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ABSTRACT: 

The purpose of this diploma thesis is to analyse time management methods and their 

application in secondary education. The theoretical part of the thesis focuses on different 

time management methods, which are available to teachers and pupils in secondary 

education. Special attention is paid to the representation of this topic in the Framework 

Educational Programs (FEPs) for basic education, Gymnasium and secondary vocational 

education. The practical part deals with how teachers and pupils use these methods. 

Teachers are also asked how they pass their knowledge of time management to their 

pupils. The research is realized in the form of semi-structured interviews with teachers 

and psychologists. The interviews showed that time management is not systematically 

taught in schools. The result of this diploma thesis is a description of useful methods and 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je analyzovat metody time managementu a jejich uplatnění 

v sekundárním vzdělávání. Práce se zaměřuje na 2. st. ZŠ a na SŠ. Mnohé techniky time 

managementu lze však s úspěchem uplatnit i v jiných stupních vzdělávací soustavy. 

„Je-li jedním z úkolů školy cvičit v tom, co je potřebné pro život, pak cvičení v plánování 

je v každém věku nepochybně užitečným cílem výuky a učení.“1 

V teoretické části práce jsou nejprve vysvětleny pojmy pojící se s tématem time 

management. Zvláštní pozornost je věnována zastoupení tohoto tématu v Rámcových 

vzdělávacích programech (RVP) pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a 

střední odborné vzdělávání. Dále jsou popsány různé metody time managementu, které 

jsou k dispozici učitelům a žákům v sekundárním vzdělávání. 

V praktické části se práce zabývá tím, jak učitelé a žáci tyto metody využívají. Výzkum 

je realizovaný formou polo-strukturovaných rozhovorů s učiteli ze čtyř škol. Hlavní 

výzkumnou otázkou je, zda učitelé nějakým způsobem vedou své žáky k tomu, jak si mají 

efektivně plánovat čas. Učitelé jsou také dotazováni, jak své znalosti time managementu 

uplatňují ve svém osobním životě. 

Z rozhovorů vyplynulo, že školy, potažmo učitelé, u žáků schopnost plánování 

systematicky nerozvíjejí. Některým učitelům připadají řeči o klíčových kompetencích 

jako prázdné a jejich rozvíjení ve výuce vnímají jako něco, co jim bere čas, který potřebují 

věnovat obsahu svých předmětů. I přesto se ale podařilo získat několik užitečných rad, 

které tito učitelé mohou ze své dosavadní praxe poskytnout. 

Výsledkem této diplomové práce je popis konkrétních užitečných metod, které mohou 

učitelé vzít a realizovat ve vzdělávacím procesu. 

  

                                                 
1 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 50 
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1 Teoretická část 

1.1 Proč žáky time management učit 

Žáci jsou zahrnováni domácími úkoly a nutností učit se na průběžné i závěrečné zkoušky. 

Kromě toho chtějí svůj čas trávit také s rodinou a přáteli, věnovat se sportu a kultuře a 

zkrátka žít svůj život, nejen se na život připravovat studiem. Někde mezi tím vším 

aktuálním děním si ještě musí najít čas na práci na dlouhodobých projektech, jako je psaní 

různých závěrečných prací, čtení literatury, provádění výzkumu apod. „Nejobtížnějším a 

nejvýraznějším stresorem je časový tlak, který na nás vyvíjí okolí nebo který si vnitřně 

vytváříme sami.“2 Aby žáci všechno úspěšně a v termínu zvládli, musí si umět 

organizovat čas. „Pokud existují obecné postupy plánování a řešení problémů, které se 

uplatňují stejně ve škole i v reálném vnějším světě, pak děti potřebují pomoc k tomu, aby 

si je osvojily.“3 

V každém předmětu jsou vyučovány specifické znalosti a dovednosti. Existuje však také 

„řada obecných dovedností, které jsou obsaženy v každém řešení problému bez ohledu 

na předmět a na konkrétní situaci. Tyto obecné dovednosti se vztahují obzvláště 

k plánování, řízení a hodnocení, což bylo nazváno cyklem ‚naplánuj – udělej – 

zkontroluj‘.“4 

Existují pojmy jako řízení času, organizace času, plánování. Všechny je můžeme 

považovat za synonyma a rovnocenné anglickému pojmu time management. Jde o 

populární téma a vychází k němu řada knih a článků. „Rady v nich obsažené jsou bohužel 

často protichůdné a nekonzistentní.“5 

                                                 
2 HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z 
povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6. s. 68 
3 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 44 
4 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 45 
5 CHRISTIAN a GRIFFITHS. s. 122 
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„Plánování ve své nejjednodušší formě znamená, že máme promyšleno, co uděláme. (…) 

Když učíme děti, jak plánovat, učíme je uvážlivě postupovat v tom, co dělají, aby byly co 

nejlépe připraveny k dosažení úspěchu v učení.“6 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro základní vzdělávání (ZV) a pro gymnaziální 

vzdělávání (GV) počítají s tím, že by si žák měl osvojit plánovací a organizační 

dovednosti, které mu mají pomoci řídit vlastní učení. „Někteří badatelé pokládají 

plánování za nejdůležitější ze všech kognitivních metod, které můžeme ve škole uplatnit. 

Plánování pomáhá žákům pracovat s informacemi v kterémkoli předmětu uspořádaně a 

systematicky. Plánování můžeme pokládat za klíčovou činnost vyšších funkcí mozku, která 

má základní význam pro úspěšné lidské učení.“7 V systému klíčových kompetencí se na 

toto téma zaměřuje „kompetence k učení“. 

Už žáci na ZŠ by si měli umět organizovat své učení. Otázka je, kde se to mají naučit, 

když se ve škole i doma setkávají spíše s výtkami, že se neumí učit, než s praktickými 

radami, jak to tedy dělat správně. 

Někdy se hovoří o tom, že podobně, jako lze trénovat svaly, může člověk trénovat i svůj 

„sval vůle“. Různými technikami lze docílit toho, že sval vůle sílí a člověk je pak schopen 

vykonávat činnosti, u kterých by se slabou vůli nevydržel. Josel hovoří o „svalu time 

managentu“, který podle ní také vyžaduje pravidelné posilování. „Naučit se organizovat 

čas vyžaduje učení se novému chování a rozvoj jedinečných strategií. Přirovnávám to 

k běhu dlouhého maratonu. Jako „trenéři“ svých studentů, jim chceme pomoci 

identifikovat jejich boje, jaké dovednosti jsou nezbytné pro to, aby mohli vykonávat určité 

úkoly a pomáhat jim při vytváření strategií a nástrojů, které jim pomohou dostat se do 

cíle.“8 

Někteří rodiče nesouhlasí s tím, že by jejich děti měly povinně dělat domácí úkoly, být 

za kvalitu jejich zpracování známkovány, případně být postihovány za jejich 

nevypracování. Pokud učitel domácí úkoly zadává, jsou v podstatě pouze příležitostí 

k procvičení učiva a jejich plnění je na dobrovolnosti žáků. Někteří učitelé domácí úkoly 

                                                 
6 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 45 
7 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 45 
8 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 2017 
[cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 

https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/
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vůbec nezadávají. Přestože některý žák nevypracovává domácí úkoly, má další 

povinnosti, které musí ve svém čase stihnout. Přímo ve škole běžně probíhá ústní a 

písemné testování žákových znalostí, které je hodnoceno podle pravidel školy. Většinou 

jde o běžnou klasifikaci pomocí známek. Aby žák v těchto zkouškách obstál, musí se na 

ně připravit, což se často neobejde bez opakování si látky doma. Pokud se učí hrát na 

hudební nástroj nebo se věnuje nějakému náročnému sportu, musí doma několikrát týdně 

až denně trénovat. Kromě toho má každý své osobní zájmy, kterým chce věnovat nějaký 

čas. Je tedy zřejmé, že schopnost plánovat je pro žáky užitečná i v případě, kdy jde o žáky 

bez domácích úkolů. 

1.2 Vysvětlení pojmů 

1.2.1 Time management 

Vhodné překlady z angličtiny jsou: organizace času nebo řízení času. Také se používá 

plánování času nebo krátce plánování. Dnes je běžné tento pojem nepřekládat a používat 

i v českém prostředí anglickou podobu time management. Tak tomu je i v této diplomové 

práci. I když v určitých případech je použit některý český ekvivalent. Někdy je 

poukazováno na to, že čas běží všem lidem stejně rychle a ti ho nejsou schopni jakkoli 

řídit. Ve skutečnosti neřídíme přímo čas, ale sebe. 

Slovníková definice pojmu time management zní: „Časový plánovací systém, původně 

pouze hospodaření s časem, nyní jde o postupy, doporučení a nástroje pro plánování 

pracovních úkolů a cílů, řízení času, zásady pro určování priorit, a to vše za účelem 

zvýšení efektivnosti práce.“9 

Time management je náročný. Dospělí lidé potřebují plánovat svůj čas tak, aby stihli 

všechny své pracovní povinnosti a při tom se zvládli dostatečně věnovat své rodině. 

Studenti a žáci dostávají ve škole úkoly, které musí do určitého data odevzdat. Žák, který 

si práci na úkolech dobře nenaplánuje, má potom problém vše stihnout. Zejména složitější 

úkoly vyžadují dlouhodobější pozornost a systematičtější přístup a nedají se zvládnout 

                                                 
9 Time management. In: Slovník cizích slov [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/time-management 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/time-management
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/time-management
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poslední večer před odevzdáním. Učitelé však svým žákům běžně neříkají, jak si mají 

úkoly plánovat, pouze vyžadují jejich včasné odevzdání. 

Žáci ZŠ a SŠ bojují s tím, jak zvládat školu a zároveň všechny své mimoškolní aktivity. 

Chtějí trávit čas s přáteli, s rodinou, chodit na brigády a podobně, a nikdo je neučí, jak 

řídit svůj čas efektivně. Absolventi těchto škol pak odcházejí do další etapy života po této 

stránce nepřipraveni. V dnešní hektické době je schopnost efektivně řídit svůj čas doslova 

klíčová. 

Přitom v RVP ZV i v RVP G je hned v první klíčové kompetenci – kompetenci k učení – 

vyhrazena celá jedna oblast organizaci času. Viz Time management v kurikulárních 

dokumentech. 

Rachel Campbell v článku pro univerzitní studenty doporučuje vytvořit si plán života a 

sepsat si priority. Určitě by bylo přínosné zadat takový úkol už žákům na 2. ZŠ, kteří se 

již pomalu ale jistě rozhodují, kudy se bude ubírat jejich budoucnost. Při plánování 

dlouhodobějších projektů doporučuje dopředu stanovit termíny všech částí a poté 

pravidelně přezkoumávat, jak se plán daří plnit, aby bylo možné udělat případně potřebné 

změny.10 

Učitel by měl žákům mimo jiné zdůrazňovat, že si mají větší úkoly rozdělovat na malé, 

zvládnutelné části. Je snazší napsat každý den odstavec, než celý projekt najednou. Při 

práci na dlouhodobém projektu, by měl učitel pomoci žákovi načrtnout cíle, rozdělit 

úkoly a stanovit termíny splnění. Měl by žáka vést k používání organizačních pomůcek, 

jako jsou plánovače, kalendáře nebo tabule k zaznamenávání všech důležitých informací 

a termínů.11 

1.2.2 Rozhodovací paralýza 

Rozhodovací paralýza je ochromení schopnosti se rozhodnout pro jednu věc nebo činnost. 

Čím je možností více, tím složitější je výběr. Rozhodovací paralýza bývá příčinou toho, 

že rozhodnutí odkládáme a ztrácíme tak drahocenný čas. 

                                                 
10 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
11 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 2017 
[cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 

https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students
https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/
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„Jednoduše se dá rozhodovací paralýza popsat tak, že když vybíráme, zda dělat činnost 

A nebo B a tyto varianty nejsou snadno porovnatelné, máme tendenci dělat činnost C, či 

dokonce nedělat vůbec nic. Jinými slovy, máme-li dělat dvě důležité věci a nevíme, kterou 

začít, často nevybereme ani jednu a začneme dělat věc, která je v danou chvíli naprosto 

nedůležitá. Začínáme prokrastinovat.“12 

V souvislosti s plněním domácích úkolů se rozhodovací paralýza projevuje tak, že se žák 

cítí být zavalen hromadou povinností a neví, kterou dělat dřív. Místo, aby jednou z nich 

začal a postupně pokračoval dalšími, raději uteče od nepříjemného rozhodnutí k nějaké 

zábavnější činnosti. 

1.2.3 Paretovo pravidlo, pravidlo 80/20 

„Obecné pravidlo ekonoma Vilfreda Pareta (1848-1923) podle kterého 80% výstupů je 

výsledkem 20% vstupů, týká se práce i studia, efektivnosti aktivit i počtu pracovníků a 

zisku ze zákazníků (20% zákazníků údajně přináší 80 % obratu).“13 

V rámci studia lze Paretovo pravidlo chápat tak, že naučit se danou látku z 80 % nám 

bude trvat 20 % celkového času věnovaného učení. Zbývajících 80 % celkového času 

strávíme snahou obsáhnout i zbývajících 20 % učiva, abychom látku uměli na 100 %. 

Uplatnění Paretova pravidla není o tom, že se budeme učit pouze těch 20 % času. Jeho 

smysl je ve stanovování priorit. Znalost tohoto principu může žákům a studentům pomoci 

lépe plánovat čas, který chtějí svým školním povinnostem věnovat. Nezáleží na tom, zda 

jde o 5minutovou žákovskou prezentaci, nebo o diplomovou práci. Studijní úkoly je 

vhodné si předem rozdělit tak, abychom v první pětině času zvládli čtyři pětiny práce. Je 

také potřeba dopředu počítat s tím, že doladit práci k dokonalosti nám pravděpodobně 

zabere více času, než její hrubé rozpracování. Studenti však někdy podléhají iluzi, že 

vytvořit požadovanou práci zvládnou chvíli před odevzdáním, a na finální dopracování si 

pak nenechají dostatek času. 

Většina studentů nechává důležité úkoly až na poslední chvíli. To může mít dopad na 

kvalitu jejich práce i na její hodnocení. Aby se tomuto podcenění předešlo, je praktické 

                                                 
12 Rozhodovací paralýza. In: Psychologie.cz [online]. Mindlab, 2013, 27. 3. 2013 [cit. 2018-03-30]. 
Dostupné z: https://psychologie.cz/rozhodovaci-paralyza/ 
13 Paretovo pravidlo. In: Slovník cizích slov [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/paretovo-pravidlo-pravidlo-80-20 

https://psychologie.cz/rozhodovaci-paralyza/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/paretovo-pravidlo-pravidlo-80-20
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/paretovo-pravidlo-pravidlo-80-20
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hned na počátku sepsat vše, co bude třeba vykonat. Dále si zaznamenat termíny a 

odhadnout čas, který jednotlivé činnosti potřebují.14 

1.2.4 Prokrastinace, odkládání úkolů 

Procrastinus = (lat.) patřící zítřku 

Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností 

Petr Ludwig vysvětluje, že prokrastinace není lenost, protože líný člověk je spokojený 

s tím, že nic nedělá. Prokrastinátor s tím spokojený není, ale neumí se přemoci.15 

Prokrastinace je „výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů 

(zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu, rizikový fenomén pro duševní zdraví“16 

Prokrastinaci je třeba se vyvarovat. Je dobré zamyslet se nad tím, kde se nám špatně učí, 

protože nás něco od učení odvádí, a přijít na to, co můžeme udělat proto, aby nám učilo 

lépe. Například učení se ve skupině někomu efektivitu učení snižuje, pro jiného je to 

způsob, jak se vyhnout prokrastinaci a jak zvýšit svou motivaci k učení.17 

1.2.5 To-do list 

To-do list je jednoduše seznam úkolů, které je potřeba udělat. K jeho vytvoření stačí papír 

a tužka. Úkoly lze navíc ještě prioritizovat a tak určit jejich pořadí, nebo například 

vyjádřit jejich naléhavost a důležitost. Splněné úkoly se přeškrtávají. To-do list může být 

sepsán na jednotlivé dny či na celý týden. Může dokonce obsahovat i úkoly, které zatím 

nemají jasné termíny, ale už víme, že je budeme chtít splnit. 

ABC analýza 

„Klíč k úspěšnému time managementu spočívá v tom, že přiřadíme všem naplánovaným 

aktivitám prioritu, která jim náleží, a to tak, že je roztřídíme na úkoly A, B a C.“18 

                                                 
14 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
15 Ludwig, s. 18 
16 Prokrastinace. In: Slovník cizích slov [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/prokrastinace 
17 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
18 SEIWERT, Lothar J. Jak si zorganizovat čas: time management: během 30 minut víte víc!. Praha: Beta, 
2014. ISBN 978-80-7306-579-9., s. 59 

https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prokrastinace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prokrastinace
https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students
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Úkoly ve skupině A jsou pro výsledek nejdůležitější. Zodpovědná osoba je musí vykonat 

s nejvyšší prioritou a osobně. 

Úkoly ze skupiny B jsou stále ještě hodně důležité. Věnujeme se jim hned po splnění 

úkolů ze skupiny A. Částečně je lze delegovat. 

„Úkoly C jsou úkoly s nejnižší hodnotou pro splnění funkce, mají však ten nejvyšší podíl 

na množství práce. Do této kategorie spadají rutinní práce jako papírování, čtení, 

telefonování, třídění pošty, korespondence a jiné práce podobného typu.“19 

V případě používání jednoho to-do listu, kde jsou úkoly na další den společně s těmi 

vzdálenějšími, může označení ABC sloužit k rozlišení naléhavosti. Úkoly na další den se 

označují písmenem A, úkoly, které je potřeba vykonat do týdne, se označují B a ty, které 

musí být hotové do měsíce, písmenem C. Záznamy určené pro vzdálenější budoucnost 

stačí ponechat bez označení. Tyto štítky je pochopitelně třeba v průběhu času 

aktualizovat. 

Eisenhowerův princip důležitosti a naléhavosti 

Znalost tohoto principu je nezbytná pro vrcholné manažery, ale úspěšně z ní mohou 

čerpat i žáci a studenti. 

Pokud rozdělíme papír dvěma osami (jedna představuje důležitost a druhá naléhavost 

úkolu), vzniknou nám čtyři kvadranty, do kterých lze zařadit všechny úkoly z našeho 

to-do listu. 

                                                 
19 SEIWERT, Lothar J. Jak si zorganizovat čas: time management: během 30 minut víte víc!. Praha: Beta, 
2014. ISBN 978-80-7306-579-9., s. 60 
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I. Důležité a zároveň naléhavé – tyto úkoly musí dostat nejvyšší prioritu a je třeba je 

řešit jako první. 

II. Důležité a nenaléhavé – mezi tyto úkoly patří například dlouhodobější projekty, 

pololetní práce, čtenářský deník apod. Tyto úkoly nemusí být splněny dnes, ale je potřeba 

na nich průběžně pracovat a neodkládat je příliš. 

III. Nedůležité, ale naléhavé – sem patří úkoly, které svou naléhavostí často 

zaměstnávají naši pozornost tak, jak s ohledem na svou nízkou důležitost nezasluhují. 

Jsou to vyrušení od důležité práce – notifikace na sociálních sítích, maily, telefony, 

zpravodajství apod. Zejména komunikaci je potřeba někdy vyřídit, ale neměli bychom jí 

věnovat všechen čas. 

IV. Nedůležité a zároveň nenaléhavé – právě u těchto činností často prokrastinujeme. 

Jde o věci, které nepotřebujeme rychle vyřídit a vlastně pro nás ani nejsou příliš důležité. 

Pakliže tedy máme na to-do listu nesplněné nějaké úkoly z předchozích třech kvadrantů, 

měli bychom se těmto činnostem raději vyhnout. 

I. 

Důležité
a 

naléhavé

III. 

Nedůležité
a 

naléhavé

II. 

Důležité 
a 

nenaléhavé

IV.

Nedůležité
a 

nenaléhavé

Obrázek 1: Princip důležitosti a naléhavosti 
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1.2.6 Křivka denní výkonnosti 

Člověk nedokáže pracovat ani se soustředit na učení po celý den se stejnou intenzitou. 

Lidské tělo prožívá během dne výkyvy hormonů tělesné teploty. Těmito biologickými 

rytmy se zabývá chronobiologie. 

„Po ranním probuzení, podle toho, jaká byla délka a kvalita spánku, výkonnost člověka 

stoupá a svého vrcholu dosahuje mezi 9. – 11. hodinou. Následuje pokles, který je 

nejhlubší mezi 13. – 15. hodinou. Po této době výkonnost lehce stoupá, ale vrchol mezi 

16. – 18. hodinou nedosahuje dopolední výše.“20 

 

 

Obrázek 2: křivka denní výkonnosti21 

Křivka denní výkonnosti ukazuje, že záleží na tom, v kterou denní dobu se učíme. „Každý 

člověk má jakési vnitřní hodiny, které řídí schopnost vnímat a pamatovat si učivo. Ty se 

u jednotlivců liší, ale každý máme relativně stabilní chvíle vyšší a nižší výkonnosti. 

Pochopitelně dochází i k jejich kolísání, a to když se výrazně změní obvyklý životní rytmus 

(například po nočním flámu).“22 

Učení, které vyžaduje naše plné soustředění, je vhodné naplánovat do časů vysoké 

výkonnosti. Časy nižší výkonnosti lze využít k dělání rutinních činností a ke splnění méně 

                                                 
20 Denní výkonnost. In: Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol [online]. [cit. 2018-
03-30]. Dostupné z: http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm 
21 Denní výkonnost. In: Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol [online]. [cit. 2018-
03-30]. Dostupné z: http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm 
22 HOFMANN a LÖHLE, 2017, s. 67 

http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm
http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm
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náročných úkolů, jako je nákup, vyřízení telefonátů, e-mailů apod. Zpravidla platí, že 

nejméně výkonný je náš organismus v noci a noční učení je tak málo efektivní. Noc je 

lepší využít ke spánku a podpořit tak svou paměť a svou výkonnost během následujícího 

dne. 

Lidé se často cítí při učení unavení a zdá se jim, že jim učivo stejně ani „neleze do hlavy“. 

Na tom se může značnou měrou podílet právě nerespektování vlastní křivky denní 

výkonnosti. Nelze očekávat, že v období poklesu výkonnosti, budeme plně soustředěni. 

Nemůžeme se divit ani v případě opomíjení odpočinkových přestávek a hlavně 

nedostatečné délce a kvalitě spánku. 

Člověk by si měl zjistit, kdy je nejvýkonnější a plánovat si nejdůležitější činnosti (učení) 

v tomto čase.23 

Nerespektování kolísání výkonnosti během dne má několik nepříjemných důsledků: 

„únava, zhoršená schopnost koncentrace pozornosti, zhoršené zapamatování a 

vybavování si nových informací, špatná nálada, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy 

spánku, zdravotní potíže“24. Pokud tedy svému tělu nenasloucháme, nemůžeme se těmto 

důsledkům divit. 

1.2.7 Zapomínání 

„Vlivem zapomínání dochází k redukování naučeného (zapamatovaného) obsahu. 

Fyziologicky vlastně hovoříme o vyhasínání nervových spojů. Německý filosof a 

psycholog Herman Ebbinghaus (1850-1909) patřil mezi průkopníky ve výzkumu paměti. 

Pomocí celé řady experimentů vytvořil tzv. Ebbinghausovu křivku zapomínání. Z jejího 

průběhu je patrné, že nejvíce zapomínáme v prvních několika hodinách po naučení se 

informace. V následujících dnech již naopak k výrazné redukci zapamatovaného obsahu 

nedochází.“25 

 

                                                 
23 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
24 Denní výkonnost. In: Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol [online]. [cit. 2018-
03-30]. Dostupné z: http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm 
25 Zapomínání. In: Studium psychologie [online]. [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: http://www.studium-
psychologie.cz/obecna-psychologie/9-zapominani.html 

https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students
http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/dennivykon/denvykon.htm
http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/9-zapominani.html
http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/9-zapominani.html
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Obrázek 3: Křivka zapomínání26 

Anderson a Schooler zkoumali výskyt slov ve světě kolem nás – mj. v novinových 

titulcích. „Ve všech oblastech dospěli k zjištění, že slovo se s největší pravděpodobností 

objeví znovu hned po svém použití a že pravděpodobnost opětovného výskytu se postupem 

času snižuje. Jinými slovy, i statistická struktura samotné reality kopíruje Ebbinghausovu 

křivku.“27 Zdá se, že křivka zapomínání je projevem efektivní snahy mozku, uchovat 

v popředí právě ty věci, které budeme nejpravděpodobněji potřebovat. Přirovnal bych to 

k softwarovému průzkumníku souborů, který nabízí možnost procházet soubory podle 

data posledního použití. „Házení věcí nazpět na hromadu je to úplně nejlepší, co můžete 

udělat, když neznáte budoucnost.“28 Jinými slovy, když nevíte, který z papírů na stole 

budete příště potřebovat, nejefektivnější uspořádání je položit ten naposledy vytažený 

jednoduše nahoru. „Nemůžete mít na stole všechny knihy z knihovny, ve výloze obchodu 

všechny výrobky, všechny titulky v horní polovině titulní strany, ani každý papír na 

vrcholu hromádky. Stejným způsobem nemůžete mít každý fakt, obličej nebo jméno 

v popředí své mysli.“29 Zdá se tedy, že složitější rozpomínání na méně často používané 

informace je zcela v přirozeném řádu věcí. 

                                                 
26 Ebbinghausova křivka zapomínání. In: Studium psychologie [online]. [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 
http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/9-zapominani.html 
27 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 116 
28 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 114 
29CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 116 

http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/9-zapominani.html
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1.2.8 Volný čas, disponibilní čas 

Volný čas je takový čas, který má člověk k dispozici, aby ho zaplnil činnostmi dle své 

vůle. 

V Pedagogickém slovníku je volný čas definován jako „Čas, s kterým člověk může 

nakládat podle svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůstane 

z 24 hodin po odečtení času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní 

fyzické potřeby (včetně spánku)“30 

Část svého volného času je vhodné využívat pro udržování sociálních vazeb.31 

1.2.9 Domácí úkoly 

V čem je smysl domácích úkolů? Tedy práce, kterou učitel zadá žákům, aby ji 

vypracovali ve svém volném čase. Většina lidí asi chápe smysl domácích úkolů pro 

procvičení a lepší zapamatování si nové látky. Pro úplnost je však třeba vidět i jejich 

přínos v rozvíjení schopnosti organizovat si čas. 

Vede se diskuse o tom, zda by vůbec úkoly měly být zadávány a zda by měly být 

klasifikovány známkami. 

„Domácí úkoly jsou vhodné hlavně pro rozvíjení dovedností žáků organizovat si svoji 

práci a pro rozvíjení vytrvalosti při plnění požadavků školy. Mohou žákovi a učiteli 

odhalit obtíže vyplývající z nepochopení učiva.“32 

Domácí úkoly by tedy žákům měly nejen poskytnout příležitost k procvičení si nové 

látky, ale už samotný fakt, že byl úkol zadán, vytváří požadavek na žáka, aby si alespoň 

do určité míry organizoval svůj čas mimo školu. Domácí úkoly obecně tedy mají 

potenciál podpořit u žáka rozvoj schopnosti time managementu. 

Klasifikace domácích úkolů je samostatná problematika. Je zde otázka, do jaké míry je 

hodnocen žákův výkon a ne výkon například jeho rodičů. „Navíc pravidelná klasifikace 

domácích úkolů by mohla mít nedobré výchovné důsledky – žáci je dělají pro známku, ne 

                                                 
30 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-717-
8029-4. s. 255 
31 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
32 KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4. 
s. 408 

https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students
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pro zjištění problémů, které mají s osvojováním vědomostí a dovedností. (…) Jestliže 

souhlasíme s Bloomovým pravidlem (90-90)33, musíme dát žákům čas na zažití učiva, jeho 

procvičení, pěstování vytrvalosti, organizování vlastních učebních činností. K tomu jsou 

domácí úkoly vhodným prostředkem. Jen je třeba s ním umět v tom smyslu pracovat.“34 

Zajímavým přístupem je tzv. „obrácená třída“. U této výukové metody je výklad nové 

látky přesunut do domácí přípravy a procvičování se odehrává ve škole. Žáci doma 

například shlédnou video, kde učitel vysvětluje nějakou matematickou operaci nebo nové 

gramatické pravidlo. Do školy pak žáci přicházejí s doplňujícími otázkami a za 

přítomnosti učitele si novou látku procvičují na příkladech. Výhodou je, že učitel má 

možnost žáky individuálně obcházet a pomáhat jim v situacích, které jim nejsou úplně 

jasné. Nehrozí tedy, že by se žák ocitl v bezradné situaci, což se v případě klasického 

procvičování doma může stát. 

Už Jan Amos Komenský (1947) zastával názor, že by žák neměl být ponechán bez 

učitelovy pomoci. Komenský pojednává o tom, jak má učitel své žáky dobře vyučovati, 

nikoli o samostatné domácí přípravě žáků. Komenský obšírně popisuje, jak lidská mysl 

má ráda věci uspořádané a pospojované v řetěz, ráda vidí drobné cíle, kterých může 

dosáhnout a dychtí po nových článcích řetězu, které by se daly připojit. Vše se má učit za 

přítomnosti učitelovy a nic nemá být ponecháno učení v soukromí, jež vysává síly; žáka 

prý děsí pomyšlení, že je opuštěn a ponechán sám sobě. Přesto lze předpokládat, že 

můžeme jeho poučky, které se týkají organizace času, uplatnit i v sebevzdělávání. 

1.2.10 Další související pojmy 

Metakognice 

„Metakognice je tradičně vymezována jako jedincovo poznávání vlastních kognitivních 

procesů, jejich vědomé kontrolování a řízení.“35 Metakognice je také nejvyšší úroveň 

znalostní dimenze revidované Bloomovy taxonomie. Učitelé by měli dbát nejen na to, 

                                                 
33 90 % žáků zvládne 90 % učiva, zajistíme-li jim adekvátní pomoc a dostatek času 
34 KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4. 
s. 409 
35 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 169 
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aby si jejich žáci osvojili znalosti faktů, pojmů a procesů. Je potřeba podporovat žáky 

v přemýšlení o svém myšlení a v učení se, jak se efektivně učit. 

Autoregulace učení 

Žák se stává „aktivní aktérem svého vlastního procesu učení jak po stránce činností a 

motivační, tak metakognitivní. Snaží se přitom dosáhnout určitých cílů (…), iniciuje a řídí 

své vlastní úsilí, používá specifických strategií učení.“36 

Strategie učení 

Strategie učení jsou postupy, jimiž žák uskutečňuje určitý plán při řešení úlohy. Součástí 

strategie je vědomí, čeho chceme dosáhnout, a čeho se chceme naopak vyvarovat.37 

Studijní výsledky 

Studijní výsledky je pojem, který zahrnuje široký fenomén, který nelze postihnout pouze 

známkami. Není snadné ani přesně vymezit, jakého úspěchu bylo vlastně dosaženo a co 

všechno na to mělo/nemělo vliv. Intervenujících proměnných je mnoho. 

Mareš (1998) shromáždil pohledy různých autorů na vzájemné vztahy pojmů: učební styl, 

kognitivní styl, učební taktika, učební strategie a další. To vše má vliv na žákův přístup 

k učení a posléze i na jeho výsledky. Významnou roli hraje také žákova školská zdatnost, 

motivace a další faktory. Tato diplomová práce se však zaměřuje výhradně na jevy 

související s plánováním času. 

1.3 Time management v kurikulárních dokumentech 

Mareš (1998) říká, že škola na přelomu tisíciletí nemůže žáky učit pouze učivo, které 

časem zastarává, „ale především je vést k tomu, aby se naučili, jak se mají učit a jak mají 

sami řídit své učení“38. Mareš vyjadřuje naději, že časem se snad toto téma dostane 

kurikula. 

                                                 
36 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 173 
37 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 58 
38 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 173 
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Mareš (1998) uvádí předpoklady autoregulace u žáků. Říká, že kompetence 

k autoregulaci učení je v žákovi již uložena jako potencialita. Škola má povinnost svým 

žákům pomoci tuto kompetenci rozvinout. Je potřeba učinit žáka vnímavějším k procesu 

učení. Tak si žák uvědomí, co vlastně dělá, když se učí, a lépe rozliší funkční styly učení 

od těch, které mu takové výsledky nepřinášejí.39 Plánování času patří mezi autoregulační 

aktivity.40 

Kdy žáky začít vést k autoregulaci učení? Mezi 6. a 12. rokem mají žáci velmi senzitivní 

období pro osvojení si autoregulačních strategií. Některé složky „jáství“, jako 

sebeposuzování, se více rozvíjejí až po 8. roku věku dítěte. Současně platí, že spontánně 

se procesy sebemonitorování potřebné k opravdové autoregulaci u dětí do 14 let většinou 

nevyskytují. „Nácvik autoregulace učení v elementární podobě by (…) mohl začít – jak 

se zdá – na konci prvního stupně základní školy či na přechodu mezi prvním a druhým 

stupněm základní školy.“41 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pro 

gymnaziální vzdělávání (RVP G) počítají s tím, že by si žák měl osvojit plánovací a 

organizační dovednosti, které mu mají pomoci řídit vlastní učení. 

1.3.1 RVP ZV 

Klíčové kompetence 

České RVP definuje 6 klíčových kompetencí: 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanská 

 Kompetence pracovní 

                                                 
39 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 174 
40 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 184 
41 MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-246-7. 
s. 184 
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Na téma plánování vlastního učení se zaměřuje zejména „kompetence k učení“. 

RVP ZV v kompetenci k učení uvádí: „Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a 

využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.“42 

V dalších bodech je zmíněna i potřeba informační gramotnosti a kritického myšlení. 

Poslední bod definující kompetenci k učení zní: „poznává smysl a cíl učení, má pozitivní 

vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, 

naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutuje o nich“43 

Vzdělávací oblasti 

RVP definuje 9 vzdělávacích oblastí. Každá vzdělávací oblast může být tvořena jedním 

oborem, nebo více příbuznými obory. 

 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí 

jazyk) 

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

 Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

 Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

 Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

 Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ je část „Člověk a jeho zdraví“. V této části je 

mezi očekávanými výstupy pro 2. období uvedeno: „[žák] účelně plánuje svůj čas pro 

                                                 
42 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/, s. 10 
43 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/, s. 10 

http://www.msmt.cz/file/43792/
http://www.msmt.cz/file/43792/
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učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky 

jiných osob“44. 

Průřezová témata 

Vedle šesti klíčových kompetencí a devíti vzdělávacích oblastí používá RVP ještě pojem 

průřezová témata, kterých v etapě ZV vymezuje šest: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

V průřezovém tématu Mediální výchova je tematický okruh Práce v realizačním týmu. I 

zde se předpokládá schopnost časového plánování. „Práce v realizačním týmu – redakce 

školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam 

různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v 

týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; 

faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce.“45 

1.3.2 Příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání 

Příručka Klíčové kompetence v ZV byla vydána jako inspirace a má pomoci týmům 

učitelů, kteří pracují s klíčovými kompetencemi uvedenými v RVP ZV, při tvorbě 

vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). 

Příručka rozpracovává všechny kompetence do podoby očekávaných výstupů na konci 5. 

a 9. ročníku a tyto kompetence podle svých slov tzv. rozbaluje. Formulace očekávaných 

vzdělávacích výstupů jsou stále ještě hodně obecné, protože je snaha, přenechat konkrétní 

podobu na učitelích sestavujících ŠVP. 

  

                                                 
44 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/, s. 49 
45 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/, s. 140 
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Ke každé kompetenci je pro inspiraci vypracovaná ukázková lekce. 

Některé body z navržených očekávaných výstupů 5. a 9. ročníku se týkají tématu 

plánování učení a time managementu. Jejich výběr obsahuje Tabulka 1. 

Tabulka 1: Rozbalená klíčová kompetence k učení – výběr očekávaných výstupů46 

 5. ročník 9. ročník 

1.3  

 

− potřebuje-li se poradit, dohodne se 

na podmínkách (místo, čas, doba 

trvání), pokud dotyčná osoba 

(spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce 

či nemůže ihned 

− pozná, kdy je pro učení vhodné 

spolupracovat a komunikovat, a kdy se 

naopak izolovat 

1.4 − ve škole dodržuje přestávky a 

nevyplňuje je doháněním zmeškané 

práce nebo domácích úkolů; 

na vyučování se připravuje průběžně a 

vhodně střídá přípravu s odpočinkem a 

relaxací 

− dodržuje psychohygienu učení – 

během učení a domácí přípravy 

pravidelně a dle svých potřeb relaxuje 

způsobem, který jemu samotnému 

vyhovuje 

1.14  

 

 

− rozliší stěžejní cíle od těch méně 

důležitých a předem si rozvrhne čas na 

potřebnou přípravu; 

plánuje své učení 

Pracuje s týdenním plánem. 

− pro své učení samostatně zvolí cíl na 

základě vlastních priorit (např. budoucí 

studium, zaměstnání, záliby, prospěch) 

a dobře svou volbu zdůvodní; 

přijme za něj i za svůj postup osobní 

zodpovědnost; 

určí časový výhled a vystaví plán 

postupu učení 

 

  

                                                 
46 Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-
87000-07-6. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-
kompetence, s. 20-25 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
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Také v poslední klíčové kompetenci – kompetenci pracovní, je zahrnuta oblast plánování. 

Vybrané body, které se vztahují k time managementu, obsahuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Rozbalená klíčová kompetence pracovní – výběr očekávaných výstupů47 

 5. ročník 9. ročník 

6.1  − naplánuje s pomocí učitele dílčí 

činnosti nutné ke splnění úkolu a 

s pomocí učitele stanoví čas na jejich 

realizaci 

 

− naplánuje práci do jednotlivých kroků 

6.2  

 

− reflektuje, zda měl dost nebo málo 

času na práci a jak čas využil 

 

− na základě kontextu odhaduje 

realisticky čas nutný ke splnění daného 

úkolu, zpětně reflektuje vlastní odhady 

6.7  

 

− při práci sleduje termín splnění úkolu, 

zohlední doporučení ohledně dodržení 

termínu 

− úkoly plní ve stanoveném termínu; v 

průběhu plnění úkolu kontroluje 

dodržení termínu splnění  

 

Jako příklad rozvíjení pracovní kompetence slouží ukázková lekce Životopis stromu 

(celoroční projekt v rámci vyučovacího předmětu Přírodopis).48 

Ukázkové lekce jsou sestavené tak, že vedle hlavních a dílčích cílů na oborové úrovni 

obsahují vždy také cíle na úrovni kompetenční. Jedním z takových cílů u pracovní 

kompetence může být typicky tento: 

                                                 
47 Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-
87000-07-6. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-
kompetence, s. 61-66 
48 Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-
87000-07-6. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-
kompetence, s. 66-74 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
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 „Naplánuje práci do jednotlivých kroků (žák vytvoří časový harmonogram práce 

na celém projektu, v rámci jedné vyučovací jednotky naplánuje práci ve skupině 

a její postup).“49 

1.3.3 RVP G 

RVP pro gymnázia se od RVP ZV liší nejen po stránce obsahové a vyšších nároků na 

žáky, ale také trochu mění strukturu. 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení předpokládá, že žák: 

 „své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako 

prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; 

 efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a 

informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces 

vlastního učení a myšlení; 

 kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá 

při svém studiu a praxi; 

 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, 

radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro 

další práci.“50 

Kompetence pracovní je v RVP G přejmenována na kompetenci k podnikavosti. Mezi 

jejími očekávanými výstupy se time managementu dotýká následující bod: 

 „[Žák] usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí 

dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje 

zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu.“51 

                                                 
49 Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-
87000-07-6. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-
kompetence, s. 67 
50 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2007 [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
z: http://www.nuv.cz/file/159, s. 9 
51 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2007 [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
z: http://www.nuv.cz/file/159, s. 11 
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Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblasti pro gymnázia navazují na vzdělávací oblasti ze základního vzdělávání. 

Je jich pouze osm, protože oproti ZV zde chybí vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 

 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí 

jazyk); 

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace); 

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); 

 Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie); 

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce); 

 Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); 

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); 

 Informatika a informační a komunikační technologie (Informatika a informační a 

komunikační technologie). 

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je v části Trh práce a profesní volba 

definován očekávaný výstup: 

 „[žák] reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený 

pracovní rozvrh s ohledem na své osobní vztahy“52 

V obsahu učiva je pak uveden osobní management a je zde explicitně zmiňován i time 

management. 

 „osobní management – plánování osobní práce, time management, zaměstnání a 

mezilidské vztahy, zaměstnání a rodina, workholismus“53 

Průřezová témata 

RVP ZV obsahovalo šest průřezových témat. Průřezová témata v RVP G jsou stejná, ale 

chybí zde průřezové téma Výchova demokratického občana. 

V průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova je tematický okruh Seberegulace, 

organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, který obsahuje bod: 

                                                 
52 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
z: http://www.nuv.cz/file/159, s. 48 
53 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
z: http://www.nuv.cz/file/159, s. 48 
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 „jak jsem schopna/schopen si organizovat čas“54 

1.3.4 Příručka Klíčové kompetence na gymnáziu (2008) 

Příručka má učitelům pomoci zařadit rozvíjení klíčových kompetencí do výuky. Každá 

kompetence je rozepsána do konkrétnějších výstupů, aby si učitelé lépe představili, co se 

pod jejím názvem skrývá. Očekávaná úroveň žákových kompetencí na konci 

gymnaziálního vzdělávání je tak relativně podrobně popsána v mnoha bodech. Učitelé 

mohou přemýšlet, jak jednotlivé vědomosti, dovednosti a postoje u žáků rozvíjet. Aby 

byla pro učitele práce s kompetencemi ve výuce ještě snazší, příručka nabízí ukázkové 

lekce, ke každé kompetenci. Tyto lekce slouží jako inspirace pro učitelské přípravy. 

Klíčová kompetence k učení 

První část klíčové kompetence k učení, která říká, že žák: „Své učení a pracovní činnost 

si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní 

rozvoj“.55 Příručka k této části nabízí šest konkrétněji definovaných bodů. 

V podobě této příručky mají učitelé v rukou perfektní orientační pomůcku, díky které 

jasně vidí, co z oblasti time managementu by u svých žáků mohli a měli rozvíjet. Hovoří 

se zde mj. o časovém rozvrhu, o prioritizování činností, o kolísání výkonnosti během dne 

(viz Křivka denní výkonnosti). 

Žák si sestavuje časový rozvrh tak, aby se učil co nejefektivněji. 

Pokud se mu ve stejný čas kryje více možných aktivit, dokáže volit ty z dlouhodobého 

hlediska nejdůležitější a odložit zábavu na později. 

Žák si má umět sestavit plán dlouhodobého projektu a poté jej dodržet. Při plánování musí 

počítat s rezervami kvůli možným komplikacím v každé části práce na projektu. 

I když žák pracuje nejraději pod tlakem a vypracovává úkoly na poslední chvíli, měl by 

si práci na projektu rovnoměrně rozložit do celého období. 

                                                 
54 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
z: http://www.nuv.cz/file/159, s. 68 
55 Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-87000-20-
5. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence, s. 13 
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V pátém bodu se píše o tom, že by žák měl vědomě rozvíjet schopnosti, které mu 

pomohou zefektivnit učení v budoucnu. „Osvojí si například pomocí kurzu na počítači 

psaní všemi deseti, protože ví, že mu to při učení a činnostech s ním spojených ušetří 

mnoho času a námahy.“56 

Zajímavý je šestý bod vysvětlující, že žák přebírá zodpovědnost za své učení. Kromě rad, 

aby si žák sám navrhl náhradní práci za nevypracovaný úkol, nebo aby odevzdával úkoly 

včas, je zde také doporučení, aby se nebál pokusit se zefektivnit výuku vedenou učitelem. 

„Když má pocit, že výuka určité látky není efektivní nebo že mu nedává dobrý smysl, 

konzultuje to s učitelem a hledá způsob, jak vynaložený čas nad učením ve škole i doma 

lépe zhodnotit.“57 

Další částí klíčové kompetence k učení je: „Efektivně využívá různé strategie učení k 

získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, 

reflektuje proces vlastního učení a myšlení“. Zde jsou body, které se sice vztahují 

k efektivitě učení – k metodám a strategiím, ale už ne přímo k časové organizaci učení, 

na který se zaměřuje tato diplomová práce. 

Klíčová kompetence sociální a personální 

V rámci této kompetence také některé z navržených bodů vyžadují žákovu schopnost 

plánování. Kromě plánování práce na dlouhodobých úkolech a plánování dosahování 

svých dlouhodobých cílů je zde také zmínka o prioritách a o tom, že žák „Plánuje tak, 

aby stihl jak to, co ho baví, tak i své povinnosti.“58 

Klíčová kompetence k podnikavosti 

Time managementu se zde dotýká bod, který implicitně upozorňuje na skutečnost, že žák 

na své činnosti nemá neomezené množství času. „Umí si rozvrhnout svou práci a řešení 

úkolů tak, aby dosáhl cíle, a přitom ho řešení úkolu nestálo neúměrně času a sil.“59 

                                                 
56 Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-87000-20-
5. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence, s. 13 
57 Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-87000-20-
5. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence, s. 13 
58 Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-87000-20-
5. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence, s. 73 
59 Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 2007, ISBN 978-80-87000-20-
5. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence, s. 122 
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1.3.5 RVP SOV 

Střední odborné vzdělávání má pro každý obor speciálně upravené RVP. RVP SOV má 

těchto devět vzdělávacích oblastí: 

 Jazykové vzdělávání a komunikace 

 Společenskovědní vzdělávání 

 Přírodovědné vzdělávání 

 Matematické vzdělávání 

 Estetické vzdělávání 

 Vzdělávání pro zdraví 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

 Ekonomické vzdělávání 

 Odborné vzdělávání 

Některé obory mají v oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

uvedeno učivo „Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové 

možnosti Internetu“. V rámci tohoto učiva je vedle ovládání e-mailu, chatu, 

videokonference, FTP a dalších schopností uvedeno „organizování času a plánování“. 

Vzdělávacím výstupem je, že žák: „využívá nástroje pro organizování a plánování 

(specializované SW nástroje, případně jako další funkce sofistikovaného poštovního 

klienta)“60. 

1.4 Metody efektivního učení a zvládání úkolů 

1.4.1 Jan Ámos Komenský a jeho Analytická didaktika 

Jan Ámos Komenský ve svém mistrném díle Analytická didaktika uvádí řadu pouček, 

z nichž některé se přímo vztahují k tématu time managemtu.61 

                                                 
60 Např.: RVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, s. 33 nebo RVP 41-44-L/51 Zahradnictví, s. 33 
61 KOMENSKÝ, Jan Amos. Analytická didaktika. V Praze: Státní nakladatelství, 1947. 



37 

 

„Poučka LXXIII. Vše dlouhé nechť je rozděleno určitými úseky a nechť je 

vyřizován jeden po druhém.“ 

Komenský říká, že při dělení učiva na menší úseky musíme přihlížet k silám žáka a 

k času, ve kterém je potřeba daný kousek učiva projít. 

„Poučka XCIV. Nic než jedno v jednom čase.“ 

Zde se Komenský jasně vyslovuje proti multitaskingu. Žák, který koná více věcí 

současné, prý nemůže žádnou z nich dělat správně. 

„Poučka CLVII. V časových lhůtách přísně vymezených nesmíš konati nic, krom 

toho, co je nejnezbytnější.“ 

V Komenského myšlence časových přesně vymezených lhůt vidíme souvislost 

s technikami pomodoro a timeboxing. 

„Poučka CLIX. Přímo za cílem, oklikám se vždy vyhýbej!“ 

Komenský, podobně jako dnešní motivační kouči, vyzývá ke sledování svých cílů. 

Dokonce se odvolává na Senekův výrok: „Hleď na cíl a upustíš od zbytečností.“ 

Komenský hlásal, že učitel má učinit učivo co nejsnazší, aby to žákovi šlo jakoby samo. 

Viz následující poučky. 

„Poučka CLX. Co může vzniknouti menším počtem prostředků, nemá zapotřebí 

většího počtu prostředků.“ 

„Poučka CLXI. Nechť jsou všechny prostředky připraveny a nechť jsou po ruce.“ 

„Poučka CLXII. Vždy postupně, nikdy skokem.“ 

„Odtud ono pravdivé paradoxní rčení: ‚Mnozí byli by přišli k cíli rychleji, kdyby byli šli 

pomaleji.‘“62 

                                                 
62 KOMENSKÝ, Jan Amos. Analytická didaktika. V Praze: Státní nakladatelství, 1947. 
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„Poučka CLXIII. Věci, jsoucí ve vzájemném vztahu, vždy současně.“ 

„Poučka CLIV. Nepřetržitě postupovati znamená činiti znatelný postup.“ 

V této poučce Komenský pamatuje na to, že učení je dlouhodobá činnost. Jeho rady si 

mohou žáci vzít k srdci, když stojí před dlouhodobým úkolem. Komenský píše, že není 

třeba dělat činnosti rychleji, důležité je postupovat nepřetržitě. 

„Abys tedy dosáhl cíle, není třeba násilí, nýbrž nepřetržité píle, aby totiž nebyl v celé 

době učení: 

1. Jediný den bez práce 

2. Jediná hodina bez nového úkolu 

3. Nezanecháno nic z toho, co jsi začal, leda dokončené. (Je těžší naplnit sud 

vodou po kapkách, než lít vodu nepřetržitě.) 

4. Nikdy tedy nesmíš bráti současně více látky, než kolik je možno zdolati jedním 

útokem. 

5. Vykonané již nekonej. (Opakování však nesmí býti zanedbáváno…)“63 

1.4.2 Co k time managementu říká informatika 

Christian a Griffiths (2017) představili řadu problémů, které běžně řeší lidé ve svém 

každodenním životě, a poukázali na jejich podobnost s problémy, které řeší počítače. 

Vzhledem k tomu, že informatici už několik desetiletí vymýšlejí efektivní algoritmy pro 

počítače a obor „vědecké řízení“ existuje dokonce již od průmyslové revoluce, na mnoho 

problému již bylo nalezeno optimální řešení. Člověk proto nemusí objevovat objevené, 

ale může rovnou využít tyto poznatky ze světa strojů ve svém životě. „Optimální využití 

času během celého dne může pro člověka představovat výzvu, ale počítače všude kolem 

nás využívají hravě každou milisekundu. Z jejich postupů se můžeme mnoho naučit.“64 

Selmer Johnson se v roce 1954 zabýval optimalizací spolupráce dvou strojů, kde ten 

druhý čeká na výsledky práce toho prvního (např. tiskárna a vazač knih, pračka a sušička). 

Přišel na to, že je potřeba úlohy seřadit pokud možno tak, aby první stroj zpracovával 

nejprve časově méně náročné úlohy a postupně přecházel k těm náročnějším (např. 

nejprve prát méně znečištěné prádlo). Druhý stroj by měl dostávat úkoly v opačném 

                                                 
63 KOMENSKÝ, Jan Amos. Analytická didaktika. V Praze: Státní nakladatelství, 1947. 
64 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 11 
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pořadí. Nejprve ty časově náročnější a postupně se dostávat k těm snazším (např. nejprve 

sušit větší objem prádla). Díky této strategii se maximalizuje doba, ve které pracují oba 

stroje současně a minimalizují se prostoje. Kromě konkrétního řešení daného problému 

jeho práce také ukázala, že „plánování lze vyjádřit algoritmicky, a za druhé – existují 

optimální řešení časového plánování“65. To je dobrá zpráva pro všechny studenty, kteří 

si chtějí efektivně zorganizovat své úkoly. Základní algoritmy plánování si popíšeme 

v tomto článku. 

Existují však také problémy, u kterých bylo dokázáno, že na ně optimální algoritmus 

prostě neexistuje. Dále jsou zde problémy, které by snad měly mít optimální řešení, ale 

jeho hledání je příliš časově náročné. V praktickém životě strojů i lidí hraje čas velmi 

podstatnou roli. U této skupiny problémů je tedy většinou lepší zvolit alespoň nějaké 

řešení a prostě úkol splnit, než strávit neúměrně mnoho času snahou o nalezení 

optimálního řešení. „Život je plný problémů, které jsou prostě složité. Chyby lidí často 

vypovídají více o vnitřních úskalích problému, než o omylnosti lidského mozku.“66 Lidský 

mozek je úžasný, zvládá se rozhodovat rychle i pracovat s neúplnými informacemi. Nyní 

už je dokázáno, že není jeho chyba, když nenajde vždy optimální řešení každého 

problému.  

Když má student seznam úkolů ke splnění, klade si otázku, v jakém pořadí je splnit. Pro 

začátek je zajímavé si uvědomit, že „Máte-li pouze jeden stroj (vás samotné) a chcete 

dokončit všechny své úkoly, jakékoli pořadí úkolů vás zavede ke stejnému množství 

času.“67 Proč tedy plánovat nějaký harmonogram, používat diář, prioritizovat úkoly? 

Proč jednoduše nevzít svůj to-do list a nesplnit úkoly jeden po druhém v pořadí, ve kterém 

jsou napsané nebo v nějakém náhodném? Aby bylo možno určit, který systém řazení 

úkolů je nejefektivnější, musí se nejprve stanovit cíl. Různé cíle vyžadují různé metody, 

                                                 
65 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 123 
66 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 14 
67 CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život: jak využít počítačové algoritmy při 
každodenním rozhodování. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 
978-80-7555-037-8. s. 124 
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jako různé počasí vyžaduje různé oblečení. Existují dvě základní strategie. Jedna se 

nazývá „nejbližší termín splnění“ a druhá „nejkratší doba zpracování“. 

Nejbližší termín splnění 

Strategii nazvanou „nejbližší termín splnění“ je vhodné používat tehdy, když chceme 

„minimalizovat maximální zpoždění“. „Začněte s úkolem s nejbližším termínem 

dokončení a propracujte se k tomu s nejvzdálenějším termínem.“68 Je to poměrně 

intuitivní strategie a zároveň optimální pro daný cíl – „odevzdávat všechny úkoly co 

nejvíce včas“. 

Nejkratší doba zpracování 

Strategii „nejkratší doba zpracování“ je vhodné používat tehdy, když chceme snížit 

„součet časů dokončení“. „U rozvrhování pro jeden stroj jsme zmínili, že nijak nemůžeme 

změnit dobu potřebnou k dokončení všechny našich úkolů. Představuje-li však například 

každý úkol čekajícího klienta, pak existuje způsob, jak zabrat co nejméně jejich 

společného času.“69 Názorným příkladem může být fronta v supermarketu. Prodavačce 

bude trvat stejně dlouho obsloužit zákazníky, ať se tito seřadí u pokladny v libovolném 

pořadí. Ovšem celkový čas zákazníků strávený čekáním se dá velmi výrazně zredukovat. 

Když stojíte s jedním jablkem ve frontě za člověkem s plným nákupním košíkem, strávíte 

tam oba celou dobu potřebnou k namarkování obsahu toho košíku. Když vás však 

zákazník před vámi ochotně pustí před sebe, jeho zdržení bude minimální a celkový 

čekací čas vás obou dohromady se výrazně zkrátí. V seznamu úkolů se tato strategie 

uplatňuje tak, že úkoly seřadíte podle časové náročnosti a splníte je od těch 

nejjednodušších.  

Důležitým poznatkem je fakt, že ne všechny úkoly mají stejnou váhu. Občas je prostě 

potřeba hasit požár či řešit jiný vysoce naléhavý úkol. Je to o prioritách. Hovoříme o tom, 

že úkoly mají různou váhu. „Ačkoli může být těžké přiřadit každému z vašich denních 
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úkolů určitý stupeň důležitosti, tato strategie i přesto poskytuje pěkné nepsané pravidlo: 

Upřednostňovat dvakrát delší úkol pouze v případě, že je dvakrát důležitější.“70 

To byly dva základní přístupy k organizaci úkolů. Většina ostatních metod z nich vychází 

a různě je doplňuje a rozšiřuje. 

Existuje zde několik problémů, které mohou zavést plánovací algoritmus do nepříjemné 

situace. Kdyby se počítač nebo člověk striktně řídil strategií „nejkratší doba zpracování“, 

mohl by být snadno zahlcen drobnými nepodstatnými úkoly a k těm důležitějším a časově 

náročnějším by se nemusel nikdy dostat. Již víme, že tomu lze snadno předejít přidáním 

váhy důležitým úkolům a poté je upřednostňovat před těmi úkoly, které jsou sice kratší, 

ale současně méně důležité. Ovšem zde se skrývá další nebezpečí. Někdy se stane, že 

zdánlivě malicherný, nesplněný úkol (umýt nádobí) blokuje zdroje (hrnce) potřebné pro 

vykonání podstatného úkolu (uvařit). Tento problém se nazývá „inverze priority“ a jeho 

řešením je „dědičnost priority“. „Zjistí-li se, že úkol s nízkou prioritou blokuje zdroj 

s vysokou prioritou, z nízkoprioritní úlohy by se měla okamžitě stát nejdůležitější úloha 

systému, která ‚zdědí‘ prioritu blokovaného úkolu.“71 

Pokud jsou v seznamu úkolů navíc takové úkoly, které nemohou začít před určitým 

datem, případně musí být vykonány v určitou denní dobu, přestává být možné použít 

k sestavení optimálního harmonogramu nějaký přímočarý algoritmus. „Většina 

plánovacích problémů nemá žádné rychlé řešení. Máte-li pocit, že dokonalé plánování 

harmonogramu je neskutečně vyčerpávající, možná je to tím, že je opravdu neskutečně 

vyčerpávající. Nicméně, algoritmy, jež jsme probrali, představují často výchozí bod pro 

řešení takových těžkých problémů – když už ne dokonalé, tak alespoň nejlepší možné 

v rámci očekávání.“72 

Žák může využít poznatky informatiky k efektivnímu plánování svých úkolů. Nadějí mu 

může být, že pravděpodobně nejlepší strategie již byla objevena – stačí ji tedy s klidným 
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svědomím používat. „Velmi dobrým kandidátem na nejlepší univerzální plánovací 

strategii navzdory nejistotě je ve skutečnosti vážená verze nejkratší doby zpracování. (…) 

Kdykoli dorazí další kus práce, podělte její důležitost časem potřebným k jejímu 

dokončení. Je-li toto číslo vyšší než u právě prováděné úlohy, přeskočte k novému úkolu; 

v opačném případě setrvejte u stávajícího. (…) Za určitých předpokladů neminimalizuje 

pouze součet vážených časů dokončení, jak bychom mohli čekat, ale také součet vah 

zpožděných úkolů a součet vážené zpožděnosti takových úkolů.“73 

Je v pořádku, že dlouhodobé a zároveň hodně důležité úkoly jsou v popředí pozornosti, a 

že se mezitím najde čas „odskočit si“ ke kratším aktuálním úkolům. Bezbřehé 

následování této výborné strategie by však mohlo vést do další slepé uličky, kterou jistě 

z vlastní zkušenosti znají chroničtí prokrastinátoři i všichni ti, kteří se neustále nechávají 

vyrušovat od soustředěné práce notifikacemi svých zařízení. „Kdykoli přeskočíte 

z jednoho úkolu k druhému, zaplatíte za to daň, ve světě informatiky známou pod názvem 

přepnutí kontextu. (…) Jde o metapráci. Každé přepnutí kontextu je ztráta času.“74 Pokud 

například programujete nebo píšete odbornou práci, potřebuje na začátku každého 

pracovního bloku určité množství času, abyste se podívali, kde jste vlastně skončili. Je 

potřeba „nahrát“ aktuální stav práce do vaší „operační paměti“ v mozku. Když se počítači 

stane, že neustále přepíná mezi mnoha úkoly a nemá čas na nich pracovat, nazývá se tento 

stav „thrashing“. To samé se děje i člověku, který „chodí od jednoho ke druhému“ a jeho 

práce stojí. „Ve stavu thrashingu se v zásadě nijak neposouváte, takže dokonce i 

provádění úkolů ve špatném pořadí je lepší než nedělání ničeho.“75 

Je potřeba najít rovnováhu mezi reaktivitou a výkonem. Odpovídat ihned na každou 

doručenou zprávu je znakem vysoké reaktivity, ale výkon se ztrácí. Věnovat se bez 

přerušení jedné práci je efektivní z hlediska výkonu, ale přestat komunikovat s okolím 

nelze úplně. Otázka tedy zní, jak zachovat dobrý výkon a současně přiměřeně rychlou 
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reaktivitu. „Zajištění minimálního množství času k vynaložení na jakýkoli úkol zabraňuje 

přílišnému lpění na reaktivitě a úplnému vyřazení výkonu. (…) Metody jako ‚time-boxing‘ 

(používání časových okének) nebo ‚technika pomodoro‘, kdy doslova nastavíte 

kuchyňskou minutku a věnujete se určité činnosti, dokud vám nevyprší čas, jsou jedním 

ze ztělesnění této myšlenky.“76 S těmito technikami se pojí tzv. „konsolidace přerušení“. 

Příkladem je třeba otevření e-mailové schránky jednou za den a zodpovězení všech 

nových zpráv „jednou ranou“. U timeboxingu a pomodoro je vyhrazený „hájený“ čas, 

kdy na vás nesmí nikdo „útočit“. Novinky na sociálních sítích si zkontrolujete všechny 

v rámci předem naplánované přestávky. 

Plná hlava myšlenek na nesplněné úkoly, které nesmíme vynechat, nám energii nedodá. 

Proto je lepší si je sepsat. Ať už si vystačíme s prostým papírem a tužkou, nebo nám 

vyhovují spíše elektronické plánovače, je potřeba pamatovat na to, že přílišné kochání se 

dokonale zpracovaným seznamem úkolů nebo grafy v aplikacích nás dopředu taky 

neposune. Nezapomínejme na fakt, že efektivně si naplánovat harmonogram úkolů na 

další den nebo týden je samo o sobě také úkol a to časově poměrně náročný. Neztrácejme 

s ním proto neúměrné množství času a s klidným svědomím se hlavně co nejdříve pusťme 

do plnění svých úkolů. A pokud nás svádí multitasking, vezměme si příklad z počítačů a 

vyhraďme si na každou činnost vždy alespoň minimální množství času, kdy se jí budeme 

opravdu věnovat, abychom neuvízli v pasti neustálého přepínání pozornosti a náš výkon 

se úplně neztratil. 

1.4.3 Softwarové aplikace 

„Studenti s nejlepším výkonem prý bývají ti, kteří jsou vnitřně motivovaní a mají rádi 

učení za účelem učení. Na přednáškách si dělají poznámky ne proto, že musí, ale proto, 

že chtějí. Sami si stanovují cíle a hlídají si jejich zodpovědné dosahování. Ale stejně, 

všichni víme, jak je snadné ztratit koncentraci, pokud nemáte něco, co vás udrží na 

správné cestě.“77 
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Dnes vzniká mnoho softwarových nástrojů, které mají uživateli pomoci organizovat si 

čas a mít přehled ve svých úkolech. Následuje stručné představení těch zřejmě nejlepších 

aplikací tohoto zaměření. Další výčet je v příloze této práce. 

Některé aplikace se používají přes web, kde si uživatel musí zaregistrovat účet. Některé 

aplikace fungují i off-line a synchronizují záznamy mezi zařízeními. Některé umožňují 

sdílení svých záznamů přátelům. Ty zaměřené na plánování větších projektů zase běžně 

umožňují spolupráci více lidí. Některé aplikace jsou dostupné úplně zdarma, některé 

nabízejí placenou verzi s přidanými funkcemi, jiné požadují pravidelný poplatek. 

myHomework Student Planner 

Aplikace nabízí kalendář ke sledování termínů různých aktivit. Těmi mohou být například 

úkoly, větší projekty a zkoušky. Když se blíží termín, dává aplikace upozornění, aby se 

uživatel nezapomněl na danou aktivitu připravit. Záznamy jsou synchronizovány mezi 

zařízeními. 

Platformy: iPad, iPhone, Android Tablets, Kindle, Android Phones, Windows, Mac & 

Chromebook 

Web: https://myhomeworkapp.com/ 

Trello 

Trello je oblíbený nástroj pro sledování vývoje projektů. Nabízí přehlednou nástěnku 

s připnutými kartami, kde jsou zařazené jednotlivé úkoly podle toho, v jaké fázi 

zpracování právě jsou. Základní kategorie jsou tyto: dobré nápady, seznam úkolů 

k vykonání, úkoly, na kterých se aktuálně pracuje a hotové úkoly (ideas, to-do, doing, 

done). Pokud s úkolem pokročíte, stačí ho na nástěnce myší přesunout z jedné karty na 

druhou. Díky tomu si lze velice snadno udržet přehled nad všemi částmi i u rozsáhlejšího 

projektu. Aplikace podporuje spolupráci na projektu s více lidmi. 

Platformy: prohlížeč, iOS, Android 

Web: https://trello.com/home 

Evernote 

Tato aplikace se specializuje na nástroje, které uživateli umožňují zachytit jeho myšlenky 

a poznámky. V poznámkách lze snadno kombinovat například online odkazy a webové 

https://myhomeworkapp.com/
https://trello.com/home
https://trello.com/home
https://evernote.com/
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výstřižky se zvukovými nahrávkami, videi, pdf soubory, ručně psanými poznámkami a 

ještě mnoha jinými formáty. 

Platformy: prohlížeč, iOS, Android, lze stáhnout i jako desktopovou aplikaci do Windows 

Web: https://evernote.com/ 

GoalsOnTrack 

Aplikace pomáhá uživateli, aby jeho cíle byly SMART (specific, measurable, achievable, 

realistic, time-bound). Aplikace umožňuje dělení větších cílů na menší. Další 

funkcionality jsou například psaní poznámek a sledování svého pokroku offline. 

Platformy: Web, iOS 

Web: https://www.goalsontrack.com/ 

Lifetick 

Lifetick se podobně jako aplikace GoalsOnTrack zaměřuje na SMART cíle, ale nabízí 

podrobné grafy a další vizualizační nástroje, takže ji ocení ti, kteří chtějí své cíle sledovat 

velmi detailně. Lifetick nabízí funkčně omezenou verzi zdarma, placenou plnou verzi a 

několik placených verzí pro rodiny, školy a firmy. 

Platformy: Web 

Web: https://lifetick.com/ 

Toodledo 

V této aplikaci může uživatel vytvářet seznamy úkolů a ty poté sdílet se svými přáteli. 

Nápad vychází ze zkušenosti, že blízcí lidé dokáží přimět člověka k zodpovědnému 

plnění svých povinností lépe než jakýkoli software. Uživatel může označit, které cíle jsou 

pro něj nejdůležitější. 

Platformy: Web, iOS, Android 

Web: https://www.toodledo.com/ 

https://evernote.com/
https://www.goalsontrack.com/
https://lifetick.com/
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Habit List 

Tato aplikace se zaměřuje na pomoc s odstraněním špatných návyků a osvojením těch 

žádoucích. Studenti mohou sledovat, jak se svých návyků drží. Zobrazit je možné data za 

týden, za měsíc a za celou dobu používání. 

Tzv. „habit trackery“ jsou též součástí moderních plánovacích diářů. Jde o stejný princip, 

který je minimálně českému čtenáři dobře znám jako „modrý život“ z knih Jaroslava 

Foglara. 

Tuto aplikaci je vhodné používat současně s nějakou jinou – potom můžete sledovat, jak 

vám změna návyků pomáhá dosahovat vašich cílů. Konkrétně tato aplikace je dostupná 

pouze v App Store, ale habit tracker je dnes běžně přítomný i v jiných plánovacích 

aplikacích jako jeden z nástrojů. 

Platformy: iOS 

Web: https://habitlist.com 

Coach.me 

Ve verzi zdarma slouží tato aplikace ke sledování návyků (habit tracker). Má možnost 

rozšíření na dvě placené verze, které nabízí personalizované koučování. Levnější verze 

zahrnuje koučování návyků, dražší pak tréning vedoucích pracovníků. Rady neposkytuje 

algoritmus aplikace, ale reální experti z oblasti produktivity. 

Platformy: Web, iOS, Android 

Web: https://www.coach.me/ 

Stickk 

Tato aplikace se od ostatních odlišuje svým zaměřením na rodiče a učitele. Smyslem je 

tedy sledování postupu svých dětí/žáků. Učitel vytvoří cíl a určí rozhodčího, který bude 

potvrzovat žákův pokrok. Aplikace nabízí také možnost vytvářet skupinové cíle. Celá 

třída tak může sledovat společný pokrok. Kromě toho také aplikace slouží jednotlivcům 

ke zvládání svých cílů podobně jako všechny ostatní aplikace tohoto druhu. 

Platformy: Web, iOS, Android 

Web: https://www.stickk.com/ 

https://habitlist.com/
https://habitlist.com/
https://www.coach.me/
https://www.stickk.com/
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Aplikace specializované na blokování rozptýlení78 

Žák závislý na sociálních sítích, který musí své profily kontrolovat několikrát za hodinu, 

by mohl ocenit některou z aplikací, které jsou určené k tomu, aby mu v tomto nežádoucím 

rozptýlení zabránily. 

Jednou z možností je stáhnout si doplněk do prohlížeče Chrome StayFocusd. 

Umožňuje vybrat, které webové stránky mají být blokovány a na jak dlouhou dobu a od 

kdy to má začít platit. 

Uživatel mobilního telefonu s Androidem si může zdarma stáhnout aplikaci s příznačným 

názvem AntiSocial, která nabízí podrobné statistiky o používání telefonu. Zaznamenává 

nejen čas strávený u jednotlivých aplikací, ale dokonce i každé odemčení telefonu. Verze 

Personal je zdarma. Statistiky lze sdílet s někým jiným, což nad uživatelem vytváří větší 

kontrolu. Ideální je tento nástroj pro rodiče, kteří chtějí mít pod kontrolou své dítě i 

v rozbouřených vodách světa chytrých telefonů. Ve verzi Paired mohou rodiče sledovat, 

kde se právě telefon jejich dítěte nachází a jaké aplikace používá. Navíc mohou konkrétní 

aplikace na jeho telefonu blokovat na dálku, nebo jim nastavit omezenou dobu přístupu. 

1.4.4 Pomodoro 

Technika Pomodoro je metoda organizace času. Vyvinul ji Francesco Cirillo na konci 

osmdesátých let, když studoval na VŠ. Technika pomodoro využívá časovače k rozdělení 

práce na části oddělené krátkými přestávkami. Tradičně se aplikuje jako 25 minut dlouhá 

fáze „pomodoro“ (tato fáze zahrnuje práci/učení) a poté následuje přestávka. Přestávka je 

5 minut a jednou za 4 cykly se doporučuje přestávka delší (10-30 minut). Cirillo používal 

jako časovač kuchyňskou minutku ve tvaru rajčete. A právě toto rajče (italsky pomodoro) 

dalo jeho metodě název. 

Primárně nejde pouze o metodu, která má donutit k práci, podstatou je nevynechávat 

přestávky. „Během krátké (asi desetiminutové) přestávky lze znovu načerpat sílu a energii 
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a obnovit tak rovnováhu mezi napětím a uvolněním organismu.“79 Právě přestávky 

zlepšují duševní čilost a podporují dlouhodobé zapamatování.80 

Význam systematického zařazování přestávek zdůrazňují i autoři knihy Jak se úspěšně 

učit: nejlepší strategie a techniky. Tvrdí, že většina lidí ztrácí po 30 minutách koncentraci 

a potřebuje přestávku. Přestávky by prý měly tvořit minimálně pětinu celého času 

vyhrazeného pro učení.81 „S rostoucí intenzitou učení totiž klesá jeho efektivita. Dobu, 

kdy v učení pokračujeme, i když už jsme unavení a nesoustředění, jsme popravdě řečeno 

promrhali. (…) Vzhledem k tomu, jak se zvýší efektivita učení po přestávce, se zdánlivá 

‚ztráta‘ času více než kompenzuje. (…) Přestávky bychom si měli plánovat ne navzdory 

nedostatku času, ale právě kvůli jeho nedostatku. Prodlužovat domu učení tím, že si 

budeme zkracovat přestávky, je velice neefektivní.“82 Přestávky musí být využity 

k odlišné činnosti, než je učení. Vhodná je třeba krátká procházka. Někteří autoři 

doporučují přímo tělesné cvičení.83 

Je důležité si uvědomit, že pokud věnujeme učení hodně času a přesto máme špatné 

výsledky, řešením není učit se déle, ale lépe si čas na učení zorganizovat. „Zásada 

‚nejdřív práce, potom zábava‘ proto při učení neplatí, práci a zábavu (přestávky) musíme 

střídat, abychom dospěli k optimálním výsledkům.“84 

Přestávky je vhodné zařazovat často a pouze krátké. Jako dlouhé bloky učení snižují 

kvalitu učení, tak dlouhé přestávky snižují efektivitu přestávek. „Efektivita přestávky není 

po celou dobu stejná a klesá s její délkou. Ve čtvrtině přestávky už jsme dosáhli tří čtvrtin 

                                                 
79HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z 
povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6. s. 72 
80 Enhanced Brain Correlations during Rest Are Related to Memory for Recent 
Experiences. Neuron [online]. 27 January 2010 [cit. 2018-07-07]. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.01.001. Dostupné z: https://cell.com/neuron/fulltext/S0896-
6273(10)00006-1 
81 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: nejlepší strategie a techniky. Praha: 
Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0286-0. s. 72 
82 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: nejlepší strategie a techniky. Praha: 
Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0286-0, s. 71 
83 7 Time Management Tips for Students. In: Https://topuniversities.com [online]. 20 Apr 2017 [cit. 2017-
12-08]. Dostupné z: https://topuniversities.com/blog/7-time-management-tips-students 
84 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: nejlepší strategie a techniky. Praha: 
Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0286-0, s. 72 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.01.001
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její efektivity. Konkrétně to znamená: Dělejte si raději více krátkých přestávek než málo 

dlouhých.“85 

Cirillo uvádí, že nastavit minutku odměřující 25 minut naší činnosti je teprve začátek. 

Aby byla technika co nejpřínosnější, doporučuje řídit se následujícími radami.86 

1. Ověřte si, jak dlouho (kolik pomodoro) vám trvá dokončit určitý úkol 

2. Během pomodoro nedovolte ničemu a nikomu vás vyrušovat 

3. Dělejte odhady, kolik pomodoro budete potřebovat na své úkoly 

4. Před prací a po práci věnujte pár minut tomu, abyste si udělali přehled a shrnutí 

5. Udělejte si rozvrh hodin, abyste viděli, kolik času máte na své úkoly během dne, 

upravte si prostředí 

6. Až splníte všechny předchozí cíle, najděte si svůj další cíl (např. pracovat 

efektivněji, zvýšit kvalitu své práce) 

Existuje mnoho způsobů, jak konkrétně technicky realizovat metodu pomodoro. 

Kuchyňský časovač, který použil Cirillo, je pouze jedním z nich. Existují také webové a 

mobilní aplikace. Oproti klasické kuchyňské minutce mají její virtuální příbuzní výhodu, 

že s sebou člověk nemusí nosit další zařízení. Mobil má u sebe stále a počítač, pokud 

pracuje na něm, také. 

Kromě specializovaných webových, mobilních, desktopových a dalších aplikací lze 

použít také obyčejný budík v mobilním telefonu, který má nastavitelnou dobu odložení 

(snooze). Budík stačí nastavit pouze jednou a až zazvoní, tak si vybrat, zda se má odložit 

např. o 30 minut, protože jdeme pracovat, nebo o 5 minut, protože si jdeme dát krátkou 

přestávku. Takto lze budík „odkládat“ celou pracovní dobu. Výhodou je, že tento způsob 

může okamžitě začít používat téměř každý uživatel mobilního telefonu a nepotřebuje 

k tomu shánět další software. 

Myšlenka zařazovat do učení pravidelné přestávky není ničím převratným nebo něčím 

ojedinělým, s čím by přišel pouze Cirillo. Všichni, kdo prošli běžným základním 

vzděláváním, jsou zvyklí, že jim každých 45 minut zazvoní na krátkou přestávku. 

                                                 
85 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: nejlepší strategie a techniky. Praha: 
Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0286-0, s. 73 
86 Pomodoro Technique [online]. Berlin: CIRILLO CONSULTING, c2011-2018 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: 
http://www.pomodorotechnique.com 
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Pomodoro a Pomodoro Technique jsou ochranné známky, které vlastní Cirillo. Všechny 

aplikace od jiných tvůrců proto musí volit jiné názvy. 

Aplikace pro iPhone, která se dříve jmenovala Pomodoro Pro, nyní se jmenuje Focus 

Time – Activity Tracker & Break Timer. 87 

Rozšíření pro prohlížeč Chrome blokuje vybrané weby po dobu pomodoro. Doplněk se 

dřív jmenoval Strict Pomodoro, nyní se jmenuje Strict Workflow.88 

Český web https://www.tomatoid.com/ od vývojáře. Web nabízí tvorbu seznamu úkolů a 

současně měření času pomocí pomodoro. Přístup je pouze pro registrované uživatele a je 

zpoplatněn. 

TomatoTimer 

Web https://tomato-timer.com/ je postavený na jQuery a HTML5 a využívá funkce jako 

desktopové notifikace (zobrazování upozornění na plochu). Dále využívá zvukové 

rozhraní a místní úložiště, uživatel si tak může i bez přihlášení nastavit podobu zvukového 

upozornění i časové délky pomodoro a přestávek a toto nastavení uložit. Jiné aplikace 

přistupují k simulaci kuchyňské minutky jinak a spoléhají na technologie jako je např. 

Adobe Flash. Web tomato-timer.com byl inspirován tomatoi.st, tato doména je však dnes 

již nefunkční.89 

Round Workout Timer 

Aplikace Round Workout Timer je určena na odměřování času věnovaného sportu a 

přestávek. Přednastavené sporty mají již zadané délky i počty kol i délky přestávek. 

Uživatel může definovat vlastní. Jednoduše tak lze založit nový časovač, nazvat jej třeba 

pomodoro, nastavit délku tréninku na 25 minut a délku přestávky na 5 minut a zvolit si 

počet těchto kol. Aplikace používá zvukové upozornění. 

Pomodorium 

Pomodorium gamifikuje techniku pomodoro. Tato aplikace může posloužit žákům, pro 

které je obyčejný časovač příliš nudný. Otázkou však je, zda tato aplikace uživatele spíše 

                                                 
87 Ke stažení: https://itunes.apple.com/gb/app/pomodoropro/id340156917 
88 Ke stažení: https://chrome.google.com/webstore/detail/strict-
workflow/cgmnfnmlficgeijcalkgnnkigkefkbhd 
89 FAQ. TomatoTimer [online]. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: https://tomato-timer.com 
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nevyrušuje a neodvádí jeho pozornost. Uživatel získává „zlato“ za každé pomodoro a 

bonusové zlato za více pomodoro v řadě. Za zlato si pak kupuje vybavení, které používá 

k boji s příšerami, čímž osvobozuje města na mapě. Aplikace zobrazuje jak herní 

statistiky jako zdraví, level hrdiny, zkušenosti a počet osvobozených měst, tak i počet 

pomodoro a průměrný počet pomodoro za den. 

Zkušební doba je omezena na 10 dní a maximální dosažitelný level hrdiny je 5. Plná verze 

nabízí 40 levelů a neomezenou dobu používání. 

Platformy – desktopové: Windows, Mac OS X a Linux 

Web: http://pomodorium.blogspot.cz/ 

1.4.5 Timeboxing 

Metoda spočívá v rozdělování dne na časová okna (boxy). Člověk si dopředu naplánuje, 

co všechno chce udělat a kolik času tomu chce věnovat. V rámci těchto oken se člověk 

vždy věnuje pouze naplánované činnosti. Používá se týdenní sloupcový kalendář, do 

kterého se při plánování kreslí časová okna. Každá činnost má přidělený čas, který 

v rozvrhu zabírá. Metoda tak dává uživateli přehled, který čas má obsazený, a kterým 

časem ještě disponuje. 

Žáci by měli používat diář s týdenním přehledem a tam si zapisovat studijní povinnosti, 

mimoškolní aktivity, pracovní závazky i vše, co plánují se svými přáteli.90 

Metoda Timeboxingu patří mezi nejlepší a nejoblíbenější metody time managementu také 

díky své jednoduchosti. Metoda nevyžaduje studium složitých pravidel a může ji začít 

používat okamžitě kdokoli. Stačí vlastnit vhodný kalendář nebo používat google kalendář 

nebo tzv. timetable a mazací fixky. 

Černý na webu kreativni-uceni.cz uvádí hlavní výhody timeboxingu: 

 „Jde o ideální nástroj proti prokrastinaci. Člověk má v každém okamžiku dne 

přesně stanoveno, co má dělat. (...) Omezí se vliv různých ‚žroutů času.‘ Dopředu 

                                                 
90 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 2017 
[cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 
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je stanovený plán, který je racionální a podle něhož se řídí. Asi nikdo do něj 

nenahrne nepotřebné činnosti.“91 

 „Vytvoří se lepší pracovní rytmus. Pokud má den jasný řád, vede to k větší 

efektivitě práce a menší únavě. Timeboxing umožňuje velice dobrou, a přitom 

flexibilní tvorbu takového řádu.“92 

 „Motivace do velkých projektů. Velké projekty jsou z hlediska motivace 

problematické, neboť za nimi člověk nevidí dlouho žádný konkrétní výsledek. Díky 

této metodě jim můžete vždy věnovat patřičný čas v průběhu dne. “93 

 Podobně jako u techniky Pomodoro, i zde není jediným přínosem vyhrazení si 

nerušeného časového bloku pro naplánovanou důležitou činnost. Opět zde hrají 

roli přestávky. „Timeboxing umožňuje naplánovat také odpočinek, což je 

potřebné a užitečné. Bez pravidelných přestávek dochází k poklesu výkonnosti.“94 

 S tím souvisí i omezení přehnaného perfekcionismu. „Řada lidí si myslí, že úkol, 

který dělají, musí být vyřešen dokonale. To ale může zabrat podstatně více času, 

než má daná osoba k dispozici. Dobře pojatý timeboxing umožňuje odvést práci 

dobře, ale přitom se vyhnout nekonečnému ladění nedůležitých detailů.“95 

 Metoda je prý trochu složitější pouze na počátku jejího užívání, neboť není snadné 

odhadnout, kolik času nám jaká činnost reálně zabere. 

 

Začátky aktivit lez hlídat budíkem, kuchyňskou minutkou apod. V případě používání 

software jako je Google kalendář může na časy začátku aktivit upozorňovat on. Černý 

tvrdí, že „Zásadní na celém systému je, že není možné přetahovat. Jakmile skončí čas na 

činnost, končí také činnost samotná.“96 Toto tvrzení se může zdát přehnané. Pokud 

v kalendáři nenásleduje okamžitě další naplánovaná povinná aktivita, je možné vyplnit 

                                                 
91 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
92 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
93 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
94 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
95 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
96 Timeboxing. In: Kreativní učení [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://kreativni-
uceni.cz/post/136477607612/1-timeboxing 
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volný čas libovolně, např. právě i pokračováním v rozdělané práci. Samozřejmě až po 

nějaké přestávce. Ovšem pokud byla během plánování zaplněna každá hodina dne, je 

zřejmé, že nelze přetahovat, pokud není v našem zájmu některou následující úlohu zkrátit 

či vynechat. 

Používat týdenní plán doporučují také autoři knihy Jak se úspěšně učit. Podle nich by 

dobré načasování všech povinností mělo člověku pomoci udržet si motivaci k učení a 

nepodléhat neustálému odsouvání úkolů. Na konci každého týdne má člověk vyhodnotit 

realizovatelnost svého původního plánu a příští týden si naplánovat lépe.97 

1.4.6 5P98 

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 10, vydala příručku, která má žákům 

středních škol pomoci s učením. 

„Ve škole je to podobné jako ve sportu. Kdo chce uspět a dělat sport závodně, každý den 

poctivě navštěvuje tréninky. (…) Stejně tak ten, kdo chce být úspěšný ve studiu, udržuje si 

své poznatky ve své hlavě pravidelnou domácí přípravou, aby byl schopen je v praxi 

použít, třeba během zkoušení. Úspěch ve škole závisí daleko více na délce domácí 

přípravy nežli na tom, jak chytří jsme se narodili.“99 

Příručka je rozdělena do několika kapitol. Nejprve je představeno 5 zásad učení. Název 

každé zásady pro snazší zapamatování začíná na písmeno „P“ – odtud tedy název. 

1. P – Podmínky k učení 

2. P – Plánování času 

3. P – Přestávky 

4. P – Poznámky a práce s textem 

5. P – Paměť 

K tématu time managementu se explicitně vztahují zásady 2 a 3 (plánování času a 

přestávky). Ovšem ostatní tři kapitoly (podmínky k učení, poznámky a práce s textem, 

paměť) mají také velmi úzkou souvislost s tímto tématem. 

                                                 
97 HOFMANN a LÖHLE, 2017, s. 64 
98 Jak se učit na střední škole [online]. Praha 10 (Pedagogicko psychologická poradna) [cit. 2018-03-31]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html 
99 Jak se učit na střední škole [online]. Praha 10 (Pedagogicko psychologická poradna) [cit. 2018-03-31]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html 
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V příručce je ještě desatero správného učení, které částečně shrnuje a současně doplňuje 

předchozí zásady. 

Ke konci příručky je uvedeno několik krátkých příběhů, které si žáci přečtou a mají 

vymyslet, co by „spolužákovi“ v dané situaci poradili, aby mu pomohli učit se efektivněji. 

Žáci při vypracování tohoto úkolu vycházejí ze znalosti 5P. 

Příručka končí jedním cvičením ke každé zásadě z 5P. Tato cvičení jsou sestavená tak, 

aby žákům usnadnila zavedení nových poznatků do jejich každodenní praxe. 

P – Plánování času 

„Mnoho studentů si stěžuje: ‚Já bych se učil/a, ale nemám na to čas‘. Proč někdo má 

času dostatek a někdo neustále dohání věci z minulého týdne? Odpověď je jednoduchá. 

Každý má času stejně, ale někdo umí věci lépe plánovat. V zaměstnání, na které vás škola 

připravuje, nebude nikoho zajímat, že jste něco nestihli, protože jste museli dělat něco 

jiného. Naučit se plánovat svůj čas tak, abyste ho měli na sebe i na práci (učení), je jedna 

ze základních věcí do života.“100 

Chceme-li ve svém životě dosáhnout změny, je potřeba si uvědomit, v jakém stavu se 

nachází nyní. Jestliže jsme dosud měli problémy s odkládáním úkolů a učení, musíme se 

zaměřit na to, co bylo příčinou. 

Je vhodné tedy začít tím, že si žáci sepíší rozvrh jejich typického dne, ve kterém si 

vyznačí, kolik času jim zabere jaká činnost. V tomto rozvrhu lze potom vyhledat nejméně 

důležité činnosti a jejich omezením následně získat více času na to, co je podstatné. 

Žáci by si měli pořídit diář a zapisovat si všechny nadcházející události, včetně zkoušek 

ve škole či narozenin jejich přátel. To jim poskytne reálný přehled o tom, kolik času do 

té které událostí zbývá. Díky tomu budou mít větší šanci připravit se na vše, co je čeká, 

dostatečně v předstihu. Důležité je čas na přípravu také předem naplánovat a zapsat do 

diáře. Žáci by si měli vyhradit nějaký čas na učení každý den. Aby tento čas efektivně 

využili opravdu k učení, je vhodné si ještě vytvořit seznam konkrétních činností, kterým 

je třeba se v daném čase věnovat. Před plánovanou písemkou by k učení na ni měli 

                                                 
100 Jak se učit na střední škole [online]. Praha 10 (Pedagogicko psychologická poradna) [cit. 2018-03-31]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html 

http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html
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zasednout minimálně v průběhu dvou dnů, aby si nenechali všechnu práci na poslední 

den. 

P – Přestávky 

„Každý máme představu, k čemu jsou přestávky ve škole, ale přestávky a pauzy mezi 

učením doma slouží k tomu, abychom se vydrželi učit tak dlouho, jak potřebujeme.“101 

Princip, který je zde doporučován je v podstatě obdoba techniky Pomodoro. Učení má 

být rozděleno do krátkých bloků (15 nebo 30 minut). Mezi bloky mají být krátké 

přestávky (5 nebo 10 minut). Přestávky slouží k osvěžení. Doporučené činnosti jsou 

zacvičit si, uvařit si čaj, dát si sprchu apod. 

Kromě toho příručka doporučuje 1-2hodinovou přestávku mezi školou a začátkem 

domácího učení. Vychází z předpokladu, že po dlouhém sezení ve škole žák potřebuje 

změnu. Žák by měl tuto dobu vyplnit sportovní aktivitou, která ho baví. 

S přestávkami souvisí také největší přestávka, kterou během denního cyklu zažíváme – 

spánek. Noční spánek by neměl být ochuzen, jinak bude následovat únava a zhoršená 

funkce paměti. 

 

1.4.7 Opouštět svou komfortní zónu 

Téma hrdinství, jak ho popularizuje profesor Philip Zimbardo, sice není primárně o time 

managementu, obsahuje však zajímavé principy, které výborně slouží k překonávání sebe 

sama. Pokud má žák problém přinutit se začít pracovat na úkolu nebo si sednout k učení, 

může mu tento trénink hrdiny významně pomoci. „Jak tedy lze hrdinství trénovat? Jelikož 

je hrdinství takzvaný mikronávyk, je dobré ho mít na paměti neustále. Dokonce je dobré 

si z opouštění komfortní zóny udělat jakousi vášeň. Vždy, když můžete, zkuste komfortní 

zónu opustit. (…) Pokud se vám nechce během dne nic dělat, pusťte se do akce, která je 

nejnepříjemnější.“102 

                                                 
101 Jak se učit na střední škole [online]. Praha 10 (Pedagogicko psychologická poradna) [cit. 2018-03-31]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html, s. 5 
102 LUDWIG, Petr. Proč je někdo svině a někdo hrdina?. In: GrowJOB institute [online]. [cit. 2018-04-07]. 
Dostupné z: https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/ 

http://docplayer.cz/149203-Prirucka-jak-se-ucit-na-stredni-skole.html
https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
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Sníst svou žábu 

Stává se, že se nám nejméně chce do úkolu, který je současně nejdůležitější – ohodnotili 

jsme ho s vysokou prioritou. Pokud jde o úkol náročný, máme tendenci ho odkládat a 

věnovat se nejprve těm jednodušším a příjemnějším. Znalosti prioritizování, metody 

ABC, Eisenhowerova principu naléhavosti a důležitosti a principu To nejdůležitější na 

první místo by měly vést k zařazení prioritních úkolů hned na počátek dne. 

„Každodenní hrdinství může být trénováno používáním metody první z rána. Ta spočívá 

v tom, že ráno uděláte ten nejnepříjemnější úkol na prvním místě. Toto ranní hrdinství 

vás povzbudí k dělání dalších úkolů během dne.“103 Tomuto přístupu se také říká „sníst 

žábu“. Žába je právě ten úkol, ke kterému máme největší odpor. Když ho uděláme hned 

ráno jako první věc, bude náš den produktivní a všechny další povinnosti budeme už 

vykonávat s větší lehkostí. Toto přirovnání zpopularizoval Brian Tracy ve své knize 

‚Snězte tu žábu!‘. 

Jelikož jsou žáci dopoledne ve škole, lze tuto metodu aplikovat po příchodu domů ze 

školy. Učitelé by měli vyzývat žáky, aby vždy nejprve splnili ten nejnáročnější a nejméně 

oblíbený úkol. Přesun ke snazším úkolům potom bude provázen pocitem úlevy.104 

Samurajské pravidlo 3 vteřin 

Samurajské pravidlo tří vteřin je dalším principem, který nám pomůže dodržet náš 

naplánovaný rozvrh. Hrdinstvím je zde nesmlouvavé zahájení práce na nadcházejícím 

úkolu. „Pokud vás napadne hrdinství udělat, je dobré dodržet samurajské pravidlo tří 

vteřin. Udělejte akci do pěti úderů srdce. Pokud začnete nad akcí více přemýšlet, má váš 

mozek tendenci vymýšlet ospravedlnění, proč by v komfortní zóně měl zůstat.“105 Pokud 

hodiny a diář ukazují na nutnost pustit se do další práce, není dobré věnovat se místo toho 

zábavě a úkol odložit. Když takové myšlenky přijdou, může žákovi pomoci, když si 

vzpomene na samurajské pravidlo a do tří sekund se rozhodne začít pracovat. 

                                                 
103 LUDWIG, Petr. Proč je někdo svině a někdo hrdina?. In: GrowJOB institute [online]. [cit. 2018-04-07]. 
Dostupné z: https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/ 
104 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 
2017 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 
105 LUDWIG, Petr. Proč je někdo svině a někdo hrdina?. In: GrowJOB institute [online]. [cit. 2018-04-07]. 
Dostupné z: https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/ 

https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/
https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
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1.5 Přehled dosavadního výzkumu v této oblasti 

1.5.1 Učí někdo žáky a studenty, jak se mají učit a jak si mají 

organizovat čas? 

Gymnázium Brno, Křenová umožnilo svým žákům v maturitním ročníku v rámci 

předmětu ekonomie navštívit workshop na téma Time management v Knihovně Jiřího 

Mahena.106 

Problém je, že taková aktivita je mezi školami výjimečná. Navíc v tomto konkrétním 

případě se jedná o mimoškolní workshop a pouze pro žáky posledního ročníku. Většina 

žáků ZŠ a SŠ je tímto tématem nedotčena. Někteří učitelé mají pocit, že toto téma je 

implicitně součástí jejich pedagogického působení, explicitně a systematicky ho však 

svým žákům nepředávají. 

1.5.2 Provedené výzkumy 

V posledních letech bylo napsáno několik závěrečných akademických prací na téma 

prokrastinace u studentů. Většina z těchto prací má shodnou strukturu. V teoretické části 

podrobně vymezují pojem prokrastinace a její druhy a popisují historii tohoto pojmu. 

V praktické části pak popisují výsledek jednoho dotazníkového šetření, ke kterému byla 

použita Česká verze sebeposuzovací škály prokrastinace: Layova Škála prokrastinace pro 

studenty (Lay, 1986, upraveno Gabrhelík, 2005).107 Většinou však zkoumají prokrastinaci 

u vysokoškolských studentů. Výzkumů prokrastinace zaměřených na žáky středních škol 

bylo zřejmě do dnešní doby (2018) realizováno jen velmi málo. 

  

                                                 
106 Time management. In: Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace [online]. 2017 
[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.gymkren.cz/2017/10/time-management/ 
107 Ke stažení: Layova škála prokrastinace pro studenty. In: Klinika adiktologie [online]. [cit. 2018-04-17]. 
Dostupné z: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/3767/Layova-skala-prokrastinace-pro-studenty 

http://www.gymkren.cz/2017/10/time-management/
http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/3767/Layova-skala-prokrastinace-pro-studenty
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2 Praktická část 

Náplní praktické části této diplomové práce je získat informace o tom, jak se s tématem 

time managementu pracuje ve školní praxi. Jak toto téma učitelé předávají svým žákům 

a které techniky time magamentu učitelé a žáci používají. Výzkumnou metodou je 

polostrukturovaný rozhovor s učiteli. V praktické části práce jsou také shromážděny 

doporučení, rady a příklady, které mají učitelům pomoci pracovat s tématem time 

management ve výuce. 

2.1 Metodologie výzkumu 

2.1.1 Polostrukturovaný rozhovor  

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami je tvořen sestavou otázek, na které 

respondenti postupně odpovídají. Analýza těchto rozhovorů je usnadněna jejich striktní 

strukturou. Díky tomu lze přehledně porovnat odpovědi respondentů na jednotlivé otázky. 

„Relativní nevýhoda strukturovaného interview s volnými otázkami spočívá v restrikci na 

předem daná témata. Omezení je dáno i tím, že různým respondentům klademe stejně 

formulované otázky a tím přehlížíme situovanost rozhovoru. Proto tento typ rozhovoru 

omezuje možnost vzít v úvahu individuální rozdíly a okolnosti. Zároveň tak omezuje i 

varietu poskytovaných informací.“108 

Metoda Polostrukturovaný rozhovor umožňuje přizpůsobit podobu a pořadí otázek 

v průběhu rozvíjejícího se rozhovoru a dává větší volnost ke kladení doplňujících otázek. 

Připravené otázky k polostrukturovanému rozhovoru jsou v příloze. 

2.1.2 Výzkumný vzorek 

Výzkum byl realizován na dvou základních školách, dvou čtyřletých gymnáziích, v jedné 

další střední škole a v jedné pedagogicko-psychologické poradně. 

Na jednom gymnáziu byl rozhovor veden s ředitelem. Na druhém gymnáziu byl 

k rozhovoru ochotný učitel informatiky. Na jedné ZŠ s rozhovorem souhlasili dva učitelé 

                                                 
108 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9., s. 178 
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druhého stupně. Jeden učí přírodopis a zeměpis a druhý učí angličtinu a francouzštinu. 

Na druhé ZŠ byl rozhovor uskutečněn se začínající učitelkou, která má sice aprobaci na 

sekundární vzdělávání, ale tento školní rok dostala na starost pátou třídu. Na SŠ byl 

rozhovor veden se školní psycholožkou a v PPP byl rozhovor veden s psycholožkou. 

Výzkumný vzorek vznikl metodou dostupného výběru. S žádostí o rozhovor bylo 

osloveno několik desítek škol, ale pouze na výše zmíněných se našla osoba ochotná 

rozhovor uskutečnit. Rozhovor s PPP nebyl původně v plánu, ale při zpracovávání 

teoretické části práce byla na internetu nalezena praktická příručka vydána PPP a při 

rozhovoru s ředitelem jednoho gymnázia vyšlo najevo, že PPP jednou ročně u nich na 

škole dělá přednášku, při které žákům předává rady, jak se mají učit. Proto byly 

k rozhovorům s učiteli dodatečně přidány ještě rozhovory s psycholožkou z PPP a se 

školní psycholožkou z jedné střední školy. 

2.2 Interpretace výsledků výzkumu 

2.2.1 Rozhovory s učiteli 

Jak žáci zvládají organizaci svých povinností 

Učitelé byli dotázání, zda si myslí, že jejich žáci zvládají svou přípravu do školy; co 

považují za nejčastější příčiny problémů; a čím žáci tráví většinu svého odpoledního času. 

Učitel informatiky na gymnáziu ohodnotil své žáky tak, že většina z nich si zvládá své 

učení řídit dobře. Připisuje to z velké části tomu, že jde o žáky gymnázia, kteří jsou 

inteligentní a uvědomují si, co je pro ně podstatné. Všechno stihnout se prý snaží spíše 

mladší žáci. Ti starší se již více specializují a některým předmětům se přestávají věnovat. 

Ředitel gymnázia říká, že „ti, kdo dostudují, což je většina, to poměrně slušně zvládají“. 

Na otázku, jak žáci tráví odpoledne, říká, že žáci „ve vyšších ročnících jsou ve škole velmi 

dlouho, takže odpoledne leckterý den ani nemají. Potom je tam spousta lidí, kteří se učí, 

někdo sportuje.“ Ředitel připouští, že mají i žáky, kteří se učení příliš nevěnují a stejně 

projdou. Jenom pár žáků má závažné problémy, které vedou až k odejití ze školy. 

Učitelé 2. st. odhadují, že jejich žáci nejvíce svého volného času prosedí u mobilních a 

počítačových her a podobně. Velký problém spatřují v nefunkčních rodinách. Učitel 
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přírodopisu říká, že je to hlavně o pracovních návycích, které se u žáků rozvíjí už od první 

třídy. Největší vliv přisuzuje tomu, zda žáci na 1. st. ZŠ vůbec dostávali pravidelně 

domácí úkoly. Když porovnává dvě třídy žáků, z nichž jedna na 1. st. úkoly dostávala a 

druhá tolik ne, vidí obrovský rozdíl v jejich návyku připravovat se do školy a přinést 

vypracovaný úkol, který jim zadá. Velký vliv připisuje také rodině. Jde o to, zda jsou žáci 

svými rodiči vedeni k tomu, plnit si úkoly dostatečně včas, nebo zda jim toto vedení 

chybí. Učitel angličtiny popisuje, že „některé děti se ani nedostanou domů. Mají třeba 

jenom mámu, jsou jenom u nějaké tety nebo u babičky, kde vlastně ani nemají třeba 

všechno učení, co mají doma. Takže někdy to může být i oprávněné, někdy je to výmluva, 

jak kdy.“ 

Učitelka páté třídy vypověděla, že její žáci většinu svého volného času tráví aktivně. Buď 

se věnují nějakému sportu, nebo jiným zájmovým činnostem, které je rozvíjejí. „Musí si 

svůj čas velmi naplánovat, protože těch aktivit mají opravdu hodně. Většina z nich se 

opravdu třeba do šesti do večera nezastaví. Takže, aby stihli úkoly, které dostávají každý 

den téměř, alespoň z jednoho předmětu, tak si musí své odpoledne hodně plánovat.“ Mezi 

zájmovými činnostmi, kterým se její žáci věnují, patří volejbal, gymnastika, zumba, stolní 

tenis, programování, Skaut, Pionýr. „Občas se omlouvají, že nestihli domácí úkol, protože 

měli trénink do večera, nebo byli celý víkend pryč na nějakých závodech. V tu chvíli 

většinou dostanou den navíc na to, aby úkol dodělali, případně nějakou náhradní 

písemnou práci nebo zkoušení, pokud se jim nepodaří napsat test dostatečně dobře a 

projeví zájem.“ Ve třídě má ale také pár žáků, kteří téměř nesportují a třeba celé 

odpoledne hrají na počítači. U těchto žáků pozoruje častější zanedbávání úkolů a 

zvýšenou nepozornost a chybovost. 

Učitelka žáky vyzvala, aby jí sdělili všechny kroužky a další aktivity, kterým se během 

týdne věnují. Potom každému vytvořila jeho individuální plán týdne, kde mu na vhodná 

místa doplnila čas na učení a úkoly. Žáci také dostali za úkol jednou týdně připravit večeři 

a věnovat se čtení. V příloze je pro ilustraci plán několika jejích žáků. Každý žák dostal 

svůj týdenní harmonogram vytištěný a měl za úkol se jím týden řídit. Žáci zrovna nejásali, 

ale vzali to jako úkol a opravdu se tím snažili řídit. Rodiče si chválili, že je to dobrý úkol, 

když děti udělají doma večeři. Ovšem po týdnu už nebylo povinné v úkolu pokračovat, a 

tak se žáci opět vrátili ke svému dřívějšímu režimu. 
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Rozvíjení klíčové kompetence k učení u žáků 

Učitelé shodně vypověděli, že systematicky nerozvíjejí u svých žáků schopnost time 

managementu. 

Učitel informatiky svým žákům zadává úkoly a říká jim, co by měli dělat, aby se dál 

posunuli v jeho předmětu, ale obecně se jejich kompetenci k učení rozvíjet nesnaží. „Já 

osobně v té informatice těch věcí, které je mám naučit, mám tolik, že jsem rád, že to vůbec 

stihnu. Takže ještě je učit nějakým způsobem, jak mají nakládat se svým časem, nebo jak 

si to rozložit…“ 

Ředitel gymnázia říká, že „otevřeně se kompetenci k učení věnuje předmět Občanská 

výchova a ZSV v některých seminářích. (…) Systematicky asi děláme jenom to, že v těch 

nižších ročnících spoluorganizujeme nějaké přednášky ve spolupráci s psychiatrickou 

poradnou, jak se správně učit. Ale jinak si myslím, že tuhle věc nedokázali moc 

rozvinout.“ 

Učitel přírodopisu svým žákům dvakrát za rok zadává úkol udělat herbář. Žáci na tuto 

práci mají měsíc. Ti, co si nechají práci na poslední chvíli, to odevzdávají mokré a učiteli 

to poté plesniví v kabinetu. 

Učitel angličtiny si myslí, že „time management není tolik záležitostí školy, ale rodiny, 

aby si s dětmi vyříkali, aby stihli to, co mají“. Ke kompetenci k učení řekl, že s žáky často 

probírá formy učení se slovíček. Jelikož každému žákovi vyhovuje něco jiného, tak se 

s nimi snaží hledat vhodné formy, jak by se mohli učit. Žáky vede i k tomu, aby si mezi 

sebou povídali o tom, co jim funguje a mohli se takto od sebe vzájemně inspirovat. 

Učitelé se shodli na tom, že žáky opakovaně vybízejí k tomu, aby nenechávali 

vypracování svých úkolů na poslední chvíli. Ovšem následně dodávali, že je to marné, 

protože si jejich výzvy stejně žáci neberou k srdci. Dotazovaní učitelé zároveň přiznali, 

že nemají žádný systém, kterým by se žákům snažili pomoci. Nerozdělují jim úkoly na 

menší části a neprovádějí průběžnou kontrolu rozdělané práce. 

Začínající učitelka se s žáky již dvakrát cíleně věnovala plánování jejich času. Žáci byli 

ochotni metodu používat zhruba týden a poté od ní zase upustili. Učitelka představila 

svým žákům metodu, jak si seřadit činnosti, které musí/nemusí a současně chtějí/nechtějí 

dělat během odpoledne. Úkol se skládal ze třech částí. V první části měli žáci sepsat 



62 

 

všechny činnosti, které budou dělat od odchodu ze školy do večerního ulehnutí do postele. 

V druhé části žáci činnosti rozdělili do čtyř kvadrantů: 

1. Musím a chci 

2. Musím a nechci 

3. Nemusím a chci 

4. Nemusím a nechci 

 

Třetí částí úkolu bylo seřadit si činnosti do odpoledne tak, jak budou reálně probíhat. 

U každé činnosti byl časový údaj, od kolika hodin do kolika se jí žák bude věnovat. 

Podstatou zadání bylo, že žáci měli přednostně zařadit ty činnosti, které udělat musí a 

nechce se jim do nich. Poté se měli přesunout k aktivitám z kvadrantu „musím a chci“. 

Až po splnění všech povinností, které musí udělat, si mohli zařadit program, který dělat 

chtějí a nemusí. 

Někteří žáci si v kroku 1 do seznamu činností napsali i takové, které následně v kroku 2 

sami zařadili do kategorie „nemusím a nechci“. Bylo pak pro ně překvapením, když jim 

učitelka sdělila, že tyto činnosti bude nejlepší škrtnout a do rozpisu odpoledne, který 

dělali v kroku 3, je vůbec nepřevádět. 

Obrázek 4: Musím a chci 

Musím 
a chci

Nemusím 
a chci

Musím 
a nechci

Nemusím 
a nechci
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Učitelka jim šla vzorem a na tabuli jim napsala svůj plán na odpoledne. „Ukazovala jsem 

jim, co musím stihnout já, že musím opravit jejich písemky, že musím připravit výuku na 

další den, jak to mám s tím, co chci a co nechci. Takže si myslím, že i pro ně to byla docela 

zajímavá hodina z tohoto pohledu.“ 

Doma pak měli žáci za úkol podle reálného průběhu odpoledne označit, které aktivity 

z plánu se jim podařilo splnit, které trvaly jinak dlouho, než původně očekávali, a které 

nakonec vynechali. 

Techniky time managementu, které žáci používají 

Spontánní výskyt používání technik time managementu učitelé u svých žáků 

nezpozorovali. A to ani používání softwarových aplikací pro správu úkolů.  

Na obou gymnáziích učitelé postřehli, že někteří žáci používají diář, i když škola je 

k tomu nevybízí. Je to prý záležitost hlavně dívek. Někteří žáci si zapisují úkoly a termíny 

testů do mobilu. Učitel informatiky si myslí, že to dokonce dnes již dělá většina jeho 

žáků. 

Učitelka, která žákům zadala za úkol týden dodržovat určitý režim, se setkala s tím, že 

tito žáci úkol sice splnili a týden se snažili, ale poté se zase vrátili do svých zajetých 

kolejí. 

Softwarové aplikace 

Učitelé nemají zkušenost s aplikacemi pro plánování úkolů. Proto s nimi pochopitelně 

neseznamují ani své žáky. 

Všichni dotázaní odpověděli, že žádnou specializovanou aplikaci na správu úkolů žákům 

nepředstavili. 

Učitel informatiky popsal, že na jejich gymnáziu mají všichni žáci Google účty a jsou 

seznámeni s jeho službami včetně kalendáře, který tak mohou využívat. Ovšem škola je 

v jeho užívání systematicky nepodporuje. 

Jak si čas organizují sami učitelé 

Učitel informatiky říká: „Já jedu výhradně přes Google kalendář. Téměř všechny věci si 

píšu do něj přes mobilní telefon a občas to kontroluji přes webové rozhraní.“ Učitel se 

svěřil, že má dvě děti, dvě zaměstnání a ještě si dodělává vysokou školu, aby mohl nadále 
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učit, takže jeho time management je prý „přežít“. Dělá prvně to, co je nejdůležitější a na 

přestávky nemá čas. 

Ředitel gymnázia se před několika lety dočetl v jedné knize o systému to-do listu, ke 

kterému stačí tužka a papír a od té doby ho s úspěchem využívá. „Snažím se rozlišovat 

cíle na delší dobu a nechat je vplývat do těch krátkodobých. Snažím se mít představu o 

týdnu, měsíci a případně i roce.“ Vnímá prioritu úkolů a dává si pozor, kdy je pozor začít 

se některými povinnostmi zabývat, aby je nenechával na poslední chvíli. „Rád dělám to, 

že ty věci nakousnu dost brzo a pak je nechám chviličku ležet. Mám zkušenost, že vrátit 

se k nim je mnohem jednodušší, než je začít teprve dělat úplně od začátku.“ 

Učitel přírodopisu vypověděl, že se musí hodně přemáhat, aby se doma pustil do činnosti, 

jako je opravování žákovských prací. Tato aktivita ho vůbec netěší a vnímá ji jako 

nepříjemnou povinnost. Žádnou metodu time managementu prý nepotřebuje. K tomu, aby 

vždy zvládl všechny své úkoly, mu stačí jeho smysl pro povinnost. Opravené úkoly se 

snaží nosit žákům z hodiny na hodinu, někdy se jim věnuje i na úkor spánku. Na přípravy 

hodin mu nezbývá dostatek času, aby je napoprvé zpracoval tak důkladně, jak by chtěl. 

Využívá toho, že je má uložené z minulých let a může je vylepšovat. 

Učitel angličtiny se snaží oddělit si svůj pracovní a osobní život tím, že si všechny 

pracovní povinnosti vypracovává ve škole „samozřejmě vždycky to nevyjde (…) ale není 

to moc dobré, tahat práci domů“. 

Učitelka, která žákům představovala podrobné plánování dne a týdne, říká, že sama 

nejraději používá obyčejný papírový to-do list, kde si sepisuje, co všechno musí udělat a 

potom si škrtá, co už má za sebou. „Pak mám lístečky na skříni (…) tam jsou věci, které 

buď nejsou důležité, nebo to nespěchá, ale nechci na to zapomenout, a kdybych to měla 

v to-do listu, tak vzhledem k tomu, že si píšu papírový, abych to mohla škrtat, tak bych to 

měla pět stránek dozadu a to se strašně špatně hlídá.“ Aktuálnější úkoly si lepí nahoru, 

méně naléhavé dolů. 

Postoj k tomu, věnovat time managementu ve výuce více prostoru 

Někteří učitelé neprojevili žádnou ochotu věnovat ve svých předmětech speciální čas 

tomu, aby žáky učili jak s časem zacházet. Je to tím, že tito učitelé sami žádné techniky 

time managementu nepoužívají a necítí potřebu se s nimi blíže seznámit. 
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Učitel informatiky se nesnaží říkat žákům poučky, které slyšel třeba na vysoké škole. 

Místo toho se snaží s žáky sdílet jeho životní zkušenosti s jeho vlastním učením. 

„Nejčastější poučka je prostě, že když to děláte, tak to umíte. To znamená, je potřeba té 

věci, která mi nejde, věnovat čas.“ Dále vyjádřil svůj názor na současné školství, ve 

kterém jsou žáci „strašlivě přetížení, protože se učí spoustu nesmyslů, které do života 

vůbec nepotřebují. Výsledek je, že oni jsou poměrně dost imunní vůči nepodstatným 

informacím.“ Proto se snaží, aby jeho hodiny byly maximálně praktické. Chce, aby 

pochopili, o čem probíraná problematika je a uměli se v ní pohybovat. Předpokládá, že 

žák si další teoretické informace bude moci kdykoli vyhledat, když ho to bude zajímat, 

takže necítí potřebu dávat někomu špatné známky za to, že si něco nepamatuje. 

Ředitel gymnázia potvrdil, že by se tomuto tématu ve výuce v budoucnu rád věnoval více, 

ale nyní je prý rád, že se stíhá věnovat svým současným povinnostem. „Přiznávám, že mi 

na přípravu vyučování zbývá méně času, než bych chtěl. (…) Musíme s kolegy připadnout 

na nějaký způsob, který budeme schopni realizovat. My se snažíme dělat nějak projekty 

během roku. Tam děti musí plánovat, ten projekt trvá týden nebo čtrnáct dnů. Tam jsou 

tedy dejme tomu vedeni k tomu, aby si to na začátku a v celé partě nějak naplánovali a 

mají tam nějaké dílčí cíle, tak se do toho musí snažit vejít.“ Vzorový plán žákům nedávají. 

Každá skupinka má k dispozici učitele, který by je měl doprovázet a případně jim pomoci, 

ale vzorový plán projektu žákům nedávají. V tuto chvíli si nedovede představit, že by měl 

přijít k učitelům a dát jim za úkol, aby se výuce tématu plánování nějak pravidelněji 

věnovali. 

Učitel přírodopisu opakovaně vyjadřoval své přesvědčení, že by tyto snahy byly marné. 

Žáci prý již přicházejí na 2. st. ZŠ s hluboce zakořeněnými návyky, které si vybudovali 

během let na 1. st. ZŠ. Učitelé prý mají na žákův přístup k organizaci vlastního učení 

zanedbatelný vliv. Hlavním prostředím, kde si žáci osvojují pracovní návyky, je prý 

rodina. Učitel řekl, že je velmi znát, z jaké rodiny dané dítě pochází. Vzor v rodičích a 

starších sourozencích se prý většinou nezapře. „Je to problém motivace. (…) Bohužel se 

zvyšuje počet žáků, už i v nižších ročnících, kteří jsou absolutně demotivování. To 

znamená, nenosí věci, nenosí úkoly, nic je nezajímá, nějak to tak jenom přežít. No, někdo 

by řekl: ‚to je problém učitele, špatně je motivujete‘. Podle mě to není problém učitele, 

podle mě to je problém především těch dětí, především rodiny, protože ty děti jsou 

odrazem rodiny. Když to dítě funguje normálně v rodině, ta rodina funguje tak, jak by 
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měla, tak většinou tento problém není. Takže dítě jenom odráží problémy, jaké v té rodině 

se vyskytují.“ Učitel se těmto žákům snaží dávat rady a přimět je k učení, ale výsledek se 

většinou nedostaví. Částečně účinná motivace je prý metoda „cukr a bič“. Za odevzdaný 

úkol mohou dostat pochvalu a hezkou známku a za úkol neodevzdaný naopak pětky. Ale 

některým žákům je to bohužel jedno. 

Učitel angličtiny si myslí, že „asi každý učitel řekne dítěti, ať si udělá nějakou přestávku 

mezi učením, že nemá cenu se učit 3 hodiny v kuse. Konkrétně u jazyků, samozřejmě jim 

řekneme, že je lepší se učit čtvrt hodiny denně než dvakrát týdně tři hodiny.“ Dodává ale, 

že s tím pravidelně a cíleně nepracují, pouze to žákům občas připomenou. 

Učitelka z páté třídy je zvědavá, jaké se u jejích žáků rozvinou životní cíle, až trochu 

zestárnou. Přišlo by jí zajímavé pracovat s těmito staršími žáky. Pomoci jim stanovit 

„nějaký cíl a jakou cestou k němu dojít. Plánování dílčích cílů (…) Ten den je pro ně 

hodně blízký, ten týden ještě jde. Tím, že je to pravidelně, tak to je režim (s individuálními 

odchylkami), ale ty cíle životní, to přijde až s tím rozumem trošku na druhém stupni 

pořádně, nebo možná na střední škole až.“ V osmé a deváté třídě už by si dítě mělo 

vyjasňovat, kam chce jít na střední školu, takže tam jsou také zajímavé příležitosti pro 

zařazení plánování do výuky. 

Rada na závěr 

Učitel informatiky žákům doporučuje, „aby si vybrali podstatné a nepodstatné předměty. 

Aby co nejrychleji rozlišili to, co je bude v budoucnu živit, od toho, co mají pocit, že je 

zbytečně zatěžuje.“ Pokud je žák rozhodnutý, co chce dělat, měl by se na to zaměřit a 

v ostatních předmětech polevit. Jako příklad uvádí, že žák, který se ve druháku ponoří do 

programování, se tím může na začátku VŠ již živit. Z vlastní zkušenosti uvádí, že při 

svém studiu na gymnáziu strávil mnoho času tím, aby se učil zbytečná fakta do předmětů, 

kterým se následně profesně nevěnuje. „Strávil jsem tím zbytečné hodiny svého času, 

které kdybych věnoval třeba tomu, že se učím nějaký [programovací] jazyk navíc, tak 

bych udělal daleko líp.“ 

Ředitel gymnázia popsal, že na téma začleňování klíčových kompetencí do výuky se 

v jejich učitelském sboru vede boj. „Velká část učitelů spatřuje svůj hlavní úkol v tom 

sdělovat obsah svého předmětu a nehledět napravo, nalevo. Asi řada z nich spoléhá na 

to, že tak nějak mezi řádky se jim daří sdělovat ty ostatní věci, ale myslím si, že jo dost 



67 

 

omezené.“ Jednou za rok na gymnáziu dělají projekt zaměřený na rozvoj kompetencí, při 

kterém by se žáci měli učit spolupracovat, komunikovat, učit se, řešit problémy a rozvíjet 

se i v kompetenci sociální a pracovní. „My musíme celou koncepci předělat, doplnit a 

rozvinout, protože učitelé jsou fakt přesvědčeni, že tady ty řeči o kompetencích jim ubírají 

čas, a že jsou to prázdné řeči.“ Učitelé jsou prý přesvědčeni, že stačí to, že své žáky učí 

obsah svého předmětu. Předpokládají, že tím automaticky rozvíjí i schopnost žáků se učit, 

protože kdyby se žáci učit neuměli, jejich předmětem by neprošli. Právě tak necítí žádnou 

potřebu věnovat zvýšenou pozornost dalším kompetencím. „Mnozí ze starších učitelů 

jsou jakoby alergičtí na tuto terminologii o kompetencích.“ 

Učitel přírodopisu radí hlavně „budovat návyky, spolupracovat s rodinou, snažit se, aby 

tam ty návyky byly“. Myslí si však, že u žáků na 2. st. jsou pracovní návyky již víceméně 

hotové a s velkými obtížemi se mění. „Prostě od mala už budovat pracovní návyky, nic 

lepšího já nevidím.“ 

Učitel angličtiny vyjádřil přesvědčení, že toto téma „je spíše středoškolské. Ti studenti 

jsou schopni si to uvědomit, ale ty děti se spíš smějí a předhánějí se, kdo prosedí víc času 

u her a podobně.“ Myslí si, že zavedení nějakých technik time managementu do výuky 

by těm schopnějším žákům pomohlo, ale většina by si z toho nic neodnesla. 

Učitelka si myslí, že téma plánování času má smysl probírat i s malými dětmi. Aspoň si 

zapamatují, kdy mají kroužky a kdy mají volno. Také vyjádřila přesvědčení, že jí to 

pomohlo jako začínající učitelce. „Mělo to tu výhodu, protože já jsem zjistila, co dělají 

děti ve svém volném čase. A zjistila jsem ty přátelské vazby ve třídě, kdo se zná z jakého 

kroužku.“ 

2.2.2 Rozhovor s psycholožkou z PPP 

Bylo zjištěno, že za vznikem příručky Jak se učit na střední škole stála jedna psycholožka, 

která v poradně již několik let nepracuje. Věnovala se středním školám a tvorba této 

příručky byla prý ojedinělou záležitostí. Poradna podobné metodické materiály běžně 

nepublikuje. 

Nejčastější příčina problémů s učením u žáků 

Psycholožka z poradny vyjádřila přesvědčení, že mnozí žáci mají ve škole problémy 

právě proto, že neví, jak se efektivně učit. „V rámci konzultací s žáky a se studenty se 
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velmi často ukazuje, že když mají nějaké výukové obtíže, tak je to spíš proto, že neví, jak 

se mají učit, než proto, že by tam byly nějaké poruchy učení nebo poruchy osobnosti.“ 

Čím žáci tráví nejvíce času 

Psycholožka z PPP se domnívá, že zobecňovat by bylo troufalé. To, čím žáci tráví nejvíce 

času, může být hodně individuální. Někdo má hodně kroužků, někdo hraje hry a podobně. 

Jako zásadní překážku, že se žáci nakonec nedostanou k tomu, aby se včas připravili, 

vnímá nízkou motivaci pro školní přípravu. „Myslím si, že velmi často neví, proč by se 

něco měli učit, a protože neví, proč by se něco měli učit, tak to nedělají, protože to prostě 

nedává smysl. Ve chvíli, kdyby rozuměli tomu, k čemu je to dobrý a jak to někde využijí, 

tak by možná měli větší chuť, se pustit do nějaké přípravy a systematické práce.“ 

Rozvíjení schopnosti učit se a organizovat si čas u žáků 

Psycholožka uvedla, že v rámci konzultací se s žáky baví, jak by se mohli učit. Následně 

PPP dává doporučení žákům a jejich rodičům a často to směřují i do školy. To se týká 

individuální práce s žáky, kteří přijdou s žádostí o pomoc. Pokud jde o plošnou práci 

s celými třídami či školami, je to věc domluvy školy s konkrétním psychologem, který 

má tu školu na starosti. „Zejména u SŠ a velmi často u gymnázií to bývá tak, že někdy na 

začátku školního roku někdo z kolegů připravuje besedu pro studenty, kde se strategiím 

učení věnují a baví se o tom. (…) Většinou děláme besedu pro prváky na SŠ. Je to věc 

spolupráce konkrétního psychologa s konkrétní školou. Jestli vznikne nabídka a 

poptávka.“ 

Podobné téma bývá často i součástí kurzu k volbě povolání, kterého se účastní žáci 8. a 

9. ročníků ZŠ. „Tam běží diagnostické dopoledne, během kterého kolegové dávají i 

doporučení jak se chystat na přijímačky a jak se učit a to se často vztahuje k těm 

strategiím učení.“ 

Konkrétní rady a postupy 

Psycholožka žákům radí, aby si práci rozložili na menší části a naplánovali si, jak na nich 

budou pracovat. „Častokrát ta doporučení bývají ve směru: ‚začínej tím, čeho je nejvíc, 

nebo co ti jde nejmíň, aby ses zbavil toho největšího břemene, a pak už ti zbydou ty menší 

části na práci‘.“ Toto doporučení koresponduje s metodou „Sníst svou žábu“. Žákům 

také doporučuje střídání různých druhů předmětů. 
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K dlouhodobému plánování má pro žáky důležitou radu, aby si nenechávali přípravu na 

čtvrtletní písemky a podobné závěrečné testy na den předem, ale aby si tu práci 

rozplánovali a učili se v krocích. „I oni potom potvrzují, že když se to učí najednou, tak 

v tom mají zmatek a jsou si velmi nejistí, ale když se připravují krok po kroku, tak si ty 

znalosti víc upevní, ale také jsou mnohem více v klidu a jsou si jistější.“ 

„Pokud jde o přípravu v rámci dne, tak to většinou míříme k nějaké individuální přípravě 

s těmi dětmi.“ Někteří žáci se raději učí hned, jak přijdou ze školy, někomu více vyhovuje 

učit se až po nějaké přestávce nebo až večer. Snaží se nalézt konkrétní techniky, které 

budou nejvíce vyhovovat danému žákovi – nahrávat si látku do mp3, psát si lístečky a 

další. 

Nejdůležitější rada, kterou psycholožka z PPP probírá se všemi žáky: „Aby se neučili 

zpaměti, ale aby se učili vytvářet si strukturu. Aby se učili vyhledávat klíčové informace, 

zdůrazňovat je a uvědomovat si souvislosti. Když rozumím souvislostem, tak se o ně mohu 

opřít a lépe se do nich doplním konkrétní data, vzorečky apod.“ 

Žáci by si podle ní měli vytvářet seznam všech svých úkolů, včetně podrobností, aby 

nemuseli pořád přemýšlet nad tím, co ještě musí všechno udělat. „Tím, že si uvolním ten 

prostor v myšlení, tak ho potom mohu intenzivněji věnovat tomu samotnému učení.“ 

Zpětná vazba od žáků 

Psycholožka konstatovala, že žáci sami od sebe se zpětnou vazbou nechodí. 

Psychologové se jich také nevyptávají, neověřují, které z těch doporučení si dítě vezme 

k srdci a přijme za své. 

Když dítě přichází na kontrolu třeba po dvou letech (a nejde o poruchy učení, ale o styly 

učení, kde ta péče není potřeba tak intenzivní), tak se nijak neověřuje, které doporučení 

si dítě vzalo za své. Nezkoumá se, co z toho, co mu říkali před dvěma lety, používá. 

Poradna se zajímá obecně o to, kde má potíže teď a s čím by potřeboval pomoc. 

Softwarové aplikace 

Psycholožka uvedla, že aplikace určené k řízení času a organizaci úkolů žákům 

nepředstavují. Technologiím ve vzdělávání se však vůbec nevyhýbají. „Určitě 

doporučujeme hodně různé aplikace na tvorbu myšlenkových map, nebo nácvik slovíček.“ 
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Také využívají různé weby na procvičování českého jazyka, matematiky a dalších 

předmětů. 

Vlastní time management 

„Já si píšu seznamy, a pak si odškrtávám. Třídím si to do oblastí, čeho se to týká – jako 

práce, volnočasové aktivity, péče o domácnost.“ Důležitost si neoznačuje, prý má 

přehled, co je nejdůležitější a řídí se podle toho. Také střídá různé druhy činnosti. Ví, že 

stejně musí každý den splnit vše, co do seznamu zařadila. 

Vede si dva diáře. Jeden pracovní čistě pro poradnu a druhý osobní, kde má další 

povinnosti. Píše si objednané klienty a konzultace ve škole. Píše si tam, co se musí ve 

vztahu ke každému klientovy udělat, v jaké fázi je domluva – že mluvila se školou, že 

byla zpráva vytvořena, poslána datovou schránkou, že volala rodičům, že si ji mohou 

vyzvednout, že to bylo zaneseno do evidence. Díky tomu má přehled o každém dílčím 

kroku, který byl již vykonán a ví, kde je potřeba příště pokračovat. 

Odhad budoucího vývoje zastoupení time managementu a kompetence k učení 

obecně v sekundárním vzdělávání 

„Myslím, že pro poradny to teď není vůbec téma a priorita. Protože poradny teď žijí 

inkluzí a novou poradenskou vyhláškou. Je to přehlcení papírováním a prostor pro to 

věnovat se něčemu jinému prostě není. Takže pro nás styly učení a strategie učení nejsou 

téma vůbec teď. I když úplně rozumím té vaší motivaci a že to je něco, co by bylo pro žáky 

zajímavé a důležité, tak v našem kontextu prostě teď možnost není.“ 

Psycholožka z PPP uvedla mezi současnými trendy také metodu prof. Reuvena 

Feuersteina. Izraelský pedagogický psycholog. „Rozvinul a ustanovil přístup dynamické 

diagnostiky, které je zvyklé části o strategiích učení, o metagoknici, o metakognitivním 

přístupu k diagnostice. Ale zároveň tím výstupem pro děti, které touto diagnostikou 

procházejí, je to, že mnohem více rozumí tomu, jak se mají učit.“ Jeho metoda LPAD – 

pomalu začíná být přístupná v češtině. Netýká se time managementu, ale obecně 

metaroviny učení. Nabízí strategie pro přemýšlení. Dynamickému přístupu se prý zatím 

věnuje pouze mizivé procento psychologů. Je to však dobrá cesta, jak se více věnovat 

strategiím a stylům učení. 
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2.2.3 Rozhovor se školní psycholožkou 

Rozhovor byl realizován se školní psycholožkou, která pracuje na SŠ. Škola se nachází 

v malém městě a má několik učebních a jeden maturitní obor. Škola dříve spolupracovala 

s externím pracovištěm, nyní má vlastního školního psychologa a na externí pracoviště 

se obrací pouze se specifickými problémy. 

Nejčastější příčina problémů s učením u žáků 

Psycholožka vnímá jako nejčastější příčinu školního neúspěchu žáků krátký čas věnovaný 

přípravě na vyučování. Tento problém podle ní vychází často z nízké motivace a v jejím 

důsledku pak z podcenění množství času potřebného k úspěšnému zvládnutí zadaných 

úkolů. Žáci se potom učí nárazově i před obsáhlou písemkou nebo zkouškou, která 

zaslouží výrazně větší přípravu. „Mezi další příčiny patří vývojové poruchy učení, 

nesprávně zvolený styl učení, nedostatečné soustředění apod. – pokud teda mluvíme o 

problémech na straně žáků.“ 

Čím žáci tráví nejvíce času 

Psycholožka se domnívá, že z celkového času dne tráví žáci nejvíce času svými 

volnočasovými aktivitami. Ty se individuálně liší, ale škola je vždy až za nimi. 

Potíže plynoucí z nedostatečného plánování pozoruje hlavně v závěru studia, kdy je na 

žáky kladen nárok naučit se velké množství látky najednou. „Problém bývá s tím, že žáci 

si nejsou schopni dobře rozdělit čas, co se týče přípravy na závěrečné zkoušky, nebo na 

maturitu…tam je to problém v time managementu. Právě proto, že podcení přípravu.“ 

V průběhu školního roku má však podle ní time management na výsledky pouze malý 

vliv. Požadavky na žáky během roku jsou prý na jejich SŠ tak nízké, že kdyby dávali 

pozor v hodinách, tak by to zvládli. „Jenomže tím, že vyrušují, někdy jsou na mobilech - 

na WhatsAppu, na Facebooku, prostě dělají všechno možné, nesoustředí se na výklad, a 

tím pádem se to nemůžou ve škole naučit nebo dostatečně naučit. A když se to neučí ani 

ve škole ani doma, tak pak mají problémy. Nejvíce se to projeví na konci roku, kdy 

dohánějí, učí se na poslední chvíli.“ Podle psycholožky tedy nedostatečný time 

management má nějaký podíl na výsledcích žáků na její škole, ale je přesvědčena, že 

v porovnání s gymnázii je podstatně menší. 
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Učitel se za ní přichází poradit, když má ve třídě děti, které mají různou motivaci, 

předpoklady a rozličné úpravy ve způsobu výuky. Třeba když mají dysfunkci, nebo 

nějaké jiné úlevy. „To aby byl učitel schopný udělat si přípravu a pak i věnovat dostatek 

času všem dětem, pokud má ve třídě různé typy dětí vyžadující různý stupeň 

individuálního přístupu, množství opakování, všechny motivovat a zároveň docílit, aby 

děti, které jsou šikovné a motivované neseděly v hodině a ‚nečekaly‘, až vyučující vysvětlí 

učivo slabším žákům, tak to je často nadlidský výkon.“ S učiteli tedy řeší problém 

organizace práce v rámci vyučovací hodiny. Že by za ní učitelé chodili se svými problémy 

s plánováním svého času, se jí nestává. 

Rozvíjení schopnosti učit se a organizovat si čas u žáků 

Psycholožka uvedla, že předávání schopnosti řídit svůj čas a obecně schopnosti učit se 

funguje v jejich škole na implicitní úrovni. „Máme tam učební obory a vím o tom, že 

kolegové vedou žáky k tomu, aby byli schopni naplánovat si konkrétní pracovní činnost, 

kterou budou vykonávat a které se učí. Takže není to tak, že ‚tady máte učební styly, my 

vám je vyjmenujeme, vy si z toho udělejte poznámky‘ a to je všechno, ale spíš je to učí 

aplikovat do jejich konkrétní profese.“ Například ošetřovatelka si musí umět rozplánovat 

jednotlivé úkony péče o pacienty. 

Určitá forma time managementu se prý skrývá v předmětu ekonomie. Jde například o to, 

co chtějí žáci udělat se svým pracovním životem: „například se probírá příprava na 

pohovor. Takže nějaká implicitní forma time managementu tam je. O explicitní výuce time 

managementu nemám povědomí.“ 

Konkrétní rady a postupy 

Psycholožka se snaží řešení „ušít na míru“ individuálně každému žákovi, který za ní 

přijde. „Nejprve si zmapuji situaci – probereme spolu styl, kterým se učí. Dále udělám 

screening a zjistím úroveň jednotlivých kognitivních schopností. Pokud je k dispozici 

zpráva z vyšetření, tak vycházím i z ní.“ Poté psycholožka navrhne styl, případně 

kombinaci stylů, kterou prodiskutuje s žákem. Návrh s ním vyzkouší na konkrétní 

probírané učební látce a doladí detaily. „Také poučím žáka o psychohygieně – hlavně 

týkající se procesu učení.“ 
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Zpětná vazba od žáků 

Psycholožka si s žákem v některých případech domluví další schůzku, aby společně 

mohli zhodnotit efektivitu navrženého řešení. Často má kladnou zpětnou vazbu, že žák 

její doporučení přijal a osvědčilo se mu. 

Softwarové aplikace 

Psycholožka konstatovala, že tento typ doporučení zatím nevyužívá. Vyjádřila však 

přesvědčení, že by to stálo za zvážení. 

Vlastní time management 

Psycholožka na SŠ si vede to-do list v papírové podobě, používá diáře a kalendář. 

Odděluje si pracovní a osobní agendu. Na pracovní záležitosti má kalendář a na soukromé 

záležitosti používá osobní diář. 

Odhad budoucího vývoje zastoupení time managementu a kompetence k učení 

obecně v sekundárním vzdělávání 

Psycholožka vychází z trendu dohledávání informací online a neustálého zvětšování 

množství informací nacházejícího se ve virtuálním prostředí. Očekává, že se toto 

prostředí bude nadále stále intenzivněji využívat i v sekundárním vzdělávání. „Zvětšující 

se množství informací různé kvality má však za následek znepřehlednění relevantnosti 

jednotlivých informací, a to hlavně pokud člověk tyto informace nehledá ve 

specializovaných databázích nebo na konkrétních odborných webech.“ Vyvstává tak 

podle ní otázka, jestli je člověk schopen a ochoten věnovat dostatek času vyhledávání a 

následnému třídění informací z různých zdrojů, jejich případné konfrontaci a vytvoření 

si vlastního názoru, za pomocí kritického myšlení. „Často se setkávám s tím, že lidi toto 

úplně běžně nedělají. Proto je důležité individuálně sesbírané informace, ze kterých 

vznikají referáty nebo jiné typy prací, korigovat ve vzdělávacím procesu. Co se týče time 

managementu, uvidíme, co přinese budoucnost.“ 

2.3 Diskuze 

U metody „Musím a chci“, kterou žákům představila učitelka v páté třídě, koresponduje 

preferované pořadí úkolů s tím, co je známo z metod „první z rána“ nebo „sněz svou 
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žábu“. Nejprve jsou splněny ty nejnepříjemnější povinnosti a až poté je prostor pro více 

žádané činností. Význam tohoto pořadí je v tom, že žáci stihnout vykonat své povinnosti 

a nestane se, že by čas, který je na ně potřebný, strávili u něčeho méně důležitého. U žáků 

je tak podporován smysl pro povinnost a každodenním opakováním tohoto principu je u 

nich budován prospěšný návyk. 

Učitelka žáky ujistila, že činnosti, které zařadili do kvadrantu „nemusím a nechci“, 

opravdu nemusí dělat a mohou je klidně škrtnout a do odpoledního programu si je vůbec 

nezařadit. Žáci díky tomu získali jednu z nejdůležitějších pouček. Totiž, že time 

management není o tom stihnout za každou cenu co nejvíce aktivit. Je o tom, umět si 

vyhradit čas na to potřebné nebo námi žádané a současně umět říkat ne tomu, co nás 

pouze bezvýznamně zaměstnává. Do kategorie „nemusím a nechci“ de facto patří i 

zlozvyky, kterých se chceme zbavit. Když si toto jejich zařazení žák uvědomí, může mu 

to být posilou k jejich přemáhání. 

Žáci viděli, že jejich učitelka si také musí plánovat odpoledne a viděli, že se mimo jiné 

věnuje opravám jejich úkolů a přípravám na další vyučovací hodiny. Žáci si na jejím 

příkladu uvědomili, že i dospělí mají úkoly, které musí udělat, i když se jim zrovna 

nechce. 

Nelze se divit, že když učitelka žákům pomohla vytvořit týdenní plán a vyžadovala od 

nich, aby ho týden plnili, že s tím po uplynutí onoho týdne zase přestali. Svou roli zde 

mohly sehrát minimálně dva faktory. Jednak týden je krátká doba na upevnění nového 

návyku, jednak žáci se vnitřně neztotožnili s tím, že by jim nový režim více vyhovoval a 

sami se jím tak chtěli nadšeně řídit. Brali to zkrátka jako úkol, který za týden skončí. 

Psycholožka z PPP zmínila, že společnost Scio provozovala v letech 2010-2013 projekt 

NAUTILUS. Tento projekt byl přímo zaměřen na 2 st. ZŠ a SŠ. Projekt měl za cíl naučit 

žáky učit se. Věnuje se stylům a strategiím učení a na několika místech učí žáky i 

organizaci a plánování. V rámci projektu byly vypracovány příručky dobré praxe, 

pracovní sešity pro žáky i metodické materiály pro učitele. Zároveň k tomu měli 

e-learningové kurzy. Na webu projektu je možné tyto materiály stáhnout. Také jsou 

k dispozici doplňkové aktivity a multimediální podpora v podobě audio a video nahrávek 

a soubor úloh pro interaktivní tabule SMART board. 

Web: http://nautilus.scio.cz/ke-stazeni.aspx 

http://nautilus.scio.cz/ke-stazeni.aspx
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2.4 Doporučení pro výuku metod time managementu 

Jednotlivé metody time managementu jsou popsány v teoretické části této diplomové 

práce. Zde jsou uvedeny konkrétní rady a materiály pro učitele, které mohou vzít a použít 

v rámci své výuky. Další inspiraci lze čerpat z rozhovorů, které byly provedeny v rámci 

výzkumné části této práce, a které jsou výše interpretovány. 

2.4.1 Máme k dispozici 100 časových bloků denně 

Žáci mohou začít pohlížet na svůj čas jinak, když jim prozradíte, že 15 minut je přibližně 

1 % ze dne. Po odečtení spánku tvoří 1 % ze dne každých 10 minut. Můžeme se na to 

dívat také tak, že jsme vzhůru zhruba 1000 minut každý den. Když tyto minuty seskupíme 

do praktických časových balíčků po 10 minutách, uvědomíme si, že ráno při probuzení 

máme před sebou 100 bloků času. Je na nás, čím je naplníme.109 

Učitel by měl pomoci žákovi zjistit, kolik času mu trvá udělat určité věci.110 Dejte žákům 

vytištěnou tabulku 10×10 čtverečků (viz příloha) a nechte je, aby si v průběhu celého dne 

vybarvovali, kolik bloků věnují jaké činnosti. 

Tento reflexivní pohled umožní žákům pravdivě se podívat na to, kolik času věnují které 

činnosti. Možná si při tom uvědomí, že by s některými věcmi nechtěli trávit tolik času, 

nebo že se něčemu nevěnují dostatečně na to, jakou v tom vidí hodnotu. Tato sonda do 

současného stavu by měla být následována vytvořením plánu pro budoucnost. „Časový 

rozvrh činností dítěte ve škole a doma poskytuje vhodnou příležitost probrat, jak je 

důležité plánovat předem.“111 Dejte dětem za úkol, ať si do další tabulky předem 

naplánují zítřejší den. Připomeňte jim, aby nejprve vyhradili dostatek prostoru všemu 

důležitému a až volná políčka věnovali méně důležitým aktivitám. 

2.4.2 Časový snímek 

Časový snímek je ve své podstatě podobný pohled na čas, jako v kapitole Máme 

k dispozici 100 časových bloků denně. Nechte žáky, aby si po dobu třeba 14 dnů 

                                                 
109 URBAN, Tim. 100 Blocks a Day. In: Wait But Why [online]. Urban, c2018, 21 October 2016 [cit. 2018-
02-10]. Dostupné z: https://waitbutwhy.com/2016/10/100-blocks-day.html 
110 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 
2017 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 
111 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 50 

https://waitbutwhy.com/2016/10/100-blocks-day.html
https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/
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zapisovali po každé činnosti, kolik u ní strávili času (třeba v hodinách či minutách). Po 

14 dnech je nechte spočítat, kolik procent času věnují jednotlivým činnostem. 

Aby se výsledek nerozdrobil na příliš malé jednotky, sčítejte podobné aktivity do větších 

celků. Například všechny sportovní aktivity mohou být počítány dohromady apod. Poté 

s žáky na základě těchto dat vytvořte výsečový (koláčový) graf. Žáci si na něm uvědomí, 

že pokud budou nějakou činnost dělat pravidelně třeba 2 hodiny denně, znamená to, že jí 

věnují 1/12 svého života, neboli zhruba 8 %. 

 

2.4.3 Žijeme jenom pár dnů 

Život trvá několik let. Každý rok má pouze 12 měsíců. Je zajímavé si uvědomit, že těch 

měsíců za celý život moc neprožijeme, a že každý měsíc má tedy významný podíl 

vzhledem k délce našeho života. Vlastně ani těch týdnů nemá člověk k dispozici příliš 

mnoho a přitom týden kolikrát uteče tak rychle! Tuto skutečnost si uvědomil i Tim Urban 

a na svém webu Wait But Why napsal již několik článků na toto téma.112 Můžete je žákům 

                                                 
112 URBAN, Tim. Your Life in Weeks. In: Wait But Why [online]. Urban, c2018, 7 May 2014 [cit. 2018-02-
10]. Dostupné z: https://waitbutwhy.com/2014/05/life-weeks.html a URBAN, Tim. The Tail End. In: Wait 
But Why [online]. Urban, c2018, 11 December 2015 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://waitbutwhy.com/2015/12/the-tail-end.html 
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Obrázek 5: Časový snímek - ukázka výsledného grafu 

https://waitbutwhy.com/2014/05/life-weeks.html
https://waitbutwhy.com/2015/12/the-tail-end.html
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ukázat. Jaký je to pocit vidět všechny týdny 90letého života v podobě malých čtverečků 

na jedné stránce? 

2.4.4 Učíme děti myslet a učit se – Robert Fisher 

Fisher ve své knize Učíme děti myslet a učit se nabízí 41 úkolů, které lze vzít a použít pro 

podporu rozvoje kompetence k učení. Tématu time managementu se také věnuje. 

Fisher rozlišuje tři úrovně plánování: nevědomé, specifické a strategické. Nevědomé 

plánování je typické pro malé děti. Specifické plánování již obsahuje vědomý postup. 

Strategické plánování navíc počítá s různými možnostmi budoucího vývoje a připravuje 

postup pro řešení různých situací, které mohou nastat.113 

„Je-li naším cílem vychovat žáky, kteří se učí samostatně, je třeba, abychom přešli od 

učitelských plánů k plánování řízenému žáky.“114 Nejprve žákům vysvětlíme, co jsou to 

plány a ukážeme jim příklady plánovacích strategií. Poté můžeme žáky vést k samostatné 

tvorbě vlastních plánů. 

Konkrétní činnost v hodině – Plánování při řešení problémů115 

1. Vyberte z vlastní zkušenosti nějaký skutečný problém 

2. Srozumitelně ho představte žákům 

3. Požádejte je, aby navrhli plán, jak by se dal tento problém vyřešit. 

Zahrňte do úvahy: 

 Jaké kroky je potřeba udělat? 

 Jaké zdroje plán vyžaduje? 

 Jaká jsou kritéria úspěchu? 

Obecně lze postup řešení problému vyjádřit v pěti bodech: vymezení problému, 

shromáždění informací, vytvoření strategie, uplatnění strategie a sledování výsledků.116 

                                                 
113 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 46 
114 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 48 
115 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 49 
116 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 45 
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Konkrétní činnost v hodině – Tvoření časového plánu117 

1. Stanovte období, na které budete plánovat. 

2. Ukažte žákům, jak lze sestavit rozvrh činností. (Můžete je nechat vymyslet, jak 

by vypadal rozvrh jejich třídy v ideální škole?) 

3. Požádejte je, aby: 

 Stanovili účel svého časového plánu. 

 Zapsali své plánované činnosti pro zvolené období. 

 Předložili hotové plány a prodiskutovali je. 

Učitel může hodinu uvést představením plánu hodiny. Nemělo by jít o pouhý výčet 

povinností žáků. Je dobré poukazovat na proces myšlení a také na sledování a hodnocení 

výsledku hodiny. „Záměrem plánu je učinit žáka nezávislým a přímé pomoci učitele. 

Plány nejsou jen výukovou pomůckou, nýbrž mají poskytnout nástroj k samostatnému 

učení.“118 Aby plán nebyl jen souborem příkazů, které je třeba vykonat, má také 

metakognitivní složku. Žák sleduje a hodnotí průběh svého učebního procesu. 

2.4.5 Antistresový program pro učitele – Hennig a Keller 

Hennig a Keller ve svém díle Antistresový program pro učitele popsali příčiny stresu a 

syndromu vyhoření a také strategie pro překonávání stresu. Jejich rady k organizaci času 

se mohou hodit nejen učitelům, ale také žákům. 

„Důležitým faktorem nedostatečného zvládnutí stresu je neefektivní časový plán. Stížnosti 

na rostoucí tlak času a trvalé pracovní přetěžování jsou sice subjektivně odůvodněné, ale 

je třeba si položit otázku: Jaký podíl na tom má můj časový rozvrh?“119 Autoři učitele 

vyzývají, aby se zamysleli, jaké strategie zvládání stresu používají a rozdělili je na účinné 

a neúčinné. 

Pro sledování vlastní schopnosti hospodařit s časem Hennig a Keller doporučují vyplnit 

si Dotazník k efektivnímu hospodaření s časem (podle Nagela 1992, viz příloha).  

                                                 
117 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 51 
118 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2011. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0043-7. s. 53 
119 HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z 
povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6. s. 30 
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Autoři popisují 7 věcí, které doporučují při plánování vzít v úvahu. Většina z nich je 

popsána v teoretické části této práce. Zajímavostí je, že autoři učitelům doporučují 

plánovat si program pouze do 60 % svého času. Dalších 20 % navrhují vyhradit 

přestávkám. Posledních 20 % slouží jako prostor pro náhle se objevivší činnosti. Učitel 

by také neměl zapomínat na čas pro sebe. 

Následuje stručný přehled rad, jak by měl učitel plánovat. 

1. Nutnost stanovovat priority – Vždy zohlednit naléhavost a důležitost úkolů. 

2. Denní plán – Zaznamenat si úkoly, termíny, činnosti. Odhadnout délku trvání. 

Naplánovat si přestávky. Stanovit priority. Některé úkoly převést na jiný den, 

delegovat nebo škrtnout. 

3. Základní pravidla plánování 

 60 % času vyhradit pro plánované úkoly 

 20 % času pro náhlé činnosti 

 20 % času ponechat na přestávky 

4. Každodenní „tichá hodinka“ – Učitel pracuje s lidmi a intenzivně s nimi 

komunikuje. Pro udržení duševní pohody by neměl zapomínat vyhradit si každý 

den nějaký čas pouze pro sebe. 

5. Brát v úvahu osobní denní rytmus – Viz denní výkonnostní křivka. 

6. Vyřizovat správné věci ve správnou dobu – „Můžete velmi podstatně zvýšit svoji 

produktivitu práce, jestliže sladíte svůj osobní výkonnostní rytmus se svým 

denním plánem.“120 

7. Přestávky – Přestávka po dlouhém sezení může být využita ke krátké pohybové 

aktivitě. V době poklesu výkonnosti mohou být přestávky zařazovány častěji. 

2.4.6 Time management a úspěch při studiu – Leslie Josel 

Autorka knihy “What’s the Deal with Teens and Time Management” publikovala na 

blogu Skills4life článek „10 strategií time managementu pro studentský úspěch“, ve 

kterém doporučuje pomoci žákům na SŠ deseti metodami.121 

                                                 
120 HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z 
povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6. s. 72 
121 10 Time Management Strategies for Student Success. In: Skills 4 Life [online]. c2010-2018, 13 Jun 
2017 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/ 

https://skills4lifeot.com/timemanagementtips/
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Některé z jejích rad se pochopitelně objevují i u ostatních autorů a už byly v této práci 

zmíněny. Josel ovšem navrhuje zařadit do našeho plánování ještě několik prvků navíc. 

V každé místnosti doporučuje mít ručičkové hodiny. Josel je přesvědčena, že vystihují 

běh času lépe než ty digitální a dávají nám tak lepší přehled o tom, ve které části dne 

jsme. 

Josel se zabývá také žáky s ADHD, ale i všem ostatním žákům doporučuje používat 

podkresovou hudbu. V hudbě je rytmus a tedy jistá struktura. Všichni žáci, zejména ti 

s poruchami učení či pozornosti, prý potřebují strukturu. Žák si má sám sestavit 

30minutový playlist hudby, kterou má rád. Doporučení spočívat v tom přehrávat stejný 

playlist pokaždé, když si sedne k učení. 

2.4.7 Web úspěšný student 

Web je sice adresován vysokoškolským studentům, ale tipy, které předkládá, mohou 

stejně dobře využít studenti a žáci všech stupňů škol. Je zaměřen hodně prakticky. Na 

každé stránce nabízí otázky k zamyšlení a drobné úkoly, které člověku pomohou 

efektivně plánovat s ohledem na své individuální zvláštnosti. Adresa webu: 

https://apps.szu.cz/poradna/uspesnystudent/ 

Jednou z aktivit, kterými můžete podpořit uvažovaní vašich žáků o potřebě časového 

plánování, je předložit jim k vyplnění Dotazník k efektivnímu hospodaření s časem 

(podle Nagela, 1992; viz příloha). 

Veďte své žáky k tomu, aby používali podrobný týdenní rozvrh. Viz 

TimeboxingTimeboxing. Mohou si vytvořit vlastní diář, nebo použít tabulku Týdenní 

přehled aktivit (viz příloha). Způsob práce s týdenním plánem je zřejmý: „Každý večer si 

zkontrolujte, jak jste časový plán splnili a podívejte se, co vás čeká a co byste rádi udělali 

příští den. Na konci týdne si zhodnoťte, jak jste splnili plánované úkoly a sestavte si plán 

na další týden.“122 

                                                 
122 Naplánujte si studium. In: Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol [online]. [cit. 
2018-03-30]. Dostupné z: http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/studstyl/studstyl2.htm 

https://apps.szu.cz/poradna/uspesnystudent/
http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/studstyl/studstyl2.htm
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2.4.8 Soubor zkušeností několika úspěšných studentů123 

Na webu: http://www.mycollegesuccessstory.com/ je zaznamenáno několik výpovědí 

studentů, kteří popisují, jak se vypořádali s problematikou time managementu a 

prokrastinace. Některá jejich doporučení jistě mohou posloužit jako inspirace i žákům 

v sekundárním vzdělávání. 

 Úkoly je lepší zpracovávat postupně během týdne a nenechávat si všechno na 

víkend. 

 Dbát na přestávky. 

 Dodržovat pravidelný týdenní rozvrh. To umožňuje plánovat učení do volných 

časových bloků. Pokud vidíte, že koncem týdne máte kalendář více zaplněný, 

začněte s úkolem již zkraje týdne. 

 Buďte zaneprázdnění. Nenaplněný čas vede k flákání. 

 Používejte plánovač, zapisujte si všechny činnosti a úkoly. Používejte barevné 

odlišení osobních, studijních a dalších druhů činností. 

 Dívejte se dopředu, co budete probírat. Půjde vám to potom lépe. 

 Snažte se nikdy nechybět na výuce. 

 Povinnostem do školy dávejte nejvyšší prioritu a dělejte je jako první. Teprve 

potom vyplňujte svůj volný čas jinou zábavou. 

2.4.9 Aplikace 

Představte žákům některé aplikace pro time management. Mnohé jsou zcela zdarma, žáci 

si je mohou nainstalovat do svých zařízení a odhalovat jejich možnosti. Může se stát, že 

jim některé aplikace nebudou vyhovovat, v tom případě mohou zkusit zase nějakou jinou, 

každá nabízí něco trochu jiného. Jedná se o moderní a vysoce atraktivní způsob, jak žáky 

zaujmout s problematikou time managementu. Přehled nejlepších aplikací současnosti 

(2018) se nachází v této práci (viz Softwarové aplikace). 

                                                 
123 Student Success Stories: Time Management Strategies: How to Successfully Deal With Time 
Management and Procrastination. In: MyCollegeSuccessStory [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 
http://www.mycollegesuccessstory.com/success-stories/time-management.html 

http://www.mycollegesuccessstory.com/
http://www.mycollegesuccessstory.com/success-stories/time-management.html
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Závěr 

V teoretické části práce byly nejprve vysvětleny pojmy pojící se s tématem time 

management. Zvláštní pozornost byla věnována zastoupení tohoto tématu v Rámcových 

vzdělávacích programech (RVP) pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a 

střední odborné vzdělávání. Dále byly popsány různé metody time managementu, které 

jsou k dispozici učitelům a žákům v sekundárním vzdělávání. 

Z rozhovorů vyplynulo, že školy, potažmo učitelé, u žáků schopnost plánování 

systematicky nerozvíjejí. Dotazovaní učitelé se systematicky nevěnují tomu, aby u svých 

žáků rozvíjeli kompetenci k učení. Téma time managementu a některé užitečné techniky 

žákům předávají spíše nevědomě spolu se svým přístupem k učivu. Záměrné výuce řízení 

času a organizaci úkolů se nevěnují. Pouze jedna učitelka uvedla několik příkladů aktivit 

na time management, které si pro žáky připravila. Aby toto téma mohla žákům představit, 

musela obětovat několik hodin z výuky svého předmětu. To je hlavní důvod, pro který se 

učitelům nechce takovýmto tématům věnovat.  

Z kurikulárních dokumentů vyplývá, že téma plánování a organizace učení je důležité a 

předpokládá se, že žáci tuto oblast ovládají. Očekávané výstupy však u mnohých žáků 

zůstávají nenaplněné. Tomu se nelze divit, když uvážíme, že je těmto dovednostem nikdo 

neučí. Některým učitelům připadají řeči o klíčových kompetencích jako prázdné a jejich 

rozvíjení ve výuce vnímají jako něco, co jim bere čas, který potřebují věnovat obsahu 

svých předmětů. 

I přesto se ale podařilo získat několik užitečných rad, které tito učitelé mohou ze své 

dosavadní praxe poskytnout. Výsledkem této diplomové práce je popis konkrétních 

užitečných metod, které mohou učitelé vzít a realizovat ve vzdělávacím procesu. 

Učitelům je možno doporučit vyzkoušet také některé zmíněné mobilní aplikace. Jejich 

prostřednictvím mohou pozornost svých žáků k tématu plánování přitáhnout. 
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I 

 

Připravené otázky pro rozhovor 

Otázky pro učitele 

1. Kurikulární dokumenty předpokládají, že by žáci měli být schopni plánovat své učení 

organizovat si svůj čas. Jak to vaši žáci zvládají? 

a. Čím vaši žáci tráví nejvíce času? 

b. Co jim dělá největší problém? 

c. Co je hlavní příčinou toho, že to nezvládají? 

2. V RVP je téma time managementu obsaženo hlavně v kompetenci k učení. Jak tuto 

kompetenci u žáků rozvíjíte? 

3. Pozorujete, že by vaši žáci začali některé techniky time managementu používat? 

4. Představil jste žákům nějaké softwarové aplikace? 

a. Využívají vaši žáci nějaké? 

5. Máte vy osobně nějaké oblíbené techniky time managementu a využíváte je například pro 

přípravy vyučovacích hodin, opravy domácích úkolů a obecně ve svém životě? 

6. Jak se díváte na možnost věnovat v budoucnu ve výuce vašeho předmětu ještě více prostoru 

tomu, aby se žáci naučili lépe sami řídit své učení? 

7. Chtěl byste k tématu něco doplnit – třeba nějakou zkušenost nebo radu pro ostatní učitele? 

Otázky pro PPP a školní psycholožku 

1. Co je nejčastější příčinou problémů s učením u žáků? 

a. Čím podle Vás žáci tráví nejvíce času? 

2. Předáváte Vy nebo škola, kde působíte systematicky žákům nějaké rady, jak se učit a jak si 

organizovat čas? / Předává PPP systematicky žákům nějaké rady, jak se učit a jak si 

organizovat čas? 

a. Jak konkrétně kompetenci k učení u žáků podporujete? Jaké rady jim dáváte? 

3. Máte zpětnou vazbu od žáků, zda si z osobních konzultací odnesli některé rady a začali je 

s úspěchem používat? 

4. Mezi mladými lidmi jsou dnes oblíbené aplikace na mobilní telefony. Možná by tato forma 

mohla pomoci atraktivním způsobem představit žákům téma plánování úkolů. Dáváte 

v tomto směru žákům nějaká doporučení? 

5. Jak si organizujete čas Vy osobně? 

6. Odhad toho, jak se bude téma time managementu a kompetence k učení obecně 

v sekundárním vzdělávání v příštích letech vyvíjet. Je nějaký trend v této oblasti?  



II 

 

Dotazník k efektivnímu hospodaření s časem  
(podle Nagela 1992)  

     zřídka  často  vždy  

 0 bodů  3 body  5 bodů  

 

1. Plánuji si své úkoly a cíle písemně.  0  3  5  

2. Rozlišuji krátkodobé, střednědobé  

 a dlouhodobé cíle.  0  3  5  

3. Kontroluji si své úkoly a cíle.  0 3  5  

4. Rozděluji svůj čas realisticky a ponechávám  

 si prostor pro neočekávané události.  0 3  5  

5. Dbám na to, aby se v mém okolí během  

 práce pokud možno nevyskytovaly věci  

 (osoby), které rozptylují pozornost.  0  3  5  

6. Jsem schopen (schopna) předávat (delegovat)  

 úkoly a práce, u kterých je to možné.  0  3  5  

7. Pokud musím vyřídit něco důležitého a  

 někdo jiný si činí nárok na můj čas,  

 dokážu ho rázně, ale slušně odmítnout.   0  3  5  

8. Rozděluji si práci podle priorit.  0  3  5  

9. Vyřizuji úkoly podle jejich důležitosti.  0  3  5  

10. Pracuji pokud možno tak důkladně,  

 abych se už k dané práci nemusel(a)  

 znovu vracet.  0  3   5  

11. Snažím se využívat pracovní dobu  

 v souladu s křivkou své fyziologické  

 výkonnosti během dne.  0  3  5  

12. Zařazuji účelně do práce přestávky  

 a reguluji tak spotřebu energie.  0  3  5  

13. Pracuji racionálně i tehdy, když časová  

 tíseň není tak velká.  0  3  5  

14. Vyhýbám se nepořádku, resp.  

 perfekcionismu.  0  3  5  

15. Na konci každého pracovního dne si  

 naplánuji další den.  0  3  5  

 

Sečtěte body u jednotlivých odpovědí. Z následujícího rozdělení bodů lze vysledovat  

efektivnost vašeho hospodaření s časem.   

 

  0 - 25 efektivní plánování času pro Vás neexistuje   

26 - 50 plánování je patrné, ale ne dostatečně důsledné  

51 - 65 dobré hospodaření s časem, lze ho však ještě zdokonalit  

66 - 75 příkladné hospodaření s časem  

 

 

 

Staženo z: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www1.szu.cz/poradna/uspesny

student/studstyl/dotaz_efekt_cas.doc 

 

Literární zdroj: HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby 

překonání stresu z povolání. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6. s. 31  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/studstyl/dotaz_efekt_cas.doc
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/studstyl/dotaz_efekt_cas.doc
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Příklady dalších aplikací pro organizaci úkolů 

Remember the milk 

https://www.rememberthemilk.com/ 

2Do 

https://www.2doapp.com/ 

Finish 

http://getfinish.com/ 

Google Keep 

https://www.google.com/keep/ 

Quizlet 

https://quizlet.com/en-gb 

Focus Booster 

https://www.focusboosterapp.com/ 

30/30 

http://3030.binaryhammer.com/ 

Any.do 

https://www.any.do/ 

Listastic 

http://mcleanmobile.com/Listastic/ 

EpicWin 

https://itunes.apple.com/us/app/epicwin/id372927221 

  

https://www.rememberthemilk.com/
https://www.2doapp.com/
http://getfinish.com/
https://www.google.com/keep/
https://quizlet.com/en-gb
https://www.focusboosterapp.com/
http://3030.binaryhammer.com/
https://www.any.do/
http://mcleanmobile.com/Listastic/
https://itunes.apple.com/us/app/epicwin/id372927221
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Týdenní plány žáků z jedné školy 
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Týdenní přehled aktivit 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

6–7         

7–8        

8–9        

9–10        

10–11        

11–12        

12–13        

13–14        

14–15         

15–16        

16–17        

17–18        

18–19         

19–20         

20–21        

21–22        

22–23        

23–24        

0–6        

Prostor pro další poznámky: 
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Tabulka 10×10 k aktivitě Máme k dispozici 100 časových 

bloků denně 

Jméno: 

Datum: 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


