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Jakub Holý
Hodnocení konspektu profesorem:
	Zkusil jste shrnout do referátu všechno podstatné. Váš pohled na to podstatné mi konvenuje a považuji jej za zdařilý. To ovšem neznamená, že ostatní problémy v knize uvedené nejsou důležité, pro někoho jiného podstatnější.


Emoční inteligence, neboli schopnost vnést inteligenci do svých emocí, je naprosto nezbytnou dovedností v mnoha aspektech lidského života. Zvládat vlastní emoce, rozumět citům jiných lidí a dokázat se motivovat je předpokladem pro úspěch v osobním životě i zaměstnání. Autor seznamuje čtenáře s biologickou podmíněností emočního života, zkoumá podrobně působení emocí v našich životech a možnosti výchovy k emoční inteligenci.

Emoční mozek
Lidé mají dva mozky, dva způsoby myšlení – pomalý, přesný analytický rozum, řídící se logikou, a emoce, se svým vlastním způsobem uvažování, které působí jako motor všeho lidského jednání. Jeden bez druhého nemohou dost dobře fungovat.

V průběhu evoluce došlo k vydělení center podílejících se na emočním životě. Jedním z vývojově nejstarších je amygdala, která je součástí limbického systému a funguje jako primární sídlo emocí. Je zodpovědná za vznik emocí včetně jejich fyzických projevů a za vzpomínky s citovým nábojem.
V šedé kůře mozkové (neokortex), sídlu racionálního myšlení, se nachází dva prefrontální laloky, které do jisté míry dokáží kontrolovat amygdalu a mají funkci “emočního manažera”. Pravý prefrontální lalok je sídlem negativních pocitů (starosti, obavy atd.), zatímco levý naopak negativní emoce tlumí.

Amygdala funguje jako jakýsi poplašný systém - díky svému napojení na všechny důležité části mozku může neustále monitorovat situaci a usoudí-li, na základě porovnání se vzpomínkami Srovnání je asociativní, tj. zaměřuje se na podobnost klíčových prvků. Důležitou roli při tom hraje intenzita a druh citového náboje oné vzpomínky. U citově intenzivní vzpomínky stačí pár takových podobností a je vyhlášen poplach, i když ve skutečnosti se jedna o diametrálně odlišné situace. , že se jedná o krizi, převezme velení a spustí reakci. Rozhodnutí amygdaly jsou nesmírně rychlá, díky ní začne člověk jednat dříve než si (rozumem) uvědomí, že se něco děje. To mu může zachránit život. Nevýhodou je, že amygdala jedná na základě jen velmi hrubých informací a tak její rozhodnutí může být zcela chybné. 
Amygdala je produktem evoluce, která zdaleka nezvládá držet krok s bouřlivým rozvojem společnosti. Důsledkem je, že “příliš často se snažíme řešit dilema postmoderní společnosti emočním repertoárem ušitým na míru pro krizové situace v pleistocénu.” str. 17 Zvláště nebezpečné je to pokud dojde k převzetí řízení amygdalou, čímž pádem je reakce nekontrolovatelná racionálním myšlením. K takovému “emočnímu přestřelení” může dojit, pokud současná situace vyvolá citově velmi intenzivní vzpomínku (týrání v dětství …). Jedinec pak jedná “jako smyslů zbavený”.

Různé nálady a emoce se projevují různým fyziologickým stavem těla (koncentrace hormonů atd.) což dále ovlivňuje funkci mozku, konkrétně naše prožívání a vnímání. Například to ovlivňuje vybavování si vzpomínek. Vzpomínky nejsou asociovány pouze podle obsahu, ale také podle citového náboje, který nesou. Proto se nám v depresi nevybavuje moc veselých a šťastných vzpomínek.
Charakteristika emoční inteligence
Nebudu přehánět, řeknu-li, že život člověka je život emoční. Jsou to právě city, které nás pudí k našemu jednání (“rád bych”, “toužím” …), rozhodují jak vnímáme svět, a v důsledku určují kvalitu naší pozemské existence. Šťastný, dobře prožitý život není příliš ovlivněn  objektivními okolnostmi, které si s ním většinou spojujeme, jako bohatství a sláva. Zato velmi závisí na tom, jak dokážeme vycházet se svými bližními, vyrovnávat se s tragediemi, které jsou nezbytnou částí života, jestli dokážeme nalézt a udržet lásku, zdali se dokážeme radovat ze života jaký je. Jinak řečeno závisí na naši emoční inteligenci.
Člověk s rozvinutou emoční inteligencí se nepoddává svým negativním pocitům (tj. neutápí se v depresi ani nežije v permanentním vzteku), dokáže se motivovat a nenechá se lehce odradit neúspěchem, má dobré a důvěrné přátele.
Emoční inteligence je částečně dána geneticky a silně ovlivněna výchovou, nicméně ji lze rozvíjet v kterémkoliv věku, jak dokazují některé úspěchy psychoterapie (zde hrají důležitou roli poměrně flexibilní prefrontální laloky). Každá naše citová vlastnost je totiž do značné míry tvořena návykem.

Emoční inteligence zahrnuje následující dovednosti: str. 50-51
1.	Znalost vlastních emocí, rozpoznání a pochopení citů již v okamžiku vzniku (sebeuvědomění) je základní dovednost emoční inteligence. Rozdíl mezi “být ovládán emocí” a “být si vědom vládnoucí emoce” je naprosto esenciální, protože uvědomění si dává moc citu vzdorovat a podrobit jej rozumu. Bez něj je člověk ve světě emocí jako slepec – neví kde je ani kam jde.
2.	Zvládání emocí (zahrnuje sebeovládání)
3.	Schopnost sám sebe motivovat a odkládat uspokojení na později je nezbytná při jakékoliv činnosti, která vyžaduje dlouhodobé soustředění (třeba studium VŠ)
4.	Vnímavost k emocím jiných lidí (empatie) otevírá brány k vzájemnému porozumění a je základem morálního jednání a altruismu
5.	Umění mezilidských vztahů (viz níže - interpersonální inteligence)
Negativní emoce: hněv, úzkost, melancholie
City by neměly být ani potlačovány ani přeháněny, měly by být přiměřené situaci. I negativní emoce mají své místo v životě, jako nezbytný protiklad k těm pozitivním str. 64. Rozhodně se jim však člověk nesmí poddávat víc než je vhodné. To je o to těžší, že každá nálada zkresluje naše vnímání světa a sama sebe tím podporuje a zesiluje. Tak naštvaný člověk vidí za vším nepřátelské úmysly vůči sobě, zatímco úzkostlivému řidiči se vybavují jen samé katastrofy a bouračky a tisíce jízd bez nehod jsou zapomenuty.
Bylo zjištěno, že zhruba 16% populace automaticky potlačuje negativní emoce a snaží se je “přebít” pocity pozitivními, aniž by si toho byli vědomi (činnost prefrontálních laloků).

Hněv O hněvu a zlosti viz str. 65-71 je zlou emocí, které podléháme nejsnáze, protože na rozdíl od ostatních nám dodává energie a pocitu síly. Navíc má nepříjemnou schopnost neustále se stupňovat. Vyvolává totiž fyziologickou změnu, která může přetrvávat i několik hodin či dní, a která dále snižuje práh hněvu, tj. čím víckrát jsme byli v poslední době rozzlobeni, tím snáze a silněji se rozhněváme znovu. To může vést až k výbuchu zlosti, který už je nekontrolovatelný rozumem, s možnými tragickými, nikým nechtěnými, následky. Proto bychom mu měli hned zpočátku vzdorovat. Místo abychom rozvíjeli hněvivé myšlenky o příčině naší zlosti a proklínali celý svět, měli bychom se snažit vidět ji i z jiného úhlu a hledat pro ni přijatelnou omluvu, nebo si alespoň najít nějaké příjemné místo a počkat, až vztek vyvane. Oblíbená metoda vybití vzteku se, na základě výzkumů, ukázala neúčinnou či dokonce vztek podporující.

Úzkost a obavy O úzkosti viz str. 71-75 nejsou samy o sobě špatné. Udržují nás bdělé a připravené na potíže, vedou k hledání řešení reálných či potenciálních problémů. To však platí jen pokud zůstávají v rozumných mezích, s ohledem na realitu a pravděpodobnost potíží. Pokud se však stane, že se pohybujeme v kruhu starostlivých myšlenek, od obavy k obavě, bez hledání řešení, bez naděje, jedná se o stav chorobný (chronická starostlivost). Extrémním případem jsou různé fobie. Je zapotřebí vzdorovat takovým myšlenkovým pochodům, přistupovat k obavám se zdravým skepticismem hned v okamžiku vzniku, případně může pomoci i relaxace (uvádí tělo do stavu neslučitelného s fyziologickým stavem odpovídajícím úzkosti). Chorobné starosti vznikají bez účasti vědomí mírnou aktivací amygdaly, proto není lehké se jich zbavit.

Smutek, melancholie a deprese O melancholii apod. viz  str. 75-80 jsou pocity, kterých se lidé snaží zbavit nejvíce. Nejsou vždy zlé - přiměřený zármutek je prospěšný, dává nám příležitost vyrovnat se s jeho příčinou. Příliš často se však stává, že jim lidé příliš podléhají, místo aby využili jejich očišťující schopnosti. Pak je třeba zasáhnout – snažit se vidět příčinu z jiného, optimističtějšího pohledu, porovnat se s lidmi kteří jsou na tom ještě hůř, naplánovat si nějaký snadný úspěch (např. provést dlouho odkládanou domácí práci), pomáhat druhým (člověk při tom zapomene na sebe a své starosti), odvést myšlenky od sebe. U lidí nepřivyklých sportu pomůže fyzický pohyb (funguje na stejném principu jako relaxace při úzkosti).
Stav proudění
je psychický stav naprostého soustředění, v němž podáváme ty nejlepší výkony jakoby bez zjevného úsilí, stav, kdy jsou emoce dokonale zapojeny do služeb určité aktivity. Člověk si připadá jako by jednal někdo jiný a on byl jen pozorovatelem. Je pro něj charakteristický “spontánní potěšení, půvab a výkonnost.” str. 94 Pozornost je tak soustředěná, že člověk nevnímá nic než činnost samu, mysl je oproštěna od rušivých myšlenek.
Do stavu proudění lze vstoupit při provozování činnosti, která je složitá a vyžaduje koncentraci, ale přitom není příliš složitá či nová.
Kořeny empatie
Pro vývoj citového života dítěte je nesmírně důležitá citová sladěnost mezi ním a matkou, tj. matka musí pravidelně dávat najevo že ví, jak se dítě cítí. Jinak dítě na neúčinné emoční projevy rezignuje.
Později záleží na tom, jak se lidé kolem dítěte chovají k němu a k sobě navzájem, co se projevů citů a řešení emočních krizí týče. Je dobré, hovoří-li rodiče s dítětem o pocitech od začátku (např. říkají “To bolí, nedělej to.” místo “Nesmíš!”). Ačkoliv je empatie částečně biologicky kódována, silně závisí na vývoji v raném dětství.
“Soucítit znamená mít rád” str. 107; empatie je základem etického postoje protože vede k posouzení situace z pozice případné “oběti”. Psychopati a řada pedofilů a lidí páchajících brutální násilí na vlastní rodině postrádají – alespoň ve chvíli zločinu -  schopnost vcítit se do své oběti. Jde přitom o vcítění se které u většiny lidí proběhne automaticky, bez jakékoliv snahy (v tomto případě se jedná o poměrně intenzivní a jednoduché emoce).
Sociální umění
Způsoby projevování citů na veřejnosti se liší od kultury ke kultuře. Někdy jsou projevy potlačovány, jindy přeháněny, někdy dojde k nahrazení nepřijatelné emoce jinou, předstíranou. Všude však hraje nesmírně důležitou roli “emoční přenos” čili nakažlivost emocí. Při každém setkání vysíláme emoční signály K emočnímu přenosu nejspíš dochází tak, že tělo napodobuje na nepostřehnutelné úrovni fyzické citové projevy partnera, kteréžto projevy vedou ke vzniku oné emoce., které ovlivňují našeho partnera. Emočně výraznější jedinec tak může nevědomky přenést svou náladu na svůj protějšek a dochází k synchronizaci nálad. Ta se může projevovat i drobnou koordinací pohybů konverzujících která jakoby potvrzovala dosaženou synchronizaci.

Interpersonální (sociální) inteligence zahrnuje následující: Str. 118
1.	organizace skupiny – koordinace a iniciace činnosti skupiny
2.	dojednávání řešení a závěrů – talent prostředníka, umění kompromisů
3.	osobní spojení – schopnost vcítit se do situace jiných lidí a navázat s nimi spojení
4.	sociální analýza – schopnost rozlišovat a chápat lidské city, motivaci, starosti a zájmy

Lidé se silně rozvinutou sociální inteligencí, ale nedostatečným ohledem k vlastním citům a zájmům jsou “společenskými chameleony” – chovají se tak, jak to jejich současnému společníku vyhovuje, přejí si se všemi vycházet. Proto jsou oblíbeni, avšak díky své “bezpáteřnosti” mají problémy navázat hluboké a dlouhodobé vztahy.
Emoční inteligence v praxi
Více emoční inteligence by se mělo vnést do hádek, ať manželských či na pracovišti, neboť příliš často sklouzávají k neplodné a vysoce negativní přestřelce kritiky. Především by kritika činu – z níž většina hádek pochází – neměla přejít v kritiku charakteru činitele, protože, zvláště jedná-li se o tak destruktivní emoce jako opovržení, to vyvolá pocit zahanbení, viny, neschopnosti a nelásky, což vede daleko spíš k emoční sebeobraně než ke snaze o pochopení, řešení situace či snahy o nápravu. Je zapotřebí dbát aby se spor udržel u jednoho konkrétního tématu, umožnit si navzájem projevit svůj názor, dát najevo že partnera posloucháme a bereme jeho argumenty a pocity v potaz. Nejlepší návod na formulaci stížnosti (příp. s menši obměnou) je “XYZ”: “Když jsi udělal(a) X, měl(a) jsem z toho pocit Y. Byl(a) bych radši, kdybys udělal(a) Z.” str. 144 V otevřené komunikaci rozhodně není místo pro vyhrožování, napadání, urážky, ani žádnou z forem klasické obrany jako výmluvy, popírání zodpovědnosti, protiútok či prostá ignorace partnera. 

Stále více manželství končí rozvodem. Kde je chyba? Klesá společenský tlak na udržení rodiny a tak snáze podléhá vnitřním tlakům. Jednou z příčin nedorozumění je odlišnost citových světů mužů a žen. Muži si cení nezávislosti a soběstačnosti a nejsou zvyklí hovořit o citech. Zato ženy si zakládají na vzájemných vztazích a citových poutech a tedy je komunikace o emocích nelehká. Stěžuje-li si žena, nežádá praktické řešení, jen chce být vyslechnuta a pochopena. Ale to muž nechápe a cítí se ublížen když je jeho řešení, byť sebelepší, odmítnuto. Pro harmonický vztah si musí oba uvědomit příčinu svých nedorozumění a aktivně se snažit pochopit emoční svět toho druhého. 

Emoční výchova
Výchova dětí
Rodinný život je naší první školou emocí, kde se učíme co si o nich myslet, jak na ně reagovat a jak je projevovat. Dobří rodiče se snaží objevit emoci za chováním svého potomka a ukázat mu alternativní pozitivní způsoby jak je vyjádřit či ztišit. Je špatné, pokud si rodiče vůbec neuvědomují pocity dítěte, nebo pokud si je uvědomují, ale neberou v potaz, a dítě vychovávají spíš pomoci síly než porozumění (např. místo aby dítěti pomohli ztišit se, tak mu nežádoucí emoci prostě zakážou). Ani příliš tolerantní postoj nepřináší nic dobrého. Dítě by mělo být vedeno k tomu, aby si bylo vědomo svých emocí a dokázalo je ovládat. Emoční průprava je důležitá rovněž pro úspěch ve škole – dítě nastupující do školy by mělo umět čekat, podrobit se pokynům, požádat učitele o radu, projevovat své potřeby a dobře vycházet s ostatními dětmi.
Temperament je dán geneticky a nelze změnit introverta v extroverta či pesimistu v optimistu. Přesto je výchova zodpovědná za to, zda přirozené sklony dítěte zeslabí či zesílí. Dítě se rodí s podstatně víc neurony než bude potřebovat a následně dochází k “tříbení” kdy jsou neužívaná spojení zrušena a naopak ta frekventovaná mohutní. Opakovaná pozitivní zkušenost může povzbudit ostýchavé dítě k tomu, aby překonalo svou vrozenou bázlivost. Pokud jsou však jeho rodiče přehnaně ochranářští, tak naopak jeho nesmělost jen násobí.
Emoční výchova musí být přirozeně uměřena stupni emoční vyspělosti dítěte. Každá emoce má svůj daný čas kdy vstoupí do života dítěte a nemá smysl na ni působit před tím. Vývoj řady důležitých emočních center probíhá až do pozdního věku (např. frontální laloky se vyvíjí až do věku 16-18 let).
Emoční vyspělost působí rovněž jako účinná prevence mnoha aktuálních problémů společnosti – rostoucí kriminalita a násilnosti mládeže, rostoucí spotřeba drog, rozvodovost. Tyto problémy jsou následkem toho, že lidé a především mladí neznají jiný způsob řešení než násilí a nedokáží vycházet s lidmi kolem sebe ani se svými city, což je vede do společnosti vyvrhelů a k drogám.
Trauma a nové emoční učení
Děsivé, traumatické zážitky (katastrofy, únos …) se silně vrývají do paměti a mohou vést k tzv. post-traumatické stresové poruše (PTSD, post-traumatic stress disorder). Ta se projevuje tím, že dochází k výraznému snížení prahu dráždivosti pro poplachovou reakci, tj. reakce příslušející k oné traumatizující události je vyvolána i podněty, které ji připomínají jen vzdáleně (záblesk nože, vibrace nádobí při přejezdu vlaku). Trauma se objevuje ve snech, lidé trpí úzkostí.
Za normálních okolností, setkává-li se člověk opakovaně s faktorem vyvolávajícím strach v situacích, kdy není třeba se bát, dochází k přirozené korekci neoprávněného strachu, až nakonec obavy úplně vymizí. Tento proces však nefunguje u PTSD a musí být nahrazen aktivním učením, nejlépe za asistence psychoterapeuta. Prvním krokem je obnovení pocitu bezpečí, následuje vzpomínání na podrobnosti traumatizující události a oplakávání ztrát s ní spojených a nakonec dojde k obnovení normálního života. Léčba je podstatně těžší, je-li trauma spojeno s pocitem bezmoci, tj. ani zpětně nelze než konstatovat že nebylo v moci oběti cokoliv změnit. Takový pocit vede mj. k ztrátě přirozené důvěry ve svět a víry v moc nad svým osudem. 

