
6. Přílohy

Dotazník

                                                         Dotazník
     Efektivní time management – spojení času pracovního s časem osobním
              
Vážení kolegové a kolegyně,
Jsem studentkou Pedagogické fakulty UK, obor Školský management a obracím se na Vás se 
žádostí o vyplnění dotazníku, který by mi velmi pomohl při zjištění efektivnosti plánování 
času a vlivu osobního života na úspěšnost zvládání pracovního dne, na které jsem se zaměřila 
při své bakalářské práci.
První část dotazníku je zaměřena na efektivnost plánování a jeho způsoby. Ve druhé části se 
zaměřuji svými otázkami na zjištění, zda manažeři, kteří se aktivně věnují svým zálibám a 
rodině jsou v oblasti řízení času pracovního úspěšnější.

Předem velmi děkuji za váš drahocenný čas a ochotu. Stejným způsobem Vám ráda pomohu 
v případě, že budete mou pomoc potřebovat.
                                                                                         Andrea Illešová

Vyplněné dotazníky, prosím, zasílejte na emailovou adresu: ms.osecka@tiscali.cz

Své odpovědi zvýrazněte

Identifikační údaje

Jsem                             muž                                                     žena  

Věková kategorie                       do 30 let     
                                                      31 – 40 let
                                                      41 – 50 let
                                                      51 – 60 let   
                                                      61 a více let

Typ školy:     Mateřská škola                 Základní škola                   Střední škola    

JINÁ ŠKOLA-UVEĎTE:  ………………………………………………………………

Počet zaměstnanců
Počet žáků:   
Funkce na pracovišti            
ředitel/ka/                         zástupce ředitele                                 učitel/ka/
Délka pedagogické praxe
do 1 roku                                        10-20 let        
1-5 let                                              20-30 let
5-10 let                                            30 a více let

___________________________________________________________________________
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číslo                                     otázka ano Spíše 
ano

Spíše 
ne

ne

1. Svůj pracovní den si pravidelně plánuji.

2. Činnosti a úkoly si zaznamenávám do kalendáře.

3. Činnosti a úkoly si zaznamenávám do plánovacího diáře.

4. Používám kontrolní organizační seznamy-denní, týdenní, měsíční

5. Vyhovují mi elektronické diáře (PDA a jiné)

6. Upřednostňuji programy na PC (Outlook, GTD…)
Napište prosím, které:

7. Vyhovují mi papírové lístečky, které si lepím v kanceláři všude, 
kde to jen jde a mám je při ruce.

8. Činnosti a úkoly si plánuji každé ráno před začátkem pracovní 
doby.

9. Plánuji si na další den po pracovní době.

10. Do svého plánování zařazuji pravidelně i osobní aktivity, abych na 
něco nezapomněl/a/.

11. Plánování činností a úkolů věnuji hodně času.
Napište, prosím, kolik minut denně:

12. Některé úkoly deleguji na své zaměstnance.

13. Myslím si, že delegování je riskantní.
14. Raději si vše udělám sám /sama/.

15. Je to rychlejší, když si vše udělám sám /sama/.

16. Problém mi dělají ,,zloději času“ ( telefonáty, nečekané návštěvy, 
dealeři..)

17. Když je třeba, umím říci NE.
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číslo                            otázka ano Spíše 
ano

Spíše 
ne

ne

1. Do svého ,,plánovače“ pravidelně zařazuji i aktivity a úkoly 
soukromé (rodina, přátelé, koníčky, zdraví)

2. Se svou rodinou trávím pravidelně víkendy.

3. Každý rok trávím se svou rodinou alespoň 3 týdny dovolené.

4. Mám čas věnovat se svým koníčkům a zálibám.
Napište kolikrát týdně:

5. Věnuji se alespoň jednou týdně svým přátelům.

6. Upřednostňuji aktivní odpočinek, věnuji se sportu – i rekreačně.

7. Raději ,,jen tak lenoším“ s knihou v ruce či u televize

8. Energii mi dodává hlavně hudba, u které se odreaguji.

9. Přednost dávám návštěvám kulturních akcí.(divadlo, kino…)

10. Mé zájmy a záliby mne nabíjí energií a dodávají mi chuť do práce.

11. Jsou mi jasné mé životní role.

12. Mám daný jasný životní cíl, kterého chci dosáhnout.

13. Již jsem zažil/a/ tzv. Syndrom vyhoření (,,burn out“).

14. Vím, jak tomuto stavu předcházet.

15. Souhlasím s tím, že soukromý život zásadně ovlivňuje život 
pracovní.

16. Abych by/a/ úspěšná v řízení a vedení, je nutné pravidelně aktivně 
či pasivně odpočívat.

17. Myslím, že významným kritériem úspěšnosti v oblasti řízení obou 
časů (pracovní i osobní) je duševní pohoda a životní rovnováha.

Prosím, napište alespoň 2 vaše osobní „ nabíječe“ energie. Velmi ocením!!! Děkuji.
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