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Resumé:  
Závěrečná práce se zabývá time managementem  a jeho aplikacemi 

v práci vedoucího pracovníka školy. Ukazuje cesty a metody k efektivitě 

práce. Přináší přehled jednotlivých kroků, pomůcek a technik, s jejichž 

pomocí lze dosáhnout cílů. Představuje způsoby k efektivnímu využívání 

času a jeho dobrou organizaci. Důraz je kladen na vyvážení jednotlivých 

oblastí, které tvoří život člověka. Výzkumná část nabízí i popis strategií  pro 

dosažení zdravé rovnováhy. Práce je určena především začínajícím ředitelům 

škol, ale uvedené metody mohou pomoci i ostatním zájemcům. 

 
 
 
 
 Klíčová slova: time management, čas, cíl, plánovací systém, zloději času 

 

 

 

Summary: (angl.) 
   

  My final work deals with time manegement and its using in the work 

of the leading school workers. It shows the ways and the methods for the effective  

work. It brings the view of single steps, tools and technologies for successful 

attaining the goal (aim). It shows the methods for effective using the time and its 

good organisation. The main accent is put on a good balance of individual sections, 

which are parts of human life. In the research part of the work there are strategies for 

reaching the good balance. The work can be destined for the beginning headmasters 

but it can help all the other interested persons.  

 

 

 

Key words : time manegement, time, aim (goal), system of planning,     

          thieves of the time  
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1. ÚVOD 
 

    Dnešní společnost a životní styl vyžadují od vedoucího pracovníka 

efektivní zvládnutí různých rolí. Manažer musí řešit souběžně mnoho 

problémů často ve velkém časovém tlaku. Proto je důležité, aby si  kromě 

dobře profesně odvedené práce, uměl nadefinovat priority a časovou 

posloupnost úkolů. Je obecně známo, že pokud má člověk dobře a jasně 

stanoveny cíle, dosahuje výsledků rychleji a přímočařeji. To také přispívá 

k omezení stresových situací a k získání času pro skutečně důležité věci. 

Snížení stresové zátěže umožňuje získání času pro sebe, rodinu, koníčky, ale 

také možnost se hrdě ohlédnout za dosaženými výsledky a prožít chvilky 

uspokojení vlastní prací. 

 Zvládání času je hitem dnešní doby. Velkou podporou nám mohou být 

nové technologie, ale paradoxně jsou to právě ty největší "zloději" času. 

Doba informací, sítí a moderních technologií nás vyzbrojuje skvělými 

nástroji pro organizaci a rychlejší zvládání úkolů, ale platíme za to daň 

větším papírováním, dopadá na nás očekávání lepších výsledků a výkonů. 

Opouštění starých kolejí a rutinních postupů je zároveň vysilující a náročné 

pro každého z nás. 

 Time management neboli řízení času není všelékem a ani není možno 

si ho neosvojit za den. Je to cesta, kterou se můžeme vydat a na ní se 

zdokonalovat. Cílem není jen ušetření času, ale i jeho správné využití. Proto 

jedna z kapitol je věnována analýzám běžných aktivit jejich poznáním. Právě 

vybalancování optimálního stavu různými prostředky pro různé typy lidí je 

cílem správného využití time managementu. Důležitý je zde aspekt 

individuálního přístupu, neboť vnímání času je velmi specifické pro každého 

z nás.  

 Oblast školství má řadu různých charakteristik a "běh času" je jedním 

z nich. V rámci své práce musí ředitel školy sladit mnoho různých činností 

zároveň: musí vhodně nastavit systém řízení pro daný kolektiv pracovníků, 

umět pracovat s týmem, správně komunikovat se sborem, provozními 

zaměstnanci, žáky a jejich rodiči, se zřizovatelem, různými institucemi… 

Zároveň musí v systému své práce minimalizovat rizika, najít příležitosti pro 

zlepšení, rozumět internímu auditu, řešit problémy a neshody, řídit 
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ekonomický provoz své organizace. Efektivita při práci s časem se jeví jako 

velká priorita práce ředitele školy. Zdokonalení techniky a postupů lepšího 

užití času umožní lépe plnit úkoly podle jejich důležitosti. Také schopnost 

sestavit kvalitní osobní časové (týdenní, měsíční,..) plány pomůže zvládat 

práci ředitele. Užitečnost time managementu se určitě zvýrazní zvládáním 

všech aktivit zvláště pro člověka, který nastoupil do nové pracovní pozice. 

Opustil svoji rutinní   činnost a hledá nástroj pro efektivní organizaci práce a 

života. 
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2. CÍL PRÁCE  
 

 V práci jsem chtěla předložit informace o technikách zvládání času, o 

možných postupech a doporučeních. Ty by mohly být nápomocny k zvýšení 

efektivity práce manažera. Samozřejmě nemám ambice sestavit kuchařku 

nebo soubor pravidel, které by stačilo dodržovat a život by se stal 

jednoduchým.  Zcela si uvědomuji, že univerzální návody mohou platit jen v 

omezeném časoprostoru a navíc by vyžadovaly práci s unifikovaným 

člověkem. Studované téma se přímo dotýká mnoha oblastí - psychologie, 

ekonomiky, teorie řízení organizace a podobně. 

 Pracovní prostředí působí zesíleným tlakem a úsilí, které jsou 

vynakládány na jeho zvládnutí, se neustále zvětšuje. S ohledem na vývoj 

společnosti a techniky se od manažera - ředitele školy - očekává zvládání 

širokého spektra problémů, znalosti z mnoha oborů a  kompetencí 

přenesených na školu. Rutinní postupy musí být většinou opuštěny. Základní 

podmínkou pro organizaci pracovního a osobního života je nastavení a 

vytvoření rovnováhy mezi jednotlivými složkami. 

 Zaměřila jsem se tedy na obecné strategie, které podle mého názoru, 

mají smysl. Měly by napomoci  úspěšně time management  zvládat  a udělat 

z něj pomocníka. Cílem je nabídnout výsledky dotazníků a pomoci tím jiným 

v další práci. V neposlední řadě porovnáním a zhodnocením názorů 

respondentů najít a formulovat obecnější výsledky,  které by byly využitelné 

v každodenním životě. 

 Dalším výstupem je zjištění subjektivních postojů vedoucích 

pracovníků, jejich názorů na tuto oblast a optimalizace řídící práce. Práce by 

měla dále poskytnout přehled přístupů a používaných technik.  
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3. FORMULACE   PŘEDPOKLADŮ 
 

1. Ředitelé a vedoucí pracovníci hledají nové přístupy k řízení času, 

neboť klasické přístupy v dnešní době většinou selhávají. 

2. Možnost plánování času, definování priorit pomáhá k spokojenosti a 

pocitu úspěchu v pracovním i osobním životě. 

3. Osobní růst závisí na zvládnutí techniky duševní práce, tj. plánování, 

řízení, zvládání času.  
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4. TIME MANAGEMENT  
 

4.1.    Vymezení základních pojmů 

 Každodenní nároky, které jsou na člověka kladeny, mají podobu nejen 

pracovních, ale i soukromých záležitostí. Tím proměňují jeho život v 

neustálý úprk. Zvládnutí time managementu je dobrou prevencí stresu a 

nástrojem ke zjištění možností, jak dělat to, co je skutečně důležité. Co je 

tedy time management :  

− TGM je synonymem efektivity v práci. Zahrnuje ovšem i plánované 

přestávky, které slouží k regeneraci sil. 

− TGM respektuje biorytmy a vlastní cit pro čas, který je třeba rozvíjet. 

− TGM je založen na sebeřízení, na skloubení potřeb, cílů, požadavků a přání 

a jejich uspokojování. 

  Podle Prof. PhDr. Rudolfa Kohoutka, CSc. význam time 

managementu odpovídá tomu, že to je časový plánovací systém a zásady pro 

stanovení priorit řešení.1 

  Dále je zřejmé, že démonizování času nemá žádný smysl. On prostě 

plyne neustále svým neměnným tempem. Proto místo krocení času je třeba se 

soustředit na sebe a tím se vymanit z područí a přinejmenším se stát 

rovnocenným partnerem.  

Základní otázka je kam chceme v životě směřovat a co je skutečně 

důležité. Je třeba se nejprve zamyslet nad současným stavem, nad tím, čemu 

je věnováno až příliš času a co je odsunováno.           

 

4.2.    Stanovení cílů 

                Při cestě k zvládnutí time managementu jsou zásadní osobní postoje 

a také odstranění všech negativních vlivů. Důležité je vědomí, že změny 

nejsou cílem, ale prostředkem ke změně a zkvalitnění pracovního i osobního 

rytmu. Bez vytčeného cíle nelze dělat žádné plány a člověk se připraví o pocit 

úspěchu z dosaženého, postupně začne upadat a stagnovat. Potom je jen 

krůček k tomu, aby jedinec propadl bezcílnosti a efektivita jeho práce klesala. 

                                                 
1 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/time-management 
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  Cíl musí být stanoven jasně  a konkrétně. Tvoří jakousi startovní čáru 

odkud lze začít řídit život. Důležité ovšem je, aby cílové mety byly 

dosažitelné a hodnotitelné, s jasně stanovenými výsledky a časovým 

horizontem. Dále se rovněž  ukazuje,  že písemně  stanovené  cíle jsou  

promyšlenější  a  jasnější. V této chvíli je důležité nezaměňovat přání a cíle - 

toto riziko právě eliminuje písemná forma. Velmi dobrý výsledek je také 

možno dosáhnout, když je cíl nastaven pozitivně. 

  Pro formulaci cílů platí osvědčené pravidlo souhrnně nazývané 

SMATR: 

Specific - Measurable - Achievable - Realistic - Timed  ( v překladu   

Specifické - Měřitelné - Akceptovatelné - Realizovatelné - Termínované ) 

 

4.2.1. Vymezování cílů - specifikace 

 Přesným popsáním cíle, jeho předmětu a základního problému 

naplňujeme tuto zásadu. Jasnost a srozumitelnost je podstatná pro splnění 

očekávání. 

 Cíl se nejjasněji třídí podle časové dosažitelnosti. Dlouhodobé nebo 

krátkodobé cíle tvoří spojité nádoby. Ty malé - "denní" - pomohou načerpat 

energii, dosahovat úspěchů, korigovat cestu, ujasnit si priority. Střední a 

dlouhodobé dávají životu směr a význam. 

  

4.2.2. Hodnocení - měřitelnost 

 Stupnice měřítek úspěšnosti je nutnou součástí  celého procesu. 

Hodnotící měřítka však nesmí být příliš přísná a nekompromisní. Měla by 

působit jako stimul k širšímu rozvoji a hledání nových cest. Kontrola 

úspěšnosti a její měřítka by měla být stanovena už na jejím počátku, aby 

tvořila dobrou zpětnou vazbu. 

 

4.2.3. Dosažitelnost - akceptovatelnost 

 Cíle nemají být vnímány jako zátěž, ale jako cesta k dosažení úspěchu, 

uchopení pozitivních návyků a udržení pořádku. Stále je třeba mít na paměti, 
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že se nejedná jen a výhradně o pracovní aktivity, ale i o aktivity rodinné, 

osobní, sportovní, volnočasové, relaxační apod. 

 

4.2.4. Zaměření na výsledky- realizovatelnost 

 Otázka, zda cíle jsou námi realizovatelné a vlastními silami 

dosažitelné, by měla být zodpovězena už na počátku procesu. Nejde jen o 

schopnosti, ale v neposlední řadě i o dosažitelnost zdrojů. 

  

4.2.5. Faktor času - termínovatelnost 

 Splnitelnost a dosažitelnost cílů úzce souvisí s termínem plnění. 

Termíny přesahující čtvrtletí jsou pro člověka více méně mlhavé, proto 

pomáhá stanovení postupných cílů. Tím je vzdálená vize přiblížena dílčími, 

proveditelnými kroky.  Také je dobře využitelná metoda postupného 

vyhodnocování a možnost korekcí a změn. 

 

4.2.6. Aktivní přístup - + 

 Promýšlení cílů a cest k lepší organizaci práce a efektivitě zvládání 

"života" je příležitostí jak uchopit nové techniky, osvojit si lepší postupy a 

korigovat činnosti. 

 

 

 

4.3.    Organizace práce 
   

 Nutné je jen zřídka důležité a důležité zřídka nutné.[1]  Tímto mottem 

bych uvedla další část, ve které představím reálné podněty a tipy pro 

zefektivnění využití času. Stále je třeba mít na zřeteli, že každý z uvedených 

postupů je pro uživatele jen návodem, doporučením. Vše je nutné převést na 

reálné podmínky dané situace. 
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4.3.1. Plánování časových úseků 

 Formulace cílů v jejich písemné podobě sama o sobě nestačí. 

Užitečnost seznamů se projeví, když jsou zpracovány přehledně, s ohledem 

na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. To je velmi dobrá 

prevence proti stresu. Samozřejmě z hlediska praktičnosti se lépe sestavují 

plány na kratší časové úseky - týdenní nebo měsíční. Nejde jen o prostý 

soupis úkolů, užitečnost je propojena s dobrou logickou stavbou a strukturou. 

Vytvoření kategorií je velmi praktické. Pak se stane plán velmi platným 

pomocníkem a není to jen další časožrout.  

Následující příklad demonstruje, jak strukturace původně chaotického 

plánu pomáhá k efektivizaci. 

Plán před strukturalizací 

   

 

 

 

 

 

 

 Plán po strukturalizaci: 

Týdenní plán - pracovní Týdenní plán - osobní 
To Do: kontrola čerpání 

rozpočtu 

To Do: Pavel - trénink   
nákup pro matku 

  příprava porady     

Email: přihláška na 
seminář 

Email: 
  

Telefonicky   Telefonicky kontrola - zubní 

Rutina   Rutina   

Cestování   Cestování   

    

Měsíční plán - pracovní Měsíční plán - osobní 
To Do: dopsat zprávu o 

hospodaření 

To Do: dárek k 
narozeninám 

  projektový tým     

Email:   Email:   

Telefonicky inzerát - místo 
pro sekretářku 

Telefonicky 

  

Rutina příprava 
schůzky s rodiči 

Rutina 

  

Cestování studium Praha Cestování   

Týdenní Měsíční 

kontrola čerpání rozpočtu 
dopsat zprávu o 
hospodaření 

příprava porady příprava schůzky s rodiči 

kontrola - zubní studium Praha 

Pavel - trénink dárek k narozeninám 

nákup pro matku projektový tým 

přihláška na seminář 
inzerát-místo pro 
sekretářku 



 14 

4.3.2. Seznamy s úkoly „ To Do“ 

Tyto seznamy jsou jen logickým završením strukturovaných plánů. 

Důležité je, aby forma jeho zpracování byla pro uživatele přínosná a 

vyvážená. 

 Příkladem může být následující schéma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.3.3. Kontrolní seznamy – checklisty 

Dalším mechanismem k usnadnění a lepšímu zvládnutí všech akcí je 

vytváření kontrolních seznamů. Tyto se uplatní právě tam, kde se s určitou 

pravidelností opakují události, jejichž příprava stojí mnoho času. Jsou dobrou 

prevencí pro odstranění stresu a napětí, dále šetří čas při každém opakování 

akce. Příkladem mohou být záležitosti s opakovaným logickým průběhem 

jako je předávání maturitních vysvědčení v městském divadle, přípravy a 

cestovní seznam při účasti na seminářích nebo různé osnovy při rozhovorech 

u přijímacích pohovorů nových zaměstnanců. 

 

 

4.4.    Principy pro efektivitu 
 

Žádoucí dovednost pro každého začínajícího managera je umění si 

vybrat a rozpoznat důležité a nutné. Pro dosažení cíle není nezbytně nutné 

osobně splnit každý úkol, který je před člověka postaven. Rozhodující je 

  
kontrola podkladů pro mzdy 
 

 příprava nových    
 úvazků 

vyplnění statistiky      porovnání nabídky      
     pro novou laboratoř  
     chemie 

 

   
 

p 
r 
á 
c 
e 

 

m u s í m   c h c i 
  
  

lékař        kino 

nákup  

 

o 
s 
o 
b 
n 
í                        obr.  1                                                             

 

 Užij dne! 
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pocit vnitřní spokojenosti a jistota, že cesta, na které jsme a jakým způsobem 

po ní jdeme, vede správným směrem. 

 

4.4.1. Paretův princip 

Vilfero Pareto byl italský ekonom, žijící v 19.století. Centrum jeho 

zájmu byly otázky majetku, bohatství a realit. Při studiu objevil zajímavou 

skutečnost: existuje opakující se matematický vztah mezi celkovým počtem 

obyvatelstva v regionu a rozdělením bohatství v této populaci. Konkrétně 

vždy platilo, že 80% majetku je v rukou 20% lidí. Podstatné není procentní 

vyjádření (i když je jistě zajímavé), ale to, že skutečně existuje vyčíslitelnost 

nerovnoměrnosti rozdělení bohatství. 

Objevený princip se promítá i do jiných oblastí lidského života. Jeho 

transformací může být výrok: 20% vynaložené práce a úsilí  přináší 80% 

úspěchu. Jinou formulací : „…při přípravě kterékoli akce. Vynaložíte 20% 

času a akce je již z 80% připravena. Je ovšem nezbytné vynaložit poté ještě 

80% času a sil nato, aby byl výsledek stoprocentní a perfektní.[2]  

Přenesení principu do ostatních oblastí života bylo jen otázkou času. 

Obory time managementu, optimalizačních procesů s tímto pravidlem běžně 

pracují a potvrzují jeho obecnou platnost. 

             

Paretův princip 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     obr.  2 



4.4.2. Metoda S. O. R. U. Z. 

Plnění úkolů a plánování jednotlivých kroků je zrychleno pokud věc 

strukturujeme. Tato metoda je pomocníkem právě pro strukturalizaci. Její 

název je odvozen z počátečních písmen jednotlivých kroků: 

S. sumarizace úkolů 

O. odhad času na jednotlivé úkoly 

R. rezervní čas 

U. určení priorit 

Z. zpětná kontrola 

  Detailnější pohled na jednotlivé části: 

 Sumarizace úkolů – každý plán je třeba promyslet, zohlednit nedokončené 

úkoly z minula, ale zabránit přecenění sil. 

Odhad času na jednotlivé úkoly – tento krok spoléhá na schopnost reálného 

odhadu časové zátěže opřeného o zkušenosti managera. Již v této části je 

dobré zahrnout do úvah přestávky a dobu k přesunu na místo jednání. 

Rezervní čas – minimum doporučené odborníky je 20% pracovní doby, ale je 

reálnější počítat i s intervalem 20 – 50% . Horní hranice je v běžném provozu 

školy plném nepředvídatelného vývoje událostí a množství jednání, podle 

mého názoru, určitě lepší strategií. Samozřejmě závisí také na časovém 

období, konkrétně například v době přijímací zkoušek je zátěž z četných 

jednání frekventovanější. Plán tedy není spolehlivou zárukou a ani pojistkou 

k zvládání úkolů, ale plánovaná rezerva je řešením mnoha zbytečných stresů. 

Určení priorit – v této fázi je brán zřetel na důležitost úkolů, ale i vlastní 

osobnost managera. Podle zkušenosti plánovat nejobtížnější úkoly na dobu 

největší výkonnosti – podle vlastního biorytmu. Za zamyšlení stojí také 

přesun některých úkolů na podřízené a delegování na jednotlivé členy 

pracovního týmu. 

Zpětná kontrola – tento krok zlepšuje sebeřízení. Umožňuje nastavit správné 

korekční mechanismy ke zkvalitnění práce. Je to nasměrování se od účinnosti 

k efektivitě. 
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4.4.3. Eisenhowerův princip 

Systematičnost v přístupu k organizaci práce je velmi dobře 

demonstrovatelná na schématu, který znázorňuje tento princip.    

                                obr.  3   

Mimo jiné z tohoto obrázku vyplývá, že v práci je vhodné postupovat 

systematicky podle priorit. Veškeré úkoly, které jsou k vyřízení, rozdělit do 

čtyř kategorií – důležité a naléhavé 

                – důležité, ale nenaléhavé 

                – nedůležité, ale nutné 

                – nedůležité a nenaléhavé.  

Kategorie třídění podle jednotlivých kvadrantů lze charakterizovat 

například takto: 

Důležité a naléhavé jsou náhlé krize, akutní problémy nebo projekty 

s krátkým termínem zpracování. 

Důležité, ale nenaléhavé jsou záležitosti týkající vlastní osoby. Plánování 

dalšího profesního růstu, sebevzdělávání, relaxace, budování dobrých vztahů 

s okolím. 

Nedůležité, ale nutné jsou úkoly zařazené do kategorie vyrušení od plánu. 

Jsou to nepředpokládaná vyrušení, telefonáty, nečekaná delegování či 

pověření. 

Nedůležité a nenaléhavé jsou všechny činnosti, které v podstatě nemají vliv 

na vlastní profesní růst. Mohou být časově náročné, ale většinou patří k rutině 

– telefonáty apod. 
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5. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 
V předchozích kapitolách byly shrnuty základní principy, na kterých 

je time management vystaven. Pro další úvahy byly východiskem názory 

vedoucích pracovníků školy – ředitelů a jejich zástupců – zjištěných na 

základě výsledků dotazníkového šetření. Otázky byly zaměřeny na různé 

oblasti.  

Dotazníky byly distribuovány na různé typy školských zařízení. Ve 

většině případů byl ředitel nejprve kontaktován telefonicky, pak mu byl 

emailem doručen dotazník. Všechny odpovědi byly statisticky zpracovány. 

Ukazatelem výsledků byla hodnota absolutní a relativní četnost odpovědí. 

První otázka mapovala přístup k plánování a zkoumala preferované 

systémy. Další část zjišťovala  frekvenci a druh vyrušení v práci. Ve střední 

části dotazníku bylo ověřováno vlastní individuální vnímání času a přístupy 

k jeho rozvržení. V závěru jsem se zaměřila oblast regenerace sil a tvorbu 

životní rovnováhy. 

   

5.1.    Plánování času 

Základním pravidlem pro dobré plánování je písemná forma. 

Eliminuje stres, úkoly se snadněji přijmou ze své, jsou-li zapsány. Diář a jeho 

různé formy jsou tím nejstarším systémem plánování. Pokud se ohlédneme 

do historie dozvíme se, že zhruba před osmdesáti lety řadový pracovník 

jednoho mnichovského nakladatelství Gustav Grossmann napsal knihu „Jak 

racionalizovat sám sebe“ a tím (nevědomky) položil základy nového oboru – 

time managementu. Přivedl také na svět, potažmo na trh, plánovací diář. Jeho 

první se jmenoval „Šťastný deník“. Dnes je dostupná více než sedmdesátka 

různých plánovacích systémů, počínaje prostým kalendářem a konče systémy 

s podporou osobních počítačů a vazbou na internet. Tyto pomůcky mají jednu 

společnou, velmi dobrou vlastnost. Vytvářejí a upevňují návyk plánování. 

Velmi rychle člověka naučí zacházet se systémem efektivně a ku prospěchu 

věci. 
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Jaké jsou konkrétní poznatky našeho šetření? První otázka byla: 

1. Jaká forma pro organizaci práce se Vám nejlépe osvědčila? 

Frekvence odpovědí je zachycena v následující tabulce:          

vlastní paměť a stolní kalendář 10 

klasický diář – poznámkový sešit 16 

organizér mobilního telefonu 9 

počítačový program mého PDA 4 

počítačový program mého PC 28 
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Podle odpovědí je zřejmé, že většina respondentů kombinuje 

papírovou a elektronickou formu. Dobře to vyhovuje i teoretickým 

doporučením odborníků, kteří doporučují právě kombinaci obou těchto forem. 

Vedoucí pracovník školy je valnou část pracovní doby nucen pracovat 

s počítačem. Je tedy logické, že mnoho úkolů a termínů má uloženo přímo 

v PC, PDA, apod. Ovšem život netráví člověk jen připojením na síť, proto i 

diáře různého typu neztrácejí své uplatnění. Uvádím stručný přehled 

základních plánovacích systémů. 

 

5.1.1. Papírové plánovací systémy 

Používání těchto je pro každého, kdo chce plánovat, nejjednodušší a 

nejdostupnější. Začněme s vypočítáním výhod – je stále při ruce, není závislý 

na přívodu energie, je odolný vůči mechanickému poškození, ani počítačové 
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viry ho nemohou nijak poškodit. Práce s ním je velmi jednoduchá a každý 

uživatel si sám stanoví způsoby zápisu schůzek, termínů, značení důležitosti. 

Výčet nevýhod začněme obtížemi při zaznamenávání změn, škrtání a 

vyznačování přesunů. Vytváření odkazů je další problém a vyžaduje 

vybudování seznamu značek, barev. Také zálohování dat, sloužící jako 

pojistka proti ztrátě informací, je možno řešit například jen tvorbou kopií, což 

není zrovna praktické. 

Nicméně obliba kalendářů, diářů nebo plánovacích systémů typu 

ADK je více než přesvědčivým důkazem, že papírová forma není přežitkem a 

má pevné místo v životě a práci managera 21.století. 

 

5.1.2. Elektronické plánovací systémy 

Dnes už asi nenajdeme člověka v produktivním věku, který by neměl 

zkušenosti s elektronickými pomůckami. Výhodou konkrétně těch, které 

pomáhají organizovat čas je jejich skladnost, velká kapacita pro uložení dat a 

nezřídka možnost je odkudkoli pomocí internetové sítě spojit s potřebnými 

zdroji dat. Postupem času tlak trhu a konkurenční boj výrobců dokázal 

zařízení vylepšit a zjednodušit jejich ovládáni. Uživatelsky přívětivý způsob 

ovládání sehrál rozhodující roli při jejich rozšíření mezi uživateli. Systémy 

mají spousty doplňkových funkcí, jejich ovládání a vkládání změn je velmi 

rychlé a pohodlné. 

Nevýhodou je, že způsob vkládání je dán výrobcem a uživatel ho musí 

respektovat. Rizikem je rovněž množství počítačových virů, které mohou 

způsobit totální ztrátu dat. Obranou je pravidelné zálohování. V případě, že 

používáme mobilní zařízení, je třeba dbát na i dobrý stav baterie. 

Osobní plánovače jsou součástí programových balíčků, které jsou 

nainstalovány přímo v osobních počítačích. Ale jen málokdo dovede 

skutečně plně a efektivně využívat většiny jeho funkcí. Tyto programy umí 

dobře pracovat s emailovou poštou, přenést z emailu termíny do diáře, 

upozorní na důležité termíny a zvládají mnoho dalších funkcí. Jsou 

výhodným pomocníkem pro uspořádání práce, umí i komunikovat s ostatními 

PC na síti. 
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Pokud je tento organizér součástí kapesního počítače PDA jsou jeho 

funkce takové, že už překračují rámec kancelářské pomůcky.  

 

5.2.    Zloději času             

Faktory, které ovlivňují zvládání všech rolí, vycházejí nejen 

z okolního prostředí, z lidí kolem, ale jsou generovány vlastní povahou a 

osobností. Čas jako nehmotná substance je pro každého, v pravém smyslu 

tohoto slova, neuchopitelný. Situace je zvládnutelná jen pod podmínkou, že 

se člověk dovede vyrovnat s rušivými vlivy. Souvisí tedy s přístupem 

k problémům a s vlastními postoji k okolí. 

Druhá otázka ve výzkumu sledovala právě tuto tematiku : 

2.       V práci manažera je riziko vyrušení vysoké, co je pro Vás 

nejčastějším „zlodějem času“? 

 Respondenti odpovídali takto: 

telefonáty 23 

drobná vyrušení od podřízených 9 

jen těžko říkáte ne 3 

přílišné parírování a čtení 17 

nepoužívání delegování 9 

snažíte se dělat několik věcí najednou 10 

jste perfekcionista 4 
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 Z výsledků plyne, že největší počet vyrušení je přičítán telefonátům. 

V dnešní době, kdy díky mobilům, je každý  dosažitelný v kterémkoli čase, je 

tento závěr nasnadě. Dále práci ředitelů ztěžuje přílišné „papírování“. 

Množství dokumentů, které je třeba přečíst a zpracovat, se v poslední době 

neúměrně zvýšilo. Zvláště člověk začínající v nové pracovní pozici má 

těžkou roli při rozpoznávání priorit. Z toho plyne, a  tabulka to jen potvrzuje, 

že se manažer často uchyluje k souběhu několika úkolů. Tady je na místě 

zdůraznění – vše souvisí s osobním přístupem. Rozhodnutí, jak na sebe 

necháme rušivé vlivy působit, zda připustíme, aby právě ony určovaly 

organizaci dne, je plně v  rukou každého jedince. Možnost volby stát se 

pánem vlastního času je na nás. V dalším textu jsou vybrány nejčastější 

„časožrouti“ – jak jsou často tyto jevy v literatuře nazývány. 

 

5.2.1. Rušivé telefonáty 

Tento fenomén nelze nikdy z pracovního života vyloučit. Existují však 

možnosti, jak jejich vliv dostat pod kontrolu. Začít je možno nejprve  triviální 

připomínkou – je dobré znát a umět aktivně používat všechny užitečné 

funkce telefonu. Jedná se o přepojování hovorů do jiné kanceláře, přepnutí 

vyzvánění do jiné místnosti, opakování volby, zkrácené volby, hlasitý 

odposlech, konferenční hovor a jiné. 

Dobrých rad je mnoho, ale každá se musí přizpůsobit konkrétním 

podmínkám. Čas rozhodně uspoří, když jsou do plánu zařazeny telefonáty 

k vyřízení. Jejich uspořádání do logických bloků také usnadní jejich 

projednání. Předběžné promyšlení (nebo vytvoření heslovité osnovy) zrychlí 

vyřízení a protistrana jistě ocení, že neplýtváte časem.  

Pokud jsme my tím, kdo je volán snažme se o konstruktivní dialog a 

vytyčme cíl. Eliminujme prázdné věty, dobré je navržení dalšího postupu – 

nabídněme jiný termín nebo vyřízení věci emailem. Během telefonování je 

dobré si dělat poznámky a ověřit si, že protistrana chápe věci stejně. Tím 

zabráníme dalším opakovaný „ upřesňujícím“ hovorům. 
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5.2.2. Zpracování dokumentů 

Dnešní doba preferuje rychlé vyřizování písemností, jejichž objem je 

někdy sám o sobě stresující. Dobrou cestou k úspoře času je jistá úroveň 

pořádku na pracovním stole, v systému ukládání písemností, v organizaci 

práce. Pokud má člověk přehled, bude mít klid při práci. Tím se stane 

soustředěnějším a zrychlí se jeho činnost. 

Organizace věcí na pracovním stole a rozmístění zařízení kanceláře 

tempu práce hodně napomůže. Zabrání rozptylování a odvádění pozornosti 

od rozdělaného úkolu. Je dobré vytvoření systému k ukládání věcí a 

dokumentů na stole. Cílem by mělo být: každý papír vzít do rukou  jednou, 

nejvýše dvakrát. Roztřídit podklady podle priorit. Delegovat ty úkoly, které 

nejsou přímo vázány na osobní účast. Pořádek na stole by měl být jen 

logickým vyústěním pořádku v myšlenkách. 

Speciálním případem časožroutů jsou emaily. Na oficiální adresu 

organizace jich denně přicházejí i desítky. Jen část z nich je skutečně 

relevantní pro práci. Proto je vhodné si vytvořit složky a ty třídit podle 

obsahu a určení – zpravodaje, nabídky, žádosti, reklama apod. Pro efektivní 

práci s tímto druhem korespondence jsou třeba dobré rozhodovací schopnosti 

– kdy a jak rychle věci vyřídit. Užitečnou radou pro emailovou 

korespondenci je dobré užití funkce podpisu (je dobré mít mezi podpisy také 

i různé opakující se texty, do kterých jen následně vepíšeme variabilní data). 

Dále nejen my, ale i protistrana ocení dodržování těchto zásad: vždy vyplnit 

řádek předmětu, formulace mají být krátké a přesné, při odpovědích vymazat 

z původní zprávy vše nepodstatné, příloh by nemělo být příliš mnoho (pokud 

jsou rozsáhlé, tak je před posláním nejprve zkomprimovat). 

 

5.2.3. Práce na několika věcech najednou 

Manager se snaží vždy pracovat svědomitě. Nelze však vždy zabránit 

tomu, že je vtažen do několika projektů či úkolů naráz. Důležité je, nedospět 

do stadia, kdy již není nic možné udělat perfektně, ale jen polovičatě. Není to 

úmysl, ale velké rozptýlení zájmů a činností, které způsobují ztrátu 

koncentrace a orientace v problémech. Vlivem stresu a velkého množství 

různých činností se zvyšuje stres a chybovost rozhodování.  
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Každý člověk má jen omezený potenciál, pokud je tento rozmělňován, 

je výrazně snížena kvalita práce. Je nutné zdůraznit, že rozmělnění pozornosti 

a aktivit do mnoha cílů nenese nic pozitivního ani jemu a ani jeho okolí. 

Cestou, jak s tímto problémem bojovat, je vytrénování správného 

odhadu svých možností. Tím se opět vracíme na začátek a opět je třeba 

vyzdvihnout správnou volbu cílů a vytvoření dobrého plánu. Přesná analýza 

naší situace přinese poučení z chyb a možnosti řešení problémů. 

 

5.2.4. Delegování 

Delegování je nutnou součástí dobrého řízení, ale je to technika, které 

se člověk musí naučit. Zvláště, když přichází na pozici vedoucího pracovníka 

a nezná dokonale kolektiv, je delegování problém. Tím se může stát, že 

ředitel  dělá věci, které by za něj mohl udělat někdo jiný a on se mohl podílet 

jen na kontrole nebo případně přispět  radou. 

V této situaci je dobré mít nastaveny seberegulační mechanizmy a 

vyvarovat se výmluvám typu – je to rychlejší, když to udělám sám; umím to 

lépe; delegování je riskantní. Při analýze skutečných důvodů je možno nalézt 

obavy z vlastní postradatelnosti, z toho, že někdo získá výhody, z toho, že se 

někdo uplatní lépe. 

Tady je dobré si vytvořit postup a ten uplatňovat. Prvním krokem je 

řádné promyšlení toho co a na koho delegovat. Vypsat a vysvětlit, co je třeba 

udělat. Dát spolupracovníkovi prostor, ale dohodnout i pravidla kontroly. 

Pověření úkolem zveřejnit před celým kolektivem. Komunikace musí 

probíhat otevřeně. Na závěr kromě zveřejnění výsledků zhodnotit a případně 

pochválit. 

Lze zjistit, že tato metoda má velké výhody v rozvoji pracovníků, 

kteří posunují celou organizaci vpřed. 

 

5.2.5. Další faktory pro úsporu času 

Další část bude věnována vyrušením, která jsou ovšem součástí 

běžného života. Klasickým příkladem jsou neohlášené návštěvy. Pokud je to 

kolega, lze se jednoduše domluvit, zda je jeho problém urgentní nebo zda je 
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možno sjednat setkání v jiné oboustranně vyhovující době. I pro žadatele je 

výhodnější, když vedoucí má na projednání čas a možnost v klidu 

vyslechnout  návrh a  tím najít optimální řešení. 

Je zde možnost zavedení organizačního schématu jako je například 

„tichá hodinka“, kdy všichni vědí, že se manager věnuje práci a neměl by být 

rušen. 

Předchozí úvahy navazují na další pravidlo – všechna jednání a 

porady je třeba dobře připravit. Dodržení času začátku je samozřejmostí, dále 

je nezbytná i příprava strukturované osnovy jednání.  

V komunikaci se často vyskytují situace, kdy je třeba říci „ne“. To je 

také cesta k tomu jak se stát pánem vlastního času. Není to nic proti dobrým 

mravům, vždyť pro odmítnutí existuje důvod. Pokud své rozhodnutí 

doplníme vysvětlením, zabráníme další manipulaci s naší osobou. Odmítnutí 

není výrazem neúcty k protistraně, ale zdravého sebevědomí a prezentace 

vlastní osoby. Není ani překážkou v další diskuzi a možném přehodnocení 

situace. 

Závěrem tohoto odstavce je třeba ještě zmínit perfekcionismus. Tato 

vlastnost může být velkou zátěží pro běžný život. Dokonalost je pěkná vize, 

ale nedosažitelný cíl. Vždy je třeba počítat s relativitou, neboť to co je 

perfektní pro jednoho může být průměrem pro jiné. Dokonalost provedení 

přímo souvisí s možnostmi a podmínkami, je to tedy subjektivní věc. 

 

  
  

5.3.    Vnímání času 

Neustálý tlak úkolů vytváří opakovaně velkou zátěž pro každého 

člověka. Opět je zesílen v případě, že nastupujeme na novou pracovní pozici. 

Klíčem k úspěšnému zvládání života je nalezení smysluplných kategorií a 

aktivit. 

Velkou pomocí může být zamyšlení nad přístupy používanými při 

práci. Její náplň v sobě skrývá mnoho úkolů, ale jejich plnění je ve vlastní 

režii vykonavatele. 
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Třetí bod dotazníku se zabýval postoji k plynutí času: 

 

2. Označte tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš postoj 

Sumarizace odpovědí vypovídá: 

je výhodnější úkol zvládnout sám než ho složitě vysvětlovat 
(delegovat) jiným 

9 

plán je pro mě jen vodítkem, není striktním příkazem 17 

úkoly většinou vyžadují více času než mám naplánováno, skluz 
je stálým problémem 

15 

diář a jeho vedení je pro mě zátěží, většinou zapomínám i 
zapsané úkoly 

10 

výskyt nečekaných problémů a nutných úkolů je v mé práci 
spíše pravidlem 

24 

mám často problém s určením priorit 10 

plánování je nutnou součástí mého života 29 

plánování je pro mě časová zátěž 3 
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8%

14%
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24%
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Většina respondentů vidí plánování a promýšlení postupů jako 

samozřejmou součást práce a jejího zvládání. Management rizik je také 

zastoupen , neboť problémy jsou takřka očekávány.  

 

Podobnou oblast mapuje i další otázka, která klade větší důraz na 

vlastní vnímání pracovníka . 
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4. Čemu dáváte při práci přednost? 
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Zde trochu překvapivě vyčnívá odpověď „při jednání jsem přesný, ale 

zdrženlivý a nerad přebírám odpovědnost“. První část odpovědi je jistě 

v souladu s tím, jak práci ředitele vnímáme, ale podle mých předpokladů od 

označení této možnosti by měla odradit druhá část tvrzení. 

Ostatní odpovědi (s výjimkou první) jsou přibližně stejně četné. 

Odpovídá to zásadám, které byly zmíněny v teoretické části této práce. Cesty, 

které vedou k výsledkům, jsou v práci fixovány, vyplývá z nich nutnost 

plánování, ale nevylučuje to hledání nových cest a postupů. 

Celá zmíněná oblast velmi úzce souvisí s individuálním vnímáním 

času. To je však téměř již od našeho narození zakódováno v našem vědomí a 

nezbývá než se vlastním biorytmům přizpůsobit. Výkonnost každého člověka 

se mění s časem a důsledkem je různá pracovní výkonnost v různých částech 

dne. 

pracuji pomalu, ale zato soustavně, podle pořadí 3 

určuji si priority, preferuji pořádek a jistotu 16 

dobrá organizace práce a času je pro mě důležitá 10 

vyhýbám se konfrontacím 15 

při jednání jsem přesný, ale zdrženlivý a nerad přebírám 
odpovědnost 

27 

stále ověřuji výsledky, používám zpětnou vazbu 11 
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5.3.1. Model časové rovnováhy 

Studie, které vytvářejí model časové rovnováhy, pracují s jakýmsi 

světoobčanem, tedy napříč kulturami i kontinenty. Jedna z teorií – Seiwertův-

Peseschkianův model – zjišťuje faktory ovlivňující rovnováhu mezi osobním 

a pracovním životem. Výsledkem je definice čtyř faktorů, které nastolení 

rovnováhy přímo podmiňují. Konkrétně jsou to tělo, výkon, kontakty a smysl. 

Celou situaci vystihuje následující schéma: 

            

Dynamická rovnováha, které propojuje všechny oblasti, je velmi 

křehká. Enormní námaha a zátěž v jedné oblasti, indukuje problémy a 

zanedbání oblasti druhé. Čas je třeba rozdělit rovnoměrně, aby fungoval tok 

sil a energie. Přepínání a přečerpávání sil mívá za následek ztrátu 

koncentrace, omezení přesnosti a pokles efektivity. 

 

5.3.2. Rozvržení času a biorytmy 

Biorytmus je vnitřní systém, biologický cyklus, který stále běží. 

Protože ho nemůžeme řídit, je lepší se mu podřídit a využít ho. Výkonnost 

člověka se během dne mění, podléhá pravidelným výkyvům. Obecně se 

hovoří o dvou typech lidí – tzv. skřivani a sovy. Ti první  jsou nejvýkonnější 

ráno a dopoledne, druzí lépe a rychleji pracují večer. Je přínosem svoje plány 
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podřídit osobním výkonnostním křivkám a předejít stresu ze špatné 

produktivity práce. Na dobu útlumu si například naplánovat vyřízení 

telefonátů, emailů, podpis faktur a podobně. 

I když respektujeme výkonnostní křivky, musíme myslet na 

rovnoměrné rozložení krátkých přestávek, předcházení únavě a přepínání. 

 

5.4.    Rozvržení času 

Při úvahách o rozvržení času je nejlépe vycházet ze svých vlastních 

potřeb. Všechny priority a důležité aktivity, pokud možno, propojit. Nalezení 

vazeb není vždy triviální, ale určitě se námaha vyplatí. Zároveň by mělo stále 

jít o zlepšení kvality života. 

Tvorba „vlastního rozvrhu času“ často naráží na tzv.odsunovatidu. 

Každý rychle najde mnoho důvodů, proč se vlastním rozvrhem nezabývat 

komplexně ze všech (nejen pracovních) hledisek. Falešné alibi pracovních 

priorit je v přímém rozporu s modelem časové rovnováhy zmíněném 

v předchozí kapitole. 

 

Další dvě otázky dotazníku mapovaly právě faktory ovlivňující 

rozvržení času: 

 

5.        Jaký vliv má na Vás pocit zodpovědnosti? 
 

 

často se utápím v detailech 2 

vše předem plánuji 7 

všechny priority pečlivě promýšlím 10 

umím říci ne věcem, které brzdí mou organizaci a práci 18 

mám potíže s rychlým rozhodováním 9 

porady vždy pečlivě připravuji a s sebou nosím mnoho 
podkladů 

29 

jsem důsledný v organizaci věcí na pracovním stole, vše 
má pevné místo 

9 

pokud deleguji, vyžaduji detailní zprávy o průběhu 
plnění 

16 
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6.        Jaký je pro Vás typický způsob při vyrovnání se s pracovní zátěží 
 

často  pracuji na úkor  stravování  – často  nesnídám  
nebo  obědvám  v kanceláři 

7 

pracuji v noci na úkor spánku 15 

omezuji čas vymezený pro své koníčky a přátele 17 

má rodina musí přizpůsobit svůj život mé práci 23 

relaxuji jen na dovolené 16 
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Respondenti jsou si většinou jisti, že jejich příprava, plánování je na 

dobré úrovni. Práci se snaží mít pod kontrolou, s připravenými podklady. 

Nalezení východisek a práce s „odmítáním“ není většinou problémem. 

Z výsledků jsou zjevné sklony k perfekcionismu. Varovné signály vysílá 

druhá tabulka výsledků. Opět s odkazem na předchozí kapitolu – u většiny 
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respondentů vidíme nesoulad s harmonickým vyvažováním všech důležitých 

faktorů. Důsledky při pokračování tohoto trendu se jistě dostaví. 

Každá činnost , která má pro člověka smysl, se stává novou motivací 

pro další vývoj. Samozřejmě smysl a úspěch pro ředitele školy má jiný 

rozměr než smysl a úspěch pro například správního zaměstnance. Stimul 

úspěchu je pozitivním faktorem, který urychluje vývoj a rozvoj. 

Různé metody, jak zvládat čerpání času, dávají návody, ale stále je 

třeba mít na paměti, že alfou i omegou je člověk – uživatel – individualita. 

Nicméně pro úplnost uveďme jednu analytickou techniku, pro ulehčení cesty 

k vytčeným cílů. Jednoduše a velice výstižně se jmenuje „salámová technika“. 

Její princip spočívá v  rozdělení konečného cíle na menší postupné – obrazně 

rozkrájení šišky salámu na kolečka. Postupné cíle se snadněji zvládají a také 

pomohou dosáhnout pocitu úspěchu a uspokojení. To je, jak bylo řečeno, 

důležité pro další profesní a osobní růst. 

 

5.5.    Vyvážení času 

Pro dosažení úspěchu je potřeba mít život v rovnováze. Jen takové 

prostředí je podnětné, napomáhá odolávat stresům a vyrovnat se 

s nečekanými obtížemi. Tlak, který na každého utočí, vzniká z různých příčin 

– problémy se spolupracovníky, nadřízenými, velká zátěž v práci, složitá 

finanční situace (vlastní nebo firemní), časový tlak, zdravotní problémy…. 

Rovnováha mezi všemi životními sférami vytváří podmínky pro 

spokojený život. I když je člověk krátkodobě podroben zátěži a třeba 

neúspěchu v jedné oblasti, může čerpat sílu a energii z jiných oblastí. 

Závěr dotazníku studoval tyto problémy: 

7.        Jak trávíte volné dny během roku?  
 

převážně pracuji na věcech, pro které potřebuji klid a 
provoz kanceláře mě ruší 

12 

snažím se alespoň jeden den vypnout a relaxovat 27 

preferuji aktivní odpočinek, např. sport, zahradničení, 
chalupaření 

18 

propojuji řešení pracovních restů a odpočinek 25 

volné dny trávím pasivním odpočinkem – počítač, internet, 
televize 

2 

 



 32 

0

5

10

15

20

25

30

Volné dny
pracuji v klidu
bez rušení

alespoň den
vypnout a
relaxovat

preferuji aktivní
odpočinek

propojuji práci a
odpočinek

14%

33%

21%

30%

2%

 
 
 

8.        Plánujete si pravidelné přestávky v práci? 
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Hledání a nalezení životní rovnováhy, vybalancování všech povinností 

a zájmů je v zájmu každého jednotlivce. Výsledky dotazníku napovídají, že 

patří téměř k pravidelnostem, že si manažeři školy nosí práci domů a 

prodlužují si pracovní dobu až do víkendu. Většina z nich ví a respektuje, že 

odpočinek, nejlépe aktivní napomáhá k regeneraci sil, ale pod vlivem nárůstu 

počtu úkolů je toto odsouváno do pozadí. Hygiena práce není prioritou, 

ředitelé mají pocit, že jejich práce prvořadá. 

 

pravidelně mám přestávku o „velkou přestávku“ 10 

alespoň 1 – 2 hodiny denně mám pro sebe a případné 
nápady 

14 

takové plánování je mi cizí, využívám celou pracovní dobu 19 
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5.5.1. Rovnováha životních rolí 

Vytvoření zásobárny sil a koncentrace je také spojeno se správným 

vymezením životní role. Pojem role je vždy přímo spojen s oblastí 

odpovědnosti, za kterou člověk zodpovídá a stará se o ni. Role ředitele, 

rodiče, potomka, partnera… vyžaduje pozornost a neustálou, pravidelnou 

péči spojenou s příslušnou částí našeho života. Každé zanedbání jedné sféry, 

zvláště pokud je dlouhodobější, začne lavinovitě ovlivňovat výkon i ve všech 

ostatních. Následuje zklamání a ztráta sil a času. Návodem, jak situaci řešit, 

je vše si promyslet  a pevně určit oblasti, zároveň převzít odpovědnost. Toto 

je vhodné pro ty, kteří mají tendenci přeceňovat se a přetěžovat se. 

V této fázi textu je třeba upozornit na to, že sebelepší aplikace všech 

již zmíněných pravidel a jejich dodržování, vyjde naprázdno, jestliže nebude 

patrný smysl. Opět se tedy vracíme k subjektu, osobnosti ředitele – člověka, 

který je skutečným a jediným určujícím faktorem. Otázka smyslu ovlivňuje 

nejen motivaci, ale i výkon. Je to smysl a jeho uvědomění si, co každého 

v době krize a neúspěchů ochrání a pomůže nalézt ztracený klid. Je to motor, 

který pohání člověka k hledání nových cest a metod tak, aby všechny čtyři 

pilíře rovnováhy mohly plně fungovat. 

 

5.5.2. Syndrom vyhoření 

Syndrom „burn out“ – vyhoření je jedno z rizik, které sebou styl 

dnešního života nese. Jeho původ vychází ze stresu, který působí dlouhodobě. 

Právě tato psychická zátěž je provázena naprostou ztrátou motivace. Smysl 

konání vymizí, je zastíněn pocitem deziluze a bezmoci. Člověk, který je tímto 

syndromem zasažen, ztrácí výkonnost nejen duševní, ale i fyzickou. 

Organizmus většinou vysílá varovné signály, které pokud jsou vyslyšeny, 

mohou pomoci destruktivním účinkům zabránit. 

Základní opatření, která lze aplikovat univerzálně, jsou triviální. Stačí 

se přinutit alespoň na několik minut denně vypnout a například meditovat. 

Využívat různé relaxační techniky pro uvolnění svalů nebo autogenní trénink 

a do týdenního plánu zařadit lehkou sportovní aktivitu – plavání, jízdu na 

kole, jógu apod. Zvolené aktivity by měly vhodně doplňovat a kompenzovat 

pracovní vytížení. 



 34 

6. ZÁVĚR 

 
Pochopení a správná aplikace zásad time managementu neznamená 

jen přesné a efektivní zvládání pracovních povinností, ale také cestu 

k plnému  prožití soukromého života. Řízením času lze odstranit zbytečný 

stres a eliminovat zloděje času. Po vytýčení priorit také dosáhnout svých cílů. 

Tato práce se snaží ukázat na některé možnosti a cesty k dobrému využití 

času, ale jistě není ambice tohoto textu být univerzálním a úplným návodem. 

Manažer je člověk – individualita se specifickým vnímáním a účinnost 

jednotlivých forem práce je závislá i na různých jiných faktorech.  

Na začátku práce byly formulovány jisté předpoklady. Šetření, které 

v rámci práce probíhalo, nemohlo samozřejmě podat úplnou výpověď o stavu 

mezi vedoucími pracovníky v českém školství, ale částečně problematiku 

snad osvětlilo. Na základě výsledků lze formulovat určité závěry: 

 

1. Ředitelé a vedoucí pracovníci hledají nové přístupy k řízení času, 

neboť klasické přístupy v dnešní době většinou selhávají. 

Dnešní doba a nároky na nás kladené vyžadují nové přístupy k lidem, 

práci a skloubení všech potřeb do harmonického celku. Nástup informačních 

technologií, rozvoj komunikační techniky mají velký vliv na práci ředitelů 

škol. Jejich pracovní zátěž, růst kompetencí by se dal spíše popsat 

exponenciálně než lineárně. To souvisí s implementací plánovacích systémů 

do práce – velký nástup informačních technologií ředitele nejen že nezaskočil, 

ale stal se běžnou součástí života. Na druhou stranu je třeba zmínit, že i 

klasický přístup, konkrétně „papírové“ plánovací systémy mají stále svůj 

nezastupitelný význam. Pružnost všech těchto nastavení musí být však 

vysoká, aby dokázala reagovat na všechny vnější faktory. 

 

2. Možnost plánování času, definování priorit pomáhá k 

spokojenosti a pocitu úspěchu v pracovním i osobním životě. 

Aktivní přístup k plánování a eliminaci všech stresorů se projevuje tím, 

že samo o sobě není vnímáno jako zátěž, ale spíše jako prostředek k zlepšení 

kvality života. Flexibilita je další schopností, kterou musejí ředitelé 

prokazovat ve své práci. Rozhodně na pracovní úrovni se většina respondentů 
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shoduje na potvrzení předpokladu. Situace je ovšem jiná v osobním životě a 

jeho prožívání. Tam vidíme velké nedostatky a mnoho chyb, které, pokud 

nebudou napraveny, mohou mít velmi nepříjemné následky. Zanedbávání 

jedné složky života na úkor druhé může vést k porušení nutné rovnováhy. 

 

3. Osobní růst závisí na zvládnutí techniky duševní práce, tj. 

plánování, řízení, zvládání času.  

V této oblasti ředitelé spoléhají na intuici a vlastní schopnosti, což 

může mít nepříjemné důsledky. Z dotazníků je vidět zřejmá snaha o 

vyváženost ve všech oblastech , které jsou pro spokojený život důležité, ale 

také chyby, kdy práce má přednost před rodinou, koníčky a relaxací. Pokud 

jsou tyto chyby neustále opakovány, brzy se projeví jejich negativní vliv. 

Nejmarkantnější je to v přístupu k vlastní osobě a rodině, což vyplynulo 

zvláště z odpovědí na otázku 6. Na druhou stranu je pozitivní, že teoreticky a 

podvědomě (otázka 7)  jsou manažeři připraveni vést vyvážený život, hledají 

cesty ke zkvalitnění života, budují protistresové bariery – aktivním 

odpočinkem a sportem například. 

 

Problémy s časem za člověka nevyřeší ani nejlepší technologie ani 

nejpreciznější uplatnění všech postupů time managementu. Řešením a 

správným krokem je snaha o trvalou změnu chování, návyků a přístupu. 

Zakončím slovy Ziga Ziglara: „ Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité 

jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 
[1]   CAUNT, J. Time Management :Jak hospodařit s časem. 2. vydání. Brno:  

Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1538-1 
[2]    CLEGG,B. Time Management:Přetvořte svůj život a práci. Brno : CP Books, 

2005, ISBN 80-251-0552-0 
[3]   GRUBER,D. Time Management : Rady a typy, jak efektivně hospodařit 

s časem. 2. vydání. Praha : Management Press, 2006, ISBN 80-7261-111-9 
[4]    KNOBLAUCH,J.; Wöltje,H. Time Management : Jak lépe plánovat a využít 

čas. Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 80-247-1440-X 
[5] TRACY,B. Snězte tu žábu : 21 rad, jak v co nejkratším čase udělat co nejvíce. 

Olomouc : Nakladatelství Anag, 2007, ISBN 978-80-7263-403-3 
[6]        UHLIG, B. Time Management :  Staňte se pánem svého času. Praha : Grada 

Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2661-8 
[7]        PACOVSKÝ, P. Člověk a čas. http://books.google.com/books?id= trahvo 

XPB0MC &printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_v2_summary_r&cad=0 
[8]        URL. http://cs.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

8. PŘÍLOHY 

 
D O T A Z N Í K 
 
 Žádám Vás o vyplnění dotazníku, který mapuje oblast time managementu a 
jeho využití v práci ředitelů a zástupců škol. Dotazník je součástí mé bakalářské 
práce na PedF UK oboru Školský management. Ráda bych Vás zároveň ujistila, že 
šetření je anonymní a data budou zpracovávána statistickým přístupem, takže se 
nikde neobjeví Vaše jméno a ani název organizace, kde pracujete. V každé odpovědi 
vyznačte alespoň jednu odpověď, a to právě tu (ty), které nejvíce odrážejí Vaší 
zkušenost. Děkuji za spolupráci a čas strávený při vyplňování dotazníku,  

Alena Zimmermannová. 
 
 

1. Jaká forma pro organizaci práce se Vám nejlépe osvědčila? 
     vlastní paměť a stolní kalendář 
     klasický diář – poznámkový sešit 
     organizér mobilního telefonu   
           počítačový program mého PDA 
     počítačový program mého PC  

 

 

2. V práci manažera je riziko vyrušení vysoké, co je pro Vás nejčastějším 
„zlodějem času“? 

      telefonáty 
 drobná vyrušení od podřízených 
 jen těžko říkáte ne 
 přílišné parírování a čtení 
 nepoužívání delegování 
 snažíte se dělat několik věcí najednou 
 jste perfekcionista 

 
 

3. Označte tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš postoj 
 je výhodnější úkol zvládnout sám než ho složitě vysvětlovat    

           (delegovat) jiným  
 plán je pro mě jen vodítkem, není striktním příkazem 
 úkoly většinou vyžadují více času než mám naplánováno, skluz je      

            stálým problémem 
 diář a jeho vedení je pro mě zátěží, většinou zapomínám i zapsané   

            úkoly 
 výskyt nečekaných problémů a nutných úkolů je v mé práci spíše  

            pravidlem 
 mám často problém s určením priorit 
 plánování je nutnou součástí mého života 
 plánování je pro mě časová zátěž 
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4. Čemu dáváte při práci přednost? 
 pracuji pomalu, ale zato soustavně, podle pořadí 
 určuji si priority, preferuji pořádek a jistotu 
 dobrá organizace práce a času je pro mě důležitá 
 vyhýbám se konfrontacím 
 nerad podléhám časovému tlaku 
 při jednání jsem přesný, ale zdrženlivý a nerad přebírám odpovědnost 
 stále ověřuji výsledky, používám zpětnou vazbu 

 
 

5. Jaký vliv má na Vás pocit zodpovědnosti? 
 často se utápím v detailech 
 vše předem plánuji 
 všechny priority pečlivě promýšlím 
 umím říci ne věcem, které brzdí mou organizaci a práci 
 mám potíže s rychlým rozhodováním 
 porady vždy pečlivě připravuji a s sebou nosím mnoho podkladů 
 jsem důsledný v organizaci věcí na pracovním stole, vše má pevné  

            místo 
 pokud deleguji, vyžaduji detailní zprávy o průběhu plnění 

 
 

6. Jaký je pro Vás typický způsob při vyrovnání se s pracovní zátěží 
  často  pracuji na úkor  stravování  – často  nesnídám  nebo  obědvám   

            v kanceláři 
 pracuji v noci na úkor spánku 
 omezuji čas vymezený pro své koníčky a přátele 
  má rodina musí přizpůsobit svůj život mé práci 
 relaxuji jen na dovolené 

 
 
7. Jak trávíte volné dny během roku?  

  převážně pracuji na věcech, pro které potřebuji klid a provoz  
            kanceláře mě ruší 

 snažím se alespoň jeden den vypnout a relaxovat 
 preferuji aktivní odpočinek, např. sport, zahradničení, chalupaření 
  propojuji řešení pracovních restů a odpočinek 
 volné dny trávím pasivním odpočinkem – počítač, internet, televize 

 
 

8. Plánujete si pravidelné přestávky v práci? 
 pravidelně mám přestávku o „velkou přestávku“ 
 alespoň 1 – 2 hodiny denně mám pro sebe a případné nápady 
 takové plánování je mi cizí, využívám celou pracovní dobu 
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P Ř E D V Ý Z K U M 
 
 Před vlastním distribuováním dotazníku jsem provedla pilotáž . Požádáni byli 
dva pracovníci školy, kteří pracovali ve vedoucí funkci v minulosti a tři bývalí 
ředitelé místních škol. Předvýzkum ukázal nevhodnost otevřených otázek a výhodu 
označování daných možností. Dále také naznačil, že pro analýzu dat jsou optimální 
možnosti, které byly potom skutečně do dotazníku vloženy. Tím bylo zajištěna 
jednotná forma. Od každého respondenta byla požadována stejná informace. 
Nezanedbatelným faktem je i to, že otázky byly kladeny v určité časové posloupnosti. 
 
 
 
 
N Á V R A T N O S T   D O T A Z N Í K Ů  
  
 Rozesílání dotazníků probíhalo pomocí emailové pošty. V přibližně 90% 
případech byl nejprve dotazovaný člověk kontaktován osobně nebo telefonicky. 
Během rozhovoru byla vysvětlena situace a nabídnuta možnost nahlédnutí do 
výsledků po závěrečném zpracování. Osloveno bylo 33 školských zařízení, v devíti 
případech – u škol s více než 600 žáky – byli požádáni o spolupráci i zástupci 
ředitelů. Celkem se vrátilo 37 dotazníků, tj. 88% návratnost. Zařízení byla vybrána 
v různých regionech a snaha byla oslovovat ředitele s kratším funkčním působením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


