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Time management (1. 
část)           

Hana Mohelská           
 

     Time management je sada postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, 
obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času. Podíváme-li se 
na time management v obecném kontextu jako na přístup k hospodaření s časem a 
začneme se zabývat tím, co vlastně s časem souvisí, zjistíme, že jde o téma dosti široké. 
Od světonázoru přes umění koncepce až ke každodenním efektivním činnostem v 
oblastech řízení, vedení, komunikace, rozhodování a týmové práce. 
 
      Principy time managementu I.-III. generace 
 
      V oblasti time managementu je možno odlišit několik stupňů - generací přístupu k času. 
S určitým zjednodušením lze hovořit o čtyřech generacích, které postupně vznikly a 
reprezentují různé přístupy k této problematice:  
 
      První generace se pokusila o zavedení pořádku v tom, jaké jsou před námi úkoly, 
činnosti. Výsledkem byly přehledy úkolů a jejich propojení se zdroji potřebnými k jejich 
zajištění. Ulehčení je zřejmé - stres se zmenšuje tím, že seznam úkolů se dostává z hlavy 
ven - na papír. Jednoduše řečeno, první generace se zabývá tím, co máme dělat. 
 
      Druhá generace seznam úkolů přiřazuje k časové ose. Podrobněji se uvažuje o tom, 
kdy budu určité věci dělat. Tedy nejen co, ale i kdy. Tento model intuitivně využívá většina 
z nás. Do kalendáře si zapisujeme, co a kdy je třeba udělat, zařídit, projednat… 
 
      Třetí generace se snaží řešit nedostatky předchozích generací vyplývající z 
neschopnosti zachytit rozsáhlejší projekty, pracovat týmově a aktivně si vybírat - přiřazovat 
priority jednotlivým činnostem. Třetí generace pak zpřesňuje co vyjasněním souvislostí a 
cílů, precizuje kdy a hlouběji se zabývá jak. Zavádí pojem cílů, priorit, delegování, týmové 
práce… Je zaměřena na dlouhodobé výsledky, ke kterým se blížíme v denním plánování. 
Nejedná se pouze o znalosti a techniky, ale také o konkrétní pomůcky, které v 
každodenním životě pomáhají udržet v pozornosti co, kdy a jak. 
 
      Třetí generace je propracovaná, logická, a tím i velmi pochopitelná a dobře přijímaná. 
Většina pracovníků je dnes školena v této filozofii. My se s ní nebudeme podrobně 
seznamovat, protože výsledky a zkušenosti s aplikací v praxi jsou rozpačité. To dobré, co 
přinesla, samozřejmě převzala generace čtvrtá. 
 
      Třetí generace má v ohnisku zájmu dnešek a tím přesunuje pozornost na naléhavé, 
aktuální problémy, čímž se vytrácí prevence, koncepce a kreativita. Člověk se snadno 
stává zajatcem operativního řízení.  
 

Stránka č. 1 z 3SVK HK - výpis článku "Hana Mohelská: Time management (1. část)"

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=931



      Vyjdeme-li z principů plánování třetí generace time managementu, pak jedním z 
hlavních principů je snaha organizovat čas do denních, týdenních, měsíčních a ročních 
vzájemně provázaných plánů. Bohužel jen málo lidí je schopných udržet všechny tyto čtyři 
plány aktuální, většina lidí volí jako základ svého time managementu denní plán, který 
vychází z plánu měsíčního. 
 
      Time management soustředěný na denní plán přináší určité nevýhody, které můžeme 
stručně popsat v níže uvedených bodech: 
- Den je připravený příliš podrobně na to, aby byl beze zbytku splněn, chybí odstup. 
- Plánujeme spíše věci naléhavé, než abychom měli na paměti naše podstatné aktivity. 
- Blízkost naléhavých úkolů přitahuje stres. Denní plán je již svou podstatou zneklidňující. 
- Neustálé přepisování a listování v jednotlivých dnech zbytečně unavuje, je složité 
(vzhledem k množství přirozených změn i chyb je však přesunování úkolů běžnou 
záležitostí). 
- Většina činností (projektů) přesahuje den, chybí vzájemné vazby. 
 
      Denní plán je jakousi analogií pohledu do triedru. Vidíme mnoho podrobností 
ohraničeně, bez okolí. Chceme-li pak tuto nevýhodu vyvážit měsíčním plánem, je to, jako 
bychom se dívali triedrem obráceným. Věcí je vidět mnoho, ale příliš vzdáleně. A mezi 
těmito póly je prázdno. A prázdno přesně tam, kam naše mysl bezděčně sahá, do kontextu 
několika následujících dní. 
 
      Proto prvním principem time managementu čtvrté generace je plánování pouze v 
jedné periodě, a to týdenní. Nejenže máme týden na jednom papíru (obrazovce…), ale 
také naše mysl uvažuje v týdenních periodách. Co tím získáme? 
- Jednoduchost - místo sedmi papírů jeden, bez nutnosti dalšího měsíčního nadhledu, 
přepisování, hledání;  
- soulad s podvědomím - sedm dní je možné udržet v pozornosti podvědomí, a to jaksi 
mimochodem pracuje na nevyřešených úkolech a dodává nápady a podněty;  
- přehlednost - vidíme najednou celý týden, návaly i volnější prostor, práci i soukromí, 
návaznosti jednotlivých činností;  
- nadhled i podrobnosti - vidíme důležité činnosti přesahující několik dní, ale i jednotlivé 
aktivity, nepotřebujeme další zpřesnění ani nadhled, o jednotlivostech rozhodujeme v 
kontextu nadhledu, čili s větším klidem;  
- flexibilitu - můžeme činnosti jednoduše přesouvat, splníme-li, můžeme snadno udělat 
něco ze zítřka, nesplníme-li, můžeme druhý den přidat a rovnováhu vyvážit někdy jindy;  
- prevenci - stále podvědomě sledujeme i další dni a můžeme včas zapracovat na 
prevenci, hrozí-li nějaká kolize či krize; 
- rovnováhu - týden je ucelený blok. Má dny, večery, víkend, a je proto možné v něm 
snadněji udržet rovnováhu (než v rámci jednoho dne) mezi zaměstnáním a soukromím, 
prací a odpočinkem...; 
- dobré pocity - týdenní plán je pozitivní jednak stálou přítomností volných víkendových 
dnů, jednak možností rychlé zpětné vazby (automaticky vidíme, jak se nám dařilo včera, 
předevčírem); 
- lepší koordinaci týmové práce - plánuje-li tým denně, musí se často setkávat, 
upřesňovat, členové týmu se tím mohou navzájem vyrušovat. Týdenní plánování umožňuje 
minimalizovat porady a lépe koordinovat práci; 
- přirozenou periodu - práce, rodina, koníčky, odpočinek v týdenních periodách. 
 
      Zavést týdenní plánování není těžké, upravujeme stávající návyk. Navíc se velmi 
rychle objevují výsledky. Jde vlastně o to, najít vhodný formulář či v používaném 
programovém vybavení nastavit týdenní režim. 
 
      Co nám týdenní plánování přinese? Zmizí stres a frustrace, když něco nestihneme, 
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víme, že to přesuneme, týden uvidíme na jednom papíře přehledně zaznamenaný, jsme 
připraveni na krizové události, víme, kde máme mezery, vidíme, co jsme již zvládli a máme 
z toho dobrý pocit.  
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