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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 nějţ navazuje přehled vědeckých disciplín a jejich výkladů energie. Stěţejní 

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 nichţ byl zachycen rozhovor moderátora 

s různými osobami muţského i ţenského 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, ţe 

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 nichţ se 

statisticky signifikantně do hodnocení promítá sebehodnocení energie v den vyplňování 

dotazníku.  

Kvalitativní část byla zaměřena na bliţší 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, ţe nelze vytvořit exaktní definici.  

 

Klíčová slova: energie, interpersonální vnímání, sociální kognice, shoda posuzovatelů 

  



Abstract 

 This master thesis is dealing with the term „energy“ in relation to interpersonal 

perception in the context of natural language. The main research question is, how we perceive 

the level of energy in humans and if there is a general agreement about that. The theoretical 

part starts with an etymological explanation of the word energy, which follows an overview 

of scientific disciplines and their explanation of energy. The emphasis in this chapter is put on 

energy in psychology, in which the concept is first grasped in terms of psychometry and 

personality psychology. Psychological theories, which work with the concept of energy in the 

clinical field, are then described. The last chapter of the theoretical part is about non-verbal 

communication and social cognition. 

The research part is divided into a quantitative and a qualitative part. The quantitative 

part, using a correlation study, verifies to what degree the word energy in relation to humans 

is reliable and valid. The participants saw 8 short videos, where they observed interviews with 

different person. After that they rated the level of energy of the observed person on the Likert 

scale from 1 to 10. The judgers´ agreement calculated with Kendall´s W is 0,3. This value is 

not high enough to conclude, that the word energy is a valid and reliable construct. With the 

help of the Social Relationship Model (SRM) and the Half-Block-Design the influence of 

judgers (actor effect), judged person (partner effect) and their relationship on the evaluation 

was analysed. The biggest part of the evaluation is influenced by the relationship and the 

statistical error (60%), followed by the partner effect (26%) and by the actor effect (14%). 

Furthermore the study investigates, if gender, verbal communication and self-rating of the 

energy level play a significant role. The self-rating of the energy level at the day of filling out 

the questionaire had a statistically significant influence on the video ratings. 

The qualitative part was focused on a better understanding, how the word energy is 

perceived in natural language. Participants answered, what the biggest positive and negative 

influences on the level of their energy are. They had to explain, what the word energy means 

for them and how they would describe an „energetic“ person.  

In this research no objective evaluation of the perception of the energy level in humans 

could be found. Instead reasons, why people perceive energy very subjective, are discussed. 

In the natural language, the term „energy“ is so wide, that no exact definition can be made. 

Key words: energy, interpersonal perception, social cognition, agreement of judgers  
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1. Úvod 

Energie, slovo, které v kaţdém člověku vyvolá jiné asociace. Pro někoho je běţná věc, se 

kterou se setkává dennodenně v práci, pro některé cosi tajemného, okem nespatřitelného a 

nehmotného. Energie má v našem ţivotě mnoho podob, vyskytuje se v různých formách a je 

přítomna v různých situacích. Bez energie by dokonce ţádný ţivot nebyl, protoţe by 

neexistovala síla, která by uváděla věci do pohybu. Na energii můţeme pohlíţet z různých 

úhlů, podle toho, v jaké vědecké oblasti se nacházíme. Něco jiného bude toto slovo znamenat 

pro fyzika, něco jiného pro chemika či pro filozofa. Rozhodla jsem se tématu energie věnovat 

svou diplomovou práci a podívat se na něj z hlediska psychologického, tedy ve vztahu 

k člověku.  

K tématu energie a tělesné energie člověka jsem se dostala přes zájem o techniky zaměřené na 

práci s tělem a přes velkou lásku k tanci a pohybu. Od malička mě baví zkoumat vlastní tělo, 

pohyby, reakce a jeho proměnlivost v závislosti na psychickém i fyzickém zdraví. S tím 

souvisí i kolísání hladiny energie, a to jak v cyklu dnů či ročních období, tak v různých 

ţivotních etapách. Na mysli mi tak vytanuly otázky, zda i ostatní lidé vnímají, kdy mám 

energie hodně a kdy málo, a jak to na ně působí? A koho já vnímám jako člověka energického 

a kdo mi naopak přijde spíše skleslý a proč?  

V teoretické části diplomové práce se chci podívat na to, jak na energii nahlíţí různé vědecké 

disciplíny a jakým způsobem toto slovo pouţíváme v mluvené řeči. Bude následovat průřez 

historií psychologie a názorů významných osobností, které se tělesné energie nějakým 

způsobem ve svých konceptech věnují. Jedná se zejména o představitele přístupů 

orientovaných na tělo (A. Lowen, W. Reich, D. Boadella), kteří ve své práci čerpali i ze 

Sigmunda Freuda. Poté se zaměřím na téma tělo jako prostředek komunikace, tělo, které 

svými neverbálními signály vysílá velké mnoţství informací k ostatním lidem. Ti tyto signály 

určitým způsobem vnímají a dekódují. Interpersonálnímu vnímání bude tedy věnována 

poslední kapitola teoretické části. 

Na teoretickou část naváţi částí výzkumnou. Slovo „energie“ se v psychologii vyskytuje 

v různých teoriích, nicméně ve vědecké oblasti na něj naráţíme zřídka. Myslím si, ţe hlavním 

důvodem můţe být to, ţe je to psychologicky těţko uchopitelný koncept a je obtíţné jej 

postihnout v celé šíři. Proto jsem se rozhodla zaměřit na význam slova energie v hovorovém 
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jazyce. Hlavním cílem mého výzkumu je pomocí korelační studie zjistit, zda se lidé shodnou 

na tom, jakou hladinu energie mají ostatní lidé. Druhým cílem je pak pomocí rozhovorů 

prozkoumat, jak lidé slovo „energie“ vnímají a jak jej vysvětlují.  

Téma „energie“ či „tělesné energie“ v kontextu interpersonálního vnímání je nepříliš 

probádanou oblastí. Coţ na jednu stranu poskytuje svobodu v tvorbě a zkoumání, na druhou i 

úskalí toho, ţe není příliš „o co se opřít“. Neexistuje mnoho výzkumů, na které by se dalo 

navázat či vodítek, jak koncept uchopit. Tato diplomová práce pro mě byla výzvou, ale jsem 

moc ráda, ţe jsem se do toho pustila. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat za umoţnění 

výběru tohoto témat, psaní teoretické části i realizace praktické části mě bavily.  
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2. Energie jako slovo 

„Většina lidí nikdy neběţí na první dech dostatečně daleko, aby zjistili, ţe mají dech druhý. 

Udělejte pro své sny všechno, co můţete, a budete překvapeni, kolik v sobě máte energie.“ 

(“Citáty Williama Jamese”, 2016) 

2.1 Etymologie slova energie 

Slovo energie je v českém jazyce pouţíváno v běţném hovoru a jedná se o slovo 

cizího původu. Dle etymologického slovníku se do jazyka českého dostalo přes jazyk 

francouzský a latinský, ale svůj původ má v řečtině. „Enérgeia“ (ɛnɛrgɪjɛ) znamená v řečtině 

„sílu“, jinak řečeno „působnost“. Vzniklo sloţením předpony en- (ἐν-) a podstatného jména 

„érgon“ (ἔργον), coţ znamená „dílo“, „čin“, „práce“. Přídavné jméno „energós“ (ἐνεργός) 

pak vyjadřuje vlastnost, tedy něco či někoho, kdo je „činný“, „pracující“ či „výkonný“ 

(Rejzek, 2011).  

Stejnou cestou se slovo energie dostalo i do jiných jazyků. S drobnými změnami ve stavbě 

slova se energie ve stejném významu pouţívá v mnoha světových řečech („energy“ v jazyce 

anglickém, „die Energie“ v jazyce německém, „énergie“ ve francouzštině a „energía“ ve 

španělštině).  

 

2.2 Význam slova energie 

Slovo energie je v běţné konverzaci pouţíváno v různých souvislostech. Pokud se 

podíváme do nového vydání slovníku cizích slov, nalezneme v jazyce českém dva 

nejzákladnější významy. Energie je za prvé „fyzická, technická míra různých forem pohybu 

hmoty projevující se jako její schopnost vykonávat práci“ a za druhé „aktivní, činorodé 

zaloţení lidské povahy, ráznost, rozhodnost (kolektiv autorů, 2008, s. 168)“. 

Dalo by se shrnout, ţe na jedné straně slovo energie označuje měřitelnou a definovatelnou 

vlastnost objektů. Energie jako taková je pak předmětem zkoumání exaktních věd, tedy 

fyziky, medicíny, chemie a biologie. V tomto významu se v běţné komunikaci objevuje ve 
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větách typu „naše nová pračka spotřebuje mnohem více energie neţ ta stará“, či v odborné 

terminologii například ve větě „jeho energetická dysbalance je dána nevyváţenou stravou.“  

Na straně druhé pouţíváme slovo energie ve vztahu k ostatním lidem nebo k nám samotným, 

ale nemyslíme tím přímo měřitelnou vlastnost. Občas slýcháme, ţe někdo o někom prohlásí, 

ţe to je člověk „energický“, nebo ţe „má hodně energie“. Někdy to tvrdíme i sami o sobě, 

kdyţ říkáme „dneska teda nemám vůbec ţádnou energii“. Energie je ve vztahu k osobnosti 

člověka chápána buď jako stálý rys lidské povahy (označované podstatným jménem 

„energičnost“) anebo slovo energie pouţíváme, kdyţ chceme popsat náš aktuální stav (hodně 

či málo energie). Význam slova energie v tomto případě však není tak jasně ohraničený jako 

v případě předchozím. Jak se projevuje člověk energický nebo někdo, o kom tvrdíme, ţe má 

energie málo? Popisujeme to všichni stejně? Myslíme tím spíše energii fyzickou či 

psychickou, případně obojí dohromady? A shodneme se ostatními na tom, kdo má energie 

málo či hodně?  

Hlavním cílem empirické části této diplomové práce je prozkoumat, co si lidé pod slovem 

energie ve vztahu k člověku vybavují, jak ho chápou a vnímají. Právě proto, ţe se energie 

objevuje v mnoha vědních disciplínách v různých souvislostech, můţe mít i kaţdý člověk svůj 

vlastní koncept.  

  



13 

 

3. Energie z pohledu různých vědních disciplín 

 Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, slovo energie se vyskytuje v mnoha vědních disciplínách 

v rozličných formách. Energie jako taková je sama o sobě velmi proměnlivá. Napříč vědními 

disciplínami se volně přetváří, například z elektrické na chemickou či mechanickou a naopak. 

Je neuvěřitelné, kolik takových procesů a forem na našem světě existuje a je téměř nemoţné 

je zachytit v celé jejich šíři. Přesto se nyní pokusím shrnout základní pohled na energii 

z různých vědních disciplín.  

Začnu u věd exaktních, a to jmenovitě u fyziky. Následovat budou energetické procesy na 

molekulární úrovni, které jsou předmětem zkoumání biochemie. Z energie buňky se dostanu 

k energii lidského organismu a medicíně. Následovat bude stěţejní část, energie z pohledu 

psychologie, a to jak klinického, tak psychometrického. Průřez vědních disciplín pak bude 

uzavírat pohled filozofický.  

 

3.1 Fyzikální pojetí energie 

Fyzika, exaktní vědní disciplína definuje energii jako „fyzikální veličinu, která 

charakterizuje formy pohybu hmoty“, značí se velkým písmenem [E] a její jednotkou je joule 

[J] (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009). Definice, jak ji známe dnes, procházela 

dlouholetým vývojem. Významným obdobím pak bylo 19. a 20. století, kdy byly popsány 

různé formy energie, coţ zapříčinilo rychlý rozvoj v oblasti dopravy a elektrotechniky. Díky 

tomu můţeme dnes vyuţívat mobilní přístroje, létat letadlem a rozsvítit si ţárovku uprostřed 

noci.  

3.1.1 Historický přehled 

 Za nejslavnějšími vynálezy související s energií stojí významní vědci, kterými byl 

například Thomas Alva Edison, objevitel ţárovky, či konstruktér parního stroje, James Watt. 

Úvahy o hybné síle však sahají aţ k Aristotelovi, kterému je připisován vznik slova energie 

spojením předpony –en se slovem –érgon (Kalligas, 2012).  
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Aristoteles (in Kalligas, 2012) tvrdil, ţe příčinou toho, ţe se věci přetváří a hýbou, je vţdy 

určitá potencialita, která je nezbytná pro kaţdou změnu. Změna nastává tehdy, kdyţ se tato 

potencialita aktivuje a u objektu dochází k aktualizaci, přetváření. V momentě, kdy je objekt 

„aktualizovaný“, se potencialita vytrácí. Semínko v sobě obsahuje potencialitu, aby z něj 

vyrostla květina a došlo tím k aktualizaci. Květina je pak aktualizovaným objektem, tedy 

něčím, co Aristoteles nazýval „energeia“ (Kalligas, 2012).  

Významným mezníkem pro definování energie bylo 17. století, ve kterém Wilhelm Leibniz 

navrhl pouţívání výrazu „vis viva“, čili ţivé síly, kterou popsal jako součin hmoty objektu a 

jeho rychlosti. Na rozdíl od Aristotelova pojetí byla tato ţivá síla pojímána jako něco, co se dá 

hypoteticky změřit a je vykonáváno ţivými subjekty (Calle, 2005).  

Termín energie v moderním slova smyslu pak poprvé pouţil Thomas Young v roce 1807. Ten 

si uvědomil, ţe i neţivé věci, jako je například vítr, mají určitý potenciál k vykonávání práce. 

Na něj pak navázal Gustave-Gaspard Coriolis s definicí kinetické energie a Wilhelm Rankin 

s popsáním potenciální energie (Frontali, 2014). Během 19. a 20. století bylo objeveno mnoho 

vynálezů souvisejících s energií, od jiţ zmiňovaného parního stroje přes elektron aţ po první 

počítač. 

3.1.2 Druhy energie a její přeměna 

 Kaţdý objekt je z hlediska fyziky energetickým systémem, jenţ má různé druhy 

energie. Celková energie systému můţe být popsána mnoha způsoby. Záleţí vţdy, v jaké 

oblasti fyziky se nacházíme. Klasická mechanika rozlišuje mezi energií mechanickou, 

potenciální a kinetickou. Kaţdý hmotný bod má mechanickou energii, jestliţe se pohybuje 

vzhledem k určité vztaţné soustavě. Poté mluvíme o energii kinetické (pohybové), 

charakterizující „pohybový stav hmotného bodu nebo tělesa vzhledem ke zvolené soustavě 

(Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009, s. 52)“. Pokud se hmotný bod nachází v silovém poli 

jiných těles, disponuje potenciální (polohovou) energií, která charakterizuje vzájemné silové 

působení těles. Tíhová potenciální energie pak určuje tento vztah subjektu vzhledem 

k povrchu Země (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009).  

Potenciální energie se u všech mechanických dějů mění v kinetickou a naopak. Jev se dá 

vysvětlit pomocí vodopádu. Těsně předtím, neţ začne voda padat dolů, má určitou potenciální 



15 

 

energii. Pádem se tato energie přeměňuje na kinetickou (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 

2009).  

Kromě mechanické, potenciální a kinetické, existují další formy energie, které vznikají a 

přeměňují se během určitých jevů. Při pádu talíře na zem a jeho rozbití vzniká energie 

deformační a zároveň energie akustická, jeţ způsobí hluk. Automobil by nebyl schopen jízdy 

bez chemické energie v podobě spalování pohonné hmoty a energie elektrické, kterou 

vydávají akumulátorové baterie při startování auta. Akumulátory jsou pak mimo jiné zdrojem 

elektrické energie pro světlomety, čímţ dochází ke vzniku světelné energie a tepelné energie. 

To se jiţ nacházíme na poli termodynamiky. Interakcí částic můţeme vytvořit velké mnoţství 

energie, nazývající se atomová či jaderná (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009). 

V neposlední řadě existuje i energie gravitační, jejíţ objevení je přisuzováno Isaacu 

Newtonovi jiţ v roce 1687 (Newton, 1822). 

3.1.3 Jednotky měření a vztažná soustava 

 Energie má své formy, můţe se přeměňovat, spotřebovávat i ukládat (například ve 

formě elektrické baterie). Mimo to však můţeme energii různými způsoby měřit. Její základní 

jednotkou je joule. Ten je definovaný jako práce vykonaná silou jednoho Newtonu působící 

po dráze jednoho metru ve směru pohybu. Výkon či efektivita takové práce je pak vyjádřená 

jednotkou watt. Podle různých druhů energie existují i jiné jednotky, ampéry a volty pro 

měření elektrické energie, kalorie a kilojouly pro měření energie v rámci ţivých organismů 

(Bodanis, 2009).  

Energii můţeme měřit a sledovat v rámci dějů v jedné místnosti (tedy přenesení míče ze země 

na stůl), ale rovněţ v rámci vztahů mezi vesmírnými tělesy. Velkým zdrojem energie pro 

Zemi je Slunce. Energie z jeho středu se dostává na povrch a poté je vyzařována do kosmu. 

Jedná se o proces trvající milióny let (McCracken & Stott, 2006).  

3.1.4 Zákon zachování energie a E=mc2 

 Ačkoliv dochází k různým přeměnám energie, zákon zachování energie říká, ţe ji 

nemůţeme „vyrobit“ ani „zničit“, můţeme s ní „pracovat“. Práce, která je z určitého 

fyzikálního pohledu rovněţ kinetickou energií, má jako veličina ve fyzice stejný rozměr i 
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jednotky jako energie. A jedná se tedy o součin síly působící po určité dráze, jehoţ vztah 

určuje vzoreček vzoreček (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009): 

Ek = W = F . s 

Celková energie izolované soustavy zůstává během celého děje stálá. Zákon zachování 

energie se dá vysvětlit pomocí jednoduchých příkladů z běţného ţivota. Pokud zvedneme ze 

země míč a poloţíme jej na stůl, vykonali jsme práci pomocí našich svalů a spotřebovali jsme 

vlastní energii (měřenou v kilojoulech). Práce, která byla zapotřebí k přenesení míče na polici, 

je přeměněna na polohovou energii míče. Pokud míč spadne, jeho polohová energie se mění 

na pohybovou (kinetickou) energii. Po dopadu se tato energie mění na energii pruţnosti, coţ 

se projevuje tím, ţe balon skáče (Kubínek, Kolářová, & Holubová, 2009). 

Pohled na energii z hlediska fyziky zakončím zmínkou o teorii Alberta Einsteina, který 

posunul vědu v této oblasti o velký kus vpřed. V roce 1905 formuloval teorii relativity a 

představil notoricky známou rovnici E=m.c
2
, která udává jiný pohled na souvztaţnost hmoty 

a energie. V této rovnici je celková energie objektu (E) vynásobena jeho hmotností (m) a 

rychlostí světla na druhou (c
2
). V podstatě říká, ţe částice mají kromě potenciální a kinetické 

energie ještě zbytkovou energii. Tímto Einstein poloţil základy jaderné fyziky, protoţe 

vysvětlil proces uvolňování ohromného mnoţství energie při štěpení atomových jader (Calle, 

2005). 
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3.2 Biochemické reakce v organismu 

Hledisko fyzikální pracuje s energií jako s potenciální hybnou silou, která můţe 

vykonat určitou práci. Jiného významu nabývá energie ve světě ţivých organismů - je 

nezbytnou pro přeţití. Aby mohl kaţdý ţivý organismus ţít a přeţít, musí přijímat ţiviny 

formou potravy a pouţívat energii z přeměny přijatých látek k přetransformování a 

reprodukci. Neţ se však přesunu k energetickým procesům v rámci lidského těla, zaměřím se 

na obecné biochemické reakce v organismu a buňkách. 

3.2.1 Energetická rovnováha organismu 

 Kaţdý ţivý organismus, počínaje buňkou, se od neţivého liší jistou mírou 

uspořádanosti. Takovou uspořádaností je myšlen například rozdíl koncentrace iontů na obou 

stranách buněčné membrány, který je základem pro přenos nervového vzruchu. V buňce 

nepřetrţitě dochází k různým látkovým přeměnám a výměnou látek s okolními buňkami. Tato 

rovnováha je tedy neustále narušována, a proto je pro ţivý organismus typický stav 

nerovnováhy. Naprosto rovnováţný stav by byl moţný pouze tehdy, pokud by se jednalo o 

uzavřenou soustavu, coţ neplatí pro buňky mnohobuněčného organismu ani pro organismus 

jako celek (Cerman, Ledvina, & Stoklasová, 2004).  

Buňka a celý organismus mají tedy schopnost udrţovat stabilní vnitřní prostředí 

(homeostázu), i kdyţ se vnější podmínky mění. Aby organismus na vyvaţování této 

rovnováhy zbytečně energii neztrácel, snaţí se neustále o zvýšení své organizovanosti a 

uspořádanosti. Čím větší je uspořádanost a organizovanost, tím lépe organismus odolává 

vnitřním i vnějším vlivům, kterými je například změna teploty či změna koncentrace látek 

(Cerman, Ledvina, & Stoklasová, 2004). Dalo by se tedy shrnout, ţe organismus neustále 

„bojuje“ o nastolení energetické rovnováhy.   

3.2.2 Význam dýchání 

 V organismu rozlišujeme dvě reakce, exogenní a endogenní. Endogenní reakce 

probíhají spontánně a zvyšují neuspořádanost. Opakem jsou reakce exogenní, které 

rovnováhu opět nastolují. Exogenní reakce však neprobíhají spontánně a navíc je jich 

relativně málo. Mezi nejznámější patří hydrolýza adenosintrifosfátu (ATP), při které se 

vytváří energie slouţící jako pohon pro další nezbytné reakce. Tento proces probíhá při 
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dýchání v rámci kaskády chemických reakcí v mitochondriích, coţ jsou organely ţivočišné 

buňky.  

Lidský organismus tedy neustále potřebuje dostatečnou zásobu ATP, který je významným 

energetickým zdrojem. ATP vzniká při aerobní fosforylaci, jeţ navazuje na dýchací řetězec 

(viz. rovnice dýchání). Dýchání je jako nepřetrţitá tvorba ATP nezbytnou podmínkou pro 

ţivot. Po jejím zastavení dochází k přerušení tvorby nervových vzruchů a ustanou všechny 

formy pohybu (Duška & Trnka, 2006).  

6 O2 + 6 C6H12O6         6 CO2 + 6 H2O + ATP (Energie) 

3.2.3 Sacharidy, lipidy, proteiny a energie 

 Dýchání a tvorba ATP není jediným zdrojem energie pro ţivý organismus. Aby byl 

organismus schopen fyziologických funkcí a syntetických reakcí (tedy například zpracování 

potravy), potřebuje energii, označovanou jako „volná energie“. Z určité části ji získává 

zpracováváním ţivin z potravy, z velké části však vyuţívá látek v těle jiţ uloţených (Duška & 

Trnka, 2006).  

Přímým „palivem“ získaným z potravy jsou pro tělo sacharidy, cukry, které představují 

nezbytné ţiviny zejména pro mozek či sítnici. Centrální postavení v organismu zaujímá 

sacharid s názvem glukóza, jejíţ hladina v těle se označuje glykémie. Mezi další cukry 

významné pro tělo patří například fruktóza, amylóza či celulóza (Cerman, Ledvina, & 

Stoklasová, 2004). 

Jako zásobárna energie jsou označovány lipidy, tuky, které se usazují v těle a hrají 

významnou roli při udrţování tělesné teploty. Tuky jsou energeticky velmi bohaté, pokud by 

celková uvolnitelná energie uskladněná v podobě tuku byla uloţena jako sacharid glykogen, 

muselo by váţit lidské tělo o 55 kg navíc (Cerman, Ledvina, & Stoklasová, 2004). 

Na rozdíl od lipidů a sacharidů se proteiny, jakoţto třetí nejvýznamnější ţivina organismů, 

nikde neukládají. Bílkoviny zajišťují pohyb organel a buňky a jsou nezbytné pro pohyb 

veškerých svalů. Mají schopnost přeměny mechanické energie v chemickou a naopak (Duška 

& Trnka, 2006). 
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3.3 Energetické procesy lidského těla a lékařství 

 Energii v organismu můţeme sledovat na úrovni nejmenších struktur, buněk, přes 

orgány aţ po celé lidské tělo. Energii v souvislosti s lidským tělem studuje medicína. A to jak 

biochemické procesy, které v těle probíhají, tak role jednotlivých orgánů, které procesy 

ovlivňují. Lékařská definice energie z Velkého lékařského slovníku shrnuje, co bylo popsáno 

v předchozí kapitole (Vokurka & Hugo, 2015): 

„Energie (E) – fyz. veličina definovaná jako schopnost fyz. soustavy vykonávat práci. 

Je mírou různých forem pohybu hmoty ve všech jejích přeměnách (e. tepelná, 

chemická, mechanická, jaderná, atd.). Organismus vydává e. ve formě chemické, 

mechanické (svalová práce, pohyb) a tepelné (regulace tělesné teploty), avšak přijímá 

ji prakticky jen ve formě chemické (z potravy, ze sacharidů, tuků a bílkovin). Zdrojem 

rychle pouţitelné energie jsou cukry. Hlavní zásobní formou je tuk, v nouzi tělo 

vyuţívá i bílkovin, především ze svalstva (s. 266).“. 

3.3.1 Metabolismus 

 V kapitole o biochemii jsem popsala rozdíl mezi endogenními a exogenními reakcemi. 

Jinými slovy látkové přeměny v těle, díky nimţ dochází k transformaci energie, můţeme 

popsat z hlediska metabolismu.  

Metabolismus je souborem sloţitých enzymových reakcí. Rozlišují se dva děje, a sice 

anabolický, při kterém se uskutečňují syntetické procesy a katabolický, při kterém vznikají 

štěpné produkty a dochází k uvolňování energie ze substrátů. Tyto dva procesy probíhají 

neustále, avšak v určitých vývojových etapách můţe dojít k převaze jednoho z nich. 

Například při hladovění bude převaţovat děj katabolický a při těhotenství děj anabolický 

(Mourek, 2012). Metabolické děje jsou regulovány různými orgány (štítná ţláza, játra) a 

buňkami. Výrazně do něj zasahují neuroendokrinní děje a hormony. Příkladem je hormon 

thyroxin (T4), zvyšující spotřebu kyslíku a produkci tepla ve většině orgánů (Nečas, 2009). 

3.3.2 Energetická bilance lidského těla 

Člověk přijímá do svého těla energii chemicky, a to v podobě potravy. Tu poté 

přeměňuje v různé ţiviny, jeţ tělo vyuţívá pro stavbu nových struktur, nebo je ukládá. Kaţdá 
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látka, kterou tělo ve formě potravy přijímá, má odlišný energetický obsah a poměr mnoţství 

spotřebovaného kyslíku k uvolnění energie. Tento poměr se jinak nazývá energetický 

ekvivalent a slouţí jako ukazatel toho, kolik se z ţivin uvolní energie při spotřebě jednoho 

litru kyslíku. Jako nejvýhodnější se z tohoto hlediska jeví sacharidy, jeţ jsou schopny oproti 

bílkovinám a tukům uvolnit nejvíce energie (21,1 kJ). Druhou charakteristikou je spalné 

teplo, které vyjadřuje celkové mnoţství energie vázané v potravinách. Měří se pomocí 

kaloriometru a jeho hodnota udává hodnotu energie, která se uvolní z jednoho gramu ţiviny 

v kyslíkové atmosféře (pro sacharidy je to cca 17 kJ) (Mourek, 2012). 

Kaţdý lidský organismus má odlišný příjem a výdej kalorií. Vstupuje zde mnoho 

proměnných, které hodnotu ovlivňují. Jednak je to pohlaví, muţi spotřebují energie více, 

neboť mají více svalové hmoty. Dále to je věk, genetické dispozice, výše denní aktivity, apod. 

Jednotným ukazatelem je bazální metabolismus, coţ je „základní energetická přeměna, 

pokrývající dostatečným způsobem všechny vitální funkce za bazálních podmínek (neutrální 

teplota, tělesný a duševní klid, stav nalačno) podle věku, pohlaví, tělesné výšky a hmotnosti) 

(Mourek, 2012, s. 82)“. Výdej energie v tomto stavu je dán pouze fungováním ţivotně 

důleţitých orgánů.  

Celkový energetický výdej pak kromě bazálního metabolismu určuje fyzická aktivita a vliv 

poţití potravy (energie spotřebovaná při trávení). Průměrný denní výdej kaţdého jedince je 

udáván v kilojoulech a určuje přibliţnou denní energetickou spotřebu (u muţů do 50 let se 

hodnota pohybuje okolo 12 000 kJ/den, u ţen do 50 let 9600 kJ/den). Takřka logicky můţeme 

vyvodit, ţe pokud je příjem i výdej v rovnováze, nemění se hmotnost. Problém nastává 

v případě, kdyţ je tato rovnováha nějakým způsobem narušena (Duška & Trnka, 2006). 

3.3.3 Poruchy výživy – energetické dysbalance v organismu 

Z lékařského hlediska se v lidské populaci vyskytuje mnoho patologických procesů, 

které přímo či nepřímo souvisí s energií organismu. Kaţdá nemoc vyţaduje pozornost těla, 

které musí vynaloţit energetické síly na „boj“ proti různým škodlivým látkám.  

Metabolismus člověka můţeme posuzovat z hlediska dvou rovin. Z hlediska kvantitativního, 

kdy se jedná o poměr přijaté a spotřebované energie a z hlediska kvalitativního, coţ značí 

vyváţené zastoupení jednotlivých sloučenin. Tyto dvě roviny jsou však vzájemně propojeny, 

a to i z hlediska patologie. Například cílené hladovění typické pro anorexii vede k tvorbě 
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ketolátek, důleţitému zdroji energie pro různé tkáně. To poté vede k acidóze, jeţ následně 

způsobí fotosenzitivitu (Nečas, 2009).  

Poruch metabolismu je celá řada, od hyponutrice (sníţená výţiva), přes diabetes mellitus aţ 

po albinismus (jedna z poruch metabolismu bílkovin). Nedostatečná výţiva je jevem 

charakteristickým spíše pro rozvojové země. V našich oblastech se mnohem častěji potýkáme 

s nemocemi, při nichţ hraje zásadní roli psychika – s obezitou, mentální anorexií či bulimií. 

Tyto nemoci mají společnou jednu věc, a sice zásadní výkyvy v hodnotě určující naši 

hmotnost tzv. BMI (body mass index). Tento mezinárodní ukazatel udává poměr hmotnosti (v 

kg) na výšku v m
2
 (Nečas, 2009; Mourek, 2012).  

3.3.4 Stresová reakce 

 Energetickou rovnováhu v organismu můţe narušit ještě jeden velmi důleţitý faktor, 

stres. Z fyziologického pohledu je stres zakódovaná nervově-humorální a metabolicko-

funkční odpověď organismu na působení vnějších i vnitřních vlivů, které narušují integritu 

jedince (Bartůňková, 2010).  

Stresová reakce nastává při setkání jedince se stresorem, kdy se organismus připravuje na boj 

nebo útěk. To je spojené s mobilizací organismu a jeho velkou aktivitou, při které dochází 

k velké spotřebě energie. Při alarmové reakci se aktivuje sloţka autonomního nervového 

systému, sympatikus. Dochází ke zvýšení srdeční činnosti, zrychlení dýchání a rozšíření 

zornic. Organismus těmito reakcemi energii ztrácí, a proto na konci reakce nastává fáze 

vyčerpání. V ten moment se aktivuje parasympatikus, dochází ke zpomalení srdeční činnosti, 

dechu a zúţení zornic. Jedinec je velmi unavený, jeví se jako bez energie, neboť v tuto chvíli 

potřebuje energii dočerpat (Bartůňková, 2010).  

Fyziologické projevy organismu jsou při stresové reakci doprovázeny psychickými projevy. 

Stresová reakce a její průběh hraje důleţitou roli v psychologickém pojetí energie, které bude 

popsáno v následujících kapitolách.  

Rozlišujeme pozitivní (eustres) či negativní (distres) stres a různé druhy stresorů (fyzikální, 

chemické či psychosociální). Zatímco ţivočichové reagují na stres barevnou adaptací 

(mimikry) či hibernací (zimní spánek), mezi bezprostřední lidské reakce patří například 
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agresivita nebo úzkost. Reakce trvalejšího charakteru, jakými je posttraumatická psychóza či 

„burnout“, spadají do lékařského oboru psychiatrie (Bartůňková, 2010).  

3.3.5 Energie v psychiatrii 

 Tímto se dostávám k pouţití slova energie v psychiatrii, kde se pouţívá při popisu 

charakteristik jednotlivých onemocnění. Z hlediska obecné psychopatologie nachází slovo 

energie vyuţití zejména u kvantitativních poruch vědomí, kterými jsou somnolence, sopor a 

kóma. U těchto poruch dochází ke sníţení kvality vědomí a útlumu fyziologických reakcí 

vlivem onemocnění, intoxikace či úrazu. Celková energie organismu při těchto stavech klesá, 

pozorujeme zpomalené myšlení, a sníţenou frekvenci tepu i dechu (Češková & Kučerová, 

2006).  

Z hlediska speciální psychiatrie je zajímavé se podívat na vyuţití slova energie ve dvou 

nejvýznamnějších systémech klasifikace, DSM V a ICD-10. V diagnostickém manuálu ICD-

10, který má 267 stran, se slovo energie (angl.. „energy“) vyskytuje 10 krát (World Health 

Organisation, 1992). Najdeme jej u diagnóz schizoafektivní poruchy, kde se stav organismu 

při manické fázi (F25.0) popisuje jako zvýšená energie a při depresivní fázi (F25.1) jako 

sníţená energie. Dále je energie zmiňována v souvislosti s hypománií (F30.0), která je 

charakteristická jako „zvýšení energie a aktivity“ a doprovázená zvýšenou „sexuální 

energií“. U bipolární afektivní poruchy (F31) se střídá manická fáze s depresivní, coţ je 

rovněţ doprovázeno kolísáním hladiny energie. U depresivních jedinců (F32) pak pozorujeme 

úbytek energie. 

V DSM V, který má 970 stránek, se slovo energie (angl. „energy“) vyskytuje 65 krát 

(American Psychiatric Association, 2013). Kromě bipolární poruchy a depresivní poruchy je 

energie zmiňována v souvislosti s poruchami příjmu potravy, zejména anorexií 

charakteristickou sníţeným energetickým příjmem těla. Sníţená energetická hladina je rovněţ 

charakteristická pro pacienty s insomnií a syndromem neklidných nohou. Naopak zvýšená 

energetická hladina je typická pro histrionskou poruchu osobnosti.  

  



23 

 

3.4 Energie z pohledu psychologie osobnosti a psychometrie 

 V lékařství se energie pouţívá v souvislosti s tělem, a to jako měřitelná veličina, 

pokud chceme například spočítat energetický příjem a výdej organismu. V tomto případě 

jsme schopni objektivně určit, který pacient je ještě v normě. Na druhou stranu se energie 

vyskytuje v psychiatrii a slouţí k popisu charakteristických symptomů vyskytujících se u 

diagnóz (např. deprese). To uţ se energie stává pojmem abstraktnějším, závislým na tom, jak 

bude pacienta subjektivně vnímat vyšetřující lékař. V tomto případě uţ se pohybujeme na poli 

psychologie.  

Energii v psychologii jsem rozdělila na dvě části. V části první pohlíţím na koncept energie 

ve vztahu k člověku z pohledu teorie psychologie, a to zejména psychologie osobnosti. 

Energii vnímám z jedné strany jako vlastnost člověka a z druhé strany jako jeho schopnost. 

Energie je spjata i s dalšími sloţkami osobnosti, jakými je temperament či motivace. Tyto 

vztahy se pokusím znázornit a vysvětlit. Na závěr této části budu diskutovat, zda se jedná o 

koncept uchopitelný z hlediska psychometrického. Následovat bude druhá část, a to energie 

v kontextu klinické psychologie a psychoterapie, kde budou zmíněny teorie známých 

osobností.  

3.4.1 „Energičnost“ jako vlastnost 

 Pojem energie pouţíváme ve vztahu k člověku v různých souvislostech. Nejčastěji se 

snaţíme nějakým způsobem zachytit nebo popsat jeho osobnost nebo jeho aktuální stav.  

Kdyţ o někom říkáme, ţe je to člověk „energický“, myslíme tím jeho trvalou charakteristiku. 

Energičnost je v tomto případě vlastnost, stejně jako například přátelskost. Tyto výrazy 

pouţíváme pro popis osoby, u které se na rozdíl od jiných vyskytuje v chování výrazněji a 

častěji. 

Říčan (2007) chápe vlastnosti jako „něco, co člověka disponuje k určitému jednání a 

proţívání (s. 39)“. Kaţdá vlastnost se charakteristickým způsobem projevuje chováním v 

různých situacích a je doprovázena jak verbálními, tak neverbálními znaky. Člověk přátelský 

se bude pravděpodobně chovat ve společnosti velmi komunikativně a bude otevřený kontaktu 

s ostatními. Stejně tak se bude charakteristicky v určitých situacích projevovat člověk 

energický. Autoři Velkého slovníku cizích slov popisují energického člověka jako člověka 

rázného, rozhodného, akčního (kolektiv autorů, 2008, s. 168). 
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3.4.2 Energie jako schopnost 

 Člověk můţe být dle popisu ostatních více či méně „energický“, nebo dokonce 

„neenergický“. Kaţdý člověk má ovšem v daný moment určité zásoby energie, se kterými 

můţe disponovat a které jsou jeho potenciálem pro vykonání určitě práce. V tomto případě se 

energie jeví jako schopnost.  

Říčan (2007) definuje schopnost jako „potencialitu, jako moţnost, případně učenlivost pro tu 

či onu činnost (s. 73)“. Sprinteři mají například tolik energie, ţe jsou schopni zaběhnout 100 

m pod 10 sekund. Na tuto potencialitu pro vykonání práce můţe být pohlíţeno nejen jako na 

to, co by někdo mohl udělat, ale rovněţ i na něco, co jiţ někdo udělal. Například autor 

románu měl dostatek energetických zásob, ţe dokázal dílo napsat. 

3.4.3 Energie jako součást složek osobnosti 

 Aktuální stav energie a to, jakou má člověk hladinu energie dlouhodobě (tedy to, jak je 

člověk „energický“), bychom si mohli představovat jako určitý „energetický balík“, se 

kterým můţe člověk z dlouhodobého či krátkodobého hlediska nakládat. Vysoká či nízká 

hladina energie má vliv na různé psychické funkce a procesy.  

V psychodynamických přístupech Freuda a Junga, které budou popsány v kapitole o 

psychoterapii, je energie dokonce v roli základní sloţky utvářející dynamiku osobnosti. V této 

části popíšu vztah energie a temperamentu, motivace a emocí. Energie je zde chápána 

nejčastěji jako aktivace organismu, která probíhá na biologické a fyziologické úrovni. Slova 

jako aktivita, činorodost či síla odkazují na její dostatek. Pasivita či útlum naopak poukazují 

spíše na její nedostatek.  
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Obrázek č. 1 – Energie a její vztah k ostatním sloţkám osobnosti 

 

Energie se významným způsobem promítá do temperamentu. Cakirpaloglu (2012) chápe 

temperament jako „vrozenou energetickou dispozici, která určuje specifickou reaktivitu a 

obecné emoční ladění jedince (s. 64)“. Temperament je dle něj energetickým zdrojem 

osobnosti, který zajišťuje získaným dispozicím (např. zájmy) energetické pozadí. 

Nejnázorněji uvidíme roli energie u Eysenckovy teorie temperamentu v dimenzi aktivace, kde 

dva protipóly tvoří extraverze a introverze. Zatímco extravertního jedince charakterizuje jako 

čilého, hovorného, aktivního a impulsivního, introvertní je spíše tichý, pasivní, smířlivý a 

rezervovaný (Říčan, 2007). Pro popis temperamentu bychom rovněţ mohli vyuţít zmiňované 

vlastnosti „energičnost“. Energetická hladina je v této souvislosti základním „nastavením“ 

jedince a ovlivňuje jeho trvalé chování. 

Význam energie v temperamentu dokládá to, ţe ji kromě Eysencka v různých souvislostech 

(zejména pod pojmy aktivace, síla) zahrnuli do svých teorií i další autoři. I. P. Pavlov, který 

byl předchůdcem moderních teorií temperamentu, hovořil o vzruchu (excitaci) a útlumu 

(inhibici) a rozlišoval tak dva typy nervové činnosti. Buss a Plomin pojímají dimenze 

temperamentu jako něco, co je dědičné, objevuje se během prvního roku ţivota a zůstává jako 

hlavní rys osobnosti i do dospělosti. Tyto podmínky podle nich splňují tři osobnostní 
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charakteristiky – emocionalita, aktivita a sociabilita (EAS). „Aktivita je definována jako 

spontánní výdej fyzické energie, tzn., ţe pod pojem aktivity nejsou zahrnuty činnosti vyvolané 

psychickým úsilím nebo stavem emoční aktivovanosti (Blatný, 2010, s. 27)“. Buss a Plomin 

rozlišují čtyři sloţky této aktivity – tempo, energičnost, vytrvalost a motivační sloţku. 

Aktivitu povaţují ze všech tří dimenzí EAS jako nejméně ovlivnitelnou procesem učení.  

Obecná aktivita společně s emocionalitou tvoří podle Něbylicina základní strukturu 

temperamentu, přičemţ aktivita je nejdůleţitější dimenzí. Definuje ji jako „soubor 

osobnostních charakteristik, které determinují vnitřní potřebu či tendenci člověka 

k sebevyjádření a k efektivnímu osvojení vnější skutečnosti (Blatný, 2010, s. 30)“. Tato 

tendence se projevuje v různých oblastech (rozumová, pohybová), a proto existuje několik 

druhů aktivit. Mimo teorie Busse a Plomina a Něbylicina se úroveň aktivace promítá 

například do Zuckermanova konceptu hledání vzruchu (Blatný, 2010).  

Temperament ovlivňuje, jak se člověk bude v určitých situacích chovat a jaké bude zaujímat 

postoje. Motivace je spjata s tím, kam bude člověk svou energii investovat. Cakirpaloglu 

(2012) hovoří o motivaci jako o „procesu spouštění, zaměření a regulace aktivity člověka na 

objekty a cíle (s. 180)“. Motiv jako hnací síla pak určuje základní směr toku energie, přičemţ 

záleţí na tom, zda máme něčeho nedostatek či přebytek (Říčan, 2007). V případě hladu 

(nedostatku) jsme motivováni k tomu vyvinout aktivitu směřující k sehnání potravy a energii 

spotřebováváme. V případě sexuálního puzení (přebytku) chceme energii vybít. Pudy jsou 

základní biologické hnací síly organismu. Při motivech seberealizačních pak například 

uvaţujeme, zda budeme více energie investovat do práce či do rodinných vztahů.  

V neposlední řadě se energie podílí na emocionálních reakcích, protoţe emoce mají svou 

energetickou sloţku. Slovo emoce má původ v latině (emovere) a znamená dát do pohybu. 

Jsou definovány jako „stav zvýšené aktivity organismu, která se manifestuje specifickým 

proţíváním, fyziologickými změnami a odpovídajícím chováním (Cakirpaloglu, s. 201)“. 

Kaţdá emoce má určitou úroveň aktivace organismu, která se projevuje například v podobě 

zvýšeného tepu. Na kaţdou emocionální reakci tedy potřebujeme energii. Pravděpodobně 

nejvíce se jí uvolňuje při stavech afektu, jejichţ cílem je zbavit se přetlaku v organismu. 

Naopak dlouhodobě sníţená aktivace organismu, nedostatek energie a pasivita jsou 

symptomy deprese. 
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Zatímco temperament je vrozeným a geneticky daným, charakter se utváří aţ v průběhu 

ţivota (Cakirpaloglu, 2012). I ten je tvořen energií, coţ rozpracovávají zejména teoretické 

koncepty vztaţné k proudění energie v těle. Ty jsou popsány v části energie v psychoterapii 

3.4.4 Energie a psychometrie 

 Energie se v psychologii vyskytuje v různých souvislostech. Kromě jiţ zmíněných 

oblastí a teorií je součástí rysové a faktorové teorie osobnosti od R. Cattella, který povaţuje 

za primární hnací sílu organismu tzv. „ergy“ (Cakirpaloglu, 2012). Nabízí se zde otázka, zda 

energii, jak ji pouţíváme ve vztahu k člověku, můţeme měřit. Měření energie či energičnosti 

z hlediska psychologie však není tak jednoduché, pokud se zamyslíme nad problematikou 

definice a tím, v jakých kontextech slova v běţné řeči pouţíváme.  

Jak jsem jiţ popsala v předchozích kapitolách, slovo energie ve vztahu k člověku v sobě 

určitým způsobem zahrnuje sloţku energie fyzické. Slovo pak pouţíváme ve větách typu 

„mám energie, ţe bych mohl kácet lesy“, čímţ chceme pravděpodobně vyjádřit, ţe máme 

hodně fyzické energie, kterou bychom mohli vyuţít na kácení stromů. Fyzický aspekt se do 

významu slova promítá v souvislosti s naší tělesnou kondicí.  

Slovo energie v běţném jazyce nepouţíváme pouze k vyjádření našeho stavu fyzického, ale 

někdy slouţí k označení stavu psychického. Náročná porada v práci můţe vedoucího oddělení 

„stát hodně psychické energie“, stejně jako těţká zkouška, kterou student napsal „s vypětím 

všech psychických sil“. V souvislosti s psychickou energií se v literatuře objevuje rovněţ 

pojem mentální energie, který ale není pevně definovaný ani zakotvený (Lieberman, 2007; 

Barbuto, 2006; O'Connor, 2006). 

 

3.4.4.1 Sociologické výzkumy laického chápání energie 

 Nejasnost specifikace pojmu energie vedla v roce 1996 americký Úřad pro kontrolu 

potravin a léčiv k přijetí petice, která navrhovala zákaz uţívání slova energie v souvislosti 

s potravinářskými výrobky (Geiger, 2005). Důvodem bylo to, ţe slogany na výrobcích mohou 

být pro konzumenty zavádějící, neboť není jasné, co přesně si pod pojmem zákazníci 

představují.  
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Na tento popud se v roce 2001 uskutečnil výzkum veřejného mínění, jehoţ cílem bylo 

pochopit, jak zákazníci energii vnímají a zda rozlišují psychickou a fyzickou energii (Geiger, 

2005). Výzkum byl prováděn ve formě focus groups. Vrchol energie byl asociován se štěstím, 

vysokým výkonem a mentální čilostí, zatímco nedostatek energie či energetická krize značila 

smutek a staţení se do sebe. Většina respondentů uváděla, ţe psychická a fyzická energie jsou 

vzájemně propojeny a ţe není moţné mít hodně fyzické energie a málo psychické. Několik 

z nich uvedlo, ţe fyzická energie tvoří mentální energii a zmiňovali, ţe pokud jsou jejich těla 

aktivní, mysl být tolik aktivní nemůţe. Hlavním přínosem tohoto výzkumu bylo zjištění, ţe 

laická veřejnost odlišuje fyzickou a mentální energii (Geiger, 2005).  

Ve stejném roce se uskutečnil ve Velké Británii podobný výzkum, který reagoval na potřebu 

pochopení vnímání pojmu energie u laické veřejnosti v souvislosti s ţivotním stylem (Child, 

2001). Podkladem byla fakta z roku 1996, kdy 60% ţen uvedlo negativní efekt nedostatku 

energie na jejich sexuální ţivot a necelých 80% pak negativní efekt na vztahy v rodině. Child 

(2001) sesbíral data na internetu a uvedl, ţe nedostatek energie v souvislosti se zdravím je na 

internetových stránkách diskutován ve třech oblastech. Ty rozdělil jako energii fyzickou, 

psychickou a emocionální. Emocionální energií vidí jako širší komplex, který zahrnuje 

schopnost zvládat stres a deprese a zůstat v rovnováze. Zatímco fyzická energie můţe být 

negativně ovlivněna mentální nemocí spojenou s úbytkem kognitivních funkcí (demence), 

emocionální je pak ovlivněna zejména depresí.  

Na základě těchto výzkumů bylo shrnuto, ţe laické vnímání energie se liší od vědeckého, 

nicméně koncept energie tak, jak jej pouţíváme v běţné řeči ve vztahu k člověku, nebyl 

ukotven.  

3.4.4.2 Mentální energie 

 Skupina odborníků z oblasti psychologie a marketingu (Lieberman, 2007; Barbuto, 

2006; O'Connor, 2006) se dále věnuje pojmu mentální energie, se kterou pracují 

v trojdimenzionální rovině. Mentální energie podle nich zahrnuje sloţku motivace, kognice a 

nálady. Motivací rozumí základní „hnací sílu“ mentální energie. Pokud chceme něco vykonat 

a vyuţít naši potenciální energii, potřebujme motivaci. Kognice pak značí naše mentální 

schopnosti, tedy to, jak jsme například pohotoví při řešení kognitivních úloh. To můţe 

ovlivňovat efektivitu nakládání s mentální energií. Nálada je postoj či stav, jaký v rámci 
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mentální energie zaujímáme. Negativní či pozitivní nálada se promítá do naší mentální 

energie a ovlivňuje ji.  

Lieberman (2007) pak diskutuje různé techniky, kterými by se mentální energie mohla měřit. 

Ve výčtu zmiňuje kognitivní testy měřící výkon člověka, dotazníky zaměřené na zjišťování 

nálady, elektrofyziologické metody, technologie pracující se scanováním mozku či vedlejší 

stopy mentální energie zachycené v organismu. 

V literatuře se objevují pojmy jako mentální, psychická či emocionální energie, které 

poukazují na to, ţe energie ve vztahu k člověku by se mohla dělit na více druhů. Neexistuje 

však jeden nástroj, který by energii v tomto smyslu měřil.  
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3.5 Energie v psychoterapii 

 Novodobé psychoterapeutické přístupy, které se nějakým způsobem dotýkají energie 

člověka, se nazývají „psychoterapie orientované na tělo“ či „body-psychoterapeutické 

směry“. Tyto teoretické i praktické koncepty, mezi něţ patří například biosyntéza (D. 

Boadella) či bioenergetika (A. Lowen) z různých úhlů pohledu zkoumají, jakým způsobem 

proudí energie v těle člověka a jak se to vztahuje k jeho stavu psychickému. Zaměřují se 

jednak na to, co je pro organismus ideálním stavem, a rovněţ na to, co je patologické a co 

vede k psychickému onemocnění. V centru pozornosti těchto přístupů stojí emoce jako 

základní psychické procesy a hybné síly, dále napětí v podobě bloků na těle a jejich následné 

uvolňování.  

Kořeny zájmu psychologie o energii a řeč těla však sahají mnohem hlouběji, v podstatě 

provázejí psychologii uţ od počátku. Sigmund Freud i Carl Gustav Jung popisovali dynamiku 

osobnosti s pomocí pojmu libido. Na ně navázal Wilhelm Reich, který popsáním interakce 

tělesného a psychického poloţil základy pro rozvoj body-psychoterapeutických směrů. 

 

3.5.1 Sigmund Freud a libido 

„Milovat znamená uvolňovat napětí.“ 

(“Citáty Sigmunda Freuda”, 2016) 

Pokud chceme vysledovat pojem energie v psychologii z historického hlediska, 

musíme začít tam, kde se formoval první psychoterapeutický přístup - psychoanalýza. Na 

počátku 20. století vyslovoval Sigmund Freud své první myšlenky o psychice člověka, jejích 

patologiích a moţnostech, jak jej léčit.  

Freuda zajímaly zejména procesy a motivace osobnosti (Cakirpaloglu, 2012), proto se 

psychoanalýza řadí mezi psychodynamické teorie. Člověka vnímal jako energetický systém, 

v němţ působí psychická energie, která vzniká v metabolických procesech a umoţňuje 

fungování psychických procesů. Tvrdil, ţe kaţdý člověk má omezené mnoţství psychické 

energie, která se projevuje ve sloţkách osobnosti, Id, Egu a Superegu. Veškerá psychická 

energie sídlí v Id, iniciální sloţce osobnosti. Id s ní dle Freuda neumí zacházet a řídí se pouze 
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hedonistickými cíli a pudy. Tento proud energie z Id směrem k objektu uspokojení nazýval 

Freud katexe. Id tedy energii propůjčuje Egu. Ego racionálně rozhoduje, do čeho energii 

investovat a zároveň vyrovnává tlaky ze strany Superega. Ego a Superego tedy působí proti 

hedonistickému Id antikatexí. Tímto vznikají intrapersonální konflikty. Freud říkal, ţe 

energetické kolísání uvnitř osobnosti je charakteristické pro prvních dvacet let ţivota, neboť 

Id, Ego a Superego mezi sebou neustále o psychickou energii soutěţí (Cakirpaloglu, 2012).  

Kromě rozloţení energie v Id, Egu a Superegu byly klíčovými pojmy Freudovy teorie také 

instinkty a úzkosti. Instinkty chápal jako biologické vrozené tendence k činnosti sídlící v Id. 

Za základní instinkty povaţoval instinkt ţivota (Éros) a smrti (Thanatos). Instinkt ţivota 

pramení dle Freuda z anabolických procesů organismu a jeho hlavním cílem je uspokojení 

sexuálních potřeb. Jeho cíle pak uskutečňuje libido, sexuální energie důleţitá pro vývoj 

kaţdého jedince. Libido prochází několika fázemi (orální, anální, falické, latentní a genitální) 

a vyvíjí se spolu s jedincem tak, jak se mění jeho zdroje a formy sexuální slasti. Zdravý 

jedinec má v období puberty dospět do stadia genitálního, jehoţ cílem je pevná identita 

osobnosti, včetně té sexuální. Zatímco instinkt ţivota má ţivotodárnou energii spojenou 

s rozmnoţováním jedince, instinkt smrti pochází z katabolických procesů a je destruktivní. 

Instinkt ţivota je silnější a snaţí se, aby byly tyto destruktivní tendence směrovány vůči jiným 

osobám či objektům (Cakirpaloglu, 2012).  

Id se neustále snaţí o uspokojování instinktů, aby docházelo k navozování slasti. Dostává se 

však do střetu s Egem a Superegem a v důsledku těchto konfliktů se v organismu hromadí 

tenze. Během léčby pacientek s hysterií Freud vypozoroval, ţe pokud se nahromaděné afekty 

mohou odreagovat, klient se úspěšně léčí (Boadella, 2013). Navíc si všiml určité spojitosti 

nemoci se sexuální aktivitou, nedokázal však vysvětlit proces toho, jak se tato nahromaděná 

sexuální energie mění v úzkost. V této době se jiţ touto otázkou zabýval Wilhelm Reich, 

Freudův ţák. Ten mu předloţil svou teorie o funkci orgasmu, která v sobě zahrnuje i 

fyziologické rozpracování této hybné síly. Freud však Reichovu práci nepřijal kladně a 

v pozdějších dobách se od konceptu libida odkláněl (Boadella, 2013). 
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3.5.2 Jungova analytická teorie 

„…duše je závislá na těle a tělo je závislé na duši.“  

(Carl Gustav Jung, 1935; in Smith, 2007) 

 Neţ však zmíním teorii Wilhelma Reicha, zastavím se u ţáka Sigmunda Freuda, Carla 

Gustava Junga. Jung rozpracoval dynamiku osobnosti v rámci své analytické teorie. Osobnost 

vnímal jako otevřený energetický systém. V něm dochází k neustálé výměně duševní energie, 

a to jednak uvnitř, mezi dílčími sloţkami osobnosti, ale i mezi osobností a okolním ţivotním 

kontextem. Dle Junga se stejně jako podle Freuda tato duševní energie utváří v metabolických 

procesech. Na rozdíl od Freuda však tato duchovní energie, kterou nazýval také libido, není 

povahy sexuální, ale přírodní (Cakirpaloglu, 2012).  

Jung ke svému výkladu vyuţil zákony z fyziky i biochemie. Tvrdil, ţe hlavní dynamickou 

charakteristikou osobnosti je energetická nerovnováha, kterou člověk vnímá jako napětí. 

Pokud je toto napětí přiměřené, motivuje to jedince k jeho růstu a dosaţení rovnováhy. 

Předpokladem pro dynamickou rovnováhu je pak rovnoměrné rozdělení energie mezi dílčími 

sloţkami osobnosti (Cakirpaloglu, 2012).  

V kapitole o fyzice bylo popsáno, ţe energie nemůţe být stvořena ani zničena, pouze se 

neustále mění. Jung říkal, ţe stejně tak dochází i v rámci osobnosti k neustálému přeměňování 

duševní energie mezi psychickými sloţkami a procesy. Obsahy vědomě i nevědomě 

hodnotíme a rozdělujeme, a podle toho jim věnujeme pozornost a energii. Pokud dojde 

k investování většího mnoţství duševní energie do určité části osobnosti, pociťujeme ji jako 

nedostatek v jiné části. Toto však podporuje náš růst, neboť dle Junga je v povaze člověka být 

otevřený, měnit cíle, návyky a zbavovat se starých obsahů (Cakirpaloglu, 2012).  

Druhým fyzikálním zákonem, který Jung pouţíval, je princip entropie. Pokud se dotknou dvě 

tělesa, z nichţ jedno je chladnější, dochází k přenosu energie, aby se nastolila energetická 

rovnováha. Stejně tak podle Junga zahajuje duševní energie pohyb, pokud existuje výrazný 

nedostatek energie v některé z části osobnosti (Cakirpaloglu, 2012). 

Jung byl přítelem Freuda do té doby, neţ s některými jeho teoriemi začal nesouhlasit. Byl to 

právě koncept libida, ve kterém Jung spatřoval psychickou a ţivotní energii, kterou nechtěl na 
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rozdíl od Freuda redukovat na energii sexuální. Podle zaměření libida rozpracoval 

psychologickou typologii osobností, z nichţ nejznámější je polarita extraverze a introverze.  

  

3.5.3 Osobnost Wilhelma Reicha 

„Vědění, práce a přirozená láska jsou zřídla našeho ţivota. Měly by mu i vládnout…“  

(Wilhelm Reich, 1993, s. 7) 

Kdyţ se Wilhelm Reich setkal s Freudem, byl studentem lékařské fakulty ve Vídni. 

Freudovy myšlenky o libidu ho inspirovaly ke studiu této sexuální energie a téma zpracoval 

v roce 1927 ve svém díle Funkce orgasmu (Boadella, 2013). Reich (1993) povaţoval za 

nejhlubší zdroje lidské energie sexualitu a lásku. Tvrdil, ţe to, jak jsme schopni milovat je 

velmi úzce spjaté s tím, jak funguje náš energetický metabolismus těla a jak svou sexualitu 

proţíváme. V této souvislosti zavedl pojem orgastická potence, coţ definoval jako „míru, 

v níţ se jedinec dokáţe oddat a proţít maximum podráţdění v přirozeném pohlavním aktu 

(Reich, 2013, s. 15)“.  

3.5.3.1 Orgastická potence a neuróza 

Orgastická potence je dle Reicha (1993) ukazatelem duševního zdraví. Pokud dochází 

k volnému vybití energie, člověk je schopen naplno milovat a má „neneurotický“ charakter. 

Opakem je orgastická impotence, která vede k iracionálnímu, neurotickému chování. Samotná 

schopnost pohlavního aktu však neznamená zdravou orgastickou potenci. U některých 

pacientů si Reich (1993) všiml, ţe mají sexuálních styků hodně, ale po orgasmu necítí 

uvolnění, nýbrţ tenzi a někdy aţ nelibost. Důleţité je tedy i to, jaké pocity po orgasmu člověk 

proţívá a jestli cítí uvolnění. Pečlivě rozpracoval jednotlivé fáze orgasmu i poruchy, které se 

v jednotlivých fázích mohou u ţen či muţů objevovat.  
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Obrázek č. 2 - Fáze orgasmu (Reich, 1993) 

 

Reich (1993) byl tedy první, kdo dal do souvztaţnosti orgasmus a neurózu a tento vztah 

vysvětlil. Pokud jsou lidé schopni zaţívat slast a uvolnění, jsou zároveň otevření ţivotu a 

pozitivnímu proţívání. Negativní postoj vůči ţivotu naopak vede k úzkosti z proţívání slasti, 

čímţ dochází k městnání nevybité energie v těle. Takoví pacienti v sobě proţívají konflikt a 

navenek kladou odpor, který má funkci ochrany před jejich rozbouřenými emocemi. Energie 

se dle Reicha (1993) hromadí ve svalových spasmech a vytvářejí se tak „svalové pancíře“ 

jako ochranný systém.  

3.5.3.2 Charakterové struktury 

 Reich (1993) si všiml, ţe se u pacientů dají vysledovat stejné charakteristické znaky 

budování svalového pancíře. To ho vedlo k vypracování teorie o charakterových strukturách, 

čímţ mimo jiné poloţil základ pro vznik psychoterapií orientovaných na tělo. Vysvětluje, ţe 

charakter se utváří v dětství a „je výsledkem kolize přirozených impulsů dítěte s frustracemi, 

které mu vnucuje restriktivní výchova (Reich in Boadella,2013, s. 46)“. Má několik vrstev a 

čím masivněji dochází k vrstvení energie, tím niţší je schopnost pacienta chovat se spontánně. 

Vrchní vrstva charakteru je tvář člověka, kterou vystupuje navenek. Pod tím se skrývá druhá 

vrstva, kde se nacházejí paradoxně-destruktivní impulsy, noční můry i děsy. Pod ní se ukrývá 

zdravé jádro člověka, které Reich (1993) popisuje jako „prosté a poctivé“. Zde pak dochází 
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k proţívání spontánních a upřímných lidských tuţeb. Tato vrstva je tedy ukryta pod „nánosy“ 

nevybité energie.  

Reich (1993) tvrdil, ţe kaţdého člověka mohou v dětství potkat různé konflikty. Na základě 

toho vypracoval Reich šest hlavních charakterových typů, které nazval: falicko-narcistní 

charakter, pasivně-femininní charakter, muţsky-agresivní charakter, hysterický charakter, 

nutkavý charakter a masochistický charakter. Utváření charakteru vysvětlím na příkladu 

muţsky-agresivního charakteru. V tomto případě figuruje v rodině dítěte ţenského pohlaví 

přísný otec, který potlačuje projevy ţenskosti své dcery. Ta se poté identifikuje se strnulostí a 

muţskostí svého otce na úkor své ţenskosti a v těle dochází k tenzi (Boadella, 2013; Reich, 

1993). 

 

 

Obrázek č. 3 - Struktura pancíře – výsledek dynamické hry sil (Reich, 1993) 

 

Reich tedy jako první analytik zkoumal roli fyzických mechanismů v dynamice vytěsňování 

(Boadella, 2013). Všiml si, ţe neurotici mají ztuhlé svaly na hlavě a zádech, coţ vede 

k dechovým poruchám a celkově ke ztuhlému tělesnému postoji. K tomu, aby došlo 

k rozpuštění charakterového krunýře, je zapotřebí správně interpretovat síly, které k jeho 

vzniku vedly. Energie se totiţ v těle můţe hromadit z různých důvodů a síly na sebe různě 

navazují a prolínají se (viz obr. č. 3). 
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3.5.3.3 Vegetoterapie  

 Pokud je psychoanalytik ve své práci úspěšný, dochází postupně k uvolňování 

svalových spasmů a k průlomu energie, kterou Reich později nazval jako vegetativní. Na 

základě toho označil svůj přístup jako vegetoterapii (Reich, 1993). Reich rovněţ objevil 

přirozený tok této vegetativní energie a rozdělil tělo na sedm částí (pancířů), přičemţ blok 

energie se můţe objevovat v jakémkoliv segmentu nebo jich kombinaci (Smith, 2007). 

Fyzicky pracoval se svými pacienty na uvolnění muskulárních bloků a nabádal je k tomu, aby 

si všímali napětí v těle i svých emocí. Cílem pak bylo dosaţení vegetativní pohyblivosti, která 

se vyznačuje mimo jiné pravidelným pulsem, dobrým svalovým tonem, volnou peristaltikou a 

elasticky vzpřímeným tělem.  

Reich byl fascinovaný ţivotem, energií i poznatky z různých vědních disciplín, jakými byla 

fyzika, chemie, biologie. Jedenkráte se setkal i s fyzikem Albertem Einsteinem (Boadella, 

2013). Později se odklonil od konceptu vegetoterapie a došel k závěru, ţe libido je měřitelná 

fyzikální energie, které dal název „orgonová“ (Smith, 2007). Sestrojil orgonový akumulátor a 

tvrdil, ţe pokud v něm člověk sedí a tuto energii přijímá z kosmu, dochází k léčení jeho 

tělesné i psychické stránky. Kvůli svým experimentálním pokusům byl však stíhán americkou 

policií a poté zatčen. Ve vězení také zemřel. 

 

3.5.4 Bioenergetika Alexandra Lowena 

„Kdyţ jste vaše tělo a jestliţe jste vaše tělo vy, pak tělo vyjadřuje, co jste.“ 

 (Alexander Lowen, 2002, s. 42) 

Americký psychoterapeut Alexander Lowen je dalším představitelem 

bodyterapeutického přístupu pracujícího s energií. Byl ţákem Wilhelma Reicha, po několik 

let u něj podstupoval terapii. Mnohé Reichovy myšlenky jej inspirovaly, ale postupem času se 

od něj distancoval. Vadilo mu zejména to, ţe se Reich příliš orientoval na proudění energie 

v těle z hlediska sexuálního a opomíjel vztahovat ji k ostatním oblastem lidského ţivota. 

Rovněţ nesouhlasil s „kultem“, který se kolem Reicha vytvořil. Od jeho práce se tedy 

odklonil a vytvořil si vlastní přístup (Lowen, 2002). 
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Energie má v konceptu Alexandra Lowena (2002) stěţejní význam, je dokonce obsaţena 

v názvu jeho psychoterapeutického přístupu, bioenergetiky. Systém bioenergetiky vyvíjel po 

dlouhá léta na základě zkoumání vlastního těla a práce s ním. V roce 1976 v New Yorku 

zaloţil International Institut for Bioenergetic Analysis, která sdruţuje terapeuty z celého světa 

a poskytuje informace o bioenergetickém přístupu. 

3.5.4.1 Energie jako základní proces  

 Energetické procesy chápe Lowen (2002) jako základ psychické i fyzické sloţky 

osobnosti. V tomto vychází z Reicha, který říkal, ţe veškeré biologické procesy se vyznačují 

polaritou i jednotou. Jinými slovy to znamená, ţe mysl a tělo jsou funkčně identické, ale 

zároveň protikladné. Tím, co je spojuje, je podle Lowena (2002) právě proudící energie. 

Energie je prvotní sloţkou osobnosti, je základem kauzálního řetězce (viz obr. č. 4). Energie 

vede k pohybu, který vede k emocím a myšlenkám. Tento řetězec vysvětluje na příkladech 

z běţného ţivota. Kdyţ dodáme člověku energii, zvýší to jeho spontaneitu, ostrost myšlení a 

tvořivost. Naopak sníţení energie způsobuje útlum a únavu. Zda má člověk energie hodně či 

málo, se pak odráţí na jeho těle, a to v různých částech. Jasná gesta, plný hlas a zářící oči 

signalizují hodně energie. Takový člověk se pak pohybuje uvolněně a harmonicky, 

s dostatečnými silovými rezervami. Na rozdíl od člověka, který má energie málo a projevuje 

se hyperaktivitou, netrpělivostí, coţ častokrát signalizuje depresi (Lowen, 2002).  

 

 

Obrázek č. 4 - Sloţky osobnosti (Lowen, 2002)  
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Lowen (2002), podobně jako Jung, na člověka nenahlíţí jako na uzavřenou energetickou 

jednotku. Spolu s tím, jak se jedinec socializuje, se energie jeho těla dostává do kontaktu 

s ostatními. Nejprve je to matka, poté blízká rodina, první přátelské kontakty, aţ jsme 

nakonec propojeni s energií vesmíru. Kaţdý organismus se tak podle něj podobá květině, jeţ 

se s růstem otevírá světu a výměna energií se světem se postupně rozšiřuje. To je dle Lowena 

(2002) zdravý proces zrání lidské osobnosti. 

Aby Lowen (2002) dostatečně pochopil procesy, které v lidském těle probíhají, vystudoval 

v roce 1951 lékařskou fakultu v Ţenevě. Trápila ho zejména otázka, jak je z hlediska lidského 

metabolismu moţné, ţe ačkoliv máme v naší kultuře dostatek potravy, zmiňovaná výměna 

energie organismu a okolí neprobíhá dobře a lidé „energeticky“ strádají. Toto strádání se 

v psychické rovině projevuje například ve formě depresí či úzkostí. Lowen (2002) došel 

k tomu, ţe příčinou je neefektivní látková výměna v důsledku nesprávného dýchání a 

svalových blokád. Pokud v sobě člověk udrţuje napětí, jeho svaly jsou staţené a on nemůţe 

správně dýchat. Příjem i výdej energie by měl být v organismu stejný, a proto udrţuje tělo 

tohoto člověka energii na nízké úrovni. Má jí dostatek na chod základních lidských funkcí a 

potřeb, ale nestačí mu jiţ na kreativitu, tvořivost a seberealizaci. Na základě toho ustanovil cíl 

bioenergetické analýzy, kterým je zvyšování hladiny energie u člověka pomocí 

bioenergetických cvičení. Prvním úkolem je zmobilizovat dýchání, druhým úkolem je pak 

provázat minulost klienta s jeho současným stavem a pochopit příčiny jeho potíţí. 

3.5.4.2 Charakterové struktury 

 Lowen (2002) tvrdí, ţe kaţdý člověk má specifickou vnitřní vitalitu i obranné vzorce, 

kterými se brání proti stresu. Neexistují dva lidé, kteří by tyto vzorce měli stejné. Jak jiţ ale 

popsal ve svých charakterových strukturách Reich (1993), někteří lidé se svými reakcemi na 

stres podobají. Lowen (2002) rovněţ pracuje s charakterovými strukturami, které rozděluje do 

pěti obecných typů (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický a rigidní). Kaţdý z nich 

má v těle specifický tok energie, kterou Lowen znázorňuje ve formě hvězdice. V jejím středu 

je jádro těla a cípy tvoří končetiny, hlava a pohlavní orgány. Jako příklad uvedu schizoidní 

charakterovou strukturu (člověka se sklonem ke schizofrennímu stavu), která se vyznačuje 

staţením do sebe, omezeným pociťováním sebe samého a redukovaným pocitem vlastního 

těla. Energie je v tomto případě odčerpávána z vnějších částí těla, z orgánů a z končetin, které 
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umoţňují kontakt s vnějším světem. Funkce orgánů jsou odděleny od citů v centru, kde se 

soustřeďuje energie a kde tuhne vnitřní náboj. Ten se můţe stát explozivním a vyústit 

v násilný čin.   

 

Obrázek č. 5 - Energie a schizoidní charakter (Lowen, 2002) 

Bioenergetika je velmi propracovaný systém práce s klientem, který se snaţí hledat 

souvislosti mezi tím, co říká naše tělo a stavem psychickým. Tělo se samo o sobě stává 

vodítkem pro nalezení a pochopení těchto vztahů. Terapeut se musí naučit „číst“ těla svých 

klientů, aby s nimi mohl poté podle jejich potřeb provádět různá bioenergetická cvičení 

(Smith, 2007). Ta pracují s dechem, postojem, svalovými dysbalancemi a spasmy, ale také 

s hlasem či očním kontaktem. Terapeut můţe napomáhat uvolnění svalových spasmů tlakem 

na svaly, tedy hlubokou masáţí. Důleţité je vytvořit pro klienta bezpečné prostředí, kde bude 

moci uvolnit své emoce a dát jim volný průchod (Lowen, 2002).   

 

3.5.5 Anatomie emocí Stanleyho Kelemana 

„Pulzace je pohybem veškerého ţivota a začíná uţ na buněčné úrovni.“ 

 (Stanley Keleman, 2005, s. 27) 

Svůj vlastní koncept mysli a těla vyvíjí jiţ po dlouhá léta chiropraktik Stanley 

Keleman, zakladatel tzv. Formativní psychologie a Centra pro Energetická Studia 

v Kalifornii, kde svůj přístup rovněţ vyučuje.  
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Na ţivot nahlíţí Keleman (2005) jako na proces, v němţ probíhá neustálý sled pohybujících 

se tvarů, které se různě seskupují, organizují a dále mění. Stejně tak se podle Kelemana 

(2005) organizuje a mění kaţdý lidský organismus. Prvním tvarem, se kterým se v ţivotě 

setkáváme, je děloha. Tyto tvary v našem těle na sebe berou jednak podobu dutin, trubic, 

jimiţ proudí ţiviny (například vzduch), ale tvaru nabývají také formy našeho proţívání, 

emoce. Odtud tedy název knihy Anatomie emocí, kde Keleman (2005) vysvětluje svou 

emocionální anatomii jako „nástroj ke zkoumání mapy osobní historie a jejích archetypů (s. 

13)“. Základem poznávání člověka je pak zjistit, jakým způsobem pouţívá člověk sám sebe, 

jak emocionálně reaguje a reagoval na své okolí, a jak se v závislosti na tom utvářela jeho 

anatomická struktura.  

Keleman (2005) povaţuje organismus především jako pulzující pumpu, v jehoţ středu se 

nachází srdce. Pulzace, neustálý tok energie začíná jiţ na úrovni buňky, kde dochází 

k výměně látek. To je základním procesem pro další funkce, jakými je dýchání či transport 

látek. Pulzační proces prostupuje tkáněmi, „pumpami“, které mají schopnost se rozšiřovat, 

stahovat, prodluţovat či zkracovat. Trubice se organizují do specializovaných vrstev, jeţ pak 

v určitých frekvencích umoţňují cirkulaci plynů či tekutin. Napříč těmito strukturami pak 

prochází vlnovité pohyby. Jako příklad uvádí peristaltiku či hormonální vlny za účasti 

neurotransmiterů. 

Pohyb trubic je u kaţdého specifický. Dvěma základními procesy jsou expanze a kontrakce, u 

kterých se pak projevují protikladné charakteristiky jako je pomalý - rychlý či expandující - 

stahující se. Keleman (2005) tvrdí, ţe pulzací vznikají základní pocity a dochází tím 

k propojenosti a organizovanosti těla a duše. Tento proces je narušen vlivem stresu a je 

důleţité, jak organismus na stres zareaguje. Poté, co se tělo v úlekové reakci smrští, by opět 

mělo nastat roztáhnutí, aby se obnovila rovnováha. Při úlekové reakci, kterou Keleman (2005) 

detailně popisuje, však můţe dojít k různým reakcím (staţení se, odpor, kolaps). Pokud chybí 

schopnost organismus se opět roztáhnout, dochází vlivem těchto přetrvávajících vzorců 

emocionálního distresu k formování různých struktur těla. 

3.5.5.1 Emocionální struktury  

Keleman (2005) popisuje čtyři typy takovýchto emocionálních struktur. Kaţdý z nich 

je doplněn ilustracemi s vysvětlením charakteristické anatomie a směrů působení sil uvnitř 

těla (viz obr. č. 6). Prvním je typ rigidní, emocionálním postojem se projevující jako strnulý, 
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odtaţitý, napjatý. Pro tyto lidi je podle Kelemana typická dominance a touha po kontrole 

spolu s obezřetností, odmítáním a zavrhováním. 

Druhým typem je člověk se zbytnělou strukturou, jehoţ struktura se jeví jako „vypouklá“. 

Hlavním rysem osobnosti je arogance. Ačkoliv se navenek projevuje velmi „nadutě“, ve 

skutečnosti se bojí, ţe zkolabuje a své opovrţení sám sebou maskuje hněvem vůči okolí 

(Keleman, 2005).  

Třetím typem je člověk se zkolabovanou strukturou, jenţ se vzdává a choulí do sebe pod 

vlivem pocitů nedostatečnosti a slabosti. Jeho postoj je omezen ve vzpřímenosti a potřebuje 

posílit v oblasti páteře (Keleman, 2005).  

Poslední typ, člověk s hustou strukturou, je jedinec staţený do sebe, stlačený „jako 

harmonika“. Je chycen do konfliktu mezi odmítáním závislosti a strachem z nezávislosti 

s tendencí „drţet a vydrţet“. Celá pulzace je narušena.  

Keleman (2005) tvrdí, ţe „k druhým lidem se vztahujeme skrze formy, jeţ vytváříme (s. 207)“. 

Při vzájemném setkávání dochází tedy k různým somatickým interakcím, a to i na úrovni 

výběru partnera, kdy si podvědomě vybíráme anatomický typ ve vztahu k našemu typu. 

 

  

Obrázek č. 6 – Rigidní a zkolabovaná struktura (Keleman, 2005) 
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3.5.6 David Boadella a biosyntéza 

David Boadella je britský psychoterapeut ţijící ve Švýcarsku a zakladatel 

psychoterapeutické metody zvaná biosyntéza, která byla v roce 1998 uznána Evropskou 

psychoterapeutickou asociací jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie. 

Boadella ve své práci navazuje na Wilhelma Reicha, Alexandera Lowena i Stanleyho 

Kelemana, dalo by se tedy říci, ţe jeho přístup je chronologicky nejmladší. Mimo těchto 

osobností však vychází i z embryologie či východní filozofie.  

 

3.5.6.1 Endoderm, mezoderm, ektoderm 

Biosyntéza, jinými slovy integrace ţivota, „je zaloţena na předpokladu existence tří 

základních energetických toků nebo ţivotních proudů pulzujících v těle (Boadella, 2013, s. 

9)“. Tyto energetické toky vycházejí ze tří zárodečných listů buňky, endodermu, mezodermu 

a ektodermu. 

Z endodermu v průběhu vývoje vznikají tkáně důleţité pro metabolismus energie, je tedy 

základem pro orgány trávicí soustavy. Právě tento systém je nejvíce ovlivněn emocionálními 

reakcemi a činností sympatiku a parasympatiku. Pokud dochází v důsledku stresu 

k nerovnováze projevující se například zaţívacími obtíţemi doprovázenými negativními 

emocemi, pracuje se v biosyntéze s „centrováním“ (centering). Pomocí dýchání se snaţíme 

s klientem emocionální rovnováhu nastolit (Boadella, 2013). 

Druhým zárodečným listem je mezoderm, z nějţ se vyvíjí svalový systém, kostra, cévy a 

srdce. Souhrnně by se daly označit jako orgány pohybu. V průběhu vývoje můţe u jedince 

dojít na základě nepříznivých vlivů k různým tělesným dysbalancím, projevujícími se 

například bolestmi zad či hlavy. Pomocí „uzemnění“ (grounding) se dostává klient do 

kontaktu se svým tělem a navozuje se správný svalový tonus a celková rovnováha těla 

(Boadella, 2013). 

Poslední zárodečný list, ektoderm, je vnější buněčnou vrstvou plodu. Vyvíjí se z něj nervové 

tkáně a smyslové orgány včetně pokoţky. Tedy části těla, kterými přijímáme signály 

z vnějšího světa. Nerovnováha v tomto systému se projevuje přecitlivělostí nebo sníţenou 
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citlivostí. „Facing“ je technika, kterou bychom v češtině mohli přeloţit jako „tváří v tvář“. 

V terapeutickém kontaktu s ní pracujeme na integraci řeči, vnímání a cítění (Boadella, 2013). 

3.5.6.2 Emoce a energetická centra 

Emoce chápe Boadella (2013) jako „esenciální výraz formy ţivota“. Emoce, které 

vysvětluje jako „pohyb směrem ven“, mají sílu mobilizovat, stejně jako paralyzovat. Na 

úrovni buňky se tato hybná síla projevuje jako kontrakce a expanze – zde můţeme vidět 

návaznost na Kelemana. U vyšších organismů se pak objevují dva sloţité systémy – 

sympatikus a parasympatikus, ze kterých vycházejí reakce do všech orgánů těla a dochází 

k regulaci energetického metabolismu. Vlivem chronických stresových reakcí dochází k 

„uvěznění“ emocí v těle, coţ můţeme častokrát vidět u nemocných osob, které postupně 

přišly o spektrum emocionálních reakcí a o spektrum pohybu. Tím došlo k vytvoření bloků 

v těle, které se pak mohou projevovat somaticky, bolestmi zad, svalů, kloubů.  

Podobně jako v bioenergetice, těţiště psychoterapeutické práce v biosyntéze spočívá 

v nalezení a uvolnění těchto bloků, které zabraňují plné integraci osobnosti s tělem. 

Biosyntéza tedy nahlíţí na člověka z pohledu morfologie (stavby těla). Důleţité je, zda jsou 

energetická centra vzájemně propojena a zda dochází k volnému proudění energie či je 

energie zablokována (Boadella, 2013). 

Propojení by se dalo sledovat na základě třech výše popsaných procesů. Jinými slovy, jak je 

propojena centrální nervová soustava s vnitřními orgány a páteří. Dle Boadelly (2013) na těle 

existují tři uzly, které tyto oblasti propojují. V oblasti krku dochází ke spojení hlavy a páteře. 

Pokud zde dojde k nahromadění a zablokování energie, je odděleno myšlení a činnost. Jako 

příklad z hlediska patologie uvádí Boadella (2013) obsedantního člověka, který spotřebuje 

hodně energie na plánování činnosti, ale chybí zde jednání.  

Hlava (myšlení) a vnitřní orgány (emoce) jsou dle Boadelly (2013) propojeny v hrdle 

prostřednictvím hlasu. Zde také dochází k regulacím a projevům emocí navenek. Pokud se 

dítě naučí emoce potlačovat a neprojevovat, uvíznou v hrudníku. Tvář se pak jeví jako 

oploštěná či „vosková“, coţ je typické pro masochistické typy osobnosti. Přílišné projevování 

emocí skrze hlas je pak typické pro hysterické typy osobnosti.  

Třetím spojením je spojení mezi páteří a vnitřnostmi, které se uskutečňuje v bránici. Tu 

Boadella (2013) označuje jako „hlavní dýchací pumpu v těle“. Blok se projevuje buď 
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mechanickým dýcháním, které není propojeno s emocemi, či jeho opakem, hyperventilací, 

jevem typickým pro panické poruchy.  

Boadella (2013) nezůstává u třech energetických center. Ve svém konceptu vychází z Reicha, 

který popsal prstence svalového napětí. Podotýká, ţe Reichovy prstence svalového napětí 

mají stejné číslo – sedm, jako je sedm sakrálních segmentů páteře. Kaţdé z těchto center se 

pak vztahuje k jiným aspektům osobnosti. K hlavnímu energetickému nabití dochází v oblasti 

hary (z japonštiny), nachází se pět centimetrů pod pupkem, vztahuje se k „centeringu“. Je 

centrem sexuality a patologie se zde můţe projevit hypersexualitou, pro kterou je 

charakteristická tendence mít více známostí a neschopnost udrţet trvalý partnerský vztah. 

Opakem nerovnováhy je hyposexualita, spojená s impotencí a frigiditou. Jako druhý příklad 

uvedu srdeční centrum, které je sídlem soucitu a emocí. Doslova se vztahuje k tomu, jak 

člověk navazuje vztahy. Toto vztahování se Boadella (2013) nazývá „bondingem“. Pokud 

jsme k ostatním lidem připoutáváni příliš těsně, navazujeme vztahy závislé, splýváme 

s partnerem a navzájem blokujeme své individuality. Nerovnováha druhým směrem se 

projevuje vytvářením pouze povrchních vztahů či úplným se staţením ze vztahové roviny.  

 

Obrázek č. 7 - Segmenty lidského těla (Boadella, 2013) 
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3.5.6.3 Charakterové struktury 

 Stejně jako Lowen (2002) a Reich (1993) i Boadella (2013) pracuje s charakterovými 

strukturami osobnosti. Je to podle něj další pohled, jak se dívat na energetický náboj člověka. 

Jako první z představitelů jej vykresluje v trojdimenzionálním modelu. Vychází přitom 

z fyziologie člověka. Konkrétně ze třech nervových systémů, z nichţ kaţdý zprostředkovává 

specifické informace. Prvním je informační systém velkého mozku, který funguje na principu 

vzruchu a útlumu. Jinými slovy řečeno, v jaké míře se člověk koncentruje na informace 

přicházející z vnějšího světa. Druhým je extrapyramidální systém, zodpovědný za svalový 

tonus, tedy za „uzemnění“. Poslední systém, vegetativní, spjatý s jiţ zmiňovaným 

sympatikem a parasympatikem, ukazuje nabití člověka energií. Tyto dimenze Boadella (2013) 

skládá do modelu krychle, z nějţ poté vychází osm typických charakterových struktur. 

 

 

Obrázek č. 8 - Charakterové struktury (Boadella, 2013) 

 

Biosyntéza je ucelený přístup v somatické psychoterapii. Kromě zmiňovaných teoretických 

konceptů se opírá o tzv. „12 témat“, do kterých kromě jiţ zmiňovaného facingu, groundingu 

a centeringu patří například „sounding“ (rozeznění a sdílení) či „charging“ (energetizace a 

vybití).  
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3.5.7 Další přístupy 

Kromě výše uvedených pracují s energií další psychoterapeutické přístupy, jako je 

Pesso Boyden psychomotorická terapie nebo biodynamická psychologie Gerdy Boyesen. 

Pesso Boyden psychomotorická terapie byla zaloţená tanečníky a choreografy Albertem 

Pessem a Diane Boyden. Energie má v jejich teorii vţdy podobu akce. Ta nemusí být 

primárně viditelná pro svět, protoţe akcí mohou být i myšlenky. Energie pak vede k akci těla, 

která vede k interakci těla s dalšími těly. „Akce je směřována instinktivním očekáváním 

odpovědi neboli adekvátní interakce, která má následovat po naší akci. Hladové dítě očekává 

pečující osobu, která přijde a nakrmí jej (Čepelíková, 2011).“ To následně vede k tzv. 

„symbolu“ - vyústění naší satisfakce (viz obr č. 11). Pokud však tato sekvence nebyla 

adekvátně proţita, dochází k vytěsnění a „inhibování“ pocitů. Cílem není nahromaděnou 

energii ihned odstranit, ale pokračovat ve směru napětí a umoţnit mu stát se akcí a následně 

interakcí. Tím dovolíme potlačeným stránkám člověka, aby byly vyjádřený a integrovány do 

osobnosti (Pesso in Smith, 2007). 

 

 

Obrázek č. 9 - Základní fáze naplnění potřeby (Čepelíková, 2011) 

 

Gerda Boyesen je norská psychoterapeutka, která v návaznosti na Reicha i Freuda zaloţila 

svůj terapeutický přístup zvaný biodynamická psychologie. Mnohem více však kladla důraz 

na fyziologické projevy organismu a jeho schopnost se vypořádat se stresem. Podle Boyesen 

v člověku proudí ţivotní energie, která se manifestuje v psychologické, svalové a vegetativní 

podobě. Pokud člověk ztrácí kontakt se svou ţivotní silou, jeho psychologická zkušenost bude 
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v rozporu s reakcí těla. Jeho organismus bude vykazovat vysoké známky stresu, ale on si sám 

bude připadat klidný. V souvislosti s tím vymyslela koncept „emocionálního kanálu“, coţ je 

v podstatě vlastnost trávicího traktu vstřebávat emoce. Pokud je emocionální kanál průchozí, 

ţivotní energie můţe proudit. Pokud je však „zanesený“ zbytky nevstřebaných emocí, napětí 

se zde hromadí. Psychoperistaltika je pak dle Boyesen spojením mobility trávicího traktu s 

dynamikou emocí (Boyesen in Vaněčková, 2013). 

3.5.8 Shrnutí 

V této kapitole jsem popsala různé teoretické i praktické koncepty, které se nějakým 

způsobem dotýkají tělesné energie člověka ve spojení s jeho psychikou. Dalo by se shrnout, 

ţe všichni představitelé povaţují za důleţité, aby v těle člověka docházelo k volnému 

proudění energie a integraci psychické a fyzické sloţky. To se pak projevuje zdravou 

sexualitou, kreativitou a otevřeností vůči ţivotu. V případě, ţe někde dochází k zablokování 

energie či emocí, pracují psychoterapeuti s pomocí různých technik na nastolení rovnováhy. 

Vycházejí z toho, ţe pokud budeme léčit duši i tělo, můţeme dojít k mnohem rychlejším a 

efektivnějším změnám vedoucím k uzdravení. Tento integrativní přístup nacházíme i 

v psychosomatické medicíně, která hledá souvislosti mezi nemocemi člověka a jeho 

současnými problémy v ţivotě.  
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3.6 Filozofie a energie 

 Popsala jsem energii z hlediska exaktních věd a energii z hlediska psychologie. 

Neměla bych však opomenout vědu, která byla na úplném počátku všech věd ostatních, na 

filozofii. Tímto se vracím zpět k Aristotelovi, kterému je připisován vznik slova energie 

(Kalligas, 2012). Chtěla bych podotknout, ţe téměř všechny myšlenky a koncepty výše 

popsané vychází z evropského a severoamerického vzdělání i kultury. V této části se chci 

krátce zastavit u energie z pohledu jiných světových kultur, a to zejména z pohledu 

východních filozofických směrů.   

3.6.1 Hinduismus a jóga 

Pojem energie nacházíme ve východních filozofických směrech, kterými je zejména 

hinduismus a buddhismus. Buddhismus jej však nezpracovává do takové šíře jako 

hinduismus, ve kterém je energie počátkem veškerého ţivota. Šakti, která je u nás známá jako 

hinduistická bohyně, je symbolem tvoření a síly (Mihulová & Svoboda, 2006). V podstatě se 

jedná o výraz pro prvotní kosmickou energii, jeţ stvořila náš ţivot. Vše viditelné i neviditelné 

je manifestací jedné energie, vše je v pohybu a vychází z šakti. Jejím substrátem je pak šiva, 

vědomí, bez kterého by ţivot neexistoval. Tantrismus, část hinduismu, říká, ţe šakti stvořila 

náš ţivot v šesti stupních. Tento proces je vykládán v čakrách, které rovněţ označují 

energetická centra našeho těla. Šiva a šakti nejprve tvoří jednotu, coţ symbolizuje temenní 

čakra. Jsou zde jedním kosmickým vědomím i kosmickou energií a kmitají ve stejných 

frekvencích. Postupně pak šiva kmitá stále niţšími a niţšími frekvencemi a sestupuje dolů, aţ 

do vytvoření světa fyzického, který symbolizuje čakra múládhára neboli kořenová čakra. 

(Bretz, 2010). 

Kromě šivy a šakti se ke slovu energie v hinduistické mytologii vztahuje prána. Pránou se 

rozumí ţivotní energie. Dle Bretze (2010) práně odpovídá to, co Číňané označují jako čchi a 

jiné tradice jako orgon či pneumu. Vysvětluje, ţe prána je rozdíl mezi růţí a voskovou 

imitací, rozdíl mezi koncertem „live“ a záznamem na CD. Je to tedy to „ţivé“, co vnímáme 

v různých situacích. Kaţdý člověk má jiné mnoţství prány. Lidé s bohatstvím prány bývají 

středem pozornosti, musí se však starat o její regeneraci, nebo se od nich jejich obdivovatelé 

odvrátí. Nejedná se pouze o kvantitu energie, ale i o rovinu její vibrace. V různých čakrách 

vibruje prána jinak a plní také jinou úlohu. Například prána v kořenové čakře (múládhára) je 

zodpovědná za fyzické zdraví. Ten, kdo ji má silnou a umí ji koncentrovat do svalů, se můţe 
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stát vynikajícím sportovcem. V srdeční čakře (anáhata) je prána emocionální. Harmonická 

prána se projevuje dobrosrdečností, láskou a uznáním druhých lidí (Bretz, 2010). 

Pránický systém člověka má různé zdroje proudu. Prvním z nich je pět ţivlů – země, která je 

symbolem pro potravu; voda, coţ značí všechny tekutiny; oheň jako sluneční svit; vzduch a 

éter. Éter je energie získaná od ostatních lidí a „silových míst“. Dalšími zdroji je kundalini a 

kosmická energie. Prána proudí skrze energetické kanály, kterým se v hinduismu říká nádí. 

Zatímco nádí přivádí pránu do fyzických orgánů, čakry plní funkci zásobárny prány. Dle 

Bretze (2010) pak stejně jako elektrický obvod i energetický systém člověka funguje lépe či 

hůře. Systém můţe mít například nedostatečnou zásobu prány, zablokované čakry či nádí.  

Ze všech těchto pojmů vychází kundalini jóga, která je jinak nazývána také jako jóga energie. 

Kundalini v překladu znamená „stočený had“, coţ symbolizuje potenciál, jenţ v sobě člověk 

můţe rozvinout. Cílem kundalini jógy je pak v praxi podpořit člověka v tom, aby uměl 

efektivně energii čerpat, a to kombinací cvičení v pěti oblastech (nejznámější je u nás 

hathajóga, tedy tělesné cvičení). Energie pak podporuje například naši odvahu, sex, vnímání 

vlastních emocí a intelekt. S kundalini jógou pracoval C. G. Jung a S. Groff (Bretz, 2010).  

Efektivitu cvičení jógy dokládá výzkum z roku 2014 (Cohen, Telles, Tyagi & Reece), jehoţ 

cílem bylo vysledovat, jakým způsobem se liší metabolismus jogínů od běţné populace a 

osob postiţených metabolickým syndromem. Participanti byli vystaveni jak stresové zátěţi, 

tak relaxační zátěţi v podobě jogínských technik s dechem. Metabolismus byl měřen 

z hlediska spotřebování kyslíku v organismu pomocí kalorimetru. Ukázalo se, ţe 

metabolismus jogínů pracuje nejefektivněji. V klidových podmínkách byla hladina 

spotřebovaného kyslíku nízká, při aktivitě se ze všech třech skupin zvýšila nejvíce, ale poté se 

opět sníţila na nejniţší hladinu. Cvičení jógy by tedy mohlo být prevencí proti 

metabolickému syndromu.   

3.6.2 Taoismus a tradiční čínská medicína 

Druhá východní filozofická tradice, která hovoří o energii ve vztahu k člověku, je 

taoismus, z nějţ pak vychází tradiční čínská medicína. Taoismus chápe člověka jako jednotu 

duše, mysli a těla. Kaţdá bytost je pak součástí přírody, která jej obklopuje, naší planety a 

vesmíru. Cílem je dosaţení souladu se vším, co ţije, dosaţení nesmrtelnosti. Druhou koncepcí 

jsou protikladné síly jin a jang. Dvojice, jeţ se zároveň podmiňuje a doplňuje. Jin je ţenský 
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princip, který symbolizuje temnotu a chlad. Jang je muţský princip, symbol ţáru. 

V organismu by měla být dynamická rovnováha jinu i jangu, coţ znamená zdraví. Horečka 

pak například znamená převahu jangu. Cílem celostní léčivé metody, tradiční čínské 

medicíny, je uvést do rovnováhy jin a jang (Wu, 2013). 

Vše naplňující ţivotní energií je čchi, ze které je stvořen celý vesmír. Čchi není základní 

substancí, ale má různé podoby. Původní čchi yuan-qi získáváme před narozením od našich 

rodičů a je uloţena v ledvinách. Tato energie je doplněna o normální čchi, jejímţ zdrojem je 

vzduch a výţiva. Energie čchi proudí v našem těle neviditelnými dráhami, které se nazývají 

meridiány. Systém meridiánů tvoří dvanáct energetických drah, které jsou přiřazeny pěti 

jinovým a šesti jangovým orgánům. Na kaţdém z meridiánů se pak nacházejí zcela jiné 

akupunkturní body, díry či energetické víry. Ty čchi do těla přivádějí nebo odvádějí. Tradiční 

čínská medicína pak disharmonie v energetických drahách léčí skrze tyto body pomocí 

akupresury či akupunktury (Wu, 2013).  

Ve světě probíhají kontrolované studie, které se zabývají energií čchi v souvislosti s 

akupunkturou, která se provádí vpichováním malých jehliček do těla. Bylo naměřeno, ţe 

mnohem více energie v meridiánech léčené osoby proudí v případě, ţe terapeut nemá 

nasazené rukavice, coţ předpokládá interpersonální přenos této bio-energie (čchi) při 

akupunktuře (Lee et al., 2005). Zkoumáno bylo také subjektivní vnímání osob při 

akupunktuře. Konkrétně to, zda lidé detekují rozdíl mezi tím, kdyţ se jehly dotýká člověk a 

kdy zůstává netknuta, pokud na jehlu nevidí. 26 osob z 28 správně označilo dobu, kdy se 

jehly terapeut dotýkal (Endler, Hochstrasser & Klein, 2015). 

Hinduismus a taoismus nejsou jedinými filozofickými či náboţenskými směry, pro které je 

energie významnou součástí jejich konceptu. S energií pracují různé šamanistické a spirituální 

směry po celém světě. Jeden z výzkumů se zaměřoval na subjektivní vnímání změn 

v tělesném i psychickém stavu po navštívení semináře Khoomei, coţ je technika zpěvu 

tuvanské šamanistické tradice. Téměř 70% respondentů cítilo po skončení semináře zvýšení 

energie (Matrenitsky & Friedman, 2012).  
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4. Tělo jako prostředek komunikace 

V předchozí kapitole jsem se zabývala tím, jakými úhly pohledu se můţeme na energii 

dívat a jakou roli sehrává v psychologii. Poslední kapitola teoretické části je věnována energii 

v kontextu sociálních interakcí, při kterých ostatní jedince vnímáme a vytváříme si o nich 

úsudky. Nazvala jsem ji „tělo jako prostředek komunikace“ a to proto, ţe při vnímání 

ostatních hraje svou velkou roli neverbální komunikace a neverbální signály, které určitým 

způsobem dekódujeme.  

 

4.1 Neverbální komunikace 

Základním důvodem toho, proč má význam studovat tělo při interpersonální 

komunikaci je fakt, který zmiňovali mnozí odborníci uţ od Charlese Darwina (Darwin & 

Darwin, 1964). A sice, ţe tělo vysílá mnoho signálů, ať uţ nevědomých či vědomých, jejichţ 

cílem je například informovat okolí o náladě nebo vyjádřit reakci postojem. Mnoho autorů ve 

svých knihách o neverbální komunikaci zdůrazňuje, ţe nelze nekomunikovat. Mlčení je 

v podstatě rovněţ forma jakéhosi vyjádření.  

Dle Vybírala (2005) vyuţívá člověk neverbální komunikace z různých důvodů. Jejími 

hlavními cíli je to, aby člověk podpořil a nahradil řeč, vyjádřil emoci či interpersonální postoj 

a uskutečnil sebevyjádření.  

4.1.1 Specifika neverbální komunikace 

Neverbální komunikace má specifické aspekty. Tím prvním je, ţe většina z našich 

mimických výrazů či postojů těla je neuvědomovaná a nekontrolovaná. V případě úlekové 

reakce naše tělo automaticky provede sérii pohybů a zaujme obrannou pozici či nás připraví 

na útěk. Ve Švédsku uskutečnili výzkum, ve kterém participantům na 30 milisekund ukázali 

smutnou či veselou tvář, takţe se jednalo o podvědomě působící podnět. Z výsledků 

vyplynulo, ţe svaly na tvářích účastníků i přesto emocionálně reagovaly podle toho, zda byl 

účastník vystaven pozitivnímu či negativnímu podnětu (Dimberg, Thunberg, & Elmehed, 

2000).  
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Druhým důleţitým aspektem je to, ţe nelze jednoznačně přeloţit kaţdý neverbální signál do 

slov a učinit z toho vyjádření, které by bylo všeobecně platné. Jako jeden z důvodů bychom 

měli vzít v úvahu kulturní podmíněnost neverbální komunikace. Příkladem mohou být gesta, 

kdy stejný pohyb ruky vyjadřuje v odlišných kulturách něco jiného (Morris, 1994). Signál 

vyslaný k jednomu příjemci můţe navíc znamenat něco jiného pro dalšího příjemce. Na 

základě toho jsou tedy sociální interakce velmi individuální a specifické. Pro interpretování 

kaţdého neverbálního signálu musíme znát mimo jiné kontext situace. 

4.1.2 Způsoby neverbální komunikace 

Existuje široká paleta způsobů neverbální komunikace. Jako shluk signálů, které mají 

určitý význam, bychom mohli označit gesta. Jedním z největších zdrojů neverbálních signálů 

je však lidský obličej a jeho mimika, která má bezpočet různých výrazů pro vyjádření emocí 

či reakcí na různé situace. Lidský obličej fascinoval vědce i myslitele uţ od pradávna. Jiţ 

zmiňovanému Aristotelovi je připisován základ fyziognomiky, vědní disciplíny, jejímţ cílem 

bylo studium lidského obličeje. V rámci fyziognomiky byly sledovány tělesné změny 

v průběhu proţívání emocí, ale i obecné rysy tváře. Například spojené obočí uprostřed čela 

bylo znakem zkroušenosti, potemnělá pleť znakem bojácnosti (Aristoteles in Blaţek & Trnka, 

2009). Zajímavostí je, ţe poznatky z fyziognomie údajně negativně ovlivnily v roce 1831 

Charlese Darwina, který se ucházel o místo při nalodění na loď. Kapitán, ovlivněný poznatky 

z fyziognomie, na základě jeho nosu usoudil, ţe nemá dostatek „energie“ a odhodlání na tak 

dlouhou cestu. Nakonec však Darwinovi cestu umoţnil (Blaţek & Trnka, 2009).  

Kromě mimiky a emocionálních výrazů ve tváři komunikujeme pohledy očí. V rámci haptiky 

se dá studovat to, jakým způsobem se druhých dotýkáme Zaujímání vzdálenosti (proximity) 

mezi interagujícími osobami se pak zabývá vědecká disciplína zvaná proxemika (Vymětal, 

2008).  

Velkým zdrojem informací o aktuálním stavu člověka je jeho postoj těla, kterým se zabývá 

posturologie. Ve středu zájmu této vědní disciplíny je komplexní drţení těla, napětí a 

uvolnění či pohyby rukou a nohou. Zároveň je důleţité, jakým směrem tělo natáčíme a jak 

konfigurujeme všechny jeho části (Vymětal, 2008). Dle Křivohlavého (1988) fyzický postoj 

člověka nenaznačuje jenom to, co se s jedincem děje, ale také to, co se s ním dělo v minulosti 

a co se s ním bude dít v budoucnosti. Zde bychom opět jako příklad mohli uvést zaujetí 

obranného postoje v reakci na stres.  
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Vysílání neverbálních signálů skrze tělesný postoj dokládají různé psychologické 

experimenty. Vědci zjistili, ţe to, jakým způsobem se sportovec rozcvičuje, má vliv na to, 

jaký úsudek si o něm utvoří jeho protihráč (Greenlees, Buscombe, Thelwell, Holder, & 

Rimmer, 2005). Pokud je postoj tenisty při rozcvičování vzpřímený a pohyby dynamické, 

udělá mnohem větší dojem na svého protihráče, který od něj rovněţ při hře očekává více. 

Tento dojem se zvětší ještě více, pokud má na sobě dotyčný místo profesionálního tenisového 

oblečení normální sportovní oblečení. Jiný výzkum dokázal, ţe jsou lidé schopni na základě 

postoje těla správně určit emoce, které se vyskytují v davu, aniţ by viděli tvář (McHugh, 

McDonnell, O’Sullivan, & Newell, 2010). 

V neposlední řadě signály vysíláme i tím, jaké máme na sobě oblečení, případně jinými 

aspekty našeho zjevu, jako je piercing, apod. Těmito signály chceme většinou zvýraznit určité 

vlastnosti naší osobnosti. Vlastníci tetování skórují více v dimenzi extraverze, jsou zaměřeni 

na vyhledávání nových zkušeností a záţitků a mají velmi vysokou potřebu být unikátní 

(Swami et al., 2012). 

 

4.2 Sociální kognice a vnímání 

Existuje tedy mnoho neverbálních signálů, které lidé vůči okolí vysílají. Sociální 

interakce mezi lidmi ovšem nezávisí jenom na tom, co, případně s jakým záměrem chceme 

okolí sdělit. Na druhé straně tohoto komunikačního kanálu je člověk, který naše signály 

vnímá a dekóduje.  

Studiem sociálního poznávání a kognitivních procesů, které utvářejí sociální realitu, se 

zabývá sociální kognice. Cílem je prozkoumat a pochopit, jak člověk informace vnímá, 

kóduje, ukládá a vybavuje. Na základě těchto procesů pak dochází k formování úsudku a 

rozhodování, coţ můţe následně vést k behaviorální reakci (Hewstone & Stroebe, 2006).  

4.2.1 Charakteristiky sociální kognice 

Kognitivní procesy mají své obecné charakteristiky, které se promítají i do sociální 

kognice a vnímání. Zaprvé jsou ovlivněné dosavadními zkušenostmi. Fiedler & Bless (2006) 

zdůrazňují, ţe na rozdíl od poznávání neţivých objektů je sociální kognice sloţitější, protoţe 
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jsme silně ovlivněni tím, jaké máme zkušenosti ze sociálních interakcí i obecně ze vztahů 

s lidmi. Při výběru partnera (kognitivní proces – usuzování/rozhodování) budeme nejspíše 

ovlivněni tím, jaké zkušenosti máme či nemáme s předchozích partnerských vztahů.  

Další charakteristikou je, ţe mozek má omezenou kapacitu zpracovávat informace. To, kolik 

informací si z dané sociální situace vezmeme a zpracujeme, je tedy do značné míry ovlivněno 

naší vůlí a motivací. Jinými slovy řečeno, jak moc jsme ochotni zvaţovat různé alternativy a o 

dané situaci přemýšlet. A za třetí, utváření úsudků můţe být zautomatizováno vlivem 

předchozích sociálních situací a zautomatizovaných reakcí mozku (Sternberg, 2002).  

Mimo jiţ popsaných charakteristik je percepce sociální situace závislá na jejím sociálním 

kontextu. Schaller (1992) uskutečnil experiment, ve kterém dal studentům materiály 

pracovníků ţenského a muţského pohlaví. Na jejich základě měli provést úsudek, zda by byla 

dotyčná osoba dobrým leaderem pracovní skupiny. Ţeny získaly statisticky významně menší 

hodnocení. Shaller (1992) upozorňuje, ţe studenti uvaţovali na základě stereotypního 

vnímání genderu, a sice toho, ţe ţeny pracují spíše na pozicích řádových zaměstnanců. Do 

posuzování výkonu se tedy kromě materiálů promítla vliv sociálního kontextu.  

4.2.2 Vnímání energie a těla 

Jedním z důleţitých procesů sociální kognice je vnímání neboli percepce. Jedná se o 

proces, který se aktivuje v momentě, kdy poprvé vidíme či slyšíme jinou osobu, nebo kdyţ se 

s někým seznamujeme. Na základě toho pak začínáme informace zpracovávat.  

Vnímání je komplexní kognitivní proces, který popisují zákonitosti vnímání a různé teorie 

vnímání. V kontextu svého výzkumu se chci zaměřit na to, jaké moţnosti má lidské tělo při 

vnímání energie. Energie v souvislosti s člověkem byla v teoretické části velmi často 

popisována na fyziologické a biologické úrovni, a to v kontextu celého lidského těla. Kromě 

vnímání energie se v krátkosti zmíním o vnímání lidského těla.  

4.2.2.1 Vnímání energie 

 Kdyţ hovoříme o vnímání informací v souvislosti s člověkem, zabýváme se nejvíce 

zrakem - dominujícím smyslem. Podmínkou pro tento proces je světlo, viditelná část 

elektromagnetického záření, která je charakterizována vlnovou délkou. Šikl (2002) poukazuje 
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na to, ţe vnímání má napříč ţivočišnou říší různé podoby a zvířata častokrát získávají 

informací víc neţ člověk. 

Prostředím se totiţ šíří mnohé z forem energií, které se dostávají do kontaktu s naším tělem. 

Lidské tělo má při jejich vnímání svoje limity, protoţe tělu chybí senzorická výbava k jejich 

dekódování a detekování. Příkladem můţe být rentgenové záření či vysokofrekvenční záření 

spojené s nukleárním štěpením. V ţivočišné říši najdeme jiné způsoby vnímání, které jsou 

neméně účinné jako lidský zrak a jeţ některé z těchto signálů dokáţí rozpoznat (Šikl, 2002).  

Biosonar jako navigační systém netopýrů účinně nahrazuje zrak při orientaci v prostoru. 

Paúhoř elektrický vyhledává potravu tím, ţe vysílá elektrické signály do vody kolem sebe. 

Patří do kategorie zvířat, které disponují elektroreceptory a jsou tak schopny vnímat slabé 

bioenergetické pole, které vzniká pohybem kaţdého ţivého tvora. Na základě toho pak dokáţí 

tito ţivočichové vyhodnotit, kde se objekt nachází. Co se vnímání energie týče, existují 

v ţivočišné říši kromě elektroreceptorů i termoreceptory. Mají je například hroznýši či 

chřestýši, kteří jsou schopni detekovat teplotní rozdíly v řádu setin stupně Celsia včetně 

směru, odkud přichází (Newman & Hartman in Šikl, 2002). Lidé jsou však při vnímání 

energie odkázáni na svůj zrak. 

4.2.2.2 Vnímání a tělo 

 Dle vědeckých poznatků jsme vůči biologickému pohybu velmi senzitivní. V roce 

1973 uskutečnil Johansson výzkum, ve kterém natočil pohyb herců ve tmě, přičemţ na jejich 

těla připevnil ţárovky. Osoby, které film viděly, bez problémů identifikovaly lidskou postavu 

v pohybu, zatímco kdyţ herec stál, vnímali lidé pouze shluk neorganizovaných bodů 

(Johansson, 1973).  

Vnímání našeho vlastního těla je velmi specifické. Jednak totiţ probíhá uvnitř, kdy vnímáme 

různé projevy fungování organismu, jakým je například tlukot srdce. Za druhé probíhá 

zvnějšku, kdy své tělo vnímáme zrakem (Thomas, Press & Haggard, 2006). Informace, které 

při vnímání našeho těla pouţíváme, se však s největší pravděpodobností rozšiřují i na vnímání 

pohybu a těl u ostatních. Na přelomu 80. A 90. let došlo k objevení tzv. „zrcadlových 

neuronů“, coţ jsou motorické neurony v mozku, které se aktivují v momentě, kdy 

pozorujeme činnost jiné osoby (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010). Naše tělo tímto „simuluje 

to“, jako kdybychom danou činnost prováděli sami. Záleţí však na tom, zda pozorovanou 
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činnost umíme či ne. Například pokud bude tanečnice pozorovat jinou tanečnici v pohybu, 

zrcadlové neurony budou vykazovat větší aktivitu, neţ kdyţ tanečnici bude pozorovat někdo, 

kdo tančit neumí. 

Po tomto objevu následovala série výzkumů, která vedla k ustálení pojmu s názvem „mirror-

matching systém“ (Schütz-Bosbach, Mancini, Aglioti, & Haggard, 2006). Tento systém je 

zodpovědný za reprezentaci ostatních s účelem jim porozumět, coţ poukazuje na jeho sociální 

význam. Pozoruhodné je, ţe se tento motorický systém aktivuje v momentě, kdyţ pozorujeme 

pohyby ostatních, ale jeho činnost se sniţuje při pozorování vlastního těla. 

Druhým významným experimentem, který dokládá prolínání vnímání vlastního těla a těl 

ostatních, je „rubber-hand illusion“ (Botvinick & Cohen, 1998). V tomto výzkumu byla 

jedna ruka účastníka schována pod stůl a místo ní byla poloţena ruka umělá. Účastník tedy 

viděl jednu ruku svou a jednu umělou. Experimentátor pak štětcem či jiným nástrojem 

stimuloval obě viditelné ruce. Po nějaké době začali účastníci vnímat umělou ruku jako svou 

vlastní, a to tak, ţe po udeření kladivem na gumovou ruku ucukli svou vlastní rukou. Tento 

jev byl velmi důkladně zkoumán v různých podmínkách. V posledních letech byly poznatky 

obohaceny i díky technologii virtuální reality. Výzkumníci tak mohli manipulovat například 

s virtuální tváří, přičemţ zjistili, ţe účastníci „adoptovali“ náladu této tváře (Ma, Sellaro, 

Lippelt, & Hommel, 2016).  

4.2.3 Kategorie, stereotypy a kognitivní zkreslení 

Popsala jsem neverbální komunikaci jakoţto důleţitý zdroj informací o ostatních a 

specifika sociální kognice a vnímání. V neposlední řadě je důleţité zmínit, ţe do úsudku, 

který si o ostatních vytvoříme, vnášíme mnoho našich předpokladů. Ty pak realitu zkreslují. 

Jak jiţ bylo řečeno, náš mozek má omezenou kapacitu zpracovávání informací. Jsme neustále 

vystaveni mnoha podnětům zvnějšku, které kognitivně zpracováváme. Protoţe by bylo velmi 

vyčerpávající poznávat a zařazovat vnímané objekty znovu a znovu, vytváříme si v mozku s 

účelem zjednodušení kognitivních procesů strukturu obecných znalostí. 

Základní pojem v této struktuře tvoří kategorie, coţ je soubor informací, který odpovídá 

určitému konceptu či třídě objektů. Tím můţe být například kategorie sportovce. Pokud si 

osobu pod tuto kategorii zařadíme, můţeme získat mnohem více informací, neţ bychom měli 
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jinak k dispozici (například to, ţe je fyzicky zdatný, cílevědomý, dbá o svůj zdravotní stav). 

Zároveň však můţeme dojít k chybnému závěru u těch znaků, které jsou pro danou kategorii 

méně typické. Příkladem můţe být sportovec a konzumace alkoholu. Mnoho sportovců můţe 

být abstinenty, mnoho z nich však můţe být i příleţitostnými konzumenty. Závěr, ţe 

sportovec rovná se abstinent tedy bude chybný a zkreslující náš úsudek (Hewstone & Stroebe, 

2006).  

Kromě kategorií se sociální kognici vyskytuje známý pojem stereotyp. Ten je definován jako 

„sdílené přesvědčení o osobnostních rysech a chování členů skupiny (Hewstone & Stroebe, 

2006, s. 159)“. Stereotypizace vede k tomu, ţe přehlíţíme individuální charakteristiky 

jedince. Kromě kognitivní sloţky zahrnuje i sloţku emoční (Vybíral, 2005).  

Kategorizace a stereotypizace se týkají vytváření úsudku o druhých osobách. Mylné 

přesvědčení můţe vzniknout jiţ v okamţiku prvního setkání, například díky „halo efektu“, 

který je jednou z kognitivních chyb („cognitive bias“). Chyb na základě kognitivního 

zkreslení se opakovaně dopouštíme v důsledku konstruování vlastní reality (Haselton, Nettle 

& Andrews, 2005).  

 

  

  



58 

 

 

 

 

 

 

Výzkumná část 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

5. Výzkum interpersonálního vnímání energie 

 

5.1 Úvod do výzkumu 

V teoretické části byly zmíněny různé vědecké disciplíny a jejich pohled na energii. 

Fyzikální pojetí ji chápe jako potenciální hybnou sílu, která můţe vykonávat práci a různě 

měnit svoji formu. Medicína sleduje lidskou energii zejména z pohledu metabolismu, a toho, 

jak je či není v organismu efektivně vyuţívána. V kapitole o filozofii jsem představila 

filozofické směry, které mají vlastní koncepty vnímání energie v těle s přesahem do 

spirituality. Psychologie se pojmu energie dotýká hlavně v oblasti body-psychoterapeutických 

směrů. Energie tělesná je sledována ve spojení s psychickými ději a procesy. Středem zájmu 

je pak to, jak energie v těle proudí a zda jsou přítomny bloky, které plynulému proudění brání 

a jsou zdrojem dalších problémů. Všechna tato hlediska předpokládají, ţe lidská bytost je 

energetickou jednotkou, která má v sobě určitý energetický náboj či hladinu energie. To je 

základním předpokladem i mého výzkumu. A sice, energie je určitá dimenze lidské 

osobnosti, která není statická a je individuálně variabilní.  

V kapitole o neverbální komunikaci jsem uváděla, jakými různými způsoby vysílá naše tělo 

signály vzhledem k okolí. Bylo zmíněno, ţe tyto signály jsou častokrát nevědomé a mohou se 

pojit s různými vlastnostmi naší osobnosti. Na druhé straně těchto vysílaných signálů je 

příjemce, který signály dekóduje, přičemţ tento dekódovaný signál je ovlivněn jeho 

individuálním vnímáním. Osobnost, která vysílá během interakce mnoho vědomých a 

nevědomých signálů a příjemce, který je na vědomé i nevědomé úrovni interpretuje, tvoří 

specifitu interpersonálního vnímání. Interpersonální vnímání energie člověka a její následná 

interpretace je základním tématem mého výzkumu. Je to i druhý předpoklad - energie je 

vnímatelnou dimenzí lidské osobnosti. 

Popsané teoretické koncepty dokládají, ţe je energie jako slovo ve vztahu k člověku často 

vyuţíváno. Otázkou však je, zda u druhých lidí jejich energii vnímáme stejně. Shodneme se 

s ostatními na tom, kdo má energie málo a kdo jí má naopak hodně? Shodneme se na tom při 

posuzování lidí, které vůbec neznáme? Promítá se do toho naše vlastní energie? Jak si energii 

spojenou s lidmi vysvětlujeme a co jí ovlivňuje? Tyto úvahy mě vedly k realizaci výzkumu, 

který sleduje pojem energie a objasňuje jeho význam a vztah v kontextu běţného jazyka.   
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 5.2 Cíle výzkumu 

 Základním cílem je prozkoumat vnímání slova energie, které pouţíváme v běţné 

řeči ve vztahu k druhým osobám. Výzkum je rozdělen na dvě části, kvantitativní a 

kvalitativní.  

Cílem kvantitativní části je na základě korelační studie zjistit, do jaké míry se lidé shodnou 

na hladině energie u druhých osob, aniţ bychom jim blíţe specifikovali slovo energie či 

jej nějak definovali. Zároveň mě zajímá, jaký velký podíl variability v hodnocení je dán 

posuzovatelem, posuzovanou osobou a jejich vzájemnou interakcí. Jako zkoumaný materiál 

pro shodu posuzovatelů jsem zvolila audiovizuální záznam se standardizovaným formátem. 

Jedná se o sérii krátkých videí, na kterých diskutují osoby muţského a ţenského pohlaví 

s moderátorem. Úkolem účastníků bylo hodnotit na škále 1-10, kolik mají podle nich osoby 

na videu energie.  

Cílem kvalitativní části je pomocí polostrukturovaného rozhovoru blíţe prozkoumat, jak lidé 

chápu slovo energie ve vztahu k sobě a k druhým osobám. Zajímá mě, které věci v běţném 

ţivotě mají podle respondentů vliv na jejich hladinu energie, co ji sniţuje a co ji naopak 

zvyšuje. Dále se mimo jiné ptám na to, jak podle nich vypadá člověk energický a podle čeho 

vnímají hladinu energie u osob při prvním setkání či zda existuje rozdíl mezi psychickou a 

fyzickou energií.  
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6. Kvantitativní výzkum 

 Nejprve jsem realizovala kvantitativní výzkum, abych na jeho výsledky mohla navázat 

kvalitativní částí. Protoţe se nejedná o experiment, ale o pilotní studii korelačního charakteru, 

stanovila jsem si namísto hypotéz výzkumné otázky. Odpovědi na tyto otázky byly 

analyzovány pomocí různých statistických metod.  

 

6.1 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka č. 1: Jak vysoká bude shoda posuzovatelů při posuzování videí?  

 Jak bylo popsáno v teoretické části, v běţné řeči občas o někom říkáme, ţe „překypuje 

energií“ nebo ţe je někdo „takový zvadlý a vypadá, jako kdyby měl málo energie“. 

V psychiatrii můţe být nízká či vysoká hladina energie signálem přítomnosti nemoci. Slovo 

energie se pouţívá k popisu ostatních osob. Vidíme však stejně to, kolik energie mají ostatní?  

Svým výzkumem chci zjistit, zda je slovo energie z psychometrického hlediska reliabilním a 

validním konstruktem, jinými slovy řečeno – zda se můţeme spolehnout na to, ţe pokud 

někdo o někom říká, ţe má hodně energie, bude mít podle nás také hodně energie. 

Předpokladem ověření této validity je reliabilita, kterou jsem ověřovala shodou posuzovatelů. 

Ti měli za úkol ohodnotit na Likertově škále 1-10 energii osob sledovaných na videu.  

Výzkumná otázka č. 2: Jak velký podíl variability v hodnocení je daný posuzovatelem, 

posuzovanou osobou a jejich vztahem?  

 Interpersonální vnímání je velmi specifické. Je tvořeno interakcí mezi dvěma 

osobnostmi, které do něj vnáší mnoho osobnostních proměnných, jakými jsou například 

v teorii zmiňované kognitivní zkreslení reality.  

Má druhá výzkumná otázka se týká toho, na kolik je hodnocení energie z videa ovlivněno 

posuzovateli, na kolik je ovlivněno posuzovanými osobami a jejich specifickým vztahem. Na 

jedné straně můţeme mít jednoho hodnotitele, který hodnotí všechna videa vysokými čísly. 

V tomto případě je velká míra hodnocení ovlivněna hodnotitelem. Na straně druhé můţeme 

mít osobu, která dostává od všech hodnocených nízká čísla. V tomto případě je hodnocení 
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ovlivněno hodnocenou osobou. Mezi hodnotitelem a hodnocenou osobou se vytváří 

specifický vztah, ačkoliv v tomto případě je to vztah jednostranný, neboť šlo hodnocení pouze 

jedním směrem. I tento vztah má v hodnocení svůj význam. Sesbíraná data budou 

vyhodnocena pomocí Social Relationship Model, který je určen pro analýzu dat 

v interpersonální percepci (Kenny, 2016).   

Výzkumná otázka č. 3: Jaké další proměnné mají vliv na hodnocení?  

 Specifika sociální kognice byla popsána v poslední kapitole teoretické části. Vnímání 

ostatních je ovlivněné mnoha faktory, například tím, jaké máme předchozí zkušenosti nebo 

jaké jsou naše zaţité stereotypy.   

Moje poslední výzkumná otázka se týká toho, jaké další proměnné mají na hodnocení energie 

u druhých osob vliv. Zajímá mě zejména vliv verbální a neverbální komunikace. Z tohoto 

důvodu jsem vytvořila dvě verze dotazníku, na nichţ byla vţdy polovina videí bez zvuku a 

polovina videí se zvukem. Mimo to jsem si kladla otázku, jak se do vnímání energie promítá 

pohlaví a sebehodnocení energie.  

 

6.2 Výzkumné metody 

6.2.1 Zkoumaná populace 

 Vzorek tvoří 53 respondentů ve věku od 20 do 59 let, středoškolského a 

vysokoškolského vzdělání. 

Participanti byli vybráni na základě dobrovolnosti. Byli osloveni buď emailem, nebo výzvou 

k vyplnění dotazníku na sociálních sítích. Poté byli dle úrovně dosaţeného vzdělání a věku 

přiřazeni do jedné ze dvou skupin a vyplňovali jednu ze dvou verzí dotazníku tak, aby bylo 

zastoupení vzorku v obou skupinách přibliţně rovnoměrné. Skupina 1 čítala 29 respondentů a 

skupina 2 čítala 24 respondentů.  

Výzkumu se celkem zúčastnilo 34 ţen a 19 muţů (viz tabulka č. 1). Věk byl rozdělen do 4 

skupin, a sice: 20-29 let, 30-39 let, 40-49 let a 50-59 let. Nejpočetnější byla skupina ve věku 

20-29 let (viz tabulka č. 2 a graf č. 1).  
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Většina respondentů (celkem 44) měla ukončené vysokoškolské vzdělání, a to nejčastěji 

v oboru humanitním, uměleckém či ekonomickém (tabulka č. 3 a 4, grafy č. 2 a 3).  

Tabulka č. 1 – Zastoupení muţů a ţen ve vzorku 

Pohlaví Četnost Procenta 

Muţi 19 35,8% 

Ţeny 34 64,2% 

Celkem 53 100% 

 

 

Tabulka č. 2 – Zastoupení věkových kategorií ve vzorku 

Věková skupina Četnost Procenta 

20 – 29 let 31 58,5% 

30 – 39 let 10 18,9% 

40 – 49 let 6 11,3% 

50 – 59 let 6 11,3% 

 

Graf č. 1 – Zastoupení věkových kategorií ve skupinách 
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Tabulka č. 3 – Zastoupení dosaţeného vzdělání ve vzorku 

Vzdělání Četnost Procenta 

SŠ bez maturity 1 1,9 

SŠ s maturitou 9 15,1 

VŠ 44 83,0 

 

Graf č. 2 – Zastoupení dosaţeného vzdělání ve skupinách 

 

Tabulka č. 4 – Zastoupení oboru studia nebo zaměstnání ve vzorku 

Obor Četnost Procenta 

Ekonomický 11 20,8% 

Humanitní 20 37,7% 

Přírodní vědy 4 7,5% 

Technický 5 9,4% 

Umělecký 11 20,8% 

Jiný 2 3,8% 
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Graf č. 3 – Zastoupení oboru studia nebo zaměstnání ve skupinách 

 

 

6.2.2 Metody sběru dat 

 K této korelační studii byl vytvořen speciální dotazník obsahující krátké audiovizuální 

záznamy. Na těchto videích jsou zaznamenány rozhovory moderátora s účastníky talkshow, 

konkrétně se jedná o internetový pořad DVTV. Rozhovory se týkaly vţdy jiného tématu, 

většinou však byly v souvislosti s profesí či aktivitou dotazovaného.  

Dotazník obsahoval 8 videí, z nichţ kaţdé mělo délku přibliţně 1 minutu. Polovinu z nich 

tvořily videa se ţenami, polovinu z nich videa s muţi.  Vţdy se jednalo o stejného 

moderátora. Pod kaţdým videem byla Likertova škála od 1-10 a respondenti měli za úkol 

ohodnotit, kolik energie má podle nich natočená osoba.  
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Obrázek č. 10 - Ukázka hodnocení videa v dotazníku 

 

S účelem zjištění, na kolik se do hodnocení promítá verbální komunikace a obsah rozhovoru, 

jsem vytvořila dvě verze. Kaţdé video jsem sestříhala jednak se zvukem a jednak bez zvuku. 

První verze začínala s videem č. 1 se zvukem a střídavě obsahovala vţdy jedno video se 

zvukem a jedno bez zvuku. Druhá verze pak začínala s videem č. 1 bez zvuku a opět se 

střídavě opakovalo jedno video se zvukem a bez zvuku. Respondenti byli přiřazeni do jedné 

či druhé skupiny a vyplňovali vţdy jednu verzi. 

Kromě hodnocení 8 videí obsahoval dotazník otázku dotazující se na hladinu energie 

respondenta, a to jak aktuální, tak z dlouhodobého hlediska (Likertova škála 1-10). Zároveň 

jsem se ptala, na kolik byl dotazník pro respondenty obtíţný (Likertova škála 1-5). 

Následovaly poloţky týkající se demografických údajů (pohlaví, věk, vzdělání a profesní 

obor). Na začátku bylo uvedeno, ţe se jedná o anonymní výzkum a jeho vyplněním souhlasí 

respondent se zpracováním údajů.  

Dotazník byl vytvořen pomocí Google Formuláře, jehoţ hlavní výhodou bylo to, ţe se do něj 

dala začlenit všechna videa, aniţ by je respondent musel dohledávat na internetu. Sběr dat 

probíhal online formou.  
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6.2.3 Analýza dat 

 Data byla analyzována pomocí statistického programu SPSS for Windows, softwaru R 

(verze 3.4.1) a lme4.  

6.3 Výsledky 

 Na výsledky výzkumu můţeme pohlíţet ze dvou úhlů pohledu. Na jedné straně máme 

hodnotitele (respondenty), kteří se v angličtině ve výzkumech zaměřených na interpersonální 

percepci označují jako „perceivers“ nebo „actors“. Na druhé straně pak máme hodnocené 

(angl.. „targets“ nebo „partners“, v našem případě osoby na videu), které se liší tím, jaká 

čísla průměrně dostali od hodnotitelů. Můj výzkum je zaměřený zejména na hodnotitele.  

6.3.1 Deskriptivní statistika 

 Průměr hodnocení energie všech osmi videí (na Likertově škále 1-10) byl u 53 

respondentů 6,08 se standardní odchylkou 0,98. Nejniţší průměrné hodnocení 8 videí bylo u 

jednoho z respondentů 3,38 a nejvyšší 8,38. Respondenti tedy průměrně uváděli, ţe mají 

osoby natočené na videu spíše více neţ méně energie. Nejniţší moţná hodnota pro vyjádření 

toho, kolik má člověk energie, (1 – nejméně energie) se ve vzorku objevila celkem 3 krát. 

Nejvyšší moţná hodnota (10 – nejvíce energie) se ve vzorku objevila 15 krát.  

Tabulka č. 5 – Deskriptivní statistika dle hodnotitelů 

 Průměr 

St. 

Odchylka Minimum Maximum 

Průměr hodnocení 8 videí 6,07 0,98 3,38 8,38 

Sebehodnocení v den test. 5,95 1,86 1 8 

Sebehodnocení – obecně 7,25 1,53 3 10 

Obtíţnost 2,85 1,31 1 5 
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Svoji energii hodnotili respondenti v den vyplňování dotazníku průměrem 5,95 s nejčetnější 

hodnotou 7 (viz graf č. 4 a graf č. 5). Nikdo neuvedl číslo 9 ani 10. Naopak energie 

z dlouhodobého hlediska měla hodnotu 7,25 s nejčastější hodnotou 8, kterou uvedlo 22 

respondentů. 

 

 

 

Graf č. 4 – Sebehodnocení energie v den testování 

 

 

 

Graf č. 5 – Sebehodnocení energie dlouhodobě 
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Na Likertově škále od 1 do 5 byla obtíţnost hodnocena průměrně hodnotou 2,85. Nejčastější 

hodnota byla 2. Videa se tedy respondentů zdála spíše méně neţ více obtíţně hodnotitelná.  

 

6.3.2 Zodpovězení výzkumných otázek 

Výzkumná otázka č. 1: Jak vysoká bude shoda posuzovatelů při posuzování videí?  

 Shoda posuzovatelů byla měřena pomocí Kendallova koeficientu konkordance 

(Kendallovo W), který se pouţívá pro zobrazení vztahů u ordinálních proměnných. Při 

statistické analýze byl vypočítán koeficient pro obě dvě skupiny (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5 – Výpočet shody posuzovatelů (Kendallovo W) 

 Kendallovo W Chi-square P hodnota 

Skupina 1 0,347 70,372 >.001 

Skupina 2 0,348 58,391 >.001 

 

Kendallovo W nabývá hodnoty od 0 do 1 s tím, ţe 0 by vyšla v případě absolutní neshody a 1 

v případě absolutní shody (Field in Everitt & Howell, 2005). Z výsledků můţeme vyčíst, ţe 

při posuzování videí panuje mezi respondenty mírná shoda. 

  

Výzkumná otázka č. 2: Jak velký podíl variability v hodnocení je daný posuzovatelem, 

posuzovanou osobou a jejich vzájemnou interakcí?  

 Analýza komponent variance hodnocení energie byla provedena pomocí softwaru 

lme4. Spadá pod analýzy v rámci Social Relationship Model, které matematicky zpracovávají 

data získané z interpersonálních interakcí (Kenny, 2016). Jedná se o tzv. „half-block-design“, 

který se pouţívá v případě, pokud se jedná o hodnocení, které bylo provedeno pouze jedním 

směrem. U tohoto výzkumu hodnotili posuzovatelé energii osob na videu, ale nikdo 

nehodnotil jejich energii.  
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Aby mohla být do analýzy zahrnuta všechna data, bylo nejprve potřeba ověřit, zda se 

významně liší faktor skupiny. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva modely – jeden zahrnující 

faktor skupiny a jeden nezohledňující skupinu. ANOVA ukázala statisticky nesignifikantní 

vliv skupiny (p=.308), a proto se následující data týkají celého souboru dat (výsledky 

zpracování dat v programovacím jazyku R se nachází v příloze). 

Největší podíl variability (60%) připadá na vztah mezi hodnotitelem a hodnoceným s tím, ţe 

se do této sloţky započítává i chyba ve výpočtu. Dalších 26% variability pak připadá na efekt 

hodnoceného a 14% na efekt hodnotitele (viz tabulka č. 6). Nevýhodou této analýzy je to, ţe 

nám neumoţňuje říci, na kolik procent se do variance „residual“ (tedy zbytkové) promítá 

chyba ve výpočtu. Nicméně můţeme shrnout, ţe se pravděpodobně nejvíce do hodnocení 

odráţí specifický vztah mezi hodnotitelem a hodnoceným.  

Tabulka č. 6 -  Výsledky SRM analýzy pro hodnocení energie 

 Variance St. odchylka 

Efekt hodnotitele (actor effect) 0,638 0,798 

Efekt hodnoceného (partner effect) 1,137 1,066 

Residual (relationship+error) 2,651 1,628 

 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké další proměnné mají vliv na hodnocení?  

 Jak bylo uvedeno v designu výzkumu, respondentů jsem se neptala pouze na to, jak by 

hodnotili energii druhých osob. Zároveň jsem se dotazovala na sebehodnocení energie, a to 

v den vyplňování dotazníku a obecně. Mimo to jsem manipulovala s tím, zda bylo video se 

zvukem či bez zvuku. Nejprve se zaměřím na vliv verbálního obsahu nahrávky, který byl 

ověřován pomocí srovnání středních hodnot. Poté popíšu ostatní vlivy (sebehodnocení 

energie, pohlaví).   

Vliv verbálního obsahu (zvuk) 

Kaţdé z osmi videí bylo hodnoceno se zvukem a bez zvuku, a to tak, ţe jedna skupina měla 4 

videa se zvukem a 4 bez zvuku a druhá skupina měla zvuk u videí obráceně. Abych mohla 
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analyzovat vliv zvuku, bylo nejprve potřeba zkontrolovat, zda byly vzorky u dvou skupin 

vyváţené. Jinak by se do výsledků promítal vliv skupiny. Na grafu č. 6 vidíme, ţe průměr 

hodnocení skupiny 1 je o něco vyšší (6,2) neţ průměr skupiny 2 (5,9). 

 

Graf č. 6 – Rozdíl hodnocení videí u skupiny č. 1 a 2. 

 

Vliv skupiny byl testován pomocí dvouvýběrového t-testu pro nezávislé vzorky s kontrolou 

na normalitu. Výsledek t-testu ukázal statisticky nesignifikantní rozdíl mezi skupinou 1 a 

skupinou 2 (t51=1,015, p= .315). 

Analýza vlivu verbálního obsahu se z důvodu porušení nezávislosti měření nedá primárně 

provést tak, ţe bychom vzali všechna hodnocení bez zvuku a se zvukem a porovnali je mezi 

sebou. Z tohoto důvodu je třeba brát výsledky jako 8 samostatných studií, které mohou být 

následně zobecněny metaanalýzou.  

Rozdíl hodnocení jednotlivých nahrávek se zvukem a bez zvuku je zobrazen na grafu č. 7. 

Videa bez zvuku byla hodnocena průměrně o něco výše (6,2) neţ videa se zvukem (5,9). 

Průměrně nejvyšší hodnocení mělo video č. 5 (7,36) a nejniţší video č. 2 (4,58). U čísla videí 

je vyobrazeno, zda byl hodnoceným muţ nebo ţena.  
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Graf č. 7 – Rozdíl hodnocení jednotlivých videí se zvukem a bez zvuku 

 

 

Všech 8 videí bylo porovnáváno zvlášť, a to neparametrickým testem Mann-Whitney. 

Tabulka č. 6 uvádí p hodnoty pro jednotlivé nahrávky.  

Tabulka č. 7 – Vliv zvuku u jednotlivých nahrávek analyzovaný Mann-Whitney testem 

Video p hodnota Signifikance 

č.1 .045 ANO 

č.2 .647 NE 

č.3 .044 ANO 

č.4 .006 ANO 

č.5 .330 NE 

č.6 .089 NE 

č.7 .574 NE 

č.8 .395 NE 
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Z výsledků můţeme vyčíst, ţe zvuk byl u 3 nahrávek statisticky signifikantní a u 5 

nesignifikantní.  

Pro zobecnění výsledků jsem následně provedla metaanalýzu „vysypáním“ dat do jednoho 

supervýzkumu. Střední hodnotu všech videí se zvukem a bez zvuku jsem srovnala 

dvouvýběrovým t-testem pro nezávislé vzorky. Výsledek t-testu ukázal statisticky 

nesignifikantní rozdíl mezi nahrávkami se zvukem a skupinou bez zvuku (t422=-1,529, p= 

.127). 

 

Pohlaví a sebehodnocení 

Vliv pohlaví respondentů na jejich hodnocení byl analyzován pomocí párového t-testu pro 

dva nezávislé vzorky. Výsledek ukázal nesignifikantní rozdíl v hodnocení videí mezi muţi 

a ţenami (t51=-0,512,p=.611).  

Vliv sebehodnocení a hodnocení obtíţnosti byl analyzován Spearmanovým korelačním 

koeficientem (viz tabulka č. 7). Z tabulky můţeme vidět signifikantní korelaci mezi 

sebehodnocením energie a hodnocením videí. Tuto korelaci bychom označili jako slabou. 

Nicméně můţeme říci, ţe se zde objevuje mírný trend v tom, ţe čím výše hodnotili lidé svou 

energii v den vyplňování dotazníku, tím výše hodnotili i energii osob na videích. 

Z tabulky můţeme vyčíst, ţe vliv obtíţnosti se pohybuje na hraně signifikance. Signifikance 

by znamenala, ţe čím obtíţněji vnímali respondenti hodnocení videí, tím výše hodnotili 

hladinu energie osob na videu.  

Zajímavé je, ţe neexistuje signifikantní závislost mezi sebehodnocením v den vyplňování 

dotazníku a sebehodnocením obecně.  
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Tabulka č. 8 – Korelační matice 

 
Hodnocení 

videí 

Energie – 

aktuálně 

Energie - 

obecně 
Obtíţnost 

Hodnocení videí 

Korelace 

Signifikance 

 

1,000 

X 

   

Energie – aktuálně 

Korelace 

Signifikance 

 

,308* 

,025 

 

1,000 

X 

  

Energie – obecně 

Korelace 

Signifikance 

 

-,096 

,495 

 

,192 

,169 

 

1,000 

X 

 

 

Obtíţnost 

Korelace 

Signifikance 

 

-,270 

,050 

 

-,090 

,522 

 

,005 

,971 

 

1,000 

X 

 

6.3.3 Shrnutí výsledků 

 Kvantitativní část výzkumu ukázala, ţe se respondenti při hodnocení energie osob na 

videu mírně shodli. Největší podíl na hodnocení pak měl specifický vztah mezi hodnoceným a 

hodnotitelem. Verbální komunikace hrála v případě třech videí významnou roli, zatímco 

v případě pěti videí se hodnocení se zvukem a bez zvuku nelišilo. To, jak vysoká čísla dávali 

respondenti osobám na videu, ovlivnilo sebehodnocení energie v den vyplňování dotazníku. 

Hraniční signifikanci měla i obtíţnost. 
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7. Kvalitativní výzkum 

 Z výsledků korelační studie vyplynulo, ţe se dotazovaní respondenti shodli jen velmi 

málo na hladině energie osob na videu. Toto zjištění otevírá prostor pro zkoumání, proč tomu 

tak je. Pro bliţší pochopení toho, co energie pro ostatní znamená, jsem se rozhodla do své 

diplomové práce zahrnout i část kvalitativní. Jejím cílem je pomocí hloubkových rozhovorů 

na téma energie blíţe specifikovat význam slova energie ve vztahu k člověku.  

 

7.1 Výzkumné otázky 

 Je mnoho různých témat, o kterých můţeme s lidmi mluvit, pokud se jich ptáme na 

energii. Můţeme se ptát na to, jak vnímají a pociťují svoji vlastní energii, kdy a proč jim 

hladina energie kolísá. Dále nás můţe zajímat, jak vnímají energii ostatních a jak popisují 

někoho, kdo je „energický“. A v neposlední řadě na to, co pro ně energie obecně ve vztahu 

k člověku znamená. Kvalitativní výzkum jsem rozdělila právě na tyto tři základní výzkumné 

otázky, ke kterým jsem přiřadila podotázky (kostra polostrukturovaného rozhovoru se nachází 

v příloze).  

Výzkumná otázka č. 1: Jak respondenti subjektivně proţívají a popisují vlastní energii?  

 Subjektivně proţíváme emoce i kaţdodenní situace. Proţívání energie, jejího dostatku 

i nedostatku, je pravděpodobně také velmi subjektivní. S účelem zjistit více o proţívání 

energie jsem se respondentů nejprve ptala na to, jakou hladinu energie cítí dnes, co to všechno 

ovlivňuje a zda jim energie kolísala. Následně jsem se ptala na to, jak by shrnuli svoji vlastní 

energii za poslední měsíc a jak se proměňuje v kontextu celého roku. Zajímaly mě pozitivní i 

negativní vlivy, které energii sniţují a zvyšují. Ptala jsem se, zda mají respondenti nějaký trik, 

kterým si hladinu energie rychle zvýší, kdyţ cítí únavu.  

Výzkumná otázka č. 2: Jak vnímají respondenti energii ve vztahu k druhým osobám a jak 

popisují člověka energického? 

 V této výzkumné otázce mi šlo o to zjistit vztah mezi energií respondentů a energií u 

ostatních osob. Tedy jestli mají pocit, ţe mají oproti ostatním více či méně energie a zda na 
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nich ostatní lidé poznají dostatek energie. Zároveň jsem se ptala, jak by popsali člověka 

energického a na základě čeho poznají energii u osoby, kterou vidí poprvé v ţivotě.  

Výzkumná otázka č. 3: Jak si respondenti vysvětlují energii ve vztahu k člověku? 

 V teoretické části bylo zmíněno, ţe existuje mnoho různých pohledů na energii a 

výsledky kvantitativní části ukázaly, ţe při hodnocení energie druhých osob panuje mezi 

respondenty nepříliš velká shoda. Pro kaţdého člověka tedy pravděpodobně energie znamená 

něco jiného. Zajímalo mě, jak respondenti vysvětlují svoji definici energie ve vztahu 

k člověku a co podle nich všechno zahrnuje. Mimo to jsem se ptala, zda existuje energie 

psychická a fyzická a zda se liší energie u muţů a u ţen.  

 

7.2 Výzkumné metody 

7.2.1 Výzkumný vzorek 

 Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, z toho 4 muţi a 6 ţen, kteří byli vybráni na 

základě dobrovolnosti. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o obecný rozhovor na téma energie, 

nebylo potřeba, aby respondenti splňovali určité parametry. I přesto jsem se ovšem snaţila 

sehnat respondenty z různých generací. Jeden respondent byl ve věku 10-19 let, pět 

respondentů bylo ve věku 20-29 let, jeden respondent ve věku 30-39 let, jeden respondent ve 

věku 40-49 let, jeden respondent ve věku 50-59 let a jeden respondent ve věku 80-89 let.  

7.2.2 Technika sběru dat 

 Metodou sběru dat ve výzkumném šetření byl anonymizovaný polostrukturovaný 

rozhovor, jehoţ délka se pohybovala průměrně okolo 25 minut. Data byla sbírána většinou 

v domácnosti respondenta, a to v srpnu a v září roku 2017. Kromě jednoho respondenta, 

v jehoţ případě byl rozhovor zaznamenáván ručně, souhlasili všichni s pořízením nahrávky. 

Rozhovory byly nahrávány na záznamník a přepsány do počítače (všechny přepsané 

rozhovory včetně kostry polostrukturovaného rozhovoru se nachází v příloze diplomové 

práce; z důvodu zachování autentičnosti byly rozhovory přepsány hovorovým jazykem). 
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7.2.3 Analýza kvalitativních dat 

 Cílem bylo zjistit v rozhovorech odpovědi na témata týkající se energie, případně 

odhalit další zajímavé souvislosti, které by byly základem pro navazující výzkum. Získaná 

data byla tedy analyzována pomocí metody otevřeného kódování, které nám umoţní vidět 

téma v celku (Hendl, 2005). 

 

7.3 Interpretace dat 

Výzkumná otázka č. 1: Jak respondenti subjektivně proţívají a popisují vlastní energii?  

 Rozhovor začínal dotazem na subjektivní pocit hladiny energie v uplynulém dni. 

Respondenti měli uvést, na kolik se dneska cítí, pokud 1 by bylo málo energie a 7 by bylo 

hodně energie. Průměrná hodnota byla 5,1, nejvyšší hodnocení dosáhlo 7 a nejniţší 3. 

Respondenti měli pocit, ţe jejich energie je tedy spíše vyšší neţ niţší. Osm z deseti uvedlo, ţe 

jejich hladina energie kolísala, zatímco u dvou byla stabilní. Proměnu energie popisuje 

Aneţka: „Ráno před prací to byly 3. V práci do oběda jsem měla nejvíc energie. To bych 

řekla, ţe bylo tak 6. Po obědě mám vţdycky útlum, takţe to mám třeba 4. A pak to vystoupí tak 

na 5 a kolem té sedmé na 6“.  

Následoval dotaz na energii v rámci uplynulého měsíce, opět na škále od 1 do 7. Průměrná 

hodnota byla 5,5 s opět nejvyšším hodnocením 7 a nejniţším 3. „Tak ten poslední měsíc to 

bylo pod průměrem, pod půlkou. Měl jsem často migrény a na té mojí energii se to hodně 

projevilo. To znamená - ta energie byla nízko, coţ se projevovalo tak, ţe jsem se příliš 

nepouštěl do nějakých diskuzí a drţel se zpátky. Nebylo to kaţdý den, ale bylo těch dní hodně. 

Takţe bych za celý měsíc dal tak za 3“, vysvětluje svoje hodnocení pan Zdeněk. Mimo to mě 

zajímalo, zda mají dotazovaní pocit, ţe by se jim energie měnila v rámci roku. Většina aţ na 

jednoho zmiňovala měsíce, kdy mají z nějakých důvodů energie málo. Jednalo o zimní nebo 

jarní měsíce kvůli nedostatku slunce a počasí.  

Poté jsem se ptala na to, zda by se respondenti mohli zamyslet nad energií v kontextu jejich 

ţivota a rozpomenout se na období, kdy jí měli málo a na období, kdy jí měli hodně. V této 

otázce byly odpovědi velmi individuální. Pan Zdeněk popisuje: Měl jsem takové depresivní 

období, kdy jsem chodil na terapii. V tu dobu byly věci, co mě hodně trápily. To byla ta 
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energie hodně nízko, to bych dal tak 1,5 nebo 1. A to naopak jak jsem předtím říkal, ţe jsem 

dokázal do dvou hodin pracovat, tak tady mi přišlo, ţe jsem o víkendu neudělal skoro nic. Jen 

jsem tak polehával. A ani jsem se nedonutil k tomu sportu, kterej normálně miluju. Byl to 

třeba třeťák nebo čtvrťák na vejšce.“ Naopak pro slečnu Alici bylo toto období, co se energie 

týče, pozitivní: „Myslím, ţe hodně energie jsem měla ve čtvrťáku na bakaláři. Nemusela jsem 

tolik chodit do školy a dělala jsem víc věcí, které mě bavily, takţe nějaký jazykový kurzy a 

další zájmový aktivity. Coţ mě motivovalo a udrţelo mi tu energii celodenně. Nebyla jsem 

večer úplně mrtvá, ale věděla jsem, ţe tam je ještě něco, co mě bude bavit. Měla jsem pocit, ţe 

stíhám hodně moc věcí, a to mě pak zpětně nabíjí energií, ţe jsem sama se sebou spokojená, 

ţe jsem to zvládla. Takţe to mi do dalších dnů dává další energii.“ 

V souvislosti s těmito otázkami jsem se vţdy navíc ptala, co všechno energii respondentů 

ovlivňuje, a to jak obecně, tak i pozitivně a negativně. Do obecných vlivů jsem zařadila to, co 

podle dotazovaných můţe na energii působit různě, tedy ji zvyšovat i sniţovat. Téměř všichni 

zmínili, ţe na ně určitě působí počasí – hezké jim energii dodává a špatné jim ji sniţuje. Mezi 

dalšími častými odpověďmi byla strava, zdravotní stav a sportovní aktivita, jejíţ absence u 

některých znamená nespokojenost. „…myslím si, ţe to bylo ovlivněný hlavně tím sportem, ţe 

jsem nehrál ţádný fotbal. Protoţe já se potřebuju vypotit, abych měl energii a uvolnil se“, 

říká Matyáš.  

Zhruba u poloviny respondentů se objevily jako další vlivy práce, spánek a sociální 

kontakty. Společnost energii slečně Alici zvyšuje: „Myslím, ţe pro mě je hodně důleţitý 

kontakt s lidmi, ţe mi hodně tu energii dodávají ostatní lidi“. Lence však můţe energii 

v některých situacích sniţovat. „Tohle jsem řešila vţdycky ve spojitosti s tím, zda jsem 

extrovert nebo introvert. Ve společnosti dokáţu působit hodně energicky. Ve společnosti lidí, 

které mám ráda. A na druhou stranu se mi mezi lidi někdy nechce, protoţe je to pro mě 

energeticky náročný a musím se soustředit na tu komunikaci a to, abych nějak na lidi působila 

a sledovala konverzaci. Můţe to být vyčerpávající, protoţe bych v těch chvílích si radši šla 

zalézt někam s kníţkou, coţ mě občas taky nabije. Ta společnost můţe být jak nabíjející, tak 

vyčerpávající“. Čtyři respondenti pak uvedli, ţe je zásadně ovlivňuje to, jaký mají denní 

program a zda mají na ten den nějaký plán. „Pro mě je hrozně důleţité, jestli mám nějakou 

věc na práci nebo plán, který mám za ten den udělat“, říká Jan.  

Co se pozitivních vlivů týče, nejčastěji zaznívala dovolená, dále zájmy a všeobecná 

spokojenost. Jeden respondent mluvil o tom, jak mu energii zvýšila zamilovanost: „Vím, ţe 

jsem byl v ten čas nějakou dobu zamilovanej, takţe tý energie jsem měl přehršle, ţe jsem 
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dokázal se učit němčinu do půlnoci a vůbec mi to nevadilo.“ Co se negativních vlivů týče, 

byly odpovědi velmi různorodé a individuální. Na tři respondenty negativně působí 

stereotypnost činnosti. Mezi dalšími odpověďmi se objevily konkrétní zdravotní obtíţe (jako 

například migrény, bolesti kloubů, vyvrtnutý kotník, deprese) nebo nespokojenost s náplní 

práce (osmihodinové sezení v kanceláři, dlouhá pracovní cesta, učení se na státnice). Tři 

respondenti zmínili konflikty s lidmi.    

Zajímalo mě, zda mají dotazovaní nějaký trik na zvýšení energie, pokud jsou například 

v práci a cítí únavu. Získala jsem širokou škálu odpovědí. Některým pomůţe krátký spánek, 

jiné nabudí rychlá fyzická aktivita či káva a dobré jídlo. Jeden respondent poslouchá hudbu a 

krátce medituje. Aneţka říká: „Kdyţ se potřebuju rychle probrat, jdu se projít, ale musí být 

hezky. Kdyţ cítím, ţe jsem unavená a půjdu na sviţnou procházku na 15 minut, tak se proberu. 

A kdyţ tu moţnost nemám, tak vypiju sklenici vody. Anebo si jdu lehnout, ale je to takový ten 

spánek jen na 20 minut, kdy v podstatě nespíš, ale vypneš. To dělám často v práci. Nebo si 

namočím ručník a dám si ho přes obličej“.  

V neposlední řadě mě zajímalo, jak vnímají respondenti dostatek energie. Nejčastěji byl 

asociován s tím, ţe člověk za den stihne hodně věcí nebo povinností. „Kdyţ jí mám hodně, tak 

se snaţím splnit úkoly, který mám doma udělat, například vymalovat. Potřebujeme také 

vyměnit umyvadlo. Kdyţ mám energie míň, tak to odsouvám“, říká pan Ladislav. Dostatek 

energie znamená pro respondenty většinou něco pozitivního. „Vnímám to pozitivně, protoţe 

máš-li hodně energie, tak ti všechno připadá snazší a cejtíš se nabitá, takţe spousta věcí se 

řeší snáz“, dodává paní Renata.  

Výzkumná otázka č. 2: Jak vnímají respondenti energii ve vztahu k druhým osobám a jak 

popisují člověka energického? 

 Ptala jsem se respondentů na to, pokud by měli opět škálu od 1 do 7 a průměrně by 

lidé kolem měli 4, na kolik se oproti ostatním cítí oni. Většina uvedla číslo větší neţ čtyři, aţ 

na dva dotázané, kteří se cítí být na hodnotě 4. Průměrně se číslo pohybovalo okolo 5,5 s tím, 

ţe jedna respondentka udala číslo 7. Většina z nich tedy tvrdila, ţe má oproti okolí energie 

více. „V první řadě bych chtěl říct, ţe mi to hodně skáče nahoru a dolu oproti ostatním. Ale 

myslím si, ţe ji nemám míň neţ lidi kolem mě. Myslím, ţe je to tím, ţe se snaţím ţít takovým 

aktivnějším ţivotem. Hodně lidí z mýho okolí chodí po práci pít a myslím si, ţe jim to asi uleví 

nějakej ten stres z práce. Ale já se snaţím být spíš takovej aktivnější, tak si myslím, ţe té 
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energie mám víc, neţ blízké okolí. Třeba ve srovnání s rodinou nebo kolegama z práce se 

určitě stravuju lépe. Ale zas na druhou stranu pak jsou lidi, kteří jsou určitě aktivnější. Dělají 

nějaký extrémní sporty, jedna moje kamarádka hodně cestuje. Takţe kdyţ to srovnám s 

blízkým okolím, tak mám třeba 5 aţ 6,“ vysvětluje pan Zdeněk. Dva z respondentů zmínili, ţe 

vţdy záleţí na tom, s kým se porovnávají. „To je docela těţká otázka. Kdyţ někdo bude 

introvert a někde bude sedět v koutě, tak to neznamená, ţe má energie míň neţ já. To já 

nepoznám. Ale myslím, ţe bych měl tak 4“, říká pan Ladislav.   

Respondenti se shodli i na otázce o tom, zda na nich okolí pozná, pokud mají energie hodně 

nebo málo. Všichni aţ na jednoho, který odpověděl „nevím“, si myslí, ţe to okolí pozná. Paní 

Blanka říká:  „Já myslím, ţe to poznají. A projevuje se to aktivitou, ať uţ pracovní, nebo v 

nějaké diskusi, v nápadech, organizaci. Chci něco podnikat, organizovat setkání. Nejenom 

organizovat sebe, ale i nějakou práci a kolektiv.“ Někteří však pak dodali, ţe to záleţí na 

situaci nebo na okolí. „Kdyţ mám energie málo, tak jsem na okolí nepříjemná. Na to okolí, na 

který můţu, to znamená třeba doma. Ale myslím, ţe třeba pacienti to na mě nepoznají.  Kdyţ jí 

mám hodně, tak to na mě poznají asi všichni lidi. Většinou je trochu otravuju, aby něco dělali, 

co já chci“, vysvětluje slečna Alice.  

Zajímavé byly popisy osobností, kterou by dotazovaní označili jako „energickou“. Vţdy se 

jednalo o někoho, koho osobně znali. Energický člověk byl popisován jako někdo, kdo je 

akční a kdo zvládá hodně povinností během dne. „Myslím, ţe je to někdo, komu činnosti nějak 

navazují na sebe. Třeba moje babička, neţ měla zdravotní potíţe s okem. Ona byla přesně 

takový ten člověk, který pořád něco dělá. Nestalo se, ţe by třeba seděla někde na křesle a 

koukala do prázdna, to ne. Nebylo to nějaké extrémní, ţe by musela pořád něco dělat. Ale 

vţdycky si řekla - teď třeba upletu ponoţku, protoţe mě to baví. Pak na to navazovala činnost, 

která ji úplně nebavila, ale pak zase něco, co ji bavilo. Dokázala se pořád udrţovat v dobrém 

rozpoloţení. Dokázala dávkovat aktivity tak, aby tam neměla v tom dni něco, co ji bude 

hrozně ubíjet. V kaţdém tom dni měla něco, co ji bude naplňovat“, popisuje Alice. Kromě 

akčnosti je dle dotazovaných energická osoba někdo, kdo je komunikativní a společenský a 

kdo se rychle rozhoduje. „Hodně energická je třeba moje kamarádka. Popsala bych ji jako 

velmi komunikativní, hodně rychlou. U většiny energických lidí do toho spadá to, ţe to jsou 

lidi s takovým zdravým sebevědomým. Ţe to nejsou takoví ti věční pochybovači. Rychle se 

rozhodujou, netápou“, zmiňuje paní Renata. 

Energickou osobu vnímali dotazovaní jako někoho, kdo se aktivně zapojuje nejen v práci, ale 

i ve společnosti a zájmových aktivitách. Většinou se jednalo o popisy spojené s pozitivními 
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projevy chování, ve dvou případech však byla zmíněna i negativa. „Já mám jednoho 

kamaráda, a ten je vţdycky středem pozornosti. Je to takový generátor zábavy. Pořád něco 

dělá a neposedí. Je hodně pohyblivý a akční a pořád dělá nějaký vtípky. Ale zároveň i trochu 

v tom negativním slova smyslu, pořád do někoho rejpe a je to občas otravný. Neustále musí 

něco dělat,“ říká Lenka.   

Následně jsem se ptala, podle čeho vnímají lidé hladinu energie u osoby, kterou právě potkali 

na ulici, a jedná se o první setkání. V odpovědích dominovala neverbální komunikace. 

Většina respondentů uváděla, ţe si všímají chůze, postoje těla, gestikulace, mimiky nebo 

očního kontaktu. V odpovědích se však jako ukazatel hladiny energie objevoval například i 

úsměv nebo sebevědomé vystupování. Pan Zdeněk odpovídá: „Poznám to podle toho, jak se 

tváří, jestli se tváří přítomně nebo nepřítomně. Nebo i podle drţení těla. Kdyţ jí má málo, tak 

například zívá, má přivřený oči, drţení těla je takový ochablý a je zkroucenej. A naopak kdyţ 

tam ta energie je, tak má oči dokořán a je vyprsenej. Takţe takhle to jde popsat vizuálně. 

Potom si myslím, ţe podle rychlosti mluvení. To znamená, ţe někdo má hodně energie a mluví 

tak přehršle, ţe mu třeba na úkor toho není ani rozumět. Naopak někdo, kdo je unavenej po 

práci, tak mluví pomalu. Ale zároveň se do toho promítá i obsah mluvení, jestli se dokáţe 

vyjádřit.“ 

Výzkumná otázka č. 3: Jak si respondenti vysvětlují energii ve vztahu k člověku? 

Základní otázka, kterou jsem k této výzkumné otázce poloţila, byla – „Co pro tebe znamená 

energie ve vztahu k člověku, mohl bys mi ji definovat? A co ji všechno podle Tebe ovlivňuje?“ 

Získala jsem mnoho zajímavých myšlenek, kaţdý z dotazovaných uvedl něco jiného a 

originálního. Je velmi těţké odpovědi zobecňovat, proto jsem se rozhodla uvést sem celé 

znění odpovědi některých z participantů.  

 „Myslím si, ţe je to ţivotní náboj, který spočívá jednak v jeho postoji k ţivotu. 

Obsahuje i duševno. Ta energie musí být podloţená nějakým pozitivním duševním 

stavem. Potom se na energii určitě projevuje charakter toho člověka, jak kladný, tak 

záporný. Ten kladnej určitě tu energii podpoří, kdeţto ten zápornej charakter se 

uplatňuje na té energii. A pak je tohle všechno podloţené jeho fyzickou schopností. 

Ten, kdo je pohybově velmi slabej, tak má určitě energii někde nízko. Kdo se naopak 

fyzicky projevuje zdatně nebo na sobě pracuje, tak se to musí projevit i na jeho 

energii.“ Blanka, 83 let 
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 „No já myslím, ţe to je pocit nějakýho celkovýho ţití. Ţe člověk ten ţivot 

proţívá a ne, ţe by ho jen tak ukrajoval. Ovlivňuje to určitě práce, rodina, spektrum 

lidí kolem člověka. Někdo má kolem sebe lidi, co mu tu energii jenom vysávají. Asi to 

ovlivňuje i místo, kde člověk ţije a podnebí. Ale myslím, ţe třeba peníze v tom zas 

takovou roli nehrajou.“ Alice, 25 let 

 „Myslím, ţe energie je zaprvé univerzální vyjádření určitého stavu, ve kterém 

jsi, nebo toho, kam směřuješ. Na jednu stranu je to vyjádření osobnosti a charakteru, 

ale také část aktuální nálady. Myslím, ţe energie je moţná nejdůleţitější forma 

komunikace, protoţe to jde skrze tvé nevědomí. A protoţe to nedokáţeme nijak uchytit, 

tak to popisujeme různými přídavnými jmény – jako je například „sympatický“ nebo 

„divný“. Ale myslím, ţe to je něco jako univerzální vyjádření pro tvoje charisma.“ 

Jan, 29 let 

Mimo to se v odpovědích objevilo, ţe energie je „vnitřní pohon člověka“ nebo „něco 

pozitivního, co člověku pomůţe, ale musí to umět usměrňovat“. Daniela zmínila, ţe záleţí na 

tom, zda je člověk introvert nebo extravert a zda je jeho osobnost spíše pozitivní nebo 

negativní.  

Následně jsem se doptávala, zda bychom podle respondentů mohli dělit energii na fyzickou a 

psychickou. Téměř všichni respondenti kromě jednoho uvedli, ţe existuje energie psychická a 

fyzická. Někteří z nich vysvětlovali, v jakém jsou vztahu. Slečna Lenka uvádí: „Fyzická 

energie je pro mě to, ţe člověk není unavený, cítí se dobře ve svém těle a má pocit, ţe má sílu. 

A nedělá mu problém dělat nějaký větší fyzický výkony. A psychická energie je pro mě obecná 

chuť k ţivotu a motivace dělat věci, které jsou nějaký nadstandard. Není to jenom něco, co bys 

musel dělat, abys přeţil, ale je to něco, co ti dělá radost nebo to, co povaţuješ za smysluplný. 

Myslím, ţe se tyhle energie hodně ovlivňují mezi sebou, jak negativně, tak pozitivně. 

Psychická energie má vliv na fyzickou energii a stejně tak fyzická na psychickou. Ale můţou 

být i situace, kdy neplatí, ţe by se tyhle sloţky energie ovlivňovaly.“ Psychickou i fyzickou 

energii potřebujeme dle dotazovaných v jiných situacích, ale navzájem spolu úzce souvisí. 

„Myslím, ţe obě ty energie spolu souvisí, ale určitě by se daly oddělit. Kdyţ jedeš na běţkách, 

tak určitě potřebuješ energii fyzickou. Kdeţto kdyţ jsi dvanáct hodin v práci a někdo na tebe 

neustále mluví, tak potřebuješ energii psychickou“, říká paní Renata.  
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Zdaleka tolik se ale neshodnou respondenti na tom, zda existuje rozdíl mezi energií muţů a 

ţen. Polovina z nich uvedla, ţe ţádný rozdíl neexistuje. Někteří uvedli, ţe neexistuje rozdíl 

v hladině energie, tedy ţe by muţi například měli energie více, ale ţe se energie liší v projevu. 

Podle slečny A. je fyzická energie u obou pohlaví stejná, ale muţe vnímá s větší psychickou 

energií, tedy více psychicky odolnější neţ ţeny. Lenka říká, ţe „záleţí, jak pojímat energii. 

Podle mě je to něco, co vychází z jiných úrovní hormonů, který mají chlapi a který ţenský. 

Chlapi budou třeba častěji agresivnější, coţ v sobě ţenský tolik nemají.“ Paní Renata naopak 

vnímá muţskou energii jako klidnější: „Ten pojem klidnější podle mě více vystihuje muţský 

charakter. Kdyţ si to vezmu z pohledu toho, co vidím na ulici, tak vidím většinou běţet spíše 

ţenskou neţ chlapa“. Jiný pohled má paní Blanka, podle které mají více energie ţeny neţ 

muţi: „Ţeny se spíše vyrovnají s určitými ţivotními špatnými situacemi neţli muţi. Ať je to uţ 

například s nemocí nebo s rodinnými problémy. Prostě jsou takové silnější. Ono se to asi 

nedá úplně generalizovat, ale na té ţeně v ţivotě visí daleko více zodpovědnosti, ať uţ je to 

výchova dětí nebo rodina. A z toho právě bych řekla, ţe plyne ta její větší energie.“ 
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8. Diskuze 

Ve výzkumné části své diplomové práce jsem analyzovala slovo „energie“ v kontextu 

laického jazyka a v souvislosti s interpersonálním vnímáním. Na úvod celé diskuze bych 

chtěla zmínit, jakým způsobem jsem celý koncept uchopila. Neopírala jsem se o svoji vlastní 

definici, kterou bych následně ověřovala. Výzkum jsem pojala tak, ţe lidé v běţném jazyce 

slovo „energie“ pouţívají a já chci zjistit, co to pro ně znamená a jak ho vnímají. Diskuzi 

jsem rozdělila podle kvantitativní a kvalitativní části výzkumu.  

Diskuzi ke kvantitativní části výzkumu začnu pohledem na celý design výzkumu a jeho 

vytváření. Uchopení výzkumu nebylo snadné. Prvotní úvahy vedly k tomu, ţe bych 

hodnotitelům ukázala různé audiovizuální formáty a nechala je hodnotit energii osob 

z fotografie, videa či hlasu. Poté bych porovnávala, jaké hodnocení dostane tatáţ osoba na 

videu a fotografii a zda bude respondentům připadat stejně energický její hlas. Jiné úvahy mě 

vedly k vyuţití termokamer na snímání tělesného tepla. Naměřená hodnota by se pak 

porovnávala s tím, jak jsou osoby od ostatních hodnoceny a zda mezi tím existuje nějaká 

korelace. Nicméně pokud bych snímala energii termokamerami, snímala bych teplo, jehoţ 

hodnota by ovšem byla velmi těţko oddělitelná od rušivých vlivů (například toho, zda 

předtím člověk sportoval či ne). Pokud bychom v designu výzkumu kombinovali různé nosiče 

informací, nepoznali bychom, zda je naměřená hodnota daná hodnotitelem, hodnoceným nebo 

formátem. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli pouţít jako hlavní formát pro 

hodnocení energie video.  

Původní myšlenkou bylo to, ţe natočíme osoby konající běţné denní činnosti (jako je 

například čtení novin či vaření). Nicméně v tomto případě by bylo těţké přimět osoby, aby se 

chovaly zcela přirozeně. Nakonec jsem tedy zvolila standardizovaný formát videí, kde osoby 

hovoří s jedním a tím samým moderátorem, aniţ by v tu danou chvíli byly součástí výzkumu.  

Videa jsem vybírala tak, aby se jednalo o co nejrozdílnější osobnosti (věkem i pohlavím) 

hovořící na různá témata. I přesto se určitě do hodnocení promítlo to, ţe se jedná o hosty 

talkshow, kteří povětšinou mluvili o tématu, které je jim vlastní. Jednalo se buď o jejich 

zájmovou činnost či jiné aktivity v jejich ţivotě. Pokud člověk hovoří o něčem, co ho baví, a 

co se týká jeho ţivota, mluví se zájmem. Zároveň pokud jsou přitom osoby natáčeny a jsou 

součástí sledovaného pořadu, nebudou v tu chvíli unavení, ale budou se snaţit co nejvíce 
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zapůsobit. Tohle by mohlo být jedním z faktorů, proč se průměrné hodnocení videí 

pohybovalo nad průměrem a dosáhlo čísla 6.  

Pokud vezmeme v úvahu to, ţe se od sebe videa nelišila, je poněkud překvapující, ţe 

respondenti hodnotili obtíţnost dotazníku s nejčastější hodnotou 2, tedy jako méně obtíţné. A 

to právě proto, ţe se nejednalo o srovnávání osob, kde by byl rozdíl markantněji vidět 

(například jako kdybychom nechali porovnávat vězně ve vězení s fotbalisty hrajícími zápas). 

Na druhou stranu tím lépe můţeme otestovat to, zda je „energie“ jako psychometrická 

veličina validní. Jinými slovy řečeno, zda se můţeme spolehnout na výpověď lidí, kteří o 

někom tvrdí, ţe má hodně či málo energie. Představme si situaci, ţe bychom nechali 

respondenty porovnávat videa těţce nemocných osoby hovořících o jejich diagnóze, jejichţ 

energie by byla pravděpodobně v danou situaci nízká, s úspěšnými studenty popisující vizi 

jejich budoucí kariéry. Shoda posuzovatelů by byla pravděpodobněji vyšší, nicméně bychom 

museli brát v úvahu všechny okolnosti spojené s danou situací posuzovaných osob. Bylo by 

velmi obtíţné výsledky interpretovat, natoţ se je pokoušet zobecňovat. Výsledek by tedy 

nebyl ve vztahu k vnímání energie příliš vypovídající.  

Nyní se dostávám k diskuzi nad testováním energie jako psychometrické veličiny a ke shodě 

posuzovatelů, která se pohybovala v obou skupinách kolem hodnoty 0,35. V literatuře 

neexistují jasné hranice proto, jaké hodnoty by mělo dosahovat Kendallovo W, abychom 

mohli říci, ţe mezi respondenty panuje shoda či ne (Field in Everitt & Howell, 2005). 

Můţeme však srovnat koeficient konkordance se studiemi podobného typu. Vysoké hodnoty 

(0,65) dosahovalo Kendallovo W ve studii zabývající se vnímáním atraktivity u adolescentů 

(Cavior & Dokecki, 1973). Jak jiţ bylo řečeno, hodnota 0 by nastala v případě absolutní 

neshody a hodnota 1 by nastala v případě absolutní shody. Hodnotu 0,35 tedy můţeme 

interpretovat jako mírnou shodu, která však není dostačující proto, abychom mohli říci, 

ţe se respondenti shodnou na úrovni energie jiných osob. Koeficient konkordance by 

musel přesahovat minimálně hodnoty 0,5, ne-li vyšší. Z tohoto důvodu se tedy energie 

nemůţe pouţít jako reliabilní a validní konstrukt k popisu druhých osob. Z výsledku je 

zřejmé, ţe kaţdý z respondentů vnímal energii u druhých osob jinak, a jinak je také hodnotil. 

Přesto však z analýzy dat můţeme vyčíst nějaké faktory, které se do hodnocení promítly či 

nepromítly. 

Z analýzy SRM vyplynulo, ţe největší podíl variability na hodnocení měl pravděpodobně 

specifický vztah mezi hodnotitelem a hodnoceným. Nutno podotknout, ţe výsledky je třeba 
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brát s rezervou, protoţe by bylo potřeba výsledky ověřit sloţitějšími statistickými metodami. 

V případě „half-block-designu“ nevíme, na kolik jsou jednotlivé efekty statisticky 

signifikantní. I přesto nám to poskytuje informace, které jsou v souladu s předchozím 

zjištěním. Pokud by byla shoda posuzovatelů velmi vysoká, znamenalo by to, ţe je zde velmi 

velký efekt na straně hodnotitelů i na straně hodnocených a jen velmi malý efekt vzájemného 

vztahu. To, ţe největší variance připadá v případě hodnocení hladiny energie na vzájemný 

vztah, poukazuje na specifitu interpersonální percepce. Zároveň se v analýze ukázalo, ţe efekt 

hodnocených osob byl dvakrát větší neţ efekt hodnotitelů. Myslím, ţe tento výsledek ukazuje, 

ţe se hodnotitelé snaţili zaměřovat na hodnocené osoby a nehodnotili všechny vysokými 

nebo nízkými čísly, aby měli výzkum rychle hotový. Seznámení se SRM modelem a analýzou 

mě dovedlo k nápadu na nový výzkum, na základě kterého bychom získali více informací o 

interpersonálním vnímání energie. Bylo by zajímavé nechat participanty vzájemně hodnotit 

energii na základě setkání naţivo. Získali bychom tak data na základě obousměrného 

hodnocení, na které bychom mohli aplikovat Round Robin analýzu (Schönbrodt, Back, & 

Schmukle, 2012). Výsledky této analýzy kromě variance ukazují signifikanci jednotlivých 

efektů.  

Statisticky signifikantně vyšel vliv sebehodnocení energie v den vyplňování  na hodnocení 

osob na videu. A to směrem pozitivním, coţ znamená, ţe čím větší čísla dávali respondenti 

sobě, tím větší čísla dávali pozorovaným osobám (toto bude pravděpodobně tvořit část z 14% 

ti procent efektu na straně hodnoceného). Na první pohled se můţe zdát, ţe korelace 0,3 není 

v tomto případě příliš významná. Nicméně musíme brát v úvahu, ţe se jedná o podvědomý 

efekt, tedy o to, ţe lidé pravděpodobně z určité části nevědomě projikují hodnocení 

vlastní energie do hodnocení energie u ostatních. I nízká korelace tedy poukazuje na to, ţe 

u energie můţe lidově řečeno platit „podle sebe soudím tebe“. Pokud se zrovna cítím 

energeticky nabitá a s nadšením a rázně hovořím s lidmi na ulici, budou mi připadat všichni 

více energičtí, neţ pokud bych se utápěla v depresi. Tento jev poukazuje na to, ţe konstrukce 

reality a její vnímání je velmi individuální záleţitostí, která se poté promítá do interpersonální 

percepce, tedy i do vnímání energie.  

Nutno zmínit, ţe hraničně signifikantní vyšel i vliv obtíţnosti, ale záporným směrem. Čím 

obtíţnější bylo hodnocení pro některé probandy, tím menší dávali čísla. Vysvětlením proto by 

mohlo být, ţe pokud si lidé nejsou jistí tím, co mají v určitém úkolu plnit či jim to přijde 

obtíţné, vyhýbají se udávání vysokých či jinak extrémních hodnot a jsou při hodnocení 
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opatrnější. Subjektivní vnímání zadání úkolu můţe být tedy dalším faktorem na straně 

hodnotitele, který se promítá do hodnocení energie.  

S naprostou jistotou můţeme říci, ţe hodnocení není závislé na pohlaví. Výsledky neukázaly 

ţádné rozdíly mezi tím, jakým způsobem videa hodnotili muţi a ţeny. Opatrně však musíme 

interpretovat výsledky poukazující na vliv verbální komunikace, které ukázaly v případě 3 

videí signifikantní rozdíl a v případě 5 videí nesignifikantní rozdíl. Nenašla jsem ţádné 

vodítko, na základě čeho hrál u některých videí zvuk svou roli. Nicméně to, ţe verbální 

komunikace nemá na hodnocení energie jasně signifikantní vliv, poukazuje na fakt, ţe se 

pravděpodobně respondenti při hodnocení zaměřovali na jiná vodítka. Otevírá to tedy další 

výzkumný prostor zjištění, do jaké míry při posuzování energie u druhých osob záleţí 

například na intonaci hlasu a obsahu verbální komunikace.   

Svou energii obecně hodnotili respondenti výše, neţ osoby na videu. Naopak níţe hodnotili 

svou energii v den testování. Většina dotazníků byla sbírána v únoru a březnu, tudíţ se do 

hodnocení mohlo promítnout roční období.  

Doposud jsem diskutovala zejména vlivy na straně hodnotitelů. Dalšími z faktorů by mimo 

zmíněné mohlo být vzdělání, které v této studii nebylo zkoumáno, či věk. Věk byl ve vzorku 

rozloţen do více skupin, zatímco vzdělání většiny respondentů bylo vysokoškolské.  

Protoţe nebylo moţné zjistit více informací o osobách posuzovaných, nebyla data zahrnuta 

v analýze. Na dvou videích (č. 2 a 3), která měla nejniţší průměrné hodnocení, byli muţi 

staršího věku, zatímco na dvou videích (č. 5 a 6), která měla nejvyšší hodnocení, byli muţi 

mladšího věku. To navádí k myšlence, ţe by se věk mohl do hodnocení promítnout. Věk, 

stejně jako pohlaví, vzdělání či fyzický vzhled jsou proměnné na straně posuzovaných, u 

nichţ by mohlo být zkoumáno, do jaké míry se podílí na hodnocení energie. Základní otázkou 

mého výzkumu bylo to, zda se lidé shodnou na hodnocení energie u ostatních. Analýza dat je 

z větší míry opřená o vlivy na straně hodnotitelů. Pokud bychom chtěli hodnocení energie 

zkoumat z jiného úhlu pohledu, poloţili bychom si otázku – proč lidé hodnotí některé osoby 

většími čísly a některé osoby menšími čísly? Které proměnné nejvíce ovlivňují to, na kolik 

nám daná osoba připadá v ten moment energická? Budou vodítka čistě individuální? Pomocí 

faktorové analýzy by se dalo zjistit, které faktory jsou klíčové a které okrajové. Toto téma by 

se dalo rovněţ zkoumat pomocí experimentálního designu a manipulací proměnných. Na 

základě hypotéz, které faktory se promítají do hodnocení, by byla vytvořena různá videa. 
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Pokud by například hypotézou bylo, ţe je to ovlivněno gestikulací, porovnávali bychom 

nahrávky, na nichţ natočené osoby gestikulují málo a hodně. 

Diskuzi ke kvantitativní části zakončím problematikou zpracovávání dat. Tím, ţe jsem si 

namísto hypotéz stanovila výzkumné otázky a vytvořila tento design výzkumu, jsou výsledky 

statistické analýzy roztříštěné. Bylo by zapotřebí je analyzovat sloţitějšími hierarchickými 

modely. Na druhou stranu jsem se v průběhu analyzování dat mnohému naučila a výsledky 

poskytly mnoho zajímavých informací, na které je moţné navázat experimentálními designy 

s ověřováním hypotéz. Výsledky ukázaly, ţe pojem energie je u laické populace 

pravděpodobně opřený o subjektivní vnímání slova a o sociální konstrukci reality. Z tohoto 

důvodu si myslím, ţe by bylo dobré se v následujících výzkumech z části opřít o exaktní data. 

Tímto se navracím k původní myšlence vyuţití termokamer. Další moţností by mohlo být 

vyuţití EEG ke snímání mozkové aktivity.  

 Nyní se dostávám k diskusi nad kvalitativní částí výzkumu, u které je velmi zajímavé, 

ţe se v některých odpovědích respondenti shodli a v některých se vůbec neshodli. Jedná se o 

kvalitativní výzkum ve formě rozhovorů, takţe jeho výsledky nemůţu nikterak zobecňovat. 

Nicméně díky vzorku, který čítá deset respondentů, jsem získala mnoho různých pohledů na 

dané téma.  

Jako první bych chtěla zmínit to, ţe stejně jako v kvantitativní části, i v kvalitativní části 

uváděli respondenti jejich hladinu energie vyšší neţ průměrnou. A to ve všech třech 

otázkách – jak v kontextu dne, tak v kontextu měsíce i ve srovnání s ostatními osobami. 

Rozhovory byly nahrávány v srpnu a v září, většina respondentů byla po dovolené, coţ mohlo 

sehrát svou roli. Druhým faktorem mohl být výběr respondentů, tedy to, ţe jsem vybírala 

osoby, které jsou spíše aktivnější. Nicméně je zajímavé, ţe si nikdo z respondentů nemyslí, ţe 

má energie méně neţ osoby kolem. Můţe to znamenat, ţe měly osoby tendenci uvádět vyšší 

číslo, aby neshazovali sami sebe, a to jak před sebou samotnými, tak v rámci testové situace.  

Participanti se vesměs shodli na obecných faktorech, které na jejich energii působí. Počasí, 

práce, či strava různě ovlivňují jejich energii. Nicméně kdyţ jsem v rozhovorech zašla více do 

detailu, pro kaţdého z respondentů hrál různý faktor jinak důleţitou roli. Pro někoho 

byla naprosto určující strava, pro jiného počasí či sportovní aktivita. Hladina energie a 

faktory, které na ní působí, tedy velmi vycházejí z toho, jaké měl kaţdý z jedinců potřeby i 

hodnoty. Kaţdý z respondentů uváděl také jiný „trik“ na zvýšení energie, takţe je vidět, ţe i 
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rychlé zvýšení energie je pro respondenty věc individuální. Dokládalo by to fakt, ţe pro 

kaţdého jsou, co se energie týče, důleţité různé faktory a kaţdého rovněţ různé věci nabíjí i 

vybíjí.  

Ačkoliv energického člověka popisoval kaţdý trochu jinak, respondenti se velmi shodli na 

tom, na základě čeho odhadují energii u osoby, kterou potkají na ulici a kterou neznají. 

Dominovaly zejména neverbální znaky, jako je chůze, gestikulace či mimika. Tyto poznatky 

bohuţel nemůţeme dávat příliš do souvislostí s kvantitativní částí, kde se jednalo o hodnocení 

osoby na videu, která se výrazně nepohybuje a kde byli tedy hodnotitelé odkázáni zejména na 

mimiku. Nicméně toto zjištění opět otvírá pole proto vyzkoumat, jaká by byla míra shody 

posuzovatelů při setkání s posuzovateli naţivo. Moţná sice lidé uvádějí stejná vodítka pro 

posuzování hladiny energie, nicméně ve výsledku je vnímání těchto vodítek velmi 

subjektivní. Této hypotéze velmi nahrávají výsledky z kvantitativní části, nicméně pro její 

ověření je nutno provést výzkum, v němţ bychom se osob ptali, proč hodnotili tuto osobu 

zrovna tímhle číslem.  

Všichni, aţ na jednoho respondenta se shodli na tom, ţe existuje energie psychická a fyzická, 

coţ navazuje na výzkum Geigera (2005). Co psychická energie pro laickou veřejnost znamená 

a jakým způsobem se vztahuje k energii fyzické, je námětem pro další výzkum, stejně tak to, 

zda bychom opravdu našli nástroj, jakým způsobem ji změřit. Zajímavé je, ţe na druhou 

stranu se respondenti neshodli na tom, zda existuje rozdíl mezi energii muţů a ţen. Zhruba 

třetina odpověděla, ţe ne, třetina odpověděla, ţe se neliší hladina, ale její projev, a poslední 

třetina popsala rozdíly z jiného úhlu pohledu. Vysvětlením toho můţe být, ţe pokud se 

zaměřujeme na vlastní energii a to, co ji ovlivňuje, jsou nám otázky spojené s tím jasnější. 

Odpovědi na to, zda existuje psychická a fyzická energie tedy mohly pramenit z toho, ţe se 

respondenti zaměřili na to, zda s tím mají vlastní zkušenost. Otázka, zda existuje rozdíl mezi 

energií muţů a ţen je ovšem abstraktnější a více zobecňující. Domnívám se, ţe odpovědi na 

ni odráţí to, jakým způsobem si lidé konstruují sociální realitu a jak vnímají vztahy mezi 

muţi a ţenami, případně jaké mají ţivotní zkušenosti.  

Coţ se tedy vztahuje i k tomu, ţe jsem získala mnoho různých „definic“ energie, které byly 

všechny velmi originální a zajímavé. Jen velmi těţko by se z nich sestavovala nějaká definice 

obecná. Svým kvalitativním výzkumem jsem zjistila, ţe slovo energie má mnohem více 

asociací k různým stránkám lidského ţivota, neţ jsem si já sama předtím myslela.   
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9. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala pojmem energie a tím, jak jej pouţíváme 

v hovorové řeči ve vztahu k nám samotným a ostatním. Teoretická část byla zaměřena na 

různé vědní disciplíny a jejich pohled na energii. Tyto teoretické koncepty ukazují, jak mnoho 

různých asociací slovo energie v našem ţivotě má. Největší prostor byl věnován energii 

v psychologii, kde jsem se na tento pojem dívala z hlediska psychometrie, psychologie 

osobnosti a klinické psychologie. Mimo to jsem v souvislosti se svým výzkumem popisovala 

specifika interpersonálního vnímání a neverbální komunikace.  

V kvantitativní části jsem pomocí shody posuzovatelů ověřovala, zda je slovo energie 

reliabilním a validním konstruktem. Jinými slovy řečeno, zda se můţeme spolehnout na 

hodnocení hladiny energie u druhých lidí, pokud ji posuzuje někdo jiný.  Nebyla nalezena 

ţádná vodítka, na základě kterých bychom mohli říci, ţe je hodnocení energie u ostatních lidí 

objektivní. Naopak se do hodnocení promítalo subjektivní vnímání hladiny energie v den 

vyplňování dotazníku, coţ poukazuje na projekci aktuální hladiny. 

V kvalitativní části jsem pomocí strukturovaných rozhovorů s respondenty zjišťovala, jaký 

význam pro ně slovo energie má, co ji ovlivňuje a jak jej vysvětlují. Respondenti se shodli na 

tom, co jejich energii ovlivňuje, ale neshodli se například na tom, zda existuje rozdíl mezi 

muţskou a ţenskou energií. Kdyţ jsem se hlouběji ptala na to, co podle nich energie 

znamená, získala jsem mnoho rozmanitých odpovědí. Na základě toho jsem došla k závěru, ţe 

pravděpodobně nelze vytvořit jednotnou definici energie, která by ve vztahu k lidem 

zahrnovala všechno, s čím je asociována. 

Z výsledků z obou dvou částí výzkumu tedy vyplývá, ţe slovo energie je vnímáno velmi 

individuálně a ţe se tato subjektivita promítá i do interpersonální percepce. Kaţdý člověk má 

určitou hladinu energie, která můţe být různými osobami vnímána jinak. Toto zjištění 

ukazuje, ţe je kaţdá lidská osobnost individualitou s jedinečným vnímáním i proţíváním 

ţivota.  
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Polostrukturovaný rozhovor 

1. Jak se dneska cítíš z hlediska energie? (stupnice 1-7) 

2. Kolísá tvoje hladina energie během dne?  

3. Jak ses cítil/a v posledním měsíci? (stupnice 1-7)  

4. Kdy jsi měl/a energie málo a kdy hodně? Co to ovlivňovalo? 

5. Ve kterém ţivotním období jsi cítil/a nejvíce/nejméně energie, hodně/málo energie?  

6. Co bylo spouštěčem? Jak se to projevovalo?  

7. Co se obecně podílí na tom, ţe máš hodně/málo energie?  

8. Jak se to projevuje navenek a jak to vnímáš vnitřně?  

9. Děláš něco proto, aby sis energii zvýšil/a? Co konkrétně?  

10. Myslíš si, ţe máš oproti ostatním lidem hodně/málo energie? (stupnice 1-7) 

11. Popsal/a bys mi někoho, kdo je hodně energický? Čím si to vysvětluješ?  

12. Dokázal/a bys mi vysvětlit, co znamená energie u člověka? Co se na ní všechno 

podílí? 

13. Myslíš si, ţe existuje energie fyzická a psychická?  

14. Podle čeho posuzuješ hladinu energie u ostatních lidí?  

15. Myslíš, ţe existuje rozdíl v energii mezi muţi/ţenami?  

 

  



101 

 

Rozhovor č. 1 – Zdeněk, 31 let 

V: Kdyby sis představil stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítil?  

Z: Já jsem měl dneska kvůli kurzu angličtiny dovolenou a dopoledne jsem byl sportovat, coţ 

mě konkrétně hodně nabije. Potom byla ta energie na maximum, to znamená těch 7. Teď jsem 

pět hodin seděl na kurzu angličtiny, takţe to šlo trochu dolů, hlavně pozornost. Navíc jsem 

byl bez kofeinu. Teď bych řekl, ţe jsem tak na středu, tak ty 4. Kdyţ to zprůměruju, tak těch 

6. 

V: Takţe bys řekl, ţe energie během dne kolísala? Mělo na ni vliv více věcí?  

Z:  Přesně tak, záleţí na aktivitách. Také ten kofein, ten je pro mě taky určitě faktorem.  

V: Kolik kávy denně tak vypiješ?  

Z: Většinou v běţném dni tak dvě espressa, ráno a odpoledne.  

V: A to tě tedy vţdycky energeticky nabudí? 

Z: Ano, ale hlavně ten sport. 

V: Kdyby sis měl tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedl? Například oproti jiným měsícům v roce? 

Z: Tak ten poslední měsíc to bylo pod průměrem, pod půlkou. Měl jsem často migrény a na té 

mojí energii se to hodně projevilo. To znamená - ta energie byla nízko, coţ se projevovalo 

tak, ţe jsem se příliš nepouštěl do nějakých diskuzí a drţel se zpátky. Nebylo to kaţdý den, 

ale bylo těch dní hodně. Takţe bych za celý měsíc dal tak za 3.  

V: Co je tou příčinou těch migrén? 

Z: Nejsem si jistý, jestli je to od zad nebo nějaká psychosomatika, ale řešil jsem to hodně. Uţ 

třeba ráno jsem věděl, ţe se mi to rozjede a pak uţ to bylo k nevydrţení. Ale i na to mi 

paradoxně pomáhá ten běh, neţ se to rozjede. Kdyţ uţ to je rozjetý, tak uţ můţu jenom leţet.  

V: Kdybys měl popsat nějaký den, kdy té energie bylo víc?  

Z: Takových dnů na druhou stranu nebylo zas málo. Jsou to většinou dny, kdy nemusím sedět 

8 hodin v kanceláři, ale dostanu se mezi lidi, můţu si zasportovat. A takovou tu únavu z toho 

sezení v kanceláři vykompenzuju nějakým sportem. Kdyţ sedím 8 hodin v kanceláři, tak ta 



102 

 

energie jde hodně dolů a naopak kdyţ jdu ven nebo do posilovny, tak se mi to zase vyrovná. 

Takţe to kolísá během dne. 

V: Kdyby sis měl představit energii z hlediska roku, který měsíc si vybavíš, ţe máš 

hodně energie a který naopak málo?  

Z: Já si myslím, ţe to asi takhle nedokáţu říct. Myslím si, ţe hodně nízko je na jaře, protoţe 

tam je takovýto vyčerpání po zimě, je tam málo slunce. V tu chvíli od toho dubna mi začínají 

ty migrény. Kdyţ jsem v pořádku a netrápí mě migrény, tak jsem nejvíc aktivní asi v létě. 

Nejvíc toho za den stihnu a cejtím, ţe mám tý energie nejvíc. Moţná bych to ještě shrnul, ţe 

pokud je zdravotní stav ideální, coţ zrovna teďka není, tak by tyhle měsíce byly jinak 

energeticky dobrý. Teď to zkresluje momentální indispozice zdravotní kvůli těm migrénám.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měl představit celý ţivot, mohl bys mi popsat období, kdys měl 

energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

Z: Myslím si, ţe to záleţí, jak zrovna ten člověk vnímá to období jako šťastný. Já jsem měl asi 

nejšťastnější období roky na gymplu. Myslím si, ţe to byly roky, co jsem měl nejvíc energie. 

Vím, ţe jsem byl v ten čas nějakou dobu zamilovanej, takţe tý energie jsem měl přehršle, ţe 

jsem dokázal se učit němčinu do půlnoci a vůbec mi to nevadilo. A to bylo takový maximum. 

A kdyţ do toho přišla ještě ta zamilovanost a nějaká dobrá zdravotní forma ze sportování, tak 

se to celý spojilo a v tu chvíli jsem měl hodně energie. Naopak jsou roky, kdy člověk tý 

energie má málo, kdyţ uţ v 8 večer nedokáţe nic dělat. Ale v tomhle období jsem té energie 

měl dost, to jsem dokázal být celou noc vzhůru. Tenkrát jsem nesnášel němčinu a nevadilo 

mně, ţe kdy jsem přišel z rande, tak jsem ji třeba do dvou do rána drtil a nevadilo mi to.  

V: Myslíš, ţe to na Tobě poznali i ostatní lidi, ţe té energie máš hodně? 

Z: Asi jo. Mne třeba i moje máma říká, ţe to na mně pozná v obličeji, kdyţ mám dobrou 

náladu a energii, coţ je pro mě neoddělitelný. A ta mi vţdycky říká, ţe v tom obličeji hned 

pozná, jestli mám dobrou náladu a jsem energicky naladěnej anebo ne. 

V: Kdybys měl popsat období, kdyţ té energie bylo málo?  

Z: Kdybych to měl dát do kontrastu s nějakým nejslabším obdobím, tak jsem měl takové 

depresivní období, kdy jsem chodil na terapii. Byly nějaké věci, co mě hodně trápily. To byla 

ta energie hodně nízko, to bych dal tak 1,5 nebo 1. A to naopak jak jsem předtím říkal, ţe 

jsem dokázal do dvou hodin pracovat, tak tehdy mi přišlo, ţe jsem o víkendu neudělal skoro 
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nic. Jen jsem tak polehával. A ani jsem se nedonutil k tomu sportu, kterej normálně miluju. 

Energicky jsem se cejtil nabitej tak jako na jedna. Byl to třeba třeťák nebo čtvrťák na vejšce. 

V: Jak se to projevovalo, co bylo spouštěčem? 

Z: Jestli to můţu říct trochu obecněji, moţná to uţ ode mě zaznělo, nějaké negativní emoce. 

Které plynuly z jakéhokoliv vnějšího, ale i vnitřního podnětu. To znamená, něco se mi v hlavě 

odehrálo, co jsem si řekl, ţe je třeba špatně, a v tu chvíli šla ta energie hodně dolů. A naopak 

v tom období zamilovanosti, tak to jde nahoru. I kdyţ máš tisíckrát více práce, tak to člověku 

nepřijde a ví, ţe to zvládne v pohodě.  

V: Takţe hlavně ty negativní emoce? 

Z: Ano, a psychická pohoda. Podle mě to hodně koresponduje s tou stupnicí energie.  

V: Byly tam nějaký vnější vlivy, který tohle období ovlivnily? 

Z: Tak na tý vějšce to byly nějaký osobnější věci, který mě trápily. Dalo by se to nazvat jako 

nutkavá myšlenka nebo permanentní obavy, který mě otravovaly a tu energii braly. 

V: Kdyţ sis šel v tom období zasportovat, pomohlo to? 

Z: Trošku. Ale kdyţ jsem si šel dneska zacvičit, tak mě to nabilo určitě víc. Tehdy to bylo tak 

nízko, ţe jsem se ani nedonutil kolikrát převlíknout.  

V: Myslíš si, ţe to na tobě lidi poznali? 

Z: Určitě. Tak třeba Petr, můj hodně dobrej kamarád říkal, ať si s tím někam zajdu, ţe je to se 

mnou hrozný. Ať si s tím někam zajdu, kdo bude tyhle moje výlevy tolerovat a tak. Je pravda, 

ţe kdybych to měl shrnout, tak já to mám hodně nahoru a dolu, jak energii, tak náladu. 

Myslím si, ţe některý lidi to mají určitě vyrovnanější. Ţe u mě to docela lítá.  

V: V tom období ti pomohla ta psychoterapie? 

Z: Myslím si, ţe ta psychoterapeutka, ale ţe to bylo tak z 20%. Ale spíš jsem se s tím musel já 

sám nějak srovnat. A říct si, ţe ty obavy nejsou tak váţný. Myslím si, ţe kaţdej má nějaký 

takovýhle období. A na základě těchto zkušeností si myslím, ţe dokáţu hodně poznat na 

lidech, ţe je něco trápí nebo netrápí a jestli tu energii tam mají nebo ne. Třeba můj kolega 

z práce, tam jsem to poznal hnedka na jeho výrazu, na jeho profilovce profesní. A i on sám 

pak říkal, ţe to měl v dětství hodně těţký. A já si myslím, ţe se to pak na něm hodně 

projevilo, na jeho chování i té energii a ţivotní skepsi.  
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V: Kdyţ máš hodně energie, jak se to projevuje navenek? A jak to vnímáš ty vnitřně?  

Z: Navenek se to projevuje tak, ţe stihnu daleko víc povinností. Abych dal příklad, kdyţ tam 

energie je, tak ráno vstávám do práce v 5:30, ve 4 jsem doma, pak hnedka jdu do fitka a večer 

jdu s nějakým posedět a jdu spát třeba o půlnoci. A za ten den stihnu hodně věcí. Kdybych to 

měl ještě vzít periodicky, tak energii mám nízko třeba v neděli. Je to paradox, protoţe člověk 

se těší na víkend, ale pak mám občas výčitky, ţe sem nic neudělal a ta energie tam nebyla. A 

ţe jsem udělal jenom minimum. 

Pak si myslím, ţe se to nějak projevuje na vzhledu toho člověka, na jeho mimice. Na rysech 

v obličeji. Vlastně i drţení těla, myslím, ţe se to projeví. Myslím, ţe podle toho jsi pak více 

přitaţlivá pro to okolí. Ţe se s tebou pak chtějí lidi více bavit. Třeba ten můj kolega, který má 

té energie málo, tak kdyţ se na mě podívá, tak na mě tu náladu přenese, nebo to sníţení 

energie. 

V: Jak vnímáš vnitřně, kdyţ máš energie málo? 

Z: Kdyţ jí mám málo, tak se začnu stresovat, ţe nestihnu všechny povinnosti. To mám 

spojený i s těma migrénama. Mám obavu, ţe to třeba přijde v nějakou důleţitou chvíli, kdy o 

něco hodně jde. A v tu chvíli bych neměl tu energii a nestihl bych všechno v rámci profesního 

ţivota. 

V: Říkal jsi, ţe pro zvýšení energie chodíš běhat nebo cvičit, pak pomáhá kafe. A máš 

nějaký jiný věci, který ti tu energii zvýší? 

Z: Určitě, třeba pro mě konkrétně je to společnost, teda kdyţ jsem mezi lidma. Jak jsem třeba 

říkal, ţe v tu neděli jsem takový nečinný, tak já chodím pravidelně kaţdou neděli k lektorce 

na angličtinu. Zpravidla se mi tam moc nechce, ale potom kdyţ s ní mluvím, tak to je takový 

první sociální kontakt mimo rodinu a to mě nabije. A kdyţ jdu pak odpoledne ještě s někým 

na kafe, tak se ta energie pomalu začíná rozjíţdět. 

V: Ještě něco by Tě napadlo? 

Z: Pak ještě takový ty klasický věci. Kdyţ je člověk unavenej, tak pomůţou rychlý cukry, 

takţe jídlo. Ale zas nesmí to být nějaký těţký jídlo, to energii bere. Kdyţ jsem unavený, tak si 

kromě kafe dám i banán s oříškovým máslem. Uţ to mám i vychytaný, co na tu energii zabírá. 

Ale je potřeba dávat na to pozor, protoţe někteří lidí řeší jídlem třeba negativní emoce.  

V: Kdyţ bys srovnal sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  
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Z: V první řadě bych chtěl říct, ţe mi to hodně skáče nahoru a dolu oproti ostatním. Ale 

myslím si, ţe ji nemám míň neţ lidi kolem mě. Myslím, ţe je to tím, ţe se snaţím ţít takovým 

aktivnějším ţivotem. Hodně lidí z mýho okolí chodí po práci pít a myslím si, ţe jim to asi 

uleví nějakej ten stres z práce. Ale já se snaţím být spíš takovej aktivnější, tak si myslím, ţe 

té energie mám víc, neţ blízké okolí. Třeba ve srovnání s rodinou nebo kolegama z práce se 

určitě stravuju lépe. Ale zas na druhou stranu pak jsou lidi, kteří jsou určitě aktivnější. Dělají 

nějaký extrémní sporty, jedna moje kamarádka, která cestuje. Takţe kdyţ to srovnám 

s blízkým okolím, tak mám třeba 5 aţ 6. 

V: Mohl bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  

Z: Tak moje kamarádka je hodně energická, nikdy jsem ji neviděl naštvanou. unavenou, nebo 

ţe by se něčeho obávala. A je to člověk, kterej hodně cestuje a baví se se všema lidma. A má 

docela náročnou práci, pracuje někde, kde se zabývají rakovinou a na ní to vůbec není vidět. 

Coţ je zvláštní, protoţe jsem chvíli pracoval ve věznici, coţ je také hodně náročná práce a 

tam na těch zaměstnancích energie na bodu nula nebo vyhořelost byla vidět hrozně moc.  

V: Řekneš mi svoji definici energie u člověka, co to pro tebe znamená a co to všechno 

zahrnuje? 

Z: Zkusím udělat laickou definici. Myslím, ţe to velmi úzce souvisí s nějakou psychickou 

pohodnou toho člověka. Protoţe kdyţ tam ta psychická pohoda není, tak ta energie tam 

nemůţe být. Je to vlastně schopnost toho člověka zvládat kaţdodenní povinnosti. Plus ale 

ještě něco navíc. Ten, kdo tu energii má, tak nejenom ţe si odbyde těch 8 hodin a jde si 

lehnout, ale pouští se do dalších věcí, koníčků, zájmů. A je to takový kolo, kruh, protoţe 

tenhle koloběh se rozvíjí dál a dál. Člověk, kterej má energii nízkou a dá si po práci vlašák 

s rohlíkem a jde spát, tak je v začarovaným kruhu, protoţe bude pořád unavenej a tu energii 

mít nebude.  

V: Mluvili jsme tady o různých věcech v souvislosti s energií, má podle tebe energie 

různé aspekty?  

Z: Minimálně se dá podle mě energie rozdělit na to vnější a na to vnitřní. To znamená, 

v určitém momentu můţe mít člověk energii na fyzické aktivity - uběhne velkou vzdálenosti, 

ale ta vnitřní můţe být na nízké úrovni, to znamená, ţe v tu chvíli odmítá se stýkat 

s kýmkoliv. Ale myslím, ţe v tomhle povídání to třeba oddělit jde, ale jinak v realitě jedno 

souvisí s druhým. Takţe za mě spíš ne, je to celek, kterej se teoreticky rozdělit dá, ale jenom 

teoreticky. Je to celek, kde jdou popsat sloţky. Jestli to nějak dělit, tak jedině na tu vnitřní a 



106 

 

vnější. Například teď dokáţu hodně cvičit v posilovně, ale nechci myslet, takţe mám fyzickou 

energii. Nebo naopak, bolej mě záda i nohy, ale vymyslím nějakou těţkou rovnici, protoţe 

mám energii v tom vnitřku. Ale já to mám tak, ţe kdyţ jdu sportovat, tak mi to pak i líp myslí. 

Proto jsem říkal, ţe je to v celku.  

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

Z: Myslím si, ţe ne. Respektive kaţdej jedinec má tu energii rozdílnou. Ale rozdělit to tak, ţe 

ţeny mají třeba o dva stupně menší energii nebo jinou energii, to se říct nedá. A pokud ano, 

tak to jsou pak ty genderové stereotypy. 

V: Ještě jsem zapomněla na jednu otázku. Kdyţ někoho uvidíš, koho neznáš, podle čeho 

u něj vnímáš energii? 

Z: Tak určitě, na první pohled. Podle toho, jak se tváří, jestli se tváří přítomně nebo 

nepřítomně. Nebo i podle drţení těla. Kdyţ jí má málo, tak například zívá, má přivřený oči, 

drţení těla je takový ochablý, je zkroucenej. A naopak kdyţ tam ta energie je, tak má oči 

dokořán, je vyprsenej. Takţe takhle to jde popsat vizuálně. Potom si myslím, ţe podle 

rychlosti mluvení. To znamená, ţe někdo má hodně energie a mluví tak přehršle, ţe mu třeba 

na úkor toho není ani rozumět. Naopak někdo, kdo je unavenej po práci, tak mluví pomalu. 

Ale zároveň i obsah mluvení, jestli se dokáţe vyjádřit, a tak.  
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Rozhovor č. 2 – Daniela, 23 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila? 

D: Asi 7, já se pod 5 málokdy dostanu. 

V: To znamená, ţe máš obecně hodně energie? 

D: Ano. 

V: Kolísala ta tvoje energie dnes během dne? 

D: Spíš mi to kolísá během dne k večeru. Ale to je teď hodně ovlivněný mým zraněním (pozn. 

zlomený kotník a sádra). Večer bývám unavená. Ale normálně mám spíš hodně energie 

odpoledne a k večeru chytnu druhý dech, takţe pak nemůţu moc usnout. 

V: Kdybys tu stupnici 1 aţ 7 si měla představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla oproti jiným měsícům v roce? 

D: Hm…z dlouhodobýho hlediska to určitě ovlivňuje tanec, práce a přátelé. Ale celkově to 

byl docela pozitivní měsíc, je léto, takţe to počasí na to má velký vliv. Takţe bych řekla tak 9. 

V: Ale stupnice je jenom do 7  

D: Aha, tak 7.  

V: A jak konkrétně tě ovlivňuje práce a tanec? 

D: Je pravda, ţe v práci toho mívám v létě docela hodně. Ale potom vyjdu ven a dobije mě 

počasí, kamarádi a tancování. Pak mi ta energie hodně stoupne, ţe kolikrát nemůţu ani 

usnout. 

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měla představit celý ţivot, mohla bys mi popsat období, kdy jsi 

měla energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

D: Nejmíň to bylo letos a loni v prosinci. Bylo to hlavně kvůli problémům s bydlením a kvůli 

počasí. Jdeš do práce, vracíš se za tmy a všude břečka. Takţe to bylo loni i letos v prosinci 

kvůli tomu spolubydlení. Ale teď uţ bydlím ve svém, takţe je to větší pohoda.  

V: A kdy jsi jí měla nejvíce ve svém ţivotě?  

D: Hmm…kdykoliv, kdyţ jsem jela na dovolenou a hlavně přes léto.  
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V: Kam jezdíš na dovolenou? 

D: Vţdycky někam za sluníčkem, do Thajska nebo na Mallorcu, do Barcelony. Mám ráda 

Španělsko.  

V: Mohla bys mi říct nějaké hlavní vlivy, proč máš energie hodně? 

D: Určitě to počasí. 

V: A ještě něco? 

D: Hlavně počasí. Na dovolených netancuju, to je pravda, takţe v Praze mě ještě dobije tanec. 

V Praze je asi míň toho sluníčka..Kdyţ jsem pracovala ve Španělsku, tak jsem té energie měla 

hodně. Pořád.   

V: Bavily jsme se o tom, ţe hlavní vlivy na tvoji energii má počasí, tancování a práce.. 

Mohla bys mi ještě říct, co to ovlivňuje obecně, pokud se ti něco vybaví?  

D: Ještě mě nabuzuje čas s pejskem a cestování, takţe dovolená. Občas  i nějaké dobré jídlo. 

V: A co ti energii bere?  

D: Hlavně zima, nedostatek pohybu a negativní lidi.  

V: Poznají na tobě lidi, ţe máš hodně energie?  

D: Jo, určitě…všichni si myslí, ţe jsem jako zfetovaná . Hlavně po tancování, to mě 

opravdu hodně nabíjí.  

V: A jak se to projevuje? 

D: Jsem hodně veselá. Ale je pravda, ţe na mě asi tolik lidi nepoznají, kdyţ mám energie 

málo. To cítím vnitřně jenom já. Ale po tancování, ačkoliv jí mám málo, tak se cítím vlastně 

dobře.  

V: Děláš něco proto, aby sis energii zvýšila? Respektive máš nějaký trik, jak zvýšit 

energii?  

D: Kdyţ jsem hodně fyzicky vyţdímaná, tak to určitě není sport. Pomůţe mi si lehnout na 

sluníčko s kníţkou. To mě baví asi tak 15 minut a pak uţ zase můţu jít něco dělat. Záleţí na 

tom, jestli jsem psychicky nebo fyzicky unavená. Kdyţ psychicky, tak pomůţe zas tanec.  

V: Myslíš si, ţe existuje psychická a fyzická energie?  
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D: Nevím, jestli se to dá takhle nazvat, asi ne.  

V: Myslíš si, ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie? 

D: Určitě hodně. 

V: Kdyby sis měla představit, ţe ten střed má cca 4, na té stupnici 1-7, kolik bys měla 

ty? 

D: Určitě 7. 

V: Mohla bys mi popsat někoho, kdo je hodně energický, kdo má v tvém okolí té energie 

hodně? 

D: Jedna kamarádka. Je správně střelená, dobije se taky tancováním, ale není to tak pozitivní 

člověk jako já. Má hodně takový ups and downs, jestli mi rozumíš. Asi toho hodně špatnýho 

zaţila a doma to někdy není dobrý. Ale tancování ji vţdycky strhne.  

V: Dokázala bys mi říct nějakou svoji laickou definici energii u lidí? Případně co se na 

tom podílí… 

D: Definice mi přijde těţká. Ale myslím, ţe se na tom u ostatních lidí podílí jejich záliby, 

povaha. Hlavně to, jestli jsou introverti nebo extroverti. Extroverty dobíjí to, ţe kolem sebe 

mají hodně ostatních lidí, ale introverty to naopak docela vysiluje. A taky určitě to počasí, 

třeba v Norsku je hodně sebevraţd.  

V: Ty jsi mi popisovala energického člověka, to je někdo, koho znáš. Ale kdyby sis měla 

představit, ţe někoho potkáš, podle čeho poznáš, ţe má hodně energie?  

D: To z nich vyloţeně vyzařuje. Třeba tu holčinu, kterou jsem popisovala, znám měsíc, ale 

poznala jsem to na ní hned. Je to poznat na projevu, musíš s tím člověkem začít mluvit. Třeba 

i na pozitivním člověku poznám, ţe nemá svůj den, ale ţe je tam ten pozitivní základ. Kaţdej 

to cejtí ze svý pozice. Oni třeba nevnímají, ţe jsou negativní a jsou spokojený. A pozitivnost a 

negativnost se taky můţe projevit na energii.  

V: Myslíš, ţe existují nějaký rozdíly mezi energii ţen a muţů? 

D: Asi ne. Myslím si, ţe pohlaví to nerozhoduje. 
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Rozhovor č. 3 – Ladislav, 55 let 

V: Kdyby sis představil stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítil?  

L: Dneska tak na 5. Ale je to tím, ţe jsme byli včera na zájezdu v Mariánských lázních, takţe 

jsem seděl 7 hodin v autobuse.  

V: 5 znamená docela dost. Tak i přesto, ţe jsi seděl v tom autobuse, ji máš hodně? 

L: Ano. 

V: Kolísá to během dne tvoje hladina energie?  

L: Po obědě jsem měl trochu útlum, tak tam té energie bylo třeba míň. Tam jsem měl třeba 4.  

V: Takţe to ovlivnil oběd? 

L: Ano, a včerejší cesta. 

V: Ještě něco by tě napadlo? 

L: Asi ne. 

V: Kdybys tu stupnici 1 aţ 7 si měl představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedl oproti jiným měsícům v roce? 

L: To bylo dobrý, byl jsem na dovolený. Tak bych řekl 6 nebo 7.  

V: Takţe to bylo hlavně proto, ţe jsi byl na dovolené? 

L: Ano, ale na aktivní, takţe proto ta 6. Jezdili jsme na kolách, takţe proto tý energie bylo po 

sportu trochu míň. Potom to ale taky někdy ovlivnilo počasí, kdyţ je hnusně, tak seš takovej 

malátnej. Ale těch dnů moc nebylo.  

V: Ovlivňovala to tedy ta aktivní dovolená a počasí. Kdyby sis měl představit v rámci 

roku měsíce, kdy máš energie nejmíň nebo nejvíc?  

L: To je těţký. 

V: Nebo to je kaţdý rok jinak? 

L: Hmm..No tak u mě je to ovlivněný tím, ţe se mi pak nedostává ten serotonin v mozku 

(pozn. diagnóza deprese). Takţe u mě je blbej podzim, ale to je specifický. Někdy je tam 
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energie míň na podzim. A potom ke konci sezony v červnu, kdy toho máme strašně moc 

v práci.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měl představit celý ţivot, mohl bys mi popsat období, kdys měl 

energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

L: Asi v době studia. 

V: Kdy to bylo? 

L: Tak od patnácti do jednadvaceti. Pak jsem byl na vojně, tam ta energie byla, musela být. 

Protoţe tam jsme museli kmitat. No a pak jsem přišel do práce a musel jsem se snaţit, tak to 

té energie bylo taky víc.  

V: A co to na těch studiích ovlivnilo, ţe jsi měl energie hodně? Jak se to projevovalo?  

L: Tak cvičil (pozn. hraní na trumpetu) jsem čtyři hodiny, pak jsem se učil. Pak jsme chodili 

po hospodách nebo po tazích. Bydlel jsem na privátě..Takovej volnější ţivot. Takţe to bylo 

hlavně mládím. Potom, kdyţ jsem nastoupil do práce, tak jsem se musel snaţit, takţe jsem 

hodně dojíţděl domů. Prvně jsem bydlel na ubytovně, tak jsem musel zvládat zaměstnání. 

Občas to nešlo a ta energie kolísala. 

V: A to období, kdys jí měl málo?  

L: Tak u mě to bylo specifický, protoţe to jsem nevěděl, ţe to je ovlivněný tím, ţe tam mám 

málo toho serotoninu. Takţe jsem pak měl takový útlumy, jako ţe jsem neměl sílu a podobně. 

Jenomţe to jsem nevěděl, to vím aţ teď, ţe to souviselo s depresí. A s tím, ţe mi v hlavě ta 

chemie nefunguje tak, jak by měla.  

V: Kolik ti tak bylo?  

L: To je těţko říct….Ono se to určitě muselo projevovat v mládí, ale toho jsem si tolik 

nevšímal. Ale nejmíň energie jsem měl v roce 1995, to mi bylo kolem třiceti. Ale chodilo to 

ve vlnách.  

V: Jak se to projevovalo?  

L: Blbě se mi hrálo na trumpetu, jsem byl úplně vycucanej. Poruchy spánku.  

V: Jak dlouho to trvalo to nejhorší období?  

L: Třeba půl roku.  
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V: A jak se ti ta energie potom zase vrátila? 

L: No hledal jsem různě na internetu, proč mám ochablé svaly. Pak jsem si myslel, ţe mám 

něco se zubama, a kdyţ jsem byl úplně zoufalej, tak mi jeden doktor řekl, ţe to bude asi jinde. 

Tak jsem zašel za psychiatrem a ten mě začal léčit. Ono se to pak zlepšuje tím, ţe na jaře je 

hodně světla, a to má taky svůj vliv.  

V: Co si myslíš, ţe se obecně podílí na tom, ţe máš energie hodně nebo málo? 

L: Tak samozřejmě pohoda v práci i doma. Potom se snaţím se sebou něco dělat, sportovat. 

Chodím běhat a jezdím na kolečkových bruslích. Ale samozřejmě v tý depresi to nešlo, to 

jsem neměl na nic sílu. Kdyţ vidím, ţe tu energii mám, tak se snaţím sportovat. V zimě 

plavu.  

V: Ještě něco na to má vliv? 

L: No třeba i strava. Kdyţ se nebudu přecpávat a jíst nějaký nezdravý jídla, knedlíky a hodně 

lepku, tak budu mít energie hodně. Takţe třeba střídměji jíst.  

V: Jak se projevuje navenek, kdyţ máš energie víc?  

L: Snaţím se organizovat nějaké akce v práci, například nákup lakovek pro celý orchestr nebo 

jedeme s kolegama do vinného sklepa. Takţe jsem akční. 

V: A jak to vnímáš vnitřně, ţe máš energie hodně nebo málo?  

L: Kdyţ jí mám hodně, tak se snaţím splnit úkoly, který mám doma udělat, vymalovat. 

Potřebujeme vyměnit umyvadlo. Kdyţ mám energie míň, tak to odsouvám.  

V: Kdyţ ji máš málo, tak je to nepříjemný? 

L: Není to nepříjemný, musím víc relaxovat. Umět relaxovat je také důleţité.  

V: Máš nějaký trik, kdyţ cítíš, ţe máš energie málo, který tě nabudí? A zvedne ti tu 

energii hned?  

L: Dám si kafe anebo si po obědě po těţkým koncertu na půl hodiny zdřímnu.  

V: Kdyţ máš znova tu stupnici 1 a 7 a srovnal se s ostatními, máš pocit, ţe té energie 

máš víc nebo míň?  
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L: No nevím, tak třeba kolega, kterému je 35, tak ten je workoholik, který hraje na plný 

úvazek a ještě dělá ředitele. Tak to je vidět, ţe ten má energie víc. Je hrozně akční. Takţe to 

podle mě záleţí na povaze. 

V: Tak si myslíš, ţe se to nedá zobecnit?  

L: To je moc těţký. Kdyţ někdo bude introvert a někde bude sedět v koutě, tak to neznamená, 

ţe má energie míň neţ já. To já nepoznám. 

V: Popsal bys mi někoho, kdo je hodně energický? 

L: Moje švagrová, ta je hodně akční, ale ta to taky pak přehání občas. Musí se starat o babičku 

s dědou a zároveň má dceru se třemi malými dětmi, která tam jezdí hodně často na návštěvu. 

Tak se musí starat. Teďka jsme tam byli o víkendu a chystala se diamantová svatba a křtiny. 

Na ní je vidět, ţe té energie má hodně, všechno zvládá.  

V: Mohl bys mi říct nějakou svoji definici energie u člověka? 

L: Podle mě má něco člověk geneticky daný. Kdyţ bude mít nemoc, která ho bude 

handicapovat, anebo kdyţ to je člověk inteligentní, který bude chtít něco dokázat, tak ta 

energie ho bude pohánět. No a potom u některých lidí, kde to IQ není takový, tak jsou 

pohodlnější, energii by třeba měli, ale dají jí do toho, ţe se dobře nabaští a napijou se. A bude 

jim to stačit.  

V: Co se všechno na tom podílí? 

L: Genetickej základ, prostředí, ve kterým vyrůstáš, stravování, ve kterým vyrůstáš, podnebný 

pásmo a tvoje IQ.  

V: Kdybys potkal někoho, koho neznáš, podle čeho bys u něj poznal hodně energie? 

L: Třeba i podle hovoru, jak se s tebou baví. Jaký má verbální projevy a taky podle chůze.  

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl v energii muţů a energii ţen?  

L: No asi jsou energičtější ţenský neţ chlapi. Musí toho zvládnout v ţivotě asi víc neţ chlap. 

I kdyţ kaţdej je jinej. 
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Rozhovor č. 4 – Alice, 25 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila?  

A: Na 4. 

V: Kolísalo to během dne? 

A: Ano. 

V: Co to ovlivnilo tu hladinu energie? 

A: Bolelo mně břicho, takţe ji mám kvůli tomu niţší. Jinak bych měla třeba 6.  

V: Ještě něco to ovlivnilo? 

A: Ne. 

V: Kdyby sis měla tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla? Například oproti jiným měsícům v roce? 

A: Tak 6. Byla jsem na dovolený, chodila míň do práce a bylo hezký počasí.  

V: Máš nějaký měsíc v roce, kdy jí máš hodně málo? Ţe by se Ti periodicky opakovalo, 

ţe jí máš málo? 

A: V březnu a v prosinci. V březnu jsem vyšťavená po zimě a v prosinci bilancuju. Většinou 

si uvědomím, ţe jsem nestihla za ten rok něco, co jsem stihnout chtěla, coţ mě tak jako 

shazuje dolů.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měla představit celý ţivot, mohla bys mi popsat období, kdys 

měla energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

A: Na období, kdyţ jsem jí měla nejvíc, si nevzpomenu. Nejmíň jsem jí měla tehdy, kdyţ mi 

bylo asi 13 a 14. Měla jsem problémy s rodiči a ve škole, do toho se ukázalo, ţe mám něco 

s ledvinou. Takţe to mi bylo blbě a měla jsem pocit, ţe mám energie málo. 

V: Jak dlouho to trvalo? 

A: Cca rok.  

V: Měla jsi nějaký období, kdy jsi té energie měla abnormálně hodně? 



115 

 

A: Myslím, ţe ve čtvrťáku na bakaláři. Nemusela jsem tolik chodit do školy a dělala jsem víc 

věcí, které mě bavily, takţe nějaký jazykový kurzy a další zájmový aktivity. Coţ mě 

motivovalo a udrţelo mi tu energii celodenně. Nebyla jsem večer úplně mrtvá, ale věděla 

jsem, ţe tam je ještě něco, co mě bude bavit. Měla jsem pocit, ţe stíhám hodně moc věcí, a to 

mě pak zpětně nabíjí energií, ţe jsem sama se sebou spokojená, ţe jsem to zvládla. Takţe to 

mi do dalších dnů dává další energii.  

V: Co se obecně podílí na tom, ţe máš energie hodně nebo málo?  

A: Počasí, denní program, a spánek. Poměrně hodně mě ovlivní, jak spím. Ideální je, kdyţ 

budu spát 8 hodin nebo 8 a půl. Ale ovlivní mě to, kdyţ budu spát 6 i to, kdyţ budu spát 10. 

Kdyţ budu spát 10, tak pak mám celý to tělo rozvláčněný, takţe jsem unavená z toho, ţe jsem 

hodně spala. Kdyţ budu spát 6 hodin, tak takhle zvládnu dva dny. Jedu na vyšší obrátky a pak 

mě to někde stopne. 

V: Máš nějaký trik na zvýšení energie?  

A: Jdu se projít, ale musí být hezky. Kdyţ cítím, ţe jsem unavená a půjdu na sviţnou 

procházku na 15 minut, tak se proberu. A kdyţ tu moţnost nemám, tak vypiju sklenici vody. 

Anebo si jdu lehnout, ale na takový ten spánek jen na 20 minut, kdy v podstatě nespíš, ale 

vypneš. To dělám často v práci.  Nebo si namočím ručník a dám si ho přes obličej.  

V: Kdyţ máš hodně energie, jak se to projevuje navenek? A jak to vnímáš ty vnitřně? 

A: Kdyţ mám energie málo, tak jsem na okolí nepříjemná. Na to okolí, na který můţu, to 

znamená třeba doma. Ale myslím, ţe třeba pacienti to na mě nepoznají.  Kdyţ jí mám hodně, 

tak to na mě poznají asi všichni lidi. Většinou je trochu otravuju, aby něco dělali, co já chci. 

Vnitřně vnímám nedostatek energie jako selhání, jako ţe to je moje chyba, ţe mám energie 

nedostatek.  

V: Takţe je to nepříjemný? 

A: Ano, mně se málokdy dostaví pocit příjemný únavy, většinou musím hodně sportovat. 

Sport mě vlastně docela nabíjí energeticky. 

V: Kdyţ bys srovnal sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

A: Myslím si, ţe mám tak 5. 

V: Mohl bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  
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A: Myslím, ţe mu ty činnosti nějak navazují na sebe. Třeba moje babička, neţ měla zdravotní 

potíţe s okem. Tak ona byla přesně takový ten člověk, který pořád něco dělá. Nestalo se, ţe 

mi třeba seděla někde na křesle a koukala do prázdna, to ne. Nebylo to nějaké extrémní, ţe by 

musela pořád něco dělat. Ale vţdycky si řekla, teď třeba upletu ponoţku, protoţe mě to baví. 

Pak na to navazovala třeba činnost, která ji úplně nebavila, ale pak zase něco, co ji bavilo. 

Dokázala se pořád udrţovat v dobrém rozpoloţení. Dokázala dávkovat aktivity tak, aby tam 

neměla v tom dni něco, co ji bude hrozně ubíjet. V kaţdém tom dni měla něco, co ji bude 

naplňovat. Teď ale má šedý zákal a za rok hrozně sešla, jako kdyby zestárla tak o deset let. 

Takţe její energie byla hodně ovlivněna nemocí.  

V: Řekneš mi svoji definici energie u člověka, co to pro tebe znamená a co to všechno 

zahrnuje? 

A: No já myslím, ţe to je pocit nějakýho celkovýho ţití. Ţe člověk ten ţivot proţívá a ne, ţe 

by ho jen tak ukrajoval. Ovlivňuje to určitě práce, rodina, spektrum lidí kolem člověka. 

Někdo má kolem sebe lidi, co mu tu energii jenom vysávají. Asi i místo, kde člověk ţije a 

podnebí. Ale myslím, ţe třeba peníze v tom zas takovou roli nehrajou. 

V: Myslíš, ţe by se dala energie rozdělit na psychickou a fyzickou?  

A: Určitě. Protoţe spousta lidí, kteří nemají ţádnou fyzickou energii přeţijou jenom proto, ţe 

je psychická energie udrţí při ţivotě. Věřím na takový to, ţe to vzdáš nebo nevzdáš. Třeba 

v koncentračních táborech. Nebo kdyţ se ti stane nehoda na pouští a za polárním kruhem. To 

tělo uţ nebude fyzicky moct, ale ty vydrţíš, protoţe se upneš na to, ţe Tě někdo najde.  

V: Podle čeho posuzuješ energii u člověka, kterého potkáš, ale neznáš ho?  

A: Určitě se to dá poznat podle chůze, jak člověk chodí. Jestli chodí dopředu nebo jestli to 

tělo za sebou táhne a podle výrazu obličeje. 

V: Ještě podle něčeho? 

A: Budu s ním i mluvit? 

V: Jo, můţeš s ním i mluvit. 

A: Tak podle hlasový intonace. Záleţí na tom, jestli to bude navazovat a jestli bude dávat 

smysl to, co ten člověk říká, nebo ne.  

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 
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A: Jako mnoţstvím nebo druhem?  

V: Popiš mi, jak to myslíš. 

A: Mnoţství si myslím, ţe mají stejně. Ale rozdíl je v tom, jestli psychickou nebo fyzickou. 

Myslím si, ţe chlapi mají vyšší psychickou.  
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Rozhovor č. 5 – Matyáš, 19 let 

V: Kdyby sis představil stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítil?  

M: Dneska se cejtim tak na 3. 

V: A proč na tři? 

M: Protoţe jsem se málo vyspal a cejtím se takovej unavenej. Jindy to bývá lepší. 

V: Co na to má všechno vliv? 

M: No spánek a myslím si, ţe nějaká aktivita ty dny předtím a spánek ty dny předtím. A to je 

asi tak všechno. 

V: Kolísá to během dne? 

M: Určitě no. Mně přijde, ţe nejmíň energie mám vţdycky po obědě. Kdyţ se najím, tak bych 

nejradši spal.  

V: Kdyby sis měl tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedl? Například oproti jiným měsícům v roce? 

M: Tak 7. 

V: A proč 7? 

M: Protoţe jsem toho stihnul hodně za hodně krátkou dobu. Byl jsem unavenej, ale energie 

jsem měl hodně. Ţe jsem to všechno zvládnul. 

V: Co to všechno ovlivňovalo? 

M: Těţko říct. Hodně jsem pracoval, byl jsem u moře. Tak to tě samo od sebe nabíjí, kdyţ seš 

u moře, takţe to mi dodávalo energii, pak hodně slunce. Prostě jsem se cítil dobře. Pracoval 

jsem v cizině, pak jsem jel na Ibizu. Cejtil jsem se dobře a spalo se mi dobře. Za den jsem 

toho stihnul hodně a pak jsem spal třeba málo, ale stejně jsem měl energie hodně.  

V: Kdyby sis měl představit energii z hlediska roku, který měsíc si vybavíš, ţe máš 

hodně energie a který naopak málo?  

M: Nemyslím si, ţe je to konkrétní měsíc, ale myslím si, ţe v zimě, jak člověk nemůţe chodit 

tolik ven.  
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V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měl představit celý ţivot, mohl bys mi popsat období, kdys měl 

energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

M: No, teď poslední zimu jsem jí měl nejmíň. Myslím, ţe tam bylo víc faktorů, který to 

ovlivnily. Moc jsem nesportoval a dělal jsem práci, která mě vůbec nebavila. A myslím si, ţe 

to bylo ovlivněný hlavně tím sportem, ţe jsem nehrál ţádný fotbal. Protoţe já se potřebuju 

vypotit, abych měl energii a uvolnil se. 

V:  A kdy jsi jí měl v ţivotě hodně? 

M: Tak to bylo tohle léto. Ale přijde mi, ţe vţdycky v létě ji mám víc. I před létem, to se 

člověk těší na léto. 

V: Kdyţ máš hodně energie, jak se to projevuje navenek? A jak to vnímáš ty vnitřně? 

M: Uţ jenom ráno to poznáš, ţe se cejtíš dobře, dáš si dobrou snídani. Je to asi o pocitu, jak se 

člověk cítí. Celý den něco děláš a vytřískáš z toho co nejvíc. Pak přijdeš po celým dni domů a 

plácneš sebou do postele.  

V: Myslíš, ţe to na tobě lidi poznají, ţe máš hodně energie? 

M: To nevím, to jsem se nikdy nikoho neptal… 

V: Mohl bys mi shrnout, jaký vlivy teda působí na tvoji energii? 

M: Určitě spánek, ten je důleţitej. Pak určitě jídlo, správný a pravidelný. A u mě na to má 

hodně vliv sport, kterej musí během toho týdne aspoň čtyřikrát proběhnout, protoţe jsem na to 

zvyklej.  No a pak nějaká aktivita celková. Nedělat pořád to stejný, aby to nebyl stereotyp, to 

by pak mohlo vysilovat.  

V: Máš nějaký trik na zvýšení energie, kdyţ jí máš málo? Třeba kdyţ jsi v práci?  

M: Asi pohyb. Šel bych si zaběhat nebo se projít nebo proběhnout. Ale kafe mi třeba 

nepomůţe a energiťáky nepiju.  

V: Kdyţ bys srovnal sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

M: Tak to si myslím, ţe mám hodně. Třeba 6. Ale nevím, jak bych to popsal. Asi toho dělají 

míň neţ já třeba. 

V: Mohl bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  
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M: Tak hlavně se to projevuje v chování. Energicky mluví a má rychlé reakce, jsou tam hodně 

emoce. Je to můj kamarád. Dělá na stavbě, znám se s ním celej ţivot. Celkově mi přijde 

energickej. Je rychlej, pohotovej, není to ţádná leklá ryba, hodně toho stihne a jede naplno.  

V: Řekneš mi svoji definici energie u člověka, co to pro tebe znamená a co to všechno 

zahrnuje? 

M: Energie je asi to, jak ke všemu přistupuješ. Kdyţ to máš v pohodě v hlavě a cejtíš se 

dobře, tak máš energie víc. A ţe ti to prospívá celkově. Musíš se cejtit dobře tělesně, ale i 

psychicky. A pak ţiješ líp, nebo nevím, jak to popsat. 

V: Myslíš, ţe by se dalo shrnout, ţe existuje psychická a fyzická energie?  

M: Myslim, ţe jo. 

V: A co znamená psychická energie podle tebe? 

M: Někdy máš takovej pocit, ţe je hlava unavená a tělo není. Ţe toho hlava za den uţ hodně 

zaţila. Hodně toho řešíš a je to náročný na psychiku. Psychickou řešíš problémy hodně 

hlavou.  

V: Co má vliv na tu psychickou energii?  

M: Tak určitě nějaký rozhovory s lidmi, problémy.  

V: Představ si, ţe někde potkáš člověka, kterýho neznáš. Podle čeho u něj poznáš, jestli 

má energie hodně nebo málo?  

M: Tak určitě podle mluvení a podle gest. Podle toho, jak hlasitě mluví, jak to, co chce říct, 

rozvádí. Pak i třeba nějakým pohybem, chůzí. Třeba se s ním bavím a on z ničeho nic 

odběhne. Prostě je takovej akční.  

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

M: Jak to myslíš? Ţe jí máme víc nebo míň?  

V: Tak mi popiš, jestli ji mají ţeny víc nebo míň. Nebo jestli si myslíš, ţe je rozdíl v tom, 

ţe je nějaká jiná.  

M: Myslim, ţe je individuální, kdo má kolik energie.  Můţe bejt ţenská, která má málo a 

chlap, kterej jí má hodně. Myslím, ţe je to o tom, kolik jí máš, neţ ţe by byla jiná.  
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Rozhovor č. 6 – Aneţka, 24 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila?  

A: Ráno před prací to bylo tak 3. V práci do oběda jsem měla nejvíc energie. Tak to bych 

řekla, ţe bylo tak 6. Po obědě mám vţdycky útlum, takţe to mám třeba tak 4. A pak to 

vystoupí tak na 5 a kolem té sedmé tak 6.  

V: Co to všechno ovlivnilo? 

A: Tak hlavně to, ţe jsem se nevyspala moc dobře, takţe spánek. Potom jsem měla oběd, 

takţe to určitě ovlivnilo jídlo, protoţe jsem měla po obědě útlum. No a to je asi všechno.  

V: Kdyby sis měla tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla? Například oproti jiným měsícům v roce? 

A: Za září? To bylo dost nízký, to bych řekla, ţe tak 4. 

V: Co to všechno ovlivnilo? 

A: Ovlivnila to hlavně práce, jsem v práci zaseknutá. Moc mě to nebaví a chtěla bych ji 

změnit a dělat něco jinýho. Takţe to mi určitě tu energii ubírá.  

V: Ještě něco to ovlivnilo?  

A: Myslím, ţe ne, ţe hlavně ta práce. 

V: Kdyby sis měla představit energii z hlediska roku, který měsíc si vybavíš, ţe máš 

hodně energie a který naopak málo?  

A: Myslím, ţe na konci zimy ji mám hodně málo…Tak nějak leden, únor. A to je kvůli 

počasí, protoţe je dlouhá zima.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měl představit celý ţivot, mohla bys mi popsat období, kdys měl 

energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

A: No tak to si myslím, ţe bylo v Kanadě, kde jsem rok byla pracovat. Tam jsem měla 

psychický problémy. Neměla jsem okolo lidi, na který jsem normálně zvyklá. A byla jsem 

hodně závislá na tehdejším příteli a s tím ten vztah taky nebyl moc dobrý. Takţe jsem se v tu 
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dobu cítila bez vnitřního motoru, bez energie, bez elánu. Měla jsem asi tři rozdílný práce, 

takţe jsem neustále lítala sem a tam. 

V: A v jakém období jsi měla té energie hodně? 

A: To bylo asi tehdy, kdyţ jsem se z Kanady vrátila a začala jsem ty svoje problémy řešit. 

Rozhodla jsem se, ţe nechám školy, abych nebyla pod takovým tlakem. Udělala jsem sama za 

sebe rozhodnutí, které jsem taky dodrţela a našla si práci. A zaběhla jsem se v novým 

ţivotním stylu.  

V: A jak se ten dostatek energie projevoval? 

A: No měla jsem hodně energie, chtěla jsem zkoušet nový věci. Za to období jsem zvládla víc 

aktivit a nabrala hodně zkušeností a měla jsem hodně záţitků. Určitě víc, neţ třeba za ty dva 

poslední roky, kdy to nebylo úplně dobrý. Určitě jsem se taky více socializovala a rozvíjela 

samu sebe.  

V: Myslíš, ţe na tobě ostatní poznají, kdy máš energie hodně a kdy málo?  

A: Myslím, ţe určitě.  

V: Myslíš, ţe bys mi ještě mohla obecně shrnout všechny vlivy, které tvoji energii 

ovlivňují?  

A: Z těch vnějších vlivů to bude určitě počasí. Teď v podzimních měsících třeba hodně prší. 

Další bude určitě stereotypnost. Mám více energie, kdyţ se mi ty dny jen tak neopakují, ale 

dělám něco nového nebo něco navíc. Pak určitě sportovní aktivita, takţe vyplavení endorfinů.  

V: Kdyţ máš té energie hodně málo, máš nějaký trik, který ti ji rychle zase zvedne?  

A: Určitě sociální kontakt. Anebo začít dělat něco, co mě bavilo vţdycky a vţdycky mě bude 

bavit. Pro mě konkrétně je to například vaření, u toho se uvolním a potom mám víc nálady a 

energie se s někým vidět. Takţe to jde tak postupně, mám nějakou zálibu, která mě nabije, a 

potom můţu zase dělat další věci. A myslím, ţe pro mě je hodně důleţitý kontakt s lidma, ţe 

mi hodně tu energii dodávají ostatní lidi.  

V: Kdyţ bys srovnala sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

A: Tak to myslím, ţe mám zhruba tak stejně. Jestli má průměrně člověk 4, tak já mám taky 

4ku.  
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V: Mohla bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  

A: Je to člověk, který má hodně různorodých aktivit, ale zároveň ty aktivity někam směřuje. 

Třeba z hlediska profesního. Ví, ve kterým oboru se chce pohybovat a v jakým oboru se chce 

rozvíjet. Má nějaký cíl a zároveň má další zájmy okolo. Takţe je v jeho ţivotě různorodost 

aktivit.  

V: Řekneš mi svoji definici energie u člověka, co to pro tebe znamená a co to všechno 

zahrnuje? 

A: První, co mě napadne, ale nevím, jestli je to nejvýstiţnější. Je to nějakej vnitřní pohon toho 

člověka. Nebo schopnost se zapálit pro věci a taky vytrvalost.  

V: Myslíš, ţe se dá energie rozdělit na psychickou a fyzickou?  

A: Určitě. Myslím, ţe třeba nemusíš mít úplně fyzickou energii, ale přitom máš psychickou a 

obráceně.  

V: Kdyţ si představíš, ţe potkáš někoho, koho jsi předtím nikdy neviděla a mluvíš s ním 

na ulici, tak podle čeho poznáš jeho energii?  

A: Myslím, ţe nějakých fyzických rysů, podle gest. Nebo i podle úsměvu a podle drţení těla. 

Pak jestli má sebevědomý vystupování, jestli se drţí zpříma a kouká se ti do očí. A jestli je ten 

člověka spokojenej nebo šťastnej.   

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

A: Myslím, ţe ne.  
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Rozhovor č. 7 – Blanka, 83 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila?  

B: No tak vzhledem ke svému věku bych řekla tak 4. Ale kdybych nebrala v úvahu věk, tak 

bych řekla tak 5 nebo 6.  

V: A co to ovlivnilo? 

B: No, na dnešek jsem se dobře vyspala, takţe určitě spánek. Normálně moc dobře nespím, 

ale dneska jsem spala dlouho. Včera jsem měla taky dostatek aktivity, takţe to mě docela 

nabilo.  

V: A kolísala ta hladina během dne? 

B: Určitě. Nejméně energie mám ráno a pak se začnu docela dobíjet tou činností. 

V: Kdyby sis měla tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla? Například oproti jiným měsícům v roce? 

B: To bych řekla, ţe tak 5. Bylo to hlavně tím, ţe jsem měla hodně aktivity. Taky to souvisí 

s tím, ţe se mi stabilizoval ţivot v novém bytě, kde jsem spokojená. A to mě nabíjí, ţe se 

tahle ţivotní změna stabilizovala.  

V: Ještě bys uvedla nějaké další vlivy?  

B: Negativně to ovlivňují moje bolesti, vzhledem ke svému věku mám určité zdravotní 

problémy, a sice kloubní. V případě, ţe mám po delší dobu nějakou sportovní aktivitu, tak 

mám potom problémy zdravotní. Ale to se za nějaký den zlepší. Na krátkou dobu tu moji 

energii ovlivňují ještě konflikty v rodině.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měla představit celý ţivot, mohla bys mi popsat období, kdys 

měla energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

B: Vybavuju si jedno období před 25 lety. To jsem se přestěhovala z Pardubic do České 

Třebové. A to souviselo s tím, ţe jsem přestala učit a šla jsem do důchodu a celý ţivot se tím 

změnil. To jsem měla málo energie a trvalo to tak půl roku.  

V: Jak se to projevovalo?  
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B: No, řekla bych takovou ne úplně pozitivní náladou a takovou liknavostí. Menší aktivitou, 

ať uţ pohybovou nebo i duševní a ne úplně zrovna nejlepší nálady. 

V: A kdyby sis měla představit období, kdy jsi měla té energie hodně?  

B: Tak to bych řekla ve studentských letech kolem 18 do 30 let, kdy jsem měla moţnost se 

dobře pracovně i sportovně vyţít. A kdy jsem měla široký zájmy.  

V: Mohla bys mi shrnout, co se obecně podílí na tom, ţe máš energie hodně nebo málo?  

B: No tak především je to zdravotní stav, pak vztahy, jednak rodinný a také s přáteli. Potom je 

to určitě styl ţivota, mít široký okruh zájmů. Ať uţ je to kultura nebo pohybová aktivita nebo 

společenskej ţivot.  

V: Máš nějaký trik na okamţité zvýšení energie?  

B: Dřív to byla určitě nějaká pohybová aktivita. A teď bych řekla, ţe je to spíš účast někde 

v jiném prostředí, třeba kultura. Neţ to pohybové, tak spíše uspokojení duševní – četba, setkat 

se s přáteli.  

V: A kdyţ jsi ještě pracovala a byla jsi ten den unavená, měla jsi něco, co tě povzbudilo?  

B: No tak kdyţ jsem měla v té práci nějaký úspěch. Kdyţ jsem byla za svou práci dobře 

ohodnocená nebo kdyţ jsem viděla nějaký dobrý výsledek. Nebo kdyţ jsem udělala nějakou 

zkoušku.  

V: Myslíš, ţe na tobě lidi poznají, kdyţ máš hodně energie?  

B: Já myslím, ţe to poznají. A projevuje se to aktivitou, ať uţ pracovní, nebo v nějaké diskusi, 

v nápadech, organizaci. Chci něco podnikat, organizovat setkání. Nejenom organizovat sebe, 

ale i nějakou práci a kolektiv. 

V: Kdyţ bys srovnal sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

B: No já si myslím, ţe mám víc energie neţ takový průměr. Kdyţ to srovnám s nějakými 

svými kamarády i v průběhu ţivota, tak bych řekla, ţe mám tak 6.  

V: Mohla bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje? 

B: Bez ohledu na to, jestli se mi ta jeho energie líbí nebo nelíbí? 

V: Ano. O kom bys řekla, ţe je energický. 
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B: No tak je velice aktivní ve všech směrech. Jednak se chce zviditelnit ve společnosti nebo 

na pracovišti nebo v různých diskusích. A ta jeho energie je příliš subjektivní, chce na sebe 

sám hodně upozornit. Ale spíš je to projev jeho osobnosti a netýká se to tolik energie fyzický. 

Řekla bych, ţe je to aţ vůči okolí někdy necitlivý. 

V: Jako ţe je sebestředný?  

B: No, ano. Jestli se to dá takhle nazvat. Hlavně chce tedy upozorňovat na sebe samotného, a 

to v kaţdém slova smyslu. Vůči své rodině, přátelům i vůči širšímu okolí.  

V: Mohla bys mi říct nějakou svoji definici energie vzhledem k člověku, a co to všechno 

zahrnuje? 

B: Myslím si, ţe je to ţivotní náboj, který spočívá jednak v jeho postoji k ţivotu. Obsahuje i 

duševno. Ta energie musí být podloţená nějakým pozitivním duševním stavem. Potom se na 

energii určitě projevuje charakter toho člověka, jak kladný, tak záporný. Ten kladnej určitě tu 

energii podpoří, kdeţto ten zápornej charakter se uplatňuje negativně na té energii. A pak je 

tohle všechno podloţené jeho schopností fyzickou. Ten, kdo je pohybově velmi slabej, tak 

určitě je i jeho energie někde nízko. Kdo naopak se fyzicky projevuje zdatně nebo na sobě 

pracuje, tak se to musí projevit i na jeho energii.  

V: Myslíš si, ţe by se dala odlišit energie psychická a fyzická? 

B: Určitě. Protoţe ten, kdo má velkou psychickou energii, tak nemusí mít fyzickou anebo 

zase obráceně. A celková energie se dává dohromady jak z fyzický, tak i psychický. 

V: Představ si, ţe potkáš člověka na ulici, kterého neznáš a krátce s ním mluvíš. Podle 

čeho poznáš jeho hladinu energie?  

B: To asi poznám podle toho tématu, o kterém hovoříme a jak se k tomu ten člověk postaví. 

Nebo jestli z toho tématu bude unikat někam jinam, nechce se o tom bavit, co by odhalilo 

jeho stav. Poznám to podle mě i podle drţení těla nebo podle jeho chůze a jeho pohybů. A to 

drţení těla je vlastně asi dost důleţitý. Pak i třeba podle hlasu a podle toho, jestli se bude 

vyjadřovat kladně. Podle postoje k prachobyčejným situacím, jako třeba jestli bylo dneska 

v nákupním středisku hodně nebo málo lidí.  

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

B: Já myslím, ţe jo. Já bych hodnotila, ţe ţeny mají víc energie neţli muţi. Ţe se ţeny spíš 

vyrovnají s určitými ţivotními špatnými situacemi neţli muţi. Ať je to uţ například s nemocí 
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nebo s rodinnými problémy. Prostě jsou takové silnější. Ono se to asi nedá úplně 

generalizovat, ale na té ţeně v ţivotě visí daleko více zodpovědnosti, ať uţ je to výchova dětí 

nebo rodina. A z toho právě bych řekla, ţe plyne ta její větší energie. 
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Rozhovor č. 8 – Renata, 45 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila? 

R: Já bych řekla, ţe 5. 

V: Kolísalo to během dne?  

R: Ne nijak výrazně.  

V: Co to všechno ovlivnilo?  

R: Mně se v poslední době stává, ţe mám tu energii takovou stabilní. Stabilně dobrou, aţ mě 

to někdy překvapuje, ţe s ohledem na to, co ten člověk musí za ten den udělat, se necejtím být 

unavená. Myslím si, ţe to naprosto zásadně u mě ovlivňuje strava.  

V: A kdyby ses měla zamyslet nad vlivy dnes?  

R: Hmm…asi to byl pro mě takový standardní den. S tím, ţe mám v práci téměř nulovou 

fyzickou zátěţ. Prostě to byl takový standardní den, kdy jsem měla dojem, ţe té energie mám 

dostatek a nic to výrazně neovlivnilo.  

V: Kdyby sis měla tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla? Například oproti jiným měsícům v roce? 

R: Asi tak 5 aţ 6. 

V: A co to všechno ovlivnilo? 

R: Asi to zásadně ovlivní to, ţe jsme měli dovolenou. Takţe ti odpadá pracovní stres, na který 

musíš věnovat dostatek energie, hlavně na řešení různých pracovních situací a problémů. 

Červenec a srpen jsou z tohohle pohledu pro mě pohodové měsíce, protoţe mám jako učitelka 

v základní umělecké škole prázdniny. Myslím, ţe jsme se i s manţelem dostatečně věnovali 

sportu a byli jsme bez nějakého nepravidelného spánku. Výrazně unavenější se cejtím na jaře 

a v zimě, a to je asi daný tím, ţe to tělo musí investovat hodně energie na to, aby se zahřálo. 

Takţe v zimních měsících se cítím být unavenější.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měla představit celý ţivot, mohla bys mi popsat období, kdys 

měl energie hodně málo a kdy naopak hodně?  
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R: No asi si myslím, ţe výrazněji nejméně jsem ji měla, kdyţ jsem měla malé děti. Myslím, 

ţe je to asi tím, ţe o malé děti se musíš neustále starat a kdyţ pak k tomu přijde ještě nějaká 

nemoc, tak je to náročné. A já jsem do toho vlastně ještě dálkově studovala. To bylo hodně 

zátěţové období.  

Období, kdy jsem ji měla úplně nejvíc, si neumím představit. Ale asi si myslím, ţe nejvíc 

jsem jí měla v době, kdy jsem byla v dospělým věku, ale ještě se nespotřebovávala na péči o 

rodinu, kdy se člověk staral sám o sebe.  

Ale kromě toho období, kdy jsem měla ty malé děti, si nepamatuju na dobu, kdy bych měla 

nějaké výraznější výkyvy v energii. I to souvisí s tím, ţe jsem relativně zdravá. Neprošla jsem 

obdobím nemocnosti, vlastně se nepamatuju vůbec, kdy bych měla nějaké závaţnější 

zdravotní problémy. A to si myslím, ţe s tím hodně souvisí. Ţe ta vyrovnaná energie souvisí 

s dobrým zdravotním stavem.  

V: Mohla bys mi shrnout, co se obecně podílí na tom, ţe máš energie hodně nebo málo?  

R: Určitě je to souhrn vícero věcí. V první řadě si myslím, ţe kaţdej člověk má tý energie 

různě. Takţe někdo má tu energii takovou vyrovnanější, tam bych se řadila já. A pak jsou lidi, 

kteří s tou energií neumějí spíše hospodařit. A pak jsou lidi, kteří svoji povahou a zaloţením 

mají té energie prostě málo, a to můţe ovlivnit spousta věcí.  

V: A konkrétně u tebe? 

R: To můţe ovlivnit jednak zdravotní stav, velmi výrazně to můţe ovlivnit podle mě strava, 

návyk na pohybovou aktivitu a pravidelný reţim.  

R: Já si myslím, ţe s tou energií umím rozumně nakládat. Takţe se snaţím mít nějaký 

pravidelný reţim bez větších výkyvů. Takţe se snaţím mít cca denně 7 hodin spánku. Snaţím 

se chodit spát pravidelně a pravidelně vstávat. Dřív jsem byla navyklá si jít lehnout po obědě, 

ale v poslední době se mi to nestává.  Myslím, ţe jsem svýma ţivotníma zkušenostma naučila 

rozlišovat podstatný problémy od nepodstatných. Rozlišovat, co je potřeba řešit hned a co 

počká. Zbytečně se nehroutit z věcí, které nejsou podstatné.  

V: Myslíš si, ţe na tobě ostatní poznají, ţe máš energie hodně?  

R: Asi poznají. Ale spíš obráceně se občas konfrontuju s energií ostatních. A poměrně často 

se mi stane, ţe mi přijde, ţe ti ostatní mají té energie míň. Ale jinak se myslím, ţe to na mě 

lidi poznají z toho celkového projevu. Někdy jsem asi aţ zbytečně rychlá. Já mám ráda, kdyţ 

jsou ti lidi trochu ţivější.  
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V: Kdyţ máš hodně energie, jak se to projevuje navenek? A jak to vnímáš ty vnitřně? 

R: Vnímám to pozitivně, protoţe máš-li hodně energie, tak ti všechno připadá snaţší a cejtíš 

se nabitá, takţe spousta věcí se řeší snáz. Nemám potřebu nad tím příliš přemýšlet, protoţe mi 

přijde, ţe jí mám prostě vyrovnaně hodně. 

V: A stává se ti někdy, ţe jí máš málo?  

R: No stává, ale neřekla bych, ţe to je často a není to v „podpásový rovině“.  

V: Kdyţ máš té energie málo, máš nějaký trik, u kterého víš, ţe si jím tu energii rychle 

dodáš?  

R: Kdyţ by na mě vyloţeně přišla ta chvíle, kdyţ seš úplně vyţdímaná, tak v ideálním případě 

je si jít podle mě na chvíli lehnout. Ale to ti ta situace v 99% neumoţňuje. Takţe kdyţ je to 

taková ta poobědová únava, tak vím, ţe mě to během 20 minut přejde.  

V: Kdyţ bys srovnala sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

R: Hodně, myslím, ţe tak 6.  

V: Mohla bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  

R: Hodně energická je třeba moje kamarádka. Popsala bych ji jako velmi komunikativní, 

hodně rychlá. U většiny těchto energických lidí do toho spadá to, ţe to jsou lidi s takovým 

zdravým sebevědomým. Ţe to nejsou takoví ti věční pochybovači. Rychle se rozhodujou, 

netápou. Ale je tam potom velký problém, pokud to vyţadujou po ostatních. To se stává občas 

mě, ţe si pro sebe musím říct, ţe není kaţdý tak energický.  

V: Kdybys mi měl říct nějakou svoji definici energie u člověka, mohl bys mi ji popsat? 

Co to všechno zahrnuje? 

R: Vnímám to jako něco velmi pozitivního, co tomu člověku hrozně v ţivotě pomůţe. 

V případě, ţe jí máš dostatek. Myslím, ţe se třeba rozhoduješ líp, netápeš. Ale musíš tu 

energii taky usměrnit správným směrem. Nevím, na definici bych si netroufla. Jenom 

v kombinaci s tím dostatkem, je to takový příjemný pocit.  

Myslím, ţe se na tom podílí fyzická kondice, zdravotní stav a za takových těch podkategorií 

nějaké povahové rysy, genetika, spánek, strava.  

V: Myslíš si, ţe by se dala rozlišit energie psychická a fyzická?  
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R: To si myslím, ţe by se dala určitě. Nicméně si myslím, ţe obě ty energie spolu souvisí. Ale 

určitě by se daly oddělit. Kdyţ jedeš na běţkách, tak určitě potřebuješ energii fyzickou. 

Kdeţto kdyţ jsi dvanáct hodin v práci a někdo na tebe neustále mluví, tak potřebuješ energii 

psychickou.  

V: Kdybys potkala na ulici někoho, koho neznáš, podle čeho bys u něj poznala jeho 

energii? 

R: Tak v první řadě třeba podle chůze, potom podle postoje, jaký ten člověk má. Jsou lidi 

vzpřímení, shrbení či pokroucení, to si myslím, ţe má všechno s tou energií souvislost. Potom 

podle řeči, podle intonace, gestikulace. 

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

R: Asi ano. Myslím si obecně, ţe ta muţská energie je klidnější. Asi bych to dál neuměla 

rozlišit. Ten pojem klidnější podle mě více vystihuje i ten muţský charakter. Kdyţ si to 

vezmu z pohledu toho, co vidíš na ulici, tak vidíš většinou běţet spíše ţenskou neţ chlapa.  
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Rozhovor č. 9 – Lenka, 26 let 

V: Kdyby sis představila stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítila? 

L: Já si myslím, ţe dneska tak třeba na 6.  

V: A proč? 

L: Na mě má určitě vliv to, ţe je docela hezký počasí, ţe neprší a není zataţeno. Tak to mě po 

ránu vţdycky docela nastartuje. Zároveň jsem nemusela vstávat úplně brzo, takţe jsem 

vyspalá. A obecně mám dneska takovou dobrou náladu, coţ se na té energii dost podepíše. A 

fyzicky se cejtím taky docela dobře, ţe bych šla sportovat. To je dobrý znak toho, ţe mám 

hodně energie. 

V: Myslíš si, ţe ti to v průběhu dne kolísá?  

L: Já si myslím, ţe určitě, ale podle mě to hrozně moc závisí na náladě. Třeba před třemi dny 

jsem měla takovou nějakou krizi, kdy jsem se cejtila hodně demotivovaná a do ničeho se mi 

nechtělo, a cítila jsem se na té škále třeba na 2 nebo na 3. A v momentě, kdy se z toho nějak 

psychicky dostanu, tak se to zlepší a mám tý energie zase hodně.  

V: Kdyby sis měla tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedla? Například oproti jiným měsícům v roce? 

L: To je hrozně těţký říct, protoţe jsem to měla přepůlené státnicemi. V polovině září jsem 

totiţ odstátnicovala. A do té doby jsem byla taková unavená a uţ mě to nebavilo a byla jsem 

z toho hodně vystresovaná. Od státnic se to hrozně zlepšilo, protoţe jsem pak dělala spoustu 

nových zajímavých věcí, na který předtím čas moc nebyl a měla jsem radost z toho, ţe to 

mám za sebou. Takţe kdybych to měla tak zprůměrovat, tak by to bylo někde kolem 4 nebo 5.  

V: Co myslíš, ţe to všechno ovlivnilo?  

L: Určitě ty státnice a to, co jsem měla šanci dělat ten den. Kdyţ sedíš a jenom koukáš do 

papírů, tak ten mozek uţ vypíná a uţ se nesoustředíš. Pak jsem jenom seděla a koukala se 

třeba na seriál večer, protoţe ten mozek byl hodně unavený. Ale na mě má hodně velký vliv 

určitě to počasí. 

V: Kdyby sis měla představit energii z hlediska roku, který měsíc si vybavíš, ţe máš 

hodně energie a který naopak málo?  
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L: Já si myslím, ţe jo, ale ţe to souvisí s pravidelnými událostmi, které se v průběhu toho 

roku dějou. Člověk se třeba těší na Vánoce nebo se těší na léto. Červen mám zafixovaný jako 

měsíc, kde se děje hodně společenských akcí. Je teplo, tak uţ se dá zůstávat venku. Takţe na 

to se těším, protoţe mám aktivní společenský ţivot. Naopak únor, to mám pocit, ţe je úplně 

zbytečný měsíc. Měsíc, kdy se nic moc neděje a není uţ to začátek roku, kterej je hodně 

energeticky nabitej, ale zároveň uţ není ani jaro. Takţe víc energie budu mít v létě, jak kvůli 

tomu počasí, tak kvůli tomu, ţe se dá dělat spoustu věcí. Pak moţná v prosinci a v lednu, 

protoţe jsou tam Vánoce a začátek roku.  

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měla představit celý ţivot, mohl bys mi popsat období, kdys 

měla energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

L: Já si moc neuvědomuju tu svoji energii v kontextu školy nebo základky, tam mi to přijde 

takový jako hodně stabilní, ţe se to tam moc neměnilo nebo si to moc nepamatuju. Docela 

málo energie jsem měla kolem sedmnácti, kdy jsem měla deprese. To souviselo podle mě 

částečně s dospíváním a s hormonálníma změnama a s tím, ţe je to takové citlivější období asi 

pro všechny. A s tím, ţe jsem byla rok s přítelem, se kterým jsem se rozešla, tak to mě 

ovlivnilo. Ale z toho jsem se podle mě dostala a pak se to zlepšilo, kdy jsem se dostala na 

magistra. Najednou jsem byla v prostředí, který pro mě bylo hrozně příjemný, byli tam super 

lidi a hrozně mě to bavilo. A v tu chvíli mi přišlo, ţe mám úplně skvělej ţivot. Práce mě 

bavila, škola mě bavila a s přítelem to bylo taky fajn. Všechno mi hrozně vycházelo, tak to 

jsem se cítila tak rok a půl opravdu skvěle.  

V: Jak jsi proţívala nebo pociťovala to období, kdy jsi měla málo energie?  

L: Hlavně tím, ţe jsem se cítila hrozně melancholicky. Do ničeho se mi moc nechtělo a 

všechno, co jsem dělala, bylo hodně smutný. Asi ţe mi hodně věcí nedělalo radost.  

V: Mohla by ses ještě jednou zamyslet nad tím, co má vliv na tvoji energii?  

L: Tak asi to hodně ovlivňuje to, co se děje v mým osobním ţivotě, jak moc jsem spokojená 

se vztahama nebo směrem, kterým se ten můj ţivot teď ubírá. Coţ můţe zahrnovat práci, 

školu, úspěchy a obecnou motivaci a těšení se na budoucí věci. Vlastně tak trochu všechno. 

Vztahy, jak jsi v pohodě. Ale pro mě to je hlavně ta motivace. Kdyţ má člověk nějaký plán 

nebo ví, kam směřuje, tak je jednodušší najít tu energii, neţ kdyţ se plácá a moc neví, co se 

sebou. Člověk pak nemá plán, podle kterýho by mohl postupovat, takţe se mu i hůř hledá ta 

energie. Kdyţ mám víc práce, tak v těch mezerách stihnu udělat mnohem více věcí, protoţe 
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mě to nutí si to líp rozplánovat časově. Kdeţto kdyţ musím udělat jednu věc za den, tak 

zjistím, ţe udělám tu jednu, ale mimo to neudělám nic. A pak to určitě ovlivňuje spánek a 

sportovní aktivita.  

V: Máš nějaký trik, který tě energeticky nabije, kdyţ cítíš, ţe ji máš málo? 

L: No tak to vůbec nemám, to bych hrozně ráda nějaký takový znala. Ale nepiju vůbec kafe, 

takţe kdyţ usínám v práci, tak si dám kafe a většinou to pomůţe.  

V: Co ti energii dodává a co ti jí naopak ubírá? 

L: Tak v práci mě hodně energii ubírala vţdycky nějaká rutinní činnost, například vyplňování 

tabulek. Něco, co není kreativní. Tak z toho mě vţdycky bolela hlava. Obecně energii mi 

berou věci, který dělat nechci nebo v nich nevidím smysl. Nějaký špatný vztahy s lidma.  

L: Co mi ji dává jsem řešila vţdycky ve spojitosti s tím, zda jsem extrovert nebo introvert. Ve 

společnosti dokáţu působit hodně energicky. Ve společnosti lidí, které mám ráda. A na 

druhou stranu se mi mezi lidi někdy nechce, protoţe je to pro mě energeticky náročný a 

musím se soustředit na tu komunikaci a to, abych nějak na lidi působila a sledovala 

konverzaci. Můţe to být vyčerpávající, protoţe bych v těch chvílích si radši šla zalézt někam 

s kníţkou, coţ mě občas taky nabije. Ta společnost můţe být jak nabíjející, tak vyčerpávající.  

V: Myslíš, ţe na tobě lidi poznají, kdyţ máš energie hodně?  

L: Myslím, ţe je to fakt hodně poznat. Kdyţ nemám energii, tak se většinou nechci s nikým 

moc bavit a jsem taková mlčenlivější. I kdyţ po mě někdo něco chtěl, tak budu míň ochotná 

to udělat. Kdeţto kdyţ mám té energie hodně, tak většina věcí není problém. Jsem taková 

ţivější a společenštější.  

V: Kdyţ bys srovnala sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

L: To asi záleţí na konkrétní situaci a konkrétních lidech, ale já myslím, ţe je to tak na stejno. 

Ţe jsou lidi, kteří tý energie budou mít hodně. Třeba extroverti, kteří pořád něco dělají a jsou 

to takoví ti baviči, tak ti působí hodně energicky, ale to jsou spíš výjimky. 

V: A kolik bys řekla, ţe máš? 

L: Já bych řekla, ţe mám tak 5, směrem k tomu pozitivnějšímu.  

V: Mohla bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  
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L: Já mám jednoho kamaráda, a ten je vţdycky středem pozornosti. Je to takový generátor 

zábavy. Pořád něco dělá a neposedí. Je hodně pohyblivý a akční a pořád dělá nějaký vtípky. 

Ale zároveň i trochu v tom negativním slova smyslu, pořád do někoho rejpe a je to občas 

otravný. Pořád musí něco dělat.  

V: Kdyby sis měla představit, ţe potkáš na ulici člověka, kterýho neznáš, podle čeho si 

myslíš, ţe u něj poznáš, jestli má energie hodně nebo málo?  

L: Já si myslím, ţe podle rychlosti řeči. Myslím si, ţe i mimika, jestli vypadá strhaně. Určitě i 

postoj těla. 

V: Kdybys mi měla říct nějakou svoji definici energie u člověka, mohl bys mi ji popsat? 

Co to všechno zahrnuje? 

L: Tak to se rozlišuje na fyzickou a na psychickou. Fyzická energie je pro mě to, ţe člověk 

není unavený, cítí se dobře ve svém těle a má pocit, ţe má sílu. A nedělá mu problém dělat 

nějaký větší fyzický výkony. A psychická energie je pro mě obecná chuť k ţivotu a motivace 

dělat věci, které jsou nějaký nadstandard. Není to jenom něco, co bys musel dělat, abys přeţil, 

ale je to něco, co ti dělá radost nebo to, co povaţuješ za smysluplný.  

V: Ovlivňují se mezi sebou?  

L: Ano. Já si myslím, ţe je to propojený, co se týče různých psychických onemocnění. 

Myslím, ţe se tyhle energie hodně ovlivňují mezi sebou, jak negativně, tak pozitivně. 

Psychická energie má vliv na fyzickou energii a stejně tak fyzická na psychickou. Ale můţou 

být i situace, kdy neplatí, ţe by se tyhle sloţky energie ovlivňovaly. 

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

L: No, já nevím. Není to něco, čeho bych si všímala. Záleţí, jak pojímat energii. Podle mě je 

to něco, co vychází z jiných úrovní hormonů, který mají chlapi a který ţenský. Chlapi budou 

třeba častěji agresivnější, coţ v sobě ţenský tolik nemají. Asi to není ale rozdíl v hladině 

energie. Spíš se liší projev energie neţ to, ţe by měli chlapi více energie neţ ţenský.  
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Rozhovor č. 10 – Jan, 29 let 

V: Kdyby sis představil stupnici od 1 do 7 a 1 by bylo nejméně energie a 7 nejvíce, jak 

ses dneska cítil?  

J: 5. 

V: Proč jsi uvedl 5 a co to všechno ovlivnilo? 

J: Moje produktivita, protoţe jsem udělal mnoho věcí. A cítil jsem se zdravě a dobře jsem se 

vyspal. Měl jsem plán, který jsem naplnil. Ale včerejšek byl pro mě hodně vyčerpávající, 

proto jsem neuvedl vyšší číslo.  

V: Kolísala tvoje hladina energie? 

J: Ne, byla stabilní, na vysoké úrovni aţ do této chvíle.  

V: Takţe 5 pro tebe znamená vysokou hladinu energie? 

J: Ano, v tomhle případě ano. Včerejšek byl pro mě hodně vyčerpávající, takţe to bych řekl 

těch 7. A dneska musím trochu relaxovat, takţe 5 je pro mě dneska hodně.  

V: Kdyby sis měl tu stupnici 1 aţ 7 představit z hlediska energie v posledním měsíci, 

jakou hodnotu bys uvedl? Například oproti jiným měsícům v roce? 

J: Určitě 7. Dělal jsem tolik věcí, ţe jsem byl opravdu na hranici. Takţe jsem potřeboval 

všechnu energii, kterou jsem měl a naštěstí jsem jí měl hodně.  

V: Co jsi v posledním měsíci dělal?  

J: Dokončil jsem diplomovou práci, našel jsem si práci a bydlení a dvakrát jsem se 

přestěhoval. Vlastně jsem ještě postavil svůj vlastní stůl. Byl jsem u rodičů a také se svojí 

přítelkyní.  

V: Kromě toho, ţe jsi dělal tolik věcí, ovlivnilo něco tvoji energii? 

J: Myslím, ţe proţívám teď velmi důleţité období svého ţivota. Protoţe jsem dokončil školu 

a začnu pracovat. Také jsem změnil města, ve kterých bydlím. A připravuji se na to, ţe se 

postavím na svoje vlastní nohy. Takţe myslím, ţe se tyhle změny nějak dotýkají celého mého 

organismu. Takţe myslím, ţe jsem svoji energii ukládal a šetřil, abych jí měl hodně teď.  

V: Máš nějaký měsíc v roce, kdy bys cítil, ţe máš té energie méně nebo více? 
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J: Myslím si, ţe ne. Nemyslím si, ţe je moje energie ovlivněna tím, co je za měsíc. Spíš je 

ovlivněna tím, co se děje a situacemi.  

V: Takţe jestli to správně chápu, tak je tvoje energie hodně ovlivněna tím, co proţíváš 

uvnitř a ne tolik okolními vlivy, jakými je například počasí? 

J: Ano, pochází to hodně ze mě, ale taky z toho, co potřebuji. Například tahle situace 

vyţaduje hodně energie a je to nějaká vnější okolnost. Ale počasí mě tolik neovlivňuje si 

myslím. Myslím, ţe mě ovlivňuje spánek. Spánek je pro mě hodně důleţitý, kdyţ mám 

vyčerpávající den a dobře se vyspím, tak je to fajn. Kdybych se nevyspal dobře, tak bych 

určitě cítil nějaké dopady. Teď mě k tomu napadá ještě jedna věc. Někdy se mi stane, ţe to 

přeţenu. To znamená, ţe jsem tak produktivní, ţe necítím, ţe uţ jsem za hranou a potom mi 

to tělo ukáţe tu hranici dvoudenní bolestí hlavy. Coţ mě pak donutí odpočívat. Tenhle pocit 

tvořivosti a produktivity, který někdy mám, je opravdu silný, je to má podstata. Takţe v jeden 

moment můţu mít hodně energie, kterou bych normálně neměl. Ale potom cítím o pár dní 

později následky a musím odpočívat.   

V: Měli jsme energii v rámci dne, v rámci měsíce. Kdybychom to měli vzít v rámci 

celého ţivota a ty by sis měl představit celý ţivot, mohl bys mi popsat období, kdys měl 

energie hodně málo a kdy naopak hodně?  

J: Já jsem nikdy neměl ţádný dramatický propad. Ale málo energie jsem měl, kdyţ se moji 

rodiče rozešli. Ale v téhle situaci jsem hrál docela důleţitou roli, takţe moje motivace to 

ukočírovat byla silnější neţ nějaký propad do deprese. Myslím, ţe hodně energie jsem měl 

v situacích, kdy pro mě začínalo něco nového a dobrodruţného. Kdy jsem mohl ţít svůj 

potenciál. Takţe například začátky nějakých stáţí nebo právě teď začátek budování nového 

ţivota. Nebo moţná hraní hudby. Někdy, kdyţ improvizuju na piáno, tak jsem ve flow. Sice 

nevím, co hraji, ale prostě to funguje. V tom momentu mám pocit, jako kdybych létal. Ale 

tohle můţe být jenom 10 nebo 15 minut.  

V: Máš nějaký trik, který by ti zvýšil energii, kdyţ jsi například v práci a cítíš se 

unavený? 

J: Ano. Zaprvý je to poslech hudby, například Tina Turner. To je jako zázrak, někdy mám 

opravdu náročný den v práci, začnu tohle poslouchat a za pár minut je všechen stres pryč. A 

druhá věc je rychlá meditace s účelem se uzemnit a ukotvit.  

V: Mohl bys mi teď zopakovat hlavní vlivy, které se podílejí na tvé energii? 
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J: Pro mě je hrozně důleţité, jestli mám nějakou věc na práci nebo plán, který mám za ten den 

udělat. Potom situace v mém ţivotě, tedy to, kolik energie potřebuji mít, abych to všechno 

zvládnul. Potom je pro mě důleţitý spánek, jak jsem říkal.  

V: A jaké jsou negativní vlivy na tvoji energii? 

 J: Kdyţ nemám dostatek spánku. Kdyţ mám nějakou emocionální krizi nebo nějaký konflikt 

s někým. Nebo kdyţ jsem někde zaseknutý nebo kdyţ nejsem přesvědčený o tom, ţe činnost, 

kterou dělám,  má smysl.  

V: Kdyţ bys srovnal sebe a ostatní lidi (můţeš k tomu pouţít tu stupnici 1 aţ 7) myslíš, 

ţe máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?  

J: Myslím, ţe mám více energie, neţ ostatní. Něco mezi 5 a 6.  

V: Myslíš si, ţe na tobě ostatní lidé poznají, pokud máš energie hodně nebo málo? 

J: Ano.  

V: Mohl bys mi popsat nějakého člověka, který je energický? A jak se to projevuje?  

J: Jeden můj kamarád. Myslím, ţe je energický, protoţe je schopný zvládnout mnoho věcí 

v ţivotě. Má rodinu, práci a jako koníček má hudbu. Všechno dělá s nasazením a s vášní. 

Nedělá svoji práci jenom proto, aby dělal nějakou práci. A je nadšený do ţivota. A myslím, ţe 

má docela hlubokou povahu. Všechno, co dělá, má pro něj nějaký smysl. A je vţdycky 

pozitivní, takţe ta energie je pozitivní. Kdyţ přemýšlím o energických lidech, tak okamţitě 

přemýšlím o pozitivních lidech.  

V: Teď si prosím představ, ţe na ulici potkáš někoho, koho neznáš. Krátce s ním mluvíš. 

Podle čeho poznáš jeho hladinu energie? 

J: Kdyţ potkám někoho na ulici, tak většinou na první pohled vidím, jaká je jeho tělesná 

pozice, jakým způsobem jde a co má na sobě. Potom si myslím, ţe oči řeknou hodně – jestli 

udrţuje oční kontakt nebo jestli se kouká někam jinam. Potom taky podle toho, jak mi podá 

ruku, protoţe to je první fyzický kontakt. Potom určitě jeho mimika, jestli se usmívá nebo ne. 

Hlas, jestli ho má jasný nebo spíše zastřený, jestli mluví nahlas nebo potichu. Myslím, ţe tolik 

nezáleţí na tom, o čem mluvíš, protoţe tahle energie se projeví v mnoha různých malých 

věcech.   

V: Co pro tebe znamená energie ve vtahu k člověku a jak bys to popsal? Co všechno 

zahrnuje?  
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J: Myslím, ţe energie je zaprvé univerzální vyjádření určitého stavu, ve kterém jsi, nebo toho, 

kam směřuješ. Na jednu stranu je to vyjádření osobnosti a charakteru, ale také část aktuální 

nálady. Energie je moţná nejdůleţitější forma komunikace, protoţe to jde skrze tvé nevědomí. 

A protoţe to nedokáţeme nijak uchytit, tak to popisujeme různými přídavnými jmény – jako 

je například „sympatický“ nebo „divný“. Ale myslím, ţe to je něco jako univerzální vyjádření 

pro tvoje charisma.  

V: Myslíš, ţe bychom mohli rozdělit energii na psychickou a fyzickou?   

J: Ano, můţeme to rozdělit. Ale myslím, ţe kdyţ půjdeme hodně hluboko do osobnosti, tak je 

tam jenom jedna energie. Ale to si myslím, ţe je velmi spirituální a nedá se to moc zkoumat. 

V: Myslíš si, ţe existuje rozdíl mezi energii muţů a energii ţen? 

J: Ano. Ale nemyslím si, ţe by byl rozdíl v hladině energie. Myslím, ţe ten rozdíl je čistě od 

přírody. Kdyţ se podíváš do přírody, vţdycky najdeš muţské nebo ţenské prvky, například u 

zvířat, kdyţ se zaměříš na to, jak vyrůstají. Moţná je to na jedné straně evoluce, ţe přeţije 

nejsilnější – pokud zkombinuješ muţskou a ţenskou energii, tak vytvoříš něco nového a 

silnějšího a adaptibilnějšího. Ale také to jsou na druhé straně role, které nám byly přiděleny, 

asi ne náhodou, mají svůj účel. Kdyţ se podíváš na matku v minulosti, která porodila dítě a 

stará se o něj, tak by ho ale nebyla nikdy schopná zabezpečit nebo ulovit zvěř. A myslím, ţe 

je potřeba mít oddělené role. To, co jsem všechno popisoval o energii, tedy vypořádávání se 

se situacemi, a produktivita, jsou pro mě typické muţské znaky. Pro ţeny je typičtější, ţe ţijí 

v emocích a jsou pečující, snaţí se najít na ţivotě to hezké. Myslím, ţe jsou více komunitně 

zaměřené.  

 

 


