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Předložená práce je standardně strukturovaná na část teoretickou a empirickou. První část je 

věnovaná chápání energie od pólu fyzikálního, až po energii v psychologickém chápání jako 

schopnost nebo součást složek osobnosti. Autorka přesvědčivě ukazuje, že „energie“ je 

fenomén, o kterém lze diskutovat snad ve všech oblastech bádání. Propojování fyzikálních 

polí s těmi psychickými láká badatele již delší dobu. Vzpomeňme například Tao fyziky F. 

Capry anebo úvahy psychoterapeuta Ferdinanda Knoblocha v jeho práci o integrování 

psychoterapie. V předložené práci jsou pro psychologa zvláště zajímavé partie od s. 22 a dále. 

Smysluplně se s energií pracuje v psychiatrii k odlišení kvantitativních odchylek od normy 

(poruchy vědomí, efektivity apod.). V psychologii autorka vychází z chápání energie jako 

vlastnosti, dále jako schopnosti a také jako součást složek osobnosti. To je zajímavé. Už se 

tímto tříděním někdo z psychologů zabýval?  Energie jako součást složek osobnosti autorka 

dále komentuje v podčástech věnovaných temperamentu, motivaci, emocím a charakteru. 

Otázkou je, nakolik je to stále stejná anebo srozumitelně odvozená energie (jednou je to 

pozorovatelný výdej energie, podruhé je to (předpokládaná) vnitřní hnací síla a opět jindy je 

to například prožitek tepla ve svalech apod. Proto, jak autorka konstatuje, je obtížné energie, 

jako ony součásti osobnosti, měřit. Stručně se toho dotýká kapitola Energie a psychometrie 

(s.27).  Zajímaví je dále také kapitola Energie v psychoterapii (s. 30 a dále). Zde v různých 

podobách používá energie a její proměna jako metafory (planutí energie, její vázání, 

uvolňování, nabývání, ztráta, hovoří se o energii v podobě libida sexuálního i duchovního 

apod.). Opět je zde otázka, co je onen společný jmenovatel všech těchto podob. Autorka 

prochází několik významných psychoterapeutických škol, které o energii hovoří a pracují s ní 

jako s bazálním konceptem. Krátká kapitola 3.6 je nazvaná Filozofie a energie (s. 48 a dále). 

Mohla by být i jen jakási poznámka pod čarou, protože celá filozofie je zde omezená na 

hinduismus, jógu, taoismus, ev, čínskou medicínu. V těchto souvislostech je zajímavé podívat 

se na definici energie (od elektromagnetismus až po mentální energii) u Květoslava Minaříka. 

Kapitola čtvrtá předložené práce posunuje téma energie do oblasti těla jako prostředku 

komunikace. Jde tedy o energii v kontextu sociálních interakcí. Jde tedy o převádění energie 

do expresí, tak či onam modulovaných a výrazných. Mezi jinými subkapitolami  je také ta, 

nazvaná vnímání energie. Myslím, že inspirativní by zde mohla být oblast tzv. dialogického 

jednání, jak ji u nás zavedl Ivan Vyskočil. Ten pracuje se sledováním energie, jejím 

udržováním, převodem apod.).  

Empirická část vychází z předpokladu, že lidská bytost v sobě nese určitý energetický náboj, 

který není statický a mohl by (alespoň v teoretickém předpokladu) být zachycen a měřen. To 

aniž by hodnotitelům byla sledovaná energie subjektů nějak definovaná. To je kvantitativní 

část studie. V kvalitativní části se autorka snaží prozkoumat, jak vybrané osoby chápou slovo 

energie ve vztahu k sobě a k druhým.  



V kvantitativní části autorka postuluje tři otázky a jim odpovídající výzkumné metody. Vše je 

popsáno na s. 65 a dalších.  Výsledky jsou adekvátně statisticky zpracované. Shrnutí výsledků 

na s. 74 odkazuje na předchozí dílčí hlubší analýzy a mohlo by být obsažnější a dostačující 

pro dobré pochopení dosažených výsledků. 

Následující kvalitativní výzkum začíná konstatováním výsledků předchozího zkoumání 

kvantitativního, že „se dotazovaní respondenti shodli jen velmi málo na hladině energie osob 

na videu. Ovšem na předchozí straně je ve výsledcích uvedené, že se respondenti „při 

hodnocení energie osob na videu mírně shodli“. To je skutečně odkaz na stejný výsledek? 

Nicméně tento výsledek vede autorku ke zkoumání, co vlastně energie pro ostatní znamená, 

co znamená, když je někdo energický. Vše je analyzování opět přes tři výzkumné otázky, 

jejichž odpovědi by měly přispět k chápání jak je vlastní energie prožívaná a jak je vnímaná 

energie druhých osob. Třetí otázka zní trochu nejasně: Jak si respondenti vysvětlují energii ve 

vztahu k člověku? Znamená to, jak se energie v člověku projevuje? V příloze jsou zápisy 

polostrukturovaných rozhovorů proložených 15-ti otázkami. Jak tyto otázky vznikly? Jejich 

iniciování rozhovoru může významně ovlivnit výsledky. Kapitola Interpretace dat (s. 77 a 

další) využívá přímé citace a autorčiny komentáře. Ojediněle jsou některé momenty 

vypíchnuty (tučným písmem), například „počasí… strava … spánek“ apod. Ale ve většině 

textu to není. Co to znamená? Očekával bych, že interpretace rozhovorů bude tvořit nějakou 

zobecňující část nad všemi vedenými rozhovory. Proč to autorka neudělala? Je to například ve 

stručném odstavci v samém Závěru. Kapitola Diskuse je sympaticky rozsáhlá a zajímavá. 

Práci uzavírá (kromě literatury a příloh) Závěr. I když autorka nedospěla k nějakým zásadním 

a překvapivým výsledkům, tak hodnotím práci jako kvalitní a především inspirativní vhled do 

složitosti psychického fungování.  

Práce splňuje požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení 

navrhuji výborně, event. velmi dobře (podle průběhu obhajoby) 
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