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Pﬁedmluva nakladatele
MSCEIT – Test emoční inteligence, jehož autory jsou J. D. Mayer, P. Salovey a D. R. Caruso, jsme vybrali jako nejvhodnější test
v této oblasti pro českou adaptaci a zařadili ho do edičního plánu našeho nakladatelství již před několika lety. Práce na adaptaci však
byly zahájeny, až když se jich v roce 2010 úspěšně ujali PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. a PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Náročnost adaptace a tedy i doba, kterou si převod vyžádal, je dána především požadavky na kvalitu vlastní metody a složitostí
algoritmu vyhodnocování. Každá položka vyžadovala nejen optimální překlad, ale musela být ještě upravována vzhledem ke konceptu každé ze škál, ve které je použita, a upravována i vzhledem ke způsobu skórování a vyhodnocování. Proto bylo nutné každou
variantu znění položek prověřovat na malém pilotním vzorku, a tak před vznikem konečné verze, kterou jsme použili pro sběr dat,
existovalo mnoho pracovních verzí. Konečná verze byla s využitím zpětného překladu konzultována a upravována s autorským týmem
v nakladatelství MHS, které je vlastníkem práv originální metody.
Na této práci spolupracovali v rámci odborných praxí i studenti psychologie především z pražské a olomoucké katedry psychologie. Jejich nápady a návrhy pro stanovení konečné verze byly zásadní, a všem patří poděkování za pomoc a spolupráci.
Vyhodnocování metody je vzhledem k náročnosti použitých algoritmů možné pouze v počítačové formě, a neexistuje tedy jiná
možnost vyhodnocování. Přesto lze metodu standardně administrovat nejen v elektronické verzi, ale i ve verzi tužka-papír, ovšem
odpovědi je nutné pro vyhodnocení přepsat do počítačového systému.
Tento test emoční inteligence je jistě zajímavým rozšířením nejen individuální psychodiagnostiky, ale i rozšířením výzkumných
a badatelských možností. Přeji všem uživatelům metody mnoho úspěchů.

Václav Havlůj
Hogrefe – Testcentrum
Praha, prosinec 2012
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1. Úvod
Emoční inteligenci se věnuje rychle se rozvíjející
vědecký výzkum, jenž zahrnuje různé oblasti jednání
ovlivněného emocemi. Jako předmět vědeckého
zkoumání se samotný pojem emoční inteligence
poprvé objevil na počátku 90. let minulého století.
Od té doby byl přesněji definován a zájem o něj
narůstal nejen v populárních médiích, ale díky jasnějšímu formálnímu vymezení a objevujícím se konkrétním možnostem využití i v odborných kruzích.
Autoři J. D. Mayer, P. Salovey a D. R. Caruso přispěli
k výzkumu emoční inteligence podstatným dílem
a MSCEIT – Test emoční inteligence je výsledkem
jejich úsilí. Následující kapitola představuje test
MSCEIT a pojednává o tom, k čemu má tato
metoda sloužit a jaké jsou možnosti její aplikace.

Struãné pﬁedstavení metody MSCEIT
– Testu emoãní inteligence
Cílem metody MSCEIT – Test emoční inteligence (MSCEIT je zkratka pro Mayer-SaloveyCaruso Emotional Intelligence Test) je měření
emoční inteligence. Jde o výkonový test, což znamená, že lidé místo prostého odpovídání na otázky
týkající se posouzení jejich emočních schopností
přímo plní úkoly a řeší emoční problémy. MSCEIT
navazuje na tradici inteligenčních testů, která byla
značně ovlivněna současným rozvojem vědeckého
poznání v oblasti emocí a jejich funkcí.
MSCEIT se vyvinul z prvních publikovaných
výkonových metod zaměřených na zjišťování míry
emoční inteligence (Mayer, Di Paolo, & Salovey,
1990; Mayer & Geher, 1996). Tyto první metody
byly použity pro vytvoření Multifaktorové škály
emoční inteligence (Multifactor Emotional Intelligence Scale, MEIS), která byla první komplexní
výkonovou metodou určenou k měření emoční
inteligence (Mayer, Salovey, & Caruso, 1997). Test
MSCEIT vychází přímo ze škály MEIS.
Odpovědi v MSCEIT přímo odrážejí schopnosti
respondentů řešit emoční problémy. Skóry by tedy
měly být relativně nezávislé na respondentově
sebepojetí, stylu odpovídání, emočním nastavení či
jiných intervenujících vlivech.
Emoční inteligenci můžeme stručně popsat
pomocí jediné celkové úrovně výkonu, můžeme ji

však i rozdělit na oblast zkušenostní a strategickou.
Tyto oblasti jsou založeny na modelu emoční inteligence, jenž tvoří hlavní teoretický základ výzkumu.
MSCEIT je první metoda, která přináší validní skóry
pro všechny čtyři základní složky emoční inteligence,
jimiž jsou 1. schopnost adekvátně vnímat emoce,
2. schopnost využívat emoce k podpoře myšlení
a kreativity a efektivnějšímu řešení problémů,
3. schopnost porozumět emocím a 4. schopnost
řídit emoce ve prospěch osobního růstu. Model
podrobněji popisují Mayer a Salovey (1997).
MSCEIT je metoda jak spolehlivá, tak validní.
Detailnější popis validizačního procesu přináší kapitola 6. Obecně můžeme říci, že schopnosti, jež
metoda měří, se podstatně liší od skórů hlavních
osobnostních dotazníků, testů obecné inteligence
či jiných podobných metod. Ačkoli tedy MSCEIT
disponuje vysokou mírou reliability i validity, to, co
měří, nedokáže zachytit žádný jiný test ani kombinace testů. Korelace s jinými metodami jsou přinejlepším velmi nízké. Normalizace metody MSCEIT
v Severní Americe proběhla na vzorku 5000 respondentů. Bližší popis vzorku je uveden v kapitole 5.
Odpovědi jsou v MSCEIT skórovány elektronicky, což umožňuje rychlé vygenerování všech
skórů společně s grafickým a textovým popisem
získaných výsledků.
Hlavními přednostmi metody MSCEIT jsou:
• možnost stanovení celkové úrovně emoční
inteligence u osob starších 16 let na základě
výkonových skórů
•

dva dílčí skóry reprezentující dvě oblasti
emoční inteligence: emoční prožívání
a emoční usuzování

•

stanovení úrovně všech čtyř složek emoční
inteligence

•

prokázaná spolehlivost a výborná prediktivní
validita

•

dlouhá tradice psychometrického vývoje
metody

•

standardizace na velkém vzorku 5000
respondentů
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•

nenáročnost administrace a zajímavost
pro respondenty

•

jednoduché skórování a okamžité výstupy

Kdo mÛÏe s MSCEIT pracovat?
Uživatelé MSCEIT by měli rozumět principům
a omezením měření v psychologii a měli by být též
obeznámeni se Standardy pro pedagogické a psychologické testování, které v Americe publikovaly
American Educational Research Association (AERA;
Americká asociace pro výzkum ve vzdělávání), American Psychological Association (APA; Americká psychologická asociace) a National Council on Measurement in Education (NCME; Národní rada pro
měření v oblasti vzdělávání) (1999).1 K administraci
testu MSCEIT se vyžaduje, aby administrátoři disponovali znalostmi zaměřenými na diagnostiku a testování a interpretaci metody.

MoÏnosti aplikace metody MSCEIT
Emoční inteligence je relativně nový pojem.
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně představuje
jeden ze základních aspektů osobnosti, očekává se
od ní možnost uplatnění v mnoha životních situacích.
Z tohoto důvodu může metoda poskytnout cenné
poznatky v oblasti organizační, vzdělávací, klinické,
zdravotní nebo výzkumné. K potenciálním uživatelům metody lze zahrnout psychology, psychiatry, specialisty pro výběr a rozvoj lidských zdrojů, lékaře, sociální pracovníky a kariérní poradce.

Pracovně organizační sféra
MSCEIT má všestranné uplatnění ve firemním
prostředí. Např. při výběrovém řízení na pozice, kde
může emoční inteligence pozitivně ovlivnit efektivitu
práce, mohou zaměstnavatelé (prostřednictvím personalistů, poradců v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
psychologů nebo speciálně zacvičeného personálu)
použít MSCEIT jako screeningovou metodu. Tímto
1

V ČR tyto standardy vydalo Testcentrum v roce 2001.
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způsobem může MSCEIT pomoci při náboru emočně
inteligentních, a tedy potenciálně úspěšných pracovníků. V kombinaci s dalšími zdroji informací, jako jsou
přijímací pohovor či jiné testovací metody, může
MSCEIT učinit výběrový proces spolehlivějším a efektivnějším. Jako příklad lze uvést výsledky studie (Rice,
1999), podle níž mají zaměstnanci s vysokým skórem
emoční inteligence vyšší pravděpodobnost vyniknout
na pozicích, kde se přichází do kontaktu se zákazníkem. Je však třeba zdůraznit, že spoléhání
výlučně jen na výsledky MSCEIT při výběrovém
procesu není etické. Caruso a Wolfe (2001) publikovali seznam povolání s příslušnými úrovněmi
emoční inteligence, které se u každého z nich obecně
očekávají. Pokud je MSCEIT administrován po přijímacím pohovoru s cílem získat více informací o vhodných kandidátech, doporučuje se – i když to není
nezbytné – mít připravenou analýzu pracovní pozice.
Výsledek v testu MSCEIT však rozhodně nesmí být
důvodem pro ukončení pracovního poměru.
Je možno test použít také u stávajících zaměstnanců pro ohodnocení jejich aktuální úrovně fungování a duševní pohody. Tímto způsobem lze do jisté
míry odhadnout, pro které pracovní pozice je
emoční inteligence důležitá více a pro které méně.
MSCEIT pomůže kvalifikovaným odborníkům při přípravě „na míru šitých“ programů zaměřených na
rozvoj emocionálních dovedností a emočního fungování jednotlivých zaměstnanců nebo i organizace
jako celku. Později lze metody využít také pro
posouzení dopadu a efektivnosti tréninkového programu nebo míry doporučených změn (pokud test
administrujeme před aplikací programu nebo po ní).
Další oblastí využití je skupinový či týmový rozvoj. Efektivní a bezproblémová týmová práce je
z velké části ovlivněná tím, nakolik známe slabé
a silné stránky každého člena týmu a jak dokážeme
jeho přednosti zúročit. Identifikace a sdílení těchto
informací může být zkušeností jež skupinu sblíží,
sjednotí a posílí.
Existují jistě i jiné možnosti využití metody
MSCEIT v organizačním a pracovním prostředí.
Bohatým zdrojem dalších užitečných podnětů
v tomto směru je MHS Organizational Effectiveness
Group (http://eqi.mhs.com), což je tým odborníků,
jehož cílem je pomáhat vedoucím pracovníkům při
vytváření efektivních systémů výběru a rozvoje pracovního personálu.

Vzdělávací prostředí

Nápravná zařízení

MSCEIT je využitelný také ve vzdělávacích institucích, jako jsou střední nebo vysoké školy. Může
pomoci školním psychologům a poradcům identifikovat žáky a studenty, kteří mají potíže s adekvátním přizpůsobením sociálním požadavkům, a proto
mají větší tendenci reagovat na ně problémovým
chováním, jako je kouření, konzumace alkoholu
nebo aktivity spojené s násilím (Rubin, 1999; Trinidad & Johnson, 2002). Školním a kariérním poradcům mohou výsledky v testu MSCEIT sloužit také
jako podklad pro diskusi o možnostech výběru
povolání nebo dalšího vzdělávání. Kdyby měl například student potíže s využíváním a ovládáním
emocí, a tedy i se zvládáním stresu, povolání s vysokým stupněm psychické zátěže typu letecký dispečer by zřejmě nebylo tou nejrozumnější volbou. Na
druhé straně, kdyby studentův profil EQ naznačoval aktuální nízkou úroveň interpersonálních
dovedností, poradce by mu mohl doporučit zúčastnit se kurzu nebo tréninkového programu zaměřeného právě na tuto oblast.

Podle toho, co naznačují výsledky nedávného
výzkumu, mohou nízké skóry emoční inteligence
(především u mužů) souviset se zvýšeným výskytem
násilí a konzumace drog (viz kapitola 6). Z toho
důvodu lze skóry v MSCEIT využít v kombinaci
s právními a dalšími relevantními údaji z nápravných institucí k sestavování individuálních plánů
intervence a nápravy.

Klinická pracoviště
V psychodiagnostice může MSCEIT sloužit
k posouzení celkové úrovně emoční inteligence
jakožto schopnosti vnímat, využívat, chápat a zvládat emoce. Odborníci budou moci díky testu
pomoci svým klientům k lepšímu porozumění sobě
sama a případně nastínit oblasti a plány pro rozvíjení emočního poznání.
Klientům, kteří se necítí jisti ohledně své schopnosti odhadovat emoce u druhých lidí, může být
MSCEIT zdrojem povzbudivé zpětné vazby. Naopak
těm klientům, kteří se soustavně podivují chování
ostatních, metoda nabídne možná vysvětlení,
odkud jejich údiv a zmatení pocházejí. Pro vysoce
intelektuálně zaměřené klienty (ale nejen pro ně)
bude teorie, logické zdůvodnění a vědecký výzkum, na nichž je MSCEIT postaven, příležitostí
a motivací zamyslet se nad svým citovým prožíváním a mluvit o něm.

Výzkum
MSCEIT lze využít tam, kde je potřeba komplexní metody na měření emoční inteligence. Najde
tedy uplatnění v pedagogickém, klinickém, lékařském nebo pracovně organizačním výzkumu.
Metoda MSCEIT i její předchůdci byly výzkumem
hodně využívány. Tento typ aplikace je také velmi
žádoucí, neboť empirický výzkum umožňuje lépe
definovat psychometrické vlastnosti a validitu
metody, jakož i vymezit možnosti jejího využití.
V současné době se MSCEIT uplatňuje v mnoha
výzkumných oblastech, jež zahrnují základní
výzkum inteligence a emocí, klinický výzkum týkající se neuropsychologického testování, ale také
aplikované studie na školách, univerzitách nebo
v organizacích. Jelikož je emoční inteligence relativně nedávno zavedený pojem, stále se o ní
můžeme dozvídat něco nového. Autoři i původní
vydavatel testu MSCEIT výzkumné užívání metody
podporují a budou se snažit být v této oblasti co
nejvíce nápomocni.

Preventivní programy
MSCEIT slouží k posouzení schopnosti vnímat,
využívat, chápat a zvládat emoce. Zlepšování
těchto dovedností zvyšuje míru kompetence
v efektivní interakci s ostatními a zvládání obtížných
situací. Z toho vyplývá, že MSCEIT může napomoci
při předcházení sociálním a interpersonálním problémům a zvýšit pravděpodobnost úspěchu v interpersonálních vztazích. Trénink v oblasti emoční
inteligence může v obecné míře obohatit život
a osobní rozvoj člověka o nové důležité aspekty,
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neboť ho naučí lépe se vyrovnávat s nároky prostředí a rozvine jeho schopnost úspěšného fungování (viz Cobb & Mayer, 2000; Salovey & Sluyter,
1997).

Zásady práce s testem
Doporučujeme, aby byl test pokud možno používán jako součást komplexnějšího diagnostického procesu společně s jinými diagnostickými metodami
a dalšími dostupnými informacemi (jako např. rozhovory, jiné diagnostické nástroje a pozorování). Na
výsledky v MSCEIT by se mělo v první řadě nahlížet
jako na důležité oblasti zaměření, které budou dál
prozkoumány i pomocí jiných metod, čímž se dospěje
k vyváženějšímu a širšímu profilu respondenta.
Jelikož je administrace metody jednoduchá,
administrátor nepotřebuje žádný komplexnější trénink. Kromě instrukcí popsaných v následující podkapitole (Kvalifikace uživatele) by však měl být obeznámen s postupy, jak předcházet zkreslením
výsledků, jak provádět debriefing (závěrečné informování respondentů) a jak získat informovaný souhlas. „Informovaný souhlas“ znamená, že respondenti musí vědět, proč se MSCEIT používá, a musí
své odpovědi poskytnout dobrovolně. Test by
neměl být prezentován zavádějícím způsobem.
Respondenti by měli test vyplnit samostatně.
Pokud se respondent v průběhu testování na cokoli
zeptá, dotazy je třeba zodpovědět tak, aby jimi respondent nebyl ovlivněn. Jelikož je však mnohdy
obtížné odhadnout, jestli případné komentáře respondentovy odpovědi ovlivní nebo ne, nejlepší je
odložit zodpovězení všech dotazů až na dobu po
dokončení testu. Po dokončení by měl administrátor také pokud možno respondentovi sdělit, co
odpovědi v testu znamenají a jakým způsobem
budou výsledky použity. Kompletní debriefing ale
vyžaduje plnou znalost způsobu skórování a interpretace. To znamená, že debriefing, individuální
hodnocení a interpretace testu by měl provádět jen
ten, kdo je v této oblasti kompetentní.
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Kvalifikace uÏivatele
Hodnocení výsledků v testu MSCEIT by měl vždy
provádět kvalifikovaný psycholog nebo jiný odborník,
který má dostatečné znalosti v oblasti testování, psychometriky, normálního lidského chování i psychopatologie. Odborníci, kteří budou užívat MSCEIT v klinickém, pracovním, vzdělávacím nebo výzkumném
prostředí, by měli znát Standardy pro pedagogické
a psychologické testování (Testcentrum, Praha 2001).
Kvalifikovaní uživatelé v klinické sféře by měli taktéž
být členy odborných asociací, které disponují vlastními etickými standardy psychologického a pedagogického testování, nebo diplomovanými odborníky
v oblasti psychologie, vzdělávání, lékařství, sociální
práce, popřípadě jiných příbuzných oborů.
Uživatelé bez formálního psychologického vzdělání musí ještě před zakoupením MSCEIT – Testu
emoční inteligence získat certifikát uživatelů této
metody. Absolvování certifikačního programu však
doporučujeme pro všechny uživatele. Je nutno, aby si
všechny osoby zodpovědné za administraci a vyhodnocování testu, a to bez ohledu na kvalifikaci,
pozorně přečetly tuto příručku, před tím než začnou
s nástrojem pracovat. Osoby, které ale přišly do kontaktu s testem MSCEIT pouze prostřednictvím této
příručky, nejsou vhodnými a kvalifikovanými uživateli
metody. Na závěr je také nutno dodat, že všichni uživatelé testu MSCEIT by se měli opakovaně vracet
k těm částem příručky, jež popisují principy administrace a interpretace metody, aby se ujistili, že se zásady
a postupy pořád dodržují přesně a správně.

Obecn˘ pﬁehled pﬁíruãky
Tato příručka obsahuje nezbytné informace
potřebné k úplnému porozumění metody MSCEIT.
Kapitola 2 přináší přehled o rozvíjejícím se konceptu
emoční inteligence a o teoretické podstatě testu
MSCEIT a jiných příbuzných testů. Postup administrace a skórování je podrobně popsán v kapitole 3, na
niž navazuje kapitola 4, věnovaná otázkám interpretace. Kapitoly 5 a 6 popisují normalizační a standardizační data, jakož i údaje o spolehlivosti a validitě. Příručku uzavírá kapitola 7, jež přináší závěrečné sdělení
a doporučení k dalšímu výzkumu.

2. Emoãní inteligence a zpÛsoby jejího mûﬁení
Termín „emoční inteligence“ má v současné
době celou škálu významů, což je zčásti způsobeno
historickým vývojem pojmu. V následující části
podáme stručný přehled tohoto vývoje.

Historick˘ v˘voj pojmu emoãní
inteligence
Období mezi rokem 1900 a 1969, kdy byla psychologie pořád ještě mladá věda, se vyznačovalo
tím, že se inteligence a emoce zkoumaly převážně
odděleně. Zhruba od roku 1900 se inteligence
začala rýsovat jako samostatná výzkumná oblast –
rozvinulo a zkoumalo se psychologické testování
a prohlubovalo se pochopení jeho podstaty (Brody,
2000). V oblasti emocí měly první pokusy
o vědecké bádání spíše charakter dilematu „vejce
nebo slepice“, tedy například jestli duševní děje
předcházejí fyziologické aktivitě, nebo je tomu
opačně. Další důležitá otázká byla, zda mají emoce
stejný význam u všech lidí nebo jsou kulturně
determinovány a individuálně jedinečné (přehled
podává Ekman, 1973).
V období mezi lety 1970–1989 se výzkum začal
ubírat novým směrem. Ačkoli byly inteligence
a emoce pořád chápány jako oddělené výzkumné
koncepty, v této nové etapě došlo k jejich první
integraci v rámci oblasti „kognice a afektu“, v níž
se odborníci pokoušeli nalézt určité zákonitosti
ohledně toho, kdy emoce vznikají a jaký mají
význam. Darwinovu myšlenku, že emoce se vyvinuly mezidruhově a jsou univerzálně chápány
všemi lidmi, do značné míry potvrdil výzkum
Ekmana (1973). U lidí s depresí nebo bipolární
maniodepresivní poruchou začal být systematicky
sledován vliv emocí na myšlení. Dokonce i odborníci na umělou inteligenci se začali zajímat o to,
je-li možné zkonstruovat expertní systémy (ve
smyslu počítačových programů), jež by byly
schopny porozumět emocím postav v příbězích
(přehled této tematiky poskytuje Meyer, 2001).
Ačkoli se pojem emoční inteligence v této době
v ojedinělých případech již používal, nikdy nebyl
nijak definován ani popsán – nejspíše proto, že
základní koncept se ještě vyvíjel, a nebylo tudíž
možné jej adekvátně vysvětlit. Z toho důvodu lze

definice, které byly v tomto období formulovány,
pokládat spíše za předchůdce koncepce. Jako příklad lze uvést Paynovu (1986) nepublikovanou
disertační práci, v níž uvádí:
„Fakta, významy, pravdy, vztahy atd. [emoční
inteligence] jsou ty, jež existují ve sféře emocí.
City jsou tedy fakty… Významy jsou cítěné
významy, pravdy jsou pravdy emoční, vztahy
jsou vztahy interpersonální. A problémy, které
řešíme, jsou problémy emoční – to znamená,
jsou to problémy týkající se toho, jak cítíme
(s. 165).“
Takto vypadá cesta k definici emoční inteligence. Myšlenka „cítěných významů“ nebo prohlášení, že „city jsou fakta“, jsou tady však využívány spíše ve smyslu nevysvětlených sloganů než
objasňujících konceptů. Pokud vůbec dávají slovní
obraty tohoto druhu smysl, pak jenom při zpětném
pohledu z hlediska současných teorií. Právě
proto se definice tohoto typu neujaly. Jiná vymezení často popisovala emoční schopnosti, nepodařilo se jim však explicitně připustit možnost existence samostatné emoční inteligence (např.
Gardner, 1983, s. 239).
Oblast emoční inteligence se ve svém konečném smyslu etablovala v letech 1990 až 1993.
V roku 1990 autoři Salovey a Mayer zpracovali většinu výše uvedeného materiálu v přehledové studii,
na jejímž základě pak byla vypracována teorie
emoční inteligence. Článek přímo poukazoval na
to, že různorodé a zdánlivě nepříbuzné vědní
oblasti jako estetika, výzkum mozku, měření inteligence, umělá inteligence nebo klinická psychologie
se všechny dotýkají téhož jevu: jistého typu inteligence, jenž byl do té doby přehlížen. Článek se
dále zabýval potenciálně rozpornou podstatou
spojení „emoční inteligence“ a kromě první formální definice tohoto pojmu v něm byl rozpracován i výklad souvisejících dovedností. V doprovodu
k článku – což nás teď obzvlášť zajímá – byla
vydána i první výkonová metoda speciálně vytvořená pro měření aspektů emoční inteligence
(Mayer, DiPaolo, & Salovey, 1990). Po třech letech
pak úvodník časopisu Intelligence (Mayer & Salovey, 1993) vyzval vědce, aby se touto novou oblasti
začali seriozně zabývat. Díky tomu všemu se toto
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období považuje za počátek systematického zkoumání emoční inteligence (např. Epstein, 1998;
Goleman, 1995, s. 43; 1998, s. xiv; Sternberg,
1997; 2001; Weisinger, 1995, s. xvii).
Poněkud zvláštní obrat přišel v letech 1994 až
1997. Bylo to právě v této době, kdy byl pojem
„emoční inteligence“ popularizován psychologem
a žurnalistou Danielem Golemanem a jeho knihou
Emotional Intelligence (1995), volně vycházející
z článků a prací mnoha jiných autorů. Goleman
spolu s dalšími se pojmu chopili a udělali z něj
transparent pro zavedení nového přístupu ve
výzkumu i veřejné politice. Podle zmíněné knihy
a dalších populárních výkladů, které ji doprovázely,
byla emoční inteligence chápaná jako víceméně
nejlepší prediktor životního úspěchu, jenž je
dostupný komukoli a v podstatě se blíží pojmu
„charakter“ (Mayer, Salovey a Caruso však nikdy
nic takového netvrdili). Kombinace působivého
autorského stylu, příslibů vyplývajících z konceptu
a jeho vágního popisu vyvolala v nové, a teď již
hodně nepřesně vymezené oblasti, doslova explozi
čilé aktivity.
Následkem popularizace byla definice emoční
inteligence změněna. Goleman (1995) ji z velké
části ztotožnil s dobrým společenským chováním.
Emoční inteligence tedy v povědomí lidí získala
mnohem širší význam, než k jakému se dopracovala
vědecká literatura. Jak napsal Mayer v roce 1999,
„...význam pojmu emoční inteligence byl příliš
rozšířen. Emoční inteligence je teď populárními autory definována na tucet způsobů
– obyčejně jako soubor osobnostních charakteristik jako „empatie, motivace, vytrvalost,
vřelost a sociální dovednosti“. Dr. Salovey,
dr. Caruso a já nazýváme tyto definice
„smíšenými modely“, protože spojují dohromady značně různorodé aspekty osobnosti.
Buďme však ohledně těchto seznamů upřímní.
Jsou v nich obsaženy proměnné, jež přesahují
to, co se míní pojmem „emoce“ nebo „inteligence“ nebo co by si uvážliví lidé představili
pod termínem „emoční inteligence“ (Mayer,
1999).
K dispozici je celá řada testů na měření silných
stránek osobnosti, jako jsou nezávislost, empatie,
sociální dominance nebo asertivita. Jako typický
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příklad lze uvést Kalifornský osobnostní inventář
CPI (Gough & Bradley, 1996). Některé z těchto
metod, měřících aspekty duševní pohody, zdraví
a pozitivních vlastností osobnosti, jsou právě díky
široce vymezené populární Golemanově definici
některými lidmi považovány za testy emoční inteligence (např. Bar-On, 1997; Epstein, 1998; Mehrabian & Epstein, 1972; Shoda, Mischel, & Peake,
1990; Seligman & Schulman, 1986). Ačkoli jsou
mnohé z nich ve své oblasti dobré, neměří emoční
inteligenci ve smyslu, který se uplatňuje tady, tedy
jako schopnost usuzovat o emocích a využívat
emoce k zefektivnění myšlení. MSCEIT se od těchto
metod liší ve svém teoretickém základu, historickém původu i empirickém provedení (podrobnější
diskusi ohledně této odlišnosti přinášejí Mayer,
2001; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000a; 2000b).
Empirická nezávislost testu je podrobněji rozebrána
v kapitole 6 v úseku zabývajícím se mezitestovými
korelacemi.
Období od roku 1997 představovalo, pokud jde
o pojem emoční inteligence, období objasňování
a empirického výzkumu. Velký podíl této činnosti se
týkal právě testu MSCEIT nebo jeho předchůdců.

âtyﬁsloÏkov˘ model emoãní
inteligence
Teorie emoční inteligence je postavena na
několika klíčových konceptech. Z oblasti studia
inteligence pochází myšlenka, že inteligence
v první radě zahrnuje schopnost abstraktního usuzování. Výzkum emocí přispívá tvrzením, že emoce
jsou signály, jež vyjadřují stálé a rozpoznatelné
významy týkající se vztahů. Takto je například prožitek štěstí signálem přijetí nebo sdružování s ostatními, hněv odráží vnímanou překážku v dosažení
cíle, strach je prožíván při vnímaném ohrožení
apod. Myšlenka, že přinejmenším některé základní
emoce jsou univerzální, vychází (mimo jiné zdroje)
z rozsáhlého výzkumu základních emočních výrazů
obličeje, jež najdeme u všech lidí a některých příbuzných druhů (viz Ekman, 1973), stejně jako
z experimentálních studií umělé inteligence, které
naznačují, že je možné i počítačové porozumění
emocím (např. Dyer, 1983).

Tabulka 2.1
Přehled Čtyřsložkového modelu emoční inteligence (dle Mayer & Salovey, 1997)

Vnímání emocí
(Složka 1)

Schopnost vnímat emoce u sebe i jiných lidí, ale také v objektech,
umění, příbězích, hudbě a u dalších podnětů.

Využití emocí
(Složka 2)

Schopnost vzbuzovat, využívat a pociťovat emoce dle potřeby
při sdělování pocitů nebo je využívat u dalších kognitivních procesů.

Porozumění emocím
(Složka 3)

Schopnost porozumět emoční informaci, jak se emoce spojují
a vyvíjejí během vztahových změn, a dokázat tuto informaci zhodnotit.

Řízení emocí
(Složka 4)

Schopnost být otevřen pocitům a modulovat je u sebe i druhých tak,
aby sloužily k podpoře osobního porozumění a růstu.

V letech 1995 až 1997 byl Saloveyův a Mayerův model emoční inteligence jako souboru schopností (1990) přepracován za účelem objasnění,
které schopnosti k emoční inteligenci patří (a také
rozpoznání těch vlastností, jež do modelu nepatří).
Výsledkem je Čtyřsložkový model emoční inteligence (Mayer & Salovey, 1997), jak jej prezentuje Tabulka 2.1.

Základní otázky mûﬁení
Mayer, Salovey a jejich kolegové začali
s testováním aspektů emoční inteligence pomocí
výkonových škál již na začátku práce s konceptem
(Mayer. DiPaolo, & Salovey, 1990). Autoři uznali
význam sebeposuzování reflektovaného prožívání
nálady (např. Mayer & Gaschke, 1988; Mayer &
Stevens, 1994; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey,
& Palfai, 1995), avšak použili v této souvislosti označení „metaprožitky nálady“ („meta-experiences of
mood“), aby tyto proměnné odlišili od emoční inteligence. Sebeposuzovací skóry inteligence se skutečnou inteligencí korelují jenom zřídka a i tyto ojedinělé vztahy většinou spadají pod hodnotu
r = 0,30 (Paulhus, Lysy, & Yik, 1998). Výkonové
testy proti tomu dokáží měřit záležitosti přímo spojené se schopností usuzovat nebo zefektivňovat
myšlení pomocí emocí. Jelikož jsou sebeposuzovací

skóry subjektivní a mohou být ovlivněny odpovědní
tendencí, je tady jasná potřeba objektivnějšího,
výkonově založeného hodnocení. Tento typ hodnocení poskytuje právě MSCEIT.

Kritéria správnosti
Jednou z hlavních překážek při sestavování
metody objektivně testující emoční inteligenci bylo
stanovení kritérií, jak ohodnotit „správnou odpověď“. Existuje několik možností. První metoda je
stanovit jako správnou odpověď tu, která je považována za správnou většinou lidí ve výzkumném
nebo standardizovaném vzorku. Nazývá se to
metoda „obecného konsensu“. Druhý možný
postup nabízí metoda „expertního konsensu“,
v rámci níž jsou požádáni experti v oblasti emocí,
aby posoudili správnost odpovědí, a jako kritérium
jsou pak použita jejich zprůměrovaná vyjádření.
Třetí metoda, která je ale aplikovatelná pouze
u některých položek, je mít k dispozici určitý
„objekt posouzení“. Metoda skórování dle posouzení cílové osoby se používá v případě, když má
respondent kupříkladu posoudit emoce osoby, jež
o sobě napsala krátký příběh. Po napsání příběhu
je autor dotazován na svoje pocity. Stupeň podobnosti, s níž jsou respondenti schopni vystihnout, co
autor o sobě řekl, je považován za jejich skór přesnosti posouzení objektu (viz Mayer & Geher, 1996).
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Testování âtyﬁsloÏkového modelu
pomocí MEIS
Čtyřsložkový model emoční inteligence bylo
nutno otestovat. Za tímto účelem byla zkonstruována Škála vícesložkové emoční inteligence MEIS
(Multifactor Emotional Intelligence Scale; Mayer,
Salovey, & Caruso, 1997; Mayer, Caruso, & Salovey, 1999). MEIS pozůstávala ze 12 subškálových
ukazatelů emoční inteligence. V průzkumné studii
pak byla škála použita k porovnání obecného,
expertního a „cílového“ přístupu k hodnocení
emoční inteligence. Výsledky ukázaly, že všechny tři
metody skórování vzájemně souvisejí a že obecný
přístup se ukazuje jako nejvíce „psychoaktivní“
(tzn. predikuje kritéria na nejvyšší úrovni). Obecné
a expertní skórování podrobně probírají Mayer,
Salovey, Caruso, a Sitarenios (2001a).
Jedním z ústředních cílů vývoje metody MEIS
bylo testování Čtyřsložkového modelu. Podle získaných závěrů se emoční inteligence ukázala jako
jednotná inteligence se třemi oddělitelnými faktory
– emoční percepcí, emočním porozuměním a emočním řízením – což koresponduje s první, třetí
a čtvrtou složkou z Tabulky 2.1. Pokročilejší statistická analýza (např. strukturální modelování) přinesla skromný důkaz o možném čtvrtém faktoru –
„Integrování emocí“ – jenž by odpovídal druhé
složce z Tabulky 2.1. Táž data také ukázala, že skór
v MEIS má vztah k obecné inteligenci i subjektivně
hodnocené empatii, ale zároveň je na nich značně
nezávislý (viz kapitola 6). Toto zjištění bylo velmi podstatné, protože ukázalo, že výkonové testy emoční
inteligence měří jedinečné osobní vlastnosti, které
dosud používané metody nezachycují.

Poãátky testu MSCEIT
Škála MEIS posloužila k ověření Čtyřsložkového
modelu dobře, měla však několik omezení. Za prvé,
při všech jejích 402 položkách byla administrace
celé metody pro většinu praktických i výzkumných
účelů jednoduše příliš dlouhá. Za druhé, již po
vytvoření testu se objevilo několik možností k jeho
vylepšení jako zaměření obsahu škál a přidání
několika nových škál. V neposlední řadě se také
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doufalo, že měření „integrační“ složky (Složka 2)
bude možno vylepšit. Z těchto i dalších důvodů
byly zkonstruovány testy MSCEIT Research Version
(výzkumná verze) a současná verze MSCEIT.
Účelem současné verze MSCEIT (jež je dnes
běžně nazývána MSCEIT s vynecháním označení
verze) je podobně jako u MEIS měření složek Čtyřsložkového modelu emoční inteligence. MSCEIT je
zkoncipován tak, aby se v něm dospělo k celkovému skóru emoční inteligence, dále k dvěma skórům zachycujícím dvě hlavní oblasti a také ke čtyřem skórům složkovým. Skóry jsou ve formě
kvocientů emoční inteligence (EQ). Každý složkový
skór je získán na základě dvou různých subtestů.
Tuto strukturu testu popisuje tabulka 2.2.
Skóry EQ mohou být v MSCEIT vypočítány
podle dvojího kritéria: buď podle toho, co říká většina lidí (obecný konsensus), nebo podle toho, co
říkají odborníci (expertní konsensus). Expertní konsensus byl použit pro vývoj české verze, pro vyhodnocování využívá program statistické normy, tedy
obecný konsensus.
Stojednačtyřicetipoložkový MSCEIT představuje
přibližně třetinu délky původní škály MEIS (402
položek) a méně než polovinu délky první výzkumné verze MSCEIT (294 položek).

Test MSCEIT a alternativní pojetí
Je nutno poznamenat, že existuje mnoho alternativ ke koncepci emoční inteligence jakožto souboru schopností. Někteří lidé preferují ztotožňování emoční inteligence s dobrým charakterem,
sociálními dovednostmi (jako vřelost, empatie,
optimismus, upřímnost nebo pozitivní naladění)
nebo motivačními charakteristikami (jako vytrvalost
a zanícení, např. Goleman, 1995). K výhodám chápání emoční inteligence jakožto schopnosti ale
patří přesnost vymezení, praktická nemožnost
předstírání schopnosti a operacionální definování
pojmu. Výkonové pojetí kromě toho představuje
jedinečný přínos pro predikci. Pro ty, kteří si zvolí
jiné interpretace tohoto pojmu – nebo se zajímají
spíše o přímé měření jiných vlastností – je tady celá
řada alternativních metod určených pro zjišťování
míry optimismu, motivace, alexitymie nebo duševní

Tabulka 2.2
Struktura a úrovně zpětní vazby v MSCEIT

Celková
(souhrnná) škála

Dvě oblasti MSCEIT

Čtyři složky MSCEIT

Subtesty
Obličeje

Část A

Obrázky

Část E

Podpora

Část B

Smyslové dojmy

Část F

Změny

Část C

Komplexní emoce

Část G

Řízení emocí

Část D

Řízení emocí
ve vztazích

Část H

Vnímání emocí
Emoční inteligence
založená
na zkušenosti
Využití emocí
Emoční inteligence
(EQ)
Porozumění emocím
Strategická emoční
inteligence
Řízení emocí

pohody. Existuje mnoho osobnostních škál měřících atributy jako sebehodnocení, sociální dominance, vřelost a psychologické povědomí. Metoda
Bar-On EQ-i (Bar-On, 1997) je sebeposuzovací škálou k měření empatie, sebehodnocení, sebeaktualizace a mnohých dalších příbuzných vlastností, jež

by mohly ty, kteří v této sféře pracují, zajímat.
MSCEIT však nabízí takový způsob hodnocení
emoční inteligence, který je založen na objektivních výkonových datech, která příliš nepodléhají
zkreslením způsobenými stylem odpovědí.
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