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ABSTRAKT

Emocionalita ako nevyhnutná súčasť psychických procesov človeka je
významnou premennou v každodenných spoločenských interakciách. Formálne
pracovné prostredie a kontext vodcovstva ovplyvňujú správanie človeka
v súvislosti so špecifikami typickými pre jednotlivé sociálne roly. Gender ako
socio - kultúrny konštrukt patrí k situačne podmieneným charakteristikám
osobnosti, a tak isto ako sociálne roly má vplyv na emočné prejavy jednotlivca.
Na vzorke 259 vedúcich a nevedúcich zamestnaných participantov bol
uskutočnený výskum zameraný na zistenie špecifík emočnej expresivity
jednotlivých skupín v závislosti na ich gendri a pracovnej pozícii. Výsledky
potvrdili možnú súvislosť rôznej modality emočných prejavov s gendrom
a vodcovstvom, ako aj pretrvávanie vnímania role vodcu ako maskulínnej.
Vynára sa otázka prenosu vplyvu profesijnej role aj do súkromných oblastí života
vedúcich pracovníkov a do akej miery sú zmeny, ku ktorým môže z dlhodobého
hľadiska táto sociálna rola prispieť, trvalé v čase.
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pracovník.

Nevedúci

ABSTRACT
Emotionality as an inevitable part of psychic processes of a man is an
important variable in everyday social interactions. Formal work environment and
the context of leadership influence behavior of people in connection with specific
features typical for individual social roles. Gender as a social and cultural
construct belongs to person's characteristics and it is conditioned by a situation,
and as well as social roles it has an impact on emotional manifestation of an
individual.. The research on emotional expresivity specifics of individual groups
in relation to their gender and work position was carried out on the sample of 259
leading and non-leading employees. The results confirmed a possible relation of
various modality of emotional manifestation to gender and leadership, as well as
persistent perception of leadership role as a masculine one. There is a question
emerging whether a professional role impact is transferred into private areas of
leaders' life and to what extent are the changes - which may this social role
contribute to - permanent in time.
Key words: Emotionality. Leadership. Leader. Non-leader. Social role. Gender.
Gender stereotypes.
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ÚVOD A VYMEDZENIE POJMOV
Emocionalita vkladaná do prejavu osobnosti, zafarbujúca vzťahy s
okolím a obohacujúca vôbec celú existenciu ľudstva je súčasťou každodenného
života. Rozmanitosť jej podôb a individuálnosť prežívania fascinuje po storočia
nielen filozofov a teoretikov, ale aj výskumníkov trápiacich sa exaktným popisom
jej zložiek, pôvodu, porúch a hľadaním faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Je
neoddeliteľnou súčasťou každého ľudského prejavu, a to bez ohľadu na kultúru,
vek, rasu či pohlavie. Ovplyvňuje život človeka na celej širokej palete
psychických procesov a významne figuruje v psychických stavoch človeka.
Emočné prejavy človeka sa líšia čo do intenzity, druhu, dĺžky trvania a ich
samotného

vplyvu

na

aktuálne

vykonávanú

činnosť,

vnímanie

okolia,

komunikáciu s ľuďmi. Rovnako prostredie, v ktorom sa človek nachádza môže
byť zasa významným faktorom ovplyvňujúcim jeho emočné prežívanie a
správanie v konkrétnej situácii. Ak k jej skúmaniu ako premennú pridáme gender
alebo pohlavie, dostávame sa ku kombinácii, ktorá si vo viacerých oblastiach
vedy vydobyla množstvo pozornosti. To, ako sa v roliach nadobudnutých počas
života správame, je podmienené nielen našimi osobnostnými charakteristikami,
temperamentom ale aj kultúrou naučenými gender rolami. Zastávam názor, že
viac rozdielov v správaní je možné nájsť v prejavoch medzi náhodne vybranými
zástupcami jedného pohlavia, než vo vnútri skupiny mužov a žien.
Vodcovstvo je prirodzeným javom v spolužití ľudí a je jedným
z kľúčových pojmov pri problematike sociálnych skupín. Formálne prostredie
pracoviska sa významne podieľa na jeho špecifikách, a tak je problematika
riadenia

ľudí

jednotlivcov

v súčasnosti

multidisciplinárnou

témou.

Určovanie

pozícii

v zamestnaní ide ruka v ruke s nevyhnutnosťou odstupňovania

zodpovednosti a práce s ľudskými zdrojmi vždy tak, aby ich osobnosti a zloženie
vytvárali funkčný celok. Snaha o definovanie charakteristík, vlastností,
schopností tých vedúcich, ktorí budú efektívni, úspešní, obľúbení či neupadnú do
zabudnutia nemá konca. Čo však bezpodmienečne nájdeme u každého – a čo
môže v konečnom dôsledku ich úspešnosť či obľúbenosť ovplyvniť - bude ako
u ľudskej bytosti ich emocionalita.
Problém vedenia ľudí takisto spadá do oblasti záujmu nepreberného
množstva sociálnych vied - najmä psychológie, sociológie, politológie,
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manažmentu, personalistiky. Už v histórii bolo o vodcovstve pojednávané
v kontexte pohlavia, neskôr sa pridal koncept gendru. Rôzni autori však vnímajú
gender v rôznych významoch, a na poli tejto problematiky je zreteľne cítiť aj po
rokoch výskumov silnú nejednotnosť tak v svetovej, ako aj v domácej literatúre.
V oblasti výskumu je tento pojem často zamieňaný s pojmom pohlavie, pojmy sú
aj vo vedeckých prácach často nejasne definované, chýba ich jasné
vymedzenie, či sú dokonca používané ako synonymá. Mnohokrát je až
z kontextu výskumnej štúdie či monografie zrejmé, v akom význame autor pojem
gender chápe. O to viac bola nevyhnutnosťou precíznosť pri vyberaní vhodných
zdrojov pri štúdiu literatúry.
Vodcovstvo, vedenie, riadenie je témou starou ako ľudstvo samo.
Z davov vždy do popredia vystupujú ľudia, ktorí sa stavajú do čela zástupov, sú
ochotní prevziať zodpovednosť a riadiť druhých radšej, než by sami ostali tými,
ktorí sa nechajú viesť. Vedenie vyžaduje celú ľudskú osobnosť a kladie početné
a nezriedka meniace sa nároky na psychiku jednotlivca. Tu by bolo možné prejsť
cez

špecifiká

vnímania,

myslenia,

inteligencie,

vedomostí,

správania

a komunikačných schopností vodcov. Dôležité sú ich vnemy, myšlienky, činy,
skúsenosti, slová, celkový prejav a vystupovanie. Vo vzťahu k druhým, je veľmi
často kľúčovým faktorom nie to, „čo“ človek urobí alebo povie, ale to „ako“ to
urobí, alebo povie. Prejav človeka nie je nikdy mechanický – v tomto aspekte sa
človek nikdy nebude rovnať stroju.
Každý

jednotlivec

do

vedenia

ľudí

premieta

svoju

osobnosť,

charakterové vlastnosti, temperament, vedomosti, skúsenosti. Čo môže na
druhej strane vedenie, ako jedna z rolí človeka „vložiť“ do jeho správania
a prejavov? V práci sa pokúšam osvetliť súvislosti jednotlivých zložiek emočnej
expresivity v správaní jednotlivca a špecifickej sociálnej role vodcu, pričom sa
širšie zaoberám najmä súvislosťami pohlavia a gendru s touto sociálnou rolou
v našom kultúrnom prostredí.
V teoretickej

časti

práce

sa

venujem

odborným

poznatkom

a relevantným výskumným záverom súvisiacimi s emóciami, ich reguláciou
a vývinom. Následne uvádzam problematiku vodcovstva ako aspektu sociálnych
skupín a pozíciu vodcu - vedúceho - či riadiaceho pracovnika v organizačnom
prostredí. Postupne prepájam problematiku emócii s organizačným prostredím
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a vodcovstvom. Nezabúdam na aspekt pohlavia a gendru úzko súvisiaci tak
s oblasťou emocionality u ľudí, ako aj s problematikou týkajúcou sa organizácii
a správania sa na pracovisku. Už tu sa úmyselne snažím témy emocionality &
vodcovstva & gendru maximálne prepájať. Dôvodom je dostatok literatúry
venujúcej

sa

tejto

problematike

a zároveň

komplexnosť

týchto

tém.

Preštudované zdroje ma viedli k mnohým otázkam, do výskumu som preto
vstupovala s niekoľkými okruhmi hypotéz. Pri práci s výsledkami ich bola časť
z nich zodpovedaná, a časť nenašla pre mňa uspokojivú odpoveď. Považujem to
za veľmi motivujúce a venujem sa preto tiež viacerým návrhom pre ďalšie
skúmanie a samozrejme kritickému pohľadu na limity výskumu. Záverom je
zhrnutie a cesta otvorená ďalšiemu výskumu.

Hneď na úvod, hoci sa k definovaniu kľúčových pojmov v jednotlivých
častiach práce ešte podrobne vrátim, považujem za nevyhnutné definovať pojmy
tak, ako v budú chápané v kontexte tejto práce.

EMOCIONALITA - EMOČNÁ EXPRESIVITA: Gross a John (1997) skoncipovali
emocionalitu ako v základe hierarchickú, a obsahujúcu (1) všeobecnú silu
tendencii k emočnej odpovedi, (2) moduláciu pozitívneho emočne-expresívneho
správania a (3) moduláciu negatívneho emočne-expresívneho správania. V práci
používam

pojem

emocionalita

v zmysle

jej

vonkajšieho

expresívneho

a pozorovateľného aspektu – a nie v zmysle vnútorného prežívania človeka
v súlade s Kennedy-Moorovou a Watsonom (2001), ktorí definujú emočné
vyjadrenie

ako

pozorovateľné

verbálne

a neverbálne

správanie,

ktoré

komunikuje alebo symbolizuje emočnú skúsenosť.
Pojmy emocionalita a emočná expresivita používam v práci zameniteľne, a to aj
z toho dôvodu, že v bežnom živote správanie človeka často popisujeme ako
emocionálne – teda referujeme o niečom, čo môžeme u človeka spozorovať.

POHLAVIE & GENDER: Pojmy „pohlavie“ a „gender“ rozlišujem v súlade s
Pryzgodom a Chrislerovou (2000), ktorí pojem pohlavie používajú vo vzťahu
k biologickým aspektom mužov a žien a o gendri hovoria ako o pojme
popisujúcom behaviorálne, sociálne a psychologické charakteristiky človeka.
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Gender vnímajú ako socio - kultúrny konštrukt hovoriaci o aspektoch človeka
súvisiacich so spoločnosťou a nestotožňujú pojmy maskulínny a mužský, ani
pojmy feminínny a ženský.

Gender ako socio - kultúrny konštrukt patrí

k situačne podmieneným charakteristikám človeka, a teda sa môže meniť
v rôznych

sociálnych

situáciách

v závislosti

od

ich

formálnosti

alebo

neformálnosti, či v závislosti od prítomnosti rôznych ľudí a vzťah
ov jednotlivca s nimi.

VODCA: Pojmy vodca, vedúci/vedúca, riadiaci pracovník/ riadiaca pracovníčka,
nadriadený/nadriadená používam v práci ako synonymá, a vždy ide o osobnosť,
ktorej zaradenie v profesijnej oblasti môžeme označiť ako pozíciu nadradenú inej
úrovni

pracovníkov.

Nediferencujem

pracovníkov

nižšieho,

stredného

a vrcholového manažmentu. Podstatným bol pre mňa fakt, že jednotlivec pôsobí
v akejkoľvek riadiacej pozícii. Jednak teoretické zdroje, z ktorých vychádzam
tieto odtiene zriedka odlišujú a podobne ani výskumné štúdie prevažne
nešpecifikujú, o akú úroveň riadenia sa pri ich participantoch jedná.

NEVEDÚCI-PRACOVNÍK-ZAMESTNANEC-PODRIADENÝ-NASLEDOVNÍK:
Tieto pojmy sú v práci používané pre osoby, ktoré nevykonávajú vedúcu funkciu.
Posledný z pojmov používam v súvislosti s emergent leaders – vznikajúcimi
lídrami (napr. Pescosolido, 2005) a zachovávam ho doslovne ako preklad
z angličtiny.

4

I TEORETICKÁ ČASŤ

1 EMÓCIE
1.1 EMOČNÉ TEÓRIE A MODELY

Emócie sú srdcom sociálnej psychológie. W. G. Parrott

Napriek existencii desiatok teórii a modelov emócii, ktoré vznikli za
posledných 130 rokov od známej James - Langeho teórie, autori stále neúnavne
pokračujú vo výskume a tvorbe stále ďalších nových pohľadov na problematiku
emócii. V priebehu 20-teho storočia vzniklo viac ako 90 definícii emócii
(Kleinginna & Kleinginna, 1981; Plutchik, 2001). Podľa Holodynskeho a
Friedlmeiera (2006) môžeme hovoriť o prítomnosti konsenzu v tom, že emócie
zahŕňajú vždy formu a funkciu. Forma je zameraná na to, ktoré indikátory
môžeme použiť na identifikáciu emócie, funkčný aspekt popisuje to, v akej
oblasti

plní

emócia

funkciu

(adaptívnu)

v ľudskej

aktivite

v spolupráci

s pôsobením percepcie, pamäte, či motivácie.
Uvedenie niekoľkých nasledujúcich pohľadov na emócie, ich vznik, či
proces stojaci v ich pozadí nie je zďaleka možné považovať za vyčerpávajúce.
Z dôvodu nejednoznačnosti členenia jednotlivých teórii nie sú jednotlivé
perspektívy zaraďované do oddelených podkapitol.
Biologické

perspektívy

konceptualizujú

emócie

ako

vrodené,

neurosvalové procesy do veľkej miery stabilné v priebehu ontogenetického
vývinu jednotlivca (Griffin & Mascolo, 1998). K tejto skupine modelov je množné
zaradiť aj Jamesovu teóriu (1884), ktorá predpokladala, že podnet vyvoláva
telovú zmenu, a každá z telových zmien je pociťovaná – či už prudko alebo
nejasne a dôsledkom je vznik emócie. Bol presvedčený, že hoci tento proces
nemusí byť bežne uvedomovaný, je ohromujúce, vidieť, ako rôzne lokalizované
telové pocity môžu byť detekované ako charakteristiky emočných nálad.
I o storočie neskôr Izard a Malatesta (1987) definujú emócie ako súbor
neurálnych procesov, ktoré vedú k špecifickej expresii a korešpondujúcim
špecifickým pocitom. Emócia je tak zložená z (1) neurochemického procesu, (2)
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expresívneho správania, a (3) subjektívnej skúsenosti z prežívania emočného
stavu (Izard & Ackerman, 1998). Griffin a Mascolo (1998) dodávajú, že každá
z nich má vlastný neurofyziologický substrát, vlastnú funkciu a je nezávislá na
kognícii. Podobne Pankseppova (1992) teória stojí na neuropsychologickom
a neurovedeckom základe – na schéme organizácie emócii v mozgu.
V súlade s prístupmi berúcimi do úvahy fyziológiu emócii je tiež teória
diskrétnych (bazálnych) emócii. Scherer (2005) prístup bazálnych emócii
popisuje ako vychádzajúci z evolučného princípu a vracajúci sa späť k pôvodu
jazyka.

Výstupy, slová a vyjadrenia popisujú čisté a oddelené stavy – teda

jednoduché emócie. Prístup má úctyhodnú vedeckú históriu už od úsvitu
behaviorálnych filozofov, ktorí používali pojmy vyjadrujúce emócie za účelom
analýzy ľudskej emočnej skúsenosti. Darwin (1998; podľa Scherera, 2005) sa
pričinil

o zavedenie

tohto

prístupu

pre

biologické

a sociálne

vedy

pri

poukazovaní na evolučnú kontinuitu sady bazálnych emócii a identifikácii
pozorovateľných fyziologických a expresívnych prejavov, ktoré ich sprevádzajú.
Bazálny prístup sa spolieha na kategorizáciu odrážajúcu sa v organizácii
sémantickej oblasti jazyka pre emócie. V histórii sa počet stanovených
bazálnych emócii rôzne variuje a pohybuje sa až do 10 diskrétnych (bazálnych)
emócii: záujem - vzrušenie, potešenie - radosť, ohromenie - prekvapenie, úzkosť
- tieseň, hnev - zúrivosť, znechutenie - stiahnutie sa, opovrhovanie - pohŕdanie,
strach - zdesenie, hanba - pokora a vina - súcit, každá z nich s vlastným
neurofyziologickým pozadím (Izard & Malatesta, 1987). Inde je ich počet
redukovaný na 6 – radosť, záujem, hnev, strach, smútok a odpor (Izard &
Ackerman, 1998). Shaver, Schwartzová, Kirson a O’Connorová (2001)
hierarchickou zhlukovou analýzou zo 135 emočných pojmov dospeli podobne
k 6 – láska, radosť, prekvapenie, hnev, smútok a strach. K počtu dva dospeli
Scherer a Tannenbaum (1986), ktorí za „čisté“ emócie považujú len šťastie
a hnev, iné emócie ako napr. smútok alebo strach sa podľa nich miešajú s inými
emóciami
Odlišný, dimenzionálny prístup bol uvedený Wilhelmom Wundtom
(1905; podľa Scherera, 2005), ktorý sa pokúsil vyvinúť štrukturálny popis
subjektívnych

pocitov

tak,

ako

môže

byť

dosiahnutý

prostredníctvom

introspekcie. Poukázal na to, že subjektívne pocity môžu byť popísané
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prostredníctvom

ich

pozície

v trojdimenzionálnom

priesore

vytvorenom

dimenziami: (1) valencia – hedonický stav (pozitívna – negatívna), (2) arousal –
miera aktivácie (pokojný - nabudený) a (3) tenzia (napätý – uvoľnený). Wundt bol
presvedčený o tom, že duševný fenomén – pocity, popisované týmito troma
dimenziami kovariuje s merateľnými telesnými stavmi, ako napríklad fyziologický
arousal (Scherer, 2005).
Podľa Russella (1983) sa mnoho moderných dimenzionálnych
teoretikov obmedzilo na dimenzie valencie a arousalu, niekedy odporúčajúc
cirkulárnu štruktúru ako najvhodnejšiu pre znázornenie emočných pocitov
v dvojdimenziálnom priestore z dôvodu obtiažnosti konzistentnej identifikácie
a trojdimenzionálnosti (arousal, tenzia a valencia).
Príkladom reprezentujúcim dimenzionálny pohľad na emócie je
napríklad kruhový model (circumplex model) (Russell, 1980; Watson & Tellegen,
1985). Tento model predpokladá, že emócie je možné usporiadať do kruhu,
pričom súradnice kruhu reprezentujú valenciu a arousal. Emócie, ktoré sú
podobné jedna druhej (napríklad hnev, distres) sú blízko seba na obvode kruhu,
zatiaľčo emócie, ktoré sú takzvanými opozitami (napríklad šťastie a smútok)
stoja oproti sebe – čiže sú 180° vzdialené od seba. Naopak zástancovia
bazálneho pohľadu (Ekman, 1992; Izard, 1977) majú za to, že dimenzionálny
pohľad často nejasne prezentuje zmysluplné rozdiely – či vzdialenosti medzi
susediacimi emóciami (napríklad medzi hnevom, strachom a znechutením).
Štrukturalistická paradigma vidí emócie ako špecifický stav organizmu
reprezentujúci reakciu na emočne špecifickú príčinu. Holodynski a Friedlmeier
(2006) teda považujú za štrukturalistické teórie tie, ktoré sú zamerané na
formujúci aspekt emočných procesov. Jednou z hlavných premís je existencia
objektívneho a subjektívneho komponentu každej emócie. Skoršie pohľady
hovorili o expresívnom a telovom komponente (Izard, 1977). Expresívna zložka
je prístupná okoliu človeka prostredníctvom verbálnej a neverbálnej zložky
komunikácie – ktorej mnoho skúmanú časť tvoria tvárové prejavy (Ekman,
1992).
Telovú zložku popisoval už James (1884) vnímajúci tento koncept
prostredníctvom viscerálnych reakcií. Subjektívna zložka je tak prístupná
výlučne prežívajúcemu indivíduu prostredníctvom introspekcie (Holodynski &
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Friedlmeier, 2006). Široká škála výskumov poukázala na skutočnosť, že vzťah
medzi subjektívnym prežívaním a objektívnou expresiou emócii či telovými
procesmi nie je tak silná ako naznačoval teoretický pohľad. Bolo napríklad
zistené, že osoby popisujú prežívanie určitých pocitov, no zároveň nebolo
možné ich simultánne pozorovať na fyzickom stave či expresii (Friedlund, 1997).
Podstatným teda je, že každá emócia môže byť prejavená širokou paletou
foriem a existujú veľké interindividuálne rozdiely

(Holodynsky & Friedlmeier,

2006).
Funkcionalistický prístup sa venuje otázkam funkcie, ktorú emócie
nadobúdajú prostredníctvom systému regulácie činnosti indivídua (Frijda, 1986).
Vzorce interakcie medzi organizmom a prostredím na ceste k cieľu závisia na
ohodnotení vzťahu udalosti k cieľu človeka Griffin a Mascolo (1998). Tak je
nutné rozšíriť úroveň analýzy, pretože emóciu už nie je možné definovať iba
prostredníctvom izolovanej psychickej funkcie, ale je nutné prihliadnuť na
reguláciu aktivity jednotlivca v kontexte prostredia, v ktorom žije a ktorému sa
prispôsobuje (Holodynsky & Friedlmeier, 2006). Človek teda v určitom čase
disponuje rôznymi záujmami, motívmi a osobnými cieľmi, ktoré sa snaží naplniť
či

uspokojiť

v určitom

prostredí.

V aktivite

regulačného

systému

sú

psychologické procesy ako vnímanie, poznávanie, pamäť, emócie či motivácia
spojené do funkčnej jednoty, kde emócie plnia dve funkcie - posúdenie
a pripravenosť k akcii. Posúdenie spúšťa aktuálnu emóciu – napríklad Malatesta
a Wilson (1988, podľa Holodynski & Friedlmeier, 2006) uvádzajú príklad hnevu –
ktorý obsahuje úsudok, že smerovanie k určitému cieľu je zablokované
konkrétnou situáciou. Pripravenosť k akcii je spustené posúdením a môže
modifikovať vzťah k prostrediu spôsobom, ktorý si vyžaduje motív jednotlivca.
Môže to mať podobu činnosti, či naopak zastavenia činnosti alebo prejavu, ktorý
by napríklad mohol ovplyvniť nášho komunikačného partnera v súlade s našim
záujmom.
Širší pohľad – zahŕňajúci sociokultúrny kontext je nevyhnutný
s ohľadom na zvolenú tému práce. V kontexte interpersonálnych interakcií sa tak
záujem obracia na vznik emócii a ich formy regulácie (Saarni, 1999). Emócie sa
tak menia a vyvíjajú vďaka socializácii a prijatiu kultúry (Griffin & Mascolo, 1998).
Ľudská vývojová výbava tiež obsahuje zručnosti produkované kultúrou,
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reorganizáciu vlastností na základe vlastných cieľov, a činiť tak prostriedkami,
ktoré človek nadobudol v živote a sú odovzdávané z generácie ne generáciu ako
kultúrne dedičstvo (Holodynski & Friedlmeier, 2006). Táto perspektíva je tiež
označovaná ako sociálny konštruktivizmus (Harré, 1986), pretože sa k emóciám
pristupuje ako k produktom významov, identít a vzťahov dodaných kultúrou.
Z tohto uhlu pohľadu sú emócie viac produktom socializácie, než biológie
(Parrott, 2001). Situácie, v ktorých emócie prežívame, a v ktorých si ich
uvedomujeme v reálnom živote zvyčajne súvisia s druhými ľuďmi – ak už nie
v priamom kontakte s nimi, tak aspoň pri spomienkach na nich, či myšlienkach
na blížiace sa udalosti, stretnutia.
Stotožňujem sa s názorom Parrotta (2001), ktorý na margo prístupov
k emóciám zastáva názor, že hoci je možné zamerať svoju pozornosť na jeden
prístup k emóciám, pre dôkladné poznanie problematiky nie je možné opomenúť
ani biologické, ani kognitivistické, ani sociokultúrne prístupy.
Na záver pridávam modálny model emócii od Grossa a Thompsona
(2007), ktorý reprezentuje body, ktoré sa zbiehajú v ohnisku pozornosti tak
výskumníkov ako aj teoretikov. Ide o vysoko zjednodušenú sekvenciu začínajúcu
s psychologicky relevantnou situáciou (internou alebo externou), ktorá je
spozorovaná a následne zhodnotená (Obrázok 1). Podľa Ellswortha a Scherera
(2003) ide o individuálne posúdenie blízkosti, valencie a relevantnej hodnoty
situácie. Následne je toto zhodnotenie zodpovedné za emočnú odpoveď, ktorá
zahŕňa prežívanie, správanie, emočnú skúsenosť a fyziologickú reakciu. Táto
emočná odpoveď môže samozrejme ovplyvniť situáciu, ktorá ju vyvolala. Tento
rekurzívny aspekt naznačuje šípka.

Obrázok 1 Modálny model emócii (Gross & Thompson, 2007)
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1.2 KOMPONENTY EMÓCII

Každý vie, čo je emócia do chvíle, kým sa spýtame na definíciu. R.A. Thompson

Ak máme hovoriť o tom, čo je súčasťou emócie (a následne – čo sa
vyvíja v priebehu emočného vývinu), je nutné rozložiť komplexný pojem emócia
do komponentov, ktoré obsahuje. Lewis (1998) k ním zahŕňa: (1) spúšťače
(elicitors), (2) receptory, (3) stavy, (4) prejavy a (5) emočnú skúsenosť. Podobne
Slaměník (2001) uvádza štyri obdobné komponenty: (1) podnetové situácie, (2)
vedomú skúsenosť, (3) fyziologický arousal a (4) správanie.
Najdôležitejším komponentom s ohľadom na tému práce je oblasť
emočnej expresivity – teda emočné prejavy pozorovateľné v správaní človeka.
Kľúčovým pojmom práce je tak zjavná – viditeľná súčasť emočného života
človeka, ktorej svedkom môže byť jeho sociálne okolie.
1.2.1 EMOČNÉ SPÚŠŤAČE

Pôvod emócii sa autori snažili v histórii vysvetliť mnohými spôsobmi.
Podľa poradia, aby mohla emócia vzniknúť musí byť spustená stimulom, aby
nastala zmena vo vnútornom, fyziologickom stave organizmu, bez ohľadu na to,
či vezmeme do úvahy Zajoncovu (1980) koncepciu prvenstva emócie alebo
Lazarusovu (1984) koncepciu prvenstva kognitívneho zhodnotenia situácie.
Lewis (1998) uvádza, že externé spúšťače môžu byť nesociálne (napr.: zvuk,
hluk) alebo sociálne (napr.: odlúčenie od milovanej osoby). Interné spúšťače
môžu byť jednak špecifickými fyziologickými stavmi (napr.: zníženie hladiny
cukru v krvi), jednak komplexnou kognitívnou aktivitou (napr.: riešenie
problémov). Zvyčajne je oveľa náročnejšie identifikovať a manipulovať internými
spúšťačmi, preto sa väčšina výskumov venuje externým stimulom s cieľom
presne určiť, čo aktivovalo emóciu.
Hlavným problémom pri definícii spúšťačov je to, že nie všetky, ktoré
spôsobujú fyziologickú zmenu môžu vyvolať emóciu. Subjektívny význam
stimulov sa líši od človeka k človeku. Vieme, že jednu emóciu je možné vyvolať
rôznymi podnetmi a zároveň sa ľudia individuálne odlišujú v tom, čo v nich hnev,
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smútok, či odpor vyvolá. Lewis (1998) píše, že jednoduchšie je definovať to, čo
popíšeme ako spúšťač emócie prostredníctvom následku, ktorý vyvolal.
S ohľadom na vývoj spúšťačov podľa Lewisa (1998), existujú také,
ktorých vývinová história je len minimálna. Je tak možné si predstaviť stimuly –
či udalosti, ktoré sú biologicky determinované či naučené skoro po narodení,
ktoré budú konzistentne vyvolávať emóciu v priebehu celého života (príkladom
môže byť hlasný náhly zvuk vyvolávajúci preľaknutie, či pekne pripravené jedlo
vyvolajúce hlad).
Vývinová skúsenosť môže inhibovať či obmedziť funkciu spúšťača pri
vyvolaní emócie, čo môže súvisieť aj s emočnými receptormi. Stimul tak ostáva
konštantným, no môže dôjsť k deaktivácii receptoru a tak stimul viac nevyvolá
emóciu (prestaneme vnímať bolesť, lebo s nami niekto hovorí) – ide však
o aktuálnu zmenu nie o vývin.
V kontexte vývinu môže dôjsť k zmene na základe získanej skúsenosti.
Dieťa má napríklad strach z cudzích ľudí – ktorý môže byť programovaný
biologicky – no v priebehu času sa oslabí spojenie medzi spúšťačom
a receptorom prostredníctvom pozitívneho zážitku. Došlo tak k naučeniu sa
novej asociácie a došlo k vývinovej zmene. V priebehu života môžu byť tiež
prostredníctvom učenia formované asociácie medzi určitým spúšťačom
a odpoveďou. Napríklad Feinman a Lewis (1984) uvádzajú, že kognitívne faktory
hrajú úlohu v sprostredkovaní účinku nejakej skupiny udalostí vyvolávajúcich
strach.
1.2.2 EMOČNÉ RECEPTORY

Vďaka

biológii

sme

vybavení

pre

prijímanie

senzorických

a kognitívnych informácii z nášho okolia. V tejto súvislosti Saarniová (1999)
považuje temperament za dôležitú súčasť tohto systému pre interakciu
s prostredím. Nakoľko v miere arousalu, reaktivite na podnety a temperamente
existujú medzi jednotlivcami rozdiely - môžu byť oprávnene spájané s rozdielmi
v emočnej senzibilite a vnímavosti (Rothbart & Bates, 1998). Tak ako jeden
človek dokáže filtrovať plač dieťaťa prichádzajúci zo susedného bytu, v inom
vyvolá hnev, pretože mu bráni sústrediť sa na prácu.
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Z biologického hľadiska ide o štruktúry, ktoré nám umožňujú reagovať
na prostredie (Saarni, 1999). Za emočné receptory je možné považovať buď (1)
relatívne špecifické miesto či dráhu CNS ktorá sprostredkúva spojenie medzi
spúšťačom a príslušným stavom alebo (2) nešpecifické všeobecné systémy
súvisiace s arousalom a prostredníctvom arousalu vyvolajú príslušný stav
(Lewis, 1998).
Funkciou špecifických receptorov v CNS je detekcia a odpovedanie na
určité skupiny javov. S touto funkciou sa spája aj úsmev u bábätiek (Wolff, 1963;
podľa Lewis, 1998) či

inštinktívne behaviorálne vzorce zvyšujúce šancu

jednotlivca na prežitie (Hess, 1970, podľa Lewis, 1998).
Z dôvodu toho, že lokalizácia takýchto receptorov je stále otvorenou
otázkou, možnosť sledovania ich vývinu je rovnako špekulatívnou a tak iba malá
pozornosť bola venovaná vývinu receptorov (Saarni, 1999). Vo všeobecnosti sú
považované za vrodené, biologicky determinované. Nie je teda dôvod domnievať
sa, že môžeme predpokladať ich vývin alebo zrenie - neurologický vývin
napreduje bez ohľadu na skúsenosť.
1.2.3 EMOČNÉ STAVY

Veľmi jednoducho popisujeme svoje emočné stavy svojmu okoliu
v každodenných situáciách vetami ako: „Je mi smutno“ „Som sklamaná“
a podobne uvedomujúc si viac našu kogníciu v tejto súvislosti („Chýba mi
rodina“, „Nevybrali ma do 2. kola pracovného pohovoru“) než fyziologické
pozadie týchto stavov.
Emočný

stav

je

osobitou

konšteláciou

zmien

v somatickej

a neurofyziologickej aktivite (Lewis, 1998). Emočné stavy môžu vzniknúť bez
toho, aby si ich človek uvedomoval. Môžeme hovoriť o dvoch pohľadoch na
emočné stavy. Z pohľadu Izarda (1977) sú stavy spájané zo špecifických
receptorov, teda sú aktiváciou týchto receptorov. Pohľadom Schachtera
a Singera (1962) sa emočný stav neviaže na špecifický receptor – jeden
receptor tak môže byť základom pre akýkoľvek emočný stav. Iné procesy, ako
napríklad

kognitívne

zhodnotenie

môžu

produkovať

konkrétnu

emóciu.

Kognitívne procesy tak môžu mať rozličné úlohy v emočných stavoch. Určité
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spúšťače môžu evokovať kognitívne procesy, ktoré vyvolajú špecifické emočné
stavy. Lewis (1992) uvádza príklad s hanbou. Človek musí mať určité poznatky
k tomu a sa mohol hanbiť – vnímaný priestupok s ohľadom k pravidlám vyvolá
stav hanby. Človek tak porovná svoj čin so štandardom, ktorý mu je známy.
Saarniová (1999) výstižne poukazuje na to, ako sa učíme „medikovať“
svoje averzívne emočné stavy jedlom a nápojmi, čo je dôsledkom emočnej
socializácie a vplyvov rodiny, rovesníkov a médii. Už rodičia dávajú svojim
rozmrzeným deťom sladkosť, či fľašku mlieka na upokojenie. Cukor,
karbohydráty a jedenie ako aktivita odvracajúca pozornosť skutočne menia
biochemický emočný stav.

1.2.4 EMOČNÁ SKÚSENOSŤ

Emočná skúsenosť vyžaduje všímavosť k vlastným emočným stavom
a prejavom – čo znamená plné obrátenie pozornosti do seba. Lewis a Michalson
(1983, podľa Lewis, 1998) zdôrazňujú kognitívnu stránku tohto komponentu,
nakoľko vyžaduje znalosť jazyka emócii a jazyka hovoriaceho o emóciách.
Emočná skúsenosť zahŕňa obrátenie pozornosti do vnútra človeka za účelom
interpretovať a zhodnotiť vlastné emočné stavy a prejavy.
Emočná skúsenosť vzniká na rôznych úrovniach vedomia – ako uvádza
Lewis (1998) – môžeme byť v stave smútku a necítiť ho. Ak však povieme, že
sme smutní, znamená to, že sme v tomto stave a uvedomujeme si ho. Napríklad
pre Jamesa (1890, podľa Lewis, 1998) je emočná skúsenosť nutnou časťou
cítenia – o emócii hovorí ako o telových zmenách nasledujúcich bezprostredne
po vnímaní nabudzujúcej udalosti, a náš pocit sa objavuje na základe týchto
zmien (Lewis, 1998).
Dôraz kladený na kogníciu v emočnej skúsenosti zároveň poukazuje na
to, ako dôležité je spoznávať samého seba a prehlbovať úroveň porozumenia
tomu, čo sa v nás v rôznych situáciách odohráva. Postupom času človek dokáže
na základe skúsenosti svoje emócie lepšie chápať a v mnohom i predvídať. Zo
spoločenského hľadiska je napríklad pre človeka veľmi osožné vedieť, ktoré
situácie v ňom vyvolávajú rozpaky, hnev, či slzy. Toto poznanie mu umožňuje sa
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na situácie pripraviť, alebo sa im podľa potreby vyhnúť čo je v priamej súvislosti
s problematikou emočnej regulácie (kap. 1.3, str.15).
1.2.5 EMOČNÁ EXPRESIVITA
Snáď

najvýznamnejšou

zložkou

emócii

z interpersonálneho

a sociálneho hľadiska je emočná expresivita. Vďaka nej odhaľujeme svoje
vnútorné prežívanie okoliu prostredníctvom slov, výrazov tváre alebo činov. Ako
píše Frijda (1986), emócie nás nevedú len k cíteniu, ale k aj cíteniu potreby
konať. Nevyhnutným dôsledkom sú teda emočné prejavy a aktivita, ktorú na
základe prežívaného človek vyvíja. Gross, John a Richardsová (2000, str.712)
definovali emočnú expresivitu ako „behaviorálne zmeny obvykle doprevádzajúce
emócie zahŕňajúce tvár, hlas, gestá, postoj, a pohyb tela“. Názor, že emočné
vyjadrenia zahŕňajú tak verbálne ako aj neverbálne elementy zdieľa mnoho
ďalších autorov (Halberstadt, Cassidy, Stifter, Parke, & Fox, 1995; KennedyMoore & Watson, 2001).
Emočná expresivita je tak iba jedným z aspektov zložitého pojmu
emócie – a to tá, prostredníctvom ktorej je okoliu odhalené vnútorné emočné
prežívanie jednotlivca. V dispozíciách a ochote zdieľať vnútorný svet s druhými
osobami

v interakciách

sa

ľudia

zjavne

odlišujú.

Na

základe

tejto

skutočnosti Gross a John (1998) práve individuálne odlišnosti v tendencii
vyjadrovať emócie v správaní popisujú ako emočnú expresivitu.
Individuálne odlišnosti zvyknú byť v tejto oblasti racionálne organizované
do troch kategórii (1) expresivita v správaní, (2) verbálne odhaľovanie emócii, (3)
komfort – pohoda pri vyjadrovaní emócii. Silným faktorom sú socializačné
vplyvy, a to v akejkoľvek kultúre (Saarni, 1999). Deti sa vždy učia pravidlám
riadiacim expresiu ich emócii v zmysle kde a aké emócie prejaviť, a pred akými
ľuďmi.
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1.3 EMOČNÁ REGULÁCIA

Emocionalita je základná ľudská kvalita. Shields

Emočná regulácia je konštruktom neoddeliteľným od problematiky
emócii a je dôležitou oblasťou zdokonaľovania v procese sociálne-emočného
vývinu. Sám o sebe je pojem emočná regulácia viacvýznamový. Môže dobre
vypovedať o tom, ako emócie regulujú niečo iné – myšlienky, správanie (teda ide
o reguláciu emóciami), a rovnako dobre tiež o tom, ako sú emócie samotné
regulované (teda ide o reguláciu emócii).
Gross

(1998)

psychologických,

emočnú

behaviorálnych

reguláciu

charakterizuje

a kognitívnych

procesov

ako

súhrn

umožňujúcich

jednotlivcom modulovať prežívanie a vyjadrovanie pozitívnych a negatívnych
emócii. Znova sú tak odzrkadlené dve podstatné roviny ponímania emócii.
Jednak v zložke vnútorného prežívania či emočnej skúsenosti a jednak
vo vonkajšej demonštrácii prežívaného prostredníctvom správania, verbalizácie,
či neverbálnych signálov. V rámci regulácie prežívania emócii má človek
možnosť pracovať so svojim vnútorným emočným prežívaním – snažiť sa ho
spracovať, vysvetliť, racionalizovať, či potlačiť. V oblasti správania ide
o reguláciu vonkajších prejavov vnútorného emočného rozpoloženia závislosti
na valencii emócie, situačnom kontexte, prítomnosti ďalších ľudí a pod.
Pretože emócie sú multikomponentové procesy rozvíjajúce sa v čase,
Thompson (1990) zahŕňa k emočnej regulácii všetky zmeny v emočnej dynamike
– teda latenciu, dobu vzniku, silu, trvanie, vyrovnanie sa s odpoveďou v oblasti
skúsenosti, správania a fyziológie. Emočná regulácia tak má silu potlačiť, zosilniť
či udržať emóciu v závislosti na individuálnych cieľoch.
Gross a Thompson (2007) píšu o dôležitosti pri odlišovaní medzi
intrapersonálnou a interpersonálnou emočnou reguláciou – teda tým, či emočná
regulácia

zahŕňa

reguláciu

vnútorných

procesov

(sebareguláciu)

alebo

vonkajších procesov (reguláciu druhých). V prípade intrapersonálnej emočnej
regulácie je cieľom regulovať emočnú reakciu človeka, napríklad jeho
vzrastajúcu alebo klesajúcu úroveň rozčúlenia alebo hnevu na zvýšenie
pozitívnych

a redukciu

negatívnych
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emočných

pocitov.

V prípade

interpersonálnej emočnej regulácie je cieľom modulácie kontrola hodnotiacich
reakcií okolia, ktoré môže byť svedkom udalosti a emocionálnej odpovede
človeka na ňu. Autori tiež zmieňujú fakt, že emočná regulácia môže nastať
kedykoľvek v priebehu emočnej odpovede.
Gross a Thompson (2007) pojem používajú v druhom význame.
Emočné regulačné procesy popisujú ako automatické alebo kontrolované,
vedomé alebo nevedomé.
Je teda rozdiel v tom, kedy má emočná regulácia primárny vplyv na
proces, vďaka ktorému emócia vzniká – čo môže byť buď (1) regulácia
zameraná na antecendenty – teda to, čo emócii predchádza alebo (2) regulácia
zameraná na emočnú odpoveď. Gross a Thompson (2007) vo vzťahu
k modálnemu modelu emócii (str.9, Obr.1) pridávajú aj 5 skupín regulačných
procesov, a to (1) výber situácie, (2) modifikácia situácie, (3) rozmiestnenie
pozornosti (4) kognitívnu zmenu a (5) stanovenie odpovede (Obrázok 2). Prvé
štyri sú zamerané na antecendenty, piata na samotnú emočnú reakciu.

Obrázok 2 Modálny model emócii s procesom emočnej regulácie (Gross &
Thompson (2007)

(1) Výber situácie: Môžeme sa priblížiť alebo vyhnúť ľuďom, miestam alebo
predmetom.
(2) Modifikácia situácie: Správanie zamerané na zvládanie problémov, či reakcie
na príležitosť.

16

(3) Rozmiestnenie pozornosti: Rozptýlenie, koncentrácia a/alebo ruminácia.
(4)

Kognitívna

zmena.

Modifikácia

hodnotení,

ktoré

robíme,

vrátane

psychologickej obrany a spätného sociálneho porovnávania (som horšia ako
ona). Vo všeobecnosti, ide o transformáciu kognícii za účelom zmeny emočného
vplyvu situácie.
(5) Stanovenie odpovede. V každodennom význame je táto forma emočnej
regulácie tou, ktorú sú ľudia zvyknutí používať – môže zahŕňať terapiu, jedlo,
potlačenie, alkohol, návykové látky.
Eisenbergová et al. (2004) rozlišujú medzi nútenou kontrolou –
schopnosťou cielene utlmiť alebo aktivovať správanie – a reaktívnou kontrolou –
relatívne nepoddajnou tendenciou byť buď príliš utlmeným alebo impulzívnym.
Hoci oba typy kontroly majú svoje korene v detskom temperamente, skorší
konštrukt je považovaný za ústredný pre definovanie nútenej emočnej regulácie
(Eisenberg & Spinrad, 2004), zatiaľčo neskorší konštrukt reaktívna kontrola je
menej dostupný vôľovej kontrole a spája sa s temperamentovou reaktivitou
(Saarni, Campos, Camras & Witherington, 2006).
1.3.1 ADAPTÍVNA A MALADAPTÍVNA EMOČNÁ REGULÁCIA

S ohľadom na funkčnosť emočnej regulácie v zmysle jej významu pre
človeka pri zvládaní vlastných emócii ju môžeme vnímať jej adaptívnu
a maladaptívnu podobu. Autori sa v tejto oblasti zaujímajú o adaptivitu tak
intrapersonálnu ako aj sociálnu. V ponímaní Halberstadtovej, Denhamovej &
Dunsmoreovej (2001) adaptívna emočná regulácia zahŕňa schopnosť prežívania
autentických emócii a schopnosť vyjadriť tieto emócie spôsobmi, ktoré dovoľujú
jednotlivcovi dosiahnuť svoje emočno-regulačné zámery tak ako aj iné dôležité
ciele (napríklad bezpečnosť, udržanie pozitívnych sociálnych interakcii, vnímanie
kompetentnosti).
Podľa Bridgesa, Denhamovej a Ganibanovej (2004) môže byť všetka
emočná regulácia považovaná za adaptívnu v tom zmysle, že pre jednotlivca je
potrebné emócie zvládať – regulovať za účelom fungovania v prostredí. Navyše,
jednotlivci si rozvíjajú svoje stabilné štýly emočnej regulácie, a tieto štýly sú
produktmi interakcii medzi biologicky podloženým tlakom a charakteristikami

17

sociálneho prostredia. Štýly emočnej regulácie sa môžu stať maladaptívnymi
a môže nastať dysregulácia v prípade, že jednotlivci nie sú dostatočne flexibilní
reagovať na zmeny v prostredí.
Ďalšia oblasť komplikujúca definovanie adaptívnej emočnej regulácie je
fakt, že adaptívna emočná regulácia je často v empirickej literatúre stotožňovaná
s minimalizáciou negatívnych emócii (Bridges, Denham & Ganiban, 2004).
Naproti tomu, väčšina teoretických prístupov k emočnej regulácii poukazuje na
to, že cieľom emočnej regulácie je pozitívne a aj negatívne emócie modulovať
(napríklad znižovať, zvyšovať, maskovať alebo predstierať) radšej, ako ich
prežívanie a vyjadrovanie obmedziť. Rozhodne teda emočná regulácia musí
zahŕňať spúšťanie a udržovanie emočných stavov – tak pozitívnych ako aj
negatívnych, ako aj schopnosť redukovať zvýšené stavy negativity (Bridges,
Denham & Ganiban, 2004).
Peterson a Parková (2007) spájajú emočnú reguláciu s vysvetľujúcim
štýlom (explanatory style). Peterson a Seligman (1984) ho definujú ako spôsob,
ktorým si jednotlivec zvyčajne vysvetľuje príčiny udalostí. Reguláciu popisujú
Peterson a Parková (2007) ako všetky procesy – vnútorné i vonkajšie, vedomé
i nevedomé – ktoré ovplyvňujú komponenty emócii ich prepojenie, manifestáciu,
základ v určitých situáciách a tiež ich dôsledky. Emočnú reguláciu vnímajú
s konotáciou zámernej voľby človeka, no vplyvy na ňu – vrátane vysvetľujúceho
štýlu často fungujú celkom automaticky. Vysvetľujúci štýl u človeka môže byť
optimistickým, alebo pesimistickým – keď sa nám stane niečo nepríjemné – zlé
udalosti môžeme vysvetľovať internými príčinami, alebo ich môžeme pripísať
príčinám vonkajším.
To, ako si jednotlivec počína pri regulácii prežívaných emócii je možné
posudzovať z jeho subjektívneho hľadiska i z vonkajšieho posúdenia jeho okolia.
Zatiaľčo my sami môžeme svoju vlstnú ostrú reakciu na uštipačnú poznámku
kolegu považovať za primeranú, pretože ho dobre poznáme, nezúčastnený
pozorovateľ ju môže posúdiť ako nevhodnú alebo neadekvátnu.
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1.3.2 EMOČNÁ REGULÁCIA A MOTIVÁCIA

Emócie predstavujú primárny motivačný systém ľudských bytostí. C.E.Izard

V živote človeka nie je výnimočnou situácia, kedy ho emócia pomsty
vedie ku konaniu v rozpore so svojimi hodnotami, emócia túžby poháňa
k lepšiemu výkonu, či emócia lásky vedie k tomu aby sa sťahoval naprieč
kontinentom.
Mnoho autorov vo svojom vnímaní emočnej regulácie zdôrazňuje
motiváciu človeka. V súlade s definíciou emočnej regulácie Grossa (1998) (str.
15) je aj tvrdenie Thompsona (1994) ktorý ju popisuje ako vonkajšie a vnútorné
procesy

zodpovedné

za

monitorovanie,

hodnotenie,

a prispôsobovanie

emočných reakcií, zvlášť ich zosilnený a dočasný vzhľad pre dosiahnutie cieľa
jednotlivca.

Podobný je aj názor de Sousu (2010), ktorý píše že emócie

prispievajú k určujúcim faktorom determinujúcim ciele a priority konania. Frijda
(1986) je dokonca presvedčený, že emócie priamo odrážajú dôležité
psychologické premenné ako hodnoty a ciele.
Hammond (1970; podľa Strongman, 2003) pokladá emóciu za
centrálny stav organizmu, ktorý je vyvolávaný tak externými ako aj internými
podnetmi. Naučené i nenaučené stimuly môžu znamenať prítomnosť alebo
neprítomnosť odmien a trestov. Odmeňujúce udalosti tak vedú k podnieteniu
nabudenia a trestajúce naopak k jeho utlmeniu. Prenesene – potešenie a bolesť
reprezentujú motivujúce stavy. Jednotlivec v súlade so svojimi motívmi tiahne
k uspokojeniu svojich túžob, čo ovplyvňuje jeho emočné reagovanie.
Lazarusova teória (1991, 1998) hovorí o vzniku ľudských rozhodnutí na
základe zhodnotenia berúceho do úvahy rozličné emócie. Lazarus je
presvedčený o existencii troch primárnych druhoch zhodnotenia súvisiacich s (1)
relevanciou pre cieľ jednotlivca, (2) kongruenciou s cieľom jednotlivca, a (3)
miere ego – angažovanosti jednotlivca; inými slovami zhodnotenie je priamo
prepojené s motiváciou jednotlivca. Nasledujú tri sekundárne zhodnotenia
súvisiace so (1) zodpovednosťou (hanbou a cťou), (2) potenciálom k zvládnutiu
problému a emócii a (3) budúcimi očakávaniami. Príslušný vzorec primárnych
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a sekundárnych zhodnotení berie do úvahy rozdiely medzi emóciami. Striedavo

ich zvládnutie dáva spätnú väzbu a ovplyvňuje aj zhodnotenie a aj emócie
prostredníctvom svojej

osobnej dôležitosti/významu.

Vzťah

medzi

jednotlivcom a prostredím povzbudzuje zhodnotenie a zvládanie – teda zahŕňa
tento vzťahový význam. Úlohou zhodnotenia je tak integrácia dvoch súborov
antecendentných premenných – osobnosti a prostredia – do vzťahového
významu založeného na relevancii toho, čo sa deje pre well-being človeka.
Osobný záujem a adaptácia sa tak stáva kľúčovým pre emócie. Veľmi podobne
aj Leeper (1948) vo svojej motivačnej teórii emócii tvrdí, že emócie dávajú
správaniu (a psychickej aktivite) jeho cieľovú zameranosť a dovoľujú nám vybrať
si medzi alternatívami, napríklad či riešiť problém alebo strpieť sankcie za
účelom získania odmeny.
Zelazo

a Cunningham

(2007)

hovoria

o exekutívnej

funkcii

ako

o mechanizme podčiarkujúcom emočnú reguláciu. Exekutívna funkcia môže byť
chápaná napríklad ako vedomé zameranie sa na problém. Precíznejšia
charakteristika odlišuje medzi relatívne „horúcimi“ motivačnými významnými
aspektmi exekutívnej funkcie a nezainteresovanými „chladnými“ aspektmi
(Zelazo & Műller, 2002). Zelazo a Cunningham (2007) teda predpokladajú, že
emócia korešponduje s kognitívnym aspektom – konkrétne jeho motivačným
aspektom – z čoho je možné vyvodiť: viac či menej emocionálny, viac či menej
motivovaný.
Celkovo aspekt motivácie v emočnej regulácii obsahujú najmä emočné
teórie podčiarkujúce kognitívne hľadisko (napr.: Lazarus, 1991). Ciele a motívy
človeka vnímajú ako smerodajné pre emočné reakcie a na základe kognitívneho
zhodnotenia situácie je zvolená najvhodnejšia stratégia k emočnej regulácii.
Brunstein, Schultheiss a Grässmann (1998) skúmali emócie vo vzťahu
k procesom dosahovania cieľa. Viedli dve štúdie používajúce tematický
apercepčný test (TAT) za účelom merania zamerania sa na potreby u študentov.
Študenti mali uviesť svoje ciele, na ktorých pracujú. Ak boli ciele kongruentné
s ich potrebami, študenti vykazovali lepší emočný well-being. Inkongruencia
medzi potrebami a aktuálnym cieľom bola spojená s nižším emočným wellbeingom.
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1.4 EMOČNÝ VÝVIN

Vývinová psychológia je nevyhnutne spätá s úvahami o vplyvoch
vrodeného a naučeného, čo znamená, že vývinoví teoretici musia venovať
pozornosť pri emóciách otázkam jej základov biologických aj sociálnych. A síce,
radšej ako vidieť túto tému optikou „všetko alebo nič“ odhaliť možné spojenia
medzi oboma pohľadmi.
Schopnosť emočných prejavov je považovaná za jadro zdravého socioemočného vývinu (Easterbrooks & Biringen, 2000). Tronick (2001) uvádza, že
emocionalita

bola

tiež

nazývaná

jazykom

detí

a deti

ako

„detektory

emocionality“. Väčšina konceptov raného socio-emočného vývinu umiestňuje
sociálnu povahu emocionality do centra včasného vývinu.
Podľa Emdeho (1980), schopnosť emočných prejavov hovorí o naladení
na signály, ciele a potreby druhých a schopnosti na ne reagovať. Stern (1985)
nazval tento jav „tancom“ – uchvacujúcim obrazom rodiča so svojím dieťaťom
ponorených do svojej interakcie nedbajúc na okolitý svet. Tieto obrazy dokladajú
rozmer problematiky emócii, v ktorom sú súčasťou komplexných vzťahov, nie iba
rozruchmi určenými na reguláciu.
Sociálny a emocionálny vývin sú pretkané v tom, ako sa emocionalita
stáva

súčasťou

sociálnej

kompetencie.

Emočná

expresivita

a emočné

porozumenie sú základmi sociálnej komunikácie a primeraná emočná regulácia
sa môže vzťahovať k detskému adaptívnemu, prípadne maladaptívnemu
fungovaniu (Weiner, 2003).
Teória emočného vývinu sa musí potýkať jednak s tým, ako sa
emocionalita vyvíja, a jednak s jej vplyvom na priebeh vývinu. Fischer, Shaver a
Carnochan (1990, podľa Ashkanashy, 2003) kombinujú tradične proti sebe
stojace pohľady – biologický a sociálny argumentom, že emocionalita obsahuje
tri rôzne komponenty-vrstvy. Vrchná vrstva obsahuje hodnotenie konkrétnej
udalosti ako pozitívnej a negatívnej (v zmysle posunu ku alebo od emplicitného
alebo implicitného cieľa); základná vrstva zahŕňa emócie zdieľané naprieč
kultúrou a sú špecifikované do kategórii: láska, radosť, smútok, strach a hnev;
a spodná vrstva obsahuje sociálne konštruovanú emocionalitu – prototypické
scenáre s správaniu za určitých okolností.

21

Panksepp a Smith-Pasqaliniová (2005) za najviac vystupujúcu počas
vývinu považujú zvyšujúcu sa kapacitu človeka k regulácii emočných stavov,
a tak nadobudnutie komplexných behaviorálnych stratégii k zvládaniu emočne
náročných situácii. Vďaka zmenám, ku ktorým dochádza v emočnej skúsenosti a
vyjadrovaní v priebehu detstva, sa jednotlivci zdokonaľujú v porozumení
emóciám.
Malé deti následne preukazujú rastúce uvedomenie si vlastných
emočných stavov, ale sa zdokonaľujú vo vyhodnocovaní a primeranom
reagovaní na emocionálne prejavy a pocity druhých. Stávajú sa schopnými
popísať príčiny a dôsledky tých najrozličnejších emócii. Navyše Lerner,
Easterbrooksová a Mistryová (2003) zdôrazňujú, že deti sa stávajú omnoho viac
zbehlé v pravidlách prejavovania – a sociálnych zvyklostiach toho, kde a komu je
určité emócie vhodné prejaviť.
Giblinovej (1981; podľa, Strongman, 2003) teória rovnováhy v emočnom
vývine je založená na rozlišovaní medzi pocitmi a emóciami. Prvými afektívnymi
odpoveďami sú pocity, ktoré sú surovými – nespracovanými odpoveďami na
zmyslové kvality a fyziologické zmeny. V čistej podobe sa vyskytujú u detí kým
nehovoria. Preskočenie tohto typu afektívneho života by viedlo k strate
rovnováhy. Giblinová považuje emočný vývin za zjavný, vďaka fyziologickým
a behaviorálnym odpovediam nasmerovaným k meniacemu sa prostrediu.
Odpovede variujú s ohľadom na situáciu a reprezentujú pokus o udržanie
stability. Autorka je presvedčená o existencii 5 období vo vývine emocionality:
(1) Od 0 do 8 mesiacov je prítomná nerovnováha pri náhlych alebo intenzívnych
vnemov: Vyjadrenia reprezentujú radosť/nespokojnosť a spánok/napätie.
(2) Od 9 do 12 mesiacov sa rozvíja rovnováha spôsobená prítomnosťou alebo
neprítomnosťou druhých ľudí.

Rovnováha je dosiahnutá vďaka interakcii,

a rozptýlený nepokoj je nahradený viac usporiadanými odpoveďami.
(3) Od 2 do 6 rokov je nerovnováha zapríčiňovaná priamo a nepriamo podnetmi
a rovnováha

je

dosahovaná

prostredníctvom

vyjadrovacích

schopností

a emočných zručností.
(4) Od 7 do 12 rokov nerovnováha prichádza prostredníctvom priameho
vnímania

a sociálneho

porovnávania

charakteristické vzorce správania.
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a emočné

odpovede

zahŕňajú

(5) Po 13 roku prichádza nerovnováha vďaka vnútornému porovnávaniu
a emócie

začínajú

prispievať

k stabilnej

koncepcii

self,

čiastočne

prostredníctvom prevládajúcich nálad a postojov.
Abe a Izard (1999) popísali niekoľko míľnikov v štyroch stupňoch socio kognitívneho vývinu. V detstve dochádza k synchronizácii dyadických interakcií
medzi dieťaťom a osobou, ktorá sa oň stará, tvorbe puta v procese pripútania
a objavuje sa sociálne správanie. V batolivom a predškolskom období narastá
sebauvedomovanie, schopnosť porozumenia druhým – empatia, zvyšuje sa
citlivosť

na

morálne

štandardy

a pravidlá

a prvýkrát

dochádza

k sebahodnotiacim emóciám (pýcha, vina, hanba). V puberte sa rozvíja
schopnosť

sociálneho

zrovnávania,

schopnosť

vnímania

zo

sociálnej

perspektívy či porozumenia myšlienkam a pocitom druhých. Zlepšuje sa tiež
konceptualizácia

sebahodnotiacich

emócii

a objavuje

sa

sebakoncept.

V adolescencii sa najmä vďaka abstraktnému mysleniu zvyšuje kapacita pre
prácu s negatívnymi emočnými stavmi.
Zhrnujúci pohľad na emočný vývin poskytujú Parke et al. (2006). Podľa
nich je v ranom detstve hlavným cieľom v oblasti emocionality „riadenie
vzájomného pôsobenia arousalu ľudí“. V strednom detstve je to úloha
nadobudnúť „pravidlá prejavovania emócii a nálad“ a v adolescencii je to
„riadenie a regulácia sebaodhalenia a intimity“.
1.4.1 DIFERENCIÁLNA EMOČNÁ TEÓRIA – DET

Podľa Ackermana, Abeovej, a Izarda (1998) deti disponujú limitovaným
súborom diskrétnych emócii v prvých mesiacoch života, a tieto emócie sú
organizované
fungovania.

ako

štandardný

systém

Jadrový

proces

emočného

s vysokým
vývinu

stupňom

pozostáva

nezávislého
z konštrukcie

a usporiadania afektívno-kognitívnych štruktúr, ktoré sprostredkúvajú vnútornú
koordináciu emócii, kognícii a motoriky. Expresívne správanie zahŕňa motorické
vzorce tvárových pohybov a vokálnych prejavov a tiež molárne posturické
a gestikálne pohyby. Expresívne správanie je jadrom obsahu pre druhých
v sociálnej komunikácii a zmyslová spätná väzba prispieva k aktivácii a regulácii
vnútornej skúsenosti s emóciou (Ackerman, Abe, & Izard, 1998).
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Základný set emócii je teda nezávislý – zahŕňa radosť, záujem, hnev,
strach, prekvapenie a odpor. Ako nezávislé sú označované z toho dôvodu, že
ich vznik nie je závislý na kognitívnom vývine či hodnotiacich procesoch.
Vyjadrenie záujmu, radosti a hnevu sa objavuje už v prvých týždňoch až v 2-4
mesiacoch (Izard & Malatesta, 1987) a strach medzi 7 a 9 mesiacmi. Objavenie
sa týchto emócii je primárne dôsledkom zrenia nervovej sústavy, a je celkom
nezávislé na kognícii. Emócie ako vina a hanba sa objavujú neskôr v detstve
a na kognitívnych procesoch sú závislé (Ackerman, Abe, & Izard, 1998).
Prostredníctvom vývinu dochádza k tomu, že tieto nezávislé emócie sú viac
kontrolované a a tiež komplexnejšie (Smith & Scott, 1996).
Zatiaľ čo emočná skúsenosť by mala zahŕňať kogníciu, DET definuje
emočný pocit omnoho užšie, ako kvalitu vedomia zahŕňajúcu pripravenosť
a tendenciu k aktivite.

Napríklad

strach

vyvoláva

kognitívne

hodnotenie

sprostredkované reprezentáciou predchádzajúcej skúsenosti so strachom,
a súčasný emočný pocit tak motivuje špecifický a obmedzený súbor tendencií
k reakcii niekde medzi útokom a únikom. Toto spojenie medzi emočným pocitom
a kognitívnym procesom utvára afektívne - kognitívnu schému ktorá formuje
základný stavebný kameň mentálneho života a self (Ackerman, Abe, & Izard,
1998).
DET popisuje tiež súbor závislých emócii, ktoré sa typicky objavujú
v neskoršom batolivom období a v detstve a to v dôsledku jednak zrenia
inhibujúcich mechanizmov a kognitívneho vývinu. K týmto emóciám patria
napríklad hanba, vina, opovrhovanie. Tieto emócie zahŕňajú vzájomné
pôsobenie afektívnych a kognitívnych procesov a preto nemôžu byť vyvolané
bez (1) chápania self, (2) schopnosti odlišovať medzi ja a druhými, (3)
schopnosti chápania kauzality medzi self a druhými, a bez (4) kognitívne
hodnotiacich či posudzovacích procesov, ktoré umožňujú prinajmenšom
základné formy porovnávania a úsudku. Navyše, tieto závislé emočné systémy
nemajú

konzistentné

znaky

v expresívnom

správaní

v priebehu

života

(Ackerman, Abe, & Izard, 1998).
Psychologický vývin vyplýva podľa Thompsona (2006) zo silných
induktívnych

schopností

mladej

mysle

indivídua,

ktorá

je

v interakcii

s koncepčnými katalyzátormi v procese sociálnej výmeny. K tej dochádza
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v každodenných situáciách, či už pri konflikte medzi vôľou batoľaťa a jeho
rodičov či konverzácii o bežných udalostiach reflektujúcich kultúrne hodnoty.
Integrácia porozumenia konštruktívnej mysli ovplyvňovanej vzťahmi v ranom
vývine vyžaduje zahrnutie a pochopenie podstate spoločnej aktivity dieťaťa
a človeka, ktorý sa oň stará. Ide o obrovskú výzvu pre výskum, pretože model
primeraného porozumenia prostredníctvom spoločnej aktivity môže viesť
k širšiemu porozumeniu funkciám raného vývinu (Thompson, 2006).
1.4.2 EMOČNÝ VÝVIN A ATTACHMENT

Človeku je prostredníctvom ranej vzťahovej skúsenosti poskytovaný
obraz o svete, učí sa porozumieť spoločnosti na základe spoločnej aktivity.
Prostredníctvom interakcií s blízkymi získava obraz o spôsobe komunikácie
s ľuďmi a o existencii v ich spoločnosti.
Magaiová a Hunzikerová (1993) začleňujú emocionálny vývinu do
vývinu osobnosti, čo vedie k pohľadu na vývin osobnosti spoliehajúci sa na
citové vzťahy, emočné vplyvy, životné udalosti a zmysly rozvíjajúce sa
jednotlivcom.

Kľúčovou

je

tak kvalita

emocionálnej

skúsenosti

účastnej

v pripútaní sa.
Hoci teória pripútania nehovorí presne o emočnom vývine, je teóriou
sociálneho vývinu a teda je založená v mnohom na emočných aspektoch
interakcií medzi dieťaťom a jeho opatrovníkom. Ako taká je vysoko relevantná
pre pochopenie emočného vývinu.
Vzhľadom k teórii pripútania (Bowlby 1973), dieťa je náchylné pripútať
sa čo najskôr k človeku, ktorý sa oň stará. Opatrovníci na strane druhej majú
biologickú predispozíciu k tomu, aby adekvátne na takéto správanie dieťaťa
odpovedali. Po emocionálnej stránke je pripútanie sa – attachment spojený s
pocitom bezpečia. Boli odlíšené 4 typy pripútania (Bretherton, 1985) a označené
ako vyhýbavý, bezpečný, ambivalentný a zmiešaný (vyhýbavý & ambivalentný).
Bowlbyho (1973) pohľad na emočný vývin poukazuje na pevné puto medzi
vyjadrovaním a pociťovaním, a prízvukuje dôležitosť interpretácie emočného
rozpoloženia druhých.
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V teórii pripútania môže skúmanie spoločnej aktivity a konverzácie detí
a ich opatrovníkov pomôcť objasniť ako sa špecifické reprezentácie skúsenosti
a self (alebo interných modelov) vyvíjajú v prostredí vzťahovej istoty alebo
neistoty. V teórii mysle štúdie zdieľaných skúseností a rozhovorov môžu vysvetliť
niektoré z koncepčných katalyzátorov podporujúcich pochopenie ľudských túžob,
pocitov, presvedčení a myšlienok (Thompson,

2006). Model primeraného

porozumenia prostredníctvom spoločnej aktivity s druhými môže viac než
socializačné či konštruktivistické pohľady integrovať sociálne a kognitívne
aspekty raného vývinu.
Porozumenie ľudskému svetu – psychologickým procesom, ktoré riadia
správanie a vzťahy, pôvod sociálnych rolí a inštitúcii, skupinové procesy a ďalšie
sociálne fenomény sú základom pre porozumenie psychickému vývinu. Sociálne
poznávanie je tak podľa Thompsona (2006) centrálnym pre vývin emočného
porozumenia a sebaporozumenia a

raný sociálne-kognitívny vývin vytvára

základ pre ich dosiahnutie. Deti začínajú chápať to, ako je ľudské správanie
prepojené s ich zámermi, intenciami, pocitmi, túžbami a presvedčeniami, a ako
sú ich sociálne interakcie ovplyvnené porovnávaním týchto mentálnych stavov
u dvoch, či viacerých indivíduí.
Vzťahové procesy sú študované najmä v ranom vývine. Thompson
(2006) uvádza mnoho príkladov pre vzťahové procesy v interakcii rodiča
s dieťaťom. Zahŕňajú vrelosť, citlivosť i náhodné reakcie, emočnú klímu domova,
verbálnu bohatosť rodinnej interakcie, incentívy prieskumných schopností
očakávania zrelého správania, procesy vyjednávania medzi rodičom a dieťaťom,
rodinnú rutinu a rituály, účinok fyzických trestov, bezpečnosť pripútania, imitačné
učenie, rodičovskú flexibilitu a adaptivitu, zdieľanie pozitívnych emócii či emočnú
synchróniu.
1.4.3 VÝVIN EMOČNEJ REGULÁCIE A ATTACHMENT

Teória pripútania a ďalšie teórie sociálneho vývinu vidia rané detstvo
ako periódu, v ktorej vznikajú individuálne odlišné sociálne presvedčenia
a sklony k správaniu vynárajúce sa z detských sociálnych skúseností, zvlášť
nadobudnutých v blízkych vzťahoch. Podľa Thompsona (2000) všeobecným
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vzorcom je, že bezpečné rané pripútanie vedie k relatívne harmonickému vzťahu
medzi rodičom a dieťaťom. To má za následok, že dieťa je otvorenejšie
k socializačným

vplyvom,

čo

facilituje

vývin

emočnej

sebaregulácie

a sebakontroly.
Na základe sociálne - kognitívneho vývinu je podľa Thompsona (2006)
možné pochopiť ako deti derivujú ich individuálny vhľad do psychologického
sveta ľudí a prečo si deti začínajú vytvárať nápadne odlišné očakávania od
sociálneho sveta. Tieto rané vývinové procesy potom určujú sociálne
porozumenie v priebehu celého života, čo zahŕňa aj emočné porozumenie.
Emocionalita je vo svojej podstate spôsobilá byť citlivým barometrom
fungovania vo vzťahu rodič – dieťa v období raného detstva (Emde

&

Easterbrooks, 1985). Prinajmenšom detské emocionálne prejavovanie sa
a regulácia sú chápané pod vplyvom – a sú ovplyvňované ich sociálnymi
interakciami, vzťahmi a kontextami. Navyše, detské prejavy a regulácia emócii
sú navzájom prepojené s reakciami druhých na ich sociálne fungovanie.
Emócie a emocionalita sú úzko prepojené s odpoveďami jednotlivca na
sociálne situácie, zvlášť na situácie, ktoré obsahujú významných jednotlivcov
z ich sociálneho prostredia. Teda, istota attachmentu sa týka detskej emočnej
regulácie v napätých situáciách (Thompson & Calkins, 1996). Zároveň, kvalita
emocionálnych prejavov a emočnej komunikácie je spojená s vývinom pripútania
sa dieťaťa k rodičovi. Napríklad, nepriateľské emocionálne prejavy a nedostatok
emočnej účasti sa spájajú s neistým pripútaním. Kvalita emočných vzťahov bola
spájaná s dimenziami rodičovstva vzťahujúcimi sa k socializácii dieťaťa a vývinu
osobnosti (Cummings, Davies, & Campbell, 2000).
Teória

citovej

väzby

(Bowlby,

1973)

ponúka

problematike

interindividuálnych rozdielov v emocionálnej regulácii vývinovo-psychologické
vysvetlenie. Bowlby (1973) predpokladá, že podpora a emocionálna prístupnosť
primárnych osôb v ranom detstve podstatne ovplyvňuje vývin emocionálnej
regulácie a adaptáciu dieťaťa. Väzbové správanie je aktivované prežívaním
negatívnych citov ako sú: strach, starosť, neistota, subjektívna slabosť. Vzorce
citovej väzby v ranom detstve predstavujú stratégie ich zvládania a sú
považované za individuálne vzorce emocionálnej regulácie, ktoré sa líšia
v efektívnosti.
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Stručne možno podľa Spanglera (1999) charakterizovať vzorce
emocionálnej regulácie pre jednotlivé typy citovej väzby nasledovne. Dieťa
s istou citovou väzbou má skúsenosti s akceptáciou u primárnej osoby
a vyhľadáva ju pri negatívnych emóciách (osobu citovej väzby) a nachádza tam
primerané upokojenie. Otvorene a primerane komunikuje pozitívne aj negatívne
city. Tento spôsob predstavuje veku primeranú efektívnu stratégiu zvládania
emocionálnej záťaže - externú emocionálnu reguláciu (Spangler, 1999).
Dieťa s neistou vyhýbavou citovou väzbou nevyjadruje svoje city
otvorene, vyhýba sa komunikácii s primárnou osobou a svoju pozornosť
orientuje skôr na objekty - nedokáže využiť sociálnu oporu. V záťažovej situácii
pôsobí pokojne, bez znakov emocionálneho vzrušenia, potláča svoje emócie, čo
sa zdá primerané danému kontextu. Tento spôsob emocionálnej regulácie je
však neefektívny, pretože merania ukazujú, že na fyziologickej úrovni dieťa stres
prežíva a ten zostáva neregulovaný (Spangler, 1999). Negatívnymi dôsledkami
tejto stratégie je blokovanie hľadania pomoci u rodičov a príliš

skoré

preorientovanie sa na intrapsychické regulačné stratégie, ktoré nemusia byť
výlučne úspešné.
Dieťa

s neistou

ambivalentnou

citovou

väzbou

disponuje

taktiež neefektívnou stratégiou emocionálnej regulácie. V emocionálne náročnej
situácii sa u neho prejavuje tak na fyziologickej ako aj na rovine správania sotva
regulovateľné citové vzrušenie (Spangler, 1999).
Dieťa s dezorganizovanou citovou väzbou má silne narušenú alebo
žiadnu stratégiu zvládania emocionálnej záťaže, preto je neúspešné pri regulácii
emocionálnych stavov. Často dochádza k poruchám emócií, správania a
adaptácie. V spojení s neistou vyhýbavou citovou väzbou je dezorganizácia
silným prediktorom agresívneho správania v detskom veku (Lyons-Ruth, Alpern
& Repacholi, 1993).
Shaver a Mikulincer (2007) hovoria o súvislosti vzorcov pripútania
v dospelosti s ich dôsledkami pre emočnú reguláciu. Bezpečnosť attachmentu je
podľa nich v súvislosti s hodnotiacimi a regulačnými snahami, ktoré je pri
udržovaní vzťahov možné charakterizovať ako vyrovnané, otvorené, s nízkou
mierou distresu a s konštruktívnym prístupom. Naopak vyhýbanie je reakciou
v dôležitých vzťahoch,

kedy významná osoba – matka či otec reagovali
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negatívne na vyjadrenie potrieb zraniteľnosti a negatívnych emócii. Zvládacou
stratégiou sa tak pre ľudí s takýmto bolestivým zážitkom v ranom detstve sa
stalo zľahčovanie - teda snaha nevyhodnotiť situácie ako hrozbu, a potláčanie
týchto pocitov zraniteľnosti a negatívnych emócii. Súčasťou toho je tiež pocit
nadradenosti, autonómie a neemocionálnosti. Neznamená to však, že ich to
uchráni od reagovania na druhých frustrovane či hostilne. Snažia sa uchrániť
vlastnú sebadôveru a činia tak nevyváženým zameraním sa na vlastné silné
stránky a slabé stránky druhých.
Nesporne pripútanie v ranom vývine zanecháva markantné stopy
v ďalšom emočnom živote človeka. Včasné interakcie sa vrývajú do pamäti
človeka a často sa reakcie stanú zautomatizované v nasledujúcich vzťahoch.
Dôsledkom je skutočnosť, že ten, kto zažil v ranom detstve emočnú vrelosť ju
očakáva aj v neskorších interakciách, a že ten kto nesmel prejaviť emócie sa tak
zdráha urobiť aj v budúcnosti.
1.4.4 POHLAVIE A GENDER V EMOČNOM VÝVINE

Žiadny biologicky determinovaný fenomén neuniká kultúrnym postojom, normám
a hodnotám. J. Lipman-Blumen

Ľudskú populáciu je možné kategorizovať nespočetnými spôsobmi.
S účelom zjednodušenia a prehľadnosti faktov a skutočností kategorizujeme
v bežnom živote, v histórii, vo výskume. Máloktoré rozčlenenie je však tak
zrejmé, tak automatické a tak bez výnimky zahŕňajúce ako práve pohlavie.
Každého jednotlivca môžeme biologicky zaradiť medzi mužov alebo naopak
medzi ženy práve zato, že človek sa rodí s jasne identifikovateľným pohlavím
ako žena alebo muž. Túto skutočnosť rozpoznávame takmer okamžite pri
kontakte ako základnú informáciu o človeku.
Poněšický (2004) uvádza, že po narodení, zvlášť pod vplyvom
uvedomenia si svojej pohlavnej diferenciácie okolo 18. mesiaca života, si dieťa
vyberá z prostredia určité podnety, ktoré jeho mužskú či ženskú identitu
potvrdzujú. Na druhej strane sú mu tieto podnety podľa jeho pohlavia rozdielne
poskytované, čo jeho mužský či ženský „orientačný plán“ opäť zosilní (či
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v patologickom prípade skomplikuje). Čím silnejší je jeden z týchto faktorov –
biologický, psychologický (daný napr. rodičovskou konšteláciou) či sociokultúrny,
tým je prenikavejší a viacej determinujúci.
Existujú bohaté dôkazy z výskumov, že rodičovské odpovede na
emočné správanie dieťaťa sa neodlišujú len pôsobením stavu vývinu ale aj na
základe pohlavia dieťaťa (Klimes-Dougan & Zeman, 2007). Takéto rodičovské
vplyvy počas socializácie nemusia byť vždy zrejmé a otvorené (ako napríklad
téza: „veľkí chlapci neplačú“) ale môžu byť celkom nepatrné, vyjadrované iba vo
forme odlišnej pozornosti venovanej chlapčenskej a dievčenskej expresivite
počas emocionálnych udalostí. Pozornosť môže jemne podporovať vyjadrovanie
určitých emócii a odradzovať od prejavov iných (Brody, 1999).
Pri utváraní budúcej osobnosti hrá rolu biologicko-genetické, pohlavné,
telesné a hormonálne založenie, ďalej prirodzený rast, zrenie a vývin, učenie
v širšom slova zmysle, obohacovanie sa a zbieranie skúseností v kontakte
s okolím, zvlášť s matkou a otcom, výchova (Poněšický, 2004). Ako uvádza
Chafetzová (1974), v minúte narodenia je fakt mužskosti alebo ženskosti jasný,
ako aj indikovaný psychickými atribútmi včítane rozdielov v gonádových,
chromozomálnych a hormonálnych. Napriek mnohým nezrovnalostiam ohľadom
pojmov pohlavie a gender, prevažná časť výskumníkov sa zhoduje minimálne v
tom, že tieto pojmy nie sú synonymami. Autori v posledných desaťročiach
zaujímali postoje z hľadiska biologického, sociologického, kultúrneho. Od
biologických charakteristík pre jednotlivé pohlavia, ktoré sú nemenné, je len na
krok k gender charakteristikám, ktoré sú variabilné tak v rôznych teoretických
konceptoch ako aj variujú naprieč krajinami, spoločnosťami, náboženstvami
a kultúrami.
Lukšík a Supeková (2003) definujú pohlavie ako biologickú, fyzickú,
telesnú dimenziu mužskosti a ženskosti spojenú s reprodukciou. Údaje súvisiace
s hormónmi a najmä s chromozómami vedú k záveru, že existujú aj určité
vrodené tendencie, ktoré sú pravdepodobne u rodov odlišné. Gender je podľa
Lukšíka

a Supekovej

(2003)

sociálny

a kultúrny

konštrukt,

súbor

ideí,

presvedčení o tom, ako sa majú k sebe ľudia správať, prezentovať, aké roly
majú mať, akými majú byť muži a ženy. Ako tvrdí Maccobyová (1988),
jednotlivec môže byť viac alebo menej feminínny, avšak nemôže byť viac alebo
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menej ženou. Táto myšlienka veľmi stručne a jasne vystihuje rozdiel medzi
pohlavím a gendrom.
Skutočnosťou,

ktorá

najviac

komplikuje

výskum

a možnosť

diferencovania medzi vrodeným a naučeným je podľa Chafetzovej (1974) fakt,
že ľudia sú vychovávaní inými ľuďmi, a po veľmi krátkom časovom úseku je
takmer nemožné oddeliť naučené a nenaučené zložky správania indivídua.
Interakcia biologického založenia a vplyvu okolia sa však podľa Bosinskeho
(2000) začína už pred narodením

- čo by súhra medzi genetickým

a vnútromaternicovým prostredím.
Podľa Poněšického (2004) je na základe odlišných a tým aj pohlavne
jednostranných interakcií s rodičmi či vychovávateľmi oboch pohlaví niečo
zdôraznené, určitým spôsobom rečovo i emočne naznačené, iné spojené
s úzkosťou či vinou. Táto polarizácia nás jednak obmedzuje, lebo vnímame,
myslíme, cítime a jednáme buď žensky alebo mužsky, súčasne však diferencuje:
zvlášť v dobe raného detstva, v štádiu doposiaľ krehkej a vyvíjajúcej sa
osobnosti to pomáha k vytvoreniu vlastnej, dievčenskej či chlapčenskej identity.
Odlíšenie sa od druhého pohlavia podporuje prirodzenú tendenciu k individuácii,
má dôležitú „kompasovú funkciu“, stáva sa mocným organizátorom vedomého
príklonu k napodobňovaniu ženských či mužských vzorov. Jedná sa o aktívny
výber podnetov a informácii, ktorý posilňuje pohlavnú identitu, dieťa získava
väčšiu

jasnosť

o mužskej

a ženskej

roli,

pocit

sebaistoty,

vyhľadáva

sebapotvrdenie, naopak utvrdzovanie ženskej či mužskej role zvonka podporuje
jeho vnútornú pripravenosť sa takto vnímať.
Bačová a Mikulášková (2000) píšu, že ženám sa primárne vyhradili
rodinné opatrovateľské a emocionálne úlohy a začalo sa predpokladať, že
vlastnosti ako závislosť, miernosť, láskavosť, expresívnosť a sebapotláčanie sú
feminínnymi, kým naopak za inštrumentálne a profesijné roly mužov založené na
výkone sa začali spájať s maskulínnymi vlastnosťami ako autonómia, sebaistota,
nezávislosť či sebarozvoj.
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1.4.5 KULTÚRA AKO PÔVODCA POHLAVNÝCH A GENDROVÝCH ROLÍ

Existencia rolí v spoločnosti spájaných s jednotlivými rodmi je nesená
snáď každou vo svete známou kultúrou. Vedomie o tom, ako sú jednotlivé roly
popisované a to, čo je ich náplňou sa nesie naprieč generáciami. Podľa
Saarniovej (1999) kultúra zobrazuje súbor tradičných explicitných a implicitných
presvedčení, hodnôt, vplyvov a materiálneho prostredia, ktoré je prenášané
prostredníctvom jazyka, symbolov a správania v stálej a interagujúcej skupine
ľudí. Z dôvodu centrality symbolov, jazyka a hodnôt pre kultúru, väčšina
výskumov z oblasti kultúry a emócii je robená na dospelých, zvlášť so
zameraním na jazyk (Wierzbicka, 1992). Symboly, jazyk a hodnoty však hlboko
vplývajú priamo i nepriamo na dieťa v predrečovej fáze vývoja. Priame vplyvy
plynú z výživy, bývania a materiálnych a fyzických nástrojov kultúry v prostredí,
kde je dieťa vychovávané. Nepriame vplyvy sa dajú členiť do dvoch faktorov: (1)
fyzický/sociálny kontext, v ktorom dieťa vyrastá a (2) vystavenie dieťaťa
charakteristickým

behaviorálnym

vzorcom

a neverbálnym

komunikačným

stratégiám členov danej kultúry (Gordon, 1989; podľa Saarni, 1999).
Jednotlivé kultúry sa silne odlišujú v emočnej klíme. Niekde je hlučný
prejav a extrémna gestikulácia prijímaná a tolerovaná, inde sú očakávané
pokojnejšie prejavy. Emočná klíma sa vzťahuje k charakteristickým vzorcom
a intenzite verbálnej a neverbálnej emočnej komunikácie, ktorú môže dieťa
vidieť a počuť. V rámci toho, môže emočná klíma ovplyvniť emočné reagovanie
detí, mladých a dospelých (Briggs, 1970). Emočná klíma je tak kľúčovým
prostriedkom, ktorým kultúra emócie ovplyvňuje (Davies & Cummings, 1994).
Rodičovské hádanie sa a bojovnosť môže napríklad dopadať na dieťa tak, že sa
stane neprispôsobivým a neistým.
S nárastom vystavovania sa emóciám a skúsenosťami s nimi sa
emočne

expresívne

správanie

začína

podobať

normatívnym

emočným

komunikačným vzorcom, tak, ako ich predpisuje kultúra v ktorej žijú (Saarni,
1999). Ovplyvnení kultúrnym prostredím, v ktorom žijeme považujeme za
„prirodzené“ pre jednotlivé pohlavia to správanie, ktoré je v spoločnosti po dlhé
desaťročia ľuďmi schvaľované a prijímané.
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Viacerí autori sa navzdory biologickým teóriám prikláňajú k názoru, že
sociokultúrne faktory môžu pretlačiť vplyv akýchkoľvek vrodených rozdielnych
tendencií medzi pohlaviami (Chafetz, 1974). V procese socializácie prirodzene
od narodenia vnímame osoby rovnakého pohlavia ako primárny zdroj vzorov pre
správanie nás samých. Výrazný vplyv má nepopierateľne výchova a prístup
okolia k vyvíjajúcemu sa jednotlivcovi. Rodičia hrajú vo všeobecnosti hlavnú
úlohu v procesoch socializácie a komunikácia pohlavno - rolovej identity
zosobňuje predovšetkým správanie primerané tejto role. Rodičia od narodenia
implicitne prejavujú rôzne tendencie v kontakte so svojimi deťmi. Keď pyšný
nový otec zdvihne svoje bábätko, stisne ho „chlapsky“ ak je to malý chlapček,
v prípade že je to malá slečna, bude ju hýčkať, pestovať a rozmaznávať.
Chafetzová (1974) dokumentuje, že deti si osvojujú svoju gender rolu už okolo
tretieho roku života, ak nie skôr.
V každodennom živote sú pojmy pohlavná rola a gender rola
používané zameniteľne, bez povšimnutia z empirického hľadiska dôležitých
rozdielov. Z teoretického hľadiska existuje rozdiel medzi nimi – rovnako ako
medzi koncepciami pohlavia a gendru, no v skutočnom živote sú prakticky
neoddeliteľné.
Termín, „pohlavné roly“ je podľa Lipman-Blumenovej (1984) používaný
vzťahujúc sa na správanie determinované biologickým pohlavím jednotlivca, ako
menštruácia, tehotenstvo, dojčenie, erekcia, orgazmus, a semenná ejakulácia.
Gender rola zahŕňa správanie a činnosti, ktoré okolie (a kultúra predovšetkým)
očakáva a vyžaduje, aby ich osoba vykonávala, pretože je muž, žena (Lukšík &
Supeková, 2003). Jednotlivec je prechádzajúc cez vývinové obdobia ovplyvnený
očakávaniami spoločnosti. Vnímanie kultúrou daného pozadia jednotlivých rolí
sa u človeka zautomatizuje vďaka prostrediu, výchove a spoločnosti.
Gender roly sú sociálne vytvorené očakávania pre maskulínne
správanie (inštrumentalita alebo aj „agency“) a feminínne správanie (expresivita
alebo „communion“). S nadsadením podľa Lipman-Blumenovej (1984), každá
spoločnosť rozdelí isté polarizované druhy správania a postojov do dvoch
súborov a tie potom označí za „mužské“ a „ženské“. Tieto roly sú sociálnymi
konštruktmi ponímajúcimi self - koncepty, psychologické črty, a tak aj rodinné,
profesijné a štátne roly pridelené dichotomicky členom každého pohlavia.
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Gender rola je iným fenoménom ako pohlavie. Relevantným termínom
nie je „ženský“ alebo mužský“, ktoré sú biologickými termínmi, ale maskulínny
a feminínny. Väčšina žien zobrazuje vo väčšom alebo menšom rozsahu súbor
behaviorálnych,

temperamentových,

emocionálnych,

intelektuálnych

charakteristík, ktoré sú v danej kultúre a v danom čase identifikované ako
feminínne. Podobne, väčšina mužov zobrazuje vo väčšom alebo menšom
rozsahu

súbor

odlišných

charakteristík,

definovaných

ako

maskulínne.

Chafetzová (1974) chápe spoločne tieto naučené charakteristiky ako „gender
roly“.
Gender

roly

zahŕňajú

všetky

kultúrne

očakávania

priradené

k maskulinite a femininite, ktoré idú popri pohlavných odlišnostiach. LipmanBlumenová (1984) uvádza, že gender roly reprezentujú komplexnejšie poňatie
ako pohlavné roly, a tak zahŕňajú spletitú zmes psychologických noriem,
správaní a postojov, ktoré spoločnosť určuje ako maskulínne a feminínne.
Prejavy popisované ako maskulínne a feminínne však v našej spoločnosti
pozorujeme denne u dospelých, u detí, u mužov i u žien. Podobne Chafetzová
(1974) hovorí, že behaviorálne a psychologické charakteristiky, určené ako
maskulínne alebo feminínne v akejkoľvek kultúre, nie sú vrodené určitému rodu.
Na rozdiel od dievčat sú chlapci konzistentnejšie maskulínni vo svojej
gendrovej roli už od detstva, a sú v tom aj viac podporovaní. Aj Bačová
a Mikulášková (2000) zmieňujú rodové výhody postavenia mužov, ktoré chlapci
ľahko zachytávajú a prijímajú od útleho detstva. Z rodičov sú na túto skutočnosť
citlivejší otcovia než matky. Podľa Oakleyovej (2000) chlapec, ktorý prejaví
ženské záujmy je hneď okolím označovaný ako „zženštilý“, dievča s typicky
chlapčenskými záľubami sa označí ako „divoška“ - čo nie je poňatie
v negatívnom slova zmysle.
Femininita

a maskulinita

v sebe

zahŕňajú

fyzické

atribúty,

psychologické a behaviorálne charakteristiky, postoje a záujmy a pod., ktoré
spájame s mužmi a so ženami. Keďže sa jedná o spoločensky konštruovanú, či
prinajmenšom spoločensky ovplyvnenú femininitu a maskulinitu, ktorá nie je
podmienená pohlavím, ale utváraná v interakcii indivídua s jeho sociálnym
prostredím, hovoríme na tejto úrovni analýzy o genderi, nie o pohlaví (Bem,
1993).
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Doyle (1989, podľa Snell, 1989) zosumarizoval mnoho literatúry
a argumentuje, že existuje 5 oblastí, ktoré typicky obsahuje mužská gender rola:
(1) antifemininita, (2) úspech, (3) agresia, (4) sexualita, (5) sebadôvera. Vo
výskume autoriek Taylorovej a Millerovej (1994) zasa priraďovali probanti typické
vlastnosti

maskulínnej

a feminínnej

osobnosti.

V oblasti

psychických

charakteristík v žiadnom z 588 priradených pojmov nebola spájaná maskulinita
so

slovom

emocionálny,

s výnimkou

významov

„neemocionálnosti“,

„kontrolovania alebo skrývania emócii“, „držania pocitov v sebe“ , „bytia
pokojným a neplačúcim“. V kontraste k tomu, slovo „emocionálny“ často
popisovalo

feminínu

osobnosť.

Ktorýkoľvek

z pocitov

a expresivita

charakterizovali feminínu osobnosť.
Ďalšie výsledky odhalili, že celková maskulinita pozitívne korelovala
s obmedzovanou emocionalitou (ako u mužov tak aj u žien) a brzdenou
náklonnosťou (ako u mužov tak aj u žien), a že muži, ktorí popisujú seba ako
vysoko maskulínnych zaznamenali prehnané seba dôverujúce správanie.
Výsledky ukázali, že ženy, ktoré sa popisujú ako vysoko feminínne nízko
skórovali v miere obmedzovania emocionality a brzdení náklonnosti (Snell,
1989).
Štúdium výskumu tejto problematiky je o to komplikovanejší, že je
potrebné sa zorientovať v používanej terminológii jednak s ohľadom na cudzí
jazyk a jednak s ohľadom na zaobchádzanie s terminológiou u rôznych autorov.
1.4.6 EMOČNÁ SOCIALIZÁCIA

Emócie sú signálmi o stave sveta a o našom mieste v ňom.
J.A.Bargh & L.E.Williams

Detskú emočnú expresivitu ovplyvňujú početné faktory, včítane
vrodených odlišností ako temperament (Kagan, 1994), a skúsenostných faktorov
ako socializácia (Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998). Uprostred týchto
faktorov je významným záujmom odhalenie úlohy socializácie emocionality
v rodine (Denham, Zoller, & Couchoud, 1994; Garner, Robertson, & Smith,
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1997). Skutočnosťou je, že až postupom času, u starších detí sa z hľadiska
emočnej socializácie stávajú dôležitými aj rovesníci (Saarni, 1999).
Tradične bola podľa Saarniovej (1999) emočná socializácia skúmaná z
hľadiska: (1) rodičovského modelového správania, ktoré dieťa následne imituje,
(2) rodičovského posilnenia (pozitívneho alebo negatívneho) správania detí a (3)
detskej

internalizácie

rodičovských

presvedčení,

pocitov

a správania

prostredníctvom nevedomých identifikačných procesov.
V prípade, že hovoríme o emočnom vývine u detí, musíme podľa
Saarniovej (1999) myslieť na to, že ten, kto je v interakcii s dieťaťom mu
komunikuje svoje vlastné emócie, a tie sú často vyvolané hodnotením emočného
správania

dieťaťa.

Ide

teda

o recipročný

proces

vzájomných

vplyvov,

a temperament dieťaťa sa tak odráža v prístupe rodičov. Ako uvádza Weiner
(2003), emočná expresivita a regulácia sú základom pre rozlišovanie medzi
deťmi v ich temperamente a osobnosti. Je teda viac ako pravdepodobné, že
reakcie rodičov na dvoch odlišne emočne reaktívnych potomkov budú rôzne.
K rozdielom k expresivite medzi pohlaviami prispievajú aj rozdielne
vzorce ohraničujúce vzťahy rodič – dieťa u chlapcov a dievčat. Brody (1996)
tvrdí, že v adolescencii sú hranice vo vzťahu matka – dcéra priepustné viac, než
hranice v iných rodinných diádach (ako matka – syn, otec – syn, otec – dcéra),
a že priepustnosť hraníc medzi členmi rodiny je systematicky spojená
s intenzitou emočnej expresivity adolescentných dcér a synov. Napríklad
z dôvodu, že vyjadrovanie malých dievčat je menej intenzívne ako vyjadrovanie
malých chlapcov, môže byť pre rodičov ťažšie ich rozpoznávať. To môže viesť
k dôrazu na pomoc dievčatám s rozšírením – zväčšením ich emočného
vyjadrovania. Následne fakt, že malé dievčatá majú skoršie sklon k používaniu
verbálneho jazyka vedie rodičov k používaniu emočnejšieho jazyka so svojimi
malými dcérami než so svojimi malými synmi. V odpovedi na tieto odlišnosti
v rodičovskom správaní sa budú dievčatá učiť čoraz viac hovoriť o svojich
emóciách, zatiaľ čo chlapci naopak, a to bude viesť ku viac gendrovo
diferencovaným vzorcom interakcií medzi rodičmi a deťmi (Brody, 1996).
Pohľadom z opačnej strany môže byť možnosť, že v socializácii rodičmi
dochádza

k vedeniu

detí

k emocionalite
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konzistentnej

s gender

rolami

prostredníctvom

jednania,

ktorému

sa

vedome

vyhýbajú

(Eisenberg,

Cumberland & Spinrad, 1998).
Na doloženie jedinečnosti úloh matiek a otcov, je dôležité skúmať
prispenie každého rodiča pre určenie osobitosti rozdielov v správaní rodičov.
Zistenia napríklad poukazujú na to, že rodičia a to najmú otcovia prejavujú
odlišnú

pozornosť

chlapcom

a dievčatám,

a to

v zmysle

posilňovania

emocionality konzistentnej s gendrovou rolou (napr.: Fivush, 1989; Lytton &
Romney, 1991). Nanešťastie empirických výskumov, ktoré by boli dôsledne
dizajnované za účelom presného pozorovania interakcií medzi rodičmi a deťmi je
nedostatok (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998).
Vzorce

emočnej

socializácie

v rodine

zvyknú

byť

v súlade

s prevažujúcimi kultúrnymi očakávaniami týkajúcich sa primeraných gendrových
rolí a sú bezpochyby medzigeneračne prenášané. Napríklad emočný stereotyp
súvisiaci s gendrovou rolou diktuje mužom, že by mali byť

emočne

inexpresívnymi (s možnou výnimkou prejavu hnevu), zatiaľ čo emočný stereotyp
v súlade so ženskou gendrovou rolou hovorí o tom, že by mali byť viac emočne
expresívne.

Tieto

stereotypy

môžu

podstatne

prispievať

k vystúpeniu

gendrových stereotypov vo vzorcoch rodinných interakcií. Rodičia môžu
interpretovať (buď správne alebo chybne) emočnú expresivitu svojich detí ako
vyhovujúcu kultúrnym gendrovým stereotypom, a tiež adekvátne k nim jednajú
so svojimi synmi a dcérami (Brody, 1996). Podľa Kusej a Maxianovej (2001),
o tom, že obe pohlavia podliehajú sociálnym (rozdielnym) očakávaniam svedčí
nepomer medzi prežívaním a expresivitou. U žien bol častejší výskyt vyššej
expresivity spojenej s nižšou fyziologickou reaktivitou a u mužov to bolo naopak.
Vyššia fyziologická reaktivita bola doprevádzaná úspornejšou expresivitou.
Je pravdepodobné, že pokračujúca rodičovská podpora a vedenie majú
vplyv a môžu výrazne napomôcť adolescentovi úspešne usmerňovať silne
emócie evokujúcu záťaž vývinu. Závery poukazujú na kontinuitu a na zmeny
v rodičovských socializačných prostriedkoch. Hoci niektoré aspekty rodičovstva
zostávajú pomerne nemenné (Michalik et al., 2007), vynára sa dôkaz o tom, že
rodičia sú citliví k detskému vývinu a zároveň očakávajú viac emocionálne
kompetentné správanie s pribúdajúcim vekom dieťaťa a adekvátne upravujú
svoje očakávania (Klimes-Dougan & Zeman, 2007). Keď sú dokumentované
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vývinové odlišnosti v rodičovských emočne – socializačných prostriedkoch,
výskumníci poukazujú na to, že rodičia sú menej podporujúci, alebo viacej
trestajúci u starších ako u mladších detí (napr., Dix, 1991; Klimes-Dougan et al.,
2007), hoci tento nárast nie je vždy lineárny (napr., Eisenberg et al., 1999).
S rastúcim

vystavovaním

sa

a skúsenosťou

s rodičovskými

očakávaniami primeraného emočného správania postupom času si staršie deti
zvyknú

internalizovať

rodičovské

očakávania

a hodnoty

súvisiace

s akceptabilitou emočnej expresivity. Je časté vyhýbanie sa potrebe priameho
rodičovského vedenia, inak jemnejšie spôsoby spätnej väzby môžu byť
adekvátnejšie (napr.: skryté formy neverbálnej komunikácie pre vyjadrenie
očakávaní ako zdvihnuté obočie alebo tiché „c - knutie“ jazykom) (KlimesDougan & Zeman, 2007). Fabes a Martinová (1991) tiež potvrdili, že emočné
gender asociácie zvyknú byť silnejšie u dospelých než u detí. Uvádzajú, že
stereotyp muža ako neemocionálneho je presnejší pre dospelého ako dieťa,
pretože muži sa učia kontrolovať svoje emócie počas dospievania.
Emočná socializácia je dlhodobý proces so stále rozširujúcim sa
okruhom „vedomostí“, ktoré človek o emóciách v sociálnom svete nadobúda.
Skupina vrstovníkov je tak isto nesmierne dôležitá pre formovanie identity muža
či ženy. Chlapci v partii vedia, že „chlapci neplačú“, „chlapci nelipnú na rodičoch“
a tak ďalej, čo je často založené práve na negatívnych sankciách za tieto prejavy
od rodičov či vrstovníkov. Hoci dôraz je kladený najmä na raný vývin v prostredí
rodiny, môžeme hovoriť o tom, že s každým novým prostredím, v ktorom sa
jednotlivec vyskytne, je konfrontovaný so stále ďalšími a ďalšími socializačnými
tlakmi a to nielen v oblasti emócii.
1.4.7 EMOČNÁ KOMPETENCIA

Žiaden aspekt nášho mentálneho života nie je dôležitejší pre kvalitu a význam
našej existencie ako emócie. R. de Sousa

Nároky na zručné zaobchádzanie s emóciami živote človeka sa zvyšujú
v priebehu jeho života. Iný spôsob, ktorým je možné konceptualizovať detský
emočný vývin vo vzťahu k ich všeobecnému psychologickému prispôsobeniu sa
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či celkovej pohode, je preverenie ich úrovne fungovania vzhľadom k stupňu
vývinu ich jednotlivých zručností emočnej kompetencie. Podľa Saarniovej
(1999), podobne ako konštrukty well-beingu, sociálneho prispôsobenia, a egoresiliencie je konštrukt emočnej kompetencie nadradeným pojmom zahŕňajúcim
viacero s emóciami spojených zručností. Emočnou kompetenciou podľa autorky
rozumie

demonštrácia

sebaúčinnosti

v emócie-vzbudzujúcich

sociálnych

transakciách – a zahŕňa všetky k tomu potrebné zručnosti. Saarniová (1999) k
účastníkom vývinu emočnej kompetencie zaraďuje ego-identitu, morálny cit či
charakter, a vývinovú históriu jednotlivca.
Saarniová (1999) vymedzuje v rámci emočnej kompetencie človeka 8
zručností

založených na širokom empirickom prieskume v oblasti emočného

vývinu.
(1) Uvedomovanie si vlastného emočného stavu vrátane možnosti prežívania
viacerých emócii súčasne a na zrelšej úrovni uvedomovanie si možnosti, že si
nie sme vedomí vlastných emócii z dôvodu selektívnej nepozornosti.
(2)

Zručnosť

postrehnúť

emócie

druhých,

založených

na

situačných

a expresívnych stopách, ktoré majú do určitej miery kultúrne pozadie v ich
emočnom význame.
(3) Zručnosť v používaní emočnej slovnej zásoby a emočných výrazov bežne
dostupných v subkultúre, v ktorej človek žije a na zrelšej úrovni zručnosť
v nadobúdaní kultúrnych predpisov, ktoré spájajú emócie so sociálnymi rolami.
(4) Kapacita pre empatickú a solidárnu účasť na emočnej skúsenosti a prežívaní
druhých.
(5) Zručnosť v porozumení tomu, že vnútorné emočné stavy nemusia
korešpondovať vonkajšiemu prejavu jednak u seba samého a jednak u druhých,
a na zrelšej úrovni, že vlastné emočne-expresívne správanie môže mať dopad
na druhého a brať túto skutočnosť do úvahy pri výbere seba-prezentačných
stratégií.
(6) Zručnosť adaptívneho zvládania averzívnych emócii a nepríjemných
okolností používaním seba-regulačných stratégii, ktoré zlepšia intenzitu či
časové trvanie takéhto stavu (napríklad odolnosť voči stresu) a zapájaním
efektívnych stratégii riešenia problémov pri zvládaní problematických životných
situácii.
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(7) Uvedomovanie si, že štruktúra a podstata vzťahov je do značnej miery
určovaná tým, ako sú emócie vo vzťahoch komunikované, tak ako aj mierou
emočnej priamosti a nefalšovanosti expresívnych prejavov, a mierou emočnej
reciprocity či symetrie vo vzťahoch (napr.: zrelá intimita je sčasti definovaná
prostredníctvom vzájomného či recipročného zdieľania autentických emócii)
(8) Kapacita pre emočnú seba-účinnosť: Jednotlivec nazerá na seba ako
cítiaceho spôsobom, ktorým chce cítiť. Emočná sebaúčinnosť znamená
akceptáciu vlastnej emočnej skúsenosti, či už je jedinečná, alebo kultúrne
konvenčná, a toto prijatie je v súlade s jeho/jej presvedčeniami ohľadom toho, čo
predstavuje žiaducu emočnú rovnováhu. V podstate, pri preukazovaní emočnej
sebaúčinnosti ide o život v súlade s vlastnou teóriou emócii a morálneho
chápania.
Tieto zručnosti reflektujú kultúrne západne kultúrne prostredie
(Mesquita, 2001). Pozoruhodne je v súčasnom výskume väčší dôraz kladený na
skúmanie toho, ako je emočný vývin detí a mládeže prejavovaný v ich sociálnej
kompetencii – v začlenení sa do kolektívu, v jednaní s rovesníkmi, v utváraní
vzťahov a pod.
Tak ako deti rozvíjajú svoje kognitívne a rečové kapacity, rozvíja sa aj
ich emočný systém. Avšak pravdepodobne najdôležitejšie zmeny v emočnej
expresivite vynárajúce sa v období raného detstva je vývin emocionálneho
sebauvedomenia (self-conscious). Ako sa vyvíja detský zmysel pre vnímanie
seba samého, obzvlášť v druhom a treťom roku života, jednotlivci prejavujú
vynárajúce sa emocionálne prejavy pýchy, hanby, zahanbenia a viny (napr.,
Lewis, Sullivan, Stanger, & Weiss, 1989; Mascolo, & Fischer, 1998).
Podľa Barrettovej (1998) je obzvlášť dôležité rozumieť emóciám
sebauvedomenia,

vzhľadom

k tomu,

že

a interpersonálnu

dynamiku

a fungovanie.

ovplyvňujú
Navyše,

intrapersonálnu
nedostatky

pri

sebauvedomení si emocionality (napr.: neschopnosť prežívať vinu alebo
prehnané pocity hanby) majú závažné, často klinické dôsledky naprieč celým
životom.
V súvislosti diferenciálnou teóriou emocionality (DET - differential
emotions

theory), sebauvedomenie si emócii zahŕňa vzájomné pôsobenie

emocionálnych a kognitívnych procesov (Ackerman, Abe & Izard, 1998).
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Znamená to, že sebauvedomenie v oblasti emocionality nemôže existovať bez
pocitu „ja“, schopnosti odlišovať seba a druhých, schopnosť vnímať seba
a druhých ako nepredvídaných činiteľov, a zároveň kognitívne hodnotiacich
procesov umožňujúcich schopnosť porovnávať. Diferenciálna teória emocionality
tiež zahŕňa predpoklad, že sebauvedomenie v oblasti emocionality nemá
konzistentné znaky v expresivite v správaní sa počas života.
1.4.8 EMOČNÁ EXPRESIVITA V KONTEXTE POHLAVIA

Staršie i novšie výskumy sa často snažia vyvrátiť alebo potvrdiť
odlišnosti medzi mužmi a ženami v mnohých dimenziách, či už v oblasti
správania, inteligencie alebo postojov. Jedným zo záverov je, že pokiaľ žena
a muž preukážu rozdiely, tieto rozdiely napĺňajú stereotypné očakávania (Canary
& Emmers-Sommer, 1997).
Pohlavné rozdiely v emocionálnom prežívaní nie sú také výrazné ako
naznačujú stereotypy. Podľa Barrettovej (1998) sa muži a ženy dramaticky
nelíšia v ich priamom posúdení emocionálnej skúsenosti, hoci v kontextoch sú
rôzne relevantné pre mužov a ženy (kontrola vs. intimita). Toto zistenie zvyšuje
možnosť, že ženská „väčšia emocionalita“ je kultúrou budovaná predstava,
založená na pozorovaných odlišnostiach v emočnej expresivite - rozdieloch,
ktoré sú socializované už od veľmi včasného veku.
V psychológii ohľadne emócii momentálne platí paradigma, ktorá
hovorí o tom, že muži sú schopní rovnakého emocionálneho prežívania ako
ženy (Oakley, 2000). Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že ženy sú schopné a
ochotné prejaviť svoje emócie navonok, zatiaľ čo muži sú v expresivite svojich
emócií zdržanlivejší. V praxi to znamená, že ak sa na dlhší čas lúčia manželia smútok pociťujú obaja. To ako ho prejavia bude dôsledkom nastavenia oboch na
svoju gender rolu.
Goleman (1998) skutočnosť odlišnej emočnej expresivity pripisuje
rozdielom v emočnej výchove. Tie podľa neho spôsobujú, že si obe pohlavia
rozvinú odlišné schopnosti:

dievčatá sa naučia predovšetkým obratne

rozoznávať verbálne i neverbálne citové signály a vyjadrovať a odovzdávať svoje
emócie, naproti tomu chlapci si rozvijú schopnosť obmedzovať emócie, ktoré
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súvisia so zraniteľnosťou, s vinou, so strachom, či s pocitom ublíženia.
Napríklad ženy sú lepšie vo vysielaní i prijímaní signálov v nonverbálnej
komunikácii, viac vyjadrujú a prejavujú emócie (Brody, 1996) a zaujímajú sa viac
udržanie intimity v ich blízkych vzťahoch ako muži (Christensen 1988, podľa
Vogel et al., 2003). Muži naproti tomu lepšie ovládajú svoje nonverbálne prejavy
(Brody, 1996), sú viac praktickí a zameraní na výkon (Stuhlmacher & Walters,
1999), a zaujímajú sa viac o zachovanie si autonómie v blízkych vzťahoch ako
ženy (Christensen 1988, podľa Vogel et al., 2003). Závery podobné týmto
podnietili silný záujem o identifikovanie procesov ktoré sú zodpovedné za rodové
rozdiely medzi pohlaviami a podmienky, za ktorých sa rozdiely objavujú.

1.4.9 EMOČNÁ EXPRESIVITA V KONTEXTE GENDRU

Myšlienka, že ženy sú viac emocionálne vnímavé ako muži, vyplýva z
biologických aj sociálnych teórii emočného vývinu. Je však možné, že získané
rozdiely medzi mužmi a ženami vzhľadom na prosociálnu emocionalitu,
poznávanie a správanie vznikajú pôsobením gender - rolovej identity viac ako
samotným biologickým pohlavím. Napríklad Gilliganová (1982) sa domnieva, že
feminínna osobnosť nachádza samú seba vo vzťahoch a kontaktoch s inými
ľuďmi viac ako maskulínna osobnosť. Nehovorí tak o rozdieloch medzi rodmi.
Podobne Emmons a Diener (1986) zistili, že úroveň temperamentu bola spojená
s jednotlivými emóciami, a uzatvárajú, že určité emočné pocity môžu byť viac
alebo menej typické pre rôzne osobnostné typy. Autori neuvádzajú žiadne
prepojenie emočných pocitov na pohlavie.
Kultúra determinuje predovšetkým vývoj nových obsahov (modalít)
cítenia a fyziologickým zložkám emócii vyhradzuje skôr len ich podmienky
prejavu. (Napríklad kedy je vhodný a nevhodný smiech, kedy smú muži plakať).
Tu je tiež celkom zrejmé prepojenie pohlavia a gendrových stereotypov na
sociálne roly. Podľa Lukšíka a Supekovej (2003) sú gender stereotypy ustálené
až rigidné a zjednodušené presvedčenia, normy o vlastnostiach, primeranom
správaní, dovolených aktivitách mužov a žien. Teória sociálnych rolí patrí medzi
najvýznamnejšie vysvetlenie gender stereotypov (Eagly, 1987). Podľa nej je

42

jediná príčina, kvôli ktorej muži a ženy upevňujú rolové stereotypy to, že konajú
v zhode so svojimi sociálnymi rolami, ktoré sú často vymedzované pohlavím.
Sociálne funkcie a dôsledky rodových stereotypov považujú Bačová
a Mikulášková (2000) za veľmi vážne. Dôvodom je to, že spoločnosť kontroluje,
odmeňuje a trestá plnenie alebo neplnenie noriem správania mužov a žien, ktoré
sú im určené.
1.5 SOCIÁLNA FUNKCIA EMÓCII

Je oveľa náročnejšie vymedzenie funkcie konštruktu tak abstraktného
ako emócia – navyše definovaného prostredníctvom početných komponentov
uvedených v predchádzajúcej kapitole. Pri odpovedi na otázku, prečo majú ľudia
emócie

môžeme

uvažovať

o dôsledkoch,

ktoré

človeku

prinášajú

na

individuálnej úrovni, a ktoré ich prejavovanie alebo naopak neprejavovanie
prináša v sociálnom kontexte.
Emócie nemajú iba funkciu vnútornej adaptácie, čo znamená istú
rovnováhu medzi kontextom a jednotlivcom v spojení s jeho aktuálnymi motívmi
a záujmami. Snažia sa tiež o externú adaptáciu. Existujú kultúrou dané
očakávania vzťahujúce sa k tomu, ako, kedy a kde majú byť emócie prežívané
prejavované a regulované. Chen et al. (1995) uvádzajú, že v extrémnom prípade
to môže viesť k externému posúdeniu emočnej reakcie jednotlivca ako funkčnej
v kultúrnom kontexte, no k dysfunkčnej reakcii spôsobujúcej vnútornú sociálnu
úzkosť. V každodennom živote čelíme situáciám, v ktorých môže mať forma
prejavenia emócia rôznu adaptačnú kvalitu pre človeka a pre jeho okolie.
Primeraným spoločenským vyjadrením sklamania po neúspechu v dôležitom
výberovom konaní môže byť strnulý výraz tváre a zamĺknutosť, človek však
môže prežiť úľavu a upokojenie až po vyplakaní sa, či emotívnom zverení sa
blízkej osobe.
Ľudia sú prirodzene spoločenskí, a tak je na mieste otázka, akú úlohu
majú emócie v interakciách. Lutzová a White (1986) uvažujú v tejto súvislosti
o probléme „prežitia“ v medziľudských vzťahoch. Ekman (1992) napríklad
vyobrazuje emócie ako prostriedok koordinácie sociálnych interakcií. Lazarus
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(1991) ich vníma ako mediátory vzťahu jednotlivca k neprestajne sa meniacemu
sociálnemu prostrediu.
Keltner a Haidt (2001) uvádzajú štyri úrovne analýzy sociálnej funkcie
emócii. Ide o (1) individuálnu úroveň, (2) dyadickú úroveň, (3) skupinovú úroveň
a (4) kultúrnu úroveň analýzy.
1.5.1 INDIVIDUÁLNA ÚROVEŇ

Primárnym

ohniskom

záujmu

v tejto

oblasti

sú

vzorce

zmien

intraindividuálnych komponentov emócii. Výskumníci sa venovali jednak
zmenám v endokrinnom, autonómnom a centrálnom nervovom systéme, či
v posudzovaní

súvisiacom

s emóciami,

tendenciou

k činnosti,

pamäťou,

vnímaním, či posudzovaním (Keltner a Haidt, 2001).
Emócia je pre človeka zdrojom informácii (Clore, 1994). Vedomé
prežívanie emócie nám dáva poznať významnosť situácie, či jej podmienok,
prípadne potrebu primerane jednať, či uskutočniť zmenu (Campos et al.,1989).
Príkladom môže byť skutočnosť, že prežívanie lásky nám hovorí o miere
záväzku voči druhému, alebo pocit krivdy naznačuje existenciu nespravodlivosti.
Emócie majú tiež význam v príprave jednotlivca

na reagovanie na

problémy či príležitosti objavujúce sa v sociálnych interakciách, hoci bez
uvedomenia si vyvolávajúcej udalosti (Oatley & Jenkins, 1996). Napríklad
Levenson, Ekman a Friesen (1990) potvrdili, že hnev zapríčiňuje prúdenie krvi
preč z vnútorných orgínov smerom k ramenám a rukám, čo pravdepodobne
facilituje odpoveď na ohrozenie.
Stuchlíková (2002) za funkciu emócii na individuálnej úrovni považuje
pripravenie postačujúceho repertoáru adaptívnych reakcií i zodpovedajúce
množstvo energie a vidí tiež dôležitú rolu subjektívneho emočného prežívania
v učení, kedy je príjemné prežívanie pozitívne spevňujúcim a tak zvyšuje
pravdepodobnosť, že sa znova objaví pozitívnou emóciou sprevádzaná reakcia.
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1.5.2 DYADICKÁ ÚROVEŇ

Emócie sú v zmysle sympatií a antipatií dôležitým vodítkom už od
prvého stretnutia s novými ľuďmi. Významne tak plnia usmerňovaciu funkciu pri
jednaní s druhými a navigujú k vhodným slovám, gestám, prejavom a činom. Na
základe emócii, ktoré v nás vzbudzuje napríklad stretnutie s novým kolegom
dokážeme odhadnúť, či si môžeme dovoliť žartovať na odľahčenie atmosféry,
alebo sa naopak máme striktne držať formálneho spôsobu komunikácie.
Podľa Keltnera a Haidta (2001), teoretici venujúci sa dyadickej úrovni
analýzy dokázalii, že emočná expresivita pomáha jednotlivcovi spoznať emócie,
presvedčenia a zámery druhých a teda rýchlo koordinuje sociálne interakcie. Na
tejto úrovni sú zvyčajne v ohnisku záujmu vzťahy s významnými osobami
z okolia jednotlivca. Zvyčajne bývajú analyzované tvárové, vokálne a posturálne
komunikačné kanály (Scherer, 1986), či pripútanie sa (Bolwlby, 1973).
Dôležitou

skutočnosťou

je,

že

emočná

komunikácia

evokuje

komplementárne a recipročné emócie u druhých, čo jednotlivcovi napomáha pri
reakciách pri významných udalostiach (Keltner & Haidt, 2001). Napríklad
Eisenbergová

et

al.

(1989)

uvádza,

že

prejavenie

distresu

vyvoláva

v pozorovateľoch sympatizujúce emócie. Bežnou skúsenosťou snáď u každého
človeka je, že pozorovanie emócie druhých v nás vyvoláva afiliatívne pocity,
pohnútku k pomoci, či naopak vyhnutiu sa druhému.
Klinnert et al. (1983, podľa Keltner & Haidt, 2001) sa tiež domnievajú,
že emócie plnia úlohu podnecujúcich či naopak zastrašujúcich prostriedkov pre
sociálne správanie druhých. To znova úzko súvisí s vplyvom emócii na jednanie
a činnosť svedkov našich emočných prejavov.
1.5.3 SKUPINOVÁ ÚROVEŇ

Ponímanie skupinovej úrovne môže zahŕňať rodiny, pracovné kolektívy,
či akékoľvek spoločenské či záujmové skupiny. Na princípoch podobných tým na
dyadickej úrovni nás emócie vedú pri interakcii s druhými v skupine, pričom je
dôležité sa vedieť zamerať nielen na jednotlivca ale aj na vzťahy medzi nimi a na
celkovú skupinovú atmosféru.
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Podľa Keltnera a Haidta (2001) sa na skupinovej úrovni analýzy
výskum zameriava na to, ako emócie pomáhajú jednotlivcovi zoskupovať sa
s ďalšími ľuďmi, ktorí sú im podobní a zdieľajú spoločné ciele, či nadradené ciele
spoločné pre skupinu.
Skúmanými oblasťami sú napríklad emócie voči druhým skupinám
(Frijda & Mesquita, 1994), či kolektívne emócie (de Waal, 1996). Za jeden
z účelov emócii v skupinách je považované nastavenie hraníc skupiny za účelom
identifikácie členov skupiny (Heise & O´Brien, 1993) alebo sociálna anxieta
môže motivovať členov skupiny k správaniu, ktoré nespôsobí vylúčenie zo
skupiny (Baumeister & Tice, 1990).

1.5.4 KULTÚRNA ÚROVEŇ

Na úrovni kultúry je funkcia emócii ohraničená predovšetkým
existujúcimi normami a predpismi súvisiacimi s primeranosťou emočných
prejavov v rôznych situáciách. Môžeme uvažovať o rôznych úrovniach, v ktorých
je možné kultúru vymedziť. Je tak možné hovoriť celkovo o kultúre ľudskej
spoločnosti, o národe, organizácii či školskej triede.
Kultúra je považaná za centrálnu pri formovaní toho, ako sú emócie
prežívané a prejavované (Mesquita, 2001). Keltner a Heidt (2001) považujú za
hlavnú oblasť záujmu to, ako sú emócie tvarované historickými a ekonomickými
faktormi a to ako sú vsadené do kultúrnych inštitúcii a kultúrnych zvyklostí.
Zvlášť v súčasnosti, kedy je spolužitie rôznych kultúr každodennou
skutočnosťou pre ľudí v práci, v mieste ich bydliska alebo v ich partnerskom
vzťahu je kladený dôraz na odhalenie funkcie rôznych podôb emocionality
s ohľadom na jednotlivé kultúry. Výskum sa venuje napríklad hľadaniu pôvodu
odlišností medzi kultúrami – vpolyvom hodnôt, náboženstva, politického systému
ale i skresleniam získaným spôsobom merania (Van Hemert, Poortinga & Van
de Vijver, 2007), kategorizácii emócii (Russell, 1991) či vyhodnocovaniu
tvárových (Ko et al., 2011) a vokálnych (Bryant & Barrett, 2008) prejavov emócii
v kontexte rôznych kultúr. Aktuálnym je tiež výskum potláčania emócii a jeho
dôsledkov a snaha odhaliť jeho pôvod v kultúre (Butler, Lee & Gross, 2007).
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2 VODCOVSTVO

V súčasnosti je problematika vedenia a riadenia najviac prenášaná do
praxe v oblasti psychológie riadenia. Géci (2003) píše, že príkladom vodcovstva
a

podriadenosti

je

i

príklad

manažérov,

vedúcich

pracovníkov

a ich

podriadených. Dnes v bežnej praxi nie je zvyčajne v slovenčine používaný
termín vodcovstva (v anglickom jazyku ešte stále áno) – miesto toho sa hovorí
o riadení, vedení, manažmente. Podobne v porovnaní s historickým pozadím
tohto pojmu, čo sa týka dosadenia vedúceho do tejto pozície v pracovnom
prostredí, je dané formálne – nie neformálne, ako to bolo nezriedka v minulosti.
Literatúra pojednávajúca o problematike vodcovstva však často uvažuje aj
o neformálnych vodcoch (a to najmä v skupinách), a tak je často v angličtine
miesto slova zamestnanec (employee) či podriadený (non-leader) používaný
termín nasledovník - „follower“ (napr.: Day, 2000; Fiedler, 1996; Lewis, 2000).
Tak, ako sú prístupy k vodcovstvu a poňatie samotnej osobnosti vodcu
nejednoznačné, tak sa autori vzácne zhodujú na tom, že ak sa hovorí
o sociálnych skupinách, je nemožné vynechať fenomén vodcovstva. Ako
uvádzajú Výrost, Lovaš a Bačová (1993), vodcovstvo je univerzálnym aspektom
sociálnych skupín.
Vodcovstvo je podľa Hogga (2005) vzťahový pojem. Identifikuje vzťah,
v ktorom sú niektorí ľudia schopní presviedčať druhých k prijatiu určitých hodnôt,
postojov, či cieľov a následne kvôli nim vynakladať úsilie. Vzťah je vždy
vytvorený a vyjadrený v rámci charakteristiky určitej skupiny; malej skupiny napríklad tímu, strednej skupiny – organizácie alebo veľkej skupiny – národa.
Hodnoty, postoje a ciele, ktorými lídri inšpirujú druhých sú tými, ktoré definujú
skupinu – a teda lídri sú tými, ktorí môžu zmeniť individuálnu akciu na skupinovú
akciu.
2.1 ŠTÚDIUM VODCOVSTVA

S ohľadom na postupný posun prístupov k problematike vyčleňuje
Chemers (2000) štyri obdobia štúdia vodcovstva (1) obdobie vzniku Fiedlerovho
(1964) kontingenčného modelu, (2) obdobie medzi rokmi 1965 – 1975 zamerané
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na rozvoj kontingenčných teórii, (3) obdobie medzi rokmi 1975 – 1985 kedy
vznikali kognitívne teórie zaujímajúce sa o problematiku gendrových rodových
rozdielov a (4) obdobie od roku 1985 kedy sa rozvíjali transformačné teórie
a otázka vplyvu kultúry.
Dobu pred týmito štyrmi etapami, ktoré Chemers rozlišuje nazýva
„stratením sa v divočine“. Išlo o obdobie výskumu osobnostných čŕt (od začiatku
20. storočia približne po koniec 2. svetovej vojny) kedy dominovalo hľadanie
osobnostných vlastností typických pre vodcu.
Príkladom z tohto výskumu je Stodgillova rozsiahla práca (podľa Adair,
1993) venujúca sa práve osobnostným črtám. Po komplexnom vyhodnotení 124
kníh

a článkov

informujúcich

o pokusoch

preštudovať

vlastnosti

a charakteristické rysy vodcovskej osobnosti Stogdill formuloval dva závery. Za
prvé:

priemerná osoba, ktorá zastáva nejakú vedúcu funkciu, predčí

priemerného člena svojej skupiny v nasledujúcich smeroch inteligenciou,
vzdelaním, spoľahlivosťou pri plnení svojich povinností, aktivitou a zapojením do
spoločenského života a spoločensko-ekonomickým postavením; a za druhé:
vlastnosti,

charakteristické

rysy

a odborné

schopnosti

požadované

od

vodcovskej osobnosti sú do značnej miery určované konkrétnymi potrebami
danej situácie, v ktorej má ako vodca fungovať (podľa Adair, 1993).
Veľké množstvo heterogénnych zistení viedlo k záveru, že ľudia sa
nestávajú vodcami skupín len vďaka istým vlastnostiam, ale štruktúra ich
vlastností musí byť v istom vzťahu k charakteristikám, činnosti a ostatným
cieľom skupiny (Výrost, Lovaš & Bačová, 1993). Už prvé obdobie výskumu tak
dokumentuje početné faktory vstupujúce do problematiky vedenia. Univerzálny
kľúč na predikciu jednotlivca za brilantného vedúceho, zdá sa, neexistuje
V protipóle zistení Stodgilla a jeho vyhodnotenia vlastností vodcovskej
osobnosti Gibb tvrdí, že vodcovská osobnosť nie je človekom, pre ktorého by bol
príznačný nejaký špecifický a dôsledne logický súbor osobnostných rysov (podľa
Adair, 1993).
V období po 2. svetovej vojne do začiatku 60-tych rokov 20. storočia sa
kládol hlavný dôraz na identifikáciu správania vodcu. Početní autori sa
samozrejme snažili operovať s pojmom vodcu a snažiť sa tak vodcovskú
osobnosť vymedziť voči ostatnej populácii. Autori hľadali spoločné znaky
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a tendencie k podobnosti v jednaní medzi jednotlivými vodcami. Impulzom, ktorý
vytýčil smer výskumu, bola štúdia Lewina a Whiteho z roku 1939, týkajúca sa
štýlu vodcovstva. Podľa výsledkov experimentu autoritársky štýl vyvoláva
pasívne prijímanie pokynov vodcu, ale aj agresivitu voči ostatným členom
skupiny (podľa Výrost, Lovaš & Bačová, 1993). Gibb (podľa Adair, 1993) za
vodcu považuje osobu, ktorá kontroluje aktivity skupiny, podstatne prispieva k jej
súdržnosti, reprezentuje skupinu, a hrá v skupine významnú dominantnú rolu
spojenou s činnosťou skupiny a jej cieľmi. Vodcom, vedúcou osobnosťou je ten,
kto získava autoritu, dôveru, a v určitom smere sa presadzuje alebo vedie
skupinu vôbec. Bass (1965) popisuje lídrov ako agentov zmeny, ako ľudí,
ktorých činy ovplyvňujú druhých ľudí viac, než sú oni ovplyvnení inými ľuďmi.
Podobne však Goleman (1998) popisuje vodcu o viac než 30 rokov neskôr
pomocou schopností, ktoré by mal mať. Konkrétne hovorí, že vedúce postavenie
neznamená dominanciu, ale umenie presvedčiť ľudí, aby pracovali na spoločnej
úlohe.
Jadrom

prvej

etapy

popisovenej

Chemersom

(2000) je vznik

kontingenčnej teórie F. Fiedlera v roku 1964, ktorá vznikla ako odpoveď na
Stodgillov črtový prístup z roku 1948. Fiedler (1955, 1958; podľa Chemers,
2000) pri skúmaní efektivity lídrov zistil, že niekedy vyššiu efektivitu vykazovali
lídri zameraní na úlohu (task-oriented) a niekedy lídri zameraný na vzťahy
(relationship oriented). Používal metódu neskôr známu ako „najmenej obľúbený
spolupracovník“ (Least Preferred Coworker - LPC). Následne kvôli týmto
zisteniam analyzoval veľké množstvo štúdii a pomenoval tak vyznamné situačné
faktory „situational favorableness“ – čiže priaznivosť situácie (Fiedler, 1967;
podľa Chemers, 2000) a „situational control“ – čiže kontrola situácie (Fiedler,
Chemers & Maher, 1976; podľa Chemers, 2000), ktoré reflektujú mieru, v ktorej
situácia dáva lídrovi pocit istoty a predvídateľnosti situácie a pocit kontroly nad
skupinovými procesmi. Výsledným zistením tak bolo že orientácia lídra (určená
napríklad na základe skóre v metóde LPC) bola vo vzťahu k skupinovému
výkonu prostredníctvom dimenzie priaznivosti situácie. Skupiny vedené lídrami
zameranými na úlohu dosahovali najlepší výkon keď bola vnímaná miera kotroly
situácie u lídra vysoká alebo nízka. Naopak vedení lídrom zameraným na vzťahy
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dosahovali najlepší výkon vtedy, ak sa líder vnímal ako priemerne konstrolujúci
situáciu (Chemers, 2000).
Druhá etapa bola obdobím rozvoja prístupov, kde situačný vplyv
zostával kľúčovým pre vznikajúce teórie vodcovstva. Príkladom môže byť
napríklad situačné vodcovstvo - koncept rozvinutý pôvodne Herseyom
a Blanchardom (1974), ktorý hovorí, že žiadny líder nie je kompetentný pre
všetky situácie.
Kognitívne modely rozvíjané v tretej etape boli zamerané na vnímanie
lídra jeho spolupracovníkmi, či podriadenými a na rodové rozdiely medzi lídrami
mužmi a ženami. Podrobnejšie bude táto problematika zmienená v kapitole (2.3,
str. 52).
Štvrtá

etapa

je

charakterizovaná

transformačným

prístupom

k vodcovstvu. Transformační lídri (Bass, 1990) sú zameraní na inšpirovanie
podriadených k rastu a rozvoju spôsobom, ktorý napomôže dosiahnuť cieľ
organizácie. To je v kontraste s transakčným vodcovstvom charakterizovaným
zmluvným vzťahom a lídrom používajúcim prísľuby, odmeny a sankcie aby
dosiahol želané správanie (Pescosolido, 2005). Transformačné vedenie zahŕňa
ako dôležitý komponent aj charizmu (Bass, 1997). Už House, Shamir & Arthur
(1993)

prichádzajú

s potrebou

integrovať

charizmatické,

transformačné

a vizionárske teórie vodcovstva z dôvodu ich prekrývania sa, a z dôvodu ich
javiaceho sa uberania jedným smerom. Vo výskumnej tradícii transformačného
vodcovstva je primárnou úlohou lídra jeho alebo jej schopnosť porozumieť
potrebám a želaniam pracovníkov, prepojiť ich na cieľ organizácie a produktivitu
v rámci nej. Výskumná tradícia charizmatického vodcovstva na druhej strane
vychádza z toho, že primárnou úlohou lídra je jeho schopnosť prezentovať vízu
budúcnosti, ktorá je lákavá a motivuje ľudí k práci na dosiahnutí tejto vízie
(Pescosolido, 2005). Podľa Bassa (1990), táto vízia kombinovaná s ochotou
zapojiť i neobvyklé či riskantné jednanie v snahe dosiahnuť cieľ, tvorí podstatu
lídrovej osobnej charizmy.
Štúdium vodcovstva, manažmentu či riadenia vo všetkých oblastiach
života, zdá sa, nemá koniec na dohľad. Okrem hľadania ideálnych vlastností
efektívneho lídra Howard (2001) zmieňuje dôležitosť skúmania nielen toho, aké
črty predikujú úspešné vodcovstvo, ale aj to, ktoré črty predikujú zlyhania.
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Mnoho tvrdo pracujúcich manažérov podľa neho zlyháva, pretože sú
arogantnými, hrubými a sebeckými a neprítomnými (v zmysle angažovanosti).
Faktorov ovplyvňujúcich riadiace procesy na strane osobnosti lídra,
osobností jeho nasledovníkov a na strane situačného kontextu je obrovské
množstvo. Z toho vyplýva obtiažnosť syntetizácie poznatkov a trendom je skôr
rozširovanie poľa záujmu a priberanie stále nových oblastí do problematiky
vodcovstva. Príkladom je napríklad vynárajúca sa téma vodcovstva v kontexte
pokročilých informačných technológii (Avolio, Kahai & Dodge, 2000), v súvislosti
s ktorým sa záber témy vedenia významne rozširuje a vyžaduje pri výskume
multidisciplinárny prístup.

2.2 VODCOVSTVO A KONFLIKT NATURE VS NURTURE

Ani téma vodcovstva sa ako mnohé iné v klasických i moderných
psychologických teóriách nevyhla kontrastným rozdielom v prístupoch na póloch
„naučeného“ a „vrodeného“. Levicki (1998) je zástancom názoru, že vodcovia sa
musia narodiť so súborom genetických charakteristík, ktoré tvoria surový
materiál, z ktorého môže byť vodcovské kvality vypestované. Ak potenciál
neexistuje, nemôže byť rozvinutý. Pripúšťa však, že nie je vždy jasné, že osoba
je rodeným lídrom. Autor na základe vlastných skúseností z vedenia mnohých
rozvojových programov pre vodcovstvo a manažment verí, že je možné
predpokladať, kto má a kto nemá gén vodcovstva. Popisuje človeka, ktorý má
gén vodcu ako človeka s nezávislým duchom a s dobrým úsudkom; majúceho
špeciálne znaky vodcovstva (dôstojnosť, príjemné vystupovanie, sebaúctu
a úctu k druhým); majúceho dobré vzťahy so zlými manažérmi; ako osobnosť s
vôľou a dychtivosťou učiť sa čokoľvek nové spojené s prácou; ako človeka s
usporiadaným súkromným životom a ako atraktívneho pre druhých v zmysle každý by bol rád jeho alebo jej priateľom.
Druhou dimenziu názorov na to, kto sa môže stať vodcom sú zistenia
tvrdiace, že ľudia sa byť vodcami učia, a že rôzne zručnosti je možné získať a
zlepšovať (Barling, Weber & Kelloway, 1996; McCauley, 2001). Tento prístup
dlhodobo pracuje v prospech súčasného trendu vo vzdelávaní manažérov
a vedúcich pracovníkov. Tok financií investovaných do rozvoja zručností
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a rozširovania ich kompetencií stojí na všetkých doposiaľ získaných dôkazoch,
že byť vodcom - dobrým a efektívnym - sa dá naučiť. Početné populárne
publikácie profitujú z toho, že prinášajú riešenia rozvíjajúce vodcovský potenciál
v ľuďoch.
House a Aditya (1997) hovoria o tom, že úsilie manažérskych tréningov
a rozvoja vyústi v zlepšenie pohľadu na organizácie – a zvýši dôveru
v organizácie, profesionálne poradenské asociácie manažmentu a ďalších
špecialistov. Navzdory nesmiernemu množstvu investícii do manažérskych
tréningov na strane zastupiteľstiev či vlády existuje veľmi málo dôkazov o tom,
že tieto tréningy prinášajú efektívnejšie manažérske jednanie. Iba 10% všetkých
rozvojových programov pre lídrov je hodnotených na základe spokojnosti
participantov s programom, a tak je predčasné hovoriť o rozvoji v oblasti
riadenia.
Day (2000) je presvedčený o tom, že mnoho tréningov pre lídrov
zlyháva v uvedomení si, že vedenie obsahuje komplex interakcií medzi lídrami,
nasledovníkom a kontextom. Autor užitočne oddelil rozvoj lídrov a rozvoj
vodcovstva. Rozvoj lídrov má za primárny cieľ podporu individuálne potenciálu.
McCauley (2001) zdôrazňuje najmä oblasť sebauvedomenia, sebaregulácie,
a sebamotivácie. Rozvoj vodcovstva je potom zameraný na súčinnosť lídra
a organizácie (Day, 2000).
Jedným z konceptov, ktorý by tiež mohol oponovať existencii
vodcovského génu, je aj situačné vodcovstvo Herseya a Blancharda (1974).
Jednak rôzne úrovne riadenia a rôzne oblasti pôsobenia lídrov znamenajú
odlišnosti v nárokoch na nich a odlišnosti v okolnostiach pôsobiacich pri výkone
ich

funkcie.

Efektivita

lídra

tak

nestojí

primárne

na

jeho

vrodených

schopnostiach.
2.3 VODCOVSTVO V KONTEXTE POHLAVIA A GENDER ROLE

Najčastejšou kategorizáciou lídrov, podobne ako v iných oblastiach
psychológie, je aj v prípade vodcovstva pohlavie. Pred ďalšou analýzou
problematiky vodcovstva je tak podobne ako pri téme emócii nevyhnutné
venovať priestor biologickým, socio – kultúrnym a psychologickým aspektom
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pohlavia a gendrových rolí v tomto kontexte. V teoretickej rovine je oddelenie
pohlavia a gendru možné, no v praxi a vo výskume je ich absolútne samostatné
skúmanie ťažko dosiahnuteľné.
V minulosti spôsob života, a vôbec postavenie žien v spoločnosti
nedovoľovalo, čo i len pomyslieť, nie to ešte preukazovať, sklony k vodcovstvu,
k riadeniu a mať ambície zastávať vysoké manažérske funkcie. V súčasnej dobe
sa atmosféra značne uvoľňuje, moderný spôsob života dovoľuje ženám robiť to,
čo ich zaujíma a umožňuje im pracovať aj na riadiacich pozíciách vo všetkých
odvetviach pracovného trhu. Preukazujú tu vysokú kompetentnosť, a z ich
výsledkov a motivovanosti je ľahko poznať, že potreba vyniknúť, upozorniť na
seba, byť rešpektovanými, patrí k ich „základnej výbave“ podobne ako u mužov.
Hoci pomer žien na manažérskych pozíciách je stúpajúci, stále existujú
pochybnosti o ženských vodcovských schopnostiach (Still, 1997, podľa Carless,
1998) a muži manažéri pokračujú v definovaní manažérskych zručností
v maskulínnych pojmoch (Brenner, Tomkiewicz, & Schein, 1989; Schein &
Mueller, 1992).
Mnoho rokov boli výskumníci, ktorí chceli vysvetliť pohlavné rozdiely
v oblasti vodcovstva spútaní predsudkami o nedostatku žien na vedúcich
pozíciách (Bass, 1990). Pomaly sa situácia menila, a do roku 1990 boli Eaglyová
a Johnsonová

(1990)

schopné

o vodcovských

štýloch

mužov

vyhľadať
a žien.

162

Tento

štúdii,
spätný

ktoré

referovali

pohľad

Eaglyovej

a Johnsovej bol prvou systematickou a komplexnou analýzou rodových rozdielov
v oblasti vodcovstva. Carlessova (1998) analýza štýlov zameraných na výkon
a štýlov zameraných na vzťahy naopak ukázala, že ženy a muži sa nelíšia
v týchto oblastiach. Rozdiely boli zaznamenané v štúdiách, v ktorých vodcovská
pozícia vzorky nebola vhodne definovaná (experimentálne a odhadové štúdie).
Na druhej strane, signifikantné rodové rozdiely boli zaznamenané pri používaní
demokratického vodcovstva v organizačných, experimentálnych a odhadových
štúdiách. Ženy používajú viac spoluúčasť pri riadení a obklopujúci štýl riadenia,
a u mužov je pravdepodobnejšie používanie direktívneho, kontrolujúceho
prístupu (Carless, 1998).
Podľa Lipman-Blumenovej, (1984) tradičná feminínna gender rola
zahŕňa očakávania pre ženy, že budú pasívne, starostlivé a závislé. Štandardná
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maskulínna gender rola zahŕňa rozdielne očakávania - správanie, ktoré je
agresívne, súťaživé a nezávislé. Ženy ako matky, opatrovateľky, učiteľky a muži
ako lekári, generáli a zákonodarcovia, to je súčasť tohto vzorca.
Chafetzová (1974) tvrdí, že muži nie sú agresívni a ženy pasívne, muži
však napríklad môžu o niečo viac inklinovať k agresivite ako ženy. Podobne
ženy môžu inklinovať viac k výchovnému správaniu k deťom ako muži. Tieto
závery sú zhrnuté v Bardwickovej (podľa Chafetz, 1974) argumente, že väčšina
kultúr posilňuje tieto rozdiely, ktoré môžu byť prirodzené určitému rodu. Autorka
tvrdí, že toto posilnenie je ďaleko významnejším prvkom v determinácii rodovo
určeného správania. Ženy a muži sa správajú rodovo danými spôsobmi, pretože
sociálne roly, v ktorých sa nachádzajú sú asociované s rôznymi očakávaniami
a vyžadujú aj rôzne zručnosti. Napríklad, pretože ženy sú tými, ktoré sa starajú
o deti a zastupujú rodičov častejšie ako muži, častejšie predstavujú tradičné
feminínne správanie, tak isto ako výchova a záujem o medziľudské vzťahy sú
tradične považované za feminíne. Muži sú na druhej strane tými, ktorí
pravdepodobne pracujú vonku okolo domu, častejšie predstavujú tradičné
maskulínne spôsoby správania podobne ako asertivitu a vodcovské kvality.
Navyše ako uvádzajú Vogel et al. (2003), podľa teórie sociálnych rolí, ženy
a muži sa správajú podľa sociálnych rolí najmä z dôvodu, že správanie sa podľa
týchto rozdielnych rolí vyžaduje od nich spoločnosť. Jednoducho povedané,
gender rola a sociálna rola sú kľúčovejšími faktormi ako pohlavie. Žena sa
v súlade gendrovou rolou nespráva tak, ako sa správa žena, ale tak ako sa žena
správať má v kontexte konkrétnej kultúry.
Eaglyová a Karau (1991) tvrdia, že vzhľadom k rodovým stereotypom,
muži majú väčšiu výhodu v kritériách vzťahujúcich sa na úlohy pri vedení, zatiaľ
čo ženy majú silnejšiu výhody v sociálnych oblastiach vodcovstva. Tieto závery
sú v súlade s Adairovým (1993)

tvrdením, že vždy konkrétna situácia je

rozhodujúca v tom, kto sa stane vedúcou osobnosťou a aký štýl bude musieť
prijať.
Vrátim sa ešte k slovám Golemana (1998) spomínaným na str. 49.
Jeho myšlienka o tom, že vedúce postavenie neznamená dominanciu, ale
umenie presvedčiť ľudí, aby pracovali na spoločnej zahŕňa do kompetencii
vedúcich tak inštrumentalitu ako i expresivitu. Pohlavie – ktoré je nestotožniteľné
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s gender rolami tak nemôže byť kľúčovým faktorom k posúdeniu kompetencii
jednotlivca. Neutralitu kvalít vedúceho potvrdzuje aj Levicki (1998), ktorý
popisuje človeka s génom vodcu (podrobne str. 51). Gendrová rola oboch
pohlaví teda ako vidíme obsahuje prvky autormi považované za podstatné
a osožné pre rolu vedúceho. Tieto závery sú teda celkom v protiklade
s minulosťou – kedy efektívne vodcovstvo už vopred nezahŕňalo ženy do
možnosti povýšenia alebo postupu v kariére, pretože ženy nanapĺňajú existujúci
stereotyp spojený s vodcovstvom (Heilman et al., 1989). Podľa Bartola
a Butterfielda (1976) však muž býval a stále aj je hodnotený oveľa pozitívnejšie
ak skóruje v oblasti iniciatívy, zatiaľ čo ženy sú hodnotené pozitívnejšie ak
vysoko skórujú v premýšľaní.
Zistenia Bačovej (1998) potvrdzujú vyššie identifikovanie sa mužov
s vonkajšími znakmi úspechu, aktívnosťou, verejnými záležitosťami v porovnaní
so ženami. Na druhej strane prekvapila podobnosť preferovaných identít
u mužov a žien. Respondenti mali zvoliť z 33 rôznych identít a napríklad identita
ako „príslušnosť k podniku/firme“ a „som dobrým odbrníkom“ umiestnili muži
a ženy na rovnaké – štvrté miesto. Podobne identita „vedúci“ mala takmer
identické postavenie v zozname – u žien ležala iba o dve priečky nižšie
v porovnaní s mužmi.
Eaglyová (1995) je presvedčená, že rodové rozdiely sa menia
podľa rozsahu rodovej príbuznosti. Rodová príbuznosť je popisovaná ako súlad
medzi pohlavnou rolou a osobitosťou vodcovských rolí. To odráža záujem
jednotlivcov

o špecifiká

vodcovskej

role

a odhadnutie

ich

kompetencie

uskutočňovať túto rolu.
V niektorých

organizáciách,

špeciálne

v armáde,

je

vodcovstvo

definované viac v maskulínnych než vo feminínnych pojmoch. Tu môže byť rola
vodcu popisovaná ako vhodná a prislúchajúca mužovi. V iných organizáciách,
ako napríklad výchovných alebo vzdelávacích, je vodcovstvo charakterizované
viac vo feminínnych pojmoch a je aj popisované ako vhodné pre ženy. Ak sa
hovorí o vodcoch v akomkoľvek kontexte, mnoho ľudí si automaticky predstaví
muža. Ak bude táto úloha zasadená povedzme do oblasti armády, táto
predstava sa iba umocní. V prípade, že by bola reč o sociálnej sfére, bude sa
pravdepodobnejšie implicitne ponúkať predstava ženy na tomto poste.
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Podľa Hofstättera (1963, podľa Nakonečný, 2000) osoby, ktoré sa vo
svojom živote relatívne skoro naučili hrať dominantnú rolu, majú v neskorších
súťažiach o rolu vodcu prednosť (platí to napríklad pre osoby z rodín, ktoré stáli
relatívne vysoko v spoločenskej hierarchii, ale takisto pre mladých, ktorí boli ako
školáci športovými hviezdami). Tu je ponúka aj prepojenie na včasné životné
skúsenosti vzhľadom na rodinné konšteláciu a postavenie človeka v rodine.
Rodinné vzťahy sa stávajú modelom pre nasledujúce vzťahy v živote človeka
a všetko naučené a zažité sa prenáša na nevedomej úrovni.
Teória sociálnych rolí patrí medzi najviac významné vysvetlenia na
základe ktorých boli vysvetlené rodové (gender) stereotypy. Teória sociálnej role
sa zamýšľa nad tým, že jediná príčina kvôli ktorej muži a ženy upevňujú rodové
stereotypy je to, že konajú v zhode so svojimi sociálnymi rolami, ktoré sú často
vymedzované líniami rodu (Eagly, 1987).
Maskulinita a femininita správania, postojov a rolí sa vyvíja na základe
skúseností podmienených kultúrou. Ako píšu Vogel et al. (2003) ženy a muži sa
správajú podľa rodovo daných spôsobov pretože sociálne roly, ktoré uskutočňujú
sú asociované s rôznymi očakávaniami a vyžadujú aj rôzne zručnosti. Napríklad,
pretože ženy sú tými, ktoré sa starajú o deti a zastupujú rodičov častejšie ako
muži, častejšie predstavujú tradičné feminínne správanie, tak isto ako výchova
a záujem o medziľudské vzťahy sú tradične považované za feminíne (Vogel et
al. 2003).
Tento vplyv sa prejavuje aj vo výbere a používaní slov, predovšetkým
pri adjektívach spojených s pohlavím, ako aj spojením vhodných prívlastkov s
pohlavím. Len zriedka počujeme niekoho hovoriť o „driečnej“ žene, či
„pôvabnom“ mužovi. Tak isto nazvať ženu ambicióznou, ľahko naberie negatívny
charakter, povedať o nej, že je agresívna môže byť urážkou. Pripísať tieto
charakteristiky

príslušníkovi

mužského

pohlavia

je

naopak

väčšinou

komplimentom (Chafetz, 1974).
Ženy

sú

vychovávané

k tomu

aby

boli

citlivými,

emotívnymi,

intuitívnymi, pasívnymi, neagresívnymi, ale moderné pracovné ovzdušie
vyžaduje racionálne, agresívne, ambiciózne, mechanické a logické črty. Čo má
vo svojej podstate „maskulínnu“ orientáciu. Ako píše Chafetzová, (1974) musia
byť schopné balansovať na tenkom ľade medzi protichodnými črtami, a zároveň
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si udržať „ženskosť“ na jednej strane, aby im bolo na druhej strane umožnené
fungovať po profesionálnej stránke. Inkongruencia medzi ženskou pohlavnou
rolou a tradičnou rolou vodcu s menej priaznivým vnímaním ženy vo vedúcom
postavení a jej vodcovského správania je zrejmá.
2.3.1 KONFLIKT ROLÍ

Pri pracujúcich ženách sa často hovorí o rolovom konflikte. Podľa
Chafetzovej (1974) termín rolový konflikt pomenúva dva fenomény: (1) konflikt
plynúci z očakávaní súvisiacich s dvoma alebo viacerými rolami, ktoré
indivíduum spontánne obsadilo, a (2) konflikt očakávaní spojených s jednou
rolou. Zamestnané ženy, špeciálne ale nie výhradne ak sú aj vydaté a majú deti,
sú predmetom oboch spomínaných konfliktov. Polomaová a Garland (1971)
podotýkajú, že takýto človek sa snaží napĺňať požiadavky dvoch oddelených rolí,
z ktorých každá je náročná na čas, energiu a pozornosť. Ženy a matky pracujúce
mimo svojich domovov nie sú „ospravedlnené“ spoločnosťou ale ani sa
„neospravedlňujú“ sami z aktivít spojených s rodinnou rolou, ktorá je nesmierne
náročná na čas.
Hoci je rolový konflikt definovaný pre ľudstvo ako také, a nielen pre
príslušníkov jedného pohlavia, častejšie sa v súvislosti s ním spomínajú ženy.
Vdovec s malými deťmi riadiaci vlastnú firmy by sa pochopiteľné mohol dostať
do tohto konkrétneho konfliktu sociálnych rolí rovnako žena v podobnej situácii.
Gilliganová a Wiggins (1988) radia presvedčenia o emocionalite a vzťahoch
k druhým k jadru stereotypného ponímania toho, čo maskulinita a femininita
znamená.
Emočné stereotypy medzi pohlaviami je možné vypozorovať už
v detstve, kedy vznikajú. Príčinou je oddelený citový svet chlapcov a dievčat,
v ktorom sa pri svojom vývoji pohybujú. Podľa Golemana (1998) sa chlapci
a dievčatá učia so svojimi citmi zaobchádzať úplne rozdielne. Vo všeobecnosti
možno povedať, že rodičia hovoria o citoch - s výnimkou hnevu - oveľa častejšie
so svojimi dcérami než so svojimi synmi. Dievčatám sa tak dostáva viac
informácii o citoch ako chlapcom, následne sa tak stávajú nezlučiteľnými
s kultúrne stabilnou predstavou o maskulinite. Podobne Fischerová (2000)
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hovorí o obmedzovanej emocionalite (restrictive emotionality), ktorá znamená
utlmovanie pocitov a považuje ju za ústrednú charakteristiku maskulinity.
Dosiahnutím moci, a to akejkoľvek, sa ženy ocitajú v dvojznačnej
situácii: ak jednajú ako muži, môžu stratiť povinné atribúty „ženskosti“
a spochybňujú právo mužov na mocenské pozície, ak jednajú ako ženy, vyzerajú
ako neschopné, akoby neboli na svojom mieste. Podľa Bourdieua (2000) sú tieto
kontradikcie len pokračovaním protichodných očakávaní, ktorým sú ženy
štrukturálne vystavené ako tovar na trhu symbolických statkov, kde sa od nich
žiada, aby sa všetkými prostriedkami snažili páčiť a byť zvodné, ale všetky
zvádzajúce pokusy, ktoré spomínaným nadbiehaním mužskému pohľadu samy
zdanlivo podnecujú, aby zároveň odmietali. Dokázať takto spojiť uzavretosť
s otvorenosťou, zdržanlivosť so zvodnosťou je tím náročnejšie, že výsledok
posudzujú muži, a tí si ho môžu, či už nevedome alebo naschvál nesprávne
vyložiť (Bourdieu, 2000).
V skutočnosti, nielen muži sú často tými, ktorí sú kritikmi prílišnej
maskulinity

alebo

nedostatočnej

femininity

žien

v pracovnom

prostredí.

Častokrát ženy sú tými najtvrdšími kritičkami seba samých, a aj iných žien vo
svojom okolí.
Ženy - vedúce, ktoré prijali stereotypné maskulínne štýly (napríklad
autokratický, či direktívny), musia čeliť rolovému konfliktu (Heilman et al., 1995,
podľa Emmers, 1994). Musia prijímať viac negatívneho ohodnotenia, sú
nazývané „železnými ženami“ (iron ladies) a sú vnímané ako agresívne,
manipulujúce, a dominujúce vedúce, v porovnaní s mužmi, ktorý nie sú
penalizovaní za prijímanie ženských štýlov (Eagly, Makhijani, Klonsky, 1992).
Rolový konflikt a doba, počas ktorej pretrváva takýto tlak vytvorený
simultánnou zodpovednosťou v práci a doma, môže významne ovplyvniť životné
rozhodnutia ženy a jej kariérne trajektórie. Dôsledkom tiež môže byť snaha
vyhnúť sa tradičným roliam, alebo ich aspoň vo svojom živote eliminovať.
Častým riešením sa môže stať aj rozhodnutie ostať slobodnou, odložiť
materstvo, či vôbec nemať deti.
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2.3.2 ANDROGÝNIA AKO ADAPTÍVNA FORMA GENDRU

Bemová (1974) zdôrazňuje, že hoci ostáva otvorená otázka, ktoré
gender rozdiely majú biologické pozadie, interakcia biológie s kultúrou
determinuje to, ako podobní alebo rozdielni muži a ženy sú. Inými slovami,
pokiaľ pohlavné rozdiely u človeka sú relatívne konštantné, kultúrny kontext sa
mení (niekedy zosilňovaný vplyvom biológie, inokedy ňou potláčaný).
Prvý systematický pokus o konceptualizáciu maskulinity a femininity
predstavuje škála femininity a maskulinity – „Attitudes Interest Analysis Survey“
od Termana a Coxovej-Milesovej (Brannon, 1999). Femininita a maskulinita sú
tu chápané jednodimenzionálne ako bipolárne opozitá, ktoré sa vzájomne
vylučujú. Autori predpokladali, že femininita je prirodzená a normálna u žien a
maskulinita naopak u mužov, pričom nedostatok femininity u žien a nedostatok
maskulinity u mužov vedie k problémom v adjustácii. Ostrú kritiku týchto metodík
predniesla

A.

Constantinopolová

(1973),

ktorá

spochybnila

ich

jednodimenzionalitu a spojenie s pohlavím. Rozdielnou metodikou je BSRI
(Bem, 1974), ktorá je koncipovaná ortogonálne a predpokladá nezávislosť
femininity a maskulinity na biologickom pohlaví.
Bemová (1974) definovala nový psychologický konštrukt androgýnie (z
gréčtiny: andros = muž, gynaicos = žena), ktorá znamená vysokú mieru
maskulínnych i feminínnych charakteristík súčasne, pričom mužstvo a ženstvo
sú vymedzené sociálne a nie biologicky. Androgýnia znamená prítomnosť
mužského a ženského prvku v jednej bytosti. Podľa toho, čo považujeme za
určujúce pre mužskosť a ženskosť, vyčleňujeme dva referenčné rámce v
zmýšľaní o nej (1) spája androgýniu so sexualitou a chápe ju ako ambivalenciu
alebo deviáciu východiskom sa stáva bipolarita a nezlučiteľnosť pohlaví ako
norma zdravia, (2) chápe androgýniu ako psychologický jav, ktorý znamená
mnohorakosť, tvárnosť a splývanie mužských a ženských atribútov nezávisle na
pohlaví v osobnostných črtách, správaní, spôsobe vnímania sveta východiskom
je rozmanitosť v psychickom vybavení mužov a žien; tradičnú mužskosť a
ženskosť chápe ako „subjektívne preformulovanú sociálnu normu“ (Bačová,
2000).
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Bemová (1981) najprv ponímala femininitu a maskulinitu ako stále
osobnostné charakteristiky, neskôr ich však prehodnotila na kognitívnu gendrovú
schému, skrz ktorú sme si navykli spracovávať informácie na základe gendru.
Ponímanie Bemovej rozvírilo vtedajších presvedčení a poznatkov o gender
roliach. Bemová nechápe gender roly ako nezlučiteľné a je presvedčená o
možnosti koexistencie mužských a ženských kvalít. Zaslúžila sa o zavedenie
konceptu psychologickej androgýnie do psychológie, pričom androgýniu spája s
pozitívnymi psychickými kvalitami ako flexibilita, sebadôvera, sexuálna zrelosť a
pod. (Kusá, 2001).
Bemová (1974) tak konceptom androgýnie nielen spochybnila mýtus o
nezlučiteľnosti oboch kategórii, ale aj ich zviazanosť s biologickým pohlavím.
Následnými výskumami bolo zistené, že v podmienkach modernej spoločnosti,
kedy musíme prijímať celú radu rolí, je najadaptívnejšou formou práve
androgýnia.

Androgýnni

jednotlivci

sa

správajú

adekvátne

vzhľadom

k požiadavkám danej situácie v súlade s vlastnými potrebami a nie podľa toho,
čo prislúcha ich gender role. Človek môže byť súčasne asertívny i citlivý k
potrebám druhých, kompetentný i vrelý v závislosti od kontextu. Androgýnia
poskytuje slobodu a možnosť rozvíjať v sebe tak maskulínne, ako aj feminínne
vlastnosti a neobmedzovať sa iba na tie, ktoré sú v danej spoločnosti
považované za primerané pre ženy alebo pre mužov. Príkladom sú zistenia
Chengovej

(2005)

k požiadavkám

o výbere

situácie

vhodnejších

u androgýnnych

zvládacích
probantov

–

stratégii

vzhľadom

hovorí

o flexibilite

gendrovej role (gender-role flexibility).
Podľa Bačovej a Matejovskej (2003), jeden pól ľudských kvalít a cností
by sa bez druhúho pólu stal ľahko negatívnym extrémom. Sebaovládanie tak
môže vyústiť do neurózy, zmysel pre riziko môže byť samovražedným,
vynucovaná pasivita môže viesť k submisivite a depresii.
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3 EMOČNÁ EXPRESIVITA V KONTEXTE VODCOVSTVA
3.1 EMÓCIE V ORGANIZÁCIÁCH

Je čas aby sa emócie, ktoré boli vo výskume organizácii Popoluškou postavili na
výslnie a skompletizovali štúdium organizácii. Ashkanasy

Z perspektívy organizačného správania bola hlavným impulzom pre
štúdium afektov a emócii v pracovnom prostredí podľa Ashkanasyho a
Humphreya (2011) publikácia z roku 1996 od Weissa a Cropanzana o Teórii
emočných udalostí – AET (Affective Events Theory). V tejto teórii Weiss a
Cropanzano (1996, podľa Ashkanasy & Humphrey, 2011) prišli s úvahami
o dôsledkoch emočných stavov a čŕt v pracovnom procese a postulovali, že
reakcie zamestnancov na jednotlivé emočné udalosti v pracovnom prostredí
vedú k emočným odpovediam (alebo pocitom), ktoré sa následne prejavujú
v postojoch a správaní. Zaujímali sa o rozlišovanie správaním riadeným emočne
medzi správaním riadeným úsudkom. Správanie a kognitívne procesy riadené
emočne sú podľa nich priamym dôsledkom emočného stavu, ktorý je ohraničený
v čase

a nie

je

sprostredkovaný

zvyčajným

procesom

hodnotenia

používaným práci.
Ashkanasy (2003) identifikoval 5 úrovní analýzy vo výskume emócii
aplikovanom do organizačného prostredia: (1) intrapersonálna, (2) individuálne
rozdiely medzi jednotlivcami, (3) interpersonálne interakcie, (4) skupiny a (5)
organizácia. Ashkanasy a Humphrey na základe nich vytvorili päť úrovňový
model zachytávajúci emócie na rôznych úrovniach v organizáciách (Obrázok 3,
str. 62).
Úroveň 1: Intrapersonálna emočná variabilita. Táto úroveň je
najjednoduchšie
Navyše,

uchopiteľná

Ashton-James

prostredníctvom

a Ashkanasy

(2005)

Teórie

emočných

zdôrazňujú

odlišné

udalostí.
účinky

pozitívnych a negatívnych nálad. Na tejto úrovni analýzy je v centre pozornosti
aktuálna dočasná zmena vo vnútornom emočnom stave prežívanom jednotlivými
členmi organizácie. Weiss a Cropanzano (1996, podľa Ashkanasy & Humphrey,
2011) zvlášť hovoria v rámci Teórie emočných udalostí o tom, že jednotlivci
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v práci prežívajú emočné udalosti ako každodenné starosti a vzpruhy, ktoré
potom determinujú okamžité prejavy správania, tak ako aj ich postoje, ktoré
môžu byť ovplyvnené aj z dlhodobého hľadiska.

Obrázok 3 Päť-úrovňový model emócii v organizáciách (Ashkanasy &
Humphrey, 2011)

Úroveň 2: Emočná variabilita medzi jednotlivcami. Na tejto úrovni sú
v centre

záujmu

frekvencia,

intenzita

a trvanie

prežívania

pozitívnych

a negatívnych nálad a emócii determinované individuálnymi odlišnosťami medzi
ľuďmi a ich rozdielnymi postojmi. Môže ísť o rozdiely v emočnej inteligencii,
afektivite (Watson & Tellegen, 1985), organizačnej angažovanosti (Meyer &
Allen, 1997).
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Úroveň 3: Interpersonálne emócie. Na tejto úrovni je predmetom
prejavovanie a komunikácia emócii v diádach – s predpokladom, že emócie
majú v celej oblasti komunikácie kľúčové postavenie. Ide o celú emočnú prácu
človeka (Hochschield, 1983) ako aj o celú škálu na ktorej prebieha emočná
komunikácia s ohľadom na tvárové a hlasové prejavovanie emócii (Ekman,
1999).
Úroveň 4: Vedenie a tímy. Existujú dva dominantné prúdy výskumu na
tejto úrovni. Prvý je zameraný na rolu lídra ako manažéra emócii. Druhý je spätý
so vzťahom emočnej inteligencie a vodcovstva. Cieľom je zamerať sa na tímy
a a aspekt vodcovstva v nich, vrátane emočnej klímy (George, 1990) či emočnej
nákazy. Napríklad, Kelly a Barsade (2001) zistili, že emočná nákaza sa prejavuje
v nálade členov tímu, v emočnej klíme a tiež vo výkone.
Úroveň 5: Organizačná úroveň. Tu je vhodné uviesť De Riverovu
(1992) definíciu emočnej klímy ako objektívneho skupinového fenoménu, ktorý je
jasne cítiť. Túto hmatateľnosť prirovnáva k vstupu do mesta, či na párty, kedy
môže človek zreteľne zachytiť náladu veselú či depresívnu, otvorenosť, či strach
a tiež existujúci postoj. Cieľom je podľa Ashkanasyho a Dausa (2002) „zdravá
emočná klíma“, ktorá by vyrtvárala pozitívne emócie šíriace sa celou
organizáciou.
Ashkanasy a Ashton-James (2005) poznamenávajú, že táto úroveň je
kvalitatívne odlišná od zvyšných štyroch a to z dôvodu, že zahŕňa interakcie
existujúce na nižších úrovniach, takže organizačná politika a hodnoty sú
interpretované v kontexte procesov na nižších úrovniach vrátane základných
neurobiologických mechanizmov obsiahnutých prvou úrovňou. Preto musia byť
manažéri na tejto úrovni schopní porozumieť postojom zamestnancov a tomu, že
správanie je do veľkej miery riadené akumuláciou emočných udalostí (úroveň 1),
že zamestnanci musia byť zruční v emočnej percepcii, prispôsobení sa,
porozumení a regulácii emócii (úroveň 2), že je nutné aby emócie prejavovali
primerane pri jednaní so svojim spolupracovníkmi, klientmi a zákazníkmi (úroveň
3) a že v skupinových situáciách a v roli vedúceho je kľúčom k dosiahnutiu veľmi
kvalitných vzťahov medzi vedúcim a členmi skupiny a k dosiahnutiu vysokého
výkonu práve porozumenie procesom vnímania,
emócii (úroveň 4).
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prenášania a prejavovania

V posledných desaťročiach, navzdory Hochschildovej excelentnej práci
(Hochschild, 1983)

o manipulácii emóciami na pracovisku spred takmer 30

rokov, sa začalo pojednávať o nezmyselnosti tejto teórie. Emócie sú
relevantnými na pracovisku, tak ako v akejkoľvek inej oblasti života, a majú byť
radšej zvládané ako potláčané, pre úžitok všetkých (Strongman, 2003).
V súvislosti s obmedzovanou emocionalitou hovorí Fischerová (2000)
aj o jej škodlivom vplyve na zdravie a sociálne interakcie. Obmedzovaná
emocionalita je však podľa nej nevyprostiteľne včlenená do skladby maskulinity
v tradičných rodinách. Naproti tomu podľa Fredericksonovej (2001) pozitívne
emócie rozširujú repertoár ľudského myslenia a aktivít a vytvárajú trvalé osobné
zdroje síl. Vďaka zážitkom a skúsenostiam s pozitívnymi emóciami sa ľudia
menia, stávajú sa tvorivejšími, nezdolnejšími, sociálne aktívnejšími a zdravšími.
Ťažko by sme našli dôvod, prečo tento preukázateľný účinok pozitívnych emócii
vytláčať z pracovného prostredia, keď práve ono býva zdrojom stresu a napätia.
Emócie sú spojené so správaním v organizáciách mnohými spôsobmi.
Vo všeobecnosti, ak sú zamestnanci nešťastnými, v pracovnom prostredí sa to
odrazí na ich psychickej neprítomnosti v práci (Frost, 2003). Implementácia
emočnej perspektívy do organizačného správania nielenže poskytuje organizácii
výhody, ale prináša so sebou aj prísľub toho, že je etickou, sociálne
zodpovednou a vrelo sa starajúcou a potreby druhých (Josselson, 1992; podľa
Härtel, Zerbe & Ashkanasy, 2005). Pozitívne emočné stavy navyše facilitujú
výkon a motiváciu (Erez & Isen 2002).
Narastá počet zamestnancov, ktorí sú platení za to, aby prejavovali
pozitívne

emócie

a postoje

ako

angažovanosť,

citlivosť,

starostlivosť

a prívetivosť (napríklad prostredníctvom úsmevov, pozdravov, privítania, či
želania pekného dňa) (Härtel, Zerbe & Ashkanasy, 2005). Takáto emočná práca
priamo vyžaduje emočný manažment v zmysle riadenia a zvládania emócii.
Mnohí pracovníci, ktorí sú súčasťou servisu pre zákazníka, či sú s ním
v pravidelnom kontakte, sú tak mnohokrát platení viac za svoju emočnú prácu
než za svoje technické zručnosti. Emócie nie sú iba prítomnými ale často priamo
ústrednými k tomu aby bola práca vykonávaná dobre, zvlášť práca s vysokou
frekvenciou interakcií so zákazníkom. Eide (2005) metaforicky hovorí o zmene
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vnímania emócii v organizáciách v zmysle premeny škaredého káčatka na
neviditeľnú výhodu.
3.2 EMÓCIE VO VEDENÍ

Mnoho rôznych teórii vodcovstva obsahuje komponenty (správanie či
črty), ktoré sa spájajú s prejavovaním či zvládaním emócii (Ashkanasy & Tse,
2000).

Napríklad Balesove rané štúdie skupinových interakcií (Bales, 1950;

podľa Pescosolido, 2005) identifikovali dvoch druhy lídrov v skupine; jeden bol
primárne zameraný na úlohu, a jeden bol zameraný sociálne a emočne. Tiež
literatúra pojednávajúca o črtovom prístupe rieši otázku riadenia skupinových
emócii skúmaním toho, ako vodcovské osobnostné črty ovplyvňujú vyjadrovanie
emócii v skupinách (Pescosolido, 2005).
Črtové teórie vodcovstva zahrnuli črty ako emočnú rovnováhu,
interpersonálne zručnosti, sociálnu blízkosť a udržovanie skupinovej kohézie –
pričom všetky spája to, že majú socio-emočný komponent (Bass, 1990). Emočný
aspekt vodcovstva objavujúci sa v črtovo zameranom výskume sa často
zameriava

na

prejavovanie

pozitívnych

emócii,

skupinovú

kohéziu

a kontrolovanie prejavov pozitívnych a negatívnych emócii (Bass, 1990).
Emócie a ich regulácia sú dôležitými aj v transformačných teóriách
k vedeniu. Podľa Bassa a Avoliu (1994) transakční lídri vedú prostredníctvom
požiadaviek,

zatiaľčo

transformační

lídri

vedú

vďaka

charizme

a

vďaka internalizovanej motivácii. Spôsobujú, že ich podriadení sú akceptujúcimi,
kooperujúcimi a naklonenými k lídrovi, inými slovami sú emočne zaangažovaní.
Toto je dosiahnuté vďaka sebakontrole vlastných emócii a riadeniu emócii
druhých.

Transformační

lídri

vedú

k zmenám

vďaka

lákaniu

svojich

podriadených k fantastickým cieľom. S apelom na status quo stimulujú intelekt
a idú za hranicu noriem, veľmi silno sa zaujímajúc o individuálne potreby
a poskytovanie spätnej väzby. Samozrejme to môže mať aj negatívny aspekt
a to vo chvíli, keď sa vizionárski transformační vedúci snaží viesť obsesívne,
tyranským a extrémnym spôsobom.
Podobne, Härtelová, Zerbe a Ashkanasy (2005) píšu, že transformační
lídri vďaka svojej emočnej stabilite podnecujú emočnú stabilitu u druhých
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prostredníctvom riadenia nálad a stresu. Títo lídri sú zvyčajne viac prítomnými,
viac emocionálnymi, viac altruistickými a menej agresívnymi ako transakční lídri.
Výsledkom

tohto

zapojenia

emočnej

stránky

sa

stávajú

efektívnejšími

a produktívnejšími na pracovisku. Na druhej strane – u zamestnancov takýto
prístup

vedie

k podnieteniu

kreativity

a inovatívnosti,

primeranému

a nekonfliktnému rozhodovaniu a k orientácii na výkon.
Lewisová (2000) skúmala vnímanie lídra prejavujúceho rôzne emócie
svojimi nasledovníkmi. V laboratórnej štúdii zistila, že nasledovníci vnímajúci
lídra, ktorí prejavuje hnev sa cítia nervóznejšie a menej uvoľnene ako tí, ktorí
pozorujú lídra vyjadrujúceho smútok, alebo žiadnu emóciu. Navyše zistila, že
nasledovníci

pozorujúci

lídra

prejavujúceho

smútok

sa

cítia

menej

entuziastickými a viac unavenými ako tí, ktorí majú možnosť vnímať lídra
prejavujúceho hnev, alebo žiadnu emóciu.
Prevažná časť výskumov vodcovstva sa zameriavala na formálne
vodcovstvo v skupinách a v organizáciách. Pre väčšinu ľudí sa však vodcovstvo
nevzťahuje na organizácie, ale objavuje sa pre nich v mnohých každodenných
situáciách pri spolupráci medzi priateľmi a v rodinách. Následne skúmanie
vodcovstva nemusí byť zamerané iba na model výkonnej moci v organizácii, ale
aj na modely vzťahov a medziľudskej užitočnosti. Výskum sa v poslednom
desaťročí začal zameriavať aj na vznikajúcich (emergent) lídrov v skupinách
(napr.: DeSouza & Klein, 1995; Pescosolido, 2001). De Souza a Klein (1995)
ich popisujú ako členov skupín vykazujúcich iniciatívu a majúcich vplyv na
ostatných členov skupiny. Nemusia mať žiadnu legitímnu autoritu či moc, ani
mať kontrolu nad odmenami či trestami v organizácii. Miesto toho disponujú
autoritou od členov skupiny, ktorý sa vzdávajú časti svojej kontroly, pretože
veria, že vznikajúci vodca môže byť pre nich hodnotou. Pescosolido (2005) sa
domnieva, že hlavnou úlohou vznikajúcich lídrov je riadenie skupinových emócii.
Záujem o vodcovstvo by tak nemal byť založený iba na „formálnom vodcovstve“,
v ktorého pozadí stojí výkonná moc, ale aj „vznikajúce vodcovstvo“ (emergent
leadership), ktoré vzniká neformálne v skupine ľudí, tak ako plnia spoločnú
úlohu.
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3.3 EMOČNÁ INTELIGENCIA VO VEDENÍ

Mnohé existujúce teórie vodcovstva naznačujú, že emočná a sociálna
inteligencia sú ešte viac než pre radových zamestnancov dôležité pre lídrov
a manažérov, pretože kognitívna a behaviorálna komplexnosť a flexibilita sú
dôležitými charakteristikami kompetentných lídrov.
K

tým,

čo

vyzdvihujú

dôležitosť

emocionality

a

emocionálnej

inteligencie vo vedení patrí aj Levicki (1998), ktorý tvrdí, že vodcovská
schopnosť predpokladá emocionálnu inteligenciu. Vplyv emočnej inteligencie na
efektívnosť podniku je v ekonomike relatívne novou myšlienkou a pre mnohých
manažérov je obtiažne ju akceptovať. Štúdia 250 vedúcich pracovníkov ukázala,
že väčšina z nich si myslí, že ich práca „vyžaduje ich hlavy, avšak nie ich srdce“.
Mnoho z nich prejavilo obavy, že empatia alebo súcitenie s vlastnými
spolupracovníkmi by ich postavilo do konfliktu s ich organizačnými cieľmi. Štúdia
prebehla v 70-tych rokoch a Goleman (1998) sa domnieva, že takýto prístup je
už prekonaný.
Ashkanasy a Tse (2000) používajú emočnú inteligenciu ako výchozí
bod ich analýzy riadenia emócii na pracovisku u transformačných lídrov. Vnímajú
emočnú

inteligenciu

ako

veľmi

vplyvnú

naprieč

celou

organizáciou.

Transformační lídri podľa Härtelovej, Zerbeho, Ashkanasyho (2005) zvyčajne
disponujú určitým súborom zručností, ktorý sa prekrýva s tými, ktoré sú
obsiahnuté v koncepte emočnej inteligencie (ak sa dívame na emočnú
inteligenciu ako na zručné konanie v určitej oblasti). Transformační lídri zvyknú
vynikať v jazykových zručnostiach, rozprávaní príbehov, ktoré vyvolávajú
emočné reakcie. Majú pozitívni postoj k životu a sú citliví k potrebám druhých.
Ich sebaúcta a sebahodnotenie je vysoké. Sú veľmi intuitívni a udržujú blízke
vzťahy so svojimi podriadenými. Prostredníctvom starostlivého riadenia dojmu
získavajú vplyv na podriadených.

Slovami

emočnej

inteligencie – sú

kongruentne v kontakte so svojimi emóciami, preukazujú empatiu svojim
podriadeným - tvoria v nich emočný záväzok.
Kusá a Maxianová (2001) uvažujú o miere, v ktorej sú emočné prejavy
vítanou súčasťou správania, a či dokonca nie sú akýmsi kazom v správaní
kultivovaného človeka. Podľa nich, práve pochybnosti o primeranosti a snaha
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neprehrešiť sa voči normám nebrzdenými prejavmi navodzujú predstavu, že
emócie je vhodnejšie skrývať ako ich prejavovať.
3.4 EMOČNÁ EXPRESIVITA VODCOV V KONTEXTE POHLAVIA A GENDRU

Dlhodobo boli emócie na pracovisku vnímané ako niečo negatívne.
Práca, obzvlášť v komerčnom poňatí, bola vnímaná ako „racionálna“ a nie
„emocionálna“, a bolo považované za neprofesionálne, byť emocionálnym. To
bolo jednou z príčin, prečo boli ženy v minulosti vnímané ako menej vhodné pre
náročné pracovné miesta. Z veľkej časti celý organizačný výskum spočíva na
domienkach, že ľudia sú racionálnymi bytosťami, a že emócie sú neracionálne
a neproduktívne (Styhre et al., 2002).
Závery štúdii (Rimé et al., 1991, podľa Härtel, Wilfred, & Ashkanashy,
2005) však jasne hovoria, že sociálne zdieľanie emócii je univerzálnym
fenoménom pozorovateľným tak u mužov ako aj u žien, tak u mladých ako aj
starých ľudí, a aj v rôznych kultúrach. Výsledky ukázali, že väčšina ľudí sa delí
o svoje pocity s niekým druhým - a ak je to možné tak čo najskôr po tom, ako
nastanú, a následne s ďalšími ľuďmi pri viac ako jednej príležitosti. V praxi to
znamená, že obavu z výsledku v škole zdieľa dieťa hneď so spolužiakmi, doma
následne s rodičmi a o pár dní neskôr napríklad so starými rodičmi. Podobne
dospelý človek – muž či žena – sa o šťastie zo získania vytúženej práce delí
ihneď s partnerom, telefonuje rodičom a príležitostne svoju radosť zdieľa
s ďalšími priateľmi.
Deaux

a Majorová

(1987)

uviedli

interakčný

model

správania

súvisiaceho s gendrom (gender-related behavior) a argumentujú, že jednotlivci
sú ovplyvňované kognitívnym aj emocionálnym javmi pri interakciách s druhými.
Najprv dôverujeme našim kognitívnym schémam spojeným s gendrom. Teda,
my všetci máme vnútorný systém toho, ako by sa muži a ženy mali cítiť
a správať. My však celkom našim kognitívnym gender vzorcom nedôverujeme.
Existujú situačné faktory, ktoré vedú k druhému komponentu interakčného
modelu. To, ako sa správame v priebehu interakcii s druhými, je situačne
ohraničené. Podľa Deauxa a Majorovej (1987) muži a ženy stoja pred radom
možností ako sa rozhodnúť pri správaní sa v interakcii. Náš výber je
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ovplyvňovaný gender schémami. Sme viac náchylní dôverovať našim vzorcom
keď sme vo formálnej interakcii alebo formálnej situácii. Konkrétne, naše schémy
plnia

úlohu

spoľahlivého

referenta

kedy

jednotlivca

a/alebo

situáciu

rozpoznávajú ako formálnu. Viac sa teda spoliehame na makro gender schémy
ako na jadro našich vlastných pocitov a to, ako by sme reagovali pri správaní sa
k inému človeku a/alebo v inej situácii. Uplatňujeme oveľa širší výber správania
keď sme v pohodlnej a dobre známej situácii.
Ženy v riadiacich funkciách dnes už nie sú ničím neobvyklým,
a očakávania od mužov aj od žien sú pre túto sociálnu rolu definované prevažne
maskulínnymi charakteristikami. Ako zhodne tvrdia Eaglyová a Johnsonová
(1990) a tiež Gardinerová & Tiggermann (1999), túžba po úspechu alebo snaha
zapadať do imidžu prototypu vedúceho kladie nároky na ženu osvojiť si
„maskulínny štýl“.
Diskurz tónovaný mužskosťou/maskulinitou sa premieta do vyššej
žiadúcnosti atribútov rozhodnosti, priebojnosti, sebestačnosti (viazaných na
racionalitu), ktoré sa stávajú skrytým imperatívom aj pre populáciu žien.
Emocionalita má druhé miesto - v rodových stereotypoch rôznych národov je
výlučne pripisovaná ženám a je chápaná ako feminínna charakteristika, ktorá
znevýhodňuje, a to najmä mužov (Burn, 1966 podľa Kusá, 2002). Ako však
poznamenáva Twengeová (1997), historickým trendom je, že muži a ženy sa
stávajú navzájom podobnými viac v miere maskulinity. Najmä ženy zvyšujú
mieru maskulinity oveľa rapídnejšie, ako muži, a v dôsledku toho sa stávajú viac
podobné mužom. Akokoľvek sa tento posun môže zdať výhodným v mnohých
ohľadoch, má to samozrejme aj mnoho nevýhod. Vyššia maskulinita sa javí byť
pridružená k nižšiemu emocionálnemu povedomiu.
Vodcovstvo vo všetkých svojich podobách vyžaduje silnú osobnosť,
súbor brilantných schopností a početných skúseností. Prečítanie inzerátov
z praxe napovedá, že požiadavky na riadiacich pracovníkov sú vysoké, do
pozície je vyžadovaná komplexná a všestranne rozvinutá osobnosť navyše
disponujúca širokými vedomosťami a praxou.
Friedová (1995; podľa Beatty, 1999) tvrdí, že učenie a vedenie sú
celkom emocionálne aktivity. Plne sa s týmto tvrdením stotožňujem a považujem
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pokusy o elimináciu emocionality v oblasti riadenia – a práce s ľuďmi za
neprirodzené.
De Sousa (2010) je presvedčený o tom, že práve emócie celkom
špecificky dávajú hodnotu životu a zmysel našej existencii ako biologického
druhu. Relevantnosť emócií reflektovali už filozofickí klasici akými sú Aristoteles,
stoici, Spinoza, Descartes, Hobbes, Hume a i., ktorí vypracovali rozličné
koncepcie emócií v spojitosti s chápaním poznania (problém racionality),
morálky, ľudskej povahy a podstaty v súvise so spoločenským a politickým
poriadkom a inštitúciami.
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II EMPIRICKÁ ČASŤ
4 VÝSKUMNÝ PROBLÉM A HYPOTÉZY

Pre lepšie premostenie pred samotným popísaním výskumného
problému a stanovením hypotéz ešte stručne zhrniem teoretické poznatky,
z ktorých vychádzam.
Neexistuje spôsob, ktorým by sa ľudské myslenie a konanie dalo
celkom zbaviť emócii. Obrovský potenciál emočnej regulácie, ktorým disponuje
každý jednotlivec však umožňuje emočnú zložku vďaka učeniu sa a vôli
modifikovať, a zručne tak emočnú expresivitu prispôsobovať konkrétnym
spoločenským situáciám. Socializácia do spoločnosti priamo a nepriamo
v priebehu vývinu podnecuje človeka k tomu, aby so svojimi emóciami
zaobchádzal obozretne a citlivo. Jednak s ohľadom na vlastné prežívanie
a pohodu, a jednak s ohľadom na aktuálny spoločenský, interpersonálny alebo
kultúrny kontext.
V pracovnom prostredí dospelý človek strávi podstatnú časť svojho
života, a tak v ňom existujúce normy nevyhnutne ovplyvňujú jeho emočnú
expresivitu.

Pozícia

vedúceho

je

zvlášť

charakterizovaná

formálnym

a profesionálnym spôsobom jednania, a náležitá emočná kompetencia je
súčasťou žiadaného profilu vedúceho pracovníka. Narábanie s emóciami
v zmysle ich použitia ich v prospech organizácie si žiada jednak ich dokonalé
uvedomovanie a jednak poznanie ich účinku na druhých ľudí.
Schopnosť prejavovať ľudskú emocionálnu skúsenosť komplexnejším
spôsobom sa javí byť prínosom pre efektívnu spoločenskú interakciu obzvlášť v
situáciách, ktoré zahŕňajú viacero konkurujúcich potrieb, túžob a cieľov (Conway,
2000). Vedenie dáva priestor pre naplnenie tých najrozličnejších potrieb človekaspolupráce, súťaženia, dominancie - akceptácie druhými, úspechu - a každá
z nich stavia vedúceho nevyhnutne do emočne podfarbenej situácie. Celý
pracovný kontext je tak výzvou pre človeka – novými podmienkami, v ktorých
môže prácu s emóciame efektívne uplatniť.
Strongman (2003) tvrdí, že pohlavné rozdiely v emocionalite sú
prispôsobené rôznym sociálnym roliam, ktoré muž a žena majú v západnej
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kultúre. Vyzerá to tak, že ak je každé pohlavie schopné sa v spoločnosti
prispôsobiť

vlastným

sociálnym

roliam,

tak

tie

sa

potom

odrážajú

v zaobchádzaní s jednotlivými emóciami príslušnými spôsobmi. Špecifická
sociálna rola vodcu je na prvý pohľad v kontraste s mnohými prejavmi
emocionality človeka. Súčasná teória a výskum bohato dokladajú, že v praxi idú
emocionalita a vedenie ľudí ruka v ruke.
Teória sociálnych rolí bola základom pre pohľad na popísanú
problematiku. Vodcovstvo ako špecifická sociálna rola sa potenciálne stáva
nadradenou

gender

role

a stereotypom

s ňou

spojenými.

Eaglyová

a Johnsonová (1990) uvádzajú, že správanie je vo všeobecnosti determinované
sociálnymi rolami, ktoré sú najviac výrazné v danej situácii. To znamená, že ak
muž lekár a žena sestra prídu do kontaktu v nemocnici, ich správanie bude
ovplyvnené viac sociálnou rolou (pracovnými pravidlami, statusom) ako
pohlavím. Teória sociálnych rolí teda hovorí, že v tej istej sociálnej roli sa budú aj
muži aj ženy správať podobne. Výskumy podporujú tézu, že takto to platí aj
v prípade vodcovstva. Podľa Chafetzovej, (1974) autori sa prikláňajú k názoru,
že sociokultúrne faktory môžu pretlačiť vplyv akýchkoľvek vrodených rozdielnych
tendencií medzi rodmi.
Ponímanie gendru podľa Sandry Bemovej zahŕňa do maskulinity
a femininity fyzické atribúty, psychologické a behaviorálne charakteristiky,
postoje a záujmy a pod., ktoré spájame s mužmi a so ženami. Femininita
a maskulinita sú analyzované ako dynamické a situačne podmienené konštrukty,
ktoré sa neustále menia v závislosti na danom kontexte. Deaux a Majorová
(1987) navrhli „gender in context model“ zdôrazňujúci flexibilitu feminínnych
a maskulínnych charakteristík a ich situačnú podmienenosť.

V aktuálnom výskume ma zaujíma, ako sa jednotlivci s rôznym
pracovným zaradením – teda vedúci a nevedúci pracovníci - líšia v emočnej
expresivite.

Špecificky pre mňa z tohoto výskumného problému na základe
preštudovanej literatúry plynú aj nasledujúce okruhy záujmu. Môže podoba
emočných prejavov súvisieť so sociálnou rolou vedúceho – teda postavením v
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zamestnaní? Môžeme nájsť špecifiká v emočnej expresivite maskulínnych,
feminínnych a androgýnnych jednotlivcov s ohľadom na ich pracovnú pozíciu?
Existuje súvislosť medzi emočnou expresivitou a časom vo funkcii vedúceho?
Doplňujúcou časťou výskumu je pre mňa otázka, ako sa ženy - vedúce
popisujú v pracovnom prostredí a v súkromnom prostredí. Popisujú svoje
správanie v pracovnom prostredí v ponímaní našej kultúry maskulínnymi
charakteristikami viac než nevedúce ženy?

Emočnú

expresivitu,

ktorá

je

v jadre

záujmu

budem

skúmať

prostredníctvom jej jednotlivých aspektov – dimenzií, čo mi umožňujú aj zvolené
metodiky pre výskum (podrobne kap. 5.2, str. 80).

V súvislosti

s

výskumným

problémom

a vymedzeným

okruhom

záujmov bude pre výskum dôležité:
-

zistiť gender ľudí vo vedúcich pozíciách a v nevedúcich pozíciách

-

zistiť a porovnať aspekty emočnej expresivity vo vzorke vedúcich a vo
vzorke nevedúcich

-

porovnať špecifiká emočnej expresivity jednotlivých skupín vzhľadom na
ich gender a pozíciu (maskulínni vedúci, feminínni vedúci, androgýnni
vedúci, maskulínni nevedúci, feminínni nevedúci, androgýnni nevedúci)

-

formulovať závery na základe zistení z predchádzajúcich analýz

-

zistiť súvislosť času v riadiacej funkcii a aspektov emočnej expresivity
vedúcich

-

preskúmať a analyzovať rozdiely v charakteristikách, ktorými sa ženy
popisujú v súkromí a v pracovnom prostredí

Naväzujúc na vymedzený výskumný problém je v práci niekoľko
záujmových okruhov: (1) Emočná expresivita vedúcich a nevedúcich, (2)
Emočná expresivita vedúcich a čas vo vedúcej funkcii, (3) Emočná expresivita
v súkromnom a pracovnom prostredí a (4) Emočná expresivita vedúcich
a nevedúcich s rôznym gendrom.
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V rámci prvých troch stanovujem vychádzajúc z odbornej literatúry aj
hypotézy, štvrtá časť je viac exploračnou – s analýzou výsledkov a hypotézy pri
nej nestanovujem.
4.1 EMOČNÁ EXPRESIVITA VEDÚCICH A NEVEDÚCICH

V poslednom storočí mnoho autorov skúmalo vodcovstvo z hľadiska čŕt
vodcovskej osobnosti, efektivity vodcovstva, či vodcovských štýlov. Vodcovstvo
ako také bolo skúmané v rôznych sociálnych skupinách - pouličných skupinách
detí, školských triedach, pracovných kolektívoch, záujmových krúžkoch. Pre
tento výskum som sa vo východiskách a výskumoch opierala o štúdie
z prostredia organizačnej psychológie a to najmä zo štúdii, v ktorých závery
neboli diferencované pre mužov a ženy. Takmer vo všetkých štúdiách
zosumarizovaných Bassom (1990) sa potvrdil pozitívny vzťah sebadôvery
a vodcovstva. Sebadôvera bola spájaná s vodcovstvom v 11 štúdiách, absencia
skromnosti a zdržanlivosti v 6 štúdiách. Cowley (1931, podľa Bass, 1990)
zahrnul sebadôveru medzi jeden zo 6 faktorov vyskytujúcich sa u troch výrazne
odlišných typov vodcov. Je pravdepodobné, že sebadôvera v sebe obsahuje aj
istotu spojenú s emočnými prejavmi.
Stodgill (1974, podľa Bass, 1990) rozobral 163 štúdii z rokov 1948 až
1970 zaoberajúcich sa črtami, vlastnosťami a špecifikami vedúcich. Vysoký
počet odhalených pozitívnych vzťahov s vodcovstvom bolo najmä s aktivitou
a energickosťou

(24),

dominanciou

(31),

emocionálnou

vyrovnanosťou

a kontrolou emócii (34), sebadôverou (28), nastavením na výkon a túžbou
vyniknúť (21), sociabilitou a interpersonálnymi zručnosťami (35). Middleton
(1941, podľa Bass, 1990) potvrdil nižšie skórovanie v prejavoch emocionality
vedúcich ako u ich nasledovníkov a podriadených. Emocionálna kontrola
vedúcich bola v centre záujmu mnohých autorov. Vedúci potvrdili vyššiu stabilitu
a emocionálnu kontrolu v 11 štúdiách, nižšiu kontrolu v 5 štúdiách. Žiadne
rozdiely neboli nájdené v 3 štúdiách (Bass, 1990).

Na základe uvedeného môžem predpokladať, že vedúci a nevedúci sa
budú odlišovať v emočnej expresivite. Stanovujem hypotézy (H) „a“ až „f“
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vzťahujúce sa k jednotlivým sledovaným dimenziám emočnej expresivity,
a zároveň ku každej nulovú hypotézu (H0).
H1a:

Existuje

rozdiel

medzi

vedúcimi

a nevedúcimi

v sebadôvere

v prejavovaní emócii.
H1a0:

Vedúci

pracovníci

sa

neodlišujú

od

nevedúcich

v

sebadôvere

v prejavovaní emócii.
H1b: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v pozitívnej expresivite.
H1b0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v pozitívnej expresivite.
H1c:

Existuje

rozdiel

medzi

vedúcimi

a nevedúcimi

v negatívnej

expresivite.
H1c0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v negatívnej expresivite.
H1d: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v intenzite prežívania.
H1d0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v intenzite prežívania.
H1e: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v maskovaní emócii
H1e0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v maskovaní emócii.
H1f: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v miere stability.
H1f0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v miere stability.
4.2 EMOČNÁ EXPRESIVITA VEDÚCICH A ČAS VO FUNKCII
V minulosti uskutočnený výskum (Ševčíková, 2007) naznačuje, že
existuje vzťah času vo funkcii vedúceho a prejavov správania človeka.
Vychádzajúc z minulej skúsenosti budem za hranicu súvisiacu so zmenami
prednostne aspoň 5 rokov v pozícii vedúceho, výskumný súbor však budem
analyzovať aj priblížením možného významu iných časových hraníc.
Na základe uvedeného predpokladám miera prejavovania emócii v správaní
môže súvisieť s dĺžkou pôsobenia vo vedúcej funkcii. Opäť stanovujem hypotézy
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„a“ – „f“ z dôvodu ich špecifikácie pre jednotlivé sledované dimenzie emočnej
expresivity a k nim nulové hypotézy.
H2a: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a sebadôverou
v prejavovaní emócii.
H2a0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a sebadôverou
v prejavovaní emócii.
H2b: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a pozitívnou
expresivitou.
H2b0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a pozitívnou
expresivitou.
H2c: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a negatívnou
expresivitou.
H2c0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a negatívnou
expresivitou.
H2d: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a intenzitou
prežívania.
H2d0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a intenzitou
prežívania.
H2e: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a maskovaní
emócii.
H2e0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a maskovaní emócii.
H2f: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a mierou stability.
H2f0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a mierou stability.
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4.3 EMOČNÁ EXPRESIVITA V SÚKROMNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ

Podľa Chafetzovej (1974) existuje možnosť dostať sa do konfliktu
sociálnych rolí spôsobeného rôznymi požiadavkami pre jednotlivé roly. Na
základe preskúmanej literatúry, môžeme predpokladať, že konflikt sa môže
prejaviť rozličnou sebapercepciou ľudí v rôznych sociálnych prostrediach.
Prieskum v tejto oblasti chcem pri analýze výsledkov zamerať nielen na
odlišnosti medzi vedúcimi a nevedúcimi ale aj na odlišnosti medzi pohlaviami,
vzhľadom na fakt, že rolový konflikt býva v literatúre častejšie pripisovaný ženám
ako mužom (Emmers, 1994).
Ako uvádzajú Rodler, Kirchlerová a Holzl (2001), prototyp vedúceho
býva ukrývaný väčšinou v maskulínnych pojmoch. Deaux a Majorová (1987)
tvrdia, že gender je situačne ovplyvnený. Na základe týchto tvrdení sa teda dá
predpokladať,

že

vedúce

ženy

sú

potenciálne

vystavované

tlaku

na

prispôsobenie sa požiadavkám maskulínnej role.

H3: Vedúce ženy popisujú svoje správanie sa v pracovnom prostredí viac
maskulínnymi charakteristikami než nevedúce ženy.
H30: Neexistuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi ženami v sebapopise
maskulínnymi a feminínnymi charakteristikami.

4.4

EMOČNÁ

EXPRESIVITA

VEDÚCICH

A NEVEDÚCICH

S RÔZNYM

GENDROM

Gender môže zasahovať do prejavov emocionality a správania sa na
pracovisku. Blízko k maskulínnym atribútom vodcovstva majú dominancia,
autonómia, rozhodnosť a stabilita (Muff, 1982, podľa Richardson, 2004).
Z predchádzajúceho výskumu (Ševčíková, 2007) z oblasti interpersonálnych
vzťahov a vodcovstva vzišli nasledovné závery: Maskulinita pozitívne koreluje
s dominanciou, nezávislosťou, sebadôverou a súťaživosťou, indexom moci.
Maskulinita negatívne koreluje so submisivitou a skromnosťou, závislosťou
a konformitou,

indexom

s kooperatívnosťou,

afiliácie.

protektívnosťou

Femininita

pozitívne

a zodpovednosťou,
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indexom

koreluje
afiliácie.

Femininita negatívne koreluje s nezávislosťou, sebadôverou a súťaživosťou,
ráznosťou, nedôverčivosťou a kritickosťou.
Podľa

Wyrobkovej

(2005),

expresivitu

vystihuje

altruizmus,

prejavovanie a zdieľanie emócii, vrelosť, empatia, citlivosť a pomoc druhým,
pasivita.

Inštrumentalitu

charakterizuje

nezávislosť,

asertivita,

aktivita,

sebavedomie, vodcovstvo, sebapresadenie, racionalita, kompetencia, záujem o
politiku a prírodné vedy, agresivita, súťaživosť a ctižiadostivosť.
Androgýnni jednotlivci sa správajú adekvátne vzhľadom k požiadavkám
danej situácie v súlade s vlastnými potrebami a nie podľa toho, čo prislúcha ich
gender role (Wyrobková, 2005). V zmysle väčšej variability správania sa
a reakcií

androgýnnych

jednotlivcov,

môžeme

u androgýnnych

vedúcich

uvažovať ako o dobre prispôsobivých sociálnej roli vedúceho tak aj sociálnej roli
podriadeného pracovníka. Je možné predpokladať, že pri vedúcich sa budú
androgýnni viac odličovať od feminínnych než pri nevedúcich.
Vychádzajúc z predchádzajúcich výskumov môžeme očakávať rozdiely
v

emocionalite prejavovanej v správaní medzi maskulínnymi, feminínnymi

a androgýnnymi vedúcimi a medzi maskulínnymi, feminínnymi a androgýnnymi
nevedúcimi.
Predmetom analýzy (bez vopred stanovených hypotóz) teda bude
existencia rozdielov v dimenziách emocionality medzi 6 podskupinami
(maskulínni, feminínni a androgýnni vedúci & maskulínni, feminínni
a androgýnni nevedúci) v závislosti na pracovnej pozícii a gendri.
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5 METÓDY
5.1 VÝSKUMNÁ VZORKA

Základnou

požiadavkou

na

participantov

výskumu

bola

ich

zamestnanosť. Potenciálnym probantom bolo vždy vysvetlené – textom
sprievodného mailu, prípadne osobne – o aký výskum sa jedná spolu
s ubezpečením o absolútnej anonymite. Probanti mali tiež možnosť zanechať
svoju emailovú adresu v prípade, že mali záujem o zaslanie výsledkov
z výskumu.
Pre výber participantov do výskumu bol použitý nepravdepodobnostný
(nanáhodný) výber a to niekoľko jeho typov, nakoľko získavanie probantov
prebiehalo tromi spôsobmi.
Prvá časť probantov, bola oslovená

priamo na základe osobnej,

prípadne sprostredkovanej známosti. Oslovení probanti vypĺňali vytlačenú alebo
elektronickú verziu zostaveného súboru metodík. Týmto spôsobom bolo
získaných 126 respondentov.
Druhá časť probantov bola oslovená osobne vo firmách a prevádzkach
bez predchádzajúcej osobnej, či sprostredkovanej známosti (teda bez odvolania
sa na 3. osobu). Potenciálnym probantom bol ponechaný dotazník v tlačenej
verzii, a po niekoľkých dňoch boli dotazníky zbierané. Bezchybne vyplnených
bolo 52. Prvým použitým výberom bol v týchto dvoch prípadoch výber úsudkom
(Jeřábek, 1992).
Tretia časť probantov bola získaná oslovením 943 zamestnaných ľudí vedúcich vyhľadaných na internete. Vyhľadané osoby boli nájdené vďaka
podnetovým slovám vo vyhľadávači google ako napríklad „riaditeľ“, „riaditeľka“,
„vedúci oddelenia“, „vedúca oddelenia“ a podobne. Na žiadosť o vyplnenie
dotazníka reagovalo 81 osôb z 943 oslovených ľudí. V tomto prípade šlo
o samovýber, kedy na účasť respondentov vo výskume nemá výskumník takmer
žiaden vplyv a to, či sa výskumu zúčastnia, plne závisí od ľubovôle
respondentov (Krejčí et al., 2004).
V niektorých prípadoch by bolo možné uvažovať o tom, že šlo aj o
výber metódou nabalovania (snehovej gule) – snowball sampling. Mnoho
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oslovených respondentov preposlalo dotazník tiež svojim podriadným, prípadne
spolupracovníkom. Táto metóda je Baileyom (1994) popísaná ako výber vzorky,
kedy zvolení respondenti môžu mať kontakty na ďalšie osoby s požadovanými
charakteristikami pre zaradenie do výskumu. Podľa Jeřábka (1992) má využitie
predovšetkým pri výskume špeciálnych skupín obyvateľstva, pre ktorých
neexistujú zoznamy ani spoľahlivá opora výberu.
Hlavnou

nevýhodou

vzniknutej

vzorky

je

tak

vďaka

nepravdepodobnostnému výberu nižšia miera zovšeobecniteľnosti výsledkov, čo
je nutné zohľadniť pri interpretácii výsledkov v diskusii.
Celkový výsledný počet probantov bol 259, z toho 113 mužov a 146
žien. Prehľadné zloženie výskumnej vzorky uvádzam v Tabuľke 1.
Vek probantov sa pohyboval v rozmedzí 20-62 rokov, pričom priemerný
vek bol 36.63 roka. Vzorka bola rozčlenená do skupín (viď Tabuľka 1), pričom
bolo brané do úvahy postavenie probanta v zamestnaní, teda to, či probant
pracuje ako podriadený - nevedúci alebo zastáva vedúcu pozíciu.
1. skupina: vedúci (N= 123) , 65 mužov a 58 žien, priemerný vek: 40.58
roka, priemerná dĺžka vo funkcii vedúceho: 8.78 roka
2. skupina: nevedúci ( N= 136), 48 mužov a 88 žien, priemerný vek:
33.05 roka

Tabuľka 1 Zloženie výskumnej vzorky
vedúci muži
nevedúci muži
vedúce žena
nevedúce ženy
Spolu

N
65
48
58
88
259

%
25.1
18.5
22.4
34.0
100.0

5.2 METODIKY

Pre účely výskumu som zostavila súbor metodík zložený z troch
dotazníkov, štandardizovaných na slovenskú populáciu. Hlavička finálnej
metodiky bola rôzna v závislosti od toho, či bol dotazník určený pre vedúceho
alebo nevedúceho pracovníka. Metodika pre vedúcich zahŕňala položky:
pohlavie, vek, počet podriadených pracovníkov, počet rokov vo vedúcej funkcii,
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a počet detí (Príloha A). Dotazník pre nevedúcich obsahoval v hlavičke otázky
ohľadom pohlavia, veku, pohlavia priameho nadriadeného, a odpovede na
otázky „Máte deti?“, Pracovali ste niekedy ako vedúci?“, „Ak áno, koľko rokov?“
(Podrobne viď Príloha B).

Metodika bola zostavená z nasledovných dotazníkov:
A. Dotazník afektivity (Kusá, 2002): sebavýpoveďová metodika
obsahujúca 40 položiek - výrokov, ktoré sýtia nasledujúcich 5 dimenzií
emocionality človeka a to v ich prejavoch v správaní. V zátvorke uvádzam jednu
z položiek ako príklad nakoľko škála nie je veľmi rozšírená.
(1) sebadôveru v emočných prejavoch („Myslím, že by som bol/a
dobrý/á herec/herečka.“);
(2) pozitívnu expresivitu („Často sa smejem až tak, že mám slzy
v očiach, alebo ma pichá v boku.“);
(3) negatívnu expresivitu („Je pre mňa ťažké skryť svoj hnev.“);
(4) intenzitu prežívania („Stávalo sa mi, že som nedokázal/a prestať
plakať, hoci som sa o to snažil/a.“);
(5) maskovanie emócii („Zistil/a som, že je lepšie potlačiť svoj hnev,
ako ho ukázať.“).
Primeranosť každého výroku pre vlastné správanie probanta bola
hodnotená na 6- bodovej škále od možnosti „výrok ma vôbec nevystihuje“ po
„výrok ma úplne vystihuje“.
B. Škála maskulinity/femininity (Kusá 2000): Škála je inšpirovaná
teóriou Sandry Bemovej, ktorá je autorkou Bem Sex Role Inventory - BSRI, ktorý
vo svete patrí k najpoužívanejším nástrojom na meranie gendru. Pojem gender
v dotazníku vyjadruje kultúrne aspekty rozdielov medzi mužom a ženou. Tieto sú
reprezentované v kultúrnych stereotypoch, predstavách o typickom mužovi
a typickej žene. Predstavujú zhluk charakteristík združených do pojmov
maskulinita a femininita. Maskulínne aj feminínne vlastnosti sa môžu u jedincov
vyskytovať nezávisle na ich pohlaví, aj keď vo väčšom množstve prípadov
zodpovedá femininita psychologickému profilu ženy a maskulinita profilu muža.
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Bemová poukázala na to, že ide o dve nezávislé škály - jeden človek môže byť
zároveň maskulínny aj feminínny. BSRI je sebaposudzovací nástroj typu ceruzka
– papier, ktorý požaduje respondentov popísať na 7 bodovej škále nakoľko ich
vystihuje 60 atribútov - osobnostných charakteristík. 20 položiek reprezentuje
kultúrou definovanú maskulinitu, 20 z nich reflektuje kultúrou definovanú
femininitu a 20 z nich je „výplňou“ (fillers) – čiže rodovo neutrálnych (Bem,
1974). Škála maskulinity/femininity (Kusá 2000) je pôvodnou metodikou
obsahujúcou 45 položiek/adjektív 15 maskulínnych, 15 feminínnych a 15 rodovo
neutrálnych vlastností. Adjektíva boli vybrané na základe výskumu žiaducich
vlastností muža a ženy na Slovensku (Kusá, 2000). Zo škály boli vylúčené
rodovo neutrálne položky, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že som nemala
v úmysle tvoriť kategóriu rodovo neutrálnych jednotlivcov, a druhým je potreba
znížiť obsažnosť výslednej metodiky. Skúmané osoby hodnotili stupeň každej
z 30 vlastností u seba na 6 - bodovej škále od „vlastnosť je pre mňa typická vždy
alebo skoro vždy“ po „vlastnosť nie je pre mňa typická nikdy alebo skoro nikdy“.
C. KUD Osobnostný Inventár (Kudličková, 1968): metodika určená
na zisťovanie základných čŕt v správaní - dimenzií osobnosti normálneho zdravého jednotlivca. Položky dotazníka sú zamerané na zisťovanie typu reakcií
a postojov probantov k reakciám v sledovaných dimenziách. Sú to (1) aktivita –
pasivita; (2) stabilita – labilita; (3) dominancia – submisivita; (4) racionálnosť –
zmyslovosť a (5) extroverzia - introverzia.
Do

dotazníka

boli

pri

štandardizácii

zaradené

len

položky

s koeficientom korelácie medzi testom a retestom (reliabilita) r = 0.80 – 0.96.
Položky jednotlivých pólov dimenzií boli vybrané tak, aby zachytávali tieto
vlastnosti:
Aktivita: rýchlosť, priebojnosť, energickosť, dynamickosť, vitalita, rozhodnosť.
Pasivita:

pomalosť,

nepriebojnosť,

nedynamickosť,

znížená

vitalita,

nerozhodnosť.
Labilita: vznetlivosť, nevyrovnanosť, nepokoj, impulzivita.
Stabilita: pokoj, vyrovnanosť, rozvaha, sebaovládanie, stálosť.
Dominancia: panovačnosť, sebaistota, samostatnosť, autoritatívnosť, agresia.
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Submisivita: podriadenosť, poslušnosť, nesamostatnosť, podriaďovanie sa
autorite, znášanlivosť.
Racionálnosť: „druhosignálnosť“, triezvosť, refexivita, objektívnosť, rozumovosť.
Zmyslovosť: „prvosignálnosť“, imaginatívnosť, intuitívnosť, bezprostrednosť,
subjektívnosť.
Extroverzia:

kooperatívnosť,

spoločenskosť,

otvorenosť,

sociabilita,

zhovorčivosť.
Introverzia:

nespoločenskosť,

uzavretosť,

rezervovanosť,

nezhovorčivosť,

chladnosť navonok.
Probanti sa k položkám dotazníka vyjadrovali odpoveďami: „Súhlasím“,
„Neviem“ a „Nesúhlasím“, pričom boli v inštrukcii požiadaní, aby odpoveď
„Neviem“ používali len vo výnimočných prípadoch.

Okrem týchto troch metód boli do hárku zaradené ešte dve úlohy. Zo
zoznamu adjektív zo Škály maskulinity a femininity boli probanti ešte požiadaní
vybrať 9 vlastností, ktoré najviac vystihujú ich správanie v súkromí a takisto 9
vlastností, ktoré ich najviac vystihujú na pracovisku. Medzi tieto dve úlohy bol
zaradený 80 položkový dotazník KUD, aby ich respondenti nevypĺňali po sebe
a zároveň aby sa nenachádzali na jednej strane.

5.3 VÝSKUMNÝ PLÁN

Dominantná
konfirmačná.

Pri

časť

výskumu

problematiky

hľadaní

odpovedí

na

stanovené

bola

postavená

výskumné

ako

hypotézy

a výskumné otázky boli používané komparácie výskumných súborov, a to najmä
súboru vedúcich a nevedúcich. Pri podrobnejšom rozbore výskumnej vzorky boli
porovnávané aj podskupiny vzhľadom na postavenie v zamestnaní, gender a
čas vo vedúcej funkcii. Korelácie boli použité pri overovaní vzťahov medzi
skúmanými dimenziami osobnosti, dimenziami emocionality, maskulinitou,
femininitou, a časom vo funkcii vedúceho. Na základe teórie sociálnych rolí
a zistení môjho predchádzajúceho výskumu som sa výskumný problém rozhodla
riešiť takmer výlučne v súvislosti so skupinami vedúcich a nevedúcich,
a neprihliadať pritom na pohlavie. Jedine v exploračnej časti výskumu, kde boli
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participanti požiadaní sebaposudzovať svoje správanie (výberom vlastností zo
zoznamu)

v jednotlivých

sociálnych

kontextoch

bolo

pri

komparáciách

prihliadané aj na pohlavie ako nezávislú premennú.
5.4 POSTUPY A METÓDY ANALÝZY DÁT

Organizácia výskumu bola štatistická a získané dáta boli elektronicky
spracované. Primárne dáta získané z administrovaných dotazníkov bolo pred
analýzou nevyhnutné upraviť. Dátový súbor prešiel transformáciou premenných
– položiek jednotlivých dotazníkov na premenné, ktoré vyjadrujú skórovanie
probantov v jednotlivých dimenziách meraných dotazníkom KUD a dotazníkom
afektivity. Nevedúci participanti, ktorí v hlavičke metodiky uviedli, že na vedúcej
pozícii v minulosti pracovali aspoň 5 rokov, boli zaradení do podsúboru vedúcich
vzhľadom na to, že 5 ročné skúsenosti z pôsobenia na tomto poste by mohli
významne ovplyvňovať skúmané nezávislé premenné.
Pri rozdelení výskumnej vzorky vedúcich na populáciu vo funkcii do
dvoch rokov a populáciu vo funkcii aspoň tri roky bol pred ďalším skúmaním
nevyhnutný test normality. Použité boli testy Shapiro - Wilk a Kolmogorov Smirnov. Normalita bola potvrdená a preto boli pri ďalšej práci s takto
rozdeleným súborom probantov používané parametrické štatistické metódy. Pri
analýze dát bola pri porovnávaní populácii používaná parametrická metóda, a to
Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. Pri porovnávaní viacerých populácii
podľa kvantitatívnej premennej bola používaná jednoduchá analýzu rozptylu
(One - Way ANOVA). Pri vzťahovej analýze kvantitatívnych premenných bola
používaná Pearsonova súčinová korelácia. Jednotlivé premenné posudzované
pri práci s dátami nemali v súbore chýbajúce hodnoty, vo všetkých analýzach
som preto pracovala s celým súborom (listwise).
Potrebné výpočty a celková analýza dát boli prevedené programom
SPSS.
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6 VÝSLEDKY
Pre uskutočnenie niektorých analýz bolo potrebné členiť výskumný
súbor na základe ich gendrových charakteristík – maskulinity a femininity. Na
základe hodnôt mediánov dosiahnutých skupinami vedúcich a nevedúcich
v maskulinite a femininite boli skupiny rozdelené podľa gendru na maskulínnych,
feminínnych a androgýnnych jednotlivcov. Medián pre maskulinitu vedúcich bol
60.00, pre nevedúcich 52.50. Medián pre femininitu vedúcich bol 55.00, pre
nevedúcich 61.00. Kritériom pre zaradenie do skupiny (Tabuľka 2) bolo - pre
maskulínnu dosiahnutie skóre v maskulinite rovného alebo väčšieho ako medián
skupiny, pre feminínnu dosiahnutie skóre vo femininite rovného alebo väčšieho
ako je medián skupiny a pre androgýnnu dosiahnutie skóre tak v maskulinite,
ako aj vo femininite rovného alebo väčšieho ako je medián skupiny.

Tabuľka 2 Zloženie výskumnej vzorky vzhľadom na určený gender
N
maskulínni vedúci

31

feminínni vedúci

31

androgýnni vedúci

36

maskulínni nevedúci

35

feminínni nevedúci

44

androgýnni nevedúci

33

Nasleduje zhrnutie výsledkov, pričom sa pre prehľadnosť držím štyroch
okruhov vymedzených v kapitole 4 (str.73) a to: (1) Emočná expresivita vedúcich
a nevedúcich, (2) Emočná expresivita vedúcich a čas vo vedúcej funkcii, (3)
Emočná expresivita v súkromnom a pracovnom prostredí a (4) Emočná
expresivita vedúcich a nevedúcich s rôznym gendrom.
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6.1 EMOČNÁ EXPRESIVITA VEDÚCICH A NEVEDÚCICH – VÝSLEDKY

Tabuľka 3 Hodnoty t-testov pri porovnaní vedúcich a nevedúcich
v dimenziách emocionality a v osobnostných dimenziách
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

podskupina
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci

Pri porovnávaní populácie

N
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136
123
136

AM
26.84
24.70
35.81
37.15
29.50
30.01
25.71
28.15
27.63
27.71
11.69
4.16
9.36
5.55
2.91
-3.64
7.66
6.35
8.06
8.71

SD
6.15
5.56
5.92
5.22
5.10
4.48
5.09
5.80
3.87
4.11
8.33
9.12
7.99
8.73
8.17
8.75
7.92
7.55
10.73
10.03

t-test

p

2.923

.004

-1.914

.057

-.865

.388

-3.616

.000

-.161

.872

6.945

.000

3.663

.000

6.231

.000

1.354

.177

-.507

.613

vedúcich a nevedúcich v dimenziách

emocionality (Tabuľka 3), bolo medzi nimi zistených niekoľko významných
rozdielov.
Vedúci skórovali bližšie k pólu stability v dimenzii stabilita - labilita (t =
3.663; p < 0.001), nižšie v dimenzii intenzity prežívania (t = -3.616; p < 0.001),
a vyššie v dimenzii emočnej sebadôvery (t = 2.923; p < 0.01). Nebol potvrdený
významný rozdiel v skóre medzi vedúcimi a nevedúcimi v dimenzii maskovania
emócii (t = -.161; p > 0.05), pozitívnej (t = -1.914; p > 0.05) a negatívnej
expresivite (t = -.865; p > 0.05).
Okrem rozdielov v dimenziách, ku ktorým boli stanovené hypotézy bolo
zistených aj niekoľko ďalších signifikantných rozdielov medzi skupinami – viď
Tabuľka 3.
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Na základe týchto výsledkov nasledovne zamietam nulové hypotézy
a prijímam alternatívne hypotézy (zvýraznené tučne):
H1a:

Existuje

rozdiel

medzi

vedúcimi

a nevedúcimi

v sebadôvere

v prejavovaní emócii.
H1a0:

Vedúci

pracovníci

sa

neodlišujú

od

nevedúcich

v

sebadôvere

v prejavovaní emócii.
H1d: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v intenzite prežívania.
H1d0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v intenzite prežívania.
H1f: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v miere stability.
H1f0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v miere stability.
Na

základe

výsledkov

prijímam

nasledovné

nulové

hypotézy

(zvýraznené tučne) a konštatujem nepotvrdenie alternatívnych hypotéz:

H1e: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v maskovaní emócii
H1e0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v maskovaní emócii.
H1b: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v pozitívnej expresivite.
H1b0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v pozitívnej
expresivite.

H1c: Existuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi v negatívnej expresivite.
H1c0: Vedúci pracovníci sa neodlišujú od nevedúcich v negatívnej
expresivite.

6.2 EMOČNÁ EXPRESIVITA VEDÚCICH A ČAS VO FUNKCII - VÝSLEDKY

Do tejto časti analýz boli zaradení iba vedúci z výskumného súboru
a teda 123 osôb – z toho 65 mužov a 58 žien.
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Tabuľka

4

Vzťah

vybraných

dimenzií

emočnej

expresivity

a o osobnostných charakteristík s počtom rokov vo vedúcej funkcii
závislá premenná
Pearsonova korelácia
p
N
Pearsonova korelácia
pozitívna expresivita
p
N
Pearsonova korelácia
negatívna expresivita
p
N
Pearsonova korelácia
intenzita prežívania
p
N
Pearsonova korelácia
maskovanie emócii
p
N
Pearsonova korelácia
aktivita- pasivita
p
N
Pearsonova korelácia
stabilita labilita
p
N
Pearsonova korelácia
dominancia - submisivita
p
N
Pearsonova korelácia
racionálnosťp
zmyslovosť
N
Pearsonova korelácia
extroverzia- introverzia
p
N
emočná sebadôvera

roky vo funkcii
,036
,694
123
-,177
,051
123
,089
,325
123
-,215
,017
123
-,042
,642
123
,119
,190
123
-,021
,820
123
,220
,015
123
-,042
,642
123
-,110
,226
123

Z Tabuľky 4 je zrejmé, že niekoľko zo sledovaných dimenzií súvisí
dĺžkou času vo funkcii vedúceho. Konkrétne, vzťahujúc sa k stanoveným
hypotézam, existuje súvislosť medzi dĺžkou času vo funkcii vedúceho
a pozitívnou expresivitou (r = -.177; p = 0.051),

a intenzitou prežívania (r = -

.215; p = 0.017). Súvislosť nebola preukázaná medzi časom vo fukcii vedúceho
a dimenziách: sebadôvera v prejavovaní emócii (r = .036; p > 0.05), negatívna
expresivita (r = .089; p > 0.05), maskovanie emócii (r = -.042; p > 0.05) a miera
emočnej stability (r = -.021; p > 0.05).
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Vzťahy medzi všetkými sledovanými premennými a časom vo funkcii –
i tie, ku ktorým sa hypotézy nevzťahujú uvádzam tiež v Tabuľke 4.

Tabuľka 5 Hodnoty t-testov pri porovnaní populácii vedúcich v dimenziách
emocionality,

osobnostných

dimenziách,

maskulinite

a femininite

v závislosti na dĺžke času vo vedúcej funkcii.

emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosť
- zmyslovosť
extroverziaintroverzia

funkcia
vedúceho
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov

N

AM

SD

44

26.68

5.61

79

26.92

6.47

44

37.61

6.64

79

34.81

5.26

44

29.50

5.52

79

29.49

4.89

44

27.18

5.12

79

24.89

4.92

44

27.61

4.57

79

27.63

3.46

44

10.66

8.71

79

12.27

8.10

44

8.27

7.24

79

9.96

8.36

44

1.05

8.14

79

3.95

8.05

44

7.09

6.74

79

7.97

8.53

44

10.52

9.54

79

6.68

11.17

t-test

p

-.217

.829

2.410

.018

.006

.995

2.444

.016

-.024

.981

-1.005

.318

-1.172

.244

-1.911

.058

-.632

.529

2.010

.047

Pre doplnenie výsledkov pred samotným posúdením hypotéz uvádzam
ešte

hodnoty

t-testov

pri

analýze

rozdielov

v dimenziách

emocionality

a osobnostných dimenziách medzi populáciou vo funkcii do 5 rokov (0-4 roky)
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a populáciou vo funkcii aspoň 5 rokov (5 a viac rokov) (Tabuľka 5). Bolo
potvrdené, že vedúci vo funkcii aspoň 5 rokov skórujú nižšie v intenzite
prežívania (t = 2.444; p < 0.05) a v pozitívnej expresivite (t = 2.410; p < 0.05).
Nebol potvrdený rozdiel medzi týmito dvoma populáciami v miere emočnej
sebadôvery (t = -.217; p > 0.05), v miere negatívnej expresivity (t = .006; p >
0.05), v maskovaní emócii (t = -.024; p > 0.05), ani v skóre v dimenzii stabilita labilita (t = -1.172; p > 0.05).

Na základe uvedených výsledkov zamietam nulové hypotézy a
prijímam nasledovné alternatívne hypotézy zvýraznené tučným písmom:

H2b: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a pozitívnou
expresivitou.
H2b0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a pozitívnou
expresivitou.
H2d: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a intenzitou
prežívania.
H2d0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a intenzitou
prežívania.

Na druhej strane výsledky potvrdili platnosť nasledujúcich nulových
hypotéz (zvýraznených tučne) a tak nie sú potvrdené stanovené alternatívne
hypotézy:

H2a: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a sebadôverou
v prejavovaní emócii.
H2a0:

Neexistuje

súvislosť

medzi

rokmi

vo

funkcii

vedúceho

a sebadôverou v prejavovaní emócii.

H2c: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a negatívnou
expresivitou.
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H2c0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a negatívnou
expresivitou.

H2e: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a maskovaní emócii.
H2e0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a maskovaní
emócii.

H2f: Existuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a mierou stability.
H2f0: Neexistuje súvislosť medzi rokmi vo funkcii vedúceho a mierou
stability.

Zaujímavé doplňujúce výsledky priniesla ešte analýza rozdielov medzi
populáciami pracujúcimi na vedúcej pozícii rôzny počet rokov v závislosti od
hranice pre dĺžku vo funkcii, ktorá bola kritériom pre rozdelenie súboru (Tabuľka
6). Rozdeľovala som súbor podľa počtu rokov vo funkcii: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13.
Analýza dát ukázala skutočnosť, že probanti zvyšujú skórovanie v dimenzii
dominancia-submisivita po aspoň 3 rokoch (t = -2.685; p < 0.01) a po aspoň 4
rokoch (t = -2.474; p < 0.05) vo funkcii vedúceho, po aspoň 5 (t = 2.575; p <
0.05), 7 (t = 2.055; p < 0.05) a 12 (t = 2.149; p < 0.05) rokoch znižujú skórovanie
v pozitívnej expresivite a v intenzite prežívania, a po aspoň 5 (t = 2.444; p <
0.05), 6 (t = 2.241; p < 0.05), 7 (t = 2.236; p < 0.05), 8 (t = 2.030; p < 0.05), 11 (t
= 3.043; p < 0.01) a 13 (t = 2.717; p < 0.01) rokoch znižujú skóre v intenzite
prežívania. Existuje aj rozdiel v skórovaní na škále extroverzia - introverzia
medzi skupinou vedúcich menej ako 5 rokov a skupinou vedúcich aspoň 5 rokov,
bližšie k pólu extroverzia (t = 2.010; p < 0.05) skórovala skupina vedúcich menej
ako 5 rokov.
Celkovo v priebehu prvých troch rokov vo funkcii stúpne priemerné
skóre dosahované v škále dominancia - submisivita o 4.72 bodu a medzi 4 a 12
rokom vo funkcii klesne priemerné skóre dosahované v pozitívnej expresivite
o 3.7 bodu a v intenzite prežívania o 3.52 bodu. Môžem konštatovať, že dĺžka
pôsobenia na vedúcej pozícii má súvislosť s charakter emocionality vedúcich
a tieto doplňujúce zistenia považujem za prínosný podklad pri ďalšom výskume
v tejto oblasti.
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Tabuľka 6 Vybrané významné výsledky t-testov pri porovnaní vedúcich v
osobnostných dimenziách a dimenziách emocionality pri rôzne stanovenej
hranici pre dĺžku vo vedúcej funkcii

dominanciasubmisivita

pozitívna
expresivita

intenzita prežívania

extroverziaintroverzia

funkcia
vedúceho
menej ako 3
roky
aspoň 3 roky
menej ako 4
roky
aspoň 4 roky
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 7
rokov
aspoň 7 rokov
menej ako 13
rokov
aspoň 13 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
menej ako 6
rokov
aspoň 6 rokov
menej ako 7
rokov
aspoň 7 rokov
menej ako 8
rokov
aspoň 8 rokov
menej ako 11
rokov
aspoň 11 rokov
menej ako 13
rokov
aspoň 13 rokov
menej ako 5
rokov
aspoň 5 rokov
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N
28
95
37
86
44

AM

t-test

p

-2.685

.008

-2.474

.015

2.575

.011

2.055

.042

2.149

.034

2.444

.016

2.241

.027

2.236

.027

2.030

.045

3.043

.003

2.717

.008

2.010

.047

-.64
3.96
.19
4.08
37.61

79 34.81
36.89
62
61 34.72
36.48
91
32 33.91
27.18
44
79 24.89
26.85
54
69 24.81
26.71
62
61 24.69
26.52
69
54 24.67
26.61
85
38 23.68
26.43
91
32 23,66
44 10.52
79

6.68

6.3 EMOČNÁ EXPRESIVITA V SÚKROMNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ
– VÝSLEDKY

Tabuľka 7 Hodnoty t-testov pri porovnaní vedúcich a nevedúcich žien vo
volení vlastností charakterizujúcich ich v súkromnej a pracovnej sfére.
maskulínne
vlastnosti
(súkromie)
feminínne vlastnosti
(súkromie)
maskulínne
vlastnosti (práca)
feminínne vlastnosti
(práca)

skupina
vedúce ženy

N
58

AM
3.10

SD
1.73

nevedúce ženy

87

2.44

1.87

vedúce ženy
nevedúce ženy
vedúce ženy
nevedúce ženy
vedúce ženy
nevedúce ženy

58
87
58
88
58
88

5.90
6.56
5.55
4.41
3.45
4.59

1.73
1.87
2.19
2.27
2.19
2.27

t

p

2.196

.030

-2.196

.030

3.014

.003

-3.014

.003

Tabuľka 8 Hodnoty t-testov pri porovnaní vedúcich a nevedúcich mužov vo
volení vlastností charakterizujúcich ich v súkromnej a pracovnej sfére.
maskulínne
vlastnosti
(súkromie)
feminínne vlastnosti
(súkromie)
maskulínne
vlastnosti (práca)
feminínne vlastnosti
(práca)

skupina
vedúci muži

N
64

AM
4.59

SD
2.12

nevedúci muži

46

4.48

2.19

vedúci muži
nevedúci muži
vedúci muži
nevedúci muži
vedúci muži
nevedúci muži

64
46
65
48
65
48

4.41
4.54
7.03
6.15
1.97
2.85

2.12
2.17
1.66
1.69
1.66
1.69

t

p

.277

.783

-.330

.742

2.783

.006

-2.783

.006

Rozdiel bol zistený vo volených vlastnostiach pre jednotlivé oblasti
medzi vedúcimi a nevedúcimi vzhľadom na pohlavie. U žien (Tabuľka 7) existuje
rozdiel vo vlastnostiach volených pre súkromnú oblasť, maskulínnejšie vlastnosti
si volia vedúce ženy (t =2.196; p < 0.05), a tak isto aj pre súkromnú oblasť kde si
tak isto vedúce volia maskulínnejšie vlastnosti (t = 3.014; p < 0.01). U mužov
(Tabuľka 8) bol medzi vedúcimi a nevedúcimi zistený len rozdiel vo volených
vlastnostiach pre pracovnú oblasť, vedúci si volili viac maskulínnych vlastností
ako nevedúci (t = 2.783; p < 0.01), v súkromnej oblasti rozdiel zistený nebol.
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Na základe uvedeného zamietame nulovú hypotézu a prijímame alternatívnu
(zvýraznenú tučne):
H3: Vedúce ženy popisujú svoje správanie sa v pracovnom prostredí viac
maskulínnymi charakteristikami než nevedúce ženy.
H30: Neexistuje rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi ženami v sebapopise
maskulínnymi a feminínnymi charakteristikami.

Len

pre

doplnenie,

medzi dosiahnutou

maskulinitou

vedúcich

a nevedúcich existuje signifikantný rozdiel (t = 6.735; p < 0.001) v prospech
vedúcich, a signifikantný rozdiel vo femininite (t = -3.809; p < 0.001), naopak,
v prospech nevedúcich (Tabuľka 9).

Tabuľka 9 Hodnoty t-testov pri porovnaní vedúcich
a nevedúcich v maskulinite a femininite
podskupina N
maskulinita
femininita

6.4

EMOČNÁ

vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci

EXPRESIVITA

123
136
123
136

AM

SD

60.90
53.22
55.56
60.75

9.62
8.63
10.79
11.12

VEDÚCICH

t-test

p

6.735

.000

-3.809

.000

A NEVEDÚCICH

S RÔZNYM

GENDROM - VÝSLEDKY
Nasledujúca časť obsahuje analýzy týkajúce sa 6 podskupín –
ohľadom

rozdielov

v dimenziách

emocionality

prejavovanej

v správaní

a vybraných osobnostných charakteristikách medzi maskulínnymi, feminínnymi
a androgýnnymi vedúcimi a medzi maskulínnymi, feminínnymi a androgýnnymi
nevedúcimi.
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Tabuľka 10 Hodnoty t-testov pri porovnaní maskulínnych a feminínnych
vedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
gender
maskulínny
emočná
sebadôvera
feminínny
maskulínny
pozitívna
expresivita
feminínny
maskulínny
negatívna
expresivita
feminínny
maskulínny
intenzita
prežívania
feminínny
maskovanie maskulínny
emócií
feminínny
maskulínny
aktivitapasivita
feminínny
maskulínny
stabilitalabilita
feminínny
maskulínny
dominanciasubmisivita
feminínny
racionálnosť- maskulínny
zmyslovosť
feminínny
extroverzia- maskulínny
introverzia
feminínny

N
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

AM
28.94
22.03
35.71
36.61
29.35
30.13
25.03
27.65
27.39
28.03
16.48
6.16
10.26
8.65
7.65
-4.06
8.87
8.45
9.29
5.90

SD
7.00
4.47
5.31
6.66
4.90
4.82
4.57
4.82
3.84
3.60
5.98
8.35
9.49
7.37
6.18
7.22
7.34
7.77
10.11
10.95

t-test

p

4.628

.000

-.591

.557

-.627

.533

-2.190

.032

-.682

.498

5.598

.000

.747

.458

6.858

.000

.219

.828

1.266

.211

Tabuľka 11 Hodnoty t-testov pri porovnaní androgýnnych a feminínnych
vedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
gender
androgýnny
emočná
sebadôvera
feminínny
androgýnny
pozitívna
expresivita
feminínny
androgýnny
negatívna
expresivita
feminínny
androgýnny
intenzita
prežívania
feminínny
maskovanie androgýnny
emócií
feminínny
androgýnny
aktivitapasivita
feminínny
androgýnny
stabilitalabilita
feminínny
dominancia- androgýnny
submisivita
feminínny
racionálnosť- androgýnny

N
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
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AM
29.11
22.03
36.72
36.61
30.19
30.13
26.19
27.65
27.92
28.03
14.47
6.16
9.31
8.65
4.22
-4.06
6.50

SD
4.74
4.47
5.25
6.66
5.18
4.82
5.13
4.82
4.15
3.60
5.39
8.35
7.41
7.37
7.12
7.22
8.18

t-test

p

6.288

.000

.074

.941

.053

.958

-1.186

.240

-.122

.903

4.755

.000

.365

.717

4.714

.000

-1.001

.321

zmyslovosť
extroverziaintroverzia

feminínny
androgýnny
feminínny

31
36
31

8.45
10.31
5.90

7.77
10.18
10.95

1.695

.095

Tabuľka 12 Hodnoty t-testov pri porovnaní maskulínnych a androgýnnych
vedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

gender
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny

N
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36
31
36

AM
28.94
29.11
35.71
36.72
29.35
30.19
25.03
26.19
27.39
27.92
16.48
14.47
10.26
9.31
7.65
4.22
8.87
6.50
9.29
10.31

SD
7.00
4.74
5.31
5.25
4.90
5.18
4.57
5.13
3.84
4.15
5.98
5.39
9.49
7.41
6.18
7.12
7.34
8.18
10.11
10.18

t-test

p

-.118

.906

-.783

.436

-.678

.500

-.980

.331

-.542

.590

1.437

.156

.452

.653

2.108

.039

1.250

.216

-.408

.684

Pri porovnaní maskulínnych a feminínnych vedúcich v dimenziách
emocionality a v osobnostných dimenziách (Tabuľka 10) skórovali maskulínni
vedúci nižšie v intenzite prežívania (t = -2.190; p < 0.05), vyššie v emočnej
sebadôvere (t = 4.628; p < 0.001), bližšie k pólu aktivity v dimenzii aktivita pasivita (t =5.598; p < 0.001), a bližšie k pólu dominancia v dimenzii dominancia
- submisivita (t = 6.858; p < 0.001).
Zaznamenané boli celkovo 4 štatisticky významné rozdiely
v sledovaných dimenziách medzi maskulínnymi a feminínnymi vedúcimi.
Pri porovnávaní androgýnnych a feminínnych vedúcich (Tabuľka 11)
som

dospela

k podobnému

výsledku
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ako

pri

porovnaní

maskulínnych

a feminínnych vedúcich. U androgýnnych vedúcich bolo zistené skórovanie
bližšie k pólu aktivity v dimenzii aktivita- pasivita (t = 4.755; p < 0.001),
a skórovanie bližšie k pólu dominancie v dimenzii dominancia - submisivita (t =
4.714; p < 0.001). Takisto bol zistený rozdiel aj v dimenzii emočnej sebadôvery (t
= 6.288; p < 0.001), vyššie skórovali androgýnni vedúci. Na rozdiel od
porovnávania maskulínnych a feminínnych vedúcich nebol zistený rozdiel
v dimenzii intenzita prežívania medzi týmito dvoma súbormi (t = -1.186; p >
0.05).
Celkovo

konštatujem

3

štatisticky

významné

rozdiely

v sledovaných dimenziách.

Medzi maskulínnymi a androgýnnymi vedúcimi (Tabuľka 12) bol
potvrdený len rozdiel v skórovaní na škále dominancia- submisivita (t = 2.108; p
< 0.05), bližšie k pólu dominancie skórovali maskulínni vedúci.
Medzi maskulínnymi a feminínnymi vedúcimi môžeme hovoriť iba
o signigikantnej odlišnosti v 1 zo sledovaných dimenzií.

Analýzou dát boli potvrdené 3 rozdiely v emocionalite medzi
androgýnnymi a feminínnymi vedúcimi (Tabuľka 11) a iba 1 rozdiel medzi
androgýnnymi a maskulínnymi vedúcimi (Tabuľka 12). Je teda možné
konštatovať, že androgýnni vedúci sú podobnejší maskulínnym vedúcim
ako feminínnym vedúcim.

Analýza výsledkov rozdielov medzi skupinami maskulínni nevedúci,
feminínni nevedúci a androgýnni nevedúci podporuje názor, že androgýnni
nevedúci sú v emocionalite podobnejší maskulínnym nevedúcim, a že existuje
viac rozdielov medzi androgýnnymi a feminínnymi nevedúcimi ako medzi
androgýnnymi a maskulínnymi nevedúcimi.
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Tabuľka 13 Hodnoty t-testov pri porovnaní maskulínnych a feminínnych
nevedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
gender
maskulínny
emočná
sebadôvera feminínny
maskulínny
pozitívna
expresivita
feminínny
negatívna maskulínny
expresivita
feminínny
maskulínny
intenzita
prežívania
feminínny
maskovanie maskulínny
emócií
feminínny
maskulínny
aktivitapasivita
feminínny
maskulínny
stabilitalabilita
feminínny
maskulínny
dominanciasubmisivita feminínny
racionálnosť- maskulínny
zmyslovosť feminínny
extroverzia- maskulínny
introverzia
feminínny

N
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44

AM
27.57
21.14
35.57
38.68
28.94
30.89
23.54
30.91
27.74
28.09
7.86
1.52
9.80
2.80
1.86
-9.07
6.46
7.50
10.00
6.32

SD
4.78
4.97
5.07
5.58
4.10
4.06
5.23
4.30
4.28
4.19
9.02
8.79
7.33
8.94
7.68
7.36
7.83
7.87
8.22
11.26

t-test

p

5.816

.000

-2.592

.011

-2.103

.039

-6.717

.000

-.363

.717

3.147

.002

3.828

.000

6.398

.000

-.587

.559

1.678

.097

Tabuľka 14 Hodnoty t-testov pri porovnaní feminínnych a androgýnnych
nevedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosť-

gender
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny
androgýnny
feminínny

N
44
33
44
33
44
33
44
33
44
33
44
33
44
33
44
33
44

AM
21.14
26.91
38.68
38.06
30.89
30.61
30.91
29.73
28.09
27.91
1.52
5.76
2.80
5.58
-9.07
-.94
7.50
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SD
4.97
5.17
5.58
4.13
4.06
5.36
4.30
5.06
4.19
4.28
8.79
8.89
8.94
9.11
7.36
8.25
7.87

t-test

p

-4.928

.000

.562

.576

.251

.803

1.081

.284

.186

.853

-2.083

.041

- 1.336

.186

-4.481

.000

1.358

.179

zmyslovosť androgýnny
extroverzia- feminínny
introverzia androgýnny

33
44
33

5.42
6.32
12.70

5.54
11.26
7.88

-2.923

.005

Tabuľka 15 Hodnoty t-testov pri porovnaní maskulínnych a androgýnnych
nevedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

gender
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny
maskulínny
androgýnny

N
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33

AM
27.57
26.91
35.57
38.06
28.94
30.61
23.54
29.73
27.74
27.91
7.86
5.76
9.80
5.58
1.86
-.94
6.46
5.42
10.00
12.70

SD
4.779
5.174
5.066
4.130
4.101
5.362
5.232
5.058
4.280
4.282
9.017
8.888
7.328
9.111
7.682
8.246
7.827
5.540
8.225
7.876

t-test

p

.547

.586

-2.226

.029

-1.431

.158

-4.956

.000

-.160

.873

.967

.337

2.099

.040

1.445

.153

.631

.530

-1.381

.172

Maskulínni nevedúci skórovali v porovnaní s feminínnymi nevedúcimi
vyššie v emočnej sebadôvere (t = 5.816; p < 0.001), v dimenzii aktivita- pasivita
bližšie k pólu aktivity (t = 3.147; p < 0.01), v dimenzii stabilita- labilita bližšie
k pólu stability (t = 5.816; p < 0.001), v dimenzii dominancia- submisivita bližšie
k pólu dominancie (t = 3.828; p < 0.001), nižšie v porovnaní s feminínnymi
nevedúcimi skórovali v pozitívnej (t = -2.592; p < 0.05) a negatívnej expresivite (t
= -2.103; p < 0.05) (Tabuľka 13).
Medzi maskulínnymi a feminínnymi nevedúcimi bolo zistených
celkovo 7 významných rozdielov.
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Feminínni vedúci skórovali v porovnaní s androgýnnymi nevedúcimi
nižšie v emočnej sebadôvere (t = -4.928; p < 0.001), na škále aktivita- pasivita
ďalej od pólu aktivity (t = -2.083; p < 0.05), na škále dominancia- submisivita
ďalej od pólu dominancie (t = -4.481; p < 0.001) a na škále extroverzieintroverzie ďalej od pólu extroverzie (t = -2.923; p < 0.01) (Tabuľka 14).
Medzi feminínnymi a androgýnnymi nevedúcimi vedúcimi sa
potvrdili

v našej

vzorke

4

rozdiely

v

dimenziách

emocionality

a osobnostných dimenziách.

Medzi maskulínnymi a androgýnnymi nevedúcimi som vo výskumných
populáciách zistila rozdiel v skórovaní v dimenzii stabilita - labilita (Tabuľka 15),
v ktorej bolo skóre maskulínnych nevedúcich bližšie k pólu stability (t = 2.099; p
< 0.05), ako skóre androgýnnych nevedúcich a vyššiu intenzitu prežívania
androgýnnych nevedúcich (t = 4.956; p < 0.001).
Medzi maskulínnymi a androgýnnymi nevedúcimi tak boli zistené
2 významné rozdiely.

Analýzou dát bolo potvrdených celkovo 7 významných rozdielov
v sledovaných dimenziách medzi maskulínnymi a feminínnymi nevedúcimi,
4 významné rozdiely medzi androgýnnymi a feminínnymi nevedúcimi a 2
významné rozdiely medzi maskulínnymi a androgýnnymi nevedúcimi.

Najvystupujúcejším rozdielom sa javí byť pomer rozdielov 7 rozdielov u
vedúcich a 4 u nevedúcich ak porovnávame maskulínnych a feminínnych
jednotlivcov. Sociálna rola sa tak javí byť zdôrazňujúcou odlišnosti medzi týmito
dvoma skupinami.

Analyzovala som aj rozdiely medzi vedúcimi a nevedúcimi s totožným
gendrom – zá účelom porovnania jednotlivcov z rôznymi sociálnymi rolami.
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Tabuľka 16 Hodnoty t-testov pri porovnaní maskulínnych vedúcich a
nevedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

maskulínni
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci

N
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35
31
35

AM
28.94
27.57
35.71
35.57
29.35
28.94
25.03
23.54
27.39
27.74
16.48
7.86
10.26
9.80
7.65
1.86
8.87
6.46
9.29
10.00

SD
7.00
4.78
5.31
5.07
4.90
4.10
4.57
5.23
3.84
4.28
5.98
9.02
9.49
7.33
6.18
7.68
7.34
7.83
10.11
8.22

t

p

.913 .366
.108 .914
.372 .711
1.234 .222
-.356 .723
4.628 .000
.217 .829
3.389 .001
1.287 .203
-.310 .757

Tabuľka 17 Hodnoty t-testov pri porovnaní feminínnych vedúcich a
nevedúcich

v dimenziách

emocionality

a osobnostných

N
31
44
31
44
31
44
31
44
31
44
31
44
31
44
31
44

SD
4.47
4.97
6.66
5.58
4.82
4.06
4.82
4.30
3.60
4.19
8.35
8.79
7.37
8.94
7.22
7.36

dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita

feminínni
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
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AM
22.03
21.14
36.61
38.68
30.13
30.89
27.65
30.91
28.03
28.09
6.16
1.52
8.65
2.80
-4.06
-9.07

t

p

.801

.426

-1.460 .149
-.714

.478

-3.017 .004
-.065

.948

2.319

.023

3.098

.003

2.922

.005

racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci

31
44
31
44

8.45
7.50
5.90
6.32

7.77
7.87
10.95
11.26

.518

.606

-.160

.874

Tabuľka 18 Hodnoty t-testov pri porovnaní androgýnnych vedúcich a
nevedúcich v dimenziách emocionality a osobnostných dimenziách.
emočná
sebadôvera
pozitívna
expresivita
negatívna
expresivita
intenzita
prežívania
maskovanie
emócií
aktivitapasivita
stabilitalabilita
dominanciasubmisivita
racionálnosťzmyslovosť
extroverziaintroverzia

androgýnni
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci
vedúci
nevedúci

N
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33

AM
29.11
26.91
36.72
38.06
30.19
30.61
26.19
29.73
27.92
27.91
14.47
5.76
9.31
5.58
4.22
-.94
6.50
5.42
10.31
12.70

SD
4.74
5.17
5.25
4.13
5.18
5.36
5.13
5.06
4.15
4.28
5.39
8.89
7.41
9.11
7.12
8.25
8.18
5.54
10.18
7.88

t

p

1.838

.071

-1.182 .241
-.324

.747

-2.876 .005
.007

.994

4.871

.000

1.856

.068

2.772

.007

.644

.522

-1.096 .277

Medzi maskulínnymi vedúcimi a maskulínnymi nevedúcimi (Tabuľka
16) sa ukázal rozdiel v skórovaní v prospech vedúcich v dimenzii aktivita pasivita, kde skórovali bližšie k pólu aktivity (t = 4.628; p < 0.001), a v dimenzii
dominancia - submisivita, kde skórovali bližšie k pólu dominancie (t = 3.389; p <
0.01).
Žiaden z rozdielov nereferuje o dimenzii týkajúcej sa emočnej
expresivity.

Medzi feminínnymi vedúcimi a nevedúcimi (Tabuľka 17) sa prejavil
rozdiel v intenzite prežívania, kde nižšie skórovali vedúci (t = -3.017; p < 0.01),
v dimenzii aktivita - pasivita, kde bližšie k pólu aktivity skórovali vedúci (t =
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2.319; p < 0.05), v dimenzii stabilita - labilita, kde bližšie k pólu stability skórovali
vedúci (t = 3.098; p < 0.01), a v dimenzii dominancia – submisivita, kde bližšie
k pólu dominancie skórovali tak isto vedúci (t = 2.922; p < 0.01).
Z dimenzií týkajúcich sa emočnej expresivity sa tak ako rozdielne javia
byť intenzita prežívania a miera stability.

Medzi androgýnnymi vedúcimi a nevedúcimi (Tabuľka 18) existovali vo
výskumnej vzorke významné rozdiely v intenzite prežívania, kde nižšie skórovali
nevedúci (t = -.876; p < 0.01), v dimenzii aktivita - pasivita, kde skóre bližšie
k pólu aktivity dosiahli vedúci (t = 4.871; p < 0.05) a v dimenzii dominancia submisivita, kde skóre bližšie k pólu dominancie dosiahli vedúci (t = 2.772; p <
0.01).
Jedinou dimenziou spojenou s emočnou expresivitou v ktorej sa
anrogýnni vedúci a nevedúci významne líšili bola intenzita prežívania.
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7 DISKUSIA
Výsledky tohto výskumu podporujú myšlienku o súvislosti sociálnej role vodcu a
ľudskej emočnej expresivity. Pri analýzach podobností a rozdielov medzi jednotlivými
časťami výskumného súboru sa ukázalo, že v emočnej expresivite existujú rozdiely súvisiace
tak gendrom jednotlivcov, ako aj s pôsobením v roli vodcu. Niektoré výsledky naznačujú, že
sociálna pozícia vodcu by mohla normami, ktoré má už existujúce gendrové rozdiely
v emocionalite zdôrazňovať. Sociálne očakávania stelesnené v stanovených normách
a pravidlách role vodcu tak môžu intervenovať v emočnej expresivite vedúcich.
Rozdiely zistené medzi výskumným súborom vedúcich a nevedúcich dopĺňajú
a prevažne podporujú predošlé zistenia iných autorov, z ktorých výskumov a štúdii som
vychádzala pri stanovovaní predpokladov. Analyzované boli predovšetkým rozdiely
v jednotlivých dimenziách emočnej expresivity.
V súhrne poznatkov z celosvetového výskumu vodcovstva Bass (1990) uzatvára,
že priemerná osoba na vedúcej pozícii predčí nevedúcich v sociabilite, iniciatíve, vytrvalosti,
sebadôvere, ostražitosti a živosti, kooperatívnosti, adaptabilite a verbálnej zručnosti.
Analýzou výsledkov realizovaného výskumu sa môžem pridať k podporovateľom tvrdenia
o spojení sebadôvery, iniciatívy, či živosti s vodcovstvom. Môj výsledok podporuje
prítomnosť sebadôvery u vedúcich, a to práve v emočnej oblasti. Je teda pravdepodobné, že
u vedúcich sa vnútorná všeobecná dôvera v seba – svoje schopnosti, spája aj so
sebadôverou prejavovanou navonok vo forme správania. Napríklad vystupovanie vedúcich
pred okolím vo formálnych aj neformálnych situáciách bude mať črty istoty, pokoja,
nenútenosti. Prejavovanie sa pred publikom v rôznych situáciách im nebude spôsobovať
ťažkosti, a aj vnútorne bude súvisieť s vedomím ich vlastného presvedčenia o tom, že majú
situáciu pevne pod kontrolou, a to vrátane vlastných emočných prejavov. Schopnosť
zvládnuť trému, ustáť konflikt, či skryť prekvapenie sa prejaví vďaka vnútornej dôvere
človeka vo vlastné zručnosti vo zvládaní situácii. Vyrovnanosť človeka sa tak odzrkadľuje
v správaní nerušenom emocionálnymi výkyvmi a zároveň v správaní, ktoré korešponduje
s požiadavkami spoločnosti. Kennedy-Mooreová

a

Watson (2001) hovoria tiež v tejto

súvislosti o tom, že existujú dôležité individuálne rozdiely vzhľadom na komfort jednotlivca
s emočným prejavom. Na základe toho – situácia ako udelenie pochvaly kolegovi pred celým
týmom, alebo prejavenie nespokojnosti s odvedenou prácou môže byť pre jedného človeka
bezproblémová, pre iného spojená s nepohodou. Mohli by sme tak na základe získaného
výsledku predpokladať tiež skutočnosť, že lídri s vysokou sebadôverou v emočnej oblasti sa
v emočne nabitých situáciách budú cítiť pohodlne, a nebudú pre nich zdrojom distresu.
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Emočná kontrola vedúcich bola skúmaná mnohými autormi, no nezhodli sa na jej
priamej podmienenosti vodcovstvom, a výsledky rôznych štúdii sa mnohokrát výrazne líšili.
Výsledky výskumu podporujú dávnejšie zistenia Drakea (1944, podľa Bass, 1990)
a Flemminga (1935, podľa Bass, 1990), ktoré nepotvrdzujú súvislosť vodcovstva a emočnej
expresivity. V súvislosti s prejavmi emócii v tomto výskume nebol potvrdený rozdiel medzi
vedúcimi a nevedúcimi v pozitívnej a negatívnej expresivite a ani v maskovaní emócii, zato
intenzita prežívania vedúcich sa ukázala ako významne nižšia. Sociálna rola vodcu teda
zrejme neovplyvňuje množstvo a druh emočných prejavov človeka, ale len mení ich
modalitu, intenzitu a práve týmto spôsobom sa potom vedúci prispôsobuje požiadavkám
špecifickej situácie a požiadavkám spojeným s pozíciou, ktorú zastáva. Nie je celkom presne
možné určiť, ako blízko bude obsah „Čo si myslím, že cítim“ k obsahu „Čo
vyjadrujem/predstieram“. Mohli by sme sa však domnievať, že človek nepôsobiaci ako vedúci
je menej tlačený, k tomu aby tento rozdiel zvažoval. Podobne Planalpová (1992, podľa
Emmers, 1994) upriamila pozornosť na predstavy o tom „čo“ a „kedy“ cítime, verzus „ako
prejavujeme“ tieto pocity. K odlišnostiam v emočných prejavoch tak rozhodne prispievajú
sociálne roly, ktoré sa človek snaží plniť. Sociálna rola vodcu stojaca v tomto prípade
v popredí

bude

pravdepodobnejšie

pôsobiť

v neprospech

totožnosti

vyjadreného

s pociťovaným.
Na základe uvedeného výsledku je možný úsudok, že neexistuje rozdiel v tom čo
človek v rôznom prostredí prejavuje na emočnej úrovni, ale akým spôsobom to prejavuje.
Vedúci sa pravdepodobne nenechajú zaskočiť a rozrušiť ani emočnými prejavmi okolia a nevyvolá to v nich navonok silne emocionálnu odpoveď, ktorá by mohla v danej situácii
pôsobiť rušivo, či prinajmenšom nevhodne. Rola vodcu jednoznačne dáva priestor na
prejavenie ľudských emócii v interakciách na pracovisku v primeranej intenzite a to, ako
vhodne sa človek bude na pracovisku správať podmieni jeho emočná kompetencia. Sociálna
rola nebráni v prejavovaní toho, čo ľudia skutočne cítia - čo súvisí aj s emočnou
sebadôverou - líšia sa len v spôsobe prejavu, ktorý si vyberú po zvážení situačných faktorov
– či už vedomom alebo nevedomom. Nepredpokladám, že vodcovstvo ako sociálna rola by
mohla meniť vnútorný spôsob pociťovania a vnímania emočného náboja konkrétnych
situácii. Samotný fakt „bytia vedúcim“ zasahuje výlučne do formy, akou bude pozitívna alebo
negatívna emócia vyjadrená, prípadne v akej podobe bude myšlienka – informácia
odovzdaná okoliu. Emočné prejavy hnevu, šťastia, či radosti môžu nadobudnúť rôzne kvality.
Je rozdiel medzi vzbudením pozornosti celého pracoviska hysterickým krikom v afekte a
záchvate hnevu, a argumentáciou medzi štyrmi očami s jasným tónom hnevu a rozčúlenia
v hlase. Ak by sme si spôsob „ako“ posúvame naše myšlienky svetu predstavili ako „obal“ prostredie nás vlastne v roliach, ktoré zastávame učí ktorý z „obalov“ je vhodné v danej
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situácii pre emóciu použiť. Slovami Sedovej (2009) otázka o racionalite emócie súvisí s tým,
či emócia uspela ako forma nejakej adekvátnej reprezentácie.
Ako píšem, nedá sa na základe zistení hovoriť o tom, že by sociálna rola vodcu
mohla meniť vnútorný spôsob prežívania. Ak však vezmeme do úvahy tlak okolností
a noriem, ktoým je človek denne vystavený, mohli by sme polemizovať o možnosti, že človek
s osobnostnými tendenciami tomuto tlaku „vyhovieť“ môže pociťovať i vnútornú neistotu
v zmysle „takto by som sa nemal cítiť“. To sa dá prirovnať k pocitu malého chlapca, ktorému
je do plaču, a uvedomí si, že „chlapci neplačú“. Situáciou, ktorá by takto mohla nastať je tá,
že človek postupne sám sebe „nedovolí“ ani vnútorné prežívanie niektorých emócii v určitých
situáciách, prípadne sa bude za svoje prežívanie cítiť previnilo.

Analýza výsledkov podporuje aj zistenia Caldwella a Welmanna (1926, podľa Bass,
1990), ktorí hovorili o súvislosti vyrovnanosti a vodcovstva, pretože som aj o niekoľko
desaťročí neskôr dospela k podobným výsledkom. Hodnoty dosiahnuté v dimenzii stabilita labilita sa aj u nevedúcich v priemere nachádzajú viac pri póle stability ako lability, avšak
stabilita ako osobnostná dimenzia je významne výraznejšia u vedúcich pracovníkov. Celkovo
pracovné prostredie kladie mnoho požiadaviek na človeka a na jeho výkon, ktorý musí byť
v súvislosti s pracovným zaradením podaný. Vyššia hodnota dosahovanej stability
u vedúcich je zrejme dôsledkom nevyhnutnosti väčšej zodpovednosti, a náročnosti
rozhodovania ako pridanej hodnoty spojenej s vedúcou funkciou. Vysvetľovať tento výsledok
by mohla aj akcentovaná požiadavka na pokoj a rozvahu, sebaovládanie a vyrovnanosť u
človeka v riadiacej pozícii osoby. Je nevyhnutné, aby vedúci bol schopný následne vďaka
reprezentovaniu týchto kvalít pred svojimi zamestnancami, či nasledovníkmi vytvoriť pocit
stability, istoty a rovnováhy aj i nich.
Bass (1965) sa stotožňuje s názorom La Piera a Farnswortha (1949, podľa Bass,
1965), ktorí definujú lídrov ako agentov zmeny, ako ľudí, ktorých činy ovplyvňujú druhých
ľudí viac, než sú oni ovplyvnení inými ľuďmi. Tieto charakteristiky môžeme ešte doplniť o
výsledok, že v aktivite ako osobnostnej dimenzii dosahovali vyššie hodnoty vedúci ako
nevedúci. Hodnoty oboch skupín sa však pohybovali viac v časti škály aktivita než pasivita.
Výraznejší výsledok vedúcich môže vypovedať o ich vyššej energickosti, priebojnosti,
rýchlosti reakcií a rozhodnosti - čo sú všetko oblasti, ktoré by sme určite priradili
k očakávaniam kladeným na vedúceho pracovníka. Práve od nich sa profesijne vyžaduje
preberanie iniciatívy pri kooperácii so svojimi spolupracovníkmi.
Stabilita prevažujúca nad labilitou v oboch podsúboroch, podobne ako aktivita
prevažujúca nad pasivitou sa javia byť v súvislosti so skutočnosťou, že všetci probanti
výskumu patrili k zamestnanej časti populácie. Potvrdením, prípadne popretím tejto úvahy by
mohla byť možnosť porovnať priemerné skóre v týchto dvoch oblastiach u nezamestnanej
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populácie. Zvlášť v čase zvýšenej nezamestnanosti sú spomínané črty – aktivita a stabilita
predpokladom pre získanie a následné udržanie si pracovného miesta. Dokladajú to aj slová
Letovancovej (2005), podľa ktorej tendencia konať- a aktivita patria ku kľúčovým faktorom
zamestnateľnosti v súvislosti s túžbou po osobnom rozvoji. Podľa Frankovského (2005) zasa
nezamestnaní pociťujú nedostatok aktivity. Tá je – ako sa zdá prirodzeným prejavom pri
jednotlivcoch schopných úspešného presadenia sa na súčasnom pracovnom trhu.
Mieru dosahovanej dominancie som do hypotéz nezahŕňala pre jej jednoznačné
potvrdzovanie sa v desiatkach výskumov uskutočnených v minulosti. Napríklad

Scioli,

Dyson a Fleitas (1974, podľa Bass, 1990) potvrdili vysokú úroveň dominancie vedúcich v 22
diskusných skupinách. Aj týmto výskumom získané výsledky potvrdzujú vyššiu úroveň
dominancie vedúcich pracovníkov, a na rozdiel od skórovania nevedúcich v dimenziách
aktivita - pasivita a stabilita – labilita, tu sa pohybovali na opačnom póle škály v porovnaní
s vedúcimi, a teda v hodnotách, ktoré naznačujú submisivitu. Problematika sebapresadenia
ako sa zdá je trvalo spätá s vedením. Osobnosti vystupujúce do popredia vyznačujúce sa
prevahou nad druhými a nezriedka nepoddajnosťou sa v dnešnom modernom koncepte
vodcovstva pohybujú v manažmente. Znamená to niesť tak nemalú hmotnú zodpovednosť,
ako aj zodpovednosť za podriadených pracovníkov a celkový výkon a efektivitu pracoviska.

Z hľadiska času, ktorý človek pôsobí vo funkcii vedúceho pracovníka, som
predpokladala jeho vplyv na emočné prejavy a prejavy dimenzií osobnosti v tejto roli.
Ohľadom času, ktorý potrebný na ovplyvnenie istých prejavov správania človeka, som
nemala relevantné podklady na stanovenie počtu rokov, po ktorých by bolo možné očakávať
posun v jednotlivých premenných. Vzťahová analýza počtu rokov vo funkcii vedúceho
pracovníka a skúmaných premenných podporuje názor, že dlhodobé pôsobenie jednotlivca
v tejto sociálnej roli môže súvisieť so znížením jeho intenzity prežívania a zvýšením jeho
dominancie. Pri porovnávaní populácii podľa rôzneho počtu rokov som zosumarizovala
výsledok, ktorý naznačuje, že počas prvých troch rokov vo vedúcej funkcii je významne
ovplyvnená miera dominancie človeka, a neskôr, plynule v rozmedzí 4 - 13 rokov vo funkcii
sa významne znižuje pozitívna expresivita a intenzita prežívania. Významný pokles
zaznamenala aj extroverzia vedúcich a to po 5 rokoch vo funkcii vedúceho. Sklony človeka
k určitej dominancii, ktorá podľahne vplyvu požiadaviek spojených s vedením najrýchlejšie,
sa pravdepodobne musia ako prvé formovať do pracoviskom

a pozíciou vyžadovaných

rozmerov. Potreba presadzovania sa, sebaistoty vo vystupovaní a samostatnosti je pri
vedení nesporná a sústrediť sa na ňu musí od prvého okamihu. V iných oblastiach zrejme
nie je subjektívne vnímaný tlak alebo potreba prispôsobovať sa natoľko intenzívna
a naliehavá ako práve dominancii, ktorá priamo súvisí s vymedzením postavenia vedúceho
v pracovnom prostredí. To môže spôsobovať pozvoľnejšie a do širšieho časového úseku
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rozdelené upravovanie vonkajších prejavov emocionality a správania. Je pravdepodobné, že
u človeka dlhodobo sa stotožňujúceho so sociálnou rolou sa udejú zmeny v typoch
uprednostňovaného správania v tejto roli. Zaujímavým sa mi zdá byť výsledok hovoriaci
o poklese pozitívnej expresivity s pribúdajúcimi rokmi vo funkcii vedúceho. Dimenzia
negatívnej expresivity takýto výsledok nepriniesla. Emočné prejavy lídrov sú podľa mnohých
autorov preukázateľne prenositeľné na jeho spolupracovníkov a podriadených (Bass, 1990;
Lewis, 2000; Pescosolido, 2005) a môžu následne súvisieť s ich pracovnou spokojnosťou čí
pracovným výkonom. Pozitívna expresivita by tak rozhodne nemala byť slabinou lídra a práci
s ňou by mal venovať primeranú pozornosť. Čo však môže znamenať zistenie, že dlhodobé
pôsobenie vo funkcii vedúceho súvisí s nižšou pozitívnou expresivitou? Znamená to, že
„chorobou z povolania“ vedúcich pracovníkov bude skrývanie pozitívnych emócii? Budú sa
menej smiať? Neprejavia radosť z pracovného úspechu? Budú sa zdráhať ukázať
spokojnosť s výkonom spolupracovníkov? Dizajn výskumu mi neumožňuje nahliadnuť do
toho, aká bude vecná realita. Na tomto mieste sa ponúka kvalitatívny výskum problematiky
zameraný na prejav pozitívne emočne ladených správ v prejavoch vedúcich pracovníkov.
Zároveň by takto stavaný výskum mohol odhaliť faktory, ktoré pozitívnu expresivitu potláčajú.
Otázkou by mohla byť aj presnejšia operacionalizácia jednotlivých dimenzií emocionality
v dotazníku afektivity, ktorá by priblížila, nakoľko sa napríklad pozitívna či negatívna
expresivita môžu ukrývať aj v dimenzii intenzity prežívania zjavnej v správaní a jednaní.
Intenzita prežívania sa vo väčšine analýz javí byť ako najcitlivejším ukazovateľom vplyvu
sociálnej role vedúceho.
Jedným z vysvetlení tohto výsledku by potenciálne mohol byť aj vek – pochopiteľne
lídri vo vedúcich pozíciách dlhší čas budú mať pravdepodobne aj vyšší priemerný vek. Aj
poznatky z vývinovej psychológie hovoria o neskorej dospelosti ako o období, v ktorom sa
citové prežívanie s pribúdajúcim vekom stáva menej bezprostredným a znižuje sa v ňom
intenzita emócii (Langmeier & Krejčířová, 2006). Správanie človeka vyjadrujúce emócie,
ktoré dovoľujú okoliu zdieľať najhlbšie vnútro inej osoby, je s pribúdajúcim vekom
uváženejšie, a viac podriadené vedomej kontrole. Navyše ak ešte okrem toho môže byť
kontrolované, usmerňované a riadené aj formalitou situácie, v ktorej sa človek nachádza
vďaka roli vedúceho, dalo by sa predpokladať, že expresivita s vekom bude klesať. Toto
vysvetlenie však ostáva iba predpokladom a overenie by si vyžadovalo dve početné vzorky
vedúcich v rôznom veku, ktorí sú vo funkcii dlhšiu dobu.
Ostáva otvorenou otázkou, nakoľko trvalé v čase môžu byť zmeny v emočnej
expresivite a v intenzite prejavov, a nakoľko ovplyvňujú život človeka v ostatných sociálnych
roliach. Teda konkrétne, ako môže zastávanie vedúcej pozície ovplyvniť emočné prejavy,
emočnú citlivosť a reakcie aj mimo pracoviska - v roli matky, otca, priateľa, suseda, dcéry.
Domnievam sa, že celkovo jasnejší a lepšie interpretovateľný výsledok by priniesla
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v otázkach

súvisiacich

s dĺžkou

v čase

na

vedúcej

funkcii

longitudinálna

štúdia

s komplexnejším záberom oblastí života človeka. Dlhodobejší výskum by mohol ukázať, či
ide o situačný vplyv sociálnej role, alebo sa naopak bude premietať dlhodobo do viacerých
oblastí života človeka.

Do výskumu bol zaradený aj prieskum vlastností, ktorými vedúci a nevedúci
charakterizujú sami seba v dvoch odlišných prostrediach. Ťažko hovoriť striktne o dvoch
roliach - pretože oblasť tak pracovná, ako aj súkromná, môže zahŕňať množstvo ďalších rolí,
v ktorých probanti vystupujú.
Medzi vedúcimi a nevedúcimi sa potvrdil rozdiel vo volených vlastnostiach - vedúci
sa tak v pracovnej ako aj v súkromnej oblasti charakterizovali viac maskulínnymi pojmami charakteristikami ako nevedúci. Navzdory koncepcii tejto štúdie som v tejto časti podrobila
dáta aj analýze vzhľadom k pohlaviu. Dôvodom bol tiež môj záujem o problematiku rolových
konfliktov, prejavujúcich sa častejšie a výraznejšie u žien ako mužov. V súlade s teóriou
konfliktu sociálnych rolí u žien bol zistený rozdiel medzi vedúcimi a nevedúcimi ženami
v charakteristikách uvádzaných v oboch oblastiach – významne viac maskulínnych si
vyberali ženy vedúce v porovnaní s nevedúcimi. U mužov bol zistený rozdiel len pri výbere
seba charakterizujúcich vlastností v pracovnej oblasti - kde vedúci muži zaznamenali viac
maskulínnych charakteristík pri výbere. Pre súkromnú oblasť rozdiel nebol zistený. Výsledky
u žien naznačujú možné pričinenie sa sociálnej role vodcu v zmysle maskulinizácie
správania aj v oblastiach a situáciách priamo nesúvisiacich s rolou vodcu. Do popredia tak
vystupuje viacero otázok súvisiacich s týmto zistením. Prenos vplyvov sociálnej role na
správanie v iných sociálnych roliach zrejme zákonite nebude len jednosmerný. Nakoľko by
sa prejavila povedzme feminínna rola matky v roli vedúcej? Ktorá rola musí existovať skôr,
aby sa stala kľúčovejšou pre vznik typického správania jednotlivca, ktoré sa bude vzťahovať
na väčšinu sociálnych rolí, v ktorých sa jednotlivec pohybuje?
Ide o prierezový výskum preto nie je možné určiť, do akej miery sú tieto rozdiely
podmienené sociálnou rolou, prípadne, či sa skupina vedúcich odlišovala svojimi
osobnostnými charakteristikami majúcimi vplyv na zjavnú emocionalitu od skupiny
nevedúcich. Nedostatočnosť metódy nedovoľuje túto otázku uzavrieť.
Metóda a podobne ani výber respondentiek pre výskum neumožňuje odlíšiť,
napríklad ženy – ktoré sa rozhodli pre vedenie cieľavedome a ženy, ktoré sa na túto pozíciu
dostali náhodne. Prvá časť z nich by možno mala prirodzene výraznejšiu maskulinitu
a emočné prejavy lepšie vystihujúce požiadavky maskulínnej vodcovskej role, a druhá časť
by bola nútená naopak prispôsobiť sa vo väčšej miere požiadavkám tejto role.
Pre

dokreslenie

výsledku

ešte

spomeniem vyššie

skórovanie

vedúcich

v maskulinite. Tento rozdiel potvrdzuje pretrvávujúce vnímanie maskulínnej povahy
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vodcovstva našou výskumnou vzorkou a tiež podporuje teóriu Vogela et al. (2003) súvisiacu
s prispôsobovaním sa jednotlivcov požiadavkám sociálnych rolí. Tak isto sa zhoduje so
zisteniami Deauxa a Majorovej (1987), ktorí hovoria o situačnej podmienenosti gendru.
Nepísané kultúrne normy pre správanie sa vedúcich sú pravdepodobne aj dôsledkom toho,
že femininita vedúcich pracovníkov je nižšia v porovnaní s nevedúcimi.

Medián v jednotlivých skupinách (vedúci a nevedúci) dosiahnutý v maskulinite
i femininite určoval rozdelenie vedúcich a nevedúcich do skupín podľa gendru. Rozloženie
maskulínnych, feminínnych a androgýnnych jednotlivcov vo vzorke vedúcich aj nevedúcich
bolo rovnomerné, čo pripravilo vhodnú pôdu pre testovanie ďalších analýz týkajúcich sa
gendru vedúcich a nevedúcich. Mojou snahou bolo odhaliť odlišnosti a podobnosti najmä
medzi maskulínnymi & androgýnnymi a feminínnymi & androgýnnymi jednotlivcami v dvoch
podskupinách, ale tiež medzi jednotlivcami s rovnakým gendrom a rôznou pracovnou
pozíciou.
Androgýnia ako charakteristika osobnosti zahŕňa tak maskulínne ako aj feminínne
črty. Psychologická androgýnia v novom poňatí - ako koexistencia maskulinity a femininity bola chápaná ako synonymum flexibility, adaptability. Androgýnna osoba sa podľa LorenziCioldiho (1991, podľa Kusá 2000) nesnaží dodržiavať normy pre maskulínnu a feminínnu
rolu, jej správanie je variabilné podľa situačných požiadaviek, správa sa primerane
požiadavkám situácie, dokáže ich riešiť vzhľadom na svoj potenciál bez toho, aby sa
zaťažovala tým, či je maskulínna alebo feminínna. U vedúcich nie je veľmi prekvapujúca
väčšia podobnosť medzi androgýnnymi a maskulínnymi vedúcimi ako medzi androgýnnymi
a feminínnymi vedúcimi, a to z toho dôvodu, že ak androgýnia v sebe spája maskulínne
a feminínne črty, malo by byť pre androgýnneho vedúceho jednoduchšie prispôsobiť sa
maskulínnej sociálnej roli. Jediný rozdiel bol zaznamenaný v dimenzii dominancia –
submisivita, kde sa maskulínni preukázali ako v priemere dominantnejší, no aj napriek tomu
je vzhľadom na dosiahnutý výsledok androgýnnych vedúcich stále možné o nich hovoriť ako
o vedúcich so sklonom k dominancii. Od feminínnych vedúcich sa androgýnni líšili okrem
miery dominancie aj v miere emočnej sebadôvery a preukázali aj vyššiu aktivitu ako
feminínni vedúci. Pri porovnaní maskulínnych vedúcich s feminínnymi pribudol ešte aj rozdiel
v intenzite prežívania. Počty odlišností naznačujú, že aj v kontexte vodcovstva je „zdravým
stredom“ medzi maskulinitou a femininitou práve androgýnia.
Ak

podobne

porovnáme

nevedúcich

s rôznym

gendrom,

tak

pri

porovnaní maskulínnych a androgýnnych nevedúcich neexistuje rozdiel v miere dominancie,
no androgýnni sa javia byť menej stabilnými a s vyššou intenzitou prežívania. Bez sociálnej
role vodcu androgýnny jednotlivec nemusí v takej miere siahať po svojej maskulínnej zložke.
V roli nevedúceho nie je tak pálčivo nutná stabilita a ani sebakontrola pri prejavoch
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prežívaného – a napríklad v spomínanej intenzite prežívania sa od feminínnych nevedúcich
nelíšia.

Androgýnne

osobnosti

v roli

nevedúceho

prejavujú

početnejšie

odlišnosti

v emocionalite od nevedúcich s maskulínnym gendrom. Ak teda chýba imperatív vodcovskej
maskulínnej role, vystúpi do popredia tá zložka ich emocionality, ktorá je spoločná sa
feminínnymi jednotlivcami. Podobný výsledok získali Karniolová et al. (1998) pre empatiu.
Skúmajúc empatiu, pohlavie a gendrové roly v adolescencii a zistili, že feminínna gender rolová orientácia predikuje úroveň empatie viac ako samotné pohlavie. Androgýnne osoby sa
neodlišujú v skórovaní v empatii od feminínnych jednotlivcov.

Sociálna rola vodcu má teda rôzny vplyv na prejavovanú emocionalitu u osôb
s rôznym gendrom. Ak zhrniem výsledky získané pri sledovaní odlišností pracovníkov
s rovnakým gendrom a rôznou sociálnou rolou, môžem konštatovať, že feminínna osobnosť
sa javí byť v emočných prejavoch v najväčšej miere determinovaná vodcovstvom
a najvýraznejšie sa odlišuje jej profil čo do emocionality medzi vedúcimi a nevedúcimi práve
u nich. Je teda praqvdepodobné, že ak je zmena v prejavoch správania u vedcov
najpotrebnejšia u feminínnych jednotlivcov, tak vodcovstvo je ľuďmi stále vnímané ako
maskulínne. V spoločnosti zjavne ešte stále prevláda názor o nevyhnutnosti potlačenia
prirodzenej femininity v sociálnej roli vodcu, a to aj napriek dôkazom o efektívnosti a
nevyhnutnosti tak maskulínnych ako aj feminínnych charakteristík v tejto oblasti. Prikláňame
sa k názoru Parka (1997), že ciele a zámery v organizáciách neboli výlučne dosahované len
buď maskulínnymi alebo feminínnymi charakteristikami vodcov.

To priam podsúva

predpoklad, že integrácia oboch sa postupom času pre vedúcich a ich organizácie stane
nutnejšou ako ich polarizácia.
Dominancia bola najzreteľnejšou odlišnosťou medzi podskupinami s rôznym
pracovným zaradením, a práve pri nej vidno aj možný vplyv sociálnej role vodcu na
androgýnnu osobnosť. Zatiaľ čo androgýnnych vedúcich by sme na škále dominancia submisivita posúdili ako dominantných, nevedúcich s androgýnnym gendrom by sme už
podľa ich skóre nazvali nevyhranenými alebo mierne submisívnymi. Podobne v oblasti
intenzity prežívania sa androgýnni vedúci i nevedúci podobali vždy feminínnym osobám
s rovnakým pracovným statusom, no v rámci porovnania jednotlivcov s androgýnnym
gendrom je zjavný rozdiel v skórovaní medzi vedúcimi a nevedúcimi. Táto skutočnosť môže
tiež dokladať fakt o prispôsobení sa žiaducemu správaniu pre rôzne sociálne roly, a aj tento
výsledok je dôkazom toho, že práve rola vodcu je výskumnou vzorkou percipovaná ako
maskulínna.
Oblasťou, kde pri porovnávaní populácie vedúcich a nevedúcich s rôznym gendrom
dochádzalo k rozdielom medzi nimi bola aj emočná sebadôvera. Na základe získaných
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výsledkov ju však nemôžeme spájať s časom vo funkcii vedúceho. Javí sa byť teda viac
spätá s gendrom človeka, než ovplyvniteľná sociálnou rolou – hoci aj dlhodobo.

Považujem za náročnú úlohu zhrnutie výsledkov pre jednotlivé podskupiny
v závislosti na gendri a pracovnej pozícii. Ak ich hodnotím vzhľadom na priemerne
dosahované hodnoty vo výskumnej vzorke v jednotlivých skúmaných premenných, môžem
sa nasledovne pookúsiť popísať jednotlivcov zastupujúcich každú zo skúmaných kategórii.
Priemerný maskulínny vedúci / maskulínna vedúca sa bude vyznačovať emočnou
sebadôverou, energickosťou, vyrovnanosťou a rozvahou, dominanciou a racionálnosťou
v porovnaní s populačným priemerom. Priemerný maskulínny nevedúci / maskulínna
nevedúca sa bude vyznačovať podobne emočnou sebadôverou, stabilitou ale i zvýšenou
extroverziou. Priemerný feminínny vedúci / feminínna vedúca bude prevyšovať priemernú
populáciu v stabilite, rozvahe, sebaovládaní a racionálnosti, bude mať však menej emočnej
sebadôvery a bude skôr submisívny/a no stále výrazne menej než feminínny nevedúci/
feminínna nevedúca, ktorý/ ktorá bude mať pravdepodobne zvýšenú pozitívnu expresivitu
a intenzitu prežívania, a nižšiu mieru aktivity, stability a emočnej sebadôvery. Androgýnneho
vedúceho/ androgýnnu vedúcu bude charakterizovať vysoká emočná sebadôvera, vysoká
energickosť a dynamickosť, vyššia extroverzia ako aj zvýšená stabilita a sebaistota.
Nevedúci/a s androgýnnym gendrom bude vynikať oproti bežnému priemeru emočnou
sebadôverou, vysokou pozitívnou expresivitou a intenzitou prežívania. Nerada by som
výsledky neprimerane generalizovala, vo výskumnom súbore však v súlade s koncepciou
androgýnie

skutočne

vidím

najväčšiu

variabilitu

v správaní

práve

u androgýnnych

jednotlivcov. V tejto štúdii sa flexibilita androgýnnych jednotlivcov preukázala v kontexte
pracovného postavenia a ich prispôsobenia sa požiadavkám odlišných sociálnych rolí.
Túto časť výskumu je možné považovať za vodítko pri ďalšom výskume, ktorý by sa
zameral viac na rozdiely medzi jednotlivcami s rôznym gendrom v emočnej expresivite. Ako
vhodným sa javí byť aj uvažovanie o kontrole situačných faktorov a teda výskum realizovaný
v rôznom prostredí.

7.1 LIMITY VÝSKUMU
Uvedomujem si kritické body výskumu spojené s jeho postavením, a takpovediac
vo väčšine hypotéz ignorovaním možného biologického pozadia výskumného problému.
Vynechaním posudzovania pohlavia respondentov pri analýze dát bolo mojou zámerom
v snahe sústrediť sa na socio - kultúrne pozadie problematiky emocionality a vodcovstva
a vyhnúť sa tak prelínaniu dvoch možných pohľadov - biologického a socio - kultúrneho.
Rozhodla som sa tak aj na základe môjho predchádzajúceho výskumu v podobnej oblasti,
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kedy

sme
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emocionalitou,
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charakteristikami

správania

sa

v interpersonálnych vzťahoch. Výsledky tohto výskumu (Ševčíková, 2007) potvrdili existenciu
významného vzťahu gendru a dvanástich interpersonálnych charakteristík, zatiaľ čo vzťah
s pohlavím bol preukázaný len pri jednej jedinej. Tieto výsledky poukazujú na to, že
maskulínny gender nie je možné stotožňovať s mužským pohlavím a feminínny s pohlavím
ženským. Podľa toho je možné hovoriť o podmienenosti správania sa v interakciách
gendrom a nie pohlavím, aspoň pokiaľ ide o vzorku populácie vedúcich pracovníkov.
V súvislosti s týmito zisteniami som sa venovala prevažne maskulinite a femininite
participantov a nie ich pohlaviu. Emocionalita je vlastná nie pohlaviu ale ľudstvu ako takému.
A toto výnimočné špecifikum ľudského správania sa a prejavov podfarbených prežívanými
emóciami som chcela podrobiť skúmaniu nezaťaženým biológiou. Ak sa vo vede, výskume
hovorí o vzťahu biologického pohlavia a ochorenia pankreasu - ide o fyziológiu a pochybnosti
o empirických zisteniach by tu neboli na mieste. Ak sa však pohybujeme v rovine
psychologickej, myslím si, že výskumy so štruktúrou podobnou tomuto môjmu, môžu byť
prínosom a doplnením, či popretím výskumov, v ktorých dominovalo skôr hľadanie odlišností
ako podobností medzi pohlaviami.
V súvislosti s výskumnou vzorkou vnímam ako problematické dve oblasti. V prvom
rade jej nepravdepodobnostný výber, ktorý znižuje zovšeobecniteľnosť výsledkov. V druhom
rade by bolo vhodné podrobnejšie preskúmať aj okolnosti, za ktorých sa vedúci pracovníci
vedúcimi stali, a teda aj ich osobnú motiváciu viesť a riadiť ľudí v pracovnej oblasti. Rôzne
pozadie „bytia“ a „stania sa“ vedúcim, môže významne ovplyvňovať stotožnenie sa človeka
s touto sociálnou rolou, s jeho spokojnosťou v nej a postojmi k nej. Kým jeden človek môže
s entuziazmom budovať vlastnú firmu, stavať okolo seba tím ľudí, ktorých vedenie je pre
neho výzvou a možnosťou pre osobný rozvoj a rast spojený s radosťou a uspokojením
celoživotnej túžby, pre iného človeka môže byť stresujúcim fakt zastávania riadiacej funkcie
v inštitúcii, ktorej ciele mu nie sú blízke ako aj skutočnosť, že vedie ľudí ako náhodne
dosadený vedúci, bez toho, aby sa o toto postavenie usiloval. Stotožnenie sa človeka so
sociálnou rolou môže priniesť odlišnosti v subjektívne vnímanej pohode spojenej so
zamestnaním, ktorá môže významne ovplyvniť aj jeho pôsobenie v iných oblastiach života.
Podobne som nezískala ani informáciu o oblasti, v ktorej jednotliví vedúci pôsobia
a následne som tak nediferencovala vedúcich na základe oblasti pôsobenia. Je
pravdepodobné, že riadenie ľudí, alebo naopak riadenie organizačných stratégii môže byť
významným faktorom vplývajúcim na osobnostné požiadavky spojené so sociálnou rolou
vedúceho/ vedúcej. Podobne existujú v spôsoboch riadenia odchýlky a to od neziskového
sektoru, cez medzinárodný obchod až po armádu. Na postrehnutie mnohých faktorov, ktoré
by mohli vstupovať na pole skúmanej problematiky, by bolo nevyhnutné zabezpečiť
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dostatočne širokú vzorku, ktorá by umožňovala aj zisťovanie špecifík a štruktúry emocionality
aj s prihliadnutím na tieto faktory.

Z metodologického hľadiska by bolo určite prínosom aj rozšírenie vzorky výskumu
a preskúmanie štruktúry emocionality vybraných populácii na početnejšom súbore.

Pri vstupovaní do výskumu s metodikou KUD som mala obavy o jej aktuálnosť
vzhľadom na rok jej vzniku. Z hľadiska noriem pre hodnoty v skúmaných dimenziách
osobnosti, môžem potvrdiť jej aktuálnosť a aplikovateľnosť na súčasnú populáciu. Normy
ktoré obsahuje udávajú aj hodnoty pre vedúcich pracovníkov so zvýšeným stresom ako aj
pre nevedúcich pracovníkov bez stresu a priemerné skórovanie výskumnej - pracujúcej
populácie aj s ohľadom na zastávanú pozíciu spadá do noriem uvádzaných v manuáli.

Ako som už načrtla v diskusii, čo sa týka možnosti vplyvu času vo funkcii vedúceho
môže byť táto prierezová štúdia len sondou, či možným podkladom pre longitudinálny
výskum. Ten vnímam ako ideálnu voľbu pre výskum v tejto oblasti, a to v kombinácii tiež
s kvalitatívnym výskumom. Subjektívne vyjadrenia respondentov by v mnohom spresnili
interpretáciu výsledkov rovnako ako aj prípadný pohľad tretej osoby. Zvlášť chcem zdôrazniť
potrebu kvalitatívneho pohľadu na potenciálny rolový konflikt, ktorý by mohli osobnosti
s rôznym gendrom vplyvom rôznosti plnených sociálnych rolí pociťovať. V prospech takejto
varianty výskumu hovorí aj Barrettová (1998), podľa ktorej by sa výskumníci mali vyvarovať
iba globálnym retrospektívnym sebapopisom emocionálnej skúsenosti pri vedení výskumu
emocionálnej skúsenosti. Sebahodnotiace hodnotenia tohto druhu, hoci informatívne, môžu
poskytovať skreslený obraz o emočnom živote človeka – obraz skreslený v smere
podporenia na gendri založených stereotypoch o emocionalite.

7.2 TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ IMPLIKÁCIE
Zistenia tohto výskumu jasne poukazujú na opodstatnenosť uvažovania o rôznom
emočne podfarbenom správaní v súvislosti s gendrom človeka. Prílišná zameranosť
mnohých teórii viac na odlišnosti ako podobnosti medzi pohlaviami mnohokrát odpútava
pozornosť od skutočností platných pre ľudstvo vo všeobecnosti. Vodcovstvo už prešlo
vzhľadom na postupný posun prístupov k problematike obdobiami výskumu osobnostných čŕt
vodcu, vodcovských štýlov, i činiteľom jeho efektivity v rozličných oblastiach. Touto štúdiou
dokladané súvislosti vodcovstva, gendru a emočnej expresivity má blízky vzťah k aktuálnej
téme emočnej inteligencie vo vedení. Poukázanie na špecifiká a štruktúru emocionality ľudí
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vzhľadom na ich gender prináša nový a širší pohľad na možnosti rozvoja emočnej
inteligencie u jednotlivcov s rôznym gendrom. Vzhľadom na vonkajší prejav prežívaných
emócii v správaní považujem za nevyhnutné hľadať vzorce vonkajších prejavov vzhľadom
k vnútornému prežívaniu človeka.

Široké

spektrum

využiteľnosti

poznatkov

zo

skúmanej

oblasti

v praxi

je

neodškriepiteľné. Možnosti aplikovania výsledkov výskumu v praxi vidím tak v oblasti
organizačnej, pracovnej a manažérskej ako aj v oblasti poradenstva či klinickej alebo
pedagogickej psychológie.
Vedomosti o charakteristikách osobnosti v súvislosti s gendrom dopĺňajú existujúce
poznatky výskumov venujúcich sa efektivite vedúcich pracovníkov, stratégiám riadenia, či
problematike štýlov riadenia. V oblasti riadenia a manažmentu existuje množstvo oblastí kde
prvky maskulinity alebo femininity v osobnosti lídra môžu zvýšiť efektivitu pracovného tímu
alebo celej organizácie. V súvislosti s výberom vedúcich pracovníkov do špecifických oblastí
je osožné poznať osobnostné charakteristiky súvisiace s rôznym gendrom a možnosťami ich
ďalšieho rozvoja. Jednotlivci s rôznou emocionalitou zasa môžu vynikať v rôznych oblastiach
riadenia. V neposlednom rade by aplikácia poznatkov o emocionalite androgýnnych
jednotlivcov mohla priniesť snahu čo najvšestrannejšie rozvíjať emocionálnu inteligenciu
vedúcich, v zmysle zamerania sa tak na charakteristiky spájané s „agency“ ako aj s
„communion“. Túto myšlienku podporuje aj Park (1997) úvahou o androgýnnom štýle vo
vedení, ktorý považuje za najadekvátnejší pri dosahovaní čo najvyššieho výkonu.
Niet pochýb o tom, že vlastnosti a charakteristiky spadajúce pod tieto dva
konštrukty rovnocenne patria do života v modernej spoločnosti. Wiggins (1991) je
presvedčený o tom, že „agency“ a „communion“ sú základnými atribútmi usporiadanej
a fungujúcej spoločnosti a tak isto aj psychologicky úplného a dobre integrovateľného
jednotlivca. Obe tieto charakteristiky vníma ako nevyhnutné a dobré. Od narodenia si každý
jednotlivec prostredníctvom spoločnosti formuje svoje vnímanie maskulinity a femininity.
Súčasné vnímanie gender charakteristík je rigidne spájané s pohlavím. Rodovo neutrálnejšia
výchova v prostredí školy ako jedného z kľúčových činiteľov pri formovaní postojov, by mohla
priaznivo ovplyvniť možnosť všestrannejšieho rozvíjania zručností súvisiacich s týmito
konštruktmi bez ohľadu na pohlavie detí.
Podrobné preskúmanie súvislosti sociálnej role vodcu a jej noriem na správanie
človeka

a jeho

emočné

prejavy

by

mohlo

priniesť

vzácne

poznatky

využiteľné

v pomáhajúcich oblastiach psychológie. Výskumné štúdie z tejto oblasti objasňujú procesy
formovania

človeka

prebiehajúce

pod

vplyvom

špecifických

okolností

súvisiacich

s náročnosťou tejto funkcie. Ovplyvniteľnosť človeka sociálnym kontextom je vysoká
a zmeny spôsobené prostredím môžu interferovať pri spoločenskom kontakte jednotlivcov
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v akýchkoľvek iných oblastiach. V praxi to môže znamenať, že problémy v živote človeka na
prvý pohľad rodinného charakteru mohli byť vyvolané zmenami primárne spôsobenými
činiteľmi pracovného prostredia. Dôkladné poznanie prepojenia „svetov človeka“, v ktorých
sa pohybuje, by v psychologickom kontakte s vedúcimi, i s ľuďmi z ich bezprostredného
okolia, mohlo slúžiť k objasneniu pozadia mnohých, na prvý pohľad spolu nesúvisiacich
problémov. Všetky skutočnosti súvisiace s pretváraním osobnosti človeka v pracovných
podmienkach,

otvárajú

nové

možnosti

vedúce

k úspešnému

smerovaniu

terapie

a poradenstva v tejto oblasti.

7.3 PERSPEKTÍVY PRE ĎALŠÍ VÝSKUM
Každá z oblastí načrtnutých vo výskume prináša množstvo nezodpovedaných
otázok, a tak aj podnetov pre ďalšie skúmanie. Podrobnejšiu analýzu štruktúry emocionality
u vedúcich s rôznym gendrom by prinieslo zameranie sa na ďalšie možné interferujúce
premenné, ako sú napr. motivácia k vedeniu, postoje k vedeniu, vodcovský štýl vedúceho, či
oblasť, v ktorej ako vedúci pôsobí. Ako som už zmienila vyššie - takisto longitudinálne
skúmanie zmien v emočných prejavoch a správaní vplyvom sociálnej role vodcu by slúžilo ku
konkrétnejšiemu a presnejšiemu určeniu významných faktorov pri týchto zmenách. Vo
vzťahu k prežívaniu by pre prax mohlo byť významné subjektívne vnímanie vplyvu role
vedúceho na oblasť prežívania a správania jednotlivcov, ako aj na ich subjektívnu pohodu
v zamestnaní, či naopak pociťovaný konflikt rôznych rolí.
V porovnaní so zahraničným výskumom máme na domácej pôde určite čo doháňať
v oblasti výskumu androgýnie. Nakoľko je relevantný predpoklad, že androgýnna osobnosť
nezaťažená rodovou schémou má vo svojej psychologickej výbave spektrum vlastností, ktoré
by u nej bránilo vzniku konfliktu rolí? Môže byť skutočne androgýnia vďaka vyššej variabilite
možností reakcií spájaná s vyššou flexibilitou, adaptabilitou, či dokonca lepším psychickým
zdravím?
Významným by mohlo byť aj objasnenie postavenia emočnej inteligencie
v špecifických oblastiach riadenia, napr. pri budovaní pracovných tímov, riadení malých
pracovných skupín, či motivácii v priamom kontakte s podriadenými. Odlišnosti by sme našli
pravdepodobne aj v súvislosti s rôznymi firemnými kultúrami. V súvislosti s vnímaním
vedúcich ich podriadenými by ich pohľad na emocionalitu na pracovisku a na prejavovanú
emocionalitu ich nadriadených slúžil na možnosť nazretia do problematiky aj z iného uhlu
pohľadu.
Nemenej významnou perspektívou je kvalitatívny výskum, ktorý by presnejšie
odkrýval problém prežívaného a prejavovaného u jednotlivcov s súkromnej a pracovnej
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oblasti života. Som presvedčená o tom, že takto zameraný kvalitatívny výskum, by pomohol
presnejšie nasmerovať a vhodnejšie postaviť tejto podobné kvantitatívne štúdie.
V súvislosti vývojom moderných technológii a s najnovšími trendami sa podsúva aj
otázka, akú rolu budú zohrávať emócie a ich prejavovanie v súvislosti s modernými
spôsobmi riadenia – napríklad na diaľku – bez priameho osobného kontaktu. Vodcovstvo v
kontexte pokročilých informačných technológii sa stalo strategickou výhodou mnohých
organizácii (Avolio, Kahai, & Dodge, 2001). Toto vodcovstvo bolo pomenované „eleadership“ (tento pojem sa u nás neprekladá). Zahŕňa interakcie prostredníctvom
informačných technológii v konštelácii komunikácie jeden na jedného, jeden a skupina,
skupiny a medziskupinovej komunikácie. To, ako sa napríklad emočná inteligencia lídrov
uplatní v takýchto podmienkach je zatiaľ neprebádanou oblasťou. Kontext týchto nových
okolností dá pravdepodobne vzniknúť novým nárokom na emočnú kompetenciu lídrov
používajúcich aj e-leadership ako jednu z foriem riadenia.
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ZÁVER
Vrodená schopnosť emočného prežívania ponúka každému človeku bohaté
spektrum reakcií a zároveň možnosť ich používania v súlade s vlastnou vôľou, motívmi
a subjektívnym komfortom. Expresivita zafarbujúca správanie, konanie či verbálny prejav
obohacuje ľudské interakcie a dáva im punc živosti. Bolo by neprirodzené, keby ľudia vo
vzájomnom kontakte a vzťahoch pripomínali dva kamene ležiace na ceste nevyjadrujúc
žiadnym spôsobom modalitu vzájomného vzťahu.
V pracovnom prostredí má emocionalita rovnako pevné miesto ako v iných
oblastiach života. Ak sa spieva srdcom, varí sa s láskou, maľuje s citom, prečo by emócie
nemohli byť rovnako prirodzene späté s vedením. Emócie našťastie už nestoja v pozadí
pracovného života a v súčasnosti sa stále viac poukazuje na zručnosť v práci s nimi ako na
profesnú výhodu.
Ľudia sa na požiadavky spojené s rolou majú možnosť nastaviť v súlade so svojimi
individuálnymi potrebami a pocitmi, hoci je pravdepodobné, že striktnosť požiadaviek
mnohokrát vedie k dizonancii. Existujú individuálne rozdiely v tom, nakoľko sa človek
s normami stotožní a nakoľko sú v súlade s jeho prirodzenými osobnostnými tendenciami. Ak
však správanie v súlade s rolou prijme, otázkou stále zostáva, nakoľko napríklad špecifické
nastavenie sa na sociálnu rolu vodcu ovplyvňuje jeho/jej následné fungovanie v inom
prostredí. Pracovná sféra a pôsobenie na pracovisku zahŕňa veľkú časť z dňa v živote
každého dospelého človeka. 40 hodinový pracovný týždeň počas niekoľko desiatok rokov
pracovnej kariéry zrejme zanechá stopy aj na správaní sa človeka v situáciách, ktoré nie sú
natoľko formálne ako vystupovanie v pozícii riadiaceho pracovníka. Ako sa človek s týmto
pôsobením vyrovná bude nesporne záležať predovšetkým na schopnosti rebareflexie
každého jednotlivca a miere jeho sebapoznania. Kto si uvedomuje čo sa s ním samotným
deje, je najbližšie k tomu, aby sa sám – aktívne pokúsil o zmenu ak si ju sám praje.
Existencia v spoločnosti, fungovanie v rolách, ktoré počas života zastávame
nevyhnutne prináša nespočetné množstvo kontaktov s inými ľuďmi. Dochádza k sociálnej
interakcii, kde máme možnosť sa prejaviť ako jednotlivec - individualita vo vzťahu k iným
osobám. Práve naše osobnostné charakteristiky a naše emočné prežívanie utvárajú
jedinečnosť životných situácii v kontexte medziľudských vzťahov. Inšpirujúc sa myšlienkou
Planalpa: „Jednou z najdôležitejších funkcií emocionality je viesť nás k šťastiu, a to prioritne
prostredníctvom našich vzťahov.“ Nedovoľme preto, aby sa stereotypy a vedomie toho, čo by
sme „mali“ stavali do cesty životu v súlade so srdcom a našej prirodzenej túžbe po šťastí.
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Príloha A: Dotazník pre vedúcich pracovníkov
Príloha B: Dotazník pre nevedúcich pracovníkov

Príloha A. dotazník pre vedúcich pracovníkov
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Vopred Vám ďakujem za čas, ktorý venujete vyplneniu tohto dotazníka.
Výsledky budú použité v diplomovej práci a nebudú zneužité. Vyplnený hárok
prosím zašlite na adresu juliana.sevcikova@gmail.com.
Ak máte záujem dostať mailom informáciu o výsledkoch výskumu na ktorom Ste sa
podieľali v rámci mojej diplomovej práce, vpíšte sem prosím svoju e-mailovú adresu:
Pohlavie......................
Vek.............................
Vo vedúcej pozícii som .......... rokov
Počet mne priamo podriadených pracovníkov: ...............
Máte deti? Áno / nie
Pred sebou máte zoznam osobnostných vlastností. Pokúste sa zhodnotiť, nakoľko sú
tieto vlastnosti typické pre Vaše správanie. Vpíšte číslicu do okienka za každú
vlastnosť zodpovedajúcu Vášmu hodnoteniu danej vlastnosti:
6 - ak je VŽDY alebo SKORO VŽDY typická pre Vás
5 - ak je VEĽMI ČASTO typická pre Vás
4 - ak je ČASTO typická pre Vás
3 - ak je ZRIEDKA typická pre Vás
2 - ak je VEĽMI ZRIEDKA typická pre Vás
1 - ak je NIKDY alebo SKORO NIKDY typická pre Vás

Rozhodný/á

Jemný/á

Citlivý/á

Rázny/á

Mužný/á

Nežný/á

Súcitný/á

Silný/á

Dominantný/á

Srdečný/á

Milosrdný/á

Ambiciózny/a

Priebojný/á

Oddaný/á

Krehký/á

Nezávislý/á

Súperivý/á

Zhovievavý/á

Prítulný/á

Sebestačný/á

Vplyvný/á

Utešujúci/a

Mäkký/á

Smelý/á

Vodcovský/á

Vrúcny/a

Ženský/á

Riskujúci/a

Drsný/á

Ústupčivý/á

pokračujte prosím ďalšou stranou

Zhodnoťte do akej miery nasledujúce výroky vystihujú Vás a Vaše správanie. Použite
nasledujúcu 6 bodovú stupnicu a čísla vpisujte do voľných okienok za výrokmi.
6 – ak Vás výrok ÚPLNE VYSTIHUJE
5 - ak Vás výrok VYSTIHUJE
4 - ak Vás výrok SKÔR VYSTIHUJE
3 - ak Vás výrok SKÔR NEVYSTIHUJE
2 - ak Vás výrok NEVYSTIHUJE
1 – ak Vás výrok VÔBEC NEVYSTIHUJE
1. Myslím, že by som bol/a dobrý/á herec/herečka.
2. Keď som šťastný/á, je to na mne vidieť
3. Keď mám zlú náladu, ľudia okolo mňa to ľahko zistia.
4. Prežívam svoje emócie veľmi silno.
5. Zistil/a som, že je lepšie potlačiť svoj hnev, ako ho ukázať.
6. Na večierkoch bývam často centrom pozornosti.
7. Často sa smejem.
8. Vždy dám najavo sklamanie, keď sa mi nedarí tak ako by som si prial/a.
9. Obyčajne sa tvárim neutrálne.
10. Viem sa pozrieť ľuďom do očí a klamať a pokojnou tvárou (ak je to pre dobro veci).
11. Na spoločných posedeniach nechávam na iných, aby rozprávali vtipy a historky.
12. Keď som šťastný/á, cítim sa plný/á energie.
13. Ľudia často nevedia, čo cítim.
14. Stávalo sa mi, že som nedokázal/a prestať plakať, hoci som sa o to snažil/a.
15. Myslím, že sa dokážem predvádzať, aby som upútal/a alebo zabavil/a ľudí.
16. Dokážem mať úvodné príhovory aj na také témy, o ktorých viem pomerne málo.
17. Viem sa nahlas smiať na vydarených vtipoch.
18. Je pre mňa ťažké skryť svoj hnev.
19. Často hovorím ľuďom, že ich mám rád/rada.
20. Keby ma priateľ nečakane obdaroval, nevedel/a by som ako reagovať.
21. Nemám rád/rada, keď sa na mňa pozerá veľa ľudí.
22. Často sa smejem až tak, že mám slzy v očiach, alebo ma pichá v boku.
23. Ľahko sa rozčúlim.
24. Ľahko vyjadrujem svoje emócie cez telefón.
25. Niekedy sa správam k ľuďom priateľsky, aj keď ich v skutočnosti nemám rád/rada.
26. Medzi neznámymi ľuďmi cítim ostych.
27. Od šťastia sa cítim niekedy ako v „siedmom nebi“.
28. Ak ma niekto na verejnosti nahnevá, „urobím mu scénu“.
29. Ak vidím v novinách obrázok tragickej dopravnej nehody, rozbolí ma žalúdok.
30. Správam sa obyčajne podľa svojich naozajstných pocitov a a názorov.
31. Robí mi ťažkosti, keď sa mám prispôsobovať rôznym ľuďom a situáciám.
32. Pozeranie televízie alebo čítanie knihy ma dokáže rozosmiať.
33. Všetko čo cítim, je napísané na mojej tvári.
34. Občas plačem pri smutných filmoch.
35. Často predstieram, že sa dobre cítim, hoci sa v skutočnosti veľmi nezabávam.
36. Je pre mňa ťažké napodobniť správanie iných ľudí.
37. Dokážem sa rozosmiať pri spomienke na niečo z minulosti keď som sám/sama.
38. Keď vidím človeka na invalidnom vozíku, cítim k nemu veľký súcit.
39. Na svoje úspechy reagujem pokojne, bez emócii.
40. Mám sklon správať sa tak ako sa odo mňa očakáva, pretože chcem s ľuďmi dobre
vychádzať, byť obľúbený/á.
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Teraz označte (podčiarknite, zakrúžkujte...) z nasledujúceho zoznamu
9 vlastností, ktoré najviac vystihujú Vaše správanie v súkromí.
Rozhodný/á
Citlivý/á
Mužný/á
Súcitný/á
Dominantný/á
Milosrdný/á
Priebojný/á
Krehký/á

Súperivý/á
Prítulný/á
Vplyvný/á
Mäkký/á
Vodcovský/á
Ženský/á
Drsný/á
Jemný/á

Rázny/á
Nežný/á
Silný/á
Srdečný/á
Ambiciózny/a
Oddaný/á
Nezávislý/á
Zhovievavý/á

Sebestačný/á
Utešujúci/a
Smelý/á
Vrúcny/a
Riskujúci/a
Ústupčivý/á

V odpovediach v nasledujúcom dotazníku sa rozhodujete, či s výrokmi Súhlasíte alebo
Nesúhlasíte. Označte- podčiarknite, zvýraznite, zaškrtnite, zakrúžkujte...1 odpoveď.
(Neodpovedáte Áno- Nie – mohlo by dôjsť k nedorozumeniu pri záporne formulovaných výrokoch.
napr. Nemám rád stres.) Odpoveď Neviem používajte len výnimočne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

V práci sa snažím vymýšľať skôr vlastné nové postupy.
Moja nálada sa ľahko mení pod vplyvom prostredia.
Ťažko sa podriaďujem vonkajšiemu vedeniu (riadeniu)
Stáva sa mi, že sa nemôžem rozhodnúť a tak premeškám vhodnú
príležitosť.
Nemám rád pravidelnosť, poriadok, zákonitosť.
Som pokojný, aj keď rozhodujem (jednám) o niečom, na čom mi veľmi
záleží.
Mám veľa známych, s ktorými sa často schádzam.
Snažím sa väčšinou konať tak, aby som nenarazil.
Väčšinou sa riadim podľa vopred určeného plánu.
Vyhovovalo by mi zamestnanie, v ktorom by som sa málo stýkal s ľuďmi.
Ťažkosti (prekážky) a namáhavé úlohy ma provokujú, aby som ukázal, čo
viem.
Často som bez príčiny striedavo smutný a veselý.
Snažím sa získavať iných pre svoj názor.
Rýchle sa unavím.
Neznášam prácu, ktorá vyžaduje trpezlivosť a pozornosť v maličkostiach.
Vcelku som spokojný so svojim životom.
Snažím sa zabávať a rozveseliť ľudí okolo seba.
Nerád o niečom rozhodujem sám.
Mám rád poriadok, symetriu, pravidelnosť.
Keď som v spoločnosti, často mi nenapadá téma na rozhovor.
Zúčastňujem sa aktívne na diskusiách, prednáškach a schôdzach.
Ľahko ma znervóznia a znechutia každodenné maličkosti.
Sťažujem sa vrchnému, keď dostanem v reštaurácii zlé jedlo.
Prekážky a ťažkosti ma odradzujú.
Neznášam pokoj, mám rád, keď sa stále niečo deje.
Neobyčajné veci na mňa pôsobia, ale nedám na sebe nič poznať.
Veľmi by mi vadilo, keby som sa nemohol stýkať so svojimi známymi.
V zložitej situácii sa často cítim bezradný.
Vo výbere svojich známych som vždy veľmi opatrný.
V spoločnosti sa často cítim osamotený.
Som ochotný sa sám do niečoho pustiť, aj keď výsledok nie je zaručený.
Ľahko sa rozčúlim.
Za svoj názor bojujem aj proti mienke väčšiny.
Dlho trvá, kým sa pre niečo rozhodnem.
Rád som stredom pozornosti.
Nerobí mi ťažkosti vrátiť sa k prerušenej práci.
V spoločnosti som zhovorčivý.
Ak som v nepríjemnej situácii, hľadám niekoho, kto by mi poradil.
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súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

súhlasím

neviem

nesúhlasím

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Knihy mi poskytujú viac zábavy ako priatelia.
Svoje city si ponechávam sám pre seba.
Stále musím niečo robiť, nevydržím dlho odpočívať.
Mám často zlú náladu.
Rád organizujem a vediem druhých.
Nemám dosť chuti a nadšenia pre riešenie ťažších úloh.
Neplánujem, riadim sa skôr okamžitou náladou.
Ak som rozčúlený, hovorím skôr pokojne a ticho.
Ak mám smutnú náladu, snažím sa nájsť niekoho, kto by ma potešil.
Snažím sa prispôsobiť spoločnosti v ktorej práve som.
Svoje činy si vopred väčšinou uvážim.
V spoločnosti sa držím skôr stranou a pozorujem.
Väčšinou sa mi podarí plány uskutočniť.
Bývam často unavený a znechutený bez vážneho dôvodu.
Podarilo sa mi už prehovoriť, alebo smelým vystupovaním priviesť do
rozpakov úradnú osobu.
Radšej ustúpim, ako by som hnal situáciu do krajnosti.
Poriadok sa mi zdá nudný, potrebujem do všetkého vniesť trochu
fantázie.
V každom prostredí zachovávam svoj obvyklý spôsob konania.
Nemôžem byť dlhú dobu sám, chýba mi spoločnosť ľudí.
Ťažko mi príde prejaviť svoj názor pred viacerými ľuďmi.
Musím sa zaoberať začatou prácou tak dlho, kým ju úplne nedokončím.
Nerád sa zoznamujem s novými ľuďmi.
Mám rád namáhavú prácu.
Ľahko strácam rozvahu a pokoj.
Dokážem presadiť svoje želanie v obchode aj u neochotného predavača.
Cítim sa skoro unavený, keď musím dlhší čas rýchlo pracovať.
Považujem za dôležité vzhľad a oblečenie ľudí (výzor, móda, kvalita)
Málokedy dávam najavo svoje rozčúlenie.
Rád rozprávam vtipy pre pobavenie druhých.
Ľahko podľahnem mienke druhých a urobím niečo, čo som pôvodne
nechcel.
Mám životný cieľ, za ktorým idem cez prekážky.
Svoj voľný čas trávim najradšej sám.
Nemám ďaleko od slov k činom.
Som citlivý, ľahko zraniteľný kritikou alebo iróniou.
Súcit iných ma pokoruje.
Pracujem skôr pomaly a dôkladne.
Rád niečo začnem, ale na vypracovanie detailov už nemám chuť.
Zachovávam pokoj aj vo vzrušujúcich situáciách.
Nadväzujem rozhovor s cudzími ľuďmi (napr. vo vlaku, v čakárni...)
Chvála alebo hana priateľov na mňa silne pôsobí.
O veciach hovorím po zrelej úvahe a snažím sa vyjadriť myšlienku čo
najpresnejšie.
Len málokedy sa mi podarilo oživiť nudnú spoločnosť.
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Teraz označte (podčiarknite, zakrúžkujte...) z nasledujúceho zoznamu
9 vlastností, ktoré najviac vystihujú Vaše správanie na pracovisku.
Rozhodný/á
Citlivý/á
Mužný/á
Súcitný/á
Dominantný/á
Milosrdný/á
Priebojný/á
Krehký/á

Súperivý/á
Prítulný/á
Vplyvný/á
Mäkký/á
Vodcovský/á
Ženský/á
Drsný/á
Jemný/á

Rázny/á
Nežný/á
Silný/á
Srdečný/á
Ambiciózny/a
Oddaný/á
Nezávislý/á
Zhovievavý/á

Sebestačný/á
Utešujúci/a
Smelý/á
Vrúcny/a
Riskujúci/a
Ústupčivý/á

Ďakujem, tu dotazník končí, na záver sa prosím uistite, že Ste nevynechali žiadnu položku.

Príloha B. dotazník pre pracovníkov bez vedúcej pozície
Vopred Vám ďakujem za čas, ktorý venujete vyplneniu tohto dotazníka.
Výsledky budú použité v diplomovej práci a nebudú zneužité. Vyplnený hárok
prosím zašlite na adresu juliana.sevcikova@gmail.com.
Ak máte záujem dostať mailom informáciu o výsledkoch výskumu na ktorom Ste sa
podieľali v rámci mojej diplomovej práce, vpíšte sem prosím svoju e-mailovú adresu:
Pohlavie......................
Vek.............................
Mojím priamym nadriadeným je: muž / žena
Máte deti? áno / nie
Pracovali ste niekedy ako vedúci pracovník? áno/nie (nehodiace sa zmažte)
Ak áno, koľko rokov?..............
Pred sebou máte zoznam osobnostných vlastností. Pokúste sa zhodnotiť, nakoľko sú
tieto vlastnosti typické pre Vaše správanie. Vpíšte číslicu do okienka za každú
vlastnosť zodpovedajúcu Vášmu hodnoteniu danej vlastnosti:
6 - ak je VŽDY alebo SKORO VŽDY typická pre Vás
5 - ak je VEĽMI ČASTO typická pre Vás
4 - ak je ČASTO typická pre Vás
3 - ak je ZRIEDKA typická pre Vás
2 - ak je VEĽMI ZRIEDKA typická pre Vás
1 - ak je NIKDY alebo SKORO NIKDY typická pre Vás

Rozhodný/á

Jemný/á

Citlivý/á

Rázny/á

Mužný/á

Nežný/á

Súcitný/á

Silný/á

Dominantný/á

Srdečný/á

Milosrdný/á

Ambiciózny/a

Priebojný/á

Oddaný/á

Krehký/á

Nezávislý/á

Súperivý/á

Zhovievavý/á

Prítulný/á

Sebestačný/á

Vplyvný/á

Utešujúci/a

Mäkký/á

Smelý/á

Vodcovský/á

Vrúcny/a

Ženský/á

Riskujúci/a

Drsný/á

Ústupčivý/á

pokračujte prosím ďalšou stranou

Zhodnoťte do akej miery nasledujúce výroky vystihujú Vás a Vaše správanie. Použite
nasledujúcu 6 bodovú stupnicu a čísla vpisujte do voľných okienok za výrokmi.
6 – ak Vás výrok ÚPLNE VYSTIHUJE
5 - ak Vás výrok VYSTIHUJE
4 - ak Vás výrok SKÔR VYSTIHUJE
3 - ak Vás výrok SKÔR NEVYSTIHUJE
2 - ak Vás výrok NEVYSTIHUJE
1 – ak Vás výrok VÔBEC NEVYSTIHUJE
1. Myslím, že by som bol/a dobrý/á herec/herečka.
2. Keď som šťastný/á, je to na mne vidieť
3. Keď mám zlú náladu, ľudia okolo mňa to ľahko zistia.
4. Prežívam svoje emócie veľmi silno.
5. Zistil/a som, že je lepšie potlačiť svoj hnev, ako ho ukázať.
6. Na večierkoch bývam často centrom pozornosti.
7. Často sa smejem.
8. Vždy dám najavo sklamanie, keď sa mi nedarí tak ako by som si prial/a.
9. Obyčajne sa tvárim neutrálne.
10. Viem sa pozrieť ľuďom do očí a klamať a pokojnou tvárou (ak je to pre dobro veci).
11. Na spoločných posedeniach nechávam na iných, aby rozprávali vtipy a historky.
12. Keď som šťastný/á, cítim sa plný/á energie.
13. Ľudia často nevedia, čo cítim.
14. Stávalo sa mi, že som nedokázal/a prestať plakať, hoci som sa o to snažil/a.
15. Myslím, že sa dokážem predvádzať, aby som upútal/a alebo zabavil/a ľudí.
16. Dokážem mať úvodné príhovory aj na také témy, o ktorých viem pomerne málo.
17. Viem sa nahlas smiať na vydarených vtipoch.
18. Je pre mňa ťažké skryť svoj hnev.
19. Často hovorím ľuďom, že ich mám rád/rada.
20. Keby ma priateľ nečakane obdaroval, nevedel/a by som ako reagovať.
21. Nemám rád/rada, keď sa na mňa pozerá veľa ľudí.
22. Často sa smejem až tak, že mám slzy v očiach, alebo ma pichá v boku.
23. Ľahko sa rozčúlim.
24. Ľahko vyjadrujem svoje emócie cez telefón.
25. Niekedy sa správam k ľuďom priateľsky, aj keď ich v skutočnosti nemám rád/rada.
26. Medzi neznámymi ľuďmi cítim ostych.
27. Od šťastia sa cítim niekedy ako v „siedmom nebi“.
28. Ak ma niekto na verejnosti nahnevá, „urobím mu scénu“.
29. Ak vidím v novinách obrázok tragickej dopravnej nehody, rozbolí ma žalúdok.
30. Správam sa obyčajne podľa svojich naozajstných pocitov a názorov.
31. Robí mi ťažkosti, keď sa mám prispôsobovať rôznym ľuďom a situáciám.
32. Pozeranie televízie alebo čítanie knihy ma dokáže rozosmiať.
33. Všetko čo cítim, je napísané na mojej tvári.
34. Občas plačem pri smutných filmoch.
35. Často predstieram, že sa dobre cítim, hoci sa v skutočnosti veľmi nezabávam.
36. Je pre mňa ťažké napodobniť správanie iných ľudí.
37. Dokážem sa rozosmiať pri spomienke na niečo z minulosti keď som sám/sama.
38. Keď vidím človeka na invalidnom vozíku, cítim k nemu veľký súcit.
39. Na svoje úspechy reagujem pokojne, bez emócii.
40. Mám sklon správať sa tak ako sa odo mňa očakáva, pretože chcem s ľuďmi dobre
vychádzať, byť obľúbený/á.

pokračujte prosím ďalšou stranou

Teraz označte (podčiarknite, zakrúžkujte...) z nasledujúceho zoznamu
9 vlastností, ktoré najviac vystihujú Vaše správanie v súkromí.
Rozhodný/á
Citlivý/á
Mužný/á
Súcitný/á
Dominantný/á
Milosrdný/á
Priebojný/á
Krehký/á

Súperivý/á
Prítulný/á
Vplyvný/á
Mäkký/á
Vodcovský/á
Ženský/á
Drsný/á
Jemný/á

Rázny/á
Nežný/á
Silný/á
Srdečný/á
Ambiciózny/a
Oddaný/á
Nezávislý/á
Zhovievavý/á

Sebestačný/á
Utešujúci/a
Smelý/á
Vrúcny/a
Riskujúci/a
Ústupčivý/á

V odpovediach v nasledujúcom dotazníku sa rozhodujete, či s výrokmi Súhlasíte alebo
Nesúhlasíte. Označte- podčiarknite, zvýraznite, zaškrtnite, zakrúžkujte...1 odpoveď.
(Neodpovedáte Áno- Nie – mohlo by dôjsť k nedorozumeniu pri záporne formulovaných výrokoch.
napr. Nemám rád stres.) Odpoveď Neviem používajte len výnimočne.
1.
2.
3.
4.

V práci sa snažím vymýšľať skôr vlastné nové postupy.
Moja nálada sa ľahko mení pod vplyvom prostredia.
Ťažko sa podriaďujem vonkajšiemu vedeniu (riadeniu)
Stáva sa mi, že sa nemôžem rozhodnúť a tak premeškám vhodnú
príležitosť.
5. Nemám rád pravidelnosť, poriadok, zákonitosť.
6. Som pokojný, aj keď rozhodujem (jednám) o niečom, na čom mi veľmi
záleží.
7. Mám veľa známych, s ktorými sa často schádzam.
8. Snažím sa väčšinou konať tak, aby som nenarazil.
9. Väčšinou sa riadim podľa vopred určeného plánu.
10. Vyhovovalo by mi zamestnanie, v ktorom by som sa málo stýkal s ľuďmi.
11. Ťažkosti (prekážky) a namáhavé úlohy ma provokujú, aby som ukázal, čo
viem.
12. Často som bez príčiny striedavo smutný a veselý.
13. Snažím sa získavať iných pre svoj názor.
14. Rýchle sa unavím.
15. Neznášam prácu, ktorá vyžaduje trpezlivosť a pozornosť v maličkostiach.
16. Vcelku som spokojný so svojim životom.
17. Snažím sa zabávať a rozveseliť ľudí okolo seba.
18. Nerád o niečom rozhodujem sám.
19. Mám rád poriadok, symetriu, pravidelnosť.
20. Keď som v spoločnosti, často mi nenapadá téma na rozhovor.
21. Zúčastňujem sa aktívne na diskusiách, prednáškach a schôdzach.
22. Ľahko ma znervóznia a znechutia každodenné maličkosti.
23. Sťažujem sa vrchnému, keď dostanem v reštaurácii zlé jedlo.
24. Prekážky a ťažkosti ma odradzujú.
25. Neznášam pokoj, mám rád, keď sa stále niečo deje.
26. Neobyčajné veci na mňa pôsobia, ale nedám na sebe nič poznať.
27. Veľmi by mi vadilo, keby som sa nemohol stýkať so svojimi známymi.
28. V zložitej situácii sa často cítim bezradný.
29. Vo výbere svojich známych som vždy veľmi opatrný.
30. V spoločnosti sa často cítim osamotený.
31. Som ochotný sa sám do niečoho pustiť, aj keď výsledok nie je zaručený.
32. Ľahko sa rozčúlim.
33. Za svoj názor bojujem aj proti mienke väčšiny.
34. Dlho trvá, kým sa pre niečo rozhodnem.
35. Rád som stredom pozornosti.
36. Nerobí mi ťažkosti vrátiť sa k prerušenej práci.
37. V spoločnosti som zhovorčivý.

pokračujte prosím ďalšou stranou
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38. Ak som v nepríjemnej situácii, hľadám niekoho, kto by mi poradil.
39. Knihy mi poskytujú viac zábavy ako priatelia.
40. Svoje city si ponechávam sám pre seba.
41. Stále musím niečo robiť, nevydržím dlho odpočívať.
42. Mám často zlú náladu.
43. Rád organizujem a vediem druhých.
44. Nemám dosť chuti a nadšenia pre riešenie ťažších úloh.
45. Neplánujem, riadim sa skôr okamžitou náladou.
46. Ak som rozčúlený, hovorím skôr pokojne a ticho.
47. Ak mám smutnú náladu, snažím sa nájsť niekoho, kto by ma potešil.
48. Snažím sa prispôsobiť spoločnosti v ktorej práve som.
49. Svoje činy si vopred väčšinou uvážim.
50. V spoločnosti sa držím skôr stranou a pozorujem.
51. Väčšinou sa mi podarí plány uskutočniť.
52. Bývam často unavený a znechutený bez vážneho dôvodu.
53. Podarilo sa mi už prehovoriť, alebo smelým vystupovaním priviesť do
rozpakov úradnú osobu.
54. Radšej ustúpim, ako by som hnal situáciu do krajnosti.
55. Poriadok sa mi zdá nudný, potrebujem do všetkého vniesť trochu fantázie.
56. V každom prostredí zachovávam svoj obvyklý spôsob konania.
57. Nemôžem byť dlhú dobu sám, chýba mi spoločnosť ľudí.
58. Ťažko mi príde prejaviť svoj názor pred viacerými ľuďmi.
59. Musím sa zaoberať začatou prácou tak dlho, kým ju úplne nedokončím.
60. Nerád sa zoznamujem s novými ľuďmi.
61. Mám rád namáhavú prácu.
62. Ľahko strácam rozvahu a pokoj.
63. Dokážem presadiť svoje želanie v obchode aj u neochotného predavača.
64. Cítim sa skoro unavený, keď musím dlhší čas rýchlo pracovať.
65. Považujem za dôležité vzhľad a oblečenie ľudí (výzor, móda, kvalita)
66. Málokedy dávam najavo svoje rozčúlenie.
67. Rád rozprávam vtipy pre pobavenie druhých.
68. Ľahko podľahnem mienke druhých a urobím niečo, čo som pôvodne
nechcel.
69. Mám životný cieľ, za ktorým idem cez prekážky.
70. Svoj voľný čas trávim najradšej sám.
71. Nemám ďaleko od slov k činom.
72. Som citlivý, ľahko zraniteľný kritikou alebo iróniou.
73. Súcit iných ma pokoruje.
74. Pracujem skôr pomaly a dôkladne.
75. Rád niečo začnem, ale na vypracovanie detailov už nemám chuť.
76. Zachovávam pokoj aj vo vzrušujúcich situáciách.
77. Nadväzujem rozhovor s cudzími ľuďmi (napr. vo vlaku, v čakárni...)
78. Chvála alebo hana priateľov na mňa silne pôsobí.
79. O veciach hovorím po zrelej úvahe a snažím sa vyjadriť myšlienku čo
najpresnejšie.
80. Len málokedy sa mi podarilo oživiť nudnú spoločnosť.
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Teraz označte (podčiarknite, zakrúžkujte...) z nasledujúceho zoznamu
9 vlastností, ktoré najviac vystihujú Vaše správanie na pracovisku.
Rozhodný/á
Citlivý/á
Mužný/á
Súcitný/á
Dominantný/á
Milosrdný/á
Priebojný/á
Krehký/á

Súperivý/á
Prítulný/á
Vplyvný/á
Mäkký/á
Vodcovský/á
Ženský/á
Drsný/á
Jemný/á

Rázny/á
Nežný/á
Silný/á
Srdečný/á
Ambiciózny/a
Oddaný/á
Nezávislý/á
Zhovievavý/á

Sebestačný/á
Utešujúci/a
Smelý/á
Vrúcny/a
Riskujúci/a
Ústupčivý/á

Ďakujem, tu dotazník končí, na záver sa prosím uistite, že Ste nevynechali žiadnu položku.
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