
Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá pojmem energie v souvislosti s interpersonálním 

vnímáním v kontextu hovorového jazyka. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda vnímáme 

hladinu energie u ostatních osob stejně. Teoretická část začíná etymologickým výkladem 

slova energie, na nějž navazuje přehled vědeckých disciplín a jejich výkladů energie. Stěžejní 

roli hraje v této kapitole energie v psychologii, ve které je pojem nejprve uchopen z hlediska 

psychometrie a psychologie osobnosti. Poté jsou popsány psychologické teorie, které 

s pojmem energie pracují v klinické oblasti. Poslední kapitola teoretické části se dotýká 

neverbální komunikace a sociální kognice.  

Výzkumná část je rozdělena na dvě části, kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní 

část pomocí korelační studie ověřuje, na kolik je pojem energie ve vztahu k člověku reliabilní 

a validní. Respondenti shlédli 8 krátkých videí, na nichž byl zachycen rozhovor moderátora 

s různými osobami mužského i ženského pohlaví. Následně měli za úkol hodnotit hladinu 

energie osob na videu na Likertově škále od 1 do 10. Shoda posuzovatelů vypočítaná pomocí 

Kendallova W se pohybuje okolo 0,3. Tato hodnota nedostačuje na to, abychom mohli říct, že 

je slovo energie reliabilním a validním konstruktem. Zároveň bylo pomocí  Social 

Relationship Modelu analyzováno, na kolik se do hodnocení promítá efekt hodnotitele, 

hodnoceného a jejich vzájemného vztahu. Největší část je dána vztahem mezi hodnoceným a 

hodnotitelem (60%), do které se započítává i statistická chyba výpočtu. Následuje efekt 

hodnoceného (26%) a efekt hodnotitele (14%). Mimo byly dalšími statistickými metodami 

zkoumány ostatní vlivy, jako je pohlaví, sebehodnocení a verbální komunikace. Z nichž se 

statisticky signifikantně do hodnocení promítá sebehodnocení energie v den vyplňování 

dotazníku.  

Kvalitativní část byla zaměřena na bližší pochopení toho, jak je slovo energie 

v hovorové řeči obecně vnímáno. Respondenti v polostrukturovaných rozhovorech odpovídali 

to, co jejich energii ovlivňuje a jak kolísá její hladina. Zároveň měli mimo jiné vysvětlit, co 

pro ně energie znamená a jak by popsali člověka energického.  

V tomto výzkumu nebylo nalezeno objektivní hodnocení energie u ostatních lidí. 

Namísto toho bylo diskutováno, proč lidé vnímají slovo energie subjektivně. Pojem energie je 

v přirozeném jazyce tak široký, že nelze vytvořit exaktní definici.  
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