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Výsledky analýzy SRM v programovacím jazyku R
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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?
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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: Takže bys řekl, že 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 vždycky energeticky nabudí?
Z: Ano, ale hlavně ten sport.
V: Kdyby sis měl tu stupnici 1 až 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
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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, že 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 života a ty by sis měl představit celý život, 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, že to na Tobě poznali i ostatní lidi, že 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, když 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: Takže 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: Když 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, že 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: Když 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, když 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, že 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: Když bys srovnal sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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
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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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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. Když 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, že 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 až 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 života a ty by sis měla představit celý život, 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 životě?
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, že 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, že 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, že existuje psychická a fyzická energie?
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D: Nevím, jestli se to dá takhle nazvat, asi ne.
V: Myslíš si, že máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?
D: Určitě hodně.
V: Kdyby sis měla představit, že 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, že někoho potkáš, podle čeho poznáš, že 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, že existují nějaký rozdíly mezi energii žen a mužů?
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, že 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: Takže to ovlivnil oběd?
L: Ano, a včerejší cesta.
V: Ještě něco by tě napadlo?
L: Asi ne.
V: Kdybys tu stupnici 1 až 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: Takže to bylo hlavně proto, že 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 každý 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 života a ty by sis měl představit celý život, 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, že 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, že se obecně podílí na tom, že 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, když 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, že 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: Když ji máš málo, tak je to nepříjemný?
L: Není to nepříjemný, musím víc relaxovat. Umět relaxovat je také důleţité.
V: Máš nějaký trik, když cítíš, že 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: Když máš znova tu stupnici 1 a 7 a srovnal se s ostatními, máš pocit, že 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, že 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, že existuje rozdíl v energii mužů a energii žen?
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 až 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? Že by se Ti periodicky opakovalo,
že 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 života a ty by sis měla představit celý život, 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?
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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, že 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: Když 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: Takže je to nepříjemný?
A: Ano, mně se málokdy dostaví pocit příjemný únavy, většinou musím hodně sportovat.
Sport mě vlastně docela nabíjí energeticky.
V: Když bys srovnal sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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, že 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, můžeš 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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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 až 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, že 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 života a ty by sis měl představit celý život, 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 životě 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: Když 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, že to na tobě lidi poznají, že 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, když jí máš málo? Třeba když jsi v práci?
M: Asi pohyb. Šel bych si zaběhat nebo se projít nebo proběhnout. Ale kafe mi třeba
nepomůţe a energiťáky nepiju.
V: Když bys srovnal sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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, že by se dalo shrnout, že 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, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
M: Jak to myslíš? Ţe jí máme víc nebo míň?
V: Tak mi popiš, jestli ji mají ženy víc nebo míň. Nebo jestli si myslíš, že je rozdíl v tom,
že 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 – Anežka, 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 až 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, že 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 života a ty by sis měl představit celý život, 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, že na tobě ostatní poznají, kdy máš energie hodně a kdy málo?
A: Myslím, ţe určitě.
V: Myslíš, že 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: Když 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: Když bys srovnala sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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.
26

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, že 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: Když si představíš, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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 až 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 života a ty by sis měla představit celý život, 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, že 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 okamžité 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 když 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, že na tobě lidi poznají, když 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: Když bys srovnal sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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, že 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 že 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, že 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, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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 až 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 života a ty by sis měla představit celý život, 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, že 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, že na tobě ostatní poznají, že 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: Když 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, že jí máš málo?
R: No stává, ale neřekla bych, ţe to je často a není to v „podpásový rovině“.
V: Když máš té energie málo, máš nějaký trik, u kterého víš, že 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: Když bys srovnala sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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, že 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 až 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, že 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, že 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 života a ty by sis měla představit celý život, 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 prožívala 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, když cítíš, že 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, že na tobě lidi poznají, když 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: Když bys srovnala sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že 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, že 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, že potkáš na ulici člověka, kterýho neznáš, podle čeho si
myslíš, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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: Takže 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 až 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, že 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, že 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: Takže jestli to správně chápu, tak je tvoje energie hodně ovlivněna tím, co prožíváš
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 života a ty by sis měl představit celý život, 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, když 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: Když bys srovnal sebe a ostatní lidi (můžeš k tomu použít tu stupnici 1 až 7) myslíš,
že máš oproti ostatním lidem hodně nebo málo energie?
J: Myslím, ţe mám více energie, neţ ostatní. Něco mezi 5 a 6.
V: Myslíš si, že 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, že 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, že 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, že existuje rozdíl mezi energii mužů a energii žen?
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.
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