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Sociální a emoční inteligence a její místo v osobnostním a sociálním rozvoji 

Miroslav Procházka 

V kurzech, které jste v rámci projektu absolvovali, jsme uvažovali o tom, jak s druhými komunikovat a 

jak se chovat v týmu, v jehož rámci budete realizovat nově nabyté znalostí a dovednosti. Možná jste 

během těchto kurzů osobnostně a sociálního rozvoje cítili, že naše chování je v profesní (formální) 

komunikaci stále podrobováno vnějšímu zadání. Něco není vhodné říci, něco ano, nějakých projevů 

těla je nutno se vystříhat, jiné jsou pro podporu komunikace vhodné, viděli jsme, že určitý styl 

komunikace je negativní atd. Bylo by však velkým omylem, vnímat naši komunikaci s druhými lidmi jen 

jako soubor nějakých doporučení či technik. Jde o mnohem více. Nahlédněme nyní ve zkratce do 

oblasti dovedností, které Vám umožní nejen získat místo mezi druhými, ale také si mezi ostatními 

udržet přirozenou autoritu.  

 Já a druzí – sociální inteligence  

Každý z nás reaguje určitým způsobem na podněty okolního světa. Vyjadřujeme své pocity a 

myšlenky, přijímáme či odmítáme názory a postoje ostatních. V řadě životních situací 

vstupujeme do vzájemných vztahů, jejichž kvalita v mnohém záleží na naší schopnosti 

porozumět druhým lidem i sobě samému.  

Jsou však nějaké cesty k lepšímu pochopení sebe sama a poznávání druhých?  

Lze rozvíjet zdravé sebehodnocení a přiměřené sebevědomí?  

Co podmiňuje to, že si nás lidé váží, že nás respektují či naopak?  

Na čem vlastně závisí naše sociální úspěšnost?  

Je v tomto směru jistě důležité, jakou máme kvalifikaci, odborné znalosti, jak zvládáme 

studijní či pracovní úkoly, jaký máme vzhled nebo povahu. Neméně podstatné však je, jak 

komunikujeme a jak jednáme s druhými. Schopnost komunikovat a řešit s druhými jednotlivé 

sociální situace začala být v 70. a 80. letech 20. století popisována jako jakási „sociální“ 

inteligence. Americký psycholog, profesor na Harvardské univerzitě, Howard Gardner 

v tomto směru hovořil o tzv. personálních inteligencích – inter- a intra- personální inteligenci.  

Intrapersonální inteligence představuje schopnost zkoumat a poznávat vlastní já, své pocity, 

nutnost porovnávat vliv okolních lidí se svými rozhodnutími, se svým jednáním. Tato 

schopnost nám umožňuje v různých situacích usměrňovat své pocity a vystupování nebo 

rozhodování. Takto disponovaní lidé se projevují silnou nezávislostí, vůlí, vždy mají 

vyhraněné názory, jdou cestou vlastního stylu a rádi jsou sami. Autor této teorie zdůrazňuje 
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to, jak je důležité a 

podstatné mít jasný pohled na sebe sama a jak je významné umět ze svého „já“ vycházet při 

rozhodování v různých situacích. Být si jistý sám sebou, nenechat se ovládnout pocitem, že 

pracuji s druhými se sebezapřením, netrápit se tím, že mi druzí neumožnili prosadit názor, ale 

umět jej přesto kultivovaně sdělit. 

Interpersonální inteligence představuje schopnost vnímat pocity jiných lidí, rozlišovat jejich 

emoce, cíle a záměry chování a problémy ve vztazích. Takto disponovaní lidé se projevují 

svou schopností ovlivnit skupinu lidí, stávají se přirozenými vůdci. Rádi mají kolem sebe 

velké množství přátel, působí jako rodinní „stmelovatelé“ a mají velké množství 

společenských aktivit.  

 

 Já a druzí – emoční inteligence 

Ve zkoumání vlastností člověka, které mu umožňují udržet si v osobních i pracovních 

vztazích dobrou úroveň, nejdále pokročili američtí psychologové, především Daniel Goleman. 

Přišli s tvrzením, že to nejpodstatnější pro náš život je udržení souladu mezi rozumem a 

emocemi. Začíná se v tomto směru hovořit o emoční inteligenci, tedy o schopnosti člověka 

rozpoznávat podobu, škálu vlastních i cizích pocitů, emocí a umět této schopnosti pozitivně 

využít, a to jak ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu k druhým lidem. V tomto pojetí je 

emoční inteligence tvořena faktory dvojí povahy – schopnostmi vztahujícími se k sobě 

samému a schopnostmi ve vztahu k druhým. 

Mezi schopnosti vztahující se k sobě samému patří: 

- schopnost sebeuvědomění, 

- schopnost sebeovládání, 

- schopnost sebemotivace. 

Abychom mohli o někom říci, že je emočně „inteligentní“, je nejprve velmi důležité, zda se 

naučil vnímat vlastní emoce. Vždyť pokud se nevyznáte ve svých citech, nebudete si nikdy 

jisti, zda dokážete zareagovat při jednání s druhými lidmi odpovídajícím způsobem. Pro 

někoho je tento úkol poměrně snadný, funguje mu v tomto směru dobře intuice, ale mnohým 

z nás cit pro vlastní emoce chybí. Nikdo však není bez šance.  

K uvědomění si vlastních kladů a záporů stačí jen ochota k hledání. A nutné je také to, abyste k sobě 

byli v tomto směru upřímní. Upřímnost je pro porozumění sobě samému nesmírně důležitá vlastnost. A 

kdo jí disponuje, má na celý život vyhráno. Je sice pravdou, že za upřímnost se platí, že existují 

dokonce i obory, profese, kde se zdánlivě upřímnost nenosí, ale nakonec poctivý názor přeci jen 
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převládne. A v takové 

situace věříme a u Vás doufáme. Hodně úspěchů v práci i osobním životě Vám přeje tým autorů této 

publikace.  


