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Energie jako pojem přirozeného i odborného jazyka

Pojem energie je běžně užívaným pojmem přirozeného jazyka, zároveň se s ním můžeme 

setkat v různých vědeckých disciplínách, kde je definován přesněji, někdy dokonce velmi 

přesně a jednoznačně. Kromě fyziky či biologie potkáváme tento termín i v medicíně (včetně 

psychiatrie), ale také v psychologii. O energii hovoříme v souvislosti s pudy, 

temperamentem, emocemi, ale také v souvislosti s motivací a dokonce charakterem. 

Různorodost používání tohoto pojmu v tak odlišných kontextech nás může vést k otázce, 

jaké jsou mezi jednotlivými pojetími energie vztahy a jaká jsou možná nedorozumění, 

přecházíme-li z nedefinovaného subjektivního pojmu k pojmu více objektivizovanému. Právě 

těmto tématům se autorka diplomové práce věnuje. Nejdříve nám představuje vývoj pojmu 

(a pojetí) energie od skryté práce až k fyzikálním zákonitostem a současně připomíná i 

dlouhodobé užívání tohoto pojmu ve filozofii. Zvláštní pozornost věnuje i 

psychoterapeutickým přístupům, které se spíše odkazují na subjektivní prožitek než na 

fyzikální realitu. Prezentovaná mnohofasetovost daného pojmu by nás měla učinit 

ostražitými při jeho používání - o energii může mluvit inženýr v elektrárně stejně jako 

esoterik, přičemž právě psychologie kolísá mezi oběma krajními póly. Na jednu stranu by 

bylo rozumné se z výše uvedených důvodů pojmu energie vyhnout, na druhou stranu to 

můžeme vzhledem k jeho hojnému užívání sotva žádat, tím spíše, když se – jak autorka 

dokládá – na tento pojem odkazuje i Mezinárodní klasifikace nemocí a Diagnostický a 

statistický manuál. 

A tak se nabízí druhá cesta, kterou se autorka vydává. Zjistit, jak tomuto termínu lidé vlastně 

rozumí, a podle čeho stav energie u sebe i u druhých lidí rozpoznávají. Vedle tohoto 

kvalitativního výzkumu nabízí autorka zároveň kvantitativní pohled, kdy nechává posoudit 

nahrávky hovořících lidí z hlediska jejich energie. Zajímá ji, nakolik se pozorovatelé bez 



dalšího vyjasňování pojmu ve svém hodnocení energie shodnou, a to v případě, že jsou 

odkázáni pouze na neverbální projev, anebo mají k dispozici i akustický záznam hovoru.

Zatímco v kvalitativním výzkumu (založeném na rozhovorech s deseti respondenty)

identifikovala autorka některé opakující se projevy, které lidé s energií spojují, 

v kvantitativním výzkumu prokázala, že kvantifikací vnějšího posouzení energie nedocházíme 

k příliš reliabilním závěrům - shoda je relativně slabá. Na vzorku 53 respondentů odhadla 

prostřednictvím modelu SRM (social relationship method), jehož použití oceňuji jako 

nestandardní a velmi užitečný typ statistické analýzy, že největší podíl variability (60%) 

připadá na interakci mezi hodnotitelem a hodnoceným (hodnocení energie je ovlivněno 

energií hodnotitele), nikoli na efekt hodnoceného (26%). Kromě celkové ostražitosti při 

užívání pojmu se tedy nabízí jako vhodnější postup (oproti škálovanému posuzování energie 

z pozice vnějšího pozorovatele) užití subjektivního sebeposouzení a následného 

podrobnějšího kvalitativního popisu.

Po obsahové i formální stránce považuji práci za kvalitní s drobnými připomínkami 

(v abstraktu by bylo vhodné shrnout výsledky, na straně 14 se mezi vynálezy dostal omylem i 

elektron, na straně 16 není celková energie násobená hmotností…aj.). V dodatečné otázce 

mne zajímá, jak by autorka na tento výzkum navázala, kdyby chtěla ve zkoumání pojmu 

energie dále pokračovat. 

Téma je poměrně rozsáhlé, a tak by bylo jistě možné každou z jeho kapitol ještě více 

rozvinout. Pro získání celkového přehledu je ovšem struktura teoretické části vyhovující a 

nalezená výzkumná cesta z mnohavýznamové houštiny je z metodologického hlediska 

elegantně zvolená. Tato práce sice není jednoznačnou a konečnou odpovědí na otázku, jak 

vlastně s pojmem energie v psychologii a psychoterapii zacházet, ale je k této problematice 

rozhodně zajímavým příspěvkem. Práce splňuje předpoklady kladené na úspěšné diplomové 

práce, a tak ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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