Time management
„Čas je oheň, ve kterém hoříme“

Úvodem – co je to time management a čím se zabývá

Neexistuje na světě snad nikdo, kdo by si alespoň jedenkrát nepovzdechl nad tím, jak rychle
mu čas ubíhá pod nohama. Čas je písek, který se v přesýpacích hodinách našich životů přeskupuje
rychleji, než by nám bylo milé. Není ale tolik četný povzdech „nemám čas“ významovým nesmyslem?
Čas je jedinou spravedlivou veličinou a je měřen nám všem stejně. V jednom je ale zásadní rozdíl – jak
s časem, který nám byl dán, naložíme.
Výraz time management (z angl. časové zvládání, řízení času) jako pojmenování pro efektivní
časovou organizaci a plánování činností vstupuje do povědomí člověka jako výraz dobové aktualizace.
V moderní době, která na nás klade požadavek maximálního výkonu, je nezbytnou dovedností umět
se svým časem smysluplně hospodařit. K dosažení tohoto cíle má sloužit time management,
respektive jeho metody, které mají ve výsledku vést k větším výkonům za kratší čas za vynaložení
menšího úsilí a stresu.
Time management není záležitostí týkající se výlučně manažerů a vedoucích pracovníků. Time
management se na počátku dvacátého prvního století, v době rozjetého vlaku postmodernismu, stal
takřka životní filosofií většiny z nás, pro které je profesní i osobní nutností umět pracovat s časem.
Zahrnuje požadavky, které vyplývají nejen z nutnosti hospodárně nakládat s časem ku prospěchu
výkonu, ale i z požadavku na osobní růst člověka, sebezdokonalování a sebedisciplínu. O time
managementu lze též hovořit jako o mechanismu, který pracujícímu člověku pomůže lépe zvládat
stres a podat lepší výkony bez zbytečných časových ztrát. Každý touží stát se pánem svého času a být
tak úspěšnější ve všem, co dělá a čím se zabývá. Ne nadarmo se v lidové frazeologii říká: „čas jsou
peníze“ či „nemám čas ztrácet čas“ – obojí vybízí k osobnímu zamyšlení nad časovou organizací
rutinních i výjimečných povinností.

To všechno a ještě více spadá do oblasti zájmu time

managementu.
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Východiska time managementu aneb Jaké otázky si klademe, chceme-li
dostat čas pod kontrolu

Uspořádání času je přirozenou potřebou člověka od nepaměti. Aby člověk zachoval sám sebe
i svůj rod, musel se odpradávna učit plánovat. Řízení času vlastního i času skupiny, která
spolupracuje, je od nepaměti základním předpokladem k minimalizaci stresu a jeho následků.
Chceme-li se stát pány svého času a umět si uspořádat náš osobní i profesní život tak, abychom
se pod nátlakem nezhroutili, je třeba si na úvod položit několik klíčových otázek, která slouží jako
východiska time managementu. Otázky vyžadují důkladné zamyšlení v rámci osobnosti a duševní
zralosti a jsou odrazovým můstkem k cíli, kterého chceme dosáhnout – přestat vnímat čas jako
nepřítele.
•

Jak zvládnout všechny potřebné povinnosti, aby neutrpělo naše duševní zdraví?

•

Jak co nejlépe minimalizovat stres způsobený časovým tlakem?

•

Jak účinně znásobit efektivitu práce při vynaložení stejného množství energie?

•

Jak si ve svém životě najít pevné body, strukturu, která nám umožní lépe pracovat s časem?

•

Jak plánovat a organizovat vlastní povinnosti (či povinnosti podřízených), abychom byli
schopni dostat každou situaci pod kontrolu a zareagovat flexibilně?

•

Jak adekvátně reagovat v případě, že se nám nedaří dodržovat vymezený časový plán, lidově
řečeno „nestíháme“?

•

Jak ochránit před časovým presem náš osobní život (vztahy, emoce, prožitky,…)?

•

Jak najít zlatou střední cestu mezi profesními povinnostmi a soukromým životem (tj. ani
jednu oblast nezanedbávat nedostatkem času)?
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Jaká je častá situace? Chyby v organizaci času a jejich důsledky
Realita člověka tlačeného časem je níže zachycena na několika snímcích pracovního času,
z nichž si lze udělat představu potřeby umění plánování:
1. čas vedoucího pracovníka je roztříštěn na značné množství krátkých úseků
2. v těchto okamžicích vedoucí pracovník podléhá okamžitým nárokům ostatních pracovníků,
řeší běžné operativní problémy
3. má málo času na analýzu problémů, spoléhá na zkušenosti, na rutinu, má tendenci
k rychlému reagování a kvapnému řešení úkolů, často podléhá provozním problémům
4. málo času na přípravu, na plánování, na studium
5. celková spotřeba času překračuje stanovenou pracovní dobu, nevyřízené věci nosí domů,
práce v noci, o víkendech, vliv organizace (podniku)
6. čím větší organizace, tím více času na řízení interakcí mezi podřízenými
7. čím je organizace hůře technicky a technologicky vybavena ,tím více času spotřebuje
z celkové činnosti na obstarávání, shánění materiálu a součástek, na obstarávání oprav
a služeb
Toto vše vede k negativním důsledkům, které nás dostávají do „začarovaného kruhu“ času,
chceme stíhat víc a víc a ve výsledku je dostáváme do čímdál větší a prohlubující se časové tísně.
•

Vedoucí je přepracovaný, vykonává svou činnost v časové tísni, je zavalen úkoly, má
pocit, že není pánem svého času, stále je mu něco vnucováno, stále musí něco udělat

•

Staví si nereálné plány, dostává se do skluzů, má pocity viny, své nedostatečnosti, když
neplní své sliby, termíny, úkoly, z jeho útvaru se stává hasičské oddělení

•

Má vliv jen na malou část svého času a tento stav není lehké a někdy ani možné změnit.
Není nezávislý člen orchestru, ale loutka, za jejíž provázky tahá hodně lidí a nutí ji jednat

Time management si klade za cíl podat nám pomocnou tuku při řešení problému s organizací
času. Bez pomoci totiž snadno ztrácíme přehled a kontrolu nad neúprosnou mašinerií času, saháme
k nejbližším, avšak chybným a z dlouhodobé perspektivy k neudržitelným řešením. Chyby, kterých se
pracovník dopouští při plánování času svého i času svých podřízených, a jejich důsledky, jsou
nejčastěji tyto:
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1. Snaha nejprve vyřídit všechny naléhavé a rutinní úkoly, pak se vrhnout na složité,
dlouhodobé, koncepční:
jenže to zdrží pracovníka natolik, že mu na odkládané úkoly nezbude čas, že na těchto
úkolech nebude pracovat vůbec,
2. Tendence pracovat na třech až pěti úkolech současně:
avšak to dovede málokdo, málokdo umí podat koncentrovaný a kvalitní výkon na několika
„stavech“, spíše dojde k tomu, že nedosáhne valného úspěchu v žádném z úkolů,
3. Blažená představa, že se vedoucí pracovní pustí do důležitých úkolů, až se situace kolem
uklidní, až nastanou normální poměry:
ale to se nikdy nestane, stále působí nápor úkolů, situace kolem se stále ne a ne uklidnit

Zloději času aneb v čem vznikají nejzřetelnější časové ztráty
Takzvaní „žrouti času“, kteří se o náš drahocenný pracovní čas s námi neustále přetahují,
mohou být způsobeni vnějšími či vnitřními faktory. Zde je seznam nejvýznamnějších příčin časových
ztrát, kterých bychom se pro zefektivnění práce v čase měli vyvarovat.
1. vyrušení telefonem,
2. návštěvy bez domluvy
3. poradami, neplánovanými
4. neurčením priorit cílů, časových nároků
5. nepořádkem ve věcech, ustavičným hledáním
6. nedelegování úkolů
7. chybným přikazováním a jeho nápravou
8. nedočkavou snahou o okamžité splnění úkolů
9. neschopností jasně vymezit pravomoc
10. nepřesným, opožděným, chybným informováním
11. nerozhodností, odkládáním rozhodnutí
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12. neschopnost říci „ ne“
13. chaosem v práci nadřízeného
14. perfekcionismem
15. únavou, nemocí, nesoustředěností

Rozdělení „generací time managementu“ dle Stephena Coveyho

Time management užívá k dosažení cíle zvýšení efektivnosti času několik aktivit a postupů,
mezi ně patří např. plánování, stanovování cílů, přidělování, stanovení priorit, analýza stráveného
času a monitorování. Abychom se vyvarovali problému nastíněných výše, je dobré si objasnit několik
přístupů k organizaci času, které time management nabízí.
Dle klíčové práce o time managementu autora Stephena Coveyho je možné odlišit několik
stupňů, které jsou nazvány generacemi přístupů k času a jeho kontrolu a řízení. Zjednodušeně
hovoříme o čtyřech generacích, které se postupně vyvíjely a profilovaly se v závislosti na přístupu
k problematice časového řízení.
1. První generace time managementu
Nejjednodušeji řečeno, tato generace nám ukládá, CO máme dělat. Jinými slovy, pokouší se
o zavedení řádu do běžného, mnohdy chaotického toku našich činností a úkolů. Hlavním
cílem je upozornit na konkrétní úkol, nejčastěji tak, že ho přesuneme „z hlavy na papír“, čímž
se minimalizuje stres a ulehčí myšlenkám, slouží jako prevence před stresem z následků
zapomínání na důležité úkoly.
2. Druhá generace time managementu
Propojuje seznam úkolů z první generace s časovým plánem. Jednoduše- do popředí se krom
„CO budu dělat“ dostává také „KDY to budu dělat“. Druhá generace managementu tyto dvě
otázky podrobně zpracovává, zavádí krom metody prostého zaznamenávání a upozorňování
ještě metodu zaznamenávání úkolů v čase – tento model využívá intuitivně většina z nás –
zaznamenávání úkolů do kalendáře, diáře či do elektronických plánovačů.
3. Třetí generace time managementu
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Zatímco první dvě generace řešily časové problémy spíše osobního charakteru, třetí generace
přesouvá ohnisko zájmu na důkladnější organizaci času, které vyžadují i manažeři a vedoucí
pracovníci. Je jakousi opravnou syntézou první a druhé generace, velice pečlivě napravuje
jejich omyly a nepřesnosti (neschopnost řídit rozsáhlejší projekty, týmově spolupracovat
v efektivním čase atd.). Zabývá se přiřazováním priorit jednotlivým událostem a činnostem –
krom otázek CO a KDY přidává klíčovou otázku JAK. Pro třetí generaci jsou v popředí zájmu
pojmy jako je cíl, priorita, delegace, týmová spolupráce a aktivita.
Třetí generace time managementu je velice detailně propracovaná a logická, má však některé
nevýhody, které se snaží odstranit až podrobněji popisovaná generace čtvrtá. Jako hlavní
nevýhoda třetí generace se jeví její přílišná propracovanost, která v konečné fázi vede
k odosobnění. Nástroj, který měl sloužil lidem, se tak míjí účinkem. Jen málo lidí dokáže plně
dodržovat přesně daný plán, ať už je týdenní či měsíční. Mnoho manažerů se proto vrací
k méně efektivní generaci druhé a sáhne po diáři. Další výraznou nevýhodou je přílišné
zaměření se na operativní cíle. Do centra pozornosti se dostávají aktuální, naléhavé
problémy, které je třeba řešit hned bez ohledu na celkovou koncepci a kreativitu, jež vyžadují
větší míru taktického či strategického plánování.
4. Čtvrtá generace time managementu

Principy čtvrté generace time managementu
Time management čtvrté generace samozřejmě nerazí svou vlastní cestu proti proudu, ale
vychází z generací předchozích, zejména pak z té poslední, třetí, která v mnoha vyspělých zemích pro
své nevýhody již selhala. Doplňuje a rozvíjí koncepci třetí generace a obohacuje je o principy „lidství“.
Základní předpoklad, který s sebou nová generace time managementu nese, je, že člověk
není stroj, není pro efektivitu jeho činnosti přirozené, ba ani prospěšné. Se stále více se rozšiřujícím
zájmem o člověka jako o objekt poznání přichází i nový trend v time managementu – odhlédnout od
neosobního modelu striktního operativního plánování a nechat prostor pro projevení osobních
intencí. Spokojený člověk bez frustrace a stresu pracuje efektivněji než člověk, na kterého jsou
kladeny neúměrné nároky. Spokojenost tak lze považovat za podmínku vyšší efektivity – naše
prosperita začíná tím, že se cítíme dobře. Tato myšlenka je gró filosofie čtvrté generace time
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managementu a jak se očekává, má přispět jak ke zlepšení podmínek při řízení, tak při samotném
procesu plánování. Není třeba se zaměřovat jen na výkon jako takový a na jeho výsledky, ale také na
motivaci, emoce, osobní růst a vše ostatní, co též vede k výsledkům. Time management proto zavádí
do svého repertoáru pojmy jako emoce, emoční inteligence, kondice, stres, vztahy, motivace atd.
Oblast zájmu time managementu ve čtvrté generaci tedy přesáhla otázky CO, KDY a JAK a
zaměřila se více na propojení běžného života člověka a plánování času. Lze proto říct, že řízení času,
tedy time management, není pouze doménou manažerů, jejich nezbytnou dovedností, stává se, jak
bylo uvedeno na začátku, životní filosofií a životním stylem člověka, podporujícím jeho osobnost a
silné stránky.
Základními principy time managementu čtvrté generace, o kterých bude podrobněji
pojednáno, jsou:
•

Člověk je víc než čas

•

Cesta je víc než cíl

•

Zevnitř je víc než zvenku

•

Pomalu je víc než rychle

Princip první – člověk je víc než čas
Život člověka, ač se tak někdy zdá být, by neměl být zredukován na pouhý kolotoč
naplánovaných povinností. Stejně dobře je jasné, že všechno, i při té nejlepší snaze, naplánovat nelze.
Dostáváme se do situací, které si vyžadují flexibilní, spontánní řešení – a v takových by nás nemělo
omezovat rigidita předem stanoveného plánu, ale naopak, měla by se otevírat příležitost kreativní
stránce naší osobnosti.
Navíc, je dokázáno, že člověk se příliš pečlivým organizováním času dostává do stresových
situací, efekt je tedy opačný, než by být podle cílů time managementu měl. Člověk by neměl
zapomínat pečovat o svou pohodu, spokojenost, fyzickou i psychickou kondici. Pouze vyrovnaný
člověk je schopen podat překvapivý výkon. Jistá míra stresu snad může být pro zlepšení efektivity
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práce žádoucí, motivující (eustres), pakliže nás stres ale v práci omezuje, jedná se o stres nezdravý,
destruktivní (distres).
Dle čtvrté generace time managementu má péče o spokojenost člověka stejnou váhu a
důležitost jako samotné zaměření na zdokonalování cest vedoucích k výsledku.

Princip druhý – cesta je víc než cíl

Třetí generace time managementu vyzdvihuje zaměřenost subjektu na cíl, vede k soustředění
člověka na dosažení konkrétního výsledku, přičemž opomíjí samotný způsob jeho dosažení. Ke
každému cíli vedou jisté kroky, jejichž kvalita by neměla být podceňována – a tyto kroky vyžadují čas.
Čtvrtá generace tedy opravuje nedostatek generace třetí a soustřeďuje se na plánování času, který je
nezbytný k tomu, aby bylo cíle dosaženo. Naplněný cíl může být záležitost pouhého dne, zatímco
cesta k cíli může trvat několik měsíců, ba i let. Je proto nezbytné soustředit se i na ten čas, který
prožíváme na cestě.

Princip třetí – zevnitř je víc než zvenku

Úspěch člověka, jak je známo z psychologie osobnosti, nezáleží pouze na vnějších faktorech
jako je množství znalostí, dovedností a technik v daném oboru. Úspěch je podmíněn osobními
kvalitami jako celkem, k čemuž se významně započítává i „vnitřní jádro“ člověka – charakter,
vyzrálost osobnosti, emoční stabilita apod. To tvoří primární základ, z něhož sekundárně vyrůstají
další důležité aspekty – návyky a chování. Hovoříme-li proto o zefektivnění výkonu, je třeba mít na
zřeteli nejen vnější, ale i vnitřní činitele.

Princip čtvrtý – pomalu je víc než rychle
V životě platí jedna zákonitost – je jen málo věcí, které můžeme mít hned teď. Je třeba to mít
na zřeteli a počítat s tím i při organizaci času. Efektivnější je pomalý osobnostní růst než ukvapené
činy. Když se vyskytne problém, je přirozenou vlastností člověka snažit se jej co nejrychleji sprovodit
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ze světa. Ne každý problém však musí nutně problémem být. I na nepříjemných záležitostech může
být něco, co nám je ku prospěchu, co pomůže našemu rozvoji. Proto je třeba mít na paměti, že
přílišná rychlost, „abych měl tu věc již z krku“, může být z hlediska dlouhodobé časové perspektivy
spíš na škodu.

Obsah čtvrté generace time managementu

V každodenních rutinních povinnostech a starostech podléhá člověk přirozené tendenci
reagovat okamžitě na vnější události a okolnosti. Málokdo přemýšlí v dlouhodobých perspektivách.
Lze jednoduše říci, že člověk spíše řídí než vede. Teprve dostaneme-li se do mezních situací, jako je
například stres, nespokojenost, bezvýsledné aktivity atd., začneme hlouběji přemýšlet a dostáváme
se k jádru sebe samých. Tato úvaha má své kořeny v existencialismu, poprvé ji formuloval německý
filosof M. Heidegger v první polovině 20. století. Pod nánosem každodenních záležitostí se člověk
vzdaluje sobě samému, podobá se robotu, který vykonává rutinní příkazy nastavené zvenčí. Pakliže
nastane krajní situace, je člověk vržen do svého nitra a nucen podívat se k samému kořenu věci, na
dno svých myšlenek. V takové chvíli můžeme hovořit o ponoření do sebepoznání (a do sebereflexe).
Tato cesta, ač přirozená a pochopitelná, je však pro člověka nevýhodná, je stresující, stojí mnoho úsilí
a hlavně času.
Jednou z nových cest time managementu čtvrté generace je předejít sebepoznání teprve až
v krizi, ale naopak sebepoznáním začít, postavit řízení a vedení právě na stabilních základech
introspekce. Cílené ponoření do sebe samého nám má ve výsledku pomoci najít směr, kterým se
v každodenním životě můžeme řídit. Cesta sebepoznání – vedení – řízení je tedy cestou k co nejméně
násilné organizaci našeho času.
•

Sebepoznání – uvědomit si, co a jak prožíváme, co cítíme, jak přemýšlíme, jaké máme
návyky, jak vnímáme stres, jaké motivační činitelé mají na náš život vliv apod.

•

Vedení – poznat, co je správné, tedy směr, koncepce, poznání důležitého, strategie, hodnoty,
priority, rozhodování apod.

•

Řízení – dělat, co je správné – operativní plánování důležitého, harmonie, konkrétní
plánování, optimalizace, kultivace masožroutů apod.
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Time management čtvrté generace bere v potaz intuici člověka a využívá principu proaktivity.
To znamená, že člověk nečeká na to, až nějaká věc nastane, aby na ni mohl zareagovat (princip
aktivity a reaktivity), ale že se sám snaží být aktivní a pracuje na kreativním vymýšlení nových
postupů, které povedou ke kýženému cíli. Dostáváme se vlastně před reakci naší mysli, což ji
osvobozuje a dává možnost netradičním způsobem myslet, tím pádem i efektivněji plánovat.
Abychom uměli proaktivně myslet, je třeba se držet několika principů:
Zavádění návyků – jak bylo řečeno výše, úspěch v kterékoli oblasti lidské činnosti závisí nejen
na jeho znalostech a dovednostech, ale i na rysech jeho osobnosti a s nimi spojených návyků. Pakliže
chceme změnit způsob našeho myšlení (které vede k lepší manipulaci s časem), musíme napřed
změnit naše návyky. Nejjednodušší způsob je hledat nové cesty s konkrétním problémem. Aby naše
mysl neupadla do stereotypního vzorce akce-reakce, je třeba se nad konkrétním problémem zastavit
a „pohlédnout na něj jinak“ – prismatem proaktivní mysli.
Chybování – chybovat a hlavně umět se poučit z chyb je nejen lidské, ale pro osobnostní růst
člověka nezbytné. Během života si člověk nastřádal zkušenosti, jakési vnitřní programy a vzorce,
kterými automaticky reaguje na chybu. Často jsou takové reakce neadekvátní či zcela neefektivní
(sebeobviňování, obviňování druhých, výmluvy, bagatelizace, oddalování, popírání atd.). Tyto šablony
nás zpomalují a znemožňují zpětnou reflexi chyby, čímž brzdí náš posun vpřed. Je třeba chybu brát
jako běžnou součást naší činnost, ne jako něco apriori negativního. Tvořivé chyby jsou chyby
přijatelné. Proaktivní myšlení přijímá chybu jako něco, co umožňuje vymezit efektivní cestu k cíli.
Chce-li člověk být úspěšný, je třeba tento nový model v mysli přijmout.
Řešení problémů – proaktivní myšlení nás učí nejdříve problém pojmenovat, až potom na něj
reagovat. V rámci „zastaralého“ myšlenkového mechanismu akce-reakce se právě pojmenování
problému vytrácí. Ne nadarmo se říká, pojmenujeme-li problém, zpola je vyřešen. Pojmenování
problému pomáhá nahlédnout na problém z širší perspektivy, nejen ho „odbýt“ operativní cestou,
nýbrž jít do větší hloubky a zamyslet se nad jeho kořeny, příčinami. Jen tak problém účinně
odstraníme a snížíme pravděpodobnost, že se bude opakovat či dokonce narůstat.

Osobní time management – rozdělení úkolů na A,B,C
Nejdříve ze všeho je výhodné sestavit si osobní seznam úkolů, položky, které po splnění
budou vyškrtnuty. Dále je třeba přiřadit jednotlivým úkolům důležitost, tedy určit priority. Metoda
řazení úkolů dle důležitosti (ABC) byla navržena Adamem Lakeinem a je velice jednoduchá a účinná.
Spočívá v odstupňování plánovaných úkolů dle důležitosti a jejich plnění v určitém časovém sledu.
Písmenem A jsou označeny položky důležitosti nejvyšší, písmenem B položky střední důležitosti a
písmenem C položky s důležitostí nejnižší. Tedy položkám A odpovídá nejmenší časová lhůta a
položkám C největší (nejdůležitější úkoly nejvíce „spěchají“).
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A. nejdůležitější , nedelegovatelné, ke splnění cílů napomáhají ze dvou třetin
B. časová náročnost a efekt vyrovnány
C. nejméně důležité, ale časově značně náročné, protože jich je mnoho, přispívají pouze 15% ke
splnění cílů, ale vyžadují dvě třetiny pracovní doby: úkoly nejlehčí rutinní a nejmilejší.
Podobným výhodným modelem je model číslování dle priority, úkol označený číslicí 1 je třeba
splnit v co nejmenším časovém limitu (např. do druhého dne).

Paretova analýza
V praxi je běžně kombinována s metodou ABC. Je založena na principu, že 80 %úsilí odpovídá
pouze 20% výsledkům, 20 % úsilí odpovídá však 80 % výsledkům.
Alfredo Pareto je proslulý tím, že si všiml a doložil, že 80 % majetku vlastní pouze 20 %
populace. Další zákonitosti : 80 % problémů vzniká díky 20 % zaměstnanců, 80 % prodeje pochází od
20 % zákazníků atd.
V praxi pro time management to znamená, že 80% úkolů může být ukončeno v 20% čase,
kterým disponujeme. Zbývajících 20% úkolů nám zabere 80% času. Úkoly jsou tak rozdělené do dvou
skupin, z nichž úkoly té první mají větší prioritu.
Paretův princip se může též uplatňovat pro zvýšení produktivity.
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