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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ A TÉMAT

LEKCE 1: TIME MANAGEMENT V 
NAŠEM ŽIVOTĚ

LEKCE 2: TIME MANAGEMENT A CÍLE  LEKCE 3 OSOBNOSTNÍ A EXTERNÍ FAKTORY 
OVLIVŇUJÍCÍ TIME MANAGEMENT

• NEŽ ZAČNETE: OTESTUJTE SVŮJ 
TIME MANAGEMENT

• Co to je time management a proč ho 
využít

• Jak se měnil pohled na time 
management v čase

• Mapování reality: základní oblasti 
řízení času v time managementu 4. 
Generace 

• Aktivita: mapování reality dělby času 
mezi jednotlivé oblasti vašeho života

• Proč, co a jak (mohu řídit v čase)
• Aktivita: vaše proč
• Co: přemýšlejte o svých cílech
• Aktivita: stanovte si SMART cíle
• Aktivita: vytvořte svůj seznam úkolů a 

aktivit

• Žrouti času, příčiny plýtvání času a jak na ně
• Aktivita: vytvoření seznamu žroutů času a vymyšlení 

způsobů, jak jim předejít nebo jak je řešit
• Osobní rytmus a výkonnostní špičky
• Test: jste ranní nebo večerní typ? 
• Stresové situace, práce a time management
• Psychohygienická prevence stresu a time 

management
• NEŽ SKONČÍTE: VYPRACUJTE SI VLASTNÍ 

TÝDENNÍ PLÁN 



VZDĚLÁVACÍ CÍLE

• Kurz je zaměřen na pracovní a osobnostně-sociální kompetence v oblasti řízení času. Nabízí základní přehled teorie v této oblasti a soubor 
praktických návodů a cvičení, jak efektivně hospodařit s časem. Hlavní vzdělávací cíle kurzu:

• seznámit se  s významem termínu “time management“ a naučit se jej zařadit do svého života. 

• definovat a stanovovat své cílů a správně je formulovat. 

• analyzovat své cíle a vytvořit si seznam úkolů a aktivit, které vedou k jejich naplnění. 

• seznámit se e s různými metodami a principy pro plánování a prioritizaci svého času. 

• procvičit si plánování podle priorit v praxi. 

• pochopit osobnostní a externí vlivy, které mají dopad na time management. 

• identifikovat žrouty času a otestovat si osobní rytmus. 

• pochopit příčiny a důsledky stresu a jeho vlivu na time management a naučit se mu čelit při plánování činností. 



ÚVODNÍ AKTIVITA

1. K čemu je time management užitečný?

a. Když říkáme, že používáme time management, vypadáme inteligentněji. 

b. Pomáhá nám efektivněji organizovat náš čas.

c. Popisuje a vysvětluje jak se v historii měřil čas. 

2. Základní oblasti v time managementu 4. generace

a. Rodina, práce, přátelé, volný čas.

b. Práce, volný čas.

c. Zdraví, peníze, štěstí.

3. Pochopením PROČ, CO a JAK mi v životě může pomoci:

a. Pochopit a řídit mé motivy, cíle a úkoly. 

b. Zamezit problémům na pracovišti. 

c. Přijmout odpovědnost za jiné osoby. 

4.  Abyste dosáhli svých cílů, musíte:

a. Být asertivní a nevšímat si potřeb ostatních. 

b. Rozdělit si je do menších úkolů, které se provádí denně/týdně.

c. Mít pevný denní plán bez jakýchkoli výjimek.   

5. Pokud budete vědět, kdo jsou naši „žrouti času“:

a. Lépe je pochopíme a budeme je řídit. 

b. Promarníme více času.

c. Budeme nezávislí na plánech ostatních lidí. 



NEŽ ZAČNETE: OTESTUJTE SVŮJ TIME MANAGEMENT
Čas je hlavním strašákem mnoha z nás. Příležitosti k trávení volného času jsou nepřeberné a my jsme zavaleni nejen úkoly a pokyny, ale i nekončícími stimuly, informacemi, daty a vzkazy 
různého původu. Může být těžké mít všechno pod kontrolou, a to i navzdory mnoha pomocníkům, kteří nám mají pomáhat čas šetřit.  Zjistěte pomocí tohoto testu, jak dobře si s řízením 
času vedete vy. Níže, prosím, přiřaďte číselnou hodnotu výrokům podle toho, jak souhlasíte nebo nesouhlasíte s jejich obsahem (od 1 „nikdy“ – do 4 „vždy“).

1- nikdy 2 - někdy 3 - často 4 - vždy

1. Jsem více výkonný, když jsem pod tlakem.

2. Mám pocit, jako by se mi nikdy nedostávalo času, doma ani v práci. 

3. Cítím se špatně, když si vezmu volno. Dokonce i během dovolené. 

4. Pořád spěchám, mezi lidmi, místy a akcemi.

5. Špatně se soustředím. I při práci myslím na jiné věci.

6. Mám problém najít si čas k naplánování svého dne/týdne.

7. Můj hlavní zájem je práce. 

8. Cítím se nepříjemně, pokud mám zpoždění.

9. Oběd nebo jiná jídla jím při práci. 

10. Dělím svůj čas mezi mnoho věcí najednou. 

11. Přeji si, abych mohl trávit více času se svou rodinou.

12. Dělám vše rychle: chodím, mluvím, jím a řídím. 

13. Mám problém delegovat, radši si vše udělám sám.

14. Mám problém přibrzdit, relaxovat a promyslet si věci v klidu.

CELKEM BODŮ:



VÝSLEDKY TESTU HOSPODAŘENÍ S ČASEM

14 - 25 Zdá se, že svůj čas využíváte dobře a umíte dobře plánovat. Můžete pokročit dál a využít technik, které lze použít v pracovním prostředí i 
doma. Využijte svých schopností a zkuste ještě zapracovat na svém „work-life balance“. Každodenní řízení času je jedna věc, ale je dobré zaměřit se i na 
dlouhodobé cíle týkající se volného času, zdraví a duševní pohody. Odpočíváte dostatečně a přemýšlíte o svém životě? Co třeba napsat si seznam 
budoucích projektů, na kterých můžete začít pracovat už dnes?

26 - 38 Rozumíte, jak důležité je plánovat a mít vše zorganizované, abyste svůj čas využívali efektivně. V dalším zlepšení by vám mohlo pomoci 
stanovit si vlastní tempo a respektovat ho. Nebudete potom tak často potřebovat vracet se ke svým úkolům, dále je upravovat a měnit. 

39 - 56 Zkuste zpomalit, odpočívat a zamyslet se. Řízení vlastního času začněte tím, že si vyhradíte čas sami pro sebe. Dále byste se měli naučit říkat 
pozitivním způsobem NE na požadavky ostatních. Prospěje vám, když si vyhradíte čas pro sebe a zapíšete si seznam úkolů. Začněte plánovat co nejdříve, 
zlepšíte si tím zdraví, získáte větší životní pohodu a svůj čas využijete mnohem lépe.



LEKCE 1: TIME MANAGEMENT V NAŠEM ŽIVOTĚ

• Co to je time management a proč ho používat

• Jak se měnil pohled na time management v čase

• Mapování reality: základní oblasti řízení času v time managementu 4. generace 

• Aktivita: zmapování, jak rozdělujete čas mezi jednotlivé oblasti života



CO TO JE TIME MANAGEMENT A JAK BYCHOM HO MĚLI POUŽÍVAT

• Time management doslova znamená způsob, jakým hospodaříme s časem. 

• Time management nám pomáhá organizovat čas efektivně pomocí souboru doporučení, postupů, nástrojů a technik. 

• Efektivní používání nástrojů time managementu znamená převzetí odpovědnosti za události či jednání. 

https://www.canstockphoto.com/word-cloud-time-management-
15483662.html



VÝVOJ POHLEDU NA TIME MANAGEMENT

TM 1. generace –
zaznamenávání úkolů na 
seznamy (seznamy úkolů, 

kontrolní seznamy):  
jednoduché použití, bez priorit 

a termínů.

TM 2. generace – jednoduché 
kalendáře, diáře : lze 

zaznamenávat termíny a cíle.
TM 3. generace – systém 

rozšířen o priority a hodnoty. 

TM 4. generace – dlouhodobý 
systém řízení, doplněno o 
životní cíle. Logická složka 

plánování je doplněna 
emocionální složkou.  



MAPOVÁNÍ REALITY: ZÁKLADNÍ OBLASTI ŘÍZENÍ ČASU V TM 4. GENERACE 

RODINA
• Manželka/partnerka
• Děti
• Rodiče
• Širší rodina
• Volný čas
• Plánování času

ZÁLIBY/TRÁVENÍ VOLNÉHO 
ČASU
• Relaxace 
• Sport
• Četba
• Charitní činnost
• Náboženství

PŘÁTELÉ
• Dobří přátelé, kteří mě 

neohrožují
• Přátelé, kteří jsou ochotni 

mi pomoci na mé cestě, a já 
jsem připraven pomoci jim

PRÁCE
• Zaměstnání
• OSVČ
• Získání, udržení a rozvoj 

kariéry
• Vydělávaní peněz
• Sebenaplnění



AKTIVITA: MAPOVÁNÍ ROZDĚLENÍ ČASU MEZI JEDNOTLIVÉ OBLASTI ŽIVOTA

Než přejdete k další části kurzu, vyplňte tato pole, která mapují, mezi koho a jaké činnosti rozdělujete čas. Následující otázky vám případně mohou pomoci: 

• Kdo je má rodina a jaké činnosti děláme společně?

• Jaké mám osobní záliby, koníčky a jak trávím volný čas?

• Kdo nebo jací jsou přátelé v mém životě a jak spolu trávíme čas?

• Jakou práci vykonávám (nebo v jaké profesní etapě za nacházím)? 

MOJE OSOBNÍ ZÁLIBY A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU MOJE RODINA

MOJE PRÁCE A PROFESNÍ ŽIVOT MOJI PŘÁTELÉ



LEKCE 2: TIME MANAGEMENT A  VAŠE CÍLE

• Proč, co a jak (lze řídit v čase)

• Aktivita: vaše proč

• Co: zamyslete se nad svými cíli

• Aktivita: stanovte si své SMART cíle

• Aktivita: vytvořte si svůj seznam úkolů a činností



PROČ, CO A JAK (LZE ŘÍDIT V ČASE)

PROČ

JAK
CO

ČAS

.  

PROČ  představuje naše MOTIVY. Ty jsou hnacím motorem a energií našeho jednání 
(vycházejí z našich hodnot, osobního poslání a vizí) a na jejich základě formulujeme své 
cíle. 

CO a JAK přestavuje naše dlouhodobé CÍLE a seznam ÚKOLŮ A ČINNOSTÍ, které 
jsou nezbytné pro splnění dlouhodobých cílů.



AKTIVITA: VAŠE PROČ

Jak již bylo řečeno, úspěšný time management je možný jen tehdy, pokud víte, proč, co a jak budete dělat.

Pojďme se společně zamyslet nad PROČ, tedy svými motivy, které představují hnací motor našeho jednání a životního stylu. Zodpovězte si následující otázky a 
odpovědi si zapište: 

Nyní nás čeká druhá část úkolu. Zkuste si vybavit skutečnou příhodu nebo zážitek při hledání odpovědí na následující otázky. V klidu se zamyslete, nepospíchejte. 
Případně se k této části znovu vraťte. Své odpovědi zapište. 

Pokud jste se nad dotazy důkladně zamysleli, budete nyní s pomocí svých poznámek schopní formulovat svá PROČ zhruba v tomto tvaru:

CHCI (ve své rodině, práci, zálibách, s přáteli)……………………………………, PROTOŽE MÉ JEDNÁNÍ BUDE MÍT TYTO

DOPADY……………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Kdy jste na sebe byli nejvíce hrdí? 
• Co považujete za svůj největší úspěch v pracovním životě?
• V čem spočívá vaše spokojenost v oblasti rodinných vztahů?
• Jaká přátelství mi pomohla na mé cestě ke spokojenému a produktivnímu životu?
• Kdy jste měli dobrý pocit z produktivního trávení volného času?

• Jak by vypadal váš život, kdyby v něm bylo všechno tak, jak byste chtěli?
• Čím je pro vás tato představa lákavá?



TÉMA 2: CO - ZAMYSLETE SE NAD SVÝMI CÍLI

Musíme vědět, kam chceme dojít, abychom našli cestu. Již Seneca řekl: „Když nevím, do kterého přístavu chci doplout, není pro mě žádný vítr ten pravý“.

Naše cíle udávají směr a strategii našemu jednání a jsou naplňovány konkrétními úkoly a kroky.

Je dobré si uvědomit, že už samotné ujasnění cílů je proaktivní cestou k získání kontroly nad vlastním životem.  Dobré cíle mají mnoho kritérií, z nichž dvě mají 
zásadní význam: 

 cíle jsou měřitelné (přesně známe ukazatele úspěchu - čas, množství, počet…).

 cíle jsou realistické (je v našich možnostech je uskutečnit).

Chytrý cíl by měl odpovídat na následující otázky: 

• ČEHO přesně chcete dosáhnout? 

• JAK toho chcete dosáhnout? 

• KDY toho chcete dosáhnout? 

• PROČ toho chcete dosáhnout? 

• Mám k jeho dosažení PODMÍNKY?

Se stanovením cílů vám pomůže tento text:



AKTIVITA: STANOVTE SI VLASTNÍ SMART CÍLE

Vaším úkolem je naspat si alespoň tři cíle, které Vám pomohou s dosažením vašeho PROČ. Postupujte podle metody SMART. Pokud se jedná o 
složitější cíl, rozepište si pomocí SMART metody také jednotlivé kroky a aktivity, které k jeho naplnění musíte podniknout. 

V případě, že si stále nevíte rady, zeptejte se sami sebe:

• Co musím udělat, změnit nebo vynechat, abych svých cílů dosáhl?

• Mám předpoklady (znalosti, dovednosti a zdroje) cíle dosáhnout? 

• Zvládnu tento cíl sám, nebo budu potřebovat pomoc od někoho dalšího?

• V jakém časovém horizontu cíl uskutečním?

• Jak poznám, že jsem uspěl? Jak mohu cíl měřit?

PŘÍKLADY: 

CÍL 1 Do 10. října letošního roku si najdu nové zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve městě, kde bydlím.  

• Aktivita č. 1 v nadcházejícím týdnu: v pondělí zavolám na ÚP a domluvím si tam schůzku za účelem hledání zaměstnání. 

• Aktivita č. 2 v nadcházejícím týdnu: od pondělí budu každý den sledovat inzeráty v novinách xx a na internetu na těchto stránkách xxx, 

• Aktivita č. 3 v nadcházejícím týdnu: v úterý zjistím možnosti ohledně zápisu v trestním rejstříku v neziskové organizaci xx. 

CÍL 2 Tento týden budu každý den po probuzení cvičit 30 minut jógu. 

• Aktivata č. 1 v nadcházejícím týdnu: v pondělí si koupím jógovou podložku. 

CÍL 3 Každý den budu se synem alespoň hodinu číst.



AKTIVITA: VYTVOŘTE SVŮJ SEZNAM ÚKOLŮ A AKTIVIT

MŮJ CÍL  (podle SMART) JAKÉ ÚKOLY / ČINNOSTI MUSÍM PODNIKNOUT K JEHO SPLNĚNÍ 



LEKCE 3: OSOBNOSTNÍ A EXTERNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TIME MANAGEMENT

• Faktory ovlivňující naše řízení času
• Žrouti času, příčiny plýtvání času, a jak se s nimi vypořádat
• Praktické cvičení: Vytvoření seznamu žroutů času a vymyšlení způsobů, jak jim předcházet nebo jak je řešit
• Osobní rytmus a výkonnostní špičky
• Ranní a večerní typy: Otestujte se, jaký jste typ
• Stresové situace, práce a time management
• Psychohygienické prevence stresu a time management



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NAŠE ŘÍZENÍ ČASU

Někdy se nám nedaří čas správně řídit, cítíme se pod tlakem, ve stresu. Existuje  celá řada faktorů, proč se nám nedaří splnit naše cíle, tak jak sami 
chceme. Jedním z těchto faktorů jsou tzv. žrouti času. 

https://www.shutterstock.com/cs/ima
ge-photo/alarm-clock-wastepaper-
concept-time-waste-384301372



PŘÍČINY PLÝTVÁNÍ ČASEM A JAK SE MU VYVAROVAT

ŽROUTI ČASU ŘEŠENÍ

Nedostatek plánování Uvědomte si, že plánováním ztrácíme čas dnes, abychom ho měli více zítra.

Nevyjasněné priority Zamyslete se nad svými cíli a definujte své priority. 

Příliš mnoho závazků Naučte se říkat ne.

Staňte se svou vlastní prioritou.
Nárazová práce Více plánujte.

Lépe odhadujte čas nutný pro danou práci. 

Zjednodušte si přístup k informacím a jejich sdílení.
Nedůležité úkoly Delegujte nebo odstraňte tyto úkoly.

Soustřeďte se na své cíle.
Nerozhodnost Nezapomínejte, že neexistuje absolutní pravda.

Připusťte rizika.

Smiřte se s možností, že je možné udělat chybu.

Buďte metodický (fakta-cíle-možnosti-výběr).



AKTIVITA: NAPIŠTE SEZNAM SVÝCH „ŽROUTŮ ČASU“

Každý z nás má svůj seznam rušivých vlivů a překážek, které mu brání plnit určený plán, a je důležité si je pojmenovat. Jen to, čemu rozumíme, 
můžeme regulovat. Do níže uvedené tabulky je napište a  zkuste vymyslet, jak jim předcházet nebo je řešit. 

MOJI ŽROUTI ČASU JAK JIM PŘEDEJÍT NEBO JAK JE ŘEŠIT



OSOBNÍ RYTMUS A VÝKONNOSTNÍ ŠPIČKY

Naše fyzická i psychická výkonnost je ovlivněna OSOBNÍM RYTMEM. 

Výkonnostní špičky i útlumy jsou však u každého individuální. Ve smyslu výkonnosti během dne se dnes již běžně setkáváme s pojmy skřivani a sovy. Tyto pojmy lze 
jednoduše charakterizovat. A není těžké se do jedné z těchto kategorií přiřadit. 



TYPICKÉ ZNAKY „RANNÍCH“ A „VEČERNÍCH“ TYPŮ

SOVY / VEČERNÍ TYPY

• Chodí spát velmi pozdě, často až po půlnoci

• Ráno pozdě vstávají

• Po probuzení potřebují poměrně dlouhou dobu na to, aby byli 
vůbec schopni něco dělat

• Výkonnost se dostavuje až po cca 10. hodině dopolední

• Maximální výkonnosti a soustředění dosahují až v 
odpoledních hodinách

• Jsou schopni pracovat dlouho do noci

• Rádi pracují v noci, kdy je nikdo neruší a mohou se ponořit do 
svých myšlenek

SKŘIVANI / RANNÍ TYPY

• Chodí brzy spát

• Ráno brzy vstávají

• Ráno jsou v okamžiku aktivní, nepotřebující dlouhou dobu na 
„probrání“

• Již od rána se umí dobře soustředit

• Pracují raději v ranních a dopoledních hodinách

• Odpoledne na ně přichází únava

• Večer jim práce již nejde a špatně se soustředí

Sami sebe znáte nejlépe, kam byste se zařadili? Býváte aktivnější v ranních hodinách, nebo až k večeru a v noci? V další kapitole si můžete svou 
domněnku potvrdit testem. 



TEST: JSTE RANNÍ NEBO VEČERNÍ TYP?

1. V kolik hodin byste vstávali, kdybyste si svůj denní program mohli 
naplánovat?
a) 6.00 - 7.00 1 bod
b) 7.00 - 8.00 2 body
c) 8.00 - 9.00 3 body
d) později 4 body

2. V kolik hodin byste šli spát, kdybyste si mohli sami naplánovat večerní 
program?
a) 20.00 - 22.00 1 bod
b) 22.00 - 23.00 2 body
c) 23.00 - 24.00 3 body
d) později 4 body

3. Máte hned po probuzení (i pokud vstáváte brzy ráno) chuť k jídlu?
a) rozhodně ano 1 bod
b) spíše ano 2 body
c) spíše ne 3 body
d) rozhodně ne 4 body

4. Jestliže musíte ráno vstávat v určitou hodinu, potřebujete k tomu budík?
a) rozhodně ano 1 bod
b) spíše ano 2 body
c) spíše ne 3 body
d) rozhodně ne 4 body

5. Jak čilí se cítíte ráno do půl hodiny po probuzení?
a) velmi čilý 1 bod
b) během několika minut dobře 2 body
c) trochu ospalý/á 3 body
d) silně ospalý/á 4 body

6. Lidi se dělí na „ranní" a „večerní" typy. Za jaký typ se sami považujete?
a) jednoznačně ranní 1 bod
b) více ranní než večerní 2 body
c) více večerní než ranní 3 body
d) jednoznačně večerní 4 body

Vyhodnocení:
6 - 11 bodů inklinujete k rannímu typu, čím méně bodů, tím více jste 
„skřivanem"
11 - 18 bodů jste v průměru, váš -++ není vyhraněný
19 - 24 bodů inklinujete k večernímu typu, čím více bodů, tím více jste 
„sovou"



STRESOVÉ SITUACE, PRÁCE A TIME MANAGEMENT

Krátkodobý produktivní stres, tzv. eustres, nás na chvíli povzbudí k vyšším výkonům a koncentraci.

Negativní nebo dlouhodobý stres naopak způsobuje roztržitost, sníženou schopnost koncentrace, poruchy spánku, psychosomatické reakce, iracionální 
chování, zvýšenou agresi.

Jak předcházet stresu při práci

Kdo dobře plánuje, může lépe předcházet stresu. Plánujte si aktivity tak, abyste dopředu věděli, jak bude váš pracovní den vypadat. Vnitřní 
jistota pomáhá překonávat mnohé překážky, které se v běžném pracovním dni znovu a znovu objevují.



PSYCHOHYGIENICKÁ PREVENCE STRESU

Stresové situace ze svého života asi úplně nevymažeme. Můžeme jim však předcházet a eliminovat jejich dopad náš život. Níže uvedené činnosti nám 
dlouhodobě pomohou najít rovnováhu. 

• Respektujte svou mysl: uvědomte si, že jste ve stresu, a dopřejte si v přiměřeném množství pauzy a odpočinek. 

• Dýchejte: praktikujte pomalé a volné dýchání do břicha.

• Spěte: kvalitní spánek dobíjí baterky (mentální i fyzické). Pokud se cítíte unavení, zvyšuje se riziko, že nebudete racionálně přemýšlet.
•
• Dobře se stravujte: žijte v rovnováze a zdravě. Omezte tabák, kofein a cukr. Omezte případné užívání léků bez doporučení lékaře.
•
• Sportujte: respektujte sami sebe a věnujte alespoň 30 minut denně pohybu. Fyzická aktivita hraje zásadní úlohu při snižovaní a zamezování účinků stresu a 

umožní vám vstřebat přebytečnou energii. V průběhu období zvýšeného stresu si zvolte aktivitu, kterou mate rádi. 

• Odpočívejte: naučte se najít si čas pro sebe. Zkuste se v tomto čase věnovat svým oblíbeným činnostem nebo jen tak odpočívejte se zavřenýma očima.

PRAKTICKÉ CVIČENÍ: Zkuste si přestavit průběh následujícího týdne. Víte o nějaké události nebo činnosti, která vás čeká a již při pomyšlení na ni jste ve stresu? Když 
jste v problémech a nic se vám nedaří, začnou události „řídit“ náš čas. Improvizace a nervozita nám na klidu a efektivitě nepřidají. Zachovejte chladnou hlavu a situaci s 
odstupem analyzujte. Musím tuto činnost teď skutečně vykonat já? 

• Zkuste tuto činnost, je-li to možné, rozdělit do několika dílčích kroků. Tyto kroky znovu pečlivě rozplánujte. 
• Zamyslete se nad tím, kdo by vám s touto činností mohl pomoci nebo na koho byste ji mohli delegovat. 
• Buďte upřímní sami k sobě a rozhodněte, zda vás odložení úkolu na další týden odkloní z vaší dlouhodobé cesty. Pozor na prokrastinaci!
• Podívejte se znovu na výše uvedené tipy, jak předcházet stresu. Daří se vám je dodržovat? Pokud ne, zjednejte nápravu. 



ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA

1. K čemu je time management užitečný?

a. Když říkáme, že používáme time management, vypadáme inteligentněji. 

b. Pomáhá nám efektivněji organizovat náš čas.

c. Popisuje a vysvětluje jak se v historii měřil čas. 

2. Základní oblasti v time managementu 4. generace

a. Rodina, práce, přátelé, volný čas.

b. Práce, volný čas.

c. Zdraví, peníze, štěstí.

3. Pochopením PROČ, CO a JAK mi v životě může pomoci:

a. Pochopit a řídit mé motivy, cíle a úkoly. 

b. Zamezit problémům na pracovišti. 

c. Přijmout odpovědnost za jiné osoby. 

4.  Abyste dosáhli svých cílů, musíte:

a. Být asertivní a nevšímat si potřeb ostatních. 

b. Rozdělit si je do menších úkolů, které se provádí denně/týdně.

c. Mít pevný denní plán bez jakýchkoli výjimek.   

5. Pokud budete vědět, kdo jsou naši „žrouti času“:

a. Lépe je pochopíme a budeme je řídit. 

b. Promarníme více času.

c. Budeme nezávislí na plánech ostatních lidí. 



NEŽ SKONČÍTE: VYPRACUJTE SI VLASTNÍ TÝDENNÍ PLÁN 

Zapište si do níže uvedeného formuláře „Týdenní plán“ seznam všech cílů (úkolů a aktivit), které vás v tomto týdnu čekají. 

Seřaďte je podle priorit. 

Podle vlastního uvážení (priorit) zapište jednotlivé úkoly a aktivity do jednotlivých dní. 

Praktické tipy: 
• Promyslete si, jak dlouho se budete jednotlivým úkolům věnovat. Jen opakovaným plánováním získáváme reálnou představu o vynaloženém 

čase. 
• Ponechte si časovou rezervu. Nelze vše naplánovat, musíte počítat s nenadálými událostmi. Ty mohou zabrat až 30 % vašeho času. 
• Promyslete, jestli nemůžete zadat některé úkoly někomu jinému. 
• Splněné úkoly a aktivity si odškrtávejte.
• Nebojte se svůj týdenní plán upravovat s ohledem na aktuální situaci (např. začněte aktivitami B, protože A nelze z objektivních důvodů splnit). 



TÝDENNÍ PLÁN NA OBDOBÍ: 

ÚKOLY A AKTIVITY NA TENTO TÝDEN: PRIORITA

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
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