp. psychotizmus meraným dotazníkom B-JEPI, k úzkostnosti meranej škálou 

CMAS, k depresivite meranej inventárom CDI, k negatívnym emocionálnym stavom 
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meraným škálou SEHP a k tradične koncipovanej inteligencii postulovanej ako vše-

obecný intelektový potenciál (g-faktor) meranej testom TIP
11

.  

 

V tabuľke 13 sú prezentované výsledky Pearsonovej korelačnej analýzy premenných mera-

ných dotazníkom TEIQue-CF a validizačných premenných (extraverzia; pozitívne emó-

cie/pocity: telesná svieţosť, radosť a šťastie) prevedenej v rámci procesu overovania kon-

štruktovej validity konvergentného charakteru. 

 

Tabuľka 13 Výsledky overovania konvergentnej validity TEIQue-CF (korelačné koeficienty) 

 
B-JEPI/ 

N=175 

 SEHP/

N=68 

 

r 

E
x
tr

a
v

er
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a
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el

es
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á
 

sv
ie
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R
a
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Š
ť

a
st
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Adaptabilita  0,43
***

 0,32
**

 0,33
**

 0,21
*
 

Expresia emócií  0,32
**

 0,39
***

 0,37
***

 0,26
*
 

Percepcia emócií 0,15 0,26
*
 0,31

**
 0,20 

Sebamotivácia -0,07 0,02 -0,02 -0,08 

Sebaúcta 0,08 0,30
**

 0,43
***

 0,48
***

 

Nízka impulzivita -0,06 0,04 0,02 0,07 

Interpersonálne vzťahy  0,35
***

 0,34
***

 0,28
*
 0,21

*
 

Regulácia emócií 0,26
*
 -0,15 0,14 -0,02 

Emocionálny temperament 0,08 -0,14 0,34
***

 0,30
**

 

Globálna úroveň črtovej EI 0,33
***

 0,30
**

 0,26
*
 0,23

*
 

   *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 

 

Výskumnými výsledkami sme získali argumenty v prospech konvergentnej validity 

na základe existencie štatisticky významných stredne tesných korelačných vzťahov medzi ex-

traverziou z dotazníka B-JEPI a dimenziami adaptabilita (r=0,43
***

), expresia citov 

                                                             

11 Metodológovia sa celkom nezhodujú v tom, čo je diskriminačná validita. T. Urbánek et al. (2011) povaţuje 

za diskriminačnú validitu to, keď výsledky testu nekorelujú s výsledkami testov, ktoré nie sú testami danej vlast-

nosti, avšak napr. L. Maršálová a O. Mikšík (1990) tvrdia, ţe medzi premennými môţu existovať negatívne 

vzťahy. Takúto validitu potom niektorí autori označujú ako kriteriálnu validitu (Hendl, 2009; Ferjenčík, 2000). 
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(r=0,32
**

), interpersonálne vzťahy (r=0,35
***

), ako aj globálnou úrovňou EI (r=0,33
***

). Kore-

lácie ďalších dimenzií EI (sebamotivácia, sebaúcta a nízka impulzivita) a extraverzie boli níz-

ke aţ nulové. 

Ďalej sa potvrdili náš predpoklad o tom, ţe dimenzie črtovej EI budú signifikantne ko-

relovať s pozitívnym preţívaním jednotlivca. Pozitívne významné vzťahy vykázali: telesná 

svieţosť s adaptabilitou (r=0,32
**
), expresiou emócií (r=0,39

***
), interpersonálnymi vzťahmi 

(r=0,34
***

) a globálnou úrovňou EI (r=0,30
**

), ďalej radosť a šťastie so sebaúctou (r=0,43
***

, 

resp. r=0,48
**

) a globálnou EI (r=0,26
*
, resp. r=0,23

*
), radosť s adaptabilitou, expresiou  

a percepciou emócií, s interpersonálnymi vzťahmi a emocionálnym temperamentom 

(0,28
*
≤r≤0,37

***
). Ostatné dimenzie črtovej EI (sebamotivácia, nízka impulzivita a regulácia 

emócií) preukázali slabé aţ nulové vzťahy s pozitívnymi emocionálnymi stavmi. 

  

V nasledujúcej tabuľke 14 sú prezentované korelácie premenných meraných dotazníkom  

TEIQue-CF s validizačnými premennými (psychotizmus, neurotizmus, anxieta, prejavy dep-

resivity, negatívne emócie/pocity, všeobecný intelektový potenciál) v zmysle overovania kon-

štruktovej validity diskriminačného charakteru. 
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Tabuľka 14 Výsledky overovania diskriminačnej validity TEIQue-CF (korelačné koeficienty) 
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Adaptabilita -0,05 -0,04 -0,22 -0,16 -0,24 -0,25 
-0,33 

*
 

-0,13 -0,13 -0,06 
-0,34 

**
 

-0,08 -0,24 0,07 0,12 
  0,20 

**
 

Expresia emócií -0,09 -0,08 -0,22 -0,13 -0,19 -0,22 -0,25 
-0,22 

*
 

-0,11 -0,24 0,05 -0,20 -0,13 -0,10 -0,10 
  -0,20 

**
 

Percepcia emócií 
-0,26 

**
 

-0,06 
-0,40 

***
 

-0,25 
-0,45 

***
 

-0,19 -0,28 -0,07 -0,12 
-0,29 

**
 

0,29 -0,19 -0,06 -0,08 0,06 
  -0,16 

*
 

Sebamotivácia 
-0,45 

***
 

-0,07 0,11 0,16 -0,18 0,16 -0,02 -0,14 
-0,33 

**
 

-0,02 -0,08 0,01 -0,06 -0,03 -0,05 
  

0,04 

Sebaúcta -0,06 
-0,23 

*
 

-0,32 
**

 

-0,31 
**

 

-0,49 
***

 

-0, 29 
*
 

-0,51 
***

 

-0,23 
*
 

-0,16 
-0,31 

**
 

0,17 
-0,48 

***
 

-0,22 -0,23 0,26 
  

-0,10 

Nízka impulzivi-

ta 

-0,41 
***

 
-0,13 -0,03 0,09 -0,19 0, 19 -0,09 -0,19 -0,24 -0,13 -0,05 0,18 0,17 0,17 -0,07 

  -0,15 
*
 

Interpersonálne 

vzťahy 

-0,30 
**

 
0,01 - 0, 19 -0,20 -0,28 

-0,33 
**

 
-0,17 -0,13 

-0,38 
***

 
-0,21 0,12 -0,23 -0,17 -0,08 

-0,53 
***

 

  
0,16 

Regulácia emócií 
-0,39 

***
 

0,01 0, 02 0,05 -0,13 0,07 -0,26 -0,16 
-0,33 

**
 

0,04 -0,02 0,01 -0,06 0,24 0,04 
  

-0,02 

Emocionálny 

temperament 

-0,35 
***

 

-0,37 
***

 

-0,40 
***

 

-0,38 
***

 

-0,48 
***

 

-0,38 
***

 

-0,52 
***

 

-0,39 
***

 

-0,50 
***

 

-0,41 
***

 
0,13 

-0,41 
***

 

-0,32 
**

 
-0,25 

-0,47 
***

 

  
0,08 

Globálna úroveň 

črtovej EI 

-0,46 
***

 
-0,18 

-0,36 
**

 

-0,32 
**

 

-0,41 
***

 

-0,30 
**

 

-0,43 
***

 

-0,31 
**

 

-0,34 
**

 

-0,28 
**

 
-0,15 -0,16 -0,21

*
 -0,10 -0,15 

  
-0,06 

  *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 
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Korelačná analýza premenných EI a osobnostných dimenzií z dotazníka B-JEPI poukázala 

na štatisticky významné negatívne silné vzťahy psychotizmu so sebamotiváciou, nízkou im-

pulzivitou a reguláciou emócií (r dosahovalo absolútnu hodnotu okolo 0,40), ďalej psycho-

tizmus vstupoval do stredne silného negatívneho vzťahu s percepciou emócií, interpersonál-

nymi vzťahmi a emocionálnym temperamentom (r s absolútnou hodnotou okolo 0,30). 

S emocionálnym temperamentom vstupoval do stredne silného negatívneho vzťahu ako 

s jedinou dimenziou črtovej EI aj neurotizmus. Ostatné korelácie boli slabé aţ nulové. 

Do vysoko významných negatívnych vzťahov s dimenziami EI vstupovali aj premenné 

merané dotazníkom CDI. Silné negatívne vzťahy sme vyčíslili pre nevýkonnosť s percepciou 

emócií (r=-0,45
***
), so sebaúctou (r=-0,49

***
) a s emocionálnym temperamentom (r=-0,48

***
); 

ďalej medzi zníţeným sebahodnotením z CDI a sebaúctou z TEIQue-CF (r=-0,51
***

), resp. 

emocionálnym temperamentom (r=-0,52
***
). Vzťahy strednej sily boli preukázané medzi zlou 

náladou z CDI a percepciou emócií (r=-0,40
***
), ako aj sebaúctou (r=-0,32

**
), taktieţ medzi 

interpersonálnymi ťaţkosťami z CDI a sebaúctou (r=-0,31
**
), resp. emocionálnym tempera-

mentom (r=-0,38
***
). Anhedónia vstupovala do významného stredne silného negatívneho 

vzťahu s emocionálnym temperamentom (r=-0,38
***

).  

Anxieta posudzovaná pomocou CMAS vstupovala do signifikantného stredne silného 

negatívneho vzťahu s emocionálnym temperamentom (r=-0,39
***

) a globálnou úrovňou EI 

(r=-0,31
**

).  

Z negatívnych emócií posudzovaných škálou SEHP vstupovali do vysoko signifikant-

ného silného negatívneho vzťahu hnev s emocionálnym temperamentom (r=-0,50
***

), hanba 

so sebaúctou (r=-0,48
***

) a smútok s interpersonálnymi vzťahmi (r=-0,53
***

), 

resp. s emocionálnym temperamentom (r=-0,47
***
). Významné stredne silné negatívne vzťahy 

(r v absolútnej hodnote 0,38
***
≤r≤0,29

**
) sme zaznamenali medzi hnevom a sebamotiváciou, 

vzťahmi a reguláciou emócií, ďalej pocity viny vstupovali do vzťahu s percepciou emócií,  

sebaúctou a emocionálnym temperamentom, pôţitok s adaptabilitou, hanba a strach 

s emocionálnym temperamentom. 

Konštatujeme, ţe dimenzia emocionálny temperament vstupovala do signifikantných 

vzťahov takmer so všetkými validizačnými premennými (r v absolútnej hodnote 

0,52
***
≤r≤0,32

**
) a globálna úroveň črtovej EI vstupovala do signifikantných negatívnych 

vzťahov s deviatimi z 15 premenných (r v absolútnej hodnote 0,46
***
≤r≤0,28

**
). Uvedené zis-

tenia tak podporujú predpoklad o diskriminačnej konštruktovej validite (v zmysle existencie 

negatívnych korelačných vzťahov) dotazníka TEIQue-CF. 
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Analýza súvislostí premenných EI z dotazníka TEIQue-CF a všeobecného intelekto-

vého potenciálu nepreukázala existenciu korelačných vzťahov, nakoľko hodnoty vyčíslených 

koeficientov boli nízke aţ nulové. Uvedená analýza potvrdzuje predpoklad o diskriminačnej 

konštruktovej validite (v zmysle neexistencie korelačného vzťahu) dotazníka TEIQue-CF. 

 

3.6 DISKUSIA K VÝSLEDKOM MERANÍ DOTAZNÍKOM TEIQUE-CF 

 

 
Jedným z hlavných cieľov našej práce bolo verifikovanie základných psychometrických 

vlastností (reliability a validity) plnej slovenskej detskej verzie dotazníka TEIQue-CF 

na meranie črtovej emocionálnej inteligencie (EI) a následné vyčíslenie orientačných percen-

tilových noriem (prípadne noriem na báze z-skóre) pre slovenskú populáciu vo veku 11-12 

rokov. Ich potenciál by mohol byť vyuţitý v oblasti orientačnej diagnostiky pri určovaní mie-

ry subjektívne vnímaných emocionálne sýtených schopností a globálnej úrovne črtovej emo-

cionálnej inteligencie detí.  

 

Na základe našich zistení môţeme konštatovať, ţe ţiaci druhého stupňa základnej školy do-

siahli najniţšiu hodnotu v dimenzii EI nízka impulzívnosť (med=3,00) a najvyššiu úroveň 

v sebamotivácii (dievčatá, med=4,00 a chlapci, med=3,75). Vzhľadom na vývinové obdobie, 

v ktorom sa naši respondenti nachádzajú, sú zistenia očakávateľné. Biologická i osobnostná 

instabilita determinuje emocionálne preţívanie pubescentov (roztrţitosť, kolísavosť 

a plytkosť citov, krátkodobé afekty prejavované ţivelnou radosťou alebo nadšením, alebo aţ 

zlosťou, strachom či plačom) v smere zvýšenej úrovne emocionálnych výkyvov 

a impulzívnych reakcií. Taktieţ v tomto období sa začína rozvíjať sebavedomie a ţiaci si za-

čínajú uvedomovať svoje priority. Sami si začínajú určovať ciele svojej činnosti, ktoré deter-

minujú ich pohnútky a zameranie činnosti. 

Preukázali sme existenciu interpohlavných rozdielov v prospech dievčat v niekoľkých 

dimenziách a globálnej úrovni črtovej EI meranej TEIQue-CF. Avšak J. Cohen (1988) pouka-

zuje na to, ţe štatistická signifikancia na báze p-hodnoty je nedostatočným ukazovateľom 

rozdielov vo výsledkoch medzi dvomi nezávislými súbormi, nakoľko štatisticky významný 

rozdiel niekedy môţe mať triviálny význam z praktického hľadiska, ak sa jedná o mnohopo-

četnú vzorku (Sullivan, & Feinn, 2012). Cohen (1988) koncipoval ukazovateľ veľkosti účinku 

(effect size), resp. veľkosti, vecnej významnosti medziskupinového rozdielu, ktoré je nezávis-

lý na veľkosti vzorky a určil preň konvenčné hodnoty, ktoré zjednodušujú rozhodnutie, kedy 
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môţeme hovoriť o veľkom (d≥0,80), strednom (0,80≥d≥0,50) alebo malom efekte (d<0,50)
12

, 

pričom veľkosť účinku 0,49 a niţšiu povaţuje za ukazovateľ len malého rozdielu medzi sku-

pinami. Na základe tohto ukazovateľa veľkosti účinku (Cohenovo d) konštatujeme, ţe aj  

napriek signifikantnosti vyššie spomenutých rozdielov sú zistené interpohlavné rozdiely malé 

(d≤0,40). Môţeme tak poukázať len na tendenciu dievčat k lepšej expresii svojich emócií, 

vyššej sebamotivácii a kvalitnejším interpersonálnym vzťahom v porovnaní s chlapcami. 

S. Mavrovelli a K. Petrides (2008) na vekovo analogickej výskumnej vzorke anglických detí 

nezistili ţiadne signifikantné rozdiely v sebapercipovaní aspektov emocionálneho preţívania. 

 

Na to, aby sme mohli dotazník TEIQue-CF odporučiť odbornej komunite, bolo potrebné veri-

fikovať jeho psychometrické vlastnosti: reliabilitu (v zmysle stability v čase a v zmysle vnú-

tornej konzistencie) a konštruktovú validitu (konvergentného a diskriminačného charakteru). 

Stabilitu výsledkov merania dotazníkom TEIQue-CF v čase (test-retestovú reliabilitu) 

vyčíslenú Pearsonovým korelačným koeficientom medzi opakovanými meraniami s časovým 

odstupom dvoch mesiacov sa nám nepodarilo doloţiť (pre všetky dimenzie a globálnu úroveň 

EI: 0,20≤r≤0,63). Na rozdiel od našich zistení, S. Mavrovelli a K. Petrides (2008), autori, kto-

rí modifikovali verziu TEIQue pre dospelých na detskú verziu TEIQue-CF, vyčíslili akcepto-

vateľnú test-retestovú stabilitu (r=0,79) originálnej anglickej detskej verzie. Vzhľadom na tú-

to skutočnosť ako aj na to, ţe tento odhad reliability môţe skutočnú reliabilitu nástroja pod-

hodnocovať, nakoľko psychologické konštrukty môţu vykazovať reálnu premenlivosť v čase 

(Urbánek et al., 2011), sme sa zamerali na reliabilitu v zmysle vnútornej konzistencie nástro-

ja, ktorá sa týka výlučne samotného nástroja a nevstupujú do nej vývinom potenciálne pod-

mienené výkyvy v úrovni emocionálneho preţívania (očakávateľné pri realizácii meraní 

u pubescentov). 

Odhad reliability dotazníka TEIQue-CF metódou split-half priniesol vysoko akcepto-

vateľné výsledky (Spearman-Brownov koeficient rxx=0,84). Aj vnútorná konzistencia na 

úrovni poloţiek sa pre celý dotazník TEIQue-CF javí ako vysoká (alfa=0,87), čo je v súlade 

so zisteniami samotných autorov nástroja, pričom ukazovateľ vnútornej konzistencie pre ang-

lickú verziu TEIQue-CF bol α=0,76 pri prvom meraní a pri druhom meraní α=0,73 (Mavro-

velli, Petrides, et al. 2008). Vnútornú konzistencia na úrovni poloţiek vyčíslená pre jednotlivé 

                                                             

12 Uvedené výsledky slúţia na posúdenie tzv. vecnej (praktickej, resp. klinickej) významnosti rozdielov (Hendl, 

2009).  
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dimenzie TEIQue-CF bola niţšia (0,50≤ɑ≤0,69), avšak ešte stále akceptovateľná najmä pre 

výskumné účely. S. Loewenthal (2001, in Russo et al. 2012) uvádza, ţe niţšie hodnoty koefi-

cientu alfa môţu byť spôsobené aj niţším počtom poloţiek (menej ako 10) sýtiacich jednotli-

vé dimenzie. 

 

Verifikovanie konštruktovej validity sa radí k základným poţiadavkam v rámci procesu ove-

rovania psychometrických vlastností psychologických meracích nástrojov. Práve konštrukto-

vá validita sa týka toho, do akej miery je meraný konštrukt opodstatnený (Urbánek et al., 

2011; Stough et al., 2009; Mathews et al., 2004a, 2007; Schultze et al., 2007).  

Konvergentnú konštruktovú validitu dotazníka TEIQue-CF sme posudzovali vzhľa-

dom k extraverzii a k pozitívnym emocionálnym stavom (telesná svieţosť, radosť a šťastie). 

Preukázali sme existenciu silných pozitívnych súvislostí úrovne EI s osobnostným faktorom 

extraverzia a s pozitívne preţívanými emóciami, čo svedčí v prospech konštruktovej validity 

TEIQue-CF konvergentného charakteru. Pre Eysenckov faktor extraverzie sú príznačné cha-

rakteristiky ako druţnosť, spoločenskosť, priateľskosť, obľuba vzrušenia a dobrodruţstva, 

rýchla adaptácia na zmeny, bezstarostnosť, optimizmus, veselosť a radosť zo ţivota. Tento 

faktor na základe našich zistení koreluje s emocionálnymi premennými ako sú: adaptabilita, 

expresia citov, vzťahy s rovesníkmi, ako aj s globálnou úrovňou EI. Pozitívne vzťahy EI a jej 

dimenzií s extraverziou doloţili aj talianski výskumníci (Russo et al., 2012) na vzorke detí  

a adolescentov (N=690, priemerný vek 10,25 roka).  

V rámci nášho výskumu sme tieţ doloţili súvislosť dimenzií črtovej EI (adaptabilita, 

sebaúcta, expresia a percepcia emócií, rovesnícke vzťahy, emocionálny temperament) 

s preţívaním pozitívnych emocionálnych stavov vytvárajúcich subjektívnu emocionálnu po-

hodu. S našimi zisteniami korešpondujú výsledky viacerých podobných výskumov (Austin  

et al., 2007a; Ciarrochi, 2006; Dawda, & Hart, 2000), v ktorých autori taktieţ zistili pozitívne 

vzťahy EI, resp. dimenzií EI so šťastím, ţivotnou spokojnosťou a kvalitou sociálnych vzťa-

hov. Korešpondujúcim výskumným zistením je aj to, ţe vyššia úroveň EI pozitívne prispieva 

k formovaniu rovesníckych vzťahov a k vyššej miere prosociálnosti (Petrides, 2006), ďalej 

k vyššej miere kooperatívnych tendencií, či dispozícií pre vodcovstvo (Mavrovelli et al., 

2007), a to aj u detskej populácie.  

Diskriminačnú konštruktovú validitu sme posudzovali vzhľadom k psychotizmu,  

neurotizmu, úrovni anxiety, prejavom depresivity, k negatívnym aspektom preţívania (hnev, 

pocity viny, hanba, strach, bolesť a smútok) a vzhľadom k všeobecnému intelektovému po-

tenciálu. Korelačná analýza poukázala na mnoţstvo signifikantných negatívnych stredných aţ 



 

83 

 

silných súvislostí. Pri analýze eysenckovských faktorov sme zistili predovšetkým negatívne 

korelačné vzťahy psychotizmu s dimenziami EI. Psychotizmus (zatvrdilosť) sa manifestuje 

u detí samotárstvom, ľahostajnosťou, neprispôsobivosťou, citovou plachosťou, necitlivosťou, 

agresivitou i nepriateľstvom voči ľuďom (Ruisel, 1990)
13

. Doloţili sme významné negatívne 

súvislosti psychotizmu so sebamotiváciou, nízkou impulzivitou, reguláciou emócií, percep-

ciou emócií, interpersonálnymi vzťahmi a emocionálnym temperamentom. Neurotizmus 

(resp. emocionálna labilita) prejavujúci sa tendenciou preţívať hlavne negatívne emócie 

(strach, hnev, smútok) vstupoval do stredne silného negatívneho vzťahu s jedinou dimenziou 

EI, a to s emocionálnym temperamentom. Naše výskumné zistenia korešpondujú 

s výsledkami výskumuna talianskej vzorke detí a adolescentov (N=690, priemerný vek 10,25 

roka), kde výskumníci sledovali spolu s premennými črtovej EI faktory Big Five a doloţili 

negatívne signifikantné vzťahy s neurotizmom (Russo et al., 2012). 

Do vysoko významných vzťahov s emocionálnymi premennými meranými dotazní-

kom TEIQue-CF vstupovali aj depresívne prejavy zisťované inventárom CDI. Negatívne silné 

a stredne silné vzťahy sme vyčíslili medzi nevýkonnosťou a percepciou emócií, sebaúctou, 

resp. emocionálnym temperamentom, ďalej medzi zníţeným sebahodnotením a sebaúctou, 

resp. emocionálnym temperamentom, medzi zlou náladou a percepciou emócií, resp. sebaúc-

tou, medzi interpersonálnymi ťaţkosťami a sebaúctou, resp. emocionálnym temperamentom, 

medzi anhedóniou a emocionálnym temperamentom. Anxieta vstupovala do stredne silného 

negatívneho vzťahu len s emocionálnym temperamentom a globálnou úrovňou EI. Inventár 

CDI pouţili S. Mavrovelli et al. (2007) pri analýze vzťahu globálnej úrovne EI a miery depre-

sivity u holandských detí vo veku 11 aţ 15 rokov a preukázali významné negatívne súvislosti. 

S. Mavrovelli et al. (2007, 2008) taktieţ zaznamenali tesný negatívny vzťah črtovej EI 

s depresivitou a stredne tesné negatívne vzťahy črtovej EI so somatickými ťaţkosťami 

a hyperaktivitou. 

Z negatívnych emócií posudzovaných škálou SEHP vstupovali do signifikantného ne-

gatívneho silného, resp. stredného vzťahu hnev s emocionálnym temperamentom, hanba 

so sebaúctou, smútok s rovesníckymi vzťahmi a s emocionálnym temperamentom. Ďalej sme 

identifikovali negatívne vzťahy medzi hnevom a sebamotiváciou, pocitmi viny a percepciou 

emócií, sebaúctou, resp. emocionálnym temperamentom, ako aj medzi hanbou, resp. strachom 

                                                             

13 H. J. Eysenck predpokladal, ţe len veľmi málo jednotlivcov má túto vlastnosť v nenulovej miere (Ruisel, 

1990).  
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a emocionálnym temperamentom. Uvedené zistenia podporujú predpoklad o diskriminačnej 

validite dotazníka TEIQue-CF tak, ako ju chápu L. Maršálová a O. Mikšík (1990). 

P. Russo et al. (2012) zistili, ţe dimenzie a globálna úroveň EI merané nástrojom  

TEIQue-CF sú nezávislé od kognitívnej úrovne meranej Ravenovými matricami. Autorka det-

skej verzie TEIQue-CF S. Mavrovelli (2008) taktieţ doloţila neexistenciu súvislostí dimenzií 

črtovej EI a verbálnej inteligencie. Uvedené zistenia sú v súlade s našimi, pričom sme preuká-

zali len slabé alebo nulové súvislosti domén črtovej EI s potenciálnou intelektovou úrovňou 

meranou testom TIP
14
, čo je argument v prospech diskriminačnej validity dotazníka TEIQue-

CF (v zmysle neexistencie vzťahov medzi nezávislými konštruktmi). Uţ N. Schutte et al. 

(1998) preukázali vo svojich validizačných štúdiách EI, ţe zmiešané modely EI majú vyššiu 

schopnosť predikovať úspech ţiaka v škole, ako napr. testy zamerané len na všeobecný  

g-faktor.  

Konštatujeme, ţe dimenzia emocionálny temperament vstupovala do signifikantných 

tesných vzťahov takmer so všetkými validizačnými premennými a globálna úroveň črtovej EI 

vstupovala do signifikantných negatívnych vzťahov s deviatimi z 15 premenných. Dimenzia 

emocionálneho temperamentu poukazuje na schopnosť jednotlivca uvedomiť si a identifiko-

vať emócie preţívané u seba na základe sebapercepcie a globálna úroveň EI poukazuje na 

globálnu úroveň emocionálnej kompetencie. Tieto premenné vstupovali do tesného negatív-

neho vzťahu predovšetkým so zníţeným sebavedomím, s hnevom, so smútkom, 

s nevýkonnosťou, so zlou náladou, pocitmi viny, hanbou, anhedóniou či interpersonálnymi 

ťaţkosťami, čo sú zväčša charakteristiky, ktoré sú sýtené negatívnym emocionálnym preţíva-

ním. Teda, ak sa u jednotlivca manifestujú negatívne emocionálne stavy, tak je jeho úroveň 

schopností identifikovať, usmerňovať a regulovať svoje emócie, svoje preţívanie, ako aj 

schopnosť ovplyvňovať preţívanie druhých významne niţšia. To znamená, ţe daný jednotli-

vec nie je schopný sa efektívne formovať a fungovať vo sociálnych interakciách. Uvedomu-

jeme si, ţe je to práve emocionálne preţívanie ţiakov, čo výrazne determinuje ich myslenie, 

správanie i výkonnosť, preto sa v poslednej kapitole monografie (kapitola 7) venujeme aj 

praktickým odporúčaniam ohľadne rozvíjania emocionality u detí v školskom veku. 

                                                             

14 Slabé aţ nulové vzťahy (0,04≤r≤0,23) sme preukázali so školským prospechom zo slovenského jazyka 

u ţiakov stredných škôl (Kaliská, & Salbot, 2014). Pozoruhodnou skutočnosťou ostáva, ţe pri analýze školských 

výsledkov z matematiky a globálnej EI sme zaznamenali stredne silný vzťah (r=-0,29), pričom k identickým vý-

sledkom dospela aj S. Mavrovelli (2008), avšak len u chlapcov.  
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Zhrnieme, ţe slovenská plná verzia dotazníka na meranie črtovej emocionálnej inteligencie 

u detí (TEIQue-CF) vykazuje akceptovateľné psychometrické vlastnosti v zmysle reliability 

a validity, najmä čo sa týka celkovej úrovne EI. Dotazník nám umoţňuje odhadnúť mieru  

sebapercipovaných schopností a behaviorálnych dispozícií jednotlivca súvisiacich 

s emóciami. Následne ju môţeme posúdiť voči orientačným percentilovým normám vypraco-

vaným za účelom orientačnej diagnostiky emocionálnych predpokladov dieťaťa, ktoré prezen-

tujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

3.7 ORIENTAČNÉ SLOVENSKÉ NORMY DOTAZNÍKA TEIQUE-CF 
 

Analýza rozdelení premených získaných dotazníkom TEIQue-CF prostredníctvom 

Kolmogorov-Smirnovovho testu normality síce poukazuje na odchýlky od normálneho 

rozdelenia (p≤0,20), avšak pri väčšej výskumnej vzorke je adekvátnejšie posúdiť normalitu 

prostredníctvom opisných charakteristík tvaru rozdelenia premenných. Na základe mier 

šikmosti a špicatosti (prezentovaných v podkapitole 3.3) konštatujeme, ţe premenná globálna 

EI je len mierne pravostranne zošikmená, minimálne zošpicatená, a teda pribliţne normálne 

rozdelená, čo moţno opticky doloţiť aj histogramom na obrázku 2. Koeficienty šikmosti 

a špicatosti rozdelenia všetkých dimenziií z dotazníka TEIQue-CF dosahovali hodnoty pod 

1,00, a tak usudzujeme na pribliţne normálne rozdelenie aj týchto premenných.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Histogram rozdelenia globálnej črtovej EI meranej TEIQue-CF (N=395) 
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Jedným z hlavných cieľov našich výskumných šetrení pomocou dotazníkov radu TEIQue 

bolo vytvoriť percentilové normy. Uvedomujeme si, ţe kvalitné testovacie metódy musia 

spĺňať tri hlavné kritériá, a to sú: reliabilita, validita a objektivita. K nim sa pridávajú ďalšie 

štyri kritériá: normovanie, porovnateľnosť, ekonomickosť a uţitočnosť testu (Urbánek et al., 

2011). To znamená, ţe ďalším krokom po verifikovaní základných psychometrických 

vlastností slovenskej verzie dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre deti TEIQue-CF 

bolo vypracovanie percentilových noriem, ktoré by mali slúţiť na posúdenie, resp. porovnanie 

emocionálnych kompetencií a daností detí vo veku 8-11 rokov v rámci orientačnej 

diagnostiky.  

Opodstatnenosť percentilových noriem vidíme okrem iného aj v tom, ţe podľa 

V. Dočkala (2012), T. Urbáneka (2011), P. Halamu (2011) a iných moţno v psychológii len 

predpokladať, ţe latentné cieľové psychologické premenné majú vplyv na manifestnú 

(meranú) premennú, teda na ich hodnotu moţno len pravdepodobnostne usudzovať, ale 

nemôţeme ju priamo kvantifikovať. Práve percentilové normy taktieţ pouţíva aj autor 

pôvodných anglických verzií dotazníkov radu TEIQue K. V. Petrides (2009b) v manuáli 

k plnej verzii TEIQue pre dospelých. Percentilové normy pre globálnu úroveň črtovej EI 

pre deti vo veku 8-11 rokov prezentujeme v tabuľke 15. Normy vyčíslené zvlášť pre 

jednotlivé pohlavia uvádzame v prílohách 4 a 5. 

Domnievame sa, ţe rozsah súboru 395 respondentov je postačujúci na vytvorenie 

noriem zaloţených na percentiloch. Percentilové normy sú zrozumiteľné nielen odborníkom, 

ale aj širšej verejnosti (napr. učiteľom a rodičom dieťaťa), pretoţe umoţňujú vyjadriť 

relatívne poradie výsledku konkrétneho dieťaťa percentom rovesníkov, ktorí majú niţšie 

skóre ako ono. Percentilové normy majú ordinálny charakter, teda umoţňujú zaradiť 

jednotlivcov do poradia podľa meranej premennej, v tomto prípade podľa výsledkov merania 

dotazníkom črtovej EI pre deti, avšak na ich základe nemôţeme povedať o koľko sa 

jednotlivci medzi sebou líšia (nemajú intervalový charakter).  

Vzhľadom na to, ţe si uvedomujeme aj určité nedostatky percentilových noriem (ich 

rovnomerné rozloţenie na sto rovnakých častí, ktoré preceňuje rozdiely v okolí priemeru 

a podceňuje rozdiely v krajných polohách rozdelenia premennej, nemoţnosť porovnať 

výsledky s výsledkami z iných podobných meraní), uvádzame pre TEIQue-CF v prílohe 1 aj 

najbeţnejší typ štandardizovania hrubých skóre respondenta v podobe tzv. z-skóre, ktoré 

ukazuje, nakoľko sa výsledok konkrétneho jednotlivca nachádza nad alebo pod priemerom 

vyjadrené v jednotkách smerodajnej odchýlky. 
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Tabuľka 15 Orientačné percentilové normy dotazníka TEIQue-CF pre celý výskumný súbor (N=395) 

 Adaptabilita 
Expresia 
emócií 

Percepcia 
emócií 

Sebamotivácia Sebaúcta 
Impulzivita 
(nízka) 

Interperso-
nálne vzťahy 

Regulácia 
emócií 

Emocionálny 
temperament 

Globálna 

úroveň EI 

Percentily 5 2,38 2,25 2,63 2,50 2,11 1,88 2,82 2,50 2,50 2,80 

10 2,63 2,45 2,88 2,88 2,43 2,13 3,00 2,75 2,88 2,99 

15 2,75 2,63 3,00 3,13 2,71 2,25 3,08 2,88 3,00 3,11 

20 3,00 2,75 3,13 3,25 2,86 2,38 3,25 3,00 3,13 3,19 

25 3,13 2,88 3,13 3,38 2,86 2,50 3,33 3,13 3,13 3,23 

30 3,25 2,88 3,25 3,50 3,00 2,63 3,33 3,25 3,25 3,28 

35 3,25 3,00 3,38 3,50 3,00 2,75 3,42 3,25 3,38 3,32 

40 3,38 3,13 3,38 3,63 3,14 2,88 3,50 3,38 3,38 3,37 

45 3,38 3,25 3,50 3,63 3,29 2,88 3,58 3,50 3,50 3,41 

50 3,50 3,25 3,50 3,75 3,43 3,00 3,67 3,50 3,50 3,45 

55 3,60 3,35 3,63 3,88 3,43 3,00 3,75 3,63 3,63 3,51 

60 3,63 3,38 3,75 3,88 3,57 3,13 3,83 3,75 3,63 3,56 

65 3,75 3,50 3,75 4,00 3,57 3,25 3,92 3,75 3,75 3,60 

70 3,88 3,50 3,88 4,00 3,71 3,38 4,00 3,88 3,88 3,65 

75 4,00 3,63 4,00 4,13 3,86 3,38 4,08 4,00 3,88 3,71 

80 4,13 3,75 4,00 4,25 3,97 3,50 4,17 4,00 4,00 3,77 

85 4,25 3,88 4,13 4,38 4,00 3,63 4,25 4,13 4,13 3,82 

90 4,43 4,00 4,25 4,50 4,20 3,80 4,33 4,38 4,25 3,93 

95 4,63 4,25 4,50 4,65 4,43 4,00 4,52 4,50 4,38 4,09 
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4 DOTAZNÍK ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE PRE 

ADOLESCENTOV – JEHO ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA, 

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI A NORMY 

 

V rámci ďalšieho výskumného snaţenia boli zisťované psychometrické vlastnosti slovenskej 

plnej verzie Dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre adolescentov (TEIQue-AF) 

v preklade L. Kaliskej a E. Nábělkovej z roku 2011 (preklad a adaptácia bola realizovaná 

v súlade s odporúčaní pre medzikultúrnu adaptáciu sebaposudzovacích metodík od 

D. Beatona et al. /2000/ podrobnejšie načrtnutých v kapitole 3).  

Dotazník TEIQue-AF pozostáva zo 153 poloţiek vo forme výrokov opatrených  

7-stupňovou škálou súhlasu/nesúhlasu. Slovenská verzia TEIQue pre adolescentov je v pod-

state identická s verziou pre dospelých s výnimkou jednej poloţky, ktorá sa týka buď pracov-

ného (TEIQue) alebo školského (TEIQue-AF) prostredia (ide o 152. poloţku, konkrétne: Je 

pre mňa problém „mať pod kontrolou“ situácie v práci/ situácie v škole). 

Okrem sledovania vybraných aspektov reliability a validity bola realizovaná štatistická 

deskripcia premenných meraných dotazníkom TEIQue-AF vrátane mapovania interpohlav-

ných rozdielov a taktieţ bola zisťovaná jeho faktorová štruktúra.  

 

4.1 VÝSKUMNÝ ZÁMER  

 

Cieľom výskumu metodologického charakteru bolo okrem štatistickej deskripcie premenných 

meraných slovenskou verziou dotazníka TEIQue-AF pre adolescentov (včítane verifikovania 

4-faktorovej štruktúry a zmapovania interpohlavných rozdielov) posúdiť vybrané aspekty re-

liability a validity daného nástroja určeného na meranie črtovej EI, resp. emocionálnej seba-

pôsobnosti (z angl. self-efficacy). Nemenej dôleţitým zámerom bolo vypracovanie orientač-

ných noriem pre adolescentov vo veku 13-17 rokov. Vychádzajúc z cieľa výskumu sme sfor-

mulovali nasledujúce štyri kľúčové výskumné otázky. 

VO1: Je faktorová štruktúra slovenskej verzie dotazníka TEIQue-AF analogická 

so štruktúrou originálnej anglickej verzie dotazníka TEIQue-AF? 

VO2: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue-AF (vrátane faktorov a dimenzií) 

dostatočnú stabilitu v čase (test-retestovú reliabilitu)? 
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VO3: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue-AF (vrátane faktorov a dimenzií) 

dostatočnú vnútornú konzistenciu? 

VO4: Má slovenská verzia TEIQue-AF (vrátane faktorov a dimenzií) dostatočnú validi-

tu? 

 

Výskum psychometrických vlastností nástroja bol zameraný na zistenie stability výsledkov 

nameraných dotazníkom TEIQue-AF v čase (test-retestová reliabilita), na odhad vnútornej 

konzistencie na úrovni dvoch častí nástroja (split-half reliabilita) a na úrovni jednotlivých  

poloţiek nástroja. Ďalej bola overovaná konštruktová validita nástroja (konvergentná, diskri-

minačná) vo vzťahu k osobnostným vlastnostiam Big Five, k úzkostnosti a k dimenziám so-

ciálnej inteligencie a k všeobecnému intelektovému potenciálu (g-faktor). 

Štatistickými ukazovateľmi reliability slovenskej verzie TEIQue-AF v zmysle stability 

v čase boli Pearsonove korelačné koeficienty ako indikátory miery zhody medzi výsledkami 

dvoch meraní v časovom rozpätí desiatich týţdňov. Ako ukazovatele split-half reliability boli 

vyčíslené Spearman-Brownove koeficienty a pre posúdenie vnútornej konzistencie na úrovni 

poloţiek Cronbachove koeficienty alfa. Konštruktovú validitu dotazníka TEIQue-AF sme 

overovali parametrickou korelačnou analýzou premenných zisťovaných pomocou TEIQue-AF 

a premenných získaných ďalšími validizačnými nástrojmi (osobnostný inventár NEO-FFI,  

dotazník úzkostnosti STAI, škála na meranie sociálnej inteligencie z Tromso TSIS a test na 

meranie všeobecného intelektového potenciálu TIP). Zvolený metodologický postup verifiko-

vania psychometrických vlastností nástroja TEIQue-AF korešponduje s metodológiou u nás aj 

v zahraničí štandardne pouţívanou pre tento typ výskumu. 

Nakoniec boli vyčíslené orientačné percentilové normy pre celý súbor (N=923), ako aj 

pre jednotlivé pohlavia (dievčatá N=618, chlapci N=305). Vzhľadom na to, ţe premenné me-

rané overovaným nástrojom TEIQue-AF moţno na základe opisných charakteristík tvaru roz-

delenia (koeficienty šikmosti a špicatosti, pozri podkapitolu 4.3) povaţovať za pribliţne nor-

málne rozdelené, hrubé skóre sme transformovali aj na štandardné z-skóre, ktorého decily 

prezentujeme v prílohe 2. 

 

4.2 METÓDA VÝSKUMU 
 

Výskumná vzorka celkovo zahŕňala 923 adolescentov z banskobystrického kraja vo veku 

od 17 do 18 rokov (AM=17,2; SD=0,69), z čoho bolo 618 (67%) ţien a 305 (33%) muţov.  
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Išlo o ţiakov vyššieho sekundárneho stupňa edukácie navštevujúcich 2. alebo 3. ročník stred-

nej školy. Výber vzorky bol príleţitostný v kombinácii so zámerným.  

Vzhľadom na to, ţe výskumné zostavy pozostávali okrem TEIQue-AF z rôznych vali-

dizačných metodík, nie všetci respondenti boli zosnímaní všetkými výskumne pouţitými  

nástrojmi. Konkrétne počty analyzovaných respondentov uvádzame pri kaţdej štatistickej 

analýze. 

 

V rámci nášho výskumu boli pouţité nasledujúce výskumné metodiky (TEIQue-AF 

a validizačné metodiky). 

Dotazník TEIQue-AF pre adolescentov 

Dotazník na meranie črtovej emocionálnej inteligencie TEIQue-AF je určený 

pre adolescentov vo veku cca. 13-17 rokov a posudzuje 15 emocionálnych čŕt, resp. dimenzií, 

pričom 13 z nich vytvára štyri všeobecnejšie faktory a dve sa chápu ako samostatné. Stručné 

priblíţenie 15-tich črtových dimenzií TEIQue-AF ponúka nasledujúca tabuľka 16 (bliţšiu 

charakteristiku jednotlivých dimenzií sme prezentovali v kapitole 2.4). Dotazník pozostáva 

zo 153 poloţiek opatrených 7-stupňovou škálou súhlasu – nesúhlasu. Do výpočtu skóre jed-

notlivých dimenzií črtovej emocionálnej inteligencie vstupuje 144 poloţiek z celkového poč-

tu. Zostávajúcich deväť poloţiek slúţi na účely odhalenia miery sociálnej desirability respon-

dentov. Slovenská verzia pre adolescentov je v podstate identická s verziou pre dospelých  

okrem jednej poloţky, ktorá sa týka buď pracovného (TEIQue) alebo školského (TEIQue-AF) 

prostredia (ide o 152. poloţku, konkrétne Je pre mňa problém „mať pod kontrolou“ situácie 

v škole/ situácie v práci.). Autor dotazníka K. V. Petrides (2009b) poukázal na to, ţe kon-

štrukt EI a jeho domény sú invariantné pre adolescentov a dospelých. 
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Tabuľka 16 Osobnostné charakteristiky v rámci 15-tich črtových dimenzií dotazníka TEIQue-AF pre adolescentov (Petrides et al., 2007) 

 Črtové dimenzie Vysoko skórujúci sa charakterizujú ako... Príklad poloţky z dotazníka TEIQue-AF 

1. Adaptabilita 
...flexibilní a ochotní prispôsobiť sa novým 

podmienkam. 

Často mi príde ťaţké prispôsobovať svoj ţivot  

tomu, čo sa práve deje. (R) 

2. Asertivita 
...priami, úprimní a ochotní stáť si za svojimi 

právami. 

Ak s niekým nesúhlasím, nerobí mi problém  

povedať mu to. 

3. Emocionálna expresia 
...schopní vyjadriť svoje emócie druhým ľu-

ďom. 

Ostatní mi hovoria, ţe zriedkakedy hovorím o tom, 

čo cítim. (R) 

4. 
Manaţment emócií (dru-

hých) 
...schopní vplývať na emócie druhých ľudí. Zvyčajne viem ovplyvniť preţívanie druhých ľudí. 

5. 
Emocionálna percepcia 

(u seba a druhých) 

...jasne vnímajúci tak vlastné emócie, ako aj 

emócie druhých. 

Stačí mi na človeka pozrieť a viem pochopiť,  

čo cíti. 

6. Emocionálna regulácia ...schopní kontrolovať svoje emócie. 
Zvyčajne som schopný rýchlo sa upokojiť po tom, 

čo ma niekto „vytočil“. 

7. Nízka impulzivita 
...uváţliví a málo podliehajúci momentálnym 

pohnútkam. 
Druhí mi hovoria, ţe sa ľahko „vystresujem“. (R) 

8. Vzťahová kompetencia 
...schopní udrţiavať plnohodnotné osobné 

vzťahy. 

Je pre mňa veľmi dôleţité dobre vychádzať so 

všetkými mojimi blízkymi priateľmi a rodinou. 

9. Sebaúcta ...úspešní a sebavedomí. Verím, ţe mám mnoho silných stránok. 

10. Sebamotivácia 
...angaţovaní a nevzdávajúci sa ani pri ne-

priaznivých okolnostiach. 

Uţ len to, ţe niečo robím dobre,  

mi spôsobuje veľa radosti. 

11. Sociálna uvedomelosť 
...dobrí networkeri s vynikajúcimi sociálnymi 

zručnosťami (soft-skills). 
Viem dobre vychádzať s ľuďmi. 

12. Zvládanie stresu ...schopní odolávať tlakom a regulovať stres. Vo všeobecnosti viem zvládať stres. 

13. Črtová empatia ...schopní zaujať perspektívu druhých ľudí. 
Zvyčajne je pre mňa ťaţké upokojiť  

nahnevaných ľudí. (R) 

14. Črtové šťastie ...radostní a spokojní so svojím ţivotom. Ţivot je nádherný. 

15. Optimizmus 
...dôverujúci a všímajúci si svetlé stránky  

ţivota. 
Myslím si, ţe sa mi veci v mojom ţivote vydaria. 
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NEO päťfaktorový osobnostný inventár (NEO-FFI) 

Inventár NEO-FFI dvojice autorov P. T. Costu a R. R. McCraeho pozostáva zo 60 poloţiek 

opatrených 5-bodovou škálou. Je jedným z najpouţívanejších osobnostných dotazníkov 

na diagnostiku faktorov tzv. Veľkej päťky. Posudzuje päť osobnostných faktorov (neurotiz-

mus, extraverziu, otvorenosť voči záţitkom, prívetivosť, svedomitosť) a je určený pre adoles-

centov od 15 rokov a dospelých. Jeho administrácia trvá 10-15 min. Štandardizovanú sloven-

skú verziu vytvorili a overili I. Ruisel a P. Halama (2001).  

Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti (STAI) 

Nástroj STAI je štandardizovaný dotazník na meranie úzkosti, resp. úzkostnosti (Ruisel et al., 

1980). Pozostáva z dvoch 20-poloţkových subškál (jednotlivé poloţky sú opatrené 4-bodovou 

stupnicou), kde jedna sleduje, ako sa jednotlivec cíti teraz (t. j. sleduje aktuálny stav) a druhá 

sleduje, ako sa jednotlivec zvyčajne cíti, t. j. úzkostlivosť ako vlastnosť osobnosti. V rámci 

nášho výskumu sme vo vzťahu k EI analyzovali len premennú úzkostlivosť ako relatívne sta-

bilnú črtu, dispozíciu osobnosti.  

Škála na meranie sociálnej inteligencie z Tromso (TSIS) 

Na meranie sociálnej inteligencie sme pouţili do slovenčiny preloţenú TSIS (The Tromso So-

cial Intelligence Scale), ktorá bola vytvorená D. H. Silverom, M. Martinussenom  

a T. I. Dahlom v roku 2001. Respondenti reagujú na 21 výrokov, kde značia mieru výstiţnosti 

na 7-bodovej škále (1 – vystihuje ma to veľmi slabo, 7 – vystihuje ma to veľmi dobre).  

Sociálna inteligencia sa sleduje v 3 dimenziách, a to sú: spracovanie sociálnych informácií, 

sociálne spôsobilosti a sociálna vnímavosť. F. Baumgartner a Z. Zacharová (2011) interpretu-

jú dimenzie nástroja TSIS tak, ţe kognitívny aspekt SI zastupujú škály spracovanie sociál-

nych informácií a sociálne spôsobilosti a behaviorálny aspekt predstavuje škála sociálna vní-

mavosť. Administrovanie trvá v priemere 5-6 minút. Nástroj TSIS vykazuje uspokojivú mieru 

vnútornej konzistentnosti pre vedecko-výskumné analýzy na úrovni svojich troch dimenzií, 

ako aj na úrovni samotného meracieho nástroja (spracovanie informácií: α=0,79; sociálne 

spôsobilosti: α=0,85; sociálna vnímavosť: α=0,72; Silvera, Martinussen, & Dahl, 2001). Vnú-

tornú konzistenciu slovenskej verzie TSIS s jeho trojfaktorovou štruktúrou overovali  

F. Baumgartner a K. Vasiľová (2006) a dospeli k hodnotám 0,74≤α≤0,82, tieţ F. Baumgartner 

a L. Ištvániková (2008), kde hodnoty α dosiahli úroveň 0,68≤α≤0,81. Nami zistené hodnoty 

Cronbachovho α dosiahli úroveň 0,66≤α≤0,81. 
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Test intelektového potenciálu (TIP) 

Na odhad všeobecnej inteligencie sme pouţili štandardizovaný komplexný neverbálny test  

inteligencie TIP, ktorý bol vyvinutý v roku 1971 P. Říčanom. Test sa administruje individuál-

ne i skupinovo od 12 rokov. Pri jeho konštrukcii sa autor snaţil minimalizovať úlohu priesto-

rového faktoru a koncipovať testové úlohy tak, aby hlavným princípom riešenia úloh bolo 

hľadanie a nachádzanie pravidiel v usporiadaní neverbálneho materiálu (Říčan, 1971). Test 

pozostáva z 29 poloţiek. Pracovali sme s hrubým skóre probandov. Test vychádza zo Spear-

manovej koncepcie g-faktora a snaţí sa zachytiť fluidnú inteligenciu nezávislú na vzdelaní 

(Svoboda, 1999). P. Říčan (1971) uvádza údaje o reliabilite (split-half medzi 0,80 aţ 0,90) 

a validitu vo vzťahu k Ravenovým matricám (r=0,64), ako aj k Amthauerovmu IST (r=0,55), 

čo podporuje predpoklad dobrých psychometrických vlastností. Administrácia trvá 13 minút.  

 

Overovanie normality rozdelenia sledovaných premenných Kolmogorov-Smirnovovým tes-

tom síce poukázalo (0,00≤p≤0,04) na štatisticky významné odchýlky od normálneho rozdele-

nia pri všetkých premenných, avšak táto signifikancia odchýlok je v našom prípade jedno-

značne pripísateľná relatívne veľkej vzorke. Pri väčšej výskumnej vzorke je adekvátnejšie po-

súdiť normalitu prostredníctvom opisných charakteristík tvaru (špicatosť a šikmosť) rozdele-

nia premenných. Distribúcia ţiadnej z premenných nebola výrazne zošikmená, resp. špicatá 

(koeficienty dosahovali hodnoty špicatosti a šikmosti pod 0,65 – pozri nasledujúcu podkapito-

lu 4.3), čo svedčí v prospech pribliţne normálneho rozdelenia premenných. Pre optické dolo-

ţenie aproximovanej normality rozdelenia sledovaných premenných slúţia aj histogramy pre 

štyri faktory a globálnu úroveň EI v podkapitole 4.8. 

Po analýze extrémnych hodnôt bol vylúčený jeden respondent, ktorý dosahoval  

z-skóre=-4,18 (v dimenzii sociálna uvedomelosť) a jeden respondent so z-skóre=-4,11 

(v dimenzii vzťahová kompetencia). 
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4.3 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA DOTAZNÍKA TEIQUE-AF A INTERPOHLAVNÉ 

ROZDIELY 

 

Prvá analýza dát bola zrealizovaná na základe opisných charakteristík tvaru, t. j. šikmosti 

a špicatosti vzhľadom na normálne rozloţenie. Keďţe všetky premenné dosahovali koeficien-

ty šikmosti a špicatosti pod hodnotu 1,00
15

, determinovalo to výber parametrických štatistic-

kých postupov pri analýze interpohlavných rozdielov, aj korelačnej analýze.  

Štatistická deskripcia bola vyuţitá na ilustrovanie základných charakteristík vý-

skumného súboru. Ďalej sme analyzovali prípadné medzipohlavné rozdiely prostredníctvom 

multivariačnej analýzy rozptylu (MANOVA), keďţe črtová EI je viacrozmerná premenná. 

Multivariačný efekt pohlavia na črtovú emocionálnu inteligenciu sme sledovali jednak  

vzhľadom na 15 dimenzií EI a jednak vzhľadom na 4 faktory EI. Výsledky prezentujeme 

v tabuľke 17. 

 

                                                             

15 West a Finch (1996, in Cooper, & Petrides, 2010) tvrdia, ţe šikmosť a špicatosť v absolútnych hodnotách 0-2 

a 0-7 sa povaţujú za hodnoty, ktoré demonštrujú univariantnú normalitu. 
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Tabuľka 17 Deskriptívne ukazovatele jednotlivých dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI 

z dotazníka TEIQue-AF a interpohlavné rozdiely 
T

E
IQ

u
e
-A

F
 

 N=923/ 

D=618, Ch=305 

p
o
h

la
vi

e 

Min Max AM SD Med 

ši
k
m

o
sť

 

šp
ic

a
to

sť
 

M
A

N
O

V
A

 

p
 

C
o
h

e
n

o
v 

d
-i

n
d
e
x
 

D
im

e
n

zi
e 

(M
A

N
O

V
A

 p
≤

0
,0

0
1
) 

Sebaúcta 
D 1,55 7,00 4,35 0,95 4,27 0,04 0,01 

p≤0,001 0,44 
Ch 1,64 7,00 4,78 1,02 4,91 -0,23 0,43 

Expresia  

emócií 

D 1,40 7,00 4,71 1,18 4,70 -0,21 -0,37 
p≤0,05 0,32 

Ch 1,50 6,80 4,35 1,10 4,50 -0,32 0,70 

Sebamotivácia 
D 3,00 6,00 4,56 0,71 4,60 0,04 0,04 

0,224 0,16 
Ch 3,00 6,00 4,44 0,75 4,40 0,07 -0,12 

Regulácia  

emócií 

D 2,00 7,00 3,83 0,89 3,83 -0,04 0,06 
p≤0,001 0,45 

Ch 2,00 7,00 4,26 1,03 4,17 -0,07 0,07 

Črtové šťastie 
D 1,75 7,00 5,15 1,13 5,25 -0,49 -0,13 

0,966 0,00 
Ch 2,00 7,00 5,15 1,13 5,25 -0,32 0,11 

Črtová empatia 
D 2,00 7,00 4,85 0,83 4,78 0,04 0,16 

0,480 0,13 
Ch 2,00 6,67 4,74 0,93 4,67 -0,29 0,43 

Sociálna  

uvedomelosť 

D 2,36 6,91 4,69 0,82 4,64 0,08 0,27 
0,845 0,02 

Ch 2,64 6,64 4,71 0,85 4,73 0,13 -0,14 

Nízka impulzi-

vita 

D 1,67 6,44 4,14 0,90 4,11 0,07 -0,09 
0,098 0,20 

Ch 2,44 6,67 4,31 0,83 4,44 0,03 0,17 

Percepcia  

emócií 

D 2,40 7,00 4,78 0,86 4,80 0,10 -0,22 
0,531 0,11 

Ch 2,60 6,40 4,69 0,81 4,75 -0,11 -0,23 

Zvládanie  

stresu 

D 1,60 6,70 4,11 0,91 4,05 0,05 -0,06 
p≤0,001 0,39 

Ch 1,40 6,30 4,46 0,87 4,50 -0,16 -0,23 

Manaţment 

emócií  

(druhých) 

D 1,89 6,78 4,56 0,85 4,56 0,08 -0,08 
0,146 0,21 

Ch 2,44 7,00 4,75 0,96 4,62 0,43 0,77 

Optimizmus 
D 2,25 7,00 4,92 0,97 5,00 -0,23 -0,26 

0,740 0,04 
Ch 2,00 6,88 4,88 1,03 4,88 -0,26 -0,17 

Vzťahová 

kompetencia 

D 3,00 7,00 5,05 0,85 5,06 -0,05 -0,62 
p≤0,001 0,46 

Ch 1,67 6,67 4,64 0,92 4,56 -0,12 0,32 

Adaptabilita 
D 1,22 6,33 4,05 0,80 4,00 -0,18 0,57 

0,717 0,00 
Ch 1,33 5,33 4,05 0,80 4,11 -0,65 0,55 

Asertivita 
D 2,67 7,00 4,66 0,86 4,67 0,27 -0,19 

0,254 0,17 
Ch 3,00 7,00 4,80 0,82 4,73 0,24 0,04 

F
a
k

to
ry

 

(M
A

N
O

V
A

 p
≤

0
,0

0
1

) 

Well-being 
D 2,06 6,87 4,81 0,87 4,78 -0,22 -0,16 

0,211 0,13 
Ch 2,13 6,75 4,93 0,95 5,08 -0,39 0,19 

Sebakontrola 
D 2,09 6,01 4,02 0,70 4,04 0,01 -0,16 

p≤0,001 0,44 
Ch 2,35 6,39 4,34 0,75 4,37 -0,12 0,54 

Emocionalita 
D 3,03 6,64 4,85 0,71 4,84 0,10 -0,36 

p≤0,01 0,35 
Ch 2,32 6,33 4,61 0,68 4,53 -0,07 0,64 

Sociabilita 
D 2,97 6,67 4,64 0,69 4,53 0,49 0,28 

0,195 0,15 
Ch 3,31 6,64 4,75 0,74 4,69 0,17 -0,17 

 
Globálna  

črtová EI 

D 3,12 6,06 4,56 0,53 4,49 0,46 0,09 
0,403 0,07 

Ch 2,70 5,77 4,60 0,58 4,63 -0,14 0,32 

D – dievčatá Ch – chlapci  AM – aritmetický priemer  SD – smerodajná odchýlka  Med – medián 
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Na základe stredných hodnôt konštatujeme, ţe ţiaci stredných škôl, či uţ sú to dievčatá alebo 

chlapci, dosahovali najvyššiu úroveň vo faktore well-being a v dimenzii črtové šťastie. Naj-

niţšie stredné skóre je zaznamenané vo faktore sebakontroly a v dimenzii regulácia emócií.  

Aj napriek tomu, ţe v našom výskumnom súbore výraznejšie prevládalo ţenské po-

hlavie (67%), sledovali sme aj interpohlavné rozdiely, teda prostredníctvom testu MANOVA 

sme sledovali efekt pohlavia na črtovú EI. Výsledky multivariačnej analýzy rozptylu pouka-

zujú na signifikantný efekt pohlavia tak pre dimenzie EI (Pillai’s Trace=0,18; F=4,56; 

p≤0,001), ako aj pre faktory EI (Pillai’s Trace=0,10; F=8,34; p≤0,001), čo indikuje významné 

interpohlavné rozdiely v tomto multidimenzionálnom konštrukte.  

Štatistická analýza preukázala existenciu vysoko signifikantných rozdielov (p≤0,001) 

v dimenzii sebaúcta, regulácia emócií a zvládanie stresu v prospech chlapcov. Posledné dve 

uvedené dimenzie sýtia faktor sebakontroly, v ktorom opäť chlapci dosahovali významne 

vyššiu úroveň ako dievčatá (p≤0,001). Dievčatá zase vykazovali významne vyššiu úroveň 

v dimenzii expresia emócií (p≤0,05) a vzťahová kompetencia (p≤0,001), ktoré sýtia faktor 

emocionalita (p≤0,01). Posúdením rozdielov prostredníctvom vecnej signifikancie na základe 

Cohenovho d-indexu (veľkosť efektu) však môţeme konštatovať len slabý efekt (d<0,50) po-

hlavia na vyššie uvedené dimenzie i faktory
16

. 

 

4.4 FAKTOROVÁ ANALÝZA DOTAZNÍKA TEIQUE-AF 

 

Dotazníky radu TEIQue neboli skonštruované na faktorovú analýzu na úrovni poloţiek, ale 

na úrovni 15-4-1 (dimenzie – faktory – globálna úroveň EI). Dáta z 13 dimenzií dotazníka 

TEIQue-AF (zostávajúce dve dimenzie sebamotivácia a adaptabilita tvoria samostatné zloţky 

EI, Petrides, 2009b, 2010) sme podrobili faktorovej analýze s očakávaním redukcie 13 pre-

menných na 4 základné faktory s minimálnou stratou informácií. Ako konštatujú metodoló-

govia (Hendl, 2009; Blahuš, 1985; Urbánek, 2011), faktorová analýza ukazuje, ktoré poloţky 

(v našom prípade dimenzie) dotazníka do konkrétneho extrahovaného faktora zapadajú 

a ktoré nie. Prostredníctvom tejto analýzy môţeme identifikovať určité všeobecnejšie charak-

teristiky (faktory), ktoré vysvetľujú interkorelovanosť niektorých vstupných premenných. 

V našom prípade sme teda očakávali, ţe výsledná faktorová štruktúra bude zahŕňať štyri zá-

kladné faktory tak, ako ich formulovali tvorcovia dotazníka TEIQue-AF. 

                                                             

16  Za strednú sa veľkosť efektu povaţuje, ak 0,50≤d<0,80 (Cohen, 1988). 
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Faktorovú štruktúru dotazníka TEIQue-AF sme vygenerovali prostredníctvom analýzy 

hlavných komponentov (PCA) s rotačnou metódou Varimax (rozptyl maximalizujúca rotácia), 

ktorá minimalizuje počet premenných, ktoré vysoko korelujú s jednotlivými dimenziami 

a snaţí sa dosiahnuť jednoduchšiu štruktúru faktorov aj za cenu, ţe budú korelované. Rotáciu 

sme obmedzili na 4 verifikované faktory, tak ako sú v pôvodnej anglickej verzii dotazníka, 

a ako sú doloţené aj v ďalších zahraničných verziách TEIQue. Najskôr sme sa zamerali na 

Kaiser-Meyer-Olkin index (KMO), ktorý vypovedá o tom, do akej miery je vhodné realizovať 

faktorovú analýzu. V našom prípade KMO nadobúdalo hodnotu 0,84, čo je vo vedeckej ko-

munite akceptovateľný výsledok (odporúča sa KMO≥0,50) a Bartlettov test sféricity bol tak-

tieţ štatisticky významný (p<0,001), čo svedčí o významnosti rozdielov normálnych 

a parciálnych korelácií poloţiek. Faktorové záťaţe dimenzií prezentujeme v tabuľke 18. 

 

Tabuľka 18 Výsledok faktorovej analýzy 13-tich dimenzií TEIQue-AF (N=932) 

 

Faktory 

1 

sociabilita 

2 

wellbeing 

3 

emocionalita 

4 

sebakontrola 

Manaţment emócií (druhých) 0,85 0,03 0,21 0,06 

Sociálna uvedomelosť 0,71 0,32 0,28 0,17 

Asertivita 0,70 0,29 0,08 0,07 

Optimizmus 0,18 0,83 0,16 0,16 

Črtové šťastie 0,18 0,83 0,22 0,13 

Sebaúcta 0,51 0,61 0,05 0,15 

Črtová empatia 0,20 -0,04 0,75 0,14 

Vzťahová kompetencia -0,12 0,33 0,74 0,22 

Percepcia emócií 0,44 0,07 0,64 0,14 

Expresia emócií 0,29 0,27 0,65 -0,13 

Regulácia emócií 0,11 0,21 0,02 0,84 

Nízka impulzivita 0,03 -0,06 0,24 0,76 

Zvládanie stresu 0,19 0,42 0,01 0,70 

% vysvetleného rozptylu 18,60 18,06 16,98 15,09 

 

Faktorovou analýzou (metódou hlavných komponentov s Varimax rotáciou) dimenzií 

z dotazníka TEIQue-AF, na základe Kaiserovho kritéria pre stanovenie optimálneho počtu 

faktorov, kde sa odporúča ponechať faktory s „eigenvalue“ nad 1,00 a pomocou analýzy suti-

nového grafu, sme na vzorke 932 ţiakov stredných škôl identifikovali 4 faktory. Tie koreš-
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pondujú so 4-faktorovou štruktúrou originálneho anglického nástroja i jeho zahraničných mo-

difikácií. Prvý faktor zodpovedá sociabilite, druhý faktor well-beingu, tretí faktor emocionali-

te a štvrtý faktor sebakontrole. Dané 4-faktorové riešenie vysvetľuje 68,73% variability  

pôvodných premenných. Faktorové záťaţe dimenzií sýtených získanými faktormi sú v stĺp-

ci príslušných faktorov (tabuľka 18) zvýraznené.  

 

4.5 RELIABILITA DOTAZNÍKA TEIQUE-AF 

 

Vyčíslením korelačných koeficientov ako ukazovateľov miery zhody medzi výsledkami 

dvoch meraní nástrojom TEIQue-AF s časovým odstupom 10 týţdňov moţno konštatovať 

dostatočnú reliabilitu pre 15 dimenzií TEIQue-AF, ako aj pre 4 faktory a globálne skóre EI 

v zmysle stability v čase. Na vzorke 78 ţiakov stredných škôl sa test-retestový ukazovateľ re-

liability pre jednotlivé dimenzie EI pohyboval nad hodnotou 0,68, čo povaţujeme 

za akceptovateľný ukazovateľ stability výsledkov v čase. Konkrétne korelačné koeficienty sú 

uvedené v tabuľke 19. 

 

Tabuľka 19 Test-retestový odhad reliability dotazníka TEIQue-AF (korelačné koeficienty) 

TEIQue-AF N=78 r 

D
im

en
zi

e 

Sebaúcta 0,80
**

 

Expresia emócií 0,78
**

 

Sebamotivácia 0,71
**

 

Regulácia emócií 0,83
**

 

Črtové šťastie 0,79
**

 

Črtová empatia 0,78
**

 

Sociálna uvedomelosť 0,80
**

 

Nízka impulzivita 0,79
**

 

Percepcia emócií 0,82
**

 

Zvládanie stresu 0,84
**

 

Manaţment emócií 

(druhých) 
0,88

**
 

Optimizmus 0,79
**

 

Vzťahová kompetencia 0,79
**

 

Adaptabilita 0,68
**

 

Asertivita 0,74
**

 

F
a
k

to
ry

 Well-being 0,83
**

 

Sebakontrola 0,81
**

 

Emocionalita 0,80
**

 

Sociabilita 0,85
**

 

 Globálna črtová EI 0,85
**

 
** p<0,01 
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V procese overovania reliability sme pokračovali vyčíslením Spearman-Brownovho koefi-

cientu ako ukazovateľa miery zhody medzi dvoma časťami nástroja, a to tak pre celý vý-

skumný súbor, ako aj pre jednotlivé pohlavia. Vyčíslené koeficienty sa pohybovali od 0,86 do 

0,88, čo sú plne akceptovateľné hodnoty v rámci overovania split-half reliability. Výsledky 

analýzy prezentujeme v tabuľke 20.  

 

Tabuľka 20 Odhad reliability dotazníka TEIQue-AF metódou split-half pre celý výskumný 

súbor a pre jednotlivé pohlavia  

Split-half reliabilita                          N=923 
Dievčatá 

N=618 

Chlapci 

N=305 

Cronbachovo Alfa  

časť 1 
ɑ 0,89 0,88 0,91 

N poloţiek 77 77 77 

časť 2 
ɑ 0,89 0,87 0,91 

N poloţiek 76 76 76 

r medzi dvomi časťami 0,80 0,76 0,79 

    

Spearman-Brownov 

koefficient 

rxx 0,88 0,86 0,88 

    

 

 

Reliabilita v zmysle vnútornej konzistencie na úrovni poloţiek dotazníka TEIQue-AF a jeho 

zloţiek bola zisťovaná prostredníctvom Cronbachovho koeficientu alfa na vzorke 932 stredo-

školákov. Vysokú vnútornú konzistenciu (alfa=0,70 a vyššie) vykázalo 8 dimenzií TEIQue-

AF. Pri dimenziách percepcia emócií, nízka impulzivita, manaţment emócií, vzťahová kom-

petencia, adaptabilita a asertivita konštatujeme, ţe dosahujú pre tento typ nástroja tieţ ešte  

akceptovateľnú vnútornú konzistenciu (alfa od 0,57 do 0,70). Na problematickú vnútornú 

konzistenciu poukazuje Cronbachovo alfa=0,49 pri subškále sebamotivácia. Vnútorná konzis-

tencia štyroch faktorov vykazuje hodnotu ɑ≥0,70, čo je dostatočná hodnota a konzistencia  

15-tich dimenzií sýtiacich globálnu EI sa javí ako veľmi vysoká pre celý výskumný súbor  

(alfa=0,94), ako aj pre jednotlivé pohlavia (dievčatá ɑ=0,93, chlapci ɑ=0,95). Konkrétne hod-

noty Cronbachových koeficientov alfa sú uvedené v tabuľke 21. 
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Tabuľka 21 Vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue-AF (Cronbachove koeficienty alfa) 

 
Počet polo-

ţiek
*
/dimenzií 

Cronbachovo alfa 

 

N=923 
Dievčatá 

N=618 

Chlapci 

N=305 

Sebaúcta 11 0,75 0,78 0,74 

Expresia emócií 10 0,85 0,86 0,83 

Sebamotivácia 10 0,49 0,49 0,48 

Regulácia emócií 12 0,75 0,76 0,75 

Črtové šťastie 8 0,82 0,83 0,81 

Črtová empatia 9 0,70 0,67 0,71 

Sociálna uvedomelosť 11 0,70 0,68 0,71 

Nízka impulzivita 9 0,59 0,59 0,54 

Percepcia emócií 10 0,67 0,65 0,68 

Zvládanie stresu 10 0,70 0,72 0,70 

Manaţment emócií (druhých) 9 0,68 0,65 0,68 

Optimizmus 8 0,77 0,79 0,77 

Vzťahová kompetencia 9 0,60 0,60 0,61 

Adaptabilita 9 0,57 0,59 0,53 

Asertivita 9 0,58 0,60 0,58 

Well-being 3 dimenzie 0,79 0,77 0,80 

Sebakontrola 3 dimenzie 0,76 0,75 0,77 

Emocionalita 4 dimenzie 0,77 0,77 0,74 

Sociabilita 3 dimenzie 0,73 0,72 0,76 

Globálna črtová EI 15 dimenzií 0,94 0,93 0,95 

*
 do výpočtu skóre pre jednotlivé dimenzie TEIQue-AF vstupuje 144 poloţiek zo 153; zostávajúcich 9 poloţiek 

slúţi na odhalenia prípadnej disimulácie respondentov 

 

 

4.6 KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE-AF 

 

Konštruktovú (konvergentnú a diskriminačnú) validitu nástroja TEIQue-AF sme posudzovali 

na základe vyčíslenia korelačných vzťahov dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI 

s osobnostnými vlastnosťami Big Five, s úzkostnosťou, s dimenziami sociálnej inteligencie 

a so všeobecným intelektovým potenciálom. Výsledky v zmysle analýzy konvergentnej vali-

dity sú prezentované v tabuľke 22 a v zmysle analýzy diskriminačnej validity v tabuľke 23.  
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Z pohľadu konvergentnej validity sme identifikovali mnoţstvo signifikantných pozitívnych 

silných a stredných súvislostí medzi dimenziami, resp. faktormi EI a osobnostnými vlastnos-

ťami extraverzia a svedomitosť (0,24
***
≤r≤0,60

***
). Otvorenosť z osobnostného dotazníka 

NEO-FFI vstupovala do signifikantného vzťahu s dimenziami črtová empatia (r=0,27
***

), per-

cepcia emócií (r=0,25
***
), manaţment emócií (r=0,21

***
) a s faktorom sociabilita (r=0,21

***
). 

Prívetivosť vstupovala do signifikantného tesného pozitívneho vzťahu so vzťahovou kompe-

tenciou (r=0,44
***

) a do stredne silného s črtovou empatiou (r=0,24
***

) a s faktorom emocio-

nalita (r=0,26
***

). Pre globálnu EI sme identifikovali tesný pozitívny vzťah s extraverziou 

(r=0,51
***

) a stredne tesný pozitívny vzťah so svedomitosťou.  

Taktieţ sme preukázali viaceré signifikantné súvislosti medzi konštruktom EI 

a konštruktom sociálnej inteligencie. Medzi dimenziami, resp. faktormi črtovej EI meranej 

nástrojom TEIQue-AF a sociálno-kognitívnymi dimenziami SI (spracovanie sociálnych  

informácií a sociálne spôsobilosti) meranými nástrojom TSIS sme zaznamenali 28 stredne 

silných aţ silných (0,25
***
≤r≤0,49

***
) pozitívnych vysoko signifikantných vzťahov (p<0,001). 

Najtesnejšie vstupovala do vysoko signifikantného vzťahu so sociálno-kognitívnymi dimen-

ziami SI globálna úroveň EI (0,44
***
≤r≤0,52

***
). Sociálno-behaviorálna dimenzia SI (sociálna 

vnímavosť) taktieţ vstupovala do 6 stredne tesných pozitívnych signifikantných vzťahov 

s dimenziami EI (r nadobúdalo hodnotu od 0,25
***

 do 0,30
***
), pričom faktory a globálna úro-

veň dosahovali stredne tesné súvislosti (0,20
**
≤r≤0,40

***
). 

 



 

102 

 

Tabuľka 22 Konvergentná validita dotazníka TEIQue-AF (korelačné koeficienty) 

 

TEIQue-AF 

NEO-FFI/ N=167 TSIS/N=162 

  
Extraverzia Otvorenosť Prívetivosť Svedomitosť 

Sprac. soc. 

informácií 

Sociálne spô-

sobilosti 

Sociálna 

vnímavosť 

D
im

en
zi

e 
Sebaúcta 0,43

***
 0,20

**
 0,09 0,26

***
 0,33

***
 0,35

***
 0,18

**
 

Expresia emócií 0,45
***

 0,08 0,14
*
 0,23

***
 0,27

***
 0,41

***
 0,27

**
 

Sebamotivácia 0,21
***

 0,17
**

 -0,06 0,38
***

 0,10 0,17
**

 0,25
***

 

Regulácia emócií 0,09 0,10 0,10 0,21
*** 

0,25
***

 0,26
***

 0,13
*
 

Črtové šťastie 0,60
***

 0,15
*
 0,17

**
 0,24

***
 0,29

***
 0,26

***
 0,22

***
 

Črtová empatia 0,15
*
 0,27

***
 0,24

***
 0,31

***
 0,48

***
 0,32

***
 0,18

**
 

Sociálna uvedomelosť 0,60
***

 0,12
*
 0,05 0,23

***
 0,37

***
 0,49

***
 0,16

*
 

Nízka impulzivita -0,13
**

 0,10 0,21
***

 0,48
***

 0,02 0,18
**

 0,30
***

 

Percepcia emócií 0,24
***

 0,25
***

 0,18
**

 0,28
***

 0,43
***

 0,34
***

 0,23
***

 

Zvládanie stresu 0,25
***

 0,14
*
 -0,02 0,05 0,13

*
 0,28

***
 0,21

***
 

Manaţment emócií  0,17
**

 0,21
***

 -0,13
*
 0,15

*
 0,46

***
 0,34

***
 0,15

*
 

Optimizmus 0,55
***

 0,17
**

 0,10 0,16
*
 0,30

***
 0,35

***
 0,23

***
 

Vzťahová kompeten-

cia 
0,32

***
 0,02 0,44

***
 0,30

***
 0,16

* 
0,21

***
 0,27

***
 

Adaptabilita 0,28
***

 0,04 0,14
*
 0,18

**
 0,09 0,26

***
 0,26

***
 

Asertivita 0,37
***

 0,09 -0,09 0,33
***

 0,17
** 

0,25
***

 0,19
**

 

F
a
k

to
ry

 Well-being 0,44
***

 0,18
**

 0,11
*
 0,24

***
 0,35

***
 0,37

***
 0,25

***
 

Sebakontrola 0,10 0,09 0,09 0,21
***

 0,34
***

 0,29
***

 0,40
***

 

Emocionalita 0,33
***

 0,20
**

 0,26
***

 0,37
***

 0,42
***

 0,42
***

 0,35
***

 

Sociabilita 0,54
***

 0,21
***

 -0,11
*
 0,29

***
 0,43

***
 0,46

***
 0,20

** 

 Globálna črtová EI 0,51
***

 0,20
**

 0,19
**

 0,32
***

 0,44
***

 0,52
***

 0,40
***

 

  *p<0,05,   ** p<0,01, *** p<0,001 
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Analogicky, s cieľom posúdiť konštruktovú validitu dotazníka TEIQue-AF v zmysle verifi-

kovania diskriminačnej validity, boli zisťované korelačné vzťahy dimenzií, faktorov 

a globálnej EI s neurotizmom z osobnostného inventára NEO-FFI, s úzkostnosťou meranou 

dotazníkom STAI a s mierou všeobecného intelektového potenciálu meraného testom TIP. 

Konkrétne korelačné koeficienty sú uvedené v tabuľke 23. 

 

Tabuľka 23 Diskriminačná validita dotazníka TEIQue-AF (korelačné koeficienty) 

 
TEIQue-AF 

NEO-FFI 

N=167 

 

 

STAI 
N=154 

 TIP 
N=162 

 neurotizmus úzkostnosť  g-faktor 

D
im

en
zi

e 

Sebaúcta -0,35
***

 -0,37
***

  0,08 

Expresia emócií -0,22
***

 -0,20
**

  0,00 

Sebamotivácia -0,27
***

 -0,36
***

  0,11 

Regulácia emócií -0,40
***

 -0,49
***

  0,08 

Črtové šťastie -0,45
***

 -0,46
***

  0,10 

Črtová empatia -0,12
*
 -0,10  0,10 

Sociálna uvedomelosť -0,44
***

 -0,35
***

  -0,04 

Nízka impulzivita -0,24
***

 -0,19
*
  -0,06 

Percepcia emócií -0,27
***

 -0,24
***

  0,09 

Zvládanie stresu -0,52
***

 -0,53
***

  0,09 

Manaţment emócií (druhých) -0,20
**

 -0,20
**

    0,27
***

 

Optimizmus -0,46
***

 -0,52
***

  0,12 

Vzťahová kompetencia -0,39
***

 -0,20
**

  -0,06 

Adaptabilita -0,36
***

 -0,30
***  0,02 

Asertivita -0,29
***

 -0,31
***

  0,11 

F
a
k

to
ry

 Well-being -0,45
***

 -0,53
***

  0,11 

Sebakontrola -0,52
***

 -0,51
***

  0,06 

Emocionalita -0,29
***

 -0,25
***

  0,03 

Sociabilita -0,38
***

 -0,34
***

  0,12 

 Globálna črtová EI -0,50
***

 -0,53
***

  0,09 

  *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 

 

Korelačná analýza konštruktu črtovej EI meraného nástrojom TEIQue-AF a neurotizmu ako 

osobnostnej dispozície poukázala na signifikantné negatívne silné vzťahy neurotizmu predo-

všetkým s globálnou úrovňou EI, s faktormi well-being a sebakontrola a s dimenziami črtové 

šťastie, sociálna uvedomelosť, optimizmus a zvládanie stresu (absolútna hodnota r≥0,44
***

). 

Ďalej neurotizmus vykázal stredne silné negatívne korelácie s dimenziami sebaúcta, vzťahová 
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kompetencia a adaptabilita, ako aj s faktorom sociabilita (v absolútnej hodnote 

0,40
***
≤r≤0,30

***
). Ostatné dimenzie EI vstupovali s neurotizmom do negatívnych signifi-

kantných, avšak slabých vzťahov. 

Analýza korelácií dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI s úzkostnosťou ako osob-

nostnou vlastnosťou meranou dotazníkom STAI poukázala na viaceré tesné negatívne súvis-

losti. Dimenzie regulácia emócií, črtové šťastie, zvládanie stresu, optimizmus a faktory well-

being a sebakontrola, ako aj globálna úroveň EI vstupovali s úzkostnosťou do silných vzťahov 

(absolútna hodnota r≥0,46
***
). Do stredne silných negatívnych vzťahov vstupovala úzkos-

tnosť s dimenziami sebaúcta, sebamotivácia, sociálna uvedomelosť, adaptabilita a asertivita 

a s faktorom sociability (v absolútnej hodnote 0,40
***
≤r≤0,30

***
).  

Analýza súvislostí dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI so všeobecným intelekto-

vým potenciálom meraným nástrojom TIP nepreukázala existenciu korelačných vzťahov,  

nakoľko hodnoty vyčíslených koeficientov boli nízke aţ nulové (0,01≤r≤0,11). Jedinú výnim-

ku tvorí dimenzia manaţment emócií druhých, ktorá vstupovala s intelektovým potenciálom 

do významného stredne tesného vzťahu (r=0,27
***

).  

 

4.7 DISKUSIA K VÝSLEDKOM MERANÍ DOTAZNÍKOM TEIQUE-AF 

 

Medzi hlavné ciele nami realizovaných výskumov patrilo verifikovať základné psychometric-

ké vlastnosti (reliabilitu a validitu) slovenskej plnej verzie dotazníka na meranie črtovej EI pre 

adolescentov (TEIQue-AF) a následné vyčíslenie orientačných percentilových noriem, prí-

padne noriem na báze z-skóre, pre adolescentnú slovenskú populáciu vo veku 16-18 rokov. 

Ich potenciál by mohol byť vyuţitý v oblasti orientačnej diagnostiky pri určovaní miery sub-

jektívne vnímaných emocionálnych schopností a globálnej úrovne črtovej emocionálnej inte-

ligencie adolescentov.  

Najdôleţitejšie výsledky realizovaného výskumu sú sumarizované a porovnané 

s výsledkami analogických overovaní nástroja TEIQue-AF, ale aj TEIQue pre dospelých, pre-

toţe slovenské verzie TEIQue pre adolescentov a dospelých sú v podstate identické 

(s výnimkou jednej poloţky) a výskumov verifikujúcich práve adolescentné verzie dotazníka 

nie je aţ tak veľa. 

 

Na základe stredných hodnôt faktorov a dimenzií črtovej EI môţeme konštatovať najniţšiu 

úroveň pre obe pohlavia vo faktore sebakontrola a v dimenzii regulácia emócií, ktorá sýti ten-

to faktor. Najvyššie stredné hodnoty obe pohlavia dosahovali vo faktore well-being a v jemu 
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prislúchajúcej dimenzii črtové šťastie. Uvedené zistenia plne korešpondujú s výsledkami  

K. V. Petridesa (2009a) na vzorke stredoškolákov vo veku 14-16 rokov (N=1842). Naši, ako 

aj anglickí stredoškolskí študenti po prekonaní emocionálnych výkyvov v období puberty na-

stupujú fázu emocionálnej vyrovnanosti, ktorá je reflektovaná v ich psychickej pohode. Toto 

vývinové obdobie sa vyznačuje radosťou z relatívne bezstarostného ţivota, kde uţ obdobie 

najväčších telesných a psychických zmien je prekonané. Väčšina našej vzorky (takmer 92%) 

boli ţiaci 2. a 3. ročníkov stredných škôl, ktorí uţ nie sú vystavení adaptačným problémom 

v sociálnej oblasti (adaptovali sa na nové prostredie strednej školy, vytvorili si priateľstvá 

a zaujali svoje postavenie v novej sociálnej skupine) a tieţ ani neriešia váţne problémy 

v osobnostnej oblasti (nastupuje obdobie emocionálnej stability a vyrovnania bez turbulent-

ných výbuchov). Ich emócie sú autentické, vedia sa rýchlo a ľahko nadchnúť pre to, čo ich 

zaujíma. Prijímajú slobodu, ktorá im je ponúkaná, avšak zodpovednosť, povinnosti 

a obmedzenia im pripadajú nezmyselné, a tak ich odkladajú. Na druhej strane, keďţe chcú ţiť 

ţivot naplno, preferujú intenzívne záţitky, absolútne riešenia a musia mať okamţite uspoko-

jené svoje potreby (potreba neodloţiteľného uspokojenia). „Vysnívaný“ cieľ chcú dosiahnuť 

hneď a za kaţdú cenu, aj za cenu straty kontroly nad vlastným preţívaním. Usmerňovanie ne-

príjemných emócií a nálad vzniknutých v dôsledku frustrácie či stresu si vyţaduje osobnostne 

zrelého jednotlivca, ktorým sa adolescent ešte len stáva.  

Pri sledovaní premennej pohlavie v súvislosti s dimenziami a faktormi TEIQue-AF 

a s globálnou črtovou EI prostredníctvom multivariačnej analýzy rozptylu boli identifikované 

významné rozdiely v dimenziách sebaúcta v prospech chlapcov, vo faktore emocionality 

(hlavne v jej dimenziách expresia emócií a vzťahová kompetencia) v prospech dievčat 

a vo faktore sebakontroly (v dimenziách regulácia emócií a zvládanie stresu) v prospech 

chlapcov. Adekvátne posúdenie týchto rozdielov je potrebné urobiť aj na základe vecnej sig-

nifikancie, t. j. veľkosti účinku (effect size)
17

. Keďţe J. Cohen (1988) povaţoval za veľkosť 

účinku pod 0,49 za nedostatočnú aj napriek vysokej signifikancii (p-hodnota), poukazujeme 

skôr len na tendenciu, ţe dievčatá vykazujú vyššiu emocionalitu, kým chlapci vyššiu mieru 

sebakontroly. Toto zistenie je však konzistentné s odlišnou socializáciou pohlaví, ako 

aj s očakávaniami ohľadom preţívania a prejavovania emócií (dievčatá sú citlivejšie a vedia 

lepšie prejaviť emócie, kým „chlapci neplačú“). Taktieţ je toto zistenie v súlade so zisteniami 

prostredníctvom dotazníka TEIQue na výskumnej vzorke dospelých (Petrides, & Furnham, 

                                                             

17 Bliţšie sme opodstatnenosť analýzy rozdielov na základe Cohenovho effect-size vysvetlili v podkapitole 3.6. 
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2000) i z ďalších zahraničných štúdií. Napríklad belgické ţeny skórovali signifikantne vyššie 

v emocionalite, pričom belgickí, srbskí či gruzínski muţi skórovali vyššie v sebakontrole, ale 

aj v sociabilite a globálnej EI (Mikolajczak et al., 2007; Martskvishvili et al., 2013; Marjano-

vic, & Dimitrijevic, 2014). Naproti tomu však, srbské ţeny, ani ţeny ţijúce v Hong Kongu 

neskórovali významne vyššie vo faktore emocionalita v porovnaní s muţmi (Marjanovic,  

& Dimitrijevic, 2014; Gokcen et al., 2014).  

Univariačná analýza dát získaných od slovenských adolescentov nepreukázala exis-

tenciu významného interpohlavného rozdielu v globálnej úrovni črtovej EI, čo je v súlade so 

zisteniami autorov C. Williams et al. (2008), ktorí zisťovali globálnu úroveň EI prostredníc-

tvom krátkej formy dotazníka pre adolescentov TEIQue-ASF (N=598). 

 

Očakávané a priaznivé zistenia priniesla faktorová analýza slovenskej verzie nástroja  

TEIQue-AF. Podobne ako výskumníkom overujúci faktorovú štruktúru srbskej verzie  

pre dospelých (Marjanovic, & Dimitrijevic, 2014), gruzínskej verzie pre dospelých (Mar-

tskvishvili et al., 2013), francúzskej verzie pre dospelých (Mikolajczak et al., 2007), nemeckej 

verzie pre dospelých (Freudenthaler et al., 2008), čínskej verzie pre dospelých (Gokcen et al., 

2014), aj nám sa pre slovenskú verziu dotazníka TEIQue-AF pre adolescentov sa podarilo  

extrahovať 4-faktorovú štruktúru, ktorá bola teoreticky predpokladaná a empiricky doloţená 

anglickými autormi dotazníka (Petrides, 2009b). Výsledné štyri faktory vysvetľujú dostatočne 

veľký rozptyl pôvodných premenných (nad 68% v našom prípade, okolo 64% na francúzskej 

vzorke /Mikolajczak et al., 2007/), čo je v súlade s percentom vysvetlenej variability pri origi-

nálnej anglickej verzii pre adolescentov, kde to bolo 69% (Petrides, 2009a). Konštatujeme, ţe 

faktorová štruktúra dotazníka TEIQue sa javí byť naprieč rôznymi kultúrami stabilná a nepod-

lieha jazykovým modifikáciám. Tým teda moţno podporiť tzv. faktorovú validitu (Urbánek  

et al., 2011) overovaného nástroja. 

 

Na to, aby sme mohli dotazník TEIQue-AF odporučiť odbornej psychologickej komunite, bo-

lo potrebné verifikovať jeho reliabilitu a validitu, a následne vypracovať orientačné normy pre 

slovenskú adolescentnú populáciu.  

Reliabilita bola posudzovaná na základe test-retestovej stability dotazníka TEIQue-AF 

v časovom rozpätí 10 týţdňov, ďalej metódou split-half a na základe posúdenia vnútornej 

konzistencie nástroja TEIQue-AF na úrovni poloţiek. Naše zistenia poukazujú na dostatočnú 

mieru zhody výsledkov opakovaných meraní pre dimenzie, faktory a globálnu úroveň EI me-

rené dotazníkom TEIQue-AF (koeficienty sú v rozsahu 0,68-0,88). J. Pérez so spoluautormi 
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(2007), K. V. Petrides (2001), R. Tett et al. (2005) v rámci overovania psychometrických 

vlastností anglickej verzie TEIQue pre dospelých uvádzajú pre globálnu EI koeficienty stabi-

lity v časovom rozpätí 12 mesiacov v rozsahu 0,70-0,80. J. Parker et al. (2005) zaznamenali 

časovú stabilitu globálnej úrovne EI aj po troch rokoch (r=0,56). 

Odhad reliability v zmysle vnútornej konzistencie na úrovni dvoch častí dotazníka  

TEIQue-AF (split-half reliabilita) poukázal na plne akceptovateľné výsledné hodnoty koefi-

cientov, a to tak pre celý výskumný súbor, ako aj pre jednotlivé pohlavia (Spearman-Brownov 

koeficient rxx≥0,88). Dostatočnú vnútornú konzistenciu na úrovni poloţiek (Cronbachovo alfa 

nad 0,70) preukázalo 8 dimenzií slovenskej verzie dotazníka TEIQue-AF. Niţšie, ale ešte pri-

jateľné ukazovatele vnútornej konzistencie v rozpätí od 0,57 do 0,70 boli vyčíslené pre 6  

dimenzií (percepcia emócií, nízka impulzivita, manaţment emócií, vzťahová kompetencia, 

adaptabilita a asertivita). Pri jednej dimenzii TEIQue-AF (sebamotivácia) sa vnútorná konzis-

tencia javí mierne problematická (ɑ=0,49), čo naznačuje, ţe dimenzia by si vyţadovala istú 

modifikáciu. Podobne niţšiu úroveň vnútornej konzistencie niektorých dimenzií dotazníka 

TEIQue-AF (adaptabilita, regulácia a percepcia emócií, sebamotivácia) zaznamenal aj K. V. 

Petrides (2009a) na vzorke britských stredoškolákov (N=1842). Na vzorke chorvátskych ado-

lescentov (N=133) sa niţšie koeficienty alfa zistili v dimenziách vzťahová kompetencia, zvlá-

danie stresu, asertivita a empatia (0,56≤ɑ≤0,64; Vernon et al., 2008). Dimenzie sebamotivá-

cia, vzťahová kompetencia, črtová empatia, adaptabilita, asertivita, manaţment emócií vyka-

zujú niţšiu mieru konzistencie aj v ďalších zahraničných verziách dotazníka TEIQue pre dos-

pelých (francúzska, chorvátska, nemecká, gruzínska, in Mikolajczak et al., 2007; Vernon  

et al., 2008; Freudenthaler et al., 2008; Martskvishvili, et al., 2013), čo naznačuje, ţe by bola 

potrebná ich istá revízia a modifikácia, ale tá môţe byť urobená len po návrhoch autora do-

tazníka
18

.  

Konštatujeme však, ţe vnútorná konzistencia celého nástroja TEIQue-AF vzhľadom 

na jeho 15 dimenzií je v našom prípade vysoká (ɑ=0,94). Korešponduje to s výsledkami štúdií 

s anglickou verziou TEIQue-AF, kde koeficient alfa pre celý nástroj 0,85 (Pérez et al., 2007) 

a s talianskou verziou TEIQue-AF, kde bolo alfa 0,92 (Gugliandolo et al., 2014). Reliabilitu 

v zmysle vnútornej konzistencie slovenskej verzie overovaného dotazníka tak povaţujeme 

                                                             

18 Nedávno sám autor pôvodných foriem dotazníkov radu TEIQue (Petrides) verifikoval zrozumiteľnosť, obťaţ-

nosť a rozlišovaciu schopnosť poloţiek prostredníctvom teórie IRT a upravil, resp. vymenil niektoré problema-

tickejšie poloţky; v lete 2015 previedol IRT analýzu aj na našich dátach zozbieraných slovenskou verziou TEI-

Que a na základe jeho odporúčaní došlo k ďalšej modifikácii niektorých poloţiek (bez zásadnej zmeny výz-

namu). 
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za akceptovateľnú pre daný typ nástroja. Sumarizujúco konštatujeme, ţe dotazník TEIQue-AF 

vykazuje dostatočnú úroveň reliability a model črtovej emocionálnej inteligencie meranej do-

tazníkom TEIQue-AF nepodlieha kultúrnym vplyvom, minimálne v rámci krajín Európy. 

 

Konštruktová validita slovenskej verzie nástroja TEIQue-AF pre adolescentov bola overovaná 

na základe korelačnej analýzy premenných z dotazníka TEIQue-AF a zvolených konštruktov, 

pri ktorých sa na základe ich teoretického vymedzenia očakávali pozitívne vzťahy (konver-

gentná validita), alebo nulové (Urbánek et al., 2011), resp. negatívne (Maršálová, & Mikšík, 

1990) vzťahy (diskriminačná validita). Vo všeobecnosti konštatujeme, ţe dimenzie, faktory, 

ako aj globálna úroveň črtovej EI zmysluplne a v súlade s teoretickým vymedzením korelova-

li s ukazovateľmi zvolenými pre posúdenie konvergentnej, ako aj diskriminačnej validity. 

Analýza súvislostí poukázala na existenciu mnohých signifikantných silných, resp. stredne 

silných pozitívnych/negatívnych súvislostí, pričom nulové súvislosti boli očakávané a potvr-

dené len so všeobecným intelektovým potenciálom.  

Výskum na slovenskej vzorke adolescentov poukázal na 9 (zo 40 moţných vzťahov, 

t. j. 22,5%) pozitívnych silných súvislostí a na 20 (zo 40 moţných vzťahov, t. j. 50%) pozitív-

nych stredne silných signifikantných súvislostí dimenzií, faktoro, resp. globálnej úrovne črto-

vej EI s extraverziou a svedomitosťou z osobnostného modelu Big Five. Otvorenosť meraná 

osobnostným inventárom NEO-FFI vstupovala do signifikantného vzťahu s dimenziami črto-

vá empatia, percepcia emócií, manaţment emócií a s faktorom sociabilita. Prívetivosť vstupo-

vala do signifikantného tesného pozitívneho vzťahu so vzťahovou kompetenciou a do stredne 

silného s črtovou empatiou a s faktorom emocionalita. Uţ v prvých výskumných štúdiách tý-

kajúcich sa dotazníkov radu TEIQue poukázali K. V. Petrides a A. Furnham (2001, 2003) na 

to, ţe črtová EI vstupuje do signifikantných vzťahov hlavne s extraverziou a svedomitosťou 

(r=0,30 a r=0,35). Najslabšie vzťahy preukázali autori s otvorenosťou (r=0,13) 

a prívetivosťou (r=-0,01), čo korešponduje aj s našimi zisteniami, aj keď nami zistené súvis-

losti boli tesnejšie.  

V neskorších štúdiách zahraničných autorov uţ korelácie medzi dimenziami, faktormi, 

resp. globálnou úrovňou EI meranými TEIQue a faktormi Veľkej päťky, resp. Eysenckovej 

Veľkej trojky dosahovali vyššie hodnoty. K. V. Petrides so spolupracovníkmi J. Pérez-

Gonzálezom a A. Furnhamom (2007) na vzorke britských vysokoškolských študentov (prie-

merný vek 22 rokov), s D. Lindenom a I. Tsaousisom (2012) na vzorke gréckych študentov 

VŠ (priemerný vek 20,5 roku) a s P. A. Vernonom a ďalšími (2010) na vybranej holandskej 

vzorke dospelých (priemerný vek 45 rokov) poukázali na korelácie faktorov a globálnej úrov-
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ne črtovej EI s extraverziou a svedomitosťou, pričom súvislosti dosahovali úroveň od 0,52 po 

0,67. Meta-analýzy 25 a 28 výskumných štúdií preukázali významné súvislosti medzi mo-

delmi črtovej EI a osobnostnými faktormi Big Five v priemere r=0,36 s extraverziou, r=0,32 

s otvorenosťou, r=0,33 so svedomitosťou a r=0,27 s prívetivosťou (Van Rooy et al., 2005).  

Uvedené zistenia tak korešpondujú s našimi zistenými na vzorke adolescentov 

a potvrdzujú konštruktovú validitu konvergentného charakteru. Poukazujeme však aj 

na kritiku R. McCraeho (2000), ktorý tvrdí, ţe keďţe faktor extraverzia je sýtený takými cha-

rakteristikami ako srdečnosť, spoločenskosť, asertivita (identická dimenzia v dotazníkoch  

radu TEIQue), aktivita, vzrušenie a pozitívne ladenie (čo korešponduje s dimenziou optimiz-

mus z dotazníkov radu TEIQue) a faktor svedomitosť je sýtený kompetentnosťou (čo koreš-

ponduje napr. s dimenziou riešenie problémov z Bar-Onovho EQ-i), poriadnosť, zmysel pre 

povinnosť (korešponduje taktieţ s dimenziou sociálna zodpovednosť z Bar-Onovho EQ-i), 

zameranie sa na výkon, sebadisciplína (môţe sa prekrývať so sebareguláciou 

z dotazníkov radu TEIQue) a premýšľavosť, tak meranie EI ako osobnostnej dispozície 

v podstate neprináša v psychológii nič nové. Ako reakcia na McCraeho (2000) a B. De Raada 

(2005), ktorí konštatovali, ţe viac ako 66% poloţiek z dotazníkov na meranie črtovej EI 

sa prekrýva s faktormi teórie Big Five, prichádza K. V. Petrides s poslednými výskumnými 

zisteniami. Na základe analýzy dát od viac ako 40 na sebe nezávislých výskumníkov síce pre-

ukázal multivariačnou regresnou analýzou, ţe črtová EI zdieľa s faktormi Big Five aţ 65% 

variancie (Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007; Petrides, Furnham, & Mavrovelli, 2007), 

v neanglofónnych kultúrach (napr. v Holansku Petrides, Vernon, et al., 2010) je to v rozsahu 

50%-80% variancie, stále sa tu však vytvára priestor na opodstatnenosť črtovej EI. 

K. V. Petrides (2009a) poukazuje na to, ţe črtová EI má význam, pretoţe zachytáva individu-

álne rozdielnosti v emocionálnych aspektov, ktoré sú inak roztrúsené v osobnostných fakto-

roch Big Five.  

Konvergentný charakter konštruktovej validity sme posudzovali aj na základe súvis-

lostí medzi dimenziami, faktormi, resp. globálnou úrovňou črtovej EI a dimenziami sociálnej 

inteligencie meranej škálou TSIS. Vzťahy premenných meraných TEIQue-AF sme potvrdili 

voči príbuznému konštruktu sociálnej inteligencie, čo sa preukázalo v existencii 45 (zo 60 

moţných, t. j. 75%) pozitívnych stredne silných aţ silných signifikantných vzťahov medzi 

dimenziami, faktormi, resp. globálnou úrovňou EI a dimenziami sociálnej inteligencie. Naj-

tesnejšie vstupovala do vzťahu globálna črtová EI s dimenziami sociálnej inteligencie, čo  
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potvrdzuje predpoklad, ţe čím jednotlivec dosahuje vyššiu úroveň emocionálnej inteligencie, 

tým vykazuje aj vyššiu mieru sociálnych zručností a spôsobilostí
19

. Najtesnejšie súvislosti 

a v najväčšom počte sme zistili medzi kognitívnymi zloţkami sociálnej inteligencie 

a dimenziami, faktormi, resp. globálnou úrovňou EI (32 vzťahov zo 40 moţných, t. j. 80%)
20

. 

M. Kentoš a Z. Birknerová (2011) taktieţ na základe svojho výskumu konštatujú existenciu 

najvýraznejšej súvislosti medzi kognitívnou zloţkou sociálnej inteligencie (sociálne spôsobi-

losti) a dimenziami EI. Predpokladali sme, ţe empiricky potvrdíme teóriu D. H. Saklofskeho 

a E. J Austinovej (2007) o tom, ţe so sociálnou inteligenciou budú súvisieť predovšetkým  

interpersonálne dimenzie EI. Zrealizovaný výskum naznačuje tieto predpoklady, pretoţe di-

menzie (expresia emócií, črtová empatia, sociálna uvedomelosť, percepcia emócií a manaţ-

ment emócií druhých) a faktory EI (sociabilita a emocionalita) vstupovali do tesných pozitív-

nych vzťahov so sociálnou inteligenciou, predovšetkým s jej kognitívnymi aspektmi. Uvede-

né skutočnosti poukazujú na to, ţe osobnostné črty týkajúce sa emócií a emocionality priamo 

súvisia s kvalitou medziľudských vzťahov.  

Diskriminačný charakter konštruktovej validity TEIQue-AF sme posudzovali 

vo vzťahu k miere neurotizmu meranej inventárom NEO-FFI, k úzkostnosti ako osobnostnej 

dispozícii meranej škálou STAI a k miere všeobecného intelektového potenciálu posudzova-

ného testom TIP. Konštatujeme, ţe dve validizačné premenné (neurotizmus a úzkostlivosť) 

vstupovali do negatívnych vzťahov s dimenziami, faktormi a globálnou úrovňou EI. Stredne 

silné aţ silné súvislosti boli identifikované v 32 prípadoch (zo 40 moţných, t. j. 80%). Neuro-

tizmus a úzkostlivosť ako osobnostné dispozície vstupovali do signifikantných negatív-

nych silných vzťahov predovšetkým s globálnou úrovňou EI, s faktormi well-being 

a sebakontrola, s dimenziami črtové šťastie, optimizmus a zvládanie stresu. Uţ v prvých vý-

skumných štúdiách poukázali K. V. Petrides a A. Furnham (2001, 2003, 2009b) na to, ţe  

črtová EI vstupuje do signifikantných vzťahov s neurotizmom (r=-0,29). Obdobné zistenia 

negatívnych súvislostí vo vzťahu k neurotizmu a úzkostlivosti boli preukázané K. V. Petride-

                                                             

19 Autori výskumov (Bar-On, 2005; Baumgartner, & Vasiľová, 2006; Ištvániková, 2008; Orosová, 2004; Kentoš, 

& Birknerová, 2011; Fedáková, & Jeleňová, 2004 a iní) korelačnou analýzou oboch konštruktov dokazujú jed-

noznačnú súvislosť medzi EI a sociálnou inteligenciou. 

20 O. Orosová (2004), F. Baumgartner a K. Vasiľová (2006) a ďalší tu následne poukazujú na moţnosť, ţe po-

menúvame jeden a ten istý konštrukt dvoma názvami. J. Mayer a P. Salovey (1993) EI pôvodne chápali ako sú-

časť, resp. zloţku sociálnej inteligencie. Blízkosť sociálnej a emocionálnej inteligencie reflektuje prístup Bar-

Ona (2005), ktorý pouţíva pojem emocionálno-sociálna inteligencia. Uvedomujeme si, ţe obe inteligencie na 

základe toho, ako ich vymedzujeme, sa do istej miery prekrývajú. Rozdiel medzi nimi však odborníci (Austin, 

& Saklofske, 2007; Petrides, 2004; Goleman, 1997; Schultze, 2007 a iní) vidia v tom, ţe EI je tvorená intraper-

sonálnymi i interpersonálnymi faktormi vzťahujúcimi sa k emóciám, zatiaľ čo sociálna inteligencia je predovšet-

kým koncipovaná na interpersonálnych komponentoch (viac in Kaliská, 2014, 2015).  
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som so spolupracovníkmi J. Pérez-Gonzálezom a A. Furnhamom (2007) na vzorke britských 

vysokoškolských študentov a s D. Lindenom a I. Tsaousisom (2012) na vzorke gréckych štu-

dentov VŠ, kde poukázali na korelácie faktorov, resp. globálnej úrovne črtovej EI 

s neurotizmom (absolútna hodnota r≥0,50) a s anxietou (absolútna hodnota r≥0,40). Meta-

analýzy 25 a 28 výskumných štúdií preukázali významné súvislosti medzi konštruktami črto-

vej EI a osobnostným faktorom neurotizmus z Big Five (absolútna hodnota r v priemere 0,40, 

in Van Rooy et al., 2005).  

V prípade analýzy korelácií všeobecného intelektového potenciálu a dimenzií, fakto-

rov, resp. globálnej úrovne EI sme nepreukázali takmer ţiadne významné súvislosti; korelácie 

boli nízke aţ nulové. Konštatujeme, ţe v prípade črtovej EI sa jedná o úplne iný psychologic-

ký konštrukt, neţ ako je tradične koncipovaná fluidná inteligencia zaloţená na g-faktore
21

. 

K podobným výsledkom (EI verzus intelekt r=-0,14) dospeli za pouţitia dotazníkov TEIQue-

AF a TIP na meranie intelektového potenciálu u ţiakov v období ranej adolescencie (priemer-

ný vek 10,9 roku) F. Baumgartner a Z. Zacharová (2011). Zahraničný výskumný tím S. Mav-

rovelli (2008) taktieţ identifikoval neexistenciu vzťahov medzi dimenziami črtovej EI 

a verbálnou inteligenciou u detí (0,08≤r≤0,24). Na vzorke belgických dospelých identifikoval 

výskumný tím (Mikolajczak et al., 2007) vzťahy faktorov a globálnej úrovne EI s výsledkom 

neverbálneho testu Ravenových matríc na úrovni 0,00≤r≤0,13. Tieto očakávateľné zistenia 

vyplývajúce z teoretických analýz moţno povaţovať za potvrdenie tzv. diskriminačnej kon-

štruktovej validity črtovej EI a nástroja TEIQue-AF (diskriminačná validita sa tu posudzuje 

na základe toho, ţe skóre overovaného konštruktu je nezávislé na premenných, pre ktoré sa 

nezávislosť v súlade s vymedzením podstaty konštruktu predpokladá /Urbánek, 2011/). 

Ako jediná dimenzia EI, ktorá vstupovala do slabého, avšak signifikantného vzťahu 

s intelektovým potenciálom, sa ukázala dimenzia manaţment emócií druhých. Predpokladá-

me, s istou opatrnosťou, keďţe sa jedná len o vzťah slabej sily, ţe jednotlivec s vyššou úrov-

ňou EI v tejto dimenzii má vyššiu úroveň vrodeného intelektového potenciálu na zvládanie 

emocionálnych stavov druhých ľudí. Znamená to, ţe jednotlivci s vyšším IQ vedia, ako 

ovplyvňovať emócie druhých ľudí (napr. ukľudniť ich, motivovať ich, utešiť ich), ako aj ako 

dosiahnuť to, aby sa druhí cítili lepšie, keď to potrebujú. Predpokladáme, ţe na to, aby niekto 

dokázal druhého upokojiť, prípadne nájsť spôsob jeho motivácie a pri emocionálnej labilite 

                                                             

21 Výskumné štúdie sa zameriavajú i na analýzu vzťahu črtovej EI a úrovne tvorivosti (flexibility a originality) 

z Torranceho testu tvorivosti. M. Hansenne a J. Legrand (2012) zistili, ţe školské výsledky môţeme predikovať 

prostredníctvom úrovne tvorivosti, avšak črtová EI (TEIQue-CF) nemala vplyv na výkon ţiakov.   
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iných zostať pokojný (čo sú aspekty, ktorými Petrides /2009b, 2004b/ vysvetľuje dimenziu 

manaţment emócií druhých), je skutočne potrebná určitá úroveň všeobecnej inteligencie. 

 

Zhrnieme, ţe vyššie popísané zistenia svedčia v prospech konštruktovej validity dotazníka 

TEIQue-AF v zmysle konvergentného i diskriminačného charakteru. Domnievame sa, ţe  

črtová EI má svoje opodstatnenie a svoj význam v psychologickej teórii, pretoţe zachytáva 

interindividuálnu variabilitu v emocionálnych aspektoch, ktoré sú inak roztrúsené 

v osobnostných faktoroch Big Five (Petrides, 2009a). Osobnosť nie je uzavretý konštrukt 

a viaceré psychologické konštrukty môţu byť charakterizované ako sústava základných osob-

nostných dimenzií. K nim tak navrhujeme zaradiť aj črtový model EI. Ako sme uţ spomínali, 

viacerí z vyššie uvedených autorov (Petrides, Pérez-González, & Furnham, 2007; Petrides, 

Vernon et al., 2010 a ďalší) potvrdili, ţe črtová EI je spoľahlivým prediktorom rôznych krité-

rií (nad rámec Giant Three a Big Five): ţivotnej spokojnosti, agresivity, copingových straté-

gií, klinických premenných (úzkosť, depresia, somatické ťaţkosti), i vnímanie rodičovskej 

kontroly. Ďalej výskumníci preukázali, ţe črtová EI môţe vysvetľovať viac ako 50% 

z celkovej variability premennej šťastie (Furnham, & Petrides, 2003) a 55% variability du-

ševnej pohody (Marjanovic, & Dimitrijevic, 2014). 

Slovenská verzia dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre adolescentov  

(TEIQue-AF) vykazuje akceptovateľné psychometrické vlastnosti v zmysle reliability 

a validity, a tak odporúčame vyuţiť potenciál tohto nástroja na orientačnú diagnostiku emo-

cionality adolescentov. Vzhľadom na relatívnu reprezentatívnosť výskumného súboru sme 

vypracovali orientačné normy na báze percentilov, ktoré sú zrozumiteľné pre širokú odbornú 

i laickú verejnosť (taktieţ sme pre premenné dotazníka TEIQue-AF vyčíslili aj štandardizo-

vané hodnoty z-skóre, ktoré umoţňujú komparáciu s podobnými premennými). 

 

4.8 ORIENTAČNÉ SLOVENSKÉ NORMY DOTAZNÍKA TEIQUE-AF 

 

Napriek tomu, ţe na základe testu normality rozdelenia premenných meraných dotazníkom 

TEIQue-AF vykázali dimenzie, faktory i globálna črtová EI štatisticky významné odchýlky 

od normálnej distribúcie (hodnoty p≤0,20, testované Kolmogorov-Smirnovovým testom), sme 

uvedený výsledok pripísali veľkej výskumnej vzorke a nezamietli sme predpoklad o pribliţnej 

normalite rozdelenia sledovaných premenných. Vzhľadom na koeficienty šikmosti a špicatosti 

(pozri podkapitolu 4.3) moţno analyzované premenné povaţovať za pribliţne normálne 
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rozdelené. Rozdelenia premených (dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI) sú 

voči normálnemu rozdeleniu len mierne vychýlené smerom k vyšším hodnotám (tzv. 

ľavostranné zošikmenie) a ukazovateľ špicatosti je menší ako 3, čo svedčí v prospech 

normálneho rozdelenia premenných. Rozdelenie globálnej úrovne črtovej EI 

meranej dotazníkom TEIQue-AF zachytáva histogram na obrázku 3 a rozdelenia faktorov 

črtovej EI názorne prezentujú histogramy na obrázku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Histogram rozdelenia globálnej úrovne črtovej EI meranej TEIQue-AF (N=923) 
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Obrázok 4 Histogramy štyroch faktorov črtovej EI meraných TEIQue-AF (N=923) 

 

Jedným z hlavných cieľov výskumných šetrení dotazníkmi radu TEIQue bolo aj vytvorenie 

slovenských noriem. Podrobnejšiu argumentáciu v prospech orientačných noriem na báze 

percentilov sme uviedli v kapitole 3.7. Vypracovali sme orientačné percentilové normy 

z dotazníka TEIQue-AF pre adolescentov vo veku 17-18 rokov na základe meraní u 923 

respondentov. V tabuľke 24 prezentujeme normy pre globálnu úroveň črtovej EI. Orientačné 

percentilové normy pre dimenzie, faktory a globálnu úroveň EI samostatne pre dievčatá a pre 

chlapcov prezentujeme v prílohách 6-9. 

Vzhľadom na to, ţe si uvedomujeme aj určité nedostatky percentilových noriem (ich 

rovnomerné rozloţenie na sto rovnakých častí, ktoré preceňuje rozdiely v okolí priemeru 
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a podceňuje rozdiely v krajných polohách rozdelenia premennej, nemoţnosť porovnať 

výsledky s výsledkami z iných podobných meraní), uvádzame v prílohe 2 najbeţnejší typ 

štandardizovania hrubých skóre respondenta v podobe tzv. z-skóre, ktoré ukazuje, nakoľko sa 

výsledok konkrétneho jednotlivca nachádza nad alebo pod priemerom vyjadrené v jednotkách 

smerodajnej odchýlky. V praxi sa z-skóre pouţíva najmä na určenie miery extrémnych 

odchýliek od normy, teda rozdiely hodnôt z tých oblastí rozdelenia, kam uţ sieť empirických 

percentilov nezasahuje. Ako sme uţ naznačili, z-skóre oproti percentilovým normám 

zachováva pôvodný tvar rozdelenia dát premennej a umoţňuje porovnať výsledky z rôznych 

testov merajúcich podobnú vlastnosť (čo percentilové normy neumoţňovali, Urbánek et al., 

2011). 

Tabuľka 24 Orientačné percentilové normy pre štyri faktory a globálnu úroveň črtovej EI  

merané dotazníkom TEIQue-AF (N=923) 

Faktory črtovej EI 

 well-being sebakontrola emocionalita sociabilita 
Globálna úro-

veň črtovej EI 

Percentily 5 3,33 2,89 3,70 3,59 3,80 

10 3,73 3,21 3,93 3,85 3,95 

15 3,97 3,40 4,09 3,98 4,08 

20 4,17 3,55 4,23 4,11 4,14 

25 4,31 3,66 4,34 4,21 4,22 

30 4,45 3,79 4,43 4,29 4,29 

35 4,59 3,90 4,49 4,38 4,34 

40 4,69 3,99 4,60 4,47 4,43 

45 4,83 4,07 4,72 4,55 4,48 

50 4,94 4,17 4,81 4,64 4,54 

55 5,05 4,23 4,91 4,71 4,63 

60 5,20 4,29 4,99 4,81 4,72 

65 5,28 4,39 5,10 4,92 4,81 

70 5,41 4,49 5,22 5,02 4,88 

75 5,54 4,61 5,34 5,12 4,95 

80 5,67 4,74 5,45 5,25 5,06 

85 5,84 4,91 5,61 5,45 5,19 

90 6,01 5,10 5,76 5,65 5,37 

95 6,25 5,38 5,98 5,94 5,59 
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5 DOTAZNÍK ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE PRE 

DOSPELÝCH – JEHO ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA, PSYCHOMETRICKÉ 

VLASTNOSTI A NORMY 

 

Ďalej prezentovaný výskum bol primárne zameraný na overovanie psychometrických  

vlastností slovenskej plnej verzie dotazníka TEIQue pre dospelých z angličtiny preloţeného 

E. Nábělkovou a L. Kaliskou v roku 2010, pričom preklad a adaptácia boli realizované 

v súlade s odporúčaniami pre medzikultúrnu adaptáciu sebaposudzovacích metodík od 

D. Beatona et al. (2000) podrobnejšie načrtnutých v kapitole 3. 

Dotazník TEIQue pozostáva zo 153 poloţiek vo forme výrokov opatrených  

7-stupňovou škálou súhlasu/nesúhlasu (ako sme uţ spomínali, slovenská verzia TEIQue 

pre dospelých je identická – s miernou modifikáciou jednej poloţky – so slovenskou verziou 

pre adolescentov TEIQue-AF). Výskum bol realizovaný na vzorke mladých dospelých 

s prevahou vysokoškolákov, ktorú preto nemoţno vzhľadom na slovenskú populáciu dospe-

lých povaţovať za reprezentatívnu. Na druhej strane, nakoľko vysokoškoláci tvoria 

v súčasnosti takmer tretinu svojej vekovej kohorty (Štatistická ročenka – vysoké školy 

2013/2014), a zároveň ide o skupinu mladých ľudí, s ktorou je moţné inštitucionalizovane 

psychologicky pracovať, výsledky nášho výskumu na tejto vzorke môţe byť práve z tohto 

hľadiska prínosom.  

Okrem overovania vybraných aspektov reliability a validity bola realizovaná štatistic-

ká deskripcia premenných meraných dotazníkom TEIQue pre dospelých vrátane mapovania 

interpohlavných rozdielov a taktieţ bola zisťovaná jeho faktorová štruktúra. 

 

5.1 VÝSKUMNÝ ZÁMER  

 

Hlavným cieľom realizovaného výskumu teda bolo overiť reliabilitu a validitu dotazníka  

TEIQue určeného na meranie črtovej EI u dospelých respondentov vo veku od 18 rokov. Ne-

menej dôleţitým zámerom bolo vypracovanie orientačných noriem pre mladých dospelých 

(najmä vysokoškolskú a postvysokoškolskú populáciu). Vychádzajúc z cieľa výskumu sme 

sformulovali nasledujúce štyri kľúčové výskumné otázky. 

VO1: Je faktorová štruktúra slovenskej verzie dotazníka TEIQue pre dospelých analogic-

ká so štruktúrou originálnej anglickej verzie dotazníka TEIQue? 
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VO2: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue (vrátane faktorov a dimenzií) dosta-

točnú stabilitu v čase (test-retestovú reliabilitu)? 

VO3: Vykazuje slovenská verzia dotazníka TEIQue (vrátane faktorov a dimenzií) dosta-

točnú vnútornú konzistenciu? 

VO4: Má slovenská verzia TEIQue (vrátane faktorov a dimenzií) dostatočnú validitu? 

 

Realizovaný výskum psychometrických vlastností dotazníka bol zameraný na odhad reliabili-

ty v zmysle stability v čase (miera zhody výsledkov nameraných dotazníkom TEIQue v rámci 

dvoch opakovaných meraní u tých istých respondentov – tzv. test-retestový odhad reliability), 

na odhad reliability v zmysle vnútornej konzistencie nástroja ako celku, ako aj konzistencie 

jeho faktorov a dimenzií. Ďalej bola overovaná kriteriálna validita nástroja pomocou metódy 

tzv. známych skupín, pričom empirickým kritériom na vytvorenie týchto skupín bola aktuálna 

prítomnosť, resp. neprítomnosť diagnostikovanej psychiatrickej poruchy. Napokon sme sa 

zamerali aj na konštruktovú validitu nástroja (konvergentnú, diskriminačnú) vo vzťahu 

k osobnostným vlastnostiam Big Five, ďalej k sebaúcte, úzkostnosti a miere depresivity. 

Ako štatistické ukazovatele reliability slovenskej verzie TEIQue pre dospelých 

v zmysle stability v čase boli vyčíslené Pearsonove korelačné koeficienty medzi výsledkami 

dvoch meraní v časovom rozpätí dvoch mesiacov. Ako ukazovateľ reliability v zmysle vnú-

tornej konzistencie nástroja boli vyčíslené Spearman-Brownove koeficienty (tzv. split-half  

reliabilita) a Cronbachove koeficienty alfa.  

Kriteriálna validita bola overovaná metódou známych skupín, pričom štatistická výz-

namnosť rozdielov v dimenziách, faktoroch a globálnom skóre TEIQue medzi skupinou psy-

chiatrických pacientov a porovnávacou (kontrolnou) skupinou bola testovaná pomocou štatis-

tickej procedúry MANOVA (multivariačný aj univariačný efekt kritéria). Za účelom posúde-

nia konštruktovej validity overovaného dotazníka TEIQue bola prevedená parametrická kore-

lačná analýza premenných zisťovaných TEIQue a premenných získaných ďalšími validizač-

nými nástrojmi (osobnostný inventár NEO-FFI, Rosenbergova škála sebahodnotenia, Inventár 

úzkostnosti STAI, Beckov inventár depresivity (podrobnejší popis metodík prinášame 

v podkapitole 5.2). Zvolený metodologický postup verifikovania psychometrických vlastností 

nástroja TEIQue korešponduje s metodológiou u nás aj v zahraničí štandardne volenou pre 

tento typ výskumu. 

Nakoniec boli na 516-člennom súbore vyčíslené orientačné percentilové normy pre 

mladých dospelých – so zreteľom na limity vyplývajúce z prevahy vysokoškolských študen-

tov a neproporciálneho rozloţenia pohlaví v prospech ţien (cca. 66%). Vzhľadom na to, ţe 
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premenné merané overovaným nástrojom TEIQue bolo moţné na základe opisných charakte-

ristík tvaru rozdelenia (koeficienty šikmosti a špicatosti) povaţovať za pribliţne normálne 

rozdelené, hrubé skóre sme transformovali aj na štandardné z-skóre, ktorého decily prezentu-

jeme v prílohe 3. 

 

5.2 METÓDA VÝSKUMU 

 

Naša výskumná vzorka celkovo zahŕňala 516 mladých dospelých, z ktorých prevaţnú väčšinu 

(95%) tvorili vysokoškoláci a postvysokoškoláci vo veku od 18 do 30 rokov. Z celkového 

počtu bolo 340 (66%) ţien a 172 (33%) muţov, pričom 4 respondenti pohlavie neuviedli.  

Výskumný súbor bol zostavený metódou príleţitostného výberu. Časť výskumných zostáv 

(TEIQue a vybrané validizačné metodiky) bola osobne hromadne administrovaná študentom 

počas výučby (na dvoch fakultách univerzity v slovenskom krajskom meste), časť zostáv bola 

distribuovaná potenciálnym respondentom prostredníctvom internetu. Vypĺňanie dotazníkov 

bolo dobrovoľne a anonymné, pričom pre účely test-retestového odhadu reliability (kvôli 

moţnosti spárovania údajov tej istej osoby z 1. a 2. merania) označila časť respondentov do-

tazníky vlastným 5-symbolovým kódom. 

Keďţe výskumné zostavy pozostávali s výnimkou dotazníka TEIQue z rôznych vali-

dizačných metodík, nie všetci respondenti boli zosnímaní všetkými výskumnými nástrojmi. 

Ďalej pri výsledkoch konkrétnych štatistických analýz preto uvádzame vţdy aj k nim prislú-

chajúci počet analyzovaných údajov. 

 

V rámci overovania kriteriálnej validity dotazníka TEIQue prostredníctvom metódy známych 

skupín bola naša výskumná vzorka rozšírená o klinickú subvzorku, ktorú tvorilo 39 psychiat-

rických pacientov (18 muţov, 21 ţien) aktuálne hospitalizovaných na Psychiatrickom oddele-

ní fakultnej nemocnice v slovenskom krajskom meste. Na základe informácií o diagnóze (po-

skytnutých ku kaţdému anonymne vyplnenému dotazníku TEIQue odbornými zamestnanca-

mi daného pracoviska) išlo o 10 pacientov s diagnózou závislosť, 22 pacientov so psychotic-

kou poruchou a 7 pacientov s depresívnou poruchou. Pacienti boli v stabilizovanom psychic-

kom stave a dotazníky TEIQue vypĺňali individuálne v rámci psychologického vyšetrenia. 

 

V rámci výskumu boli pouţité nasledujúce výskumné metodiky (overovaný dotazník TEIQue 

a validizačné metodiky). 
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Dotazník TEIQue pre dospelých 

Dotazník na meranie črtovej emocionálnej inteligencie TEIQue je určený pre dospelých od 18 

rokov. Jeho autorom je anglický psychológ K. V. Petrides a slovenský preklad vytvorili 

E. Nábělková a L. Kaliská v roku 2010. Dotazník TEIQue pozostáva zo 153 poloţiek opatre-

ných 7-stupňovou škálou súhlasu/nesúhlasu. Do výpočtu skóre jednotlivých dimenzií črtovej 

emocionálnej inteligencie vstupuje 144 poloţiek z celkového počtu. Zostávajúcich deväť po-

loţiek slúţi na účely odhalenia miery sociálnej desirability respondentov. V rámci TEIQue sa 

posudzuje 15 emocionálnych čŕt, resp. dimenzií, pričom 13 z nich vytvára štyri všeobecnejšie 

faktory a dve stoja samostatne. Pre prehľadné priblíţenie 15-tich črtových dimenzií TEIQue 

odkazujeme na predchádzajúcu výskumnú stať týkajúcu sa dotazníka TEIQue-AF (podkapito-

la 4.2, tabuľka 20), nakoľko slovenské verzie dotazníkov črtovej emocionálnej inteligencie 

pre adolescentov a dospelých sú v podstate identické.  

NEO päťfaktorový osobnostný inventár (NEO-FFI) 

Inventár NEO-FFI dvojice autorov P. T. Costu a R. R. McCraeho pozostáva zo 60 poloţiek 

opatrených 5-bodovou škálou. Je jedným z najpouţívanejších osobnostných dotazníkov 

na diagnostiku faktorov tzv. veľkej päťky. Posudzuje päť osobnostných faktorov (neurotiz-

mus, extraverziu, otvorenosť voči záţitkom, prívetivosť, svedomitosť) a je určený pre adoles-

centov od 15 rokov a dospelých. Jeho administrácia trvá 10-15 min. Štandardizovanú sloven-

skú verziu vytvorili a overili I. Ruisel a P. Halama (2001).  

Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti (STAI) 

Nástroj STAI je štandardizovaný dotazník na meranie úzkosti, resp. úzkostnosti (Ruisel et al., 

1980). Pozostáva z dvoch 20-poloţkových subškál (jednotlivé poloţky sú opatrené 4-bodovou 

stupnicou), kde jedna sleduje, ako sa jednotlivec cíti teraz (t. j. sleduje aktuálny stav) a druhá 

sleduje, ako sa jednotlivec zvyčajne cíti, t. j. úzkostlivosť ako vlastnosť osobnosti. V rámci 

nášho výskumu sme vo vzťahu k EI analyzovali len premennú úzkostlivosť ako relatívne sta-

bilnú črtu, dispozíciu osobnosti.  

Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS) 

Škála RŠS obsahuje 10 výrokových poloţiek opatrených 4-bodovou škálou. Ide o jednu 

z najpouţívanejších metodík na meranie globálneho sebahodnotenia. Polovica poloţiek je 

formulovaných pozitívne a polovica negatívne (skóre sa invertuje), takţe výsledné hrubé skó-

re indikuje mieru pozitívneho sebahodnotenia, sebaúcty. V rámci nášho výskumu sme pouţili 

slovenský preklad I. Ruisela. P. Halama a M. Bieščad (2006), ktorí skúmali psychometrické 
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vlastnosti slovenskej verzie RŠS, zistili vysoké korelácie s inými nástrojmi merajúcimi seba-

hodnotenie a adekvátnu vnútornú konzistenciu. 

Beckov inventár depresivity (BDI) 

Inventár BDI je sebaposudzovací symptómový nástroj často pouţívaný v klinickej praxi. Je 

zameraný na odhad miery depresivity, resp. hĺbky depresie. Obsahuje 21 poloţiek zamera-

ných na afektívne, kognitívne, motivačné a fyziologické symptómy, ktoré zodpovedajú kli-

nickým kritériám pre posudzovanie miery depresie, pričom respondenti sa k nim vyjadrujú 

pomocou 4-stupňových slovných škál vzhľadom na posledných 14 dní.  

 

Voľbe vhodného postupu štatistickej analýzy údajov zozbieraných overovaným dotazníkom 

TEIQue predchádzalo posúdenie normality rozdelenia sledovaných premenných (dimenzií, 

faktorov a globálnej úrovne EI). Na základe testovania normality Kolmogorov-Smirnovovým 

testom moţno za normálne rozdelené pokladať faktory emocionality, sociability, sebakontroly 

a aj globálnu EI (p=0,2). Faktor well-beingu a všetky dimenzie TEIQue vykázali na základe 

štatistického testovania signifikantné odchýlky od normálneho rozdelenia (0,00≤p≤0,17),  

avšak túto signifikanciu odchýlok moţno v tomto prípade opäť pripísať relatívne veľkej vý-

skumnej vzorke. Nakoľko je pri väčších vzorkách adekvátnejšie posudzovať normalitu  

prostredníctvom opisných charakteristík tvaru rozdelenia, zohľadnili sme pri posudzovaní 

normality koeficienty šikmosti a špicatosti (pozri ďalej v tabuľke 25). Koeficienty dosahovali 

hodnoty pod 1,00, čo svedčí v prospech pribliţne normálneho rozdelenia premenných
22

. 

Pre optické doloţenie aproximovanej normality rozdelenia sledovaných premenných slúţia aj 

histogramy pre štyri faktory a globálnu úroveň EI v podkapitole 5.9. 

 

                                                             

22  West a Finch (1996, in Cooper, & Petrides, 2010) tvrdia, ţe šikmosť a špicatosť v absolútnych hodnotách 0-2 

a 0-7 sa povaţujú za hodnoty, ktoré demonštrujú univariantnú normalitu. 
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5.3 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA DOTAZNÍKA TEIQUE A INTERPOHLAVNÉ 

ROZDIELY 

 

Na ilustrovanie základných charakteristík výskumného súboru mladých dospelých sme pouţi-

li štatistickú deskripciu, pričom sme vyuţili opisné charakteristiky polohy (minimálne, maxi-

málne a stredné hodnoty) a tvaru (smerodajná odchýlka, koeficienty šikmosti a špicatosti) 

rozdelenia premenných.  

Ako sme uţ vyššie naznačili, pri všetkých sledovaných premenných meraných nástro-

jom TEIQue dosahovali koeficienty šikmosti a špicatosti hodnotu niţšiu ako 1,00 (tabuľka 

25), čo nám umoţnilo predpokladať ich pribliţne normálne rozdelenie. Na štatistickú analýzu 

interpohlavných rozdielov sme preto mohli pouţiť parametrický postup. Nakoľko črtová EI je 

viacrozmerná premenná, primárne sme zvolili multivariačnú analýzu rozptylu (MANOVA), 

pričom nezávislou premennou bolo pohlavie respondentov. Multivariačný efekt pohlavia na 

črtovú emocionálnu inteligenciu sme sledovali jednak vzhľadom na 15 dimenzií EI a jednak 

vzhľadom na 4 faktory EI. Zaujímal nás však aj efekt pohlavia na jednotlivé dimenzie, resp. 

faktory EI samostatne, takţe sme zrealizovali procedúru MANOVA aj v zmysle univariačnej 

analýzy (táto dáva identický výsledok ako štandardný dvojvýberový t-test). Taktieţ sme vec-

ne hodnotili veľkosť efektu (effect size) pohlavia na sledované premenné prostredníctvom 

Cohenovho d-indexu. Výsledky štatistickej deskripcie a univariačnej analýzy interpohlavných 

rozdielov v dimenziách, faktoroch i celkovej EI prezentujeme v tabuľke 25. 
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Tabuľka 25 Deskriptívne ukazovatele jednotlivých dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI 

z dotazníka TEIQue a interpohlavné rozdiely 
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Sebaúcta 
M 1,64 6,73 4,63 1,00 4,73 -0,35 -0,09 

0,345 -0,09 
Ţ 1,64 6,91 4,71 0,89 4,82 -0,43 0,34 

Expresia  

emócií 

M 1,40 7,00 4,27 1,09 4,20 0,11 -0,45 
p≤0,001 -0,42 

Ţ 1,00 7,00 4,76 1,24 4,80 -0,37 -0,17 

Sebamotivácia 
M 2,20 6,00 4,30 0,75 4,30 -0,12 -0,19 

0,114 -0,15 
Ţ 1,80 6,50 4,41 0,78 4,40 -0,01 0,42 

Regulácia  

emócií 

M 1,50 6,58 4,45 0,97 4,46 -0,20 0,17 
p≤0,001 0,52 

Ţ 1,25 6,67 3,97 0,91 4,00 0,03 0,05 

Črtové šťastie 
M 2,00 7,00 5,11 1,13 5,25 -0,46 -0,45 

p≤0,05 -0,22 
Ţ 1,88 7,00 5,35 1,14 5,63 -0,77 0,03 

Črtová empatia 
M 1,67 7,00 4,85 0,87 4,78 -0,36 0,97 

0,057 -0,18 
Ţ 1,44 7,00 5,01 0,92 5,00 -0,58 0,85 

Sociálna  

uvedomelosť 

M 2,45 7,00 4,75 0,92 4,77 -0,20 -0,18 
0,289 -0,10 

Ţ 1,45 6,82 4,84 0,84 4,82 -0,35 0,41 

Nízka  

impulzivita 

M 1,44 6,56 4,37 0,87 4,33 -0,23 0,45 
0,842 0,02 

Ţ 2,00 6,56 4,35 0,84 4,39 -0,15 -0,08 

Percepcia  

emócií 

M 2,30 6,60 4,65 0,88 4,70 -0,21 -0,29 
p≤0,01 -0,25 

Ţ 1,90 6,90 4,88 0,88 4,90 -0,43 0,28 

Zvládanie  

stresu 

M 1,90 6,80 4,61 0,93 4,65 -0,32 -0,02 
p≤0,001 0,50 

Ţ 1,20 6,80 4,12 1,02 4,20 -0,13 -0,29 

Manaţment 

emócií  

(druhých) 

M 1,78 7,00 4,73 0,93 4,67 0,06 0,05 
0,578 -0,05 

Ţ 1,44 6,78 4,77 0,88 4,78 -0,16 0,03 

Optimizmus 
M 2,00 7,00 5,02 1,05 5,13 -0,53 -0,14 

0,904 -0,01 
Ţ 1,50 7,00 5,03 1,07 5,13 -0,61 0,26 

Vzťahová 

kompetencia 

M 2,11 6,67 5,00 0,81 5,00 -0,38 0,40 
0,131 -0,14 

Ţ 1,56 6,89 5,12 0,95 5,22 -0,78 0,96 

Adaptabilita 
M 2,00 6,33 4,30 0,77 4,33 -0,16 0,38 

0,107 0,15 
Ţ 1,56 6,44 4,18 0,81 4,22 -0,47 0,61 

Asertivita 
M 2,33 6,11 4,64 0,76 4,67 -0,35 -0,15 

0,745 0,03 
Ţ 2,11 6,67 4,62 0,79 4,61 -0,03 -0,20 

F
a
k

to
ry

 

(M
A

N
O

V
A

 p
≤

0
,0

0
1
) 

Well-being 
M 2,05 6,82 4,92 0,93 5,02 -0,51 -0,08 

0,188 -0,12 
Ţ 2,09 6,97 5,03 0,91 5,14 -0,65 0,43 

Sebakontrola 
M 1,85 6,38 4,48 0,73 4,45 -0,03 0,56 

p≤0,001 0,45 
Ţ 2,32 6,40 4,15 0,74 4,14 0,14 -0,10 

Emocionalita 
M 2,29 6,42 4,69 0,67 4,70 0,04 0,42 

p≤0,001 -0,34 
Ţ 1,78 6,70 4,94 0,78 4,96 -0,56 0,77 

Sociabilita 
M 2,89 6,44 4,71 0,73 4,72 -0,04 0,02 

0,587 -0,05 
Ţ 2,47 6,39 4,74 0,71 4,73 -0,04 -0,16 

 
Globálna  

črtová EI 

M 3,29 6,02 4,65 0,56 4,68 0,07 -0,32 
0,563 -0,05 

Ţ 2,38 6,41 4,68 0,57 4,68 -0,22 0,77 

Ţ – ţeny M – muţi  AM – aritmetický priemer  SD – smerodajná odchýlka  Med – medián 
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Na základe stredných hodnôt konštatujeme, ţe mladí dospelí dosahovali najvyššiu úroveň 

vo faktore well-being a v dimenzii črtové šťastie. Najniţšie stredné skóre sme zaznamenali 

vo faktore sebakontroly. 

S ohľadom na limity plynúce z nerovnomerného rozloţenia pohlaví v našom vý-

skumnom súbore môţeme konštatovať existenciu štatisticky významných interpohlavných 

rozdielov v črtovej emocionálnej inteligencii meranej dotazníkom TEIQue u mladých dospe-

lých. Výsledky multivariačnej analýzy rozptylu poukazujú na signifikantný efekt pohlavia tak 

pre dimenzie EI (Pillai’s Trace=0,15; F=6,04; p≤0,001), ako aj pre faktory EI (Pillai’s  

Trace=0,11; F=15,40; p≤0,001), čo indikuje významné interpohlavné rozdiely v tomto multi-

dimenzionálnom konštrukte.  

Prostredníctvom následného univariačného testovania (výsledky prezentované 

v tabuľke 25) sme medzi muţmi a ţenami identifikovali rozdiely významné na hladine výz-

namnosti α≤0,01 v dimenziách regulácia emócií a zvládanie stresu v prospech muţov. Tieto 

dimenzie spadajú pod faktor sebakontroly, v ktorom taktieţ skórovali muţi signifikantne vyš-

šie ako ţeny (p≤0,001). Na druhej strane, významný rozdiel (α≤0,01) v dimenziách expresia 

a percepcia emócií, ako aj vo faktore emocionality (p≤0,001), pod ktorý tieto dimenzie spada-

jú, bol v prospech ţien. 

Všetky uvedené interpohlavné rozdiely však z hľadiska vecnej významnosti posudzo-

vanej na základe Cohenovho indexu d (effect size) moţno pokladať len za malé
23

 (nízka veľ-

kosť efektu), nakoľko vyčíslené d-indexy buď nepresahujú, alebo len minimálne presahujú 

hodnotu 0,50. 

 

5.4 FAKTOROVÁ ANALÝZA DOTAZNÍKA TEIQUE 

 

Faktorovej analýze sme podrobili 13 dimenzií dotazníka TEIQue (dimenzie sebamotivácia 

a adaptabilita stoja samostatne, Petrides, 2009b) s cieľom identifikovať plauzibilnú faktorovú 

štruktúru slovenskej verzie dotazníka TEIQue pre dospelých. Analogicky ako pri adolescent-

nej forme, ktorá je v slovenskom preklade aţ na jednu poloţku identická s formou pre dospe-

lých, sme očakávali, ţe výsledné faktorové riešenie bude zahŕňať štyri základné faktory, tak 

ako ich formulovali tvorcovia dotazníkov rady TEIQue. 

 

                                                             

23  Za strednú sa veľkosť efektu povaţuje, ak 0,50≤d≤0,80 (Cohen, 1988). 
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Prostredníctvom analýzy hlavných komponentov (PCA) sme na vzorke 516 mladých dospe-

lých vygenerovali faktorovú štruktúru dotazníka TEIQue, ktorá vysvetľuje vyše 70% variabi-

lity pôvodných 13 dimenzií. Následne sme získané faktorové riešenie rotovali pomocou ro-

tačnej metódy Varimax (rozptyl maximalizujúca rotácia), ktorá minimalizuje počet premen-

ných vysokokorelovaných s jednotlivými faktormi, čím smeruje k sprehľadneniu získanej fak-

torovej štruktúry. Kaiser-Meyer-Olkin index (KMO) bol v našom prípade 0,82, čo vypovedá 

o vhodnosti realizácie faktorovej analýzy (odporúča sa KMO≥0,50) a Bartlettov test sféricity 

bol taktieţ štatisticky významný (p<0,001). Výslednú faktorovú štruktúru spolu s faktorovými 

záťaţami jednotlivých dimenzií dotazníka TEIQue prezentujeme v tabuľke 26. 

 

Tabuľka 26 Výsledok faktorovej analýzy 13-tich dimenzií TEIQue (N=516) 

 

Faktory 

1 

sociabilita 

2 

emocionalita 

3 

wellbeing 

4 

sebakontrola 

Manaţment emócií (dru-

hých) 
0,82 0,22 0,01 0,11 

Sociálna uvedomelosť 0,77 0,26 0,30 0,17 

Asertivita 0,73 0,07 0,27 0,05 

Črtová empatia 0,21 0,76 0,05 0,08 

Vzťahová kompetencia 0,01 0,76 0,29 0,11 

Percepcia emócií 0,35 0,68 0,10 0,15 

Expresia emócií 0,43 0,57 0,26 -0,16 

Črtové šťastie 0,16 0,28 0,86 0,10 

Optimizmus 0,13 0,18 0,84 0,23 

Sebaúcta 0,43 0,03 0,67 0,17 

Regulácia emócií 0,14 0,09 0,15 0,88 

Zvládanie stresu 0,21 0,00 0,31 0,78 

Nízka impulzivita -0,14 0,49 -0,02 0,55 

% vysvetleného rozptylu 18,93 18,69 18,05 14,56 

 

 

Faktorovou analýzou (metódou hlavných komponentov s Varimax rotáciou) dimenzií dotaz-

níka TEIQue, na základe Kaiserovho kritéria pre stanovenie optimálneho počtu faktorov (fak-

tory s „eigenvalue“ nad 1,00) sme na vzorke mladých dospelých identifikovali 4 faktory. Toto 

4-faktorové riešenie korešponduje so štruktúrou originálneho anglického nástroja i jeho za-

hraničných mutácií.  
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Prvý faktor zodpovedá sociabilite, druhý faktor well-beingu, tretí faktor emocionalite a štvrtý 

faktor sebakontrole. Dané 4-faktorové riešenie vysvetľuje 70,23% variability pôvodných 

premenných. Faktorové záťaţe dimenzií sýtených získanými faktormi (tabuľka 26) sú v stĺp-

ci príslušných faktorov zvýraznené. 

 

5.5 RELIABILITA DOTAZNÍKA TEIQUE 

 

Reliabilitu dotazníka TEIQue sme sledovali jednak v zmysle stability v čase (test-retestový 

odhad) a jednak v zmysle vnútornej konzistencie nástroja. Pre účely overenia stability výsled-

kov opakovaných meraní bol dotazník administrovaný dvakrát v časovom rozpätí dvoch me-

siacov u 58 respondentov. 

Na základe Pearsonových korelačných koeficientov ako ukazovateľov miery zhody 

medzi výsledkami dvoch meraní moţno konštatovať dostatočnú reliabilitu pre 15 dimenzií 

TEIQue, ako aj pre 4 faktory a globálne skóre EI v zmysle stability v čase. Test-retestový 

ukazovateľ reliability dosahoval pre jednotlivé dimenzie EI hodnoty od 0,67 do 0,88, pre 

4 faktory EI od 0,86 do 0,89, čo sú akceptovateľné hodnoty poukazujúce na dostatočnú relia-

bilitu. Pre globálnu EI dosiahol korelačný koeficient hodnotu 0,92, ktorá poukazuje na vysokú 

stabilitu v čase. Konkrétne koeficienty sú uvedené v tabuľke 27. 
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Tabuľka 27 Test-retestový odhad reliability dotazníka TEIQue (korelačné koeficienty) 

TEIQue N=58 r 

D
im

en
zi

e 

Sebaúcta 0,80
**

 

Expresia emócií 0,86
**

 

Sebamotivácia 0,80
**

 

Regulácia emócií 0,84
**

 

Črtové šťastie 0,82
**

 

Črtová empatia 0,78
**

 

Sociálna uvedomelosť 0,81
**

 

Nízka impulzivita 0,85
**

 

Percepcia emócií 0,81
**

 

Zvládanie stresu 0,81
**

 

Manaţment emócií 

(druhých) 
0,82

**
 

Optimizmus 0,88
**

 

Vzťahová kompetencia 0,88
**

 

Adaptabilita 0,67
**

 

Asertivita 0,79
**

 

F
a
k

to
ry

 

Well-being 0,88
**

 

Sebakontrola 0,86
**

 

Emocionalita 0,89
**

 

Sociabilita 0,87
**

 

 Globálna črtová EI 0,92
**

 

**
 p<0,01 

 

Vnútornú konzistenciu dotazníka TEIQue (vzhľadom na meranie totálnej úrovne EI) sme naj-

prv sledovali na základe miery zhody výsledkov nameraných dvoma časťami nástroja (tzv. 

split-half odhad reliability). Pre účely rozdelenia dotazníka na dve časti sme pouţili kritérium 

párnych a nepárnych poloţiek. Medzi výsledkami týchto dvoch častí nástroja sme sledovali 

mieru zhody na základe Spearman-Brownovho koeficientu, a to tak pre celý výskumný súbor, 

ako aj pre jednotlivé pohlavia. Vyčíslený ukazovateľ dosiahol vysoké hodnoty tak pre celý 

výskumný súbor, ako aj pre muţov a ţeny zvlášť. Split-half odhad reliability tak priniesol  

plne akceptovateľné výsledky. Konkrétne hodnoty Spearman-Brownových koeficientov, ako 

aj Cronbachove koeficienty alfa pre porovnávané dve časti dotazníka prezentujeme v tabuľke 

28. 
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Tabuľka 28 Odhad reliability dotazníka TEIQue metódou split-half pre celý výskumný súbor 

a pre jednotlivé pohlavia  

Split-half reliabilita                          N=516 
Ţeny 

N=340 
Muţi 

N=172 

Cronbachovo alfa  

časť 1 
ɑ 0,90 0,91 0,89 

 poloţiek 77 77 77 

časť 2 
ɑ 0,90 0,90 0,90 

 poloţiek 76 76 76 

r medzi dvomi časťami 0,84 0,85 0,82 

    

Spearman-Brownov 

koeficient 

rxx 0,91 0,92 0,90 

    

 

 

Ďalej sme sa zamerali na vnútornú konzistenciu dotazníka TEIQue (jeho dimenzií, faktorov, 

ako aj celkovo) na úrovni poloţiek. Vyčíslené Cronbachove koeficienty alfa (tabuľka 29) po-

ukazujú na relatívne vysokú vnútornú konzistenciu (alfa 0,74 a vyššie) pre 10 dimenzií, resp. 

subškál TEIQue. Pri dimenziách vzťahová kompetencia a adaptabilita sa ukazovateľ blíţi 

k hodnote 0,70, čo poukazuje na dostatočnú konzistenciu. Subškály sebamotivácie, nízkej im-

pulzivity a asertivity vykazujú mierne niţšie hodnoty Cronbachovho koeficientu (okolo 0,60), 

tieto však taktieţ ešte moţno akceptovať pre účely skupinového, resp. vzorkového výskumu 

(niţšie nároky ako pri individuálnej diagnostike). Na dostatočnú vnútornú konzistencia pou-

kazujú Cronbachove koeficienty pri všetkých štyroch faktorov (ɑ≥0,70), ako aj pri globálnom 

skóre EI (ɑ=0,88), čím dokladajú akceptovateľnú reliabilitu v zmysle toho jej sledovaného 

aspektu. Konkrétne hodnoty Cronbachových koeficientov, ako aj počtov poloţiek, resp. di-

menzií, na úrovní ktorých sa konzistencia sledovala, prezentujeme v tabuľke 29. 
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Tabuľka 29 Vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue (Cronbachove koeficienty alfa) 

 
Počet polo-

ţiek
*
/dimenzií 

Cronbachovo  

alfa  

N=516 

Sebaúcta 11 0,81 

Expresia emócií 10 0,87 

Sebamotivácia 10 0,58 

Regulácia emócií 12 0,80 

Črtové šťastie 8 0,88 

Črtová empatia 9 0,75 

Sociálna uvedomelosť 11 0,78 

Nízka impulzivita 9 0,63 

Percepcia emócií 10 0,74 

Zvládanie stresu 10 0,78 

Manaţment emócií  

(druhých) 
9 0,74 

Optimizmus 8 0,81 

Vzťahová kompetencia 9 0,68 

Adaptabilita 9 0,66 

Asertivita 9 0,59 

Well-being 3 dimenzie 0,85 

Sebakontrola 3 dimenzie 0,70 

Emocionalita 4 dimenzie 0,77 

Sociabilita 3 dimenzie 0,80 

Globálna črtová EI 15 dimenzií 0,88 

*
 do výpočtu skóre pre jednotlivé dimenzie TEIQue vstupuje 144 poloţiek zo 153; zostávajúcich  

9 poloţiek slúţi na odhalenia prípadnej disimulácie respondentov 

 

 

5.6 KRITERIÁLNA VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE 

 

Kriteriálnu validitu dotazníka TEIQue sme overovali prostredníctvom porovnania klinickej 

subvzoky a neklinickej subvzorky dospelých rôzneho vzdelania a veku (metóda tzv. známych 

skupín). Klinickú skupinu tvorili psychiatrickí pacienti (N=39) a neklinickú dospelí 

bez diagnostikovanej psychickej poruchy. Túto porovnávaciu neklinickú skupinu (N=41) sme 

vyselektovali z celkovej vzorky dospelých tak, aby v rámci moţností čo najviac korešpondo-

vala so skupinou pacientov vzhľadom na rozdelenie premenných pohlavie, vek a vzdelanie. 
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Rozdelenie klinickej a neklinickej subvzorky v rámci pohlavia, vekových kategórií 

a najvyššieho dosiahnutého vzdelania je sumarizované v tabuľke 30. 

 

Tabuľka 30 Rozdelenie klinickej a neklinickej subvzorky podľa pohlavia, veku a najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na štatistickú analýzu rozdielov medzi klinickou a neklinickou skupinou sme pouţili multiva-

riačnú analýzu rozptylu (MANOVA), pričom nezávislou premennou bola prítom-

nosť/neprítomnosť psychiatrickej diagnózy. Multivariačný efekt na črtovú emocionálnu inte-

ligenciu sme sledovali tak vzhľadom na 15 dimenzií EI, ako aj vzhľadom na 4 faktory EI. 

Taktieţ sme sledovali univariačný efekt prítomnosti psychiatrickej diagnózy na jednotlivé 

dimenzie, resp. faktory EI a globálnu úroveň EI, teda štatistickú významnosť rozdielu 

v sledovaných premenných medzi klinickou a neklinickou skupinou. Vecnú významnosť roz-

dielu (veľkosť efektu/effect size) medzi porovnávanými skupinami sme posudzovali prostred-

níctvom Cohenovho d-indexu. Výsledky porovnania klinickej a neklinickej subvzorky 

v dimenziách, faktoroch i celkovej EI prezentujeme v tabuľke 31. 

 

 

 
Klinická subvzorka Neklinická subvzorka 

N % N % 

p
o
h

la
v
ie

 

muţi 18 46,2 20 48,8 

ţeny 21 53,8 21 51,2 

v
e
k

 (
ro

k
y
) 18-20 1 2,6 3 7,3 

21-34 11 28,2 33 80,5 

35 a viac 27 69,2 5 12,2 

v
z
d

e
la

n
ie

 ZŠ 3 7,7 2 4,9 

SŠ 25 64,1 27 65,9 

VŠ 11 28 12 29,3 
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Tabuľka 31 Porovnanie klinickej a neklinickej skupiny dospelých v dimenziách, faktoroch 

a celkovom skóre TEIQue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
E

IQ
u

e 

 
N=80/ 

klinická: 39,  

neklinická: 41 

su
b
v
zo

rk
a

 

AM SD 

M
A

N
O

V
A

 

p
 

C
o
h

e
n

o
v 

d
-i

n
d
e
x
 

D
im

e
n

zi
e 

(M
A

N
O

V
A

 p
=

0
,0

0
1

) 

Sebaúcta 
klinická 4,50 1,19 

0,595 -0,12 
neklinická 4,65 1,29 

Expresia emócií 
klinická 4,73 1,28 

0,571 0,13 
neklinická 4,55 1,49 

Sebamotivácia 
klinická 4,10 1,00 

0,271 -0,25 
neklinická 4,33 0,83 

Regulácia emócií 
klinická 4,09 1,22 

0,666 -0,10 
neklinická 4,20 1,20 

Črtové šťastie 
klinická 4,15 1,48 

0,004 -0,66 
neklinická 5,09 1,34 

Črtová empatia 
klinická 4,72 1,23 

0,219 -0,28 
neklinická 5,04 1,05 

Sociálna uvedome-

losť 

klinická 4,52 1,18 
0,256 -0,26 

neklinická 4,82 1,17 

Nízka impulzivita 
klinická 4,06 1,10 

0,011 -0,59 
neklinická 4,64 0,88 

Percepcia emócií 
klinická 4,75 1,10 

0,286 0,24 
neklinická 4,48 1,15 

Zvládanie stresu 
klinická 3,62 1,35 

0,087 -0,39 
neklinická 4,11 1,21 

Manaţment emócií 

(druhých) 

klinická 4,09 1,15 
0,001 -0,78 

neklinická 4,96 1,11 

Optimizmus 
klinická 4,44 1,38 

0,100 -0,37 
neklinická 4,94 1,33 

Vzťahová kompe-

tencia 

klinická 5,29 0,88 
0,432 0,18 

neklinická 5,11 1,13 

Adaptabilita 
klinická 3,52 1,21 

0,011 -0,58 
neklinická 4,18 1,09 

Asertivita 
klinická 4,32 0,89 

0,332 -0,22 
neklinická 4,53 1,00 

F
a
k

to
ry

 

(M
A

N
O

V
A

 p
=

0
,0

1
3
) 

Well-being 
klinická 4,36 1,21 

0,053 -0,44 
neklinická 4,89 1,20 

Sebakontrola 
klinická 3,92 1,04 

0,065 -0,42 
neklinická 4,32 0,86 

Emocionalita 
klinická 4,87 0,87 

0,711 0,08 
neklinická 4,80 0,98 

Sociabilita 
klinická 4,31 0,90 

0,027 -0,50 
neklinická 4,77 0,92 

 Globálna črtová EI 
klinická 4,33 0,82 

0,074 -0,41 
neklinická 4,64 0,74 
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V rámci overovania kriteriálnej validity dotazníka TEIQue sme očakávali niţšie skóre 

v črtovej emocionálnej inteligencii EI u skupiny psychiatrických pacientov v porovnaní 

s neklinickou subvzorkou. Tento predpoklad sa potvrdil, pričom MANOVA preukázala štatis-

tickú významnosť rozdielov v multidimenzionálnom konštrukte črtovej EI meranej dotazní-

kom TEIQue medzi skupinami zostavenými podľa validizačného kritéria. Výsledky multiva-

riačnej analýzy rozptylu poukazujú na signifikantný efekt prítomnosti/neprítomnosti psychiat-

rickej diagnózy tak pre dimenzie EI (Pillai’s Trace=0,43; F=3,21; p=0,001), ako aj pre faktory 

EI (Pillai’s Trace=0,16; F=3,43; p=0,013), a to v očakávanom smere, t. j. v neprospech kli-

nickej skupiny. 

Pre účely univariačného testovania sme vzhľadom na malú veľkosť porovnávaných 

skupín zvolili menej prísnu hladinu významnosti (α=0,10). Pri takomto testovacom kritériu 

môţeme medzi klinickou a neklinickou skupinou konštatovať štatisticky významné rozdiely 

v neprospech psychiatrických pacientov v dimenziách črtové šťastie a optimizmus, ako aj vo 

faktore well-beingu, pod ktorý tieto dimenzie spadajú, ďalej v dimenziách nízka impulzivita 

a zvládanie stresu spolu s faktorom sebakontroly, pod ktorý patria, v dimenzii manaţment 

emócií druhých, ako aj vo faktore sociability, a napokon aj v samostatnej dimenzii adaptabili-

ta. Signifikantný rozdiel (p=0,07) sme zistili aj v globálnej úrovni črtovej EI. Z hľadiska vec-

nej významnosti posudzovanej na základe Cohenovho indexu d (effect size) moţno z vyššie 

uvedených pokladať za stredne veľké rozdiely v dimenziách črtové šťastie, nízka impulzivi-

ta, manaţment emócií druhých a adaptabilita, ako aj vo faktore sociability. Konkrétne štatis-

tické ukazovatele sú prezentované vyššie v tabuľke 31. 

 

5.7 KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE 

 

Konvergentnú konštruktovú validitu nástroja TEIQue pre dospelých sme posudzovali 

na základe vyčíslenia korelačných vzťahov dimenzií, faktorov a globálnej EI s osobnostnými 

faktormi extraverzia, otvorenosť voči záţitkom, prívetivosť a svedomitosť, ako aj 

so sebaúctou meranou Rosenbergovou škálou sebahodnotenia. Výsledky analýzy konvergent-

nej validity sú prezentované v tabuľke 32.  
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Tabuľka 32 Konvergentná validita dotazníka TEIQue (korelačné koeficienty) 

 

TEIQue 

NEO-FFI/ N=219 

 

Extraverzia Otvorenosť Prívetivosť Svedomitosť 

RŠS/ N=123 

 

Sebaúcta 

D
im

en
zi

e 

Sebaúcta 0,47
***

 0,20
**

 0,00 0,23
***

 0,55
***

 

Expresia emócií 0,46
***

 0,15
*
 0,19

**
 0,35

***
 0,29

***
 

Sebamotivácia 0,18
**

 0,17
*
 -0,08 0,41

***
 0,31

***
 

Regulácia emócií 0,14
*
 0,13 0,10 0,14

*
 0,34

***
 

Črtové šťastie 0,65
***

 0,14
*
 0,16

*
 0,23

***
 0,52

***
 

Črtová empatia 0,22
***

 0,31
***

 0,27
***

 0,28
***

 0,13 

Sociálna uvedomelosť 0,66
***

 0,17
*
 -0,05 0,21

**
 0,40

***
 

Nízka impulzivita -0,16
*
 0,05 0,15

*
 0,50

***
 0,20

*
 

Percepcia emócií 0,28
***

 0,30
***

 0,21
***

 0,29
***

 0,22
*
 

Zvládanie stresu 0,28
***

 0,15
*
 -0,01 0,01 0,40

***
 

Manaţment emócií (druhých) 0,36
***

 0,25
***

 -0,17
*
 0,21

**
 0,20

*
 

Optimizmus 0,58
***

 0,20
**

 0,10 0,17
*
 0,61

***
 

Vzťahová kompetencia 0,28
***

 0,05 0,58
***

 0,28
***

 0,28
**

 

Adaptabilita 0,42
***

 0,10 0,12 0,15
*
 0,44

***
 

Asertivita 0,49
***

 0,10 -0,17
*
 0,37

***
 0,42

***
 

F
a
k

to
ry

 Well-being 0,66
***

 0,21
**

 0,11 0,24
***

 0,65
***

 

Sebakontrola 0,12 0,14
*
 0,10 0,26

***
 0,38

***
 

Emocionalita 0,42
***

 0,25
***

 0,38
***

 0,39
***

 0,31
***

 

Sociabilita 0,58
***

 0,21
**

 -0,15
*
 0,30

***
 0,39

***
 

 Globálna črtová EI 0,59
***

 0,27
***

 0,16
*
 0,42

***
 0,58

***
 

    *p<0,05   ** p<0,01 *** p<0,001 



 

133 

 

Z pohľadu konvergentnej validity sme identifikovali mnoţstvo signifikantných pozitívnych 

silných a stredne silných súvislostí medzi dimenziami črtovej EI a osobnostnými vlastnosťami 

extraverzia a svedomitosť (0,22
***
≤r≤0,66

***
). S extraverziou relatívne tesne korelovali tri 

zo štyroch faktorov EI (well-being, emocionalita, sociabilita) a so svedomitosťou stredne tes-

ne korelovali všetky štyri faktory. Otvorenosť voči záţitkom vstupovala do signifikantného 

stredne tesného vzťahu s dimenziami črtová empatia (r=0,31
***
), percepcia  emócií 

(r=0,30
***
), manaţment emócií druhých (r=0,25

***
) a s faktorom emocionalita (r=0,25

**
). Prí-

vetivosť vstupovala do signifikantného tesného pozitívneho vzťahu so vzťahovou kompeten-

ciou (r=0,58
***

) a do stredne silného s črtovou empatiou (r=0,27
***

), ako aj s faktorom emo-

cionality (r=0,38
***
). Pre globálnu EI sme identifikovali tesný pozitívny vzťah s extraverziou 

(r=0,51
***

) a stredne tesné pozitívne vzťahy so svedomitosťou (r=0,42
***

) a otvorenosťou 

(r=0,27
***

). 

Taktieţ sme identifikovali signifikantné súvislosti medzi všetkými dimenziami črtovej 

EI (s jedinou výnimkou črtovej empatie) a pozitívnym sebahodnotením (0,20
*
≤r≤0,61

***
), pri-

čom silné pozitívne vzťahy vykázala Rosenbergova sebaúcta so sebaúctou meranou nástrojom 

TEIQue (r=0,55
***
), ďalej s črtovým šťastím (r=0,52

***
) a optimizmom (r=0,61

***
), teda 

s dimenziami sýtenými faktorom well-beingu, s ktorým aj najtesnejšie korelovala (r=0,65
***

). 

Pozitívne sebahodnotenie (RŠS) tieţ štatisticky významne stredne tesne korelovalo aj 

s ďalšími faktormi EI (0,31
***
≤r≤0,39

***
) a silný vzťah sme zachytili aj s globálnou úrovňou 

EI (r=0,58
***

). 

 

Analogicky, s cieľom posúdiť konštruktovú validitu dotazníka TEIQue v zmysle diskriminač-

nej validity, boli zisťované korelačné vzťahy dimenzií, faktorov a globálnej EI s neurotizmom 

meraným inventárom NEO-FFI, s úzkostnosťou meranou dotazníkom STAI a s mierou depre-

sivity meranou Beckovým inventárom. Konkrétne korelačné koeficienty sú uvedené v tabuľke 

33. 
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Tabuľka 33 Diskriminačná validita dotazníka TEIQue (korelačné koeficienty) 

 
TEIQue 

NEO-FFI 
N=219 

 

 

STAI 
N=126 

BDI 
N=80 

 neurotizmus úzkostnosť depresivita 

D
im

en
zi

e 

Sebaúcta -0,49
***

 -0,54
***

 -0,38
***

 

Expresia emócií -0,26
***

 -0,24
**

 -0,08 

Sebamotivácia -0,29
***

 -0,38
***

 -0,27
*
 

Regulácia emócií -0,59
***

 -0,59
***

 -0,31
**

 

Črtové šťastie -0,60
***

 -0,71
***

 -0,63
***

 

Črtová empatia -0,15
*
 -0,12 -0,11 

Sociálna uvedomelosť -0,51
***

 -0,54
***

 -0,08 

Nízka impulzivita -0,28
***

 -0,23
*
 -0,20 

Percepcia emócií -0,29
***

 -0,31
***

 -0,14 

Zvládanie stresu -0,62
***

 -0,68
***

 -0,40
***

 

Manaţment emócií (druhých) -0,25
***

 -0,24
**

 -0,01 

Optimizmus -0,60
***

 -0,73
***

 -0,62
***

 

Vzťahová kompetencia -0,40
***

 -0,26
**

 -0,32
**

 

Adaptabilita -0,43
***

 -0,56
***

 -0,33
**

 

Asertivita -0,40
***

 -0,47
***

 -0,31
**

 

F
a
k

to
ry

 Well-being -0,66
***

 -0,76
***

 -0,62
***

 

Sebakontrola -0,63
***

 -0,61
***

 -0,40
***

 

Emocionalita -0,35
***

 -0,30
***

 -0,21 

Sociabilita -0,45
***

 -0,49
***

 -0,16 

 Globálna črtová EI -0,69
***

 -0,73
***

 -0,48
***

 

  p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
 

Korelačná analýza EI meranej nástrojom TEIQue a neurotizmu preukázala signifikantné rela-

tívne silné negatívne vzťahy neurotizmu s globálnou úrovňou črtovej EI (r=-0,69
***

) 

a všetkými faktormi EI (v absolútnej hodnote 0,35
***
≤r≤0,66

***
). Vysoko signifikantne kore-

lovali s neurotizmom aj všetky dimenzie EI – s výnimkou črtovej empatie (r=-0,15
*
) – pričom 

išlo o stredne tesné aţ tesné negatívne vzťahy (v absolútnej hodnote 0,25
***
≤r≤0,60

***
).  

 Analýza korelácií dimenzií, faktorov a globálnej úrovne EI s úzkostnosťou ako osob-

nostnou vlastnosťou taktieţ poukázala na existenciu mnohých stredne tesných a tesných nega-

tívnych súvislostí. Všetky dimenzie EI (opäť s jedinou výnimkou črtovej empatie) boli 

s úzkostnosťou v signifikantom negatívnom vzťahu, pričom silné vzťahy vykázali dimenzie 

sebaúcta, regulácia emócií, črtové šťastie, sociálna uvedomelosť, zvládanie stresu, optimiz-

mus, adaptabilita a asertivita (v absolútnej hodnote 0,47
***
≤r≤0,73

***
). Tesné negatívne vzťa-
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hy sme identifikovali medzi úzkostnosťou a všetkými faktormi EI (v absolútnej hodnote 

0,49
***
≤r≤0,76

***
) okrem emocionality, kde išlo o stredne tesný vzťah (r=-0,30

***
). 

V očakávateľnom negatívnom silnom korelačnom vzťahu bola úzkostnosť s globálnou úrov-

ňou črtovej EI (r=-0,73
***

). 

Čo sa týka miery depresivity, identifikovali sme stredne tesné aţ tesné negatívne kore-

lačné vzťahy (v absolútnej hodnote 0,27
*
≤r≤0,63

***
) s dimenziami EI sebaúcta, sebamotivá-

cia, regulácia emócií, črtové šťastie, optimizmus, zvládanie stresu, vzťahová kompetencia, 

asertivita a adaptabilita. Stredne tesne korelovala depresivita s faktorom sebakontroly  

(r=-0,40
***

) a relatívne tesne s well-beingom (r=-0,62
***

) a globálnou úrovňou EI (=-0,48
***

). 

Všetky uvedené korelačné vzťahy sú v očakávanom negatívnom smere. 

 

5.8 DISKUSIA K VÝSLEDKOM MERANÍ DOTAZNÍKOM TEIQUE 

 

Hlavným cieľom nami realizovaného výskumu bolo verifikovať základné psychometrické 

vlastnosti (reliabilitu a validitu) slovenskej plnej verzie dotazníka na meranie črtovej EI  

(TEIQue) a následne vyčísliť orientačné percentilové normy, prípadne normy na báze z-skóre, 

pre slovenskú populáciu mladých dospelých vo veku 18-30 rokov. Ich potenciál môţe byť 

vyuţitý v oblasti orientačnej diagnostiky pri určovaní miery subjektívne vnímaných emocio-

nálnych schopností a globálnej úrovne črtovej emocionálnej inteligencie najmä 

u vysokoškolákov a postvysokoškolskej populácie. V rámci diskusie sa venujeme najmä po-

rovnaniu našich výskumných zistení s výsledkami analogických overovaní nástroja TEIQue 

pre dospelých realizovaných zahraničnými výskumníkmi. 

 

Pre hlbšie preniknutie do podstaty dimenzií a faktorov črtovej EI meraných dotazníkom TEI-

Que sme sa najprv zamerali na prehľad deskriptívnych ukazovateľov, ktoré naznačili najvy-

ššiu úroveň emocionálnej inteligencie vo faktore well-being a v jemu prislúchajúcej dimenzii 

črtové šťastie, kým najniţšiu úroveň pre obe pohlavia vo faktore sebakontrola a v dimenzii 

regulácia emócií, ktorá je sýtená týmto faktorom. Uvedené zistenia plne korešpondujú s vý-

sledkami K. V. Petridesa (2009b). 

Ďalej sme, napriek určitým limitom plynúcim z neproporciálneho zastúpenia pohlaví 

(s prevahou ţien – 66%), sledovali efekt pohlavia na črtovú emocionálnu inteligenciu, teda 

rozdiely medzi muţmi a ţenami v globálnej úrovni EI, ale aj v jej faktoroch a dimenziách. 

Prostredníctvom multivariačnej analýzy rozptylu sme identifikovali významný efekt pohlavia 
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na EI ako multidimenzionálny konštrukt. Ďalej sme zistili štatisticky a vecne významné roz-

diely v dimenziách zvládanie stresu a regulácia emócií (sýtených faktorom sebakontroly) 

v prospech muţov. Štatisticky významné, hoci s niţšou veľkosťou účinku (effect size) boli 

rozdiely v dimenzii expresia emócií a faktore emocionality v prospech ţien. Zistenie, ţe ţeny 

vykazujú vyššiu emocionalitu, kým muţi vyššiu sebakontrolu, je na jednej strane konzistentné 

s odlišnou socializáciou pohlaví v zmysle interpohlavne odlišného očakávania ohľadom pre-

ţívania a prejavovania emócií a na druhej strane aj s výsledkami výskumov realizovaných  

pôvodnou anglickou verziou dotazníka TEIQue (Petrides, & Furnham, 2000), ako aj ďalších 

zahraničných štúdií. Napríklad belgické ţeny skórovali signifikantne vyššie v emocionalite, 

pričom však belgickí, srbskí či gruzínski muţi skórovali vyššie v sebakontrole, ale aj 

v sociabilite a globálnej EI (Mikolajczak et al., 2007; Martskvishvili et al., 2013; Marjanovic, 

& Dimitrijevic, 2014). Naproti tomu, srbské ţeny, ale ani ţeny ţijúce v Hong Kongu neskó-

rovali signifikantne vyššie vo faktore emocionalita (Marjanovic, & Dmitrijevic, 2014; Gokcen 

et al., 2014). 

 

Podobne ako na vzorke adolescentov, aj na vzorke 516 mladých dospelých priniesla faktorová 

analýza štruktúry dotazníka TEIQue očakávané a priaznivé zistenia. Podobne ako výskumníci 

overujúci faktorovú štruktúru srbskej verzie pre dospelých (Marjanovic, & Dimitrijevic, 

2014), gruzínskej verzie pre dospelých (Martskvishvili et al., 2013), francúzskej verzie pre 

dospelých (Mikolajczak et al., 2007), nemeckej verzie pre dospelých (Freudenthaler et al.,  

2008), čínskej verzie pre dospelých (Gokcen et al., 2014), aj pre slovenskú verziu dotazníka 

TEIQue sa podarilo extrahovať 4-faktorovú štruktúru, ktorá bola teoreticky predpokladaná 

a empiricky doloţená anglickými autormi dotazníka TEIQue (Petrides, 2009b). Extrahované 

štyri faktory vysvetľovali dostatočne veľký rozptyl pôvodných premenných (vyše 70% 

v našom prípade), čo je v súlade s percentom vysvetlenej variability pri originálnej anglickej 

verzii dotazníka TEIQue (Petrides, 2009a). Konštatujeme, ţe faktorová štruktúra dotazníka 

TEIQue sa javí byť naprieč rôznymi kultúrami stabilná a nepodlieha jazykovým modifiká-

ciám. Potvrdzujeme tým aj tzv. faktorovú validitu (Urbánek et al., 2011) tohto nástroja na me-

ranie črtovej emocionálnej inteligencie. 

 

Reliabilita TEIQue bola najprv posudzovaná na základe test-retestovej stability dotazníka 

v čase. Opakované meranie daným nástrojom bolo realizované na vzorke 58 respondentov 

s časovým odstupom 2 mesiacov. 
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Miera zhody medzi dvoma meraniami bola vyčíslená pomocou korelačných koeficien-

tov, ktoré poukazujúce na dostatočnú stabilitu v čase pre všetky dimenzie a faktory EI (r od 

0,67 do 0,89), ako aj pre globálnu úroveň črtovej EI (r=0,92). J. Pérez so spoluautormi (2007), 

K. V. Petrides (2001) a R. Tett et al. (2005) v rámci overovania psychometrických vlastností 

anglickej verzie TEIQue uvádzajú pre globálnu EI koeficienty stability opakovaných meraní 

v časovom rozpätí 12 mesiacov v rozmedzí hodnôt 0,70-0,80. J. Parker et al. (2005) zazname-

nali relatívnu časovú stabilitu globálnej úrovne EI aj po troch rokoch (r=0,56). 

Ďalej bola v rámci overovania reliability zisťovaná vnútorná konzistencia dotazníka 

TEIQue, jeho faktorov a jeho dimenzií. Metóda rozpoľovania dotazníka (split-half) priniesla 

pozitívny výsledok ohľadne konzistencie nástroja ako celku. Odhad reliability pomocou Spe-

arman-Brownov koeficientu preukázal plne akceptovateľné výsledky tak v rámci celého súbo-

ru, ako aj v rámci jednotlivých pohlaví (rxx≥0,90). Dostatočnú vnútornú konzistenciu dotazní-

ka TEIQue sme doloţili aj na úrovni poloţiek pomocou Cronbachovych koeficientov α. Vy-

sokú konzistenciu vykázali všetky štyri faktorov EI (ɑ≥0,70), aj nástroj ako celok (ɑ=0,88). 

Autor dotazníka K. V. Petrides (2006) uvádza pre anglickú verziu TEIQue (na vzorke 

N=1624) koeficient ɑ≥0,70 pre všetky dimenzie a faktory, pričom celý nástroj na meranie  

črtovej EI vykazoval ɑ=0,90. Aj v zahraničných mutáciách bola vnútorná konzistencia na 

úrovni nástroja ako celku vysoká. Pre chorvátsku verziu TEIQue bol koeficient alfa 0,94 

(Vernon et al., 2008), srbská verzia TEIQue dosiahla alfu 0,95 (Marjanovic, & Dimitrijevic, 

2014), nemecká verzia 0,92 (Freudenthaler et al., 2008) a francúzska verzia overovaná na bel-

gických vysokoškolských študentoch 0,91 (Mikolajczak et al., 2007).  

V rámci nášho výskumu sme taktieţ doloţili vysokú vnútornú konzistenciu (alfa 0,74 

a vyššie) pre 10 dimenzií TEIQue. Pri dimenziách vzťahová kompetencia a adaptabilita sa 

ukazovateľ blíţi k hodnote 0,70, čo poukazuje na dostatočnú konzistenciu. Subškály sebamo-

tivácie, nízkej impulzivity a asertivity vykazovali mierne niţšie hodnoty Cronbachovho koefi-

cientu (okolo 0,60), tieto však taktieţ ešte moţno akceptovať pre účely skupinového, resp. 

vzorkového výskumu. V zahraničných verziách dotazníka TEIQue (francúzska, chorvátska, 

nemecká, gruzínska) zaznamenali výskumníci mierne niţšiu konzistenciu pri dimenziách  

sebamotivácia, vzťahová kompetencia, črtová empatia, adaptabilita, asertivita a manaţment 

emócií druhých (Mikolajczak et al., 2007; Vernon et al., 2008; Freudenthaler et al., 2008; 
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Martskvishvili et al., 2013). To naznačuje, ţe by bola potrebná ich istá revízia a modifikácia, 

ale tá môţe byť urobená len po návrhoch autorov dotazníka
24

. 

Sumarizujúco moţno konštatovať, ţe slovenská verzia dotazníka TEIQue vykazuje 

akceptovateľnú úroveň reliability a model črtovej emocionálnej inteligencie meranej dotaz-

níkmi radu TEIQue v tomto aspekte nepodlieha kultúrnym vplyvom, minimálne v rámci kra-

jín Európy. 

 

Konštruktová validita slovenskej verzie nástroja TEIQue pre dospelých bola overovaná na zá-

klade korelačnej analýzy premenných z dotazníka TEIQue a zvolených validizačných kon-

štruktov, pri ktorých sa na základe ich teoretického vymedzenia očakávali buď pozitívne 

vzťahy (konvergentná validita), resp. negatívne vzťahy (diskriminačná validita). 

Vo všeobecnosti konštatujeme, ţe dimenzie, faktory, ako aj globálna úroveň črtovej EI zmys-

luplne a v súlade s teoretickým vymedzením korelovali s ukazovateľmi zvolenými pre posú-

denie konvergentnej, ako aj diskriminačnej validity. Analýza súvislostí poukázala na existen-

ciu mnohých vysoko signifikantných silných aţ stredne silných pozitívnych/negatívnych sú-

vislostí.  

 

Výskum na slovenskej vzorke mladých dospelých poukázal na 9 silných súvislostí (zo 40  

sledovaných dvojíc premenných, t. j. 22,5%) a na 21 (zo 40 moţných, t. j. 52,5%) stredne  

silných, signifikantných pozitívnych súvislostí dimenzií, faktorov, resp. globálnej črtovej EI 

s extraverziou a svedomitosťou z osobnostného modelu Big Five. Otvorenosť voči záţitkom 

meraná inventárom NEO-FFI vstupovala do signifikantného stredne tesného vzťahu 

s dimenziami črtová empatia, percepcia emócií, manaţment emócií, s faktorom emocionality 

a s globálnou úrovňou EI. Prívetivosť vstupovala do signifikantného tesného pozitívneho 

vzťahu so vzťahovou kompetenciou a do stredne silných vzťahov s črtovou empatiou, percep-

ciou emócií a s faktorom emocionality. 

Rovnako ako v naše zistenia, uţ prvé výskumné štúdie realizované pôvodnými anglic-

kými verziami dotazníka TEIQue K. V. Petridesom a A. Furnhamom (2001, 2003) poukázali 

na to, ţe konštrukt črtovej EI vstupuje do signifikantných pozitívnych vzťahov hlavne 

                                                             

24 Nedávno sám autor pôvodných foriem dotazníkov radu TEIQue (Petrides) verifikoval zrozumiteľnosť, obťaţ-

nosť a rozlišovaciu schopnosť poloţiek prostredníctvom teórie IRT a upravil, resp. vymenil niektoré problema-

tickejšie poloţky; v lete 2015 previedol IRT analýzu aj na našich dátach zozbieraných slovenskou verziou  

TEIQue a na základe jeho odporúčaní došlo k ďalšej modifikácii niektorých poloţiek (bez zásadnej zmeny výz-

namu). 
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s extraverziou a svedomitosťou modelu Big Five (r=0,30 a r=0,35), kým slabé, resp. ţiadne 

vzťahy vykazuje s otvorenosťou (r=0,13) a prívetivosťou (r=-0,01), čo korešponduje aj 

s našimi zisteniami, aj keď nami zistené súvislosti boli tesnejšie. Neskoršie štúdie dokladajú 

uţ o niečo tesnejšie korelačné vzťahy medzi dimenziami, faktormi, resp. globálnou úrovňou 

EI meranými TEIQue a osobnostnými faktormi Big Five. K. V. Petrides so svojimi spolupra-

covníkmi J. Pérez-Gonzálezom a A. Furnhamom (2007) na vzorke britských vysokoškolských 

študentov, s ďalšími výskumníci na vzorke gréckych vysokoškolských študentov (Petrides, 

Linden, & Tsaousis, 2012), ako aj na vybranej holandskej vzorke dospelých priemerného  

veku 45 rokov (Petrides, & Vernon et al., 2010) poukázali na súvislosť faktorov a globálnej 

úrovne črtovej EI s extraverziou a svedomitosťou, pričom korelačné koeficienty dosahovali 

hodnoty od 0,52 po 0,67. Z. Marjanovic a A. Dimitrijevic (2014) na vybranej vzorke dospe-

lých Srbov taktieţ identifikovali stredne aţ vysoko tesné korelácie premenných TEIQue 

s extraverziou a svedomitosťou (r≥0,42) a slabé, avšak signifikantné vzťahy s otvorenosťou 

a prívetivosťou (r okolo 0,25). Silné korelačné vzťahy boli preukázané na nemeckej vzorke 

(Freudenthalter et al., 2008) a v belgickej štúdii so svedomitosťou (Mikolajczak et al., 2007). 

Meta-analýzy 25 a 28 výskumných štúdií preukázali významné súvislosti medzi konštruktom 

črtovej EI a osobnostnými faktormi Big Five – v priemere r=0,36 s extraverziou, r=0,32 

s otvorenosťou, r=0,33 so svedomitosťou a r=0,27 s prívetivosťou (Van Rooy et al., 2005).  

Uvedené zistenia tak korešpondujú s našimi a potvrdzujú konvergentný aspekt kon-

štruktovej validity. Poukazujeme však aj na kritiku R. McCraeho (2000) a B. De Raada 

(2005), ktorí tvrdia, ţe viac ako 66% poloţiek dotazníkov črtovej EI sa prekrýva s faktormi 

modelu Big Five, a práve to vysvetľuje mnoţstvo a silu zistených korelácií. V reakcii na túto 

kritiku autor dotazníkov TEIQue K. V. Petrides prezentuje výsledky analýzy dát od viac ako 

40 navzájom nezávislých výskumníkov. Prostredníctvom multivariačnej regresnej analýzy 

dokladá, ţe črtová EI zdieľa s faktormi Big Five aţ 65% variancie (Petrides, Pita, 

& Kokkinaki, 2007; Petrides, Furnham, & Mavrovelli, 2007), stále tu však zostáva priestor 

na opodstatnenosť črtovej EI. K. V. Petrides (2009a) zdôrazňuje a my s ním súhlasíme, ţe  

črtová EI má svoj význam, nakoľko ako konzistentný konštrukt zachytáva individuálnu varia-

bilitu emocionálnych aspektov, ktoré sú inak roztrúsené v osobnostných faktoroch Big Five.  

Ďalej sme konvergentnú konštruktovú validitu posudzovali i na základe súvislostí  

dimenzií, faktorov, resp. globálnej úrovne EI s pozitívnym sebahodnotením meraným Rosen-

bergovou škálou. Táto validizačná premenná signifikantne korelovala okrem empatie so všet-

kými dimenziami, ako aj faktormi TEIQue. Silné pozitívne vzťahy vykázala najmä s faktorom 

well-beingu a jeho troma dimenziami (r od 0,52 do 0,65). Podobne Petrides (2009b) poukazu-
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je na pozitívny vzťah tohto faktoru so sebavedomím. Preukazné stredne tesné vzťahy 

s Rosenbergovou sebaúctou vykázali aj dimenzie spadajúce pod faktor sociability (najmä  

sociálna uvedomelosť a asertivita), zvládanie stresu a adaptabilita. Globálna úroveň súvisela 

s pozitívnym sebahodnotením taktieţ relatívne tesne (r=0,58), čo korešponduje so zisteniami 

autora dotazníka. 

Moţno zhrnúť, ţe dimenzie, faktory, ako aj globálna úroveň črtovej EI zmysluplne 

a v súlade s teoretickým vymedzením koreluje s našimi ukazovateľmi zvolenými pre posúde-

nie konvergentnej validity. 

 

Diskriminačnú konštruktovú validitu dotazníka TEIQue sme posudzovali vo vzťahu k neuro-

tizmu z modelu Big Five, k úzkostnosti ako osobnostnej dispozícii a k miere depresivity. 

Konštatujeme, ţe dve validizačné premenné (neurotizmus a úzkostlivosť) vstupovali do výz-

namných negatívnych vzťahov v podstate so všetkými s dimenziami a faktormi EI. Neurotiz-

mus vykázal stredne silné a silné vzťahy so 17 premennými (z 19, t. j. 89%) a úzkostnosť s 15 

premennými (79%). Okrem toho vykázali tieto premenné silný vzťah s globálnou úrovňou  

EI (r=-0,69, resp. -0,73). Uţ v prvých výskumných štúdiách poukázali K. V. Petrides  

a A. Furnham (2001, 2003) na to, ţe črtová EI vstupuje do signifikantných vzťahov 

s neurotizmom (r=-0,29). Obdobné zistenia negatívnych súvislostí vo vzťahu k neurotizmu 

a úzkostlivosti boli preukázané K. V. Petridesom s jeho spolupracovníkmi J. Pérez-

Gonzálezom a A. Furnhamom (2007) na vzorke britských vysokoškolských študentov, ďalej 

na vzorke gréckych študentov VŠ (Petrides, Linden, & Tsaousis, 2012) a na holandskej  

(Petrides, Vernon et al., 2010), belgickej (Mikolajczak et al., 2007), nemeckej (Freudenthalter  

et al. 2008) vzorke dospelých, kde poukázali na korelácie faktorov, resp. globálnej úrovne  

črtovej EI s neurotizmom (absolútna hodnota r≥0,50) a s anxietou (absolútna hodnota r≥0,40). 

Meta-analýzy 25 a 28 výskumných štúdií preukázali významné súvislosti medzi konštruktom 

črtovej EI a osobnostným faktorom neurotizmus z modelu Big Five (absolútna hodnota  

r v priemere 0,40, Van Rooy et al., 2005). 

Ďalším validizačným konštruktom v zmysle diskriminačnej validity bola depresivita, 

ktorá v rámci nášho výskumu negatívne korelovala v stredne tesnej aţ tesnej miere s 9-timi 

z 15-tich (60%) sledovaných dimenzií EI, pričom preukazné negatívne vzťahy vykázala naj-

mä so všetkými dimenziami well-beingu (pri samotnom faktore well-being bolo r=-0,62), 

dvoma dimenziami sebakontroly (korelácia so samotným faktorom: r=-0,40) a s dimenziami 

sebamotivácia, vzťahová kompetencia, asertivita a adaptabilita (r okolo -0,30). Relatívne silný 

vzťah sme identifikovali medi depresivitou a globálnou úrovňou EI (=-0,48). Na anglickej 
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vzorke boli v súlade s našimi zisteniami zistené negatívne vzťahy depresivity s faktorom well-

beingu, ako aj s dimenziou sebakontroly emočná regulácia (Petrides, 2009b). Taktieţ na fran-

kofónnej belgickej vzorke doloţili výskumníci (Mikolajczak et al., 2007) negatívny vzťah 

well-beingu s depresivitou.  

Identifikované korelačné súvislosti boli očakávané na základe teoretických analýz 

a moţno ich povaţovať za doloţenie tzv. diskriminačnej konštruktovej validity črtovej EI 

a dotazníka TEIQue v zmysle negatívnych vzťahov (Maršálová, & Mikšík, 1990). 

 

Kriteriálnu validitu dotazníka TEIQue sme posudzovali prostredníctvom metódy známych 

skupín, t. j. na základe porovnania klinickej skupiny (psychiatrickí pacienti) a neklinickej 

skupiny dospelých, ktoré boli pribliţne zrovnoprávnené podľa úrovne vzdelania a veku. 

U psychiatrických pacientov sme v porovnaní s kontrolnou skupinou bez psychiatrickej  

diagnózy identifikovali štatisticky významne niţšiu úroveň črtovej emocionálnej inteligencie 

ako viacdimenzionálneho konštruktu (p=0,001). Pri sledovaní univariačného efektu kritéria 

v zmysle prítomnosti/neprítomnosti psychiatrickej diagnózy sa ako štatisticky a vecne signifi-

kantné preukázali rozdiely v dimenziách manaţment emócií druhých, črtové šťastie, nízka 

impulzivita a adaptabilita (p≤0,01; Cohenovo d≥0,50), všetky očakávateľne v neprospech kli-

nickej skupiny, ako aj vo faktoroch sociabilita, well-being a sebakontrola (p≤0,06; Cohenovo 

d=0,50, resp. blíţiace sa k 0,50). Zo spomenutých premenných doloţil K. V. Petrides (2009b) 

na anglickej vzorke dospelých (beţná populácia) vzťah so psychotizmom len pre dimenziu 

nízkej impulzivity a faktor sebakontroly. Moţno predpokladať, ţe pod naše zistenia sa podpí-

sali okrem iného aj špecifiká diagnóz prítomných u pacientov v klinickej skupine (56% psy-

chotická porucha, 26% závislosť, 18% depresívna porucha). 

 

Vyššie popísané zistenia svedčia v prospech kriteriálnej a konštruktovej validity črtovej emo-

cionálnej inteligencie meranej overovaným dotazníkom TEIQue. Ako sme uţ niekoľkokrát 

spomenuli, javí sa to tak, ţe črtová EI má svoje opodstatnenie a svoj význam 

v psychologickej teórii. V rámci našich doterajších analýz prezentovaných v tejto práci sme 

zatiaľ nevenovali pozornosť ďalšiemu dôleţitému aspektu validity – konkrétne validite prí-

rastkovej (inkrementálnej). Tento aspekt úspešne overovali zahraniční výskumníci zaoberajú-

ci sa psychometrickým vlastnosťami TEIQue (napr. Petrides, Pérez-González, & Furnham, 

2007; Petrides, Vernon et al., 2010 atď.). Daní autori na základe regresných analýz potvrdili, 

ţe črtová EI je spoľahlivým prediktorom rôznych kritérií, ako sú napr. ţivotná spokojnosť, 



 

142 

 

agresivita, preferencia copingových stratégií, klinické premenné (úzkosť, depresie, somatické 

ťaţkosti), a to nad rámec veľkých osobnostných faktorov modelov Giant Three a Big Five. 

Osobnosť nie je uzavretý konštrukt a viaceré psychologické konštrukty môţu byť cha-

rakterizované ako sústava základných osobnostných dimenzií. K nim navrhujeme zaradiť aj 

črtovú emocionálnu inteligenciu, ktorá zastrešuje emocionálne črty na niţšej hierarchickej 

úrovni osobnosti, ako sú črty Big Five (Petrides et al., 2007; 2011). 

 

Slovenskej psychologickej komunite odporúčame do pozornosti slovenské verzie dotazníkov 

radu TEIQue na meranie črtovej emocionálnej inteligencie, ktoré na základe našich viacroč-

ných overovacích výskumov vykazujú akceptovateľné psychometrické vlastnosti v zmysle  

reliability a validity a sú dostupné v troch verziách zahŕňajúc tak vekové skupiny detí, adoles-

centov i dospelých. 

Napriek tomu, ţe náš výskumný súbor dospelých pozostával v prevaţnej časti 

z vysokoškolských študentov, vypracovali sme (s týmto limitom, resp. upozornením) orien-

tačné normy na báze percentilov, ktoré sú zrozumiteľné pre širokú odbornú i laickú verejnosť, 

a na ktoré sa tieţ odvoláva aj autor dotazníka K. V. Petrides (2009b). Zároveň sme pre  

TEIQue vyčíslili aj štandardizované hodnoty z-skóre, ktoré umoţňujú komparáciu podobných 

premenných. Orientačné normy TEIQue pre dospelých (najmä špecifickú skupinu vysoko-

školských študentov) prezentujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

5.9 ORIENTAČNÉ SLOVENSKÉ NORMY DOTAZNÍKA TEIQUE 

 

Ako sme uţ vyššie spomínali, čo sa týka dospelej populácie, nemoţno našu výskumnú vzorku 

povaţovať za reprezentatívnu, nakoľko zahŕňala len mladých dospelých s prevahou vysoko-

školákov. S touto výhradou sme po deťoch a adolescentoch vytvorili orientačné percentilové 

normy aj pre dotazník TEIQue pouţiteľné pre mladých vysokoškolsky vzdelaných dospelých 

do 30 rokov.  

 

Na základe výsledkov Kolmogorov-Smirnovovho testu normality, ale najmä opisných 

charakteristík tvaru rozdelenia (šikmosť a špicatosť) povaţujeme premenné zisťované 

dotazníkom TEIQue za pribliţne normálne rozdelené (podrobnejšie informácie sme uviedli 

v podkapitole 5.2 a 5.3). Niektoré premenné získané prostredníctvom dotazníka TEIQue 

(napríklad faktor well-beingu a jeho dimenzie) majú voči normálnemu rozdeleniu mierne 
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ľavostranné zošikmenie (t. j. vychýlenie smerom k vyšším hodnotám skóre). Rozdelenie 

globálnej úrovne črtovej EI meranej dotazníkom TEIQue zachytáva histogram na obrázku 4 

a rozdelenia faktorov črtovej EI názorne prezentujú histogramy na obrázku 5.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Histogram rozdelenia globálnej úrovne črtovej EI meranej TEIQue (N=516) 
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Obrázok 5 Histogramy štyroch faktorov črtovej EI meraných TEIQue (N=516) 

 

Hlavným prínosom ďalej uvádzaných orientačných percentilových noriem je umoţniť 

porovnanie úrovne emocionálnych kompetencií mladých dospelých s určitým štandardom, 

etalónom. V tabuľke 34 prezentujeme orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu 

úroveň EI merané dotazníkom TEIQue pre mladých dospelých vo veku 18-30 rokov 

na základe meraní u 516 respondentov (z toho cca. 66% ţien). Percentilové normy pre 

diemenzie, faktory a globálnu úroveň EI samostatne pre muţov a ţeny uvádzame v prílohách 

10-13. 
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Tabuľka 34 Orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu úroveň EI (N=516) 

 

 

Faktory črtovej EI  

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 
Globálna úro-

veň črtovej EI 

Percentily 5 3,30 3,06 3,59 3,58 3,74 

10 3,78 3,34 3,93 3,86 3,95 

15 4,03 3,48 4,07 4,00 4,10 

20 4,23 3,62 4,25 4,11 4,22 

25 4,42 3,78 4,38 4,23 4,28 

30 4,57 3,87 4,49 4,34 4,36 

35 4,76 3,96 4,61 4,46 4,44 

40 4,88 4,08 4,70 4,55 4,51 

45 5,00 4,17 4,78 4,63 4,58 

50 5,12 4,24 4,85 4,73 4,68 

55 5,19 4,33 4,95 4,81 4,74 

60 5,29 4,42 5,03 4,91 4,81 

65 5,39 4,51 5,16 5,01 4,88 

70 5,54 4,62 5,25 5,07 4,94 

75 5,65 4,73 5,39 5,19 5,03 

80 5,79 4,88 5,52 5,35 5,11 

85 5,95 5,02 5,63 5,51 5,28 

90 6,11 5,22 5,76 5,66 5,39 

95 6,30 5,54 6,07 5,99 5,58 

 

 

Vzhľadom na to, ţe si uvedomujeme aj určité nedostatky percentilových noriem (ich 

rovnomerné rozloţenie preceňuje rozdiely v okolí priemeru a podceňuje rozdiely v krajných 

polohách rozdelenia premennej), vyčíslili sme pre dotazník TEIQue aj normy na báze z-skóre, 

ktoré predstavuje najbeţnejší typ štandardizovania hrubých skóre respondentov (v jednotkách 

smerodajných odchýlok ukazuje, nakoľko sa výsledok konkrétneho jednotlivca líši 

od priemeru). V praxi sa z-skóre pouţíva najmä na určenie miery extrémnych odchýliek 

od normy, teda rozdiely hodnôt z tých oblastí rozdelenia, kam uţ sieť empirických percentilov 

nezasahuje. Ďalším prínosom z-skóre voči percentilovým normám je to, ţe umoţňuje 

porovnať výsledky z rôznych testov merajúcich podobnú vlastnosť (Urbánek et al., 2011). 

Štandardizované z-skóre pre 9 úrovní dimenzií, faktorov a globálnej úrovne črtovej EI 

uvádzame v prílohe 3. 
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6 KRITIKA KONŠTRUKTU EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE A BUDÚCE 

VÝSKUMNÉ ZÁMERY 
 

Len prvé štvrťstoročie prinieslo konštruktu EI pravdepodobne také isté mnoţstvo kritiky, ako 

aj popularity. G. Mathews, povaţovaný za hlavného odporcu a kritika konštruktu EI, ho ozna-

čoval za konštrukt, ktorý je „stále unikajúci a neuchopiteľný“ (Mathews, 2007, s. 4), prípadne 

ho označoval za konštrukt, ktorý predstavuje „zoznam ţelaných vlastností osobnosti, ktorý 

nevychádza zo ţiadnej ukotvenej teórie“ (tamtieţ, s. 11). Uţ pôvodní tvorcovia konštruktu EI, 

J. Mayer, P. Salovey a D. Caruso (2000b, 2002, 2004) upozorňujú na jeho niektoré nedostat-

ky. 

 Významnú kritiku voči konštruktu EI koncipujú G. Mathews et al. (2004a, 2004b, 

2007, 2010), N. Brody (2004) a K. V. Petrides (2008), ktorí adresujú svoju kritiku predovšet-

kým na modely EI ako kognitívnej schopnosti. V súčasnej psychologickej vede sa kritické 

pripomienky trochu zmiernili, ale stále reflektujú tri hlavné oblasti, a to teoretický kontext 

a uchopenie samotného konštruktu, psychometrický kontext zahrňajúci mnoţstvo nástrojov na 

meranie konštruktu a aplikačný kontext, ktorý je determinovaný dvomi predchádzajúcimi ob-

lasťami. G. Mathews (2007) zhrnul túto kritiku konštruktu EI do troch bodov: 

1. Problém s definíciou EI – ako sme uţ spomínali (pozri podkapitolu 2.4), odborníci  

doposiaľ nevytvorili konsenzus ohľadom toho, či je EI kognitívna alebo nonkognitívna 

charakteristika, či je to vôbec schopnosť, či sa týka explicitných či implicitných po-

znatkov o emóciách, ako aj či je špecificky alebo kultúrne determinovaná. 

2. Problém s meraním EI – predovšetkým vysoká produkcia testov na meranie EI 

bez adekvátnej teórie či metodológie ich tvorby. 

3. Praktické vyuţitie nástrojov na meranie EI je limitované nedostatočnou konceptuali-

záciou a psychometrikou tohto konštruktu. 

Vo vstupných teoretických kapitolách sme sa snaţili reagovať na kritickú pripomienku z bodu 

1 a ponúkli sme hĺbkovú analýzu jedného z modelov EI – črtového modelu. Na druhý bod kri-

tiky sme reagovali zrealizovaním výskumného šetrenia ohľadne psychometrických vlastností 

nástrojov na meranie črtovej EI, ktoré priamo vychádzajú z daného prepracovaného modelu. 

Na tretí bod kritiky ponúkame odpoveď v nasledujúcej kapitole 7, kde sa zameriavame hlavne 

na potenciál formovania osobnosti prostredníctvom intervencií zameraných na rozvoj rôznych 

aspektov EI. 
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Uvedomujeme si, ţe kritika týkajúca sa konštruktu EI zaujíma psychológov rovnako, ako láka 

širokú verejnosť moţnosť disponovať „vysokým EQ“ so zárukou úspešného ţivota 

(v nasledujúcej kapitole 7 načrtneme hlavné prínosy, moţnosti, ako aj úskalia realizovaných 

intervencií zameraných na rozvoj EI). Teraz však chceme prezentovať kritiku týkajúcu sa  

tohto konštruktu, a to vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, či sa jedná o EI ako schopnosť alebo 

ako osobnostnú črtu. My sa k týmto kritickým pripomienkam staviame predovšetkým ako  

k vedecko-výskumným výzvam, ktoré otvárajú priestor pre moţnosti realizovania ďalšieho 

výskumu. Zhrnuli sme ich do tabuľky 35. 

 

Tabuľka 35 Kritické pripomienky k rôznym aspektom konštruktu EI a návrhy pre ďalší výskum 

Oblasť Kritika Moţnosti vedeckej verifikácie 

T
eo

re
ti

ck
ý

 k
o
n

te
x

t 

1. Mnoţstvo kritiky sa spája 

s prílišnou popularizáciou konštruktu 

EI, pričom masmediálne prostriedky 

vyuţívajú tento konštrukt na „očare-

nie“ verejnosti, na vytváranie faloš-

ných predstáv o dosiahnutí úspechu 

človeka v ţivote prostredníctvom „EQ 

bez IQ“.  

1. Hlavným cieľom psychologickej ko-

munity je operacionalizovať tento kon-

štrukt vychádzajúc z psychologickej teó-

rie, kreovať prostredníctvom metodolo-

gicky správneho výskumu psychometric-

ky validné a reliabilné nástroje na jeho 

meranie, poukázať na potenciál EI, ale aj 

na jeho obmedzenia. 

2. Hlavná kritika sa zameriava na ne-

dostatočnú operacionalizáciu  

konštruktu EI, kde nie je jasne defino-

vané, ktoré aspekty ju tvoria.  

2. K. V. Petrides (2008) sa domnieva, ţe 

základnými komponentami konštruktu EI 

by mali byť expresia, percepcia a regulá-

cia emócií. Určenie hlavných komponen-

tov črtovej EI sa stalo východiskom pri 

koncipovaní jeho teórie i dotazníkov radu 

TEIQue. 

3. EI je jediná psychologická premen-

ná. 

3. V predchádzajúcich kapitolách sme uţ 

upozornili na to, ţe v kaţdom modeli EI 

(model schopností, zmiešané modely,  

črtové modely) je EI tvorená niekoľkými 

komponentami, ktoré sú na sebe viac či 

menej nezávislé. 

4. J. Mayer, P. Salovey a D. Caruso 

(2004) konštatujú, ţe častokrát je kri-

tika postulovaná na neúplných  

informáciách. 

4. Vzhľadom na to, ţe výskum týkajúci 

sa EI je v súčasnosti jedným z najviac sa 

rozširujúcich výskumov v psychológii, je 

značne obtiaţne zachytiť v tempe menia-

cej sa doby všetky dostupné zdroje a no-

vé poznatky, ktoré výskum prináša, 

a preto ich treba diseminovať. 
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5. Druhú oblasť kritiky predstavuje 

predovšetkým oblasť merania EI.  

N. Brody (2004) zdôrazňuje, ţe mera-

nie EI ako kognitívnej schopnosti 

v skutočnosti meria niečo iné, ako to, 

čo deklaruje, ţe meria (problém kon-

štruktovej validity). 

5. V tomto prípade je potrebné odlíšiť 

medzi modelmi EI ako schopnosti a ako 

črty. Súhlasíme s K. V. Petridesom et al. 

(2001, 2007) ako aj s J. Mayerom et al. 

(2004a), ktorí navrhujú začať diferenco-

vať aj označenie týchto dvoch samostat-

ných konštruktov. 

6. Kritika modelov EI, ktoré nie sú 

koncipované na exaktnej metodológii. 

6. K. V. Petrides a jeho spolupracovníci 

(napr. Cooper, 2010) začali vyuţívať  

sofistikovanejšie metodologické postupy 

(regresnú analýzu, IRT, analýzu SEM)  

na overenie črtového modelu EI. 

7. Problémom pri meraní je obtiaţnosť 

a neadekvátnosť skórovania (najmä EI 

ako schopnosti). 

7. Čo sa týka skórovania, kritici konštatu-

jú, ţe nie je moţné zachytiť EI prostred-

níctvom testov maximálneho výkonu, 

pretoţe sa jedná o emocionálne sýtený 

záţitok, ktorý je vlastný a jasný len jeho 

majiteľovi (bliţšie v podkapitole 2.4.1). 

8. Významná časť kritiky je zameraná 

na to, ţe podľa niektorých (napr. Bar-

On) moţno inteligenciu, schopnosti, 

kompetencie merať sebapopisnými 

metódami. W. Grubb a M. McDaniel 

(2007, in Mathews et al., 2010) vý-

skumne doloţili, ţe ak boli jednotlivci 

inštruovaní v Bar-Onovom teste EQ-i, 

aby poskytli sociálne ţiaduce odpove-

de, tak ich skóre bolo vyššie o viac 

ako jednu štandardnú odchýlku. 

8. Nie je moţné merať klasicky poňatú 

inteligenciu sebapopisnými výpoveďo-

vými testami. Ak postulujeme EI ako 

schopnosť, tak je potrebné vytvoriť psy-

chometricky validné a reliabilné výkono-

vé testy na jej meranie.  

 

Pri koncipovaní sebapopisných dotazní-

kov je potrebné minimalizovať efekt so-

ciálnej desirability.  

9. Problémy vo faktorovej štruktúre 

meracích nástrojov.  

9. Je nevyhnutné podrobiť všetky dotaz-

níky merajúce EI metodologickým ana-

lýzam a identifikovať aj ich faktorovú 

štruktúru. 

Napríklad pre detskú verziu TEIQue-CF 

je potrebné urobiť faktorovú analýzu, kde 

predpokladáme, ţe poloţky  

dotazníka TEIQue-CF budú sýtiť menej 

faktorov ako poloţky TEIQue-AF 

a TEIQue (Mavrovelli, 2008).  

10. Neexistuje(-ovalo) verifikovanie 

aspektov EI ako štruktúry osobnosti 

v rôznych kultúrach, iba v americkej 

a západoeurópskej (Mathews, 2007). 

 

10. Na uvedenú kritiku zareagoval tím  

K. V. Petridesa s kolegami pôsobiacimi 

v Hong Kongu, kde verifikovali nástroj 

TEIQue v úplne odlišnej kultúre (Gokcen 

et al., 2014). Medzinárodnú sondu na 

analýzu rozdielov v črtovej EI zrealizo-

vali aj Z. Birknerová et al. (2013), kde 

zistili, ţe slovenskí vysokoškoláci dispo-

nujú vyššou úrovňou črtovej EI ako českí 

VŠ študenti. 
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11. Neexistuje(-ovala) ţiadna vedec-

ko-výskumná štúdia, v ktorej by sa na 

overenie EI pouţila sofistikovanejšia 

metodológia (IRT – Analýza odpove-

de na poloţku; Bayes Netove modely, 

štrukturálne modelovanie /SEM/ a 

iné). 

11. Tak ako sa vyvíjajú všetky disciplíny, 

formuje sa a rýchlo napreduje aj metodo-

lógia spoločenských vied. Je potrebné  

verifikovať opodstatnenosť konštruktu  

EI a jeho meracích nástrojov pomocou 

moderných postupov. K. V. Petrides  

a A. Cooper (2010) overovali krátku 

formu TEIQue-SF na základe analýzy 

IRT. Štúdia priniesla priaznivé výsledky 

ohľadom diskriminácie medzi poloţkami. 

M. Gugliandolo et al. (2014) pouţili me-

todológiu SEM na analýzu vzťahu rodi-

čovskej kontroly a adolescentnej úrovne 

črtovej EI, atď. 
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12. Ďalej je to kritika tvrdenia, ţe EI 

je schopná predikovať úspešné formy 

správania sa v škole, doma, v práci 

a pod. lepšie v porovnaní  

so všeobecnou inteligenciou. 

12. Ak predpokladáme, ţe všeobecná in-

teligencia predikuje 20% variancie úspe-

chu, tak potom EI môţe predikovať istú 

časť z 80% variancie. Avšak, stále tu zos-

táva overiť, akú mieru z tých 80% mô-

ţeme pripísať práve EI, pretoţe naozaj 

môţe existovať taká premenná, ktorá de-

terminuje úspech v ţivote človeka aj viac 

ako EI. 

13. Problém EI ako jednej entity, kto-

rú je moţné rozvíjať a formovať ako 

celok. 

13. Reflektujúc predchádzajúce argumen-

ty zdôrazňujeme, ţe EI je tvorená nie-

koľkými na sebe viac či menej nezávis-

lými komponentami a len tie môţu byť 

rozvíjané a formované. 

14. V neposlednom rade je tu inšpiru-

júca kritika, ktorá upozorňuje na prob-

lémy zrealizovaného výskumu, prí-

padne na nedostatky modelu či prieni-

ky s ostatnými psychologickými kon-

štruktami. 

14. Túto kritiku treba pochopiť ako vý-

zvu a podnet na ďalší výskum týkajúci sa 

konštruktu EI. Zamerať sa predovšetkým 

na to, čo môţe EI predpovedať o jednot-

livcovi, jeho schopnostiach, správaní 

a preţívaní; v akom vzťahu je EI k ostat-

ným tzv. nekognitívnym inteligenciám 

a osobnostným črtám; porozumieť proce-

som, ktoré ju spoluvytvárajú, zistiť, či sa 

môţe EI rozvíjať a či a do akej miery to 

ovplyvní – hlavne problémové – správa-

nie jednotlivcov a pokúsiť sa túto prípad-

nú zmenu zachytiť prostredníctvom 

adekvátnych meracích nástrojov. 

 

 

Uviedli sme niekoľko argumentov v neprospech etablovania konštruktu EI v odbornej psy-

chologickej komunite. Avšak uvedené protiargumenty chápeme ako výzvu pre nás odborní-

kov-výskumníkov pokúšať sa ďalej overovať moţnosti v oblasti emocionálnej inteligencie tak 

ako schopnosti, ako aj črty. Sám kritik G. Mathews et al. (2004b, s. 179) v jednej zo svojich 
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teoretických štúdií „Sedem mýtov o EI“ konštatuje, ţe „dnešný mýtus sa môţe stať zajtrajšou 

akceptovateľnou múdrosťou, alebo ho môţeme úplne vyvrátiť“. 

Čo sa týka kognitívno-emocionálnej schopnosti, resp. EI vnímanej ako schopnosť, táto 

pravdepodobne nájde svoje miesto vo výskume medzi rastúcim počtom tzv. nových inteligen-

cií (dnes ich je uţ viac ako 19, Furnham, 2005). Jediný model EI ako schopnosti, ktorý kritici 

(Mathews, et al., 2010) označujú za prijateľný a prakticky zmysluplný a ktorý si zatiaľ podľa 

nich zaslúţi označenie model emocionálnej inteligencie, je prepracovaný štvorvetvový hierar-

chický model EI J. Mayera a P. Saloveya (2002) meraný prostredníctvom Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test
25

 (MSCEIT – Test emocionálnej inteligencie Mayera-

Saloveya-Carusa). 

 

My sa však zameriavame predovšetkým na črtovú EI, ktorej opodstatnenosť sme sa snaţili 

preukázať tak v jej teoretickej, ako aj empirickej rovine. Budúcnosť analýz črtovej EI meranej 

prostredníctvom dotazníkov radu TEIQue by sa mala tieţ hlbšie zamerať na vzťahy s ostat-

nými konštruktami črtovej EI (meranými napr. Bar-Onovým dotazníkom EQ-i, Schuttovej do-

tazníkom SEIS; pre EI meranou SEIS a TEIQue preukázali F. Baumgartner a E. Karaffová 

/2011/ na vzorke vysokoškolských študentov koreláciu r=0,63). Taktieţ K. V. Petrides, J. Pé-

rez-González a A. Furnham (2007) tu preukázali súvislosti, čím potvrdili predpoklad 

o existencii všeobecnej teórie črtovej EI, ktorá umoţní interpretáciu zistení dosiahnutých po-

mocou akéhokoľvek z dotazníkov na meranie črtovej EI, napriek tomu, ţe práve EI meranú 

dotazníkmi radu TEIQue je moţné lepšie izolovať v päťfaktorovom priestore osobnostných 

premenných (Petrides, 2001). Ďalej je potrebné analyzovať aj vzťah tohto črtového modelu 

k modelom EI ako kognitívno-emocionálnej schopnosti (v našich podmienkach výskum 

s krátkou formou TEIQue-ASF zrealizovali F. Baumgartner a Z. Zacharová, 2011; s inými 

nástrojmi na meranie črtovej EI, napr. Schuttovej dotazníkom SEIS, realizovali výskum I. Ju-

hásová et al., 2013a).  

Ďalšie moţnosti výskumu by smerovali k verifikovaniu inkrementálnej (prírastkovej) 

validity voči kriteriálnym psychologickým premenným. Taktieţ je nutné zamerať sa na identi-

fikovanie socio-biologických základov konštruktu (napr. na základe štúdií s dvojčatami, po-

dobne ako Vernon et al. /2008/, kde zistili, ţe aţ 40% z črtovej EI moţno predikovať na zá-

klade genetických vplyvov a hlavným prediktorom črtovej EI u adolescentov je práve aktuál-

                                                             

25 Zatiaľ ako jediný test EI bol štandardizovaný na českú populáciu P. Humpolíčkom a A. Slezáčkovou 

a je distribuovaný praţským nakladateľstvom Testcentrom-Hogrefe od roku 2012.  
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na úroveň črtovej EI u ich rodičov). Bolo by vhodné rozšíriť moţnosti ďalšieho merania,  

predovšetkým na deti a na seniorov (Juhásová et al., 2013b), teda zamerať sa na vývinové 

hľadisko, a to hlavne v rámci longitudinálnych štúdií. Uţitočným objektom výskumu by moh-

li byť aj odlišnosti v EI determinované sociálnym prostredím (menšiny, náboţenstvá), prípad-

ne naopak, univerzálnosť EI (kroskultúrne štúdie), ďalej zacielenie pozornosti na špecifiká 

rôznych profilov EI vzhľadom na poţiadavky rozdielnych profesijných oblastí (Petrides,  

Furnham, & Mavroveli, 2007; u nás sme zatiaľ zaznamenali výskumné štúdie ohľadne črtovej 

EI len v rámci profesie ošetrovateliek, Juhásová et al., 2013a, 2013b). 

Jednou z posledných a zároveň hlavných oblastí výskumu v kontexte poradenskej, pe-

dagogickej i školskej psychológie je systematické sledovanie efektu intervencií zameraných 

na rozvoj základných aspektov EI. Zatiaľ v našom jazykovo-kultúrnom prostredí zaznamená-

vame kreovanie len takých programov rozvoja EI (napr. Gajdošová, 2008; Gajdošová, 

& Herényiová, 2002, 2006, 2008), ktorých štruktúra nevychádzala z adekvátne teoreticky 

koncipovaného konštruktu (najčastejšie boli inšpirované popularizačnou Golemanovou kni-

hou, ktorej originál vyšiel v roku 1995). Určité výskumy zamerané na rozvoj emocionálnych 

potencialít uţ boli zrealizované, ale dlhodobé účinky intervencií nie sú verifikované. Autorky 

E. Gajdošová a G. Herényiová zistili, ţe účinok intervencie je viac-menej krátkodobý 

a s odstupom času slabne. To by si mali uvedomiť predovšetkým tí, ktorí sa podieľajú na for-

movaní osobnosti jednotlivcov. Práve škola a školské prostredie môţe facilitovať, formovať 

a rozvíjať emocionálne kompetencie a danosti (ako napr. vnímať, vyjadriť a usmerniť svoje 

emócie, odhadnúť vplyv vlastných emócií na správanie a prejavy ostatných, a pod.) s cieľom 

optimalizovať ţivot jednotlivca, spoločenstiev i celej spoločnosti. 
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7 POTENCIÁL EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE V PROSTREDÍ ŠKOLY 

 

What a distressing contrast there is between  
the radiant intelligence of the child and  

the feeble mentality of the average adult. 
S. FREUD, psychiatrist and philosopher (1856–1939) 

 

 

Jednou z poţiadaviek spájaných s emocionálnu inteligenciu je zlepšenie psychického zdravia 

človeka v jeho skutočnom ţivote. Predpokladáme, ţe ak ovláda a dobre si uvedomuje svoje 

emócie a emócie druhých, teší sa z plnohodnotného, bohatšieho ţivota. Laická verejnosť sa 

domnieva, ţe emóciám a práci s nimi sa netreba učiť, ţe sa objavujú prirodzene samé od seba, 

keďţe sa vyvinuli ako mechanizmy, ktoré pomáhali zabezpečiť človeku preţitie. Predovšet-

kým v školskom prostredí však moţno zdôrazniť synergický efekt spolufungovania kognitív-

nych procesov, resp. schopností, s emóciami a motiváciou, čo nesie v sebe významný predpo-

klad formovania edukácie zaloţenej na aspektoch EI s cieľom zefektívniť jej procesy. 

Hľadanie alternatívneho, inovatívneho prístupu k jednotlivcom v edukačnom prostredí 

je výzvou tohto storočia. Stále aktuálnou otázkou zostáva, ktoré školy, smery, prúdy, či kon-

cepcie sú efektívnejšie pri vyučovaní a vychovávaní ţiakov, pričom si uvedomujeme, ţe 

v škole nájdeme podobné typy ţiakov, ako aj podobný prístup, či štýl vyučovania učiteľa. 

Škola zameraná na učiaceho sa by mala vychádzať z troch základných predpokladov: po prvé, 

ţe škola je tu pre kaţdého, kto sa chce učiť; po druhé: kaţdý učiaci sa je jedinečná osobnosť, 

ktorej by sme mali pomôcť rozvinúť všetky jej schopnosti, danosti v maximálne moţnej miere 

a po tretie: umoţniť kaţdému zaţiť úspech, pretoţe prostredie, ktoré nám zabezpečí uspoko-

jenie tej najvyššej potreby – potreby sebarealizácie a sebaaktualizácie – je pre práve tým naj-

motivujúcejším prostredím. 

Aj keď výskum EI začal predovšetkým v pracovnej oblasti (ľudia s vysokou EI dosa-

hovali vyššiu pracovnú výkonnosť a pracovnú spokojnosť, Wong, & Law, 2002) 

a v psychológii manaţmentu, konštatujeme, ţe najvýznamnejší potenciál môţe byť preukáza-

ný práve v klinickom a školskom prostredí. V klinickom prostredí na Slovensku je výskumov 

zameraných na EI málo (medzeru do istej miery vypĺňajú výskumy realizované Ľ. Ilievovou 

et al., 2013, I. Juhásovou et al., 2013 a Ľ. Pilárikom so Z. Tobákošovou, 2013).  

V školskom kontexte vidíme priestor práve v edukácii facilitujúcej základné kompo-

nenty EI nesúce potenciál pre priaznivé formovanie osobnosti detí, ktoré patria napr. 

k etnickým minoritám, k deťom so špecifickými vývinovými poruchami (či uţ sú to poruchy 
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učenia či správania, Reiff et al., 2001), ako aj detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia, prípadne rozvrátených rodín, sociálne izolované deti, deti s nízkou akceptá-

ciou spoluţiakmi alebo nízkou úrovňou popularity v triede, deti, ktoré sú síce vo všeobecnosti 

triedou akceptované, ale nemajú blízkych priateľov, prípadne sú agresívne (Gajdošová, & He-

rényiová, 2002). V tom prípade sa u nich očakáva na jednaj strane minimalizovanie problé-

mového správania, ako je napríklad záškoláctvo (percentuálny výskyt záškoláctva sa zníţil 

vplyvom EI rozvíjajúcich programov, Petrides, 2006), alebo antisociálne prejavy a na druhej 

strane zvyšovanie školskej úspešnosti. Práve K. V. Petrides et al. (2004) výskumne potvrdili, 

ţe črtová EI je istým mediátorom školského výkonu, a to predovšetkým u ţiakov, ktorí dispo-

nujú niţšou mierou kognitívnych schopností. Ţiaci s niţším intelektovým potenciálom, ale 

s vyššou mierou EI, sú schopní lepšie zvládať stres, nachádzajú oporu u širšieho sociálneho 

prostredia, čím minimalizujú negatívne dôsledky situácie školského výkonu. Tým sa vlastne 

zvyšujú ich moţnosti pri dosahovaní lepšieho školského prospechu. EI nie je jediným predik-

torom výkonu ţiaka v škole, ale poskytuje základ kompetenciám, ktoré determinujú výkonové 

činnosti. Dokazuje nám to len starú známu skutočnosť, ţe aj napriek vysokým schopnostiam, 

ak nie je ţiak motivovaný pre svoje učenie, pre činnosť, ktorú robí v škole, jeho výkon nebu-

de taký, ako by mohol byť (výkon = motivácia x schopnosti). Veď uţ len samotné pozitívne 

emócie (súčasť črtovej EI) stoja za zvýšeným výkonom v procese učenia sa, zlepšujú kom-

plexnosť vnímania situácií, rozširujú rozsah pozornosti, pamäte a asociácií, čím podporujú aj 

tvorivosť ţiakov (Stuchlíková, 2002).  

Domnievame sa však, ţe všetky deti, nielen tie „problémové“ alebo „ohrozené“, môţu 

veľa získať z intervencií zameraných na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností. Deti, ktoré 

si uvedomujú, ţe sú emocionálne kompetentné zvládnuť náročné ţivotné i školské situácie 

majú väčšiu pravdepodobnosť vyhnúť sa sociálno-patologickým prejavom správania, a tieţ 

môţu efektívnejšie zvládať školské poţiadavky. Inšpirácie nachádzame v terapeutických po-

stupoch klinickej psychológie (zvládanie emócie, odbúravanie stresu), aj v sociálnej psycho-

lógii či psychológii práce (kurzy, školenia, tréningy na rozvoj tzv. soft skills). Tieto progra-

my/tréningy sa zameriavajú na rozvoj základných sociálnych a emocionálnych zručností, na 

redukciu stresu, expresiu emócií, odhadovanie intenzity emócií a ich reguláciu, porozumenie 

a pochopenie názorov a postojov druhých, na vzájomnú akceptáciu, pouţívanie konštruktív-

nych postupov pri rozhodovaní a pod.  

Predpokladom formovania edukácie zameranej na rozvoj EI je však poţiadavka 

na zisťovanie jej účinnosti, teda výskum účinnosti programov rozvoja EI, ktoré sú implemen-
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tované priamo do konkrétneho konceptuálneho rámca edukácie s následnou vyhodnocovacou 

štruktúrou, ktorá ich bude reflektovať.  

V súčasnosti sa kreujú viaceré tréningové programy EI (mnohé inšpirované práve po-

pularizačnou Golemanou knihou, 1995), avšak len málo z nich je koncipovaných na systema-

tickej analýze teoretických východísk a empiricky posudzovaných adekvátnymi, metodolo-

gicky korektnými nástrojmi na zistenie ich účinnosti. Práve v školskom prostredí je nevy-

hnutné zisťovať a preukázať ich význam, efekt a dopad na ţiaka, na jeho správanie či preţí-

vanie, na jeho výkon, motiváciu, záujem, a tak sprostredkovane aj na celý jeho ţivot. Tvorba 

a implementovanie EI programov do edukačnej praxe si vyţaduje istú následnosť krokov. 

V súlade s M. Zeidnerom, R. D. Robertsom a G. Mathewsom (2002) odporúčame nasledujúci 

postup podporovania edukácie zameranej na rozvoj EI. 

1. Je nevyhnutné etablovať intervenčné programy EI na pevnom teoretickom základe. 

Všetci zainteresovaní do formovania optimálnej edukácie zameranej na facilitáciu EI 

by mali prijať konkrétny teoretický rámec, na základe ktorého budú tvoriť postupné 

kroky rozvoja jednotlivých komponentov EI. Ak si vyberú formovanie EI ako schop-

nosti, podporia predovšetkým špecifické kompetencie ako sú vnímanie a identifikácia 

emócií, pouţívanie „emocionálne uvedomelého“ jazyka a vedú ţiakov k schopnosti 

regulovať svoje preţívanie. V prípade orientácie na črtovú EI sa zamerajú na posilne-

nie osobnostných stránok, ako je facilitácia sociálnych zručností (asertivita), kontrola 

impulzivity či posilnenie adaptívnych copingových stratégií efektívnych pri zvládaní 

záťaţe v škole i v ţivote. 

2. Z teoretického rámca vyplývajú špecifické ciele a predpokladané účinky na správanie 

jednotlivca. 

3. Ďalším krokom je identifikácia edukačného, sociokultúrneho i vývinového kontextu, 

v ktorom sa má program EI etablovať. 

4. Nasleduje celková implementácia programu zameraného na rozvoj EI do školského 

vzdelávacieho i inštitucionálneho kurikula. Autori (Zeidner et al., 2002) sa domnieva-

jú, ţe nie je nevyhnutné vytvárať individuálne predmety zamerané na posilenie kom-

petencií v rámci vybraného modelu EI, ale odporúčajú ich implementáciu skôr priere-

zovo do kaţdého vyučovacieho predmetu v rámci kaţdodenného rozvrhu. S týmto 

myšlienkami sa stotoţňujú i D. Goleman (1997), E. Gajdošová a G. Herényiová (2002, 

2006), ktorí navrhujú, aby sa programy na rozvíjanie emocionálnej (personálnej) inte-

ligencie detí a mládeţe aplikovali priamo do chodu škôl, teda nielen v rámci predme-

tov, ako je napríklad etická výchova. Je vítané, ak sa program rozvoja EI stane súčas-
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ťou celkovej kultúry školy. Optimálne by bolo, keby ţiak mohol byť dlhodobo kon-

frontovaný s osobnosťami (učitelia, vychovávatelia, vedúci pracovníci školy, podpor-

ný aparát v škole /pedagogickí asistenti, školskí psychológovia/, pomocný personál 

v škole, rodičia) facilitujúcimi EI, pretoţe – ako bolo preukázané – len kontinuálna  

intervencia vedie k efektivite týchto programov. Kreovanie prostredia v škole i mimo 

nej facilitujúceho schopnosti EI je teda základným predpokladom pre rozvoj potencia-

lít EI u jednotlivcov. Ak sú jednotlivé zloţky EI podporované v rámci celého školské-

ho roka za spolupráce všetkých participantov v edukácii a sú facilitované aj v širšom 

sociálnom prostredí, zvyšuje sa ich účinnosť. 

5. Zabezpečenie profesionálneho tímu učiteľov, ktorí sú schopní vyuţívať a rozvíjať EI 

u svojich ţiakov. Medzi primárne poţiadavky kladené na učiteľa v kontexte rozvíjania 

EI patrí osobnostná zrelosť (vrátane zvládania vlastných emócií), primerané sociálne 

kompetencie, citlivosť a vnímavosť, ako aj schopnosť akceptovať individuálne zvláš-

tnosti ţiakov v oblasti preţívania a správania. Ako tvrdia D. Märtinová a K. Boecková 

(1998), R. Roberts et al. (2007), či M. Valihorová (2011a, 2011b), len emocionálne  

inteligentný učiteľ dokáţe podporovať EI u svojich ţiakov. Pozornosť sa tak upriamu-

je na autentický a empatický prejav učiteľa, na jeho schopnosť vyjadriť a regulovať 

vlastné emócie 

6. Testovanie efektivity programu EI, ktoré musí byť koncipované na základe robustných 

experimentálnych plánov.  

Posledná poţiadavka si však vyţaduje zabezpečenie psychometricky validných a reliabilných 

nástrojov na identifikovanie zmien v úrovniach jednotlivých zloţiek EI pod vplyvom týchto 

programov, čo je jedna z úloh pedagogických a školských psychológov (či uţ pôsobia v praxi 

alebo vo vedeckých ústavoch). Ako sme uţ spomenuli, záujem odbornej psychologickej ko-

munity o problematiku EI sa manifestoval predovšetkým vo formovaní nástrojov na posúde-

nie miery EI. Niektoré z týchto nástrojov aj dosahujú postačujúce ukazovatele validity 

a reliability, ale ich najväčším nedostatkom je, ţe boli a väčšinou stále sú koncipované len pre 

dospelých (v menšej miere pre adolescentov a existuje len veľmi málo výskumov zameraných 

na overovanie psychometrických vlastností nástrojov týkajúcich sa EI u detí školského veku). 

Uvedomujeme si, ţe jednotlivec disponujúci vyššou mierou EI je schopný lepšie vní-

mať emócie, vie ich pouţívať uváţlivejšie, rozumie ich významu a je schopný sa nimi riadiť, 

prípadne usmerňovať aj emócie ostatných. Druhotným ziskom je, ţe riešenie emocionálnych 

problémov sa tak stáva pre takéhoto jednotlivca jednoduchšie, aj keď disponuje niţšou mierou 
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intelektových predpokladov. Ako preukazujú aj naše výskumné zistenia, takýto ţiak dosahuje 

aj vyššiu úroveň v staro-nových personálnych formách inteligencie (najmä sociálnej), pričom 

predpokladáme, ţe je tu potenciál zvýšenia úrovne aj jeho praktickej, morálnej či tzv. úspeš-

nej inteligencie. 

V súčasnosti existuje niekoľko programov rozvíjajúcich EI v zahraničí (napr. psycho-

edukačný program prosociálnych zručností A. P. Goldsteina a E. McGinnis 

SKILLSSTREAMING), ale aj na Slovensku – do edukácie sa implementujú napríklad prog-

ramy: Program riešenia konfliktov ţiakov v humanistickej škole (Gajdošová, & Herényiová, 

1999), Cesta k emocionálnej zrelosti (Matula, 1999, 2003), Longitudinálny rozvíjajúci prog-

ram (Gajdošová, & Herényiová, 2002), program rozvoja sociálnych kompetencií Akí sme? 

(Dobeš, & Fedáková a kol., 2006), program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, 

rasizmu a neproduktívnemu spôsobu ţivota Vieme, ţe... (Zelina, & Lenárt, 2006), Rozvoj pro-

sociálnych zručností (Valihorová, & Stehlíková, 2007), Intervenčný program rozvíjania pro-

sociálneho správania (Kopasová, 2007), ako aj Rozvíjajúci program emocionálnej inteligen-

cie (Fabíková, & Miňová, 2008). Jedným z najnovších programov, ktorý sa uţ v súčasnosti 

implementuje do prostredia edukácie na Slovensku, je akreditovaný program Srdce na dlani, 

pri ktorom bolo preukázané, ţe intrapersonálne poznanie vlastných stavov a procesov preţí-

vania umoţňuje predchádzať negatívnym emóciám a agresívnym prejavom (Gajdošová, 

2008).  

Účinnosť týchto rozvíjajúcich programov bola zisťovaná sadou psychodiagnostických 

nástrojov (napr. Test štruktúry inteligencie R. Amthauera, Test intelektového potenciálu TIP 

P. Říčana, Osobnostný dotazník HSPQ R. B Cattella a M. D. L Cattella, Osobnostný dotazník 

B-JEPI H. J. Eysencka, Sociometricko-ratingový dotazník SO-RA-D V. Hrabala, Figuratívny 

test tvorivosti T. T. Torranceho a mnoţstvo projektívnych techník typu nedokončených viet, 

kresby rodiny, triedy, atď). Avšak nástrojov, ktoré by umoţňovali skúmať efektivitu týchto 

programov práve z pohľadu rozvoja zloţiek EI, je v súčasnej psychologickej komunite stále 

nedostatok. Túto medzeru by tak mohli vyplniť nami overované psychometricky akceptova-

teľné dotazníky radu TEIQue, pričom orientačné informácie môţu poskytnúť aj ich krátke 

formy (TEIQue-CSF/TEIQue-ASF/TEIQue-SF, viac in Kaliská, Nábělková, & Salbot, 2015), 

no pre hlbšiu analýzu zmien v osobnosti jednotlivca sú vhodnejšie plné formy dotazníkov 

(TEIQue-CF/TEIQue-AF/TEIQue). 

 

Našu prácu uzatvárame s nádejou, ţe prostredníctvom tréningov, výcvikov, či školení 

a cielenej, riadenej výučby zameranej na posilnenie emocionálnych kompetencií je moţné na-



 

157 

 

učiť deti, mládeţ, ale aj dospelých usmerňovať, riadiť, kontrolovať, regulovať i posilňovať 

svoje vlastné emocionálne preţívanie, ako aj preţívanie druhých. Pripravenosť byť nápomoc-

ným, pochopiť, či čo i len vypočuť, jednoducho BYŤ človekom v plnom zmysle humánnosti 

sa stáva hlavnou poţiadavkou súčasnej doby, čo taktieţ akcentuje potrebu formovania emo-

cionálne inteligentných jednotlivcov, ktorí sú schopní konať a správať sa nielen v prospech 

seba, ale aj v prospech svojich blízkych, priateľov, známych, celej spoločnosti či celého ľud-

stva. 

 

Skutočným meradlo inteligencie jednotlivca nie je jeho skóre v IQ teste,  

ale jeho ochota rozvíjať vlastné danosti. 

R.J. STERNBERG, psychológ,1949- 

 

 

Každý sa môže nahnevať – to je ľahké.  

Avšak nahnevať sa na toho pravého človeka, tou pravou mierou, v ten pravý čas,  

z toho pravého dôvodu a tým pravým spôsobom – to už také ľahké nie je. 

ARISTOTELES, Etika Nikomachova, 384 pred n.l. – 322 pred n.l. 
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ZÁVER 

Žiaci, ktorí vedia o tom, že ich inteligencia sa môže meniť,  

dosahujú lepšie výsledky pri riešení úloh,  

ako tí žiaci, ktorí si myslia, že IQ je nám dané  

a už sa nemôže meniť. 

C.S. DWECK, psychológ, 1946- 

 

Konštrukt inteligencie ako takej lákal a stále láka výskumníkov najmä z oblasti psychológie. 

Inteligencia v rôznych jej prejavoch sa vníma ako určitá záruka úspechu človeka v ţivote. 

A nová nádej, predovšetkým pre tých, ktorí nedosahujú úroveň konvenčného IQ takú, ako by 

chceli, sa formuje spolu s novým konštruktom emocionálnej inteligencie. 

Javí sa to tak, ţe kognitívne schopnosti nie sú výlučne zodpovedné za náš ţivotný  

úspech, čo otvára priestor pre vznik tzv. nových inteligencií, v ktorých sa prepájajú emocio-

nálne kompetencie a behaviorálne dispozície. V rámci nich predstavuje emocionálna inteli-

gencia jedinečný a ucelený psychologický konštrukt. Na to, aby mohol byť tento konštrukt 

akceptovaný vo vedeckej komunite, je potrebné ho: 1. operacionalizovať, 2. verifikovať  

a 3. aplikovať do prostredia reálneho ţivota. K. V. Petrides (2010) ako tvorca a zástanca črto-

vého modelu emocionálnej inteligencie, ako aj dotazníkov radu TEIQue na meranie EI ako 

osobnostnej črty, zdôrazňuje, ţe viaceré modely emocionálnej inteligencie (napr. Mayer-

Saloveyov model, Golemanov model, ale tieţ aj definícia sociálnej inteligencie E. Thorndika) 

sú vymedzené ako „slovníkové“ definície, čo pre neho znamená, ţe sú viac-menej vytvorené 

intuitívne s cieľom zaujať. Tvrdí, ţe kaţdý model emocionálnej inteligencie musí vychádzať 

z operacionalizácie konštruktu, pričom niektoré z existujúcich modelov nemajú ani jasne kon-

cipovanú východiskovú teóriu, čo následne skresľuje aj vnímanie samotného konštruktu EI. 

Naša práca sa primárne týkala prvých dvoch krokov vedúcich k prijatiu vedeckého 

konštruktu (operacionalizácia a verifikácia črtového modelu emocionálnej inteligencie), aby 

sme v záverečnej časti monografie mohli naznačiť aj praktické implikácie spojené s moţnos-

ťou fundovaného rozvíjania EI v edukačnej praxi. Týmto náš hlavný cieľ – poskytnúť psy-

chometricky korektný nástroj na meranie emocionálnej inteligencie – nadobudol aj konkrétny 

praktický rozmer v zmysle moţnosti sledovania zmien pod vplyvom intervencií rozvíjajúcich 

EI. Vypracované empiricky podloţené normy pre tri vekové skupiny umoţňujú taktieţ porov-

nanie úrovne emocionálnych dispozícií detí, adolescentov a mladých dospelých vo vzťahu 

k referenčným skupinám. 
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Výsledky výskumov prezentovaných v monografii pokladáme za argumenty v prospech  

reliability a validity slovenských verzií dotazníkov radu TEIQue pre deti (TEIQue-CF), ado-

lescentov (TEIQue-AF) a dospelých (TEIQue). Naše zistenia taktieţ empiricky prispievajú 

k doloţeniu opodstatnenosti a zmysluplnosti črtovej emocionálnej inteligencie, resp. emocio-

nálnej sebapôsobnosti ako konštruktu, ktorý overované nástroje merajú. V neposlednom rade 

poukazujú na analogickú štruktúru osobnostných čŕt súvisiacich s emocionalitou naprieč rôz-

nymi európskymi jazykovými oblasťami (anglická, francúzska, nemecká, gruzínska, srbská, 

slovenská, atď.). Preukázanie akceptovateľných psychometrických vlastností pre všetky tri 

slovenské verzie dotazníkov radu TEIQue prináša moţnosť vyuţitia daných nástrojov pri  

prvotnej diagnostike osobnosti v školskom, klinickom, pracovnom i poradenskom prostredí. 

  

Neexistuje archetyp emocionálne inteligentného jednotlivca, ktorý má zaručený úspech, a tak 

súhlasíme s tvrdením R. McCraeho (2000), ţe nie je aţ také potrebné viesť ďalekosiahle  

diskusie o tom, či je emocionálna inteligencia osobnostnou dispozíciou alebo schopnosťou, 

účelnejšie je začať uvaţovať v tom zmysle, ţe emocionálna skúsenosť zahŕňa tak špecifické 

schopnosti, ako aj špecifické osobnostné črty. Uvedomujeme si, ţe práve kombinácia  

obidvoch najefektívnejšie predikuje úspech jednotlivca v ţivote. Jednotlivec disponujúci vyš-

šou mierou emocionálnej inteligencie je schopný adekvátnejšie usmerniť a riadiť svoje sprá-

vanie i adekvátnejšie vnímať a regulovať správanie ľudí okolo seba. Viaceré výskumy (napr. 

Petrides, 2009; Petrides et al., 2011, atď.) potvrdili, ţe črtová emocionálna inteligencia je dob-

rým prediktorom v rôznych oblastiach, napr. v oblasti psychológie práce predikuje stratégie 

zvládania záťaţe a stresu, ašpirácie a vodcovské schopnosti, v oblasti klinickej psychológie 

v negatívnom smere predikuje depresivitu, poruchy nálad, psychosomatické ťaţkosti, 

v oblasti pedagogickej psychológie v pozitívnom smere školskú úspešnosť, klímu triedy, for-

movanie priateľských vzťahov v triede, v negatívnom smere výskyt porúch správania 

a antisociálnych prejavov (napr. tendencie k záškoláctvu, delikvencii, závislosti či podvádza-

niu), v oblasti ţivota všeobecne pozitívne predikuje ţivotnú spokojnosť a šťastie. Taktieţ bolo 

preukázané, ţe jednotlivci s vyššou mierou emocionálnej inteligencie sú citlivejší k náladám 

a preţívaniu ostatných a vedia lepšie prejaviť svoje emócie, sú prosociálnejší, ochotnejší spo-

lupracovať, a zároveň sú menej agresívni a závislí na ostatných. 

A tak by škola a celá spoločnosť mali mať dlhodobý záujem o rozvíjanie daností  

obsiahnutých v modeli črtovej emocionálnej inteligencie. Intervencia v podobe edukácie za-

meranej na rozvoj emocionálnej inteligencie, tréningu či preventívneho programu posilňujú-
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ceho, formujúceho a rozvíjajúceho predpoklady obsiahnuté v modeli črtovej emocionálnej  

inteligencie (napr. adaptabilitu, vyjadrovanie vlastných emócií, posúdenie vlastných i cudzích 

emócií, sebamotiváciu, sebaúctu, nízku impulzívnosť, formovanie funkčných interpersonál-

nych vzťahov, reguláciu emócií), vytvára predpoklad, ţe participanti tejto intervencie budú – 

či uţ v profesijnej, alebo osobnej oblasti – preţívať plnohodnotnejší ţivot. Nielen náš  

výskum, ale aj zistenia mnohých ďalších bádateľov v tejto oblasti naznačujú, ţe konštrukt 

emocionálnej inteligencie moţno povaţovať za základňu pre zlepšenie psychického fungova-

nia jednotlivcov. 

 

 

Ľudia musia nájsť svoj jedinečný spôsob,  

ako byť inteligentní.  

R.J. STERNBERG, psychológ, 1949- 

 

 

Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. 

Povedal som, ţe chcem byť šťastný.  

Povedala mi, ţe nerozumiem otázke. Ja som odpovedal, ţe ona nerozumie ţivotu. 

J. LENNON, spevák, 1940-1980 
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RESUME 
 

In the research publication, there is emotional intelligence construct and its assessment  

possibilities discussed reflecting theories of so-called new intelligence types. The theoretical 

analysis is aimed at two conceptualizations of emotional intelligence (EI). That is EI as 

a cognitive-emotional ability and EI as a personality trait. Considering the limited possibilities 

of emotional competence assessment by maximum performance tests, the research interest is 

being captured by trait emotional intelligence (further on EI) model created by an English 

psychologist K.V. Petrides (2001).  

This trait EI model is operationalized by self-report questionnaires, i. e. Trait  

Emotional Intelligence Questionnaires (TEIQue). The primary aim of this book was empirical 

verification of psychometric properties (reliability and validity) of the Slovak long question-

naire forms for three age groups – for children in the age of 8 to 12 years-old (75-item 

TEIQue-CF) and for adolescents (153-item TEIQue-AF), and for the adults (153-item 

TEIQue), and also trait EI and its factor percentile norms for the Slovak children, adolescents 

and adult´ population. 

TEIQue-CF verification was realized with 365 pupils aged of 11-13 and was based on 

reliability estimate (test-retest, split-half, internal consistency) and construct validity estimate 

(convergent, discriminant) considering validating variables: psychotizmus, extraversion,  

neuroticism, anxiety, depression, experiencing positive, eventually negative emotions, and 

general intellectual potential. Split-half reliability and reliability in terms of internal consis-

tency at item level of TEIQue-CF have proved to be acceptable. Correlation analysis  

between validation variables and EI dimensions, eventually global trait EI has proved low to 

zero relations of EI with general intellectual potential and expected moderate to strong rela-

tions with other validating variables. 

TEIQue-AF verification was realized with a total of 923 students aged 17-18 and veri-

fied factor structure assessment, reliability (test-retest, split-half, internal consistency) and 

construct validity (convergent, discriminant) estimate considering the validating variables: 

openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism, anxiety, 

social intelligence and general intellectual potential. Factor analysis generated four-factor 

structure corresponding to factor structure of the original English questionnaire. Three reli-

ability estimates proved highly acceptable coefficients. Correlation analysis between valida-

tion variables and EI dimensions, EI factors, eventually global trait EI proved low to zero re-
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lations of EI with general intellectual potential and expected moderate to high relations with 

other validating variables. 

TEIQue verification was realized with a total of 516 young adults (95% of graduates 

and post-graduates aged 18-30) and was based on factor structure assessment, reliability (test-

retest, split-half, internal consistency) and criteria validity with an empirical criterion of psy-

chiatric diagnosis presence/no-presence and construct validity (convergent, discriminant)  

estimates considering the validating variables: openness to experience, conscientiousness,  

extraversion, agreeableness, neuroticism, anxiety, and positive self-esteem. Factor analysis 

again generated expected four-factor structure and TEIQue reliability estimates proved to be 

acceptable in all researched aspects. Considering criteria validity, there has been proved the 

assumption of lower trait EI level of the psychiatric patients comparing to non-clinical sub-

research sample. Considering construct validity verification, correlation analysis also proved 

expected moderate to high relations between dimensions, factors, eventually global EI level 

and validating variables. 

Findings from realized research studies are in favour of the acceptable psychometric 

properties of the Slovak long TEIQue forms for children, adolescents and for adults. There are 

also included the orientation norms (percentile-based and z-score-based) for three age groups 

in the book, and now the Slovak versions of TEIQue questionnaires are getting closer to psy-

chometric quality tools being used in research and diagnostic practice. 
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PRÍLOHY 

 
Príloha 1 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre jednotlivé dimen-

zie a globálnu úroveň dotazníka TEIQue-CF (N=395) 

 

Adaptabilita Expresia emócií Percepcia emócií Sebamotivácia 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

2,63 -1,35 2,45 -1,26 2,88 -1,23 2,88 -1,35 

3,00 -0,79 2,75 -0,78 3,13 -0,78 3,25 -0,75 

3,25 -0,41 2,88 -0,58 3,25 -0,56 3,50 -0,35 

3,38 -0,22 3,13 -0,18 3,38 -0,33 3,63 -0,15 

3,50 -0,03 3,25 0,01 3,50 -0,11 3,75 0,05 

3,63 0,16 3,38 0,21 3,75 0,34 3,88 0,25 

3,88 0,53 3,50 0,41 3,88 0,56 4,00 0,46 

4,13 0,91 3,75 0,81 4,00 0,79 4,25 0,84 

4,43 1,36 4,00 1,21 4,25 1,24 4,50 1,24 

 

Sebaúcta 
Impulzivita  

(nízka) 

Vzťahová  

kompetencia 
Regulácia emócií 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

2,43 -1,32 2,13 -1,30 3,00 -1,23 2,75 -1,30 

2,86 -0,70 2,38 -0,91 3,25 -0,77 3,00 -0,89 

3,00 -0,49 2,63 -0,53 3,33 -0,62 3,25 -0,48 

3,14 -0,28 2,88 -0,15 3,50 -0,31 3,38 -0,27 

3,43 0,13 3,00 0,05 3,67 -0,01 3,50 -0,06 

3,57 0,34 3,13 0,24 3,83 0,30 3,75 0,35 

3,71 0,54 3,38 0,63 4,00 0,60 3,88 0,56 

3,97 0,91 3,50 0,82 4,17 0,91 4,00 0,77 

4,20 1,24 3,80 1,28 4,33 1,21 4,38 1,40 

 

Emocionálny 

temperament 
 

Globálna  

úroveň EI 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre   

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

2,88 -1,14   2,99 -1,30 

3,13 -0,69   3,19 -0,75 

3,25 -0,47   3,28 -0,50 

3,38 -0,25   3,37 -0,25 

3,50 -0,02   3,45 -0,03 

3,63 0,20   3,56 0,26 

3,88 0,65   3,65 0,51 

4,00 0,87   3,77 0,83 

4,25 1,31   3,93 1,27 
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Príloha 2 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre jednotlivé dimenzie, 

faktory a globálnu úroveň dotazníka TEIQue-AF (N=923) 

 

Sebaúcta Expresia emócií Sebamotivácia Regulácia emócií 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,27 -1,24 3,10 -1,32 3,60 -1,28 2,75 -1,33 

3,73 -0,78 3,60 -0,89 3,90 -0,86 3,25 -0,80 

4,00 -0,50 4,02 -0,53 4,20 -0,43 3,58 -0,45 

4,27 -0,23 4,36 -0,24 4,30 -0,29 3,83 -0,19 

4,55 0,06 4,70 0,06 4,50 0,00 4,00 -0,01 

4,82 0,33 5,00 0,31 4,60 0,14 4,17 0,17 

5,09 0,61 5,30 0,57 4,80 0,42 4,42 0,43 

5,36 0,88 5,70 0,91 5,10 0,84 4,75 0,78 

5,69 1,22 6,20 1,34 5,40 1,27 5,17 1,23 

 

Črtové šťastie Črtová empatia Soc. uvedomelosť Impulzivita 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,63 -1,41 3,78 -1,24 3,73 -1,22 3,11 -1,26 

4,25 -0,85 4,11 -0,86 4,00 -0,89 3,44 -0,89 

4,63 -0,52 4,33 -0,61 4,27 -0,57 3,78 -0,52 

5,00 -0,19 4,67 -0,23 4,55 -0,23 4,00 -0,27 

5,25 0,04 4,89 0,03 4,73 -0,01 4,22 -0,03 

5,63 0,38 5,11 0,28 4,91 0,20 4,44 0,22 

6,00 0,71 5,33 0,53 5,18 0,53 4,67 0,48 

6,25 0,93 5,67 0,92 5,45 0,86 5,00 0,84 

6,63 1,27 6,00 1,29 5,82 1,30 5,44 1,33 

 

Percepcia emócií Zvládanie stresu 
Manaţment  

emócií 
Optimizmus 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,70 -1,26 3,00 -1,32 3,56 -1,21 3,63 -1,33 

4,00 -0,92 3,40 -0,88 3,89 -0,84 4,13 -0,84 

4,30 -0,56 3,80 -0,45 4,22 -0,47 4,50 -0,47 

4,60 -0,21 4,00 -0,23 4,44 -0,28 4,75 -0,22 

4,80 0,02 4,20 -0,01 4,67 0,03 5,00 0,03 

5,00 0,25 4,40 0,21 4,89 0,28 5,25 0,28 

5,20 0,49 4,70 0,54 5,11 0,52 5,50 0,53 

5,50 0,84 5,00 0,86 5,44 0,89 5,88 0,91 

5,90 1,30 5,40 1,30 5,85 1,34 6,25 1,27 
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Vzťahová  

kompetencia 
Adaptabilita Asertivita 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,89 -1,29 3,11 -1,30 3,67 -1,23 

4,22 -0,91 3,44 -0,87 4,00 -0,82 

4,56 -0,51 3,78 -0,42 4,22 -0,55 

4,78 -0,26 4,00 -0,13 4,44 -0,28 

5,00 -0,00 4,11 0,01 4,67 0,01 

5,22 0,25 4,33 0,30 4,89 0,28 

5,56 0,64 4,44 0,45 5,00 0,42 

5,78 0,90 4,78 0,89 5,33 0,82 

6,11 1,28 5,07 1,27 5,78 1,38 

 

 

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,73 -1,30 3,21 -1,27 3,93 -1,26 3,85 -1,19 

4,17 -0,81 3,55 -0,82 4,23 -0,84 4,11 -0,81 

4,45 -0,49 3,79 -0,49 4,43 -0,55 4,29 -0,55 

4,69 -0,22 3,99 -0,22 4,60 -0,32 4,47 -0,30 

4,94 0,06 4,17 0,02 4,81 -0,02 4,64 -0,06 

5,20 0,34 4,29 0,18 4,99 0,23 4,81 0,18 

5,41 0,58 4,49 0,45 5,22 0,56 5,02 0,48 

5,67 0,88 4,74 0,79 5,45 0,89 5,25 0,81 

6,01 1,26 5,10 1,28 5,76 1,32 5,65 1,38 

 

Globálna úroveň EI 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,95 -1,20 

4,14 -0,85 

4,29 -0,58 

4,43 -0,32 

4,54 -0,11 

4,72 0,21 

4,88 0,51 

5,06 0,84 

5,36 1,40 
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Príloha 3 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre jednotlivé dimenzie, 

faktory a globálnu úroveň dotazníka TEIQue (N=516) 

 

Sebaúcta Expresia emócií Sebamotivácia Regulácia emócií 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,55 -1,23 3,00 -1,31 3,40 -1,27 2,92 -1,27 

3,91 -0,83 3,50 -0,90 3,70 -0,88 3,25 -0,92 

4,27 -0,44 4,00 -0,48 4,00 -0,49 3,67 -0,48 

4,55 -0,15 4,30 -0,24 4,20 -0,23 3,92 -0,22 

4,73 0,05 4,60 0,01 4,40 0,03 4,17 0,04 

5,00 0,34 4,80 0,17 4,52 0,19 4,33 0,21 

5,18 0,54 5,29 0,58 4,80 0,55 4,58 0,48 

5,45 0,83 5,76 0,96 5,00 0,81 4,92 0,82 

5,82 1,22 6,23 1,35 5,40 1,33 5,33 1,26 

 

Črtové šťastie Črtová empatia Soc. uvedomelosť Impulzivita (nízka) 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,63 -1,44 3,89 -1,18 3,70 -1,27 3,30 -1,24 

4,25 -0,90 4,22 -0,81 4,09 -0,82 3,67 -0,81 

4,75 -0,46 4,56 -0,44 4,36 -0,51 3,89 -0,55 

5,13 -0,13 4,78 -0,19 4,64 -0,19 4,11 -0,29 

5,50 0,20 4,89 -0,07 4,82 0,02 4,33 -0,03 

5,75 0,42 5,13 0,20 5,09 0,33 4,56 0,23 

6,00 0,64 5,44 0,54 5,27 0,54 4,78 0,49 

6,38 0,97 5,67 0,79 5,55 0,85 5,11 0,88 

6,63 1,19 6,11 1,28 5,91 1,27 5,44 1,27 

 

Percepcia emócií Zvládanie stresu 
Manaţment  

emócií 
Optimizmus 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,60 -1,35 2,90 -1,35 3,56 -1,33 3,63 -1,32 

4,10 -0,79 3,40 -0,86 4,00 -0,84 4,13 -0,85 

4,40 -0,45 3,80 -0,47 4,33 -0,47 4,50 -0,49 

4,60 -0,22 4,10 -0,18 4,56 -0,22 4,88 -0,14 

4,90 0,12 4,30 0,02 4,78 0,03 5,13 0,09 

5,10 0,35 4,50 0,21 5,00 0,28 5,38 0,33 

5,30 0,57 4,90 0,61 5,22 0,52 5,63 0,56 

5,50 0,80 5,20 0,90 5,56 0,89 6,00 0,91 

5,90 1,25 5,50 1,19 6,00 1,39 6,38 1,27 
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Vzťahová  

kompetencia 
Adaptabilita Asertivita 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,89 -1,31 3,22 -1,25 3,56 -1,37 

4,33 -0,82 3,67 -0,69 4,00 -0,80 

4,67 -0,45 3,89 -0,41 4,22 -0,52 

4,89 -0,21 4,11 -0,14 4,44 -0,23 

5,11 0,04 4,22 0,00 4,67 0,05 

5,44 0,41 4,44 0,28 4,89 0,34 

5,56 0,53 4,67 0,56 5,11 0,62 

5,89 0,90 4,89 0,83 5,33 0,91 

6,22 1,26 5,11 1,11 5,67 1,33 

 

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,78 -1,32 3,34 -1,22 3,93 -1,22 3,86 -1,21 

4,23 -0,83 3,62 -0,85 4,25 -0,80 4,11 -0,86 

4,57 -0,46 3,87 -0,52 4,49 -0,48 4,34 -0,54 

4,88 -0,13 4,08 -0,23 4,70 -0,20 4,55 -0,25 

5,12 0,13 4,24 -0,03 4,85 0,00 4,73 0,00 

5,29 0,32 4,42 0,22 5,03 0,24 4,91 0,25 

5,54 0,60 4,62 0,49 5,25 0,53 5,07 0,47 

5,79 0,88 4,88 0,83 5,52 0,88 5,35 0,87 

6,11 1,22 5,22 1,28 5,76 1,20 5,66 1,31 

 

Globálna úroveň EI 

Hrubé 

skóre 
Z-skóre 

3,95 -1,26 

4,22 -0,79 

4,36 -0,53 

4,51 -0,26 

4,68 0,02 

4,81 0,27 

4,94 0,49 

5,11 0,79 

5,39 1,27 

 



 

179 

 

Príloha 4 Orientačné percentilové normy dotazníka TEIQue-CF pre dievčatá (N=202) 

 

 Adaptabilita 
Expresia 

emócií 

Percepcia 

emócií 
Sebamotivácia Sebaúcta 

Impulzivita 

(nízka) 

Interpersonálne 

vzťahy 

Regulácia 

emócií 

Emocionálny 

temperament 
Globálna 

úroveň EI 

Percentily 5 2,33 2,33 2,65 2,70 1,80 1,83 2,92 2,70 2,76 2,45 

10 2,53 2,53 2,88 3,13 2,34 2,25 3,10 2,90 3,11 2,88 

15 2,75 2,63 3,00 3,35 2,57 2,38 3,25 3,10 3,24 3,00 

20 2,93 2,75 3,13 3,38 2,71 2,50 3,33 3,18 3,30 3,13 

25 3,13 2,88 3,25 3,50 2,86 2,63 3,50 3,25 3,36 3,25 

30 3,25 3,00 3,38 3,63 3,00 2,70 3,58 3,38 3,39 3,38 

35 3,28 3,13 3,50 3,75 3,14 2,75 3,67 3,38 3,44 3,38 

40 3,38 3,25 3,50 3,88 3,14 2,88 3,67 3,50 3,47 3,50 

45 3,50 3,38 3,63 3,93 3,29 3,00 3,83 3,63 3,52 3,63 

50 3,63 3,50 3,63 4,00 3,43 3,00 3,92 3,75 3,59 3,63 

55 3,75 3,50 3,75 4,00 3,43 3,13 4,00 3,75 3,62 3,75 

60 3,78 3,63 3,75 4,13 3,60 3,25 4,08 3,78 3,68 3,78 

65 3,88 3,63 3,88 4,25 3,71 3,38 4,15 3,88 3,74 3,88 

70 4,00 3,75 4,00 4,38 3,86 3,38 4,17 4,00 3,77 3,93 

75 4,25 3,88 4,00 4,38 3,86 3,50 4,25 4,00 3,84 4,00 

80 4,25 4,00 4,00 4,45 4,00 3,63 4,33 4,13 3,88 4,08 

85 4,50 4,03 4,13 4,50 4,29 3,75 4,35 4,13 3,94 4,13 

90 4,50 4,25 4,35 4,73 4,29 3,75 4,48 4,25 4,01 4,25 

95 4,80 4,60 4,55 4,88 4,71 4,00 4,67 4,50 4,22 4,30 
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Príloha 5 Orientačné percentilové normy dotazníka TEIQue-CF pre chlapcov (N=193) 

 Adaptabilita 
Expresia 

emócií 

Percepcia 

emócií 
Sebamotivácia Sebaúcta 

Impulzivita 

(nízka) 

Interpersonálne 

vzťahy 

Regulácia 

emócií 

Emocionálny 

temperament 
Globálna  

úroveň EI 

Percentily   5 2,26 2,15 2,50 2,38 2,29 1,89 2,68 2,51 2,88 2,39 

10 2,63 2,38 2,75 2,88 2,46 2,15 3,00 2,75 2,99 2,88 

15 2,75 2,50 3,00 3,00 2,71 2,38 3,00 2,88 3,07 2,88 

20 2,88 2,63 3,13 3,13 2,77 2,38 3,12 3,00 3,13 3,00 

25 3,00 2,75 3,13 3,25 2,93 2,50 3,25 3,00 3,17 3,13 

30 3,13 2,83 3,13 3,38 3,00 2,70 3,25 3,20 3,20 3,25 

35 3,25 2,88 3,25 3,50 3,14 2,75 3,33 3,25 3,24 3,25 

40 3,25 3,00 3,38 3,60 3,14 2,75 3,42 3,38 3,29 3,38 

45 3,38 3,11 3,49 3,63 3,29 2,88 3,50 3,38 3,36 3,38 

50 3,50 3,25 3,50 3,75 3,43 3,00 3,58 3,50 3,39 3,50 

55 3,50 3,25 3,50 3,75 3,57 3,00 3,67 3,51 3,42 3,50 

60 3,63 3,28 3,75 3,88 3,57 3,13 3,68 3,63 3,50 3,53 

65 3,75 3,38 3,75 4,00 3,71 3,25 3,83 3,88 3,54 3,63 

70 3,75 3,50 3,88 4,00 3,77 3,25 3,95 3,88 3,60 3,75 

75 3,88 3,50 4,00 4,13 3,86 3,38 4,08 3,94 3,67 3,75 

80 4,00 3,75 4,00 4,25 4,00 3,50 4,13 4,00 3,77 3,88 

85 4,13 3,75 4,13 4,38 4,14 3,75 4,25 4,21 3,81 4,00 

90 4,13 3,98 4,38 4,50 4,29 3,88 4,33 4,38 3,94 4,23 

95 4,49 4,25 4,50 4,63 4,41 4,13 4,65 4,50 4,13 4,49 
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Príloha 6 Orientačné percentilové normy pre dimenzie dotazníka TEIQue-AF pre dievčatá (N=618) 

 

 
Seba- 

úcta 

Expresia 

emócií 

Seba- 

motivácia 

Regulácia 

emócií 

Črtové 

šťastie 

Črtová 

empatia 

Sociál. 

uvedom 

Impulzi-

vita 

Percepcia 

emócií 

Zvládanie 

stresu 

Manaţ. 

emócií 

Optimiz-

mus 

Vzťah. 

kompeten. 

Adapta-

bilita 

Aserti-

vita 

Percentily 5 2,73 2,50 3,30 2,17 3,00 3,56 3,36 2,78 3,50 2,75 3,22 3,18 3,67 2,67 3,27 

10 3,26 3,29 3,59 2,58 3,50 3,89 3,73 3,11 3,80 2,90 3,56 3,63 3,89 3,11 3,56 

15 3,45 3,44 3,90 2,92 3,88 4,04 3,91 3,22 3,90 3,10 3,67 3,88 4,11 3,33 3,89 

20 3,55 3,70 4,00 3,08 4,25 4,11 4,00 3,33 4,00 3,38 3,87 4,13 4,33 3,44 3,89 

25 3,73 4,00 4,10 3,25 4,50 4,22 4,18 3,47 4,10 3,53 4,00 4,25 4,44 3,56 4,00 

30 3,82 4,10 4,20 3,50 4,63 4,33 4,27 3,67 4,20 3,70 4,11 4,38 4,56 3,67 4,11 

35 4,00 4,30 4,30 3,58 4,77 4,46 4,36 3,78 4,40 3,80 4,24 4,63 4,78 3,78 4,22 

40 4,09 4,40 4,40 3,67 5,00 4,56 4,45 3,89 4,50 3,90 4,33 4,70 4,78 3,89 4,44 

45 4,09 4,60 4,50 3,75 5,13 4,68 4,46 4,00 4,60 4,00 4,44 4,88 4,89 4,00 4,56 

50 4,27 4,70 4,60 3,83 5,25 4,78 4,64 4,11 4,80 4,05 4,56 5,00 5,06 4,00 4,67 

55 4,45 4,90 4,60 3,92 5,38 4,89 4,73 4,22 4,90 4,20 4,67 5,13 5,22 4,11 4,78 

60 4,55 5,00 4,70 4,08 5,50 5,00 4,82 4,33 5,00 4,30 4,67 5,25 5,33 4,33 4,89 

65 4,73 5,20 4,80 4,17 5,63 5,20 4,91 4,44 5,10 4,30 4,89 5,36 5,44 4,33 4,89 

70 4,82 5,30 4,90 4,25 5,88 5,33 5,09 4,56 5,20 4,53 4,89 5,50 5,56 4,44 5,00 

75 5,00 5,50 5,00 4,42 6,00 5,44 5,27 4,67 5,30 4,70 5,11 5,63 5,67 4,56 5,22 

80 5,18 5,80 5,10 4,58 6,25 5,56 5,45 5,00 5,52 4,90 5,33 5,75 5,89 4,67 5,44 

85 5,36 6,07 5,27 4,75 6,38 5,74 5,55 5,11 5,77 5,10 5,56 5,96 6,00 4,89 5,67 

90 5,64 6,31 5,50 4,92 6,63 6,00 5,82 5,44 6,00 5,40 5,78 6,13 6,11 5,11 5,78 

95 5,92 6,70 5,80 5,29 6,82 6,33 6,05 5,78 6,26 5,70 6,11 6,50 6,33 5,39 6,11 
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Príloha 7 Orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu úroveň črtovej EI dotazníka 

TEIQue-AF pre dievčatá (N=618) 

 

 

Faktory črtovej EI  

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 
Globálna 

úroveň EI 

Percentily 5 3,25 2,82 3,70 3,61 3,85 

10 3,73 3,04 4,01 3,89 3,96 

15 3,95 3,29 4,13 3,98 4,03 

20 4,09 3,43 4,22 4,10 4,13 

25 4,27 3,56 4,37 4,19 4,18 

30 4,37 3,66 4,44 4,24 4,26 

35 4,45 3,79 4,50 4,31 4,30 

40 4,59 3,88 4,58 4,39 4,38 

45 4,68 3,96 4,70 4,47 4,44 

50 4,78 4,04 4,84 4,53 4,49 

55 4,88 4,15 4,89 4,64 4,54 

60 5,05 4,21 5,00 4,69 4,59 

65 5,21 4,25 5,09 4,82 4,66 

70 5,31 4,37 5,24 4,92 4,80 

75 5,44 4,49 5,37 5,02 4,91 

80 5,59 4,59 5,50 5,20 5,00 

85 5,77 4,73 5,62 5,35 5,15 

90 5,96 4,92 5,82 5,63 5,35 

95 6,24 5,24 6,12 5,95 5,58 
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Príloha 8 Orientačné percentilové normy pre dimenzie dotazníka TEIQue-AF pre chlapcov (N=305) 

 

 
Seba- 

úcta 

Expresia 

emócií 

Seba- 

motivácia 

Regulácia 

emócií 

Črtové 

šťastie 

Črtová 

empatia 

Sociál. 

uvedom 

Impulzi-

vita 

Percepcia 

emócií 

Zvláda-

nie stresu 

Manaţ. 

emócií 

Optimiz-

mus 

Vzťah. 

kompeten. 

Adapta-

bilita 

Aserti-

vita 

Percentily 5 2,55 1,98 3,30 2,27 3,16 3,17 3,27 2,78 3,30 2,68 3,19 3,22 3,30 2,56 3,53 

10 3,41 2,70 3,40 2,84 3,57 3,50 3,64 3,11 3,50 3,25 3,56 3,50 3,56 2,95 3,67 

15 3,75 3,03 3,60 3,42 3,81 3,89 3,91 3,47 3,73 3,73 3,78 3,88 3,78 3,28 3,92 

20 4,09 3,40 3,70 3,50 4,13 4,00 3,91 3,56 4,00 4,00 3,89 4,00 3,89 3,44 4,11 

25 4,18 3,88 3,90 3,58 4,63 4,22 4,00 3,67 4,15 4,08 4,11 4,22 4,00 3,75 4,30 

30 4,36 3,95 4,00 3,75 4,75 4,33 4,23 3,89 4,30 4,15 4,22 4,32 4,11 3,84 4,33 

35 4,48 4,10 4,10 3,85 4,75 4,44 4,32 4,03 4,43 4,23 4,33 4,50 4,22 3,89 4,44 

40 4,64 4,30 4,30 4,08 4,88 4,56 4,64 4,22 4,50 4,30 4,44 4,50 4,33 3,89 4,44 

45 4,71 4,38 4,30 4,15 5,22 4,64 4,64 4,33 4,58 4,40 4,44 4,72 4,44 4,00 4,64 

50 4,91 4,50 4,40 4,17 5,25 4,67 4,73 4,44 4,75 4,50 4,62 4,88 4,56 4,11 4,73 

55 5,00 4,63 4,50 4,33 5,28 4,89 4,84 4,44 4,80 4,60 4,81 5,03 4,70 4,22 4,89 

60 5,09 4,70 4,60 4,50 5,50 5,00 5,00 4,56 4,90 4,70 5,00 5,13 4,89 4,33 5,00 

65 5,25 4,88 4,78 4,67 5,75 5,00 5,00 4,67 5,00 4,78 5,22 5,38 5,00 4,33 5,08 

70 5,41 5,00 4,90 4,83 5,88 5,17 5,09 4,67 5,05 4,80 5,33 5,44 5,11 4,44 5,11 

75 5,55 5,20 5,00 5,00 6,13 5,36 5,20 4,78 5,23 5,00 5,36 5,66 5,25 4,56 5,25 

80 5,64 5,30 5,10 5,08 6,13 5,56 5,36 4,89 5,40 5,10 5,44 5,88 5,44 4,67 5,44 

85 5,73 5,40 5,30 5,31 6,25 5,64 5,50 5,00 5,60 5,30 5,97 6,00 5,67 4,86 5,67 

90 5,87 5,55 5,50 5,50 6,57 6,00 5,91 5,27 5,80 5,65 6,11 6,19 5,89 5,06 5,95 

95 6,38 5,93 5,80 6,17 6,91 6,31 6,36 5,70 6,03 5,93 6,36 6,56 6,14 5,25 6,42 
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Príloha 9 Orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu úroveň črtovej EI dotazníka 

TEIQue-AF pre chlapcov (N=305) 

 

 

Faktory črtovej EI  

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 
Globálna  

úroveň EI 

Percentily 5 3,14 3,14 3,68 3,46 3,70 

10 3,68 3,27 3,78 3,81 3,87 

15 3,99 3,53 3,88 4,04 4,07 

20 4,20 3,71 4,02 4,18 4,13 

25 4,29 3,98 4,11 4,22 4,19 

30 4,50 4,02 4,30 4,29 4,30 

35 4,58 4,16 4,34 4,39 4,33 

40 4,62 4,25 4,41 4,56 4,43 

45 4,97 4,33 4,45 4,63 4,48 

50 5,08 4,37 4,53 4,69 4,63 

55 5,20 4,45 4,59 4,75 4,71 

60 5,28 4,51 4,78 4,85 4,78 

65 5,31 4,66 4,89 5,02 4,83 

70 5,40 4,74 5,03 5,09 4,88 

75 5,63 4,82 5,12 5,22 4,96 

80 5,80 4,91 5,23 5,45 5,11 

85 5,91 5,02 5,32 5,59 5,25 

90 6,14 5,25 5,44 5,83 5,37 

95 6,26 5,42 5,72 6,17 5,66 
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Príloha 10 Orientačné percentilové normy pre dimenzie dotazníka TEIQue pre ţeny (N=340) 

 

 
Seba- 

úcta 

Expresia 

emócií 

Seba- 

motivácia 

Regulácia 

emócií 

Črtové 

šťastie 

Črtová 

empatia 

Sociálna 

uvedom. 

Impulzi- 

vita 

Percepcia 

emócií 

Zvláda- 

nie stresu 

Manaţ. 

emócií 

Optimiz-

mus  

Vzťah. 

kompet. 

Adapta-

bilita 

Aserti-

vita 

Percentily 5 3,00 2,51 3,30 2,42 3,13 3,56 3,36 2,89 3,30 2,40 3,33 2,88 3,56 2,67 3,34 

10 3,64 3,20 3,40 2,83 3,63 4,00 3,82 3,33 3,71 2,70 3,56 3,63 3,89 3,11 3,56 

15 3,74 3,40 3,70 3,00 4,13 4,11 4,00 3,44 3,92 3,00 3,89 4,00 4,11 3,33 3,78 

20 3,93 3,70 3,80 3,17 4,38 4,33 4,18 3,67 4,20 3,20 4,00 4,13 4,44 3,56 4,00 

25 4,18 4,00 3,90 3,33 4,66 4,44 4,36 3,78 4,40 3,40 4,11 4,38 4,56 3,67 4,00 

30 4,36 4,20 4,00 3,42 4,88 4,59 4,36 3,89 4,50 3,60 4,33 4,63 4,70 3,89 4,11 

35 4,45 4,40 4,10 3,58 5,13 4,67 4,55 4,00 4,60 3,70 4,44 4,75 4,89 4,00 4,22 

40 4,55 4,50 4,24 3,75 5,25 4,89 4,64 4,11 4,80 3,90 4,60 4,88 5,00 4,11 4,44 

45 4,64 4,60 4,30 3,92 5,50 4,89 4,73 4,22 4,85 4,05 4,67 5,00 5,11 4,22 4,44 

50 4,82 4,80 4,40 4,00 5,63 5,00 4,82 4,39 4,90 4,20 4,78 5,13 5,22 4,22 4,61 

55 4,91 4,90 4,50 4,13 5,75 5,11 5,00 4,56 5,00 4,30 4,89 5,25 5,33 4,33 4,73 

60 5,00 5,10 4,60 4,25 5,88 5,22 5,09 4,62 5,10 4,40 5,00 5,38 5,44 4,44 4,89 

65 5,09 5,30 4,70 4,33 6,00 5,33 5,18 4,78 5,30 4,50 5,11 5,50 5,56 4,56 5,00 

70 5,18 5,50 4,80 4,42 6,13 5,56 5,27 4,78 5,40 4,70 5,22 5,75 5,67 4,67 5,11 

75 5,27 5,70 4,90 4,58 6,25 5,67 5,45 5,00 5,50 4,90 5,33 5,75 5,78 4,75 5,22 

80 5,36 5,90 5,00 4,75 6,38 5,78 5,55 5,11 5,60 5,00 5,56 6,00 6,00 4,89 5,33 

85 5,64 6,10 5,20 4,92 6,50 6,00 5,73 5,22 5,70 5,20 5,76 6,13 6,11 4,89 5,44 

90 5,82 6,40 5,40 5,08 6,63 6,22 5,91 5,33 5,90 5,40 5,99 6,38 6,22 5,11 5,67 

95 6,09 6,70 5,80 5,42 6,88 6,55 6,18 5,67 6,20 5,70 6,22 6,62 6,44 5,44 5,99 
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Príloha 11 Orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu úroveň EI 

merané dotazníkom TEIQue pre ţeny (N=340) 

 

 

Faktory črtovej EI  

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 
Globálna  

úroveň EI 

Percentily 5 3,35 2,84 3,53 3,62 3,71 

10 3,83 3,21 3,98 3,84 3,99 

15 4,08 3,39 4,21 3,99 4,13 

20 4,29 3,52 4,35 4,11 4,23 

25 4,49 3,60 4,49 4,24 4,31 

30 4,66 3,74 4,60 4,36 4,38 

35 4,84 3,86 4,71 4,45 4,48 

40 4,93 3,95 4,79 4,55 4,52 

45 5,07 4,08 4,89 4,62 4,62 

50 5,14 4,14 4,96 4,73 4,68 

55 5,23 4,22 5,06 4,83 4,75 

60 5,34 4,30 5,19 4,93 4,82 

65 5,42 4,41 5,27 5,03 4,88 

70 5,57 4,50 5,40 5,11 4,96 

75 5,67 4,62 5,52 5,21 5,06 

80 5,82 4,74 5,60 5,37 5,14 

85 5,96 4,93 5,72 5,54 5,30 

90 6,13 5,10 5,87 5,67 5,39 

95 6,28 5,39 6,12 5,99 5,58 
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Príloha 12 Orientačné percentilové normy pre dimenzie dotazníka TEIQue pre muţov (N=172) 

 

 
Seba- 

úcta 

Expresia 

emócií 

Seba- 

motivácia 

Regulácia 

emócií 

Črtové 

šťastie 

Črtová 

empatia 

Sociálna 

uvedom. 

Impulzi- 

vita 

Percepcia 

emócií 

Zvláda- 

nie stresu 

Manaţ. 

emócií 

Optimiz-

mus  

Vzťah. 

kompet. 

Adapta-

bilita 

Aserti-

vita 

Percentily 5 2,88 2,60 3,03 2,75 3,00 3,44 3,09 2,89 3,10 2,97 3,29 2,96 3,74 3,07 3,33 

10 3,36 2,90 3,40 3,17 3,54 3,81 3,48 3,22 3,40 3,50 3,56 3,54 4,11 3,37 3,59 

15 3,63 3,10 3,60 3,58 3,88 4,11 3,73 3,56 3,80 3,60 3,78 3,88 4,22 3,56 3,78 

20 3,82 3,30 3,70 3,67 4,00 4,22 4,00 3,78 4,00 3,80 4,00 4,13 4,33 3,67 4,00 

25 3,91 3,40 3,80 3,77 4,25 4,33 4,09 3,89 4,10 4,00 4,11 4,38 4,44 3,78 4,14 

30 4,00 3,60 3,90 3,92 4,50 4,44 4,27 4,00 4,20 4,10 4,22 4,50 4,56 3,89 4,22 

35 4,27 3,70 4,00 4,17 4,69 4,56 4,36 4,11 4,30 4,20 4,33 4,75 4,67 4,00 4,44 

40 4,38 4,00 4,10 4,25 4,88 4,67 4,55 4,22 4,40 4,30 4,44 4,88 4,78 4,11 4,44 

45 4,55 4,10 4,20 4,33 5,13 4,78 4,64 4,22 4,60 4,50 4,56 5,00 4,89 4,21 4,56 

50 4,73 4,20 4,30 4,46 5,25 4,78 4,77 4,33 4,70 4,65 4,67 5,13 5,00 4,33 4,67 

55 4,83 4,40 4,40 4,58 5,39 4,89 4,91 4,44 4,80 4,90 4,78 5,25 5,11 4,44 4,78 

60 4,91 4,58 4,50 4,67 5,60 5,00 5,09 4,56 4,90 4,98 4,89 5,38 5,22 4,56 4,89 

65 5,00 4,70 4,55 4,83 5,75 5,11 5,18 4,67 5,10 5,05 5,00 5,50 5,33 4,67 5,00 

70 5,27 4,80 4,70 4,92 5,88 5,33 5,36 4,78 5,11 5,20 5,22 5,63 5,44 4,78 5,11 

75 5,43 5,10 4,80 5,00 6,00 5,44 5,45 4,89 5,30 5,30 5,31 5,88 5,56 4,86 5,22 

80 5,58 5,20 5,00 5,25 6,18 5,56 5,55 5,11 5,50 5,40 5,49 6,00 5,78 5,00 5,27 

85 5,73 5,50 5,10 5,50 6,38 5,67 5,64 5,33 5,60 5,50 5,78 6,25 5,89 5,01 5,44 

90 5,91 5,80 5,30 5,81 6,50 6,00 5,79 5,44 5,70 5,77 6,11 6,38 6,00 5,11 5,56 

95 6,25 6,14 5,50 6,03 6,75 6,37 6,36 5,89 6,04 6,04 6,37 6,50 6,22 5,59 5,89 
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Príloha 13 Orientačné percentilové normy pre faktory a globálnu úroveň EI 

merané dotazníkom TEIQue pre muţov (N=172) 

 

 

Fakory črtovej EI  

Well-being Sebakontrola Emocionalita Sociabilita 
Globálna  

úroveň EI 

Percentily 5 3,06 3,32 3,61 3,35 3,74 

10 3,62 3,66 3,83 3,88 3,92 

15 3,97 3,81 3,96 4,01 4,07 

20 4,16 3,88 4,09 4,10 4,17 

25 4,26 3,98 4,22 4,22 4,25 

30 4,45 4,07 4,36 4,32 4,32 

35 4,64 4,19 4,43 4,49 4,40 

40 4,80 4,25 4,53 4,55 4,45 

45 4,92 4,34 4,62 4,64 4,56 

50 5,02 4,45 4,70 4,72 4,68 

55 5,15 4,55 4,77 4,80 4,74 

60 5,24 4,65 4,83 4,85 4,81 

65 5,33 4,74 4,92 4,97 4,88 

70 5,47 4,83 5,02 5,04 4,93 

75 5,63 4,93 5,11 5,14 4,99 

80 5,74 5,06 5,22 5,33 5,09 

85 5,85 5,24 5,35 5,42 5,26 

90 6,07 5,45 5,60 5,69 5,37 

95 6,33 5,74 5,90 5,97 5,51 
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