Rozdělení populace podle inteligence
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Žonglování s pojmy inteligence, debil, či zdravý rozum, se stalo v médiích již folklórem. National Geographic
dokonce uveřejnil studii, že voliči pravice jsou hloupější než voliči levice.

Ministr Babiš po krajských volbách v roce 2016 řekl:„Je vidět, že naši voliči jsou
inteligentní.“ Jeho předchůdce ministr Kalousek použil pojem debil jako součást
pozdravu. A nedávno jeden polský řidič v europarlamentu prohlásil, že muži jsou
inteligentnejší než ženy. Asi nečetl studii profesora Furnhama.
Jak to ale s tou inteligencí vlastně je? Co je to inteligence?
Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je dispozice pro myšlení,
učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem.
Vytvořil jsem pro Vás tabulku, ve které je vidět rozložení intelektu v populaci. Počítal
jsem s populací České republiky s přibližně 10 553 800 obyvateli.
Chtěl bych podotknout, že výsledky jsou čistě teoretické, určené na základě
statistických výpočtů, kde směrodatná odchylka σ = 15.
Pojem míra inteligence byl zaveden v roce 1912 německým psychologem Williamem
Sternem, který ji definoval jako poměr „mentálního věku“ a věku skutečného.
Pokud by desetileté dítě mělo intelektuální schopnosti na úrovni dítěte třináctiletého,
jeho IQ by bylo rovno 130 (100x13/10). Při testování se používaly úlohy rozčleněné
podle toho, jak staří jedinci je jsou v průměru schopni zvládnout. Mentální věk se pak
určil podle nejnáročnějších úloh, které byl testovaný schopen adekvátně řešit. Tento
vzorec však lze jen těžko používat pro dospělé, zejména proto, že biologický věk
roste lineárně a mentální nikoliv. Staří lidé by tedy získávali velmi nízké hodnoty IQ,
což může být zcela v rozporu s jejich schopnostmi.

Slaboduchých a mentálně retardovaných obyvatel je přibližně 25 %. Nadprůměrně
inteligentních je stejné množství. Přibližně 50 % obyvatel spadá do kategorie průměr.
Jak je z tabulky vidět, lehká mentální retardace, původně označována jako debilita,
postihuje 235 573 obyvatel ČR. Z důvodu velmi pejorativního, se označení debilita již
nepoužívá.

Lidé s IQ nad 130 mohou být členy společnosti Mensa, jedná se přibližně o 240 100
obyvatel ČR. Jen pro zajímavost, Mensa ČR má 4 400 členů, což je pouze 1.8 %
možných členů.
Členy TNS(Triple Nine Society) se mohou stát lidé s IQ nad 150, jedná se přibližně o
4 528 obyvatel ČR.
A to by mohl být pohádkykonec.
Ale i mince má dvě strany. Co takové EQ?
Emoční inteligence se týká především propojení našeho charakteru, morálního
instinktu a citu. Tímto typem inteligence se zabývá mimo jiné americký
psycholog Daniel Goleman.
Je důležitější EQ, nebo IQ?
Dokážete se vcítit do druhého člověka?
Víte jak pokořit faleš, lhostejnost a bezcitnost?
Jde to slušně a bez nenávisti?
Diskutujete pod články uveřejněnými v elektronických médiích empatycky?
Dokážete se přenést přes hrubku v předchozí větě?
Je Vám bližší prostá venkovská babička s otevřeným srdcem, nebo vysokoškolsky
vzdělaný deprivant, schopný nechat zvaporizovati vlastní matku?
Je Vám bližší usměvavá, pohodová společnost u politého dřevěného stolu, nebo
inteligentní pseudo“j“elita kující pikle u bílých ubrusů?
Jsou Vám bližší Šmoulové, nebo Gargamel?
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