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1 Úvod 

Dnešní doba přináší velké množství informací, společnost klade důraz na celoživotní 

vzdělávání, na praktické využívání informací. Trh si žádá vysokou produktivitu práce. 

Vlivem nových technologií rychle narůstá konkurenční prostředí, kterému jsme nuceni čelit, 

o to více, pokud jsme v manažerské pozici. Musíme být aktivní, tvůrčí, kreativní, pečliví  

a efektivní. To vše nás nutí zamyslet se nad problematikou času.                                                

Den má 24 hodin, nelze získat čas navíc, ale lze ho správně využít. Je známo,  

že pokud má člověk jasně formulované cíle, dosahuje výsledků přímočařeji a rychleji.                     

Organizace školství má svá daná specifika, od kterých se odvíjí náročnost řídící funkce 

manažerů. Jedná se především o oblast rozhodování, plánování a delegování. Často 

analyzujeme svá rozhodnutí o prioritách úkolů a povinností, snažíme se plánováním získat 

čas, i když víme, že času není nikdy více ani méně. Fenomén čas prostě je a my ho musíme 

respektovat, optimálně využívat ve svůj prospěch, pro svůj osobní i profesní růst. Ovládání 

principů time managementu je dnes pro ředitele a vedoucí pracovníky ve školství základní 

potřebou. 

Cílem této bakalářské práce je odhalit slabé a silné stránky v oblasti time managementu. 

Záměrem je formulování podstaty a zpracování přehledu zjištěných výsledků výzkumu time 

managementu různých autorů. Souhrn poznatků by měl mít informativní charakter. 

Práce se zabývá problematikou time managementu jako jednou z manažerských 

kompetencí, která může zajistit úspěch. Kompetence, která nás může naučit správně 

rozdělovat čas a stanovovat priority, neboli pracovat v nejkratším čase s maximálním 

výsledkem. Mapuje výzkumná šetření závěrečných bakalářských prací různých autorů 

monitorující technickou stránku systému plánování času a aspekty propojování pracovního  

a osobního času. 

Název bakalářské práce „Time management ředitelky mateřské školy“ vystihuje 

problematiku řízení času, o kterou se zajímám, neboť jsem ve funkci ředitelky mateřské 

školy a usiluji o to, abych dělala v profesním i osobním životě vše naplno. Vypozorovala 

jsem, že time managementem se zabývá stále více manažerů. Začala jsem zjišťovat, jak stres 
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z pracovního vytížení zvládají kolegové, kteří jsou rovněž na vedoucích pozicích ve školství. 

Jak racionálně vyhodnocují nepřeberné množství informací, jak se potýkají s překážkami, jak 

se jim daří plnit úkoly v daných termínech. Jestli stačí plnit své pracovní povinnosti  

a zároveň se věnovat své rodině. Zda mívají také pocit marnosti. Získám delší praxí v řídící 

funkci poznání, co je důležité, co je naléhavé a co je nepodstatné? Otázek je mnoho  

a odpovědí také. Právě proto jsem si zvolila téma závěrečné bakalářské práce „time 

management“, a protože jsem z profesních důvodů nejčastěji v kontaktu s kolegyněmi 

z předškolních zařízení než z jiných stupňů vzdělávání, proto název „Time management 

ředitelky mateřské školy“. Záměrem této práce je shrnout zjištěné informace z dosavadního 

poznání time managementu, dle mého názoru významné pro využití zkvalitnění efektivity 

řízení školy.  

Teoretická část práce obsahuje pojmy, zásady a principy čerpané z odborné literatury.  

Ve výzkumné části jsem zvolila metodu metaanalýzy. To znamená, statistický postup 

utřídění znalostí a poznatků z oblasti řízení času z různých směrů výzkumu studentů vysoké 

školy a následné zpracování přehledu o výsledcích výzkumu publikovaných v bakalářských 

pracích.  

V závěrečné části jsem se snažila o zobecnění výsledků bez ohledu na to, jaké použili 

respondenti metody a proměnné.  Hledala jsem odpovědět na otázku, jak vést oproti 

pracovním tlakům vyvážený život. 

Práce by měla být zdrojem informací o time managementu a zvláště doporučením  

pro ředitelky mateřských škol i ostatní manažery ve školství, jak najít životní rovnováhu.  
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2 Teoretická část 

2.1 Pojem 

Time management neboli řízení času je důležitou dovedností, jejímž prostřednictvím 

dosahujeme cílů v pracovním i osobním životě. Je to účinné a cílené plánování a jednání  

s orientací na výsledky. Time management je originálním přístupem, který reaguje na vzrůstající 

nároky dnešní doby, na přemíru informací, možností a požadavků stihnout stále více úkolů  

a zároveň uspokojuje touhu být úspěšný a šťastný jak v práci, tak i rodině a společnosti.  

„Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, obvykle 

za účelem zvýšení efektivnosti využití času. Time management v současnosti zahrnuje širokou 

škálu aktivit, mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza 

stráveného času, monitorování a stanovení priorit“. (wikipedia) 

 

2.2 Zásady 

Zásady time managementu podle Marka Forstera vychází z myšlenky, že člověk by měl 

nejdříve to, čemu se nejvíce brání. Souhlasím s jeho tvrzením, že nám často může připadat 

mnohem snadnější přimět ostatní, aby udělali to, co od nich žádáme, než přesvědčit sebe udělat 

něco, co přitom sami chceme. 

2.2.1 První zásadou je jasná vize 

Jejím účelem je prezentovat jasnou představu a zaměření. Vždy bychom si měli položit 

otázku „ Čeho chceme skutečně dosáhnout?“ Vize má zřetelně zdůrazňovat naše úsilí, 

potřebujeme stanovit co nejvýstižnější definici cíle.  Jasná vize určuje stejnou měrou činnosti, 

kterým se chceme věnovat, ale i činnosti, kterým se věnovat nechceme. Zároveň musí 

vymezovat hranice naší aktivity. 

2.2.2 Druhá zásada je nutnost soustředit se pouze na jednu činnost 

Není vhodné pracovat souběžně na více úkolech. Tříštit své úsilí a pozornost mezi příliš 

mnoho činností je to nejhorší, co můžeme udělat. Docílíme tím tak maximálně neúspěchu. Je 

nutné si práci patřičně vymezit. Život ovšem není tak jednoduchý, abychom se mohli doslova 

soustředit pouze na jedinou věc a vše ostatní odložit stranou. Musíme vyřizovat i rutinní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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záležitosti. Je nutné, abychom měli v našem časovém rozvrhu pevné místo a vytvořili si systém 

vyřizování záležitostí tak, aby naše úsilí podporoval. 

2.2.3 Třetí zásadou je princip málo, ale často 

Tato zásada vychází z poznatku, že lidská mysl funguje nejúčinněji, když ji 

zaměstnáváme často, ale v kratších blocích. Tato zásada se vztahuje na mysl i fungování těla. 

Mysl preferuje tento způsob práce, protože má dostatek času se přizpůsobit, navázat spojení  

a získat nové nápady. 

2.2.4 Čtvrtá zásada je nastavení limitů 

Tvořivost a kreativita se nejvíce projevuje v rámci úzce vymezených hranic. Pokud máme 

jasně vytýčené hranice, je mnohem jednodušší se soustředit. Je nutné zadat své mysli 

jednoznačně vymezený problém a snáze pak dospějeme k řešení. Špatně vymezené hranice 

mohou navodit pocit, že se nemůžeme pohnout z místa, nebo že nám schází motivace pokračovat 

dál. Řešením je zúžení záběru a konkrétní pojmenování našich cílů. Jedním z příkladů nastavení 

hranic jsou časové limity. Pevně určený časový úsek na splnění úkolu nás nutí se na práci 

mnohem lépe soustředit. 

2.2.5 Pátou zásadou jsou uzavřené seznamy 

Jsou to seznamy, na jejichž konci je vždy vodorovná čára, která označuje, že seznam 

nelze doplňovat o další položky. Rozsah zůstane buď stejný, nebo se může zmenšovat, což je 

hlavní přednost uzavřených seznamů. Tyto seznamy jsou zásadním prvkem systematické 

organizace práce a lze je využít i při plnění starších nahromaděných úkolů. 

2.2.6 Šestou zásadou je omezení náhodných faktorů 

Překážkou k dokončení práce podle stanoveného plánu bývají různá „vyrušení“,  

to znamená náhodné faktory, které mají nepříznivý dopad na naši činnost. Náhodné faktory 

přicházejí z různých zdrojů a některé si vytváříme sami. Je tedy nesmírně důležité, abychom je 

omezili na absolutní minimum. Nezáleží na druhu rozptýlení, ale na podstatě, že děláme něco 

neplánovaného. Výsledkem je, že činnosti, které jsme měli v plánu a činnosti, kterým jsme se 

skutečně věnovali, se výrazně liší. Je potřeba se naučit racionálně tyto podněty ovládat  

a eliminovat jejich rušivý efekt. 

2.2.7 Sedmá zásada je závazek versus zájem 
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Je velmi důležité rozlišovat mezi zájmem a závazkem. Závazků může mít člověk jen 

omezený počet, neboť plníme-li závazek, logicky vyloučíme všechny ostatní činnosti, které by 

nám mohly stát v cestě. Zájmů míváme nesourodou sbírku a jednotlivé činnosti se dostávají  

do konfliktu. Očekávané výsledky se dostaví pouze tehdy, když zájem povýšíme na závazek. 

Závazky fungují jako ukazatelé správné cesty, opíráme o ně svá rozhodnutí a zaměřením  

na jejich plnění odsouváme náhodné faktory. (Forster, 2013, str. 19-41) 

 

2.3 Principy 

V oblasti time managementu rozlišujeme způsoby, jak zacházet s narůstajícími vlivy, 

jako jsou chybějící znalosti a dovednosti, škodlivé návyky a předsudky, zakořeněné zlozvyky, 

které znemožňují naše efektivní fungování v daném čase.  

2.3.1 I – IV. generace řízení času 

Nyní odlišujeme čtyři stupně neboli generace přístupu k času. 

2.3.1.1 První generace 

Tento přístup se pokusil zavést pořádek v tom, jaké jsou před námi úkoly, činnosti. 

Výsledkem byly přehledy úkolů a zajištění potřebných zdrojů k jejich plnění. Zaznamenáním 

úkolů na papír se zmenšoval stres. První generace ukazuje, co mám dělat. 

2.3.1.2 Druhá generace 

Tato generace seznam úkolů přiřazuje k časové ose. Rozvrhujeme, kdy budeme určité 

věci dělat. Nejen co, ale i kdy. Tento model intuitivně využívá většina z nás. 

2.3.1.3 Třetí generace 

Tento princip řeší nedostatky předchozích generací. Například neschopnost zachytit 

rozsáhlejší projekty nebo přiřazovat priority jednotlivým činnostem. Třetí generace zpřesňuje co, 

precizuje kdy a zabývá se hlouběji jak. Zde se již objevuje pojem cílů, priorit, delegování, 

týmové práce. Tato generace se zaměřuje na dlouhodobé výsledky. Ukazuje konkrétní pomůcky, 

kterými těchto výsledků docílíme. Je propracovaná, logická, pochopitelná. Cílová strategie 

systémů třetí generace vede člověka k soustředění na dosažení konkrétního cíle.  

Má ovšem také v přístupu k času nedostatky, jako je například složitost plánování, 

neakceptování přirozených vlastností člověka, odtrženost od cílů, vizí a především nedostatečná 

příprava člověka na způsob života v nelehkých podmínkách komprese času. 
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2.3.1.4 Čtvrtá generace 

Čtvrtá generace doplňuje, rozvíjí předchozí generace a některé jejich body dokonce 

popírá. Tato nová generace řeší, co a jakým způsobem plánovat, ale zasahuje tím do našeho 

životního stylu. Dosahování výsledků a zdokonalování lidí by mělo mít přibližně stejnou váhu. 

Základem je pět principů:  

 Člověk je víc než čas – spokojený, motivovaný a vyrovnaný člověk díky své výkonnosti 

pracuje lépe. 

 Cesta je víc než cíl – je nezbytné naplňovat dva aspekty: uvnitř orientace na prožívání 

spíše než cíle, vně orientace na výsledky spíše než činnosti. 

 Zevnitř je víc než zvenku – úspěch je v jakékoli oblasti podmíněn osobní kvalitou, je 

souhrou pevného charakteru a návyků chování z něj vyplývajících. 

 Pomalu je víc než rychle – postupné, drobné, nenásilné změny naší činnosti budou mít 

dlouhodobě trvalejší výsledek. 

 Celek je víc než část – soukromý a pracovní čas podléhá stejným zákonitostem, je třeba 

trvale a jemně posilovat oba tyto fenomény. 

Prioritou čtvrté generace je spokojenost člověka, protože ta zajišťuje jeho dlouhodobou 

efektivitu. Nástrojem je směřování k celistvosti a zavádění nových návyků. (Pacovský, 2006,  

str. 23-45) 

2.3.2 Důležitost a naléhavost 

Často pociťujeme rozpor mezi tím, čemu věnujeme svůj čas a tím, co je pro nás skutečně 

důležité.  

Podle Stephena R. Coveye jsou hodiny a kompas dvěma účinnými pomůckami, které nás 

řídí a ukazují nám cestu při našem strastiplném úsilí dávat to nejdůležitější na první místo. 

2.3.2.1 Hodiny a kompas 

Hodiny ztělesňují závazky, schůzky, časové harmonogramy, cíle aktivity. To znamená 

vše, na co vynakládáme svůj čas a jak ho řídíme.  

Kompas představuje naši vizi, hodnoty, principy, poslání, svědomí, směřování. Ztělesňuje 

to, co považujeme za důležité a jak vedeme svůj život. 
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Komplikace nastanou, když mezi hodinami a kompasem začneme vnímat rozpor. Jestliže 

to co děláme, nepřispívá k dosažení toho, co je pro nás v životě nejdůležitější. Dochází 

k navození pocitu, že slova a činy se rozcházejí., nebo k tomu, že něco není v pořádku. Ocitneme 

se v pasti obtížných rozhodnutí. Můžeme si připadat bez energie, prázdní a dezorientovaní. Ve 

snaze postupovat co nejrychleji k dosažení výsledku si nedopřejeme čas dělat to, na čem záleží 

nejvíce. Neuvědomujeme si, co je „ nejdůležitější“. 

K tomu, jak využijeme čas, máme k dispozici dva primární faktory promítající se  

do volby - naléhavost a důležitost. Pokud chceme dokázat dávat nejdůležitější na první místo, 

potřebujeme spíše vědět, co je důležité a dělat to, než reagovat na to, co je naléhavé. 

2.3.2.2 Naléhavost 

Naléhavost sama o sobě není problémem. Problémem bude v případě, když se stane 

dominantním faktorem našeho života, zatímco důležitost jím není. Naléhavost se stává závislostí. 

Čím více se řídíme v životě tím, co je naléhavé, tím méně dáváme prostoru tomu, co je důležité. 

2.3.2.3 Důležitost 

Většina důležitých věcí, které přispívají k dosahování našich cílů, obohacují náš život  

a dávají mu smysl, nevykazuje sklon ovlivňovat naše chování nebo naše jednání. Musíme se  

o ně sami zajímat, neboť nejsou naléhavé. 

2.3.2.4 Matice řízení času 

Matice řízení času nám může pomoci k tomu, abychom se mohli podívat efektivněji  

na problém naléhavosti a důležitosti. Jsou zde přiřazovány jednotlivé činnosti do jedné ze čtyř 

kategorií, představovanými kvadranty matice. Kvadranty a jejich vymezení jsou věcí jak míry, 

tak i kvality. Život ovšem není tak uspořádaný, striktní a logický, jako kvadranty  

v Matici řízení času. Přesto nám Matice řízení času pomáhá uvědomit si, jak naléhavost  

a důležitost ovlivňují naše rozhodování, čemu věnujeme náš čas, na jaké aktivity vynakládáme  

úsilí a proč tomu tak je. Zároveň ukazuje, že míra, v níž naléhavost dominuje našim činnostem, 

je současně mírou, v níž tomu tak není, pokud jde o to, co je důležité. (Covey, 2009, str. 19 – 48) 
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Obrázek č. 1 Matice řízení času 

 

 Naléhavé Nenaléhavé 
D

ů
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I 

 Krize 

 Neodkladné problémy 

 Projekty s pevně 

stanovenými termíny, porady, 

příprava 

II 

 Příprava 

 Prevence 

 Ujasnění hodnot 

 Plánování 

 Vytváření vztahů 

 Skutečný odpočinek 

 Posilování pravomocí 

N
ed

ů
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III 

 Vyrušení, některé telefonické 

hovory 

 Některá korespondence, 

některé zprávy 

 Některé porady 

 Mnoho neodkladných 

záležitostí 

 Mnohé oblíbené činnosti 

IV 

 Běžné záležitosti, pracovní 

zaneprázdnění 

 Některé telefonické hovory 

 Mrhání časem 

 „Únikové“ aktivity 

 Nepodstatná korespondence 

 Nadměrné sledování televize 

(1994,Covey, Leadership Center, Inc.) 

 

2.4 Techniky 

2.4.1 Plánování  

Plánování, to je vytvoření určité představy o tom, jakou práci vykonáme a jakým 

způsobem se tato činnost odrazí v čase, který máme k dispozici. Plánujeme si i odpočinek,  

od okamžiku, kdy jsme se pro něj rozhodli. 

Plány, v nichž realizujeme svá životní přání, se vpisují do našich hlubších záměrů  

a samotné provádění našich osobních plánů je jednodušší a motivující. Plány mohou být 

prostředkem k dosažení naší dokonalé seberealizace, pokud si uvědomíme vlastní identitu  

a vydáme se za tím, čím chceme být. (Delivré, 2002, str. 21-61) 



9 

 

Plánování je způsob, jak se dostat ze začarovaného kruhu neustálého reagování  

na předem dané povinnosti a nastalé situace, jak vyřizovat věci včas a předcházet krizím. 

Plánováním získáme čas pro neplánované akce, pro další úkoly, pro vlastní kreativitu. 

Den je nejmenší a nejpřehlednější jednotkou plánování. Pokud nemáme pod kontrolou 

své denní úkoly, nemůže se nám podařit realizovat dlouhodobé cíle. 

Týden je dobře uchopitelný a přehledný úsek. Týdenní plánování nám poskytne dostatek 

času k umístění potřebných úkolů, více volných míst pro časové rezervy a flexibilitu k řešení 

krátkodobých nečekaných událostí a krizí. 

2.4.1.1 Princip kamenů 

Pro plánování na úrovni týdne se osvědčil „princip kamenů“ podle Stephena R. Coveye, 

to znamená naplánovat si své největší priority, rezervovat si čas na skutečně důležité úkoly, ale 

týdenní plán musí být jen tak plný, aby v něm zůstával dostatek místa na méně důležité 

záležitosti a časové rezervy. 

2.4.1.2 Paretův princip 

Pravidlo 80:20 podle Pareta nám umožní rozlišit, které naléhavé věci jsou jen výjimečně 

důležité a které důležité věci jsou jen výjimečně naléhavé. Tento princip ukazuje skutečnost, že 

80% důsledků bývá způsobeno 20% příčin, 80% výsledků dosaženo 20% úsilí. To znamená, že 

80% výsledků můžeme dosáhnout často pouhými 20% svého času. 

2.4.1.3 Eisenhowerův princip 

Práce podle tohoto principu nám pomůže přistupovat k daným úkolům systematicky 

podle jejich priority. Vychází z toho, že důležitost a naléhavost jsou dvě rozdílné věci, a že 

důležité záležitosti mají přednost před naléhavými. Důležité činnosti nás přibližují k našim 

cílům. Naléhavé záležitosti pouze připoutávají naši okamžitou pozornost, aniž by měli výrazný 

vliv na dosažení cíle. Z toho vyplívá, že nejdůležitější úkoly a činnosti jsou ty, které mají 

největší vliv na náš úspěch a dosažení daného cíle.  Tento princip rozděluje činnosti do čtyř 

kategorií podle spojení obou kritérií – důležitost a naléhavost. (Knoblauch,2012, str. 22- 55) 

2.4.1.4 Písemnost 

Nutným předpokladem pro plánování je písemnost. Zaznamenáním všech potřebných 

aktivit, myšlenek a poznámek mizí stres ze zapomínání. Pojmenováním daného úkolu začíná 

pracovat podvědomí, i když vědomě začneme na něm pracovat až za několik dní. Naplánováním  
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činnosti, jsme srozuměni s tím, že ji vykonáme, a tak se z aktivity stává výzva. Písemný záznam 

nám udává konkrétně co dělat, a proto snadněji odmítáme podružnosti. 

2.4.1.5 Pomůcky 

Papírové pomůcky -  nejstarší pomůcky -  z jistých hledisek jsou považovány stále za nejlepší. 

 kalendáře a diáře 

 plánovací systémy 

Elektronické pomůcky – význam těchto pomůcek roste v závislosti s technologickým rozvojem, 

který posouvá užitné hodnoty těchto přístrojů. Jejich výhodou je možnost komunikace s okolním 

světem a připojení do sítě Internet. 

 Digitální diáře a databanky 

 Osobní počítače 

 Kapesní počítače, počítače do dlaně, mobilní telefony (Pacovský, 2006, str. 205-217) 

2.4.2 Určování priorit 

„ Je překvapivé, jak snadno zapomínáme, že pokud chceme něco dotáhnout do konce, musíme 

   na tom začít pracovat.“ Mark Forster 

Priority jsou plány a záměry na něž klademe důraz. Je to rozvržení našich denních plánů 

podle toho, co upřednostňujeme. Stanovit si priority znamená umět si vybrat mezi různými 

činnostmi. Rozhodnout se, čemu dáme přednost. Při tomto rozhodování je důležité si určit 

zásady, podle nichž určíme, co je prioritní: 

 Prevence rizika - co riskujeme, když to neuděláme 

 Plnění plánů - zaměření na životní přání, co získáme tím, že to uděláme 

 Maximální využití - je vhodná příležitost udělat teď (Delivré, 2002, str. 83-86) 

Priority umožňují: 

 Objevit a zdůraznit náš nejvyšší osobní zájem. 

 Zjednodušené plánování bez podrobného rozpracování cílů. 

 Využití proaktivity k naplnění potřeby volnosti a respektování okamžitých nálad. 

 Pokrýt život pouze několika aktuálními prioritami, závazky se stávají mnohem silnější 

než naše nálady. 

 Uvolnění, se kterým můžeme akceptovat změny. 

 Pocit, že se zvolna daří, vrůstající sebejistota. 

 Aktivní ovlivňování skutečnosti v klidu a s nadhledem. (Pacovský, 2006, str. 182-183)  
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2.4.3 Delegování 

Delegování znamená sdílení odpovědnosti a autority s druhými tak, aby se všichni 

společně ztotožňovali s vytčeným cílem. Výhodou delegování je, že můžeme své přednosti 

účinněji využít na jiné činnosti. Získaný čas může být prostředkem pro osobní rozvoj - na další 

vzdělávání, zvyšování kvalifikace, plánování, péči o vztahy. 

Úspěšné delegování znamená dodržovat určitá pravidla: 

 Promyslet, co přesně chceme delegovat. 

 Rozhodnout, na koho budeme úkol delegovat. 

 Zaznamenat, co je potřeba udělat. 

 Vysvětlit jednotlivé kroky daného úkolu. 

 Proškolit kolegu a poskytnout mu zpětnou vazbu. 

 Delegovaný úkol musí obsahovat dostatek volného prostoru na vlastní rozhodování. 

 Promluvit se všemi, kterých se týká probíhající delegace. 

 Domluvit pravidla, podle nichž budeme zasahovat do plnění delegovaného úkolu. 

 Předpokladem úspěchu je otevřená komunikace. 

 Provést závěrečnou kontrolu, ohodnotit odvedenou práci a kolegu. (Knoblauch, 2012,  

str. 79-81) 

Člověk má dělat to, co umí nejlépe a zbytek má delegovat těm, kteří umí nejlépe vykonat 

delegovanou činnost. Když člověk dělá, co umí nejlépe, dělá to nejekonomičtěji a v dané kvalitě 

za kratší čas než jiní nebo za stejný čas v lepší kvalitě. Při delegování si řídící pracovník 

„uvolňuje ruce“ na kontrolu. Kontrola nelze delegovat. (Gruber, 2012, str. 160-163) 

2.4.4 Umění říkat ne 

Je nutné přemýšlet o zbytečných bariérách, které nás bez pádných důvodů mohou okrádat  

o čas. Bariérám je nutné říkat NE. Slovo NE nám z dlouhodobého hlediska ušetří mnoho času. 

NE říkáme rozhodně, ale taktním způsobem. (Gruber, 2012, str. 210) 
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3 Výzkumné šetření 

Efektivní hospodaření s časem by mělo být výsadou úspěšných vedoucích pracovníků.  

Je možné se naučit nakládat s časem, ovládnout čas ve svůj osobní prospěch? Cílem 

výzkumného šetření této bakalářské práce je, na základě studia vybraných prací a analýzy 

daných zjištění, vytvoření přehledu o výsledcích v oblasti řízení času. 

3.1 Cíle metaanalýzy 

Metaanalýza pomáhá řešit jeden z fenoménů dnešní doby, jimž je informační exploze. 

Metaanalýza je aplikace statistických postupů s cílem shrnout výsledky dvou nebo více 

empirických studií, nejčastěji intervenčního typu, které se zabývají stejným nebo podobným 

problémem. Jejím úkolem je systematizovat jednotlivé kroky při práci na přehledu  

o výsledcích v dané oblasti. Za zkoumané jednotky se považují jednotlivé vědecké práce. Průběh 

metaanalýzy vykazuje stejné rysy jako empirický výzkum. Vždy si určíme problém, sledované 

proměnné a zkoumanou populaci, sbíráme data a provádíme jejich analýzu (Hendl, 2006, str. 

491- 494). 

3.2 Etapy metaanalýzy 

Postup zpracování kvantitativních výsledků jednotlivých výzkumných studií za účelem 

integrovat jejich závěry do systematického přehledu.  

 Definice výzkumné otázky 

 Hledání a selekce primárních studií 

 Vytváření matice dat kódováním 

 Agregace výsledků jednotlivých studií 

 Hledání moderujících proměnných, analýza citlivosti 

 Interpretace výsledků 

 Prezentace výsledků výzkumu (Hendl, 2006, str. 494-499) 
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3.3 Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je odhalení silných a slabých stránek v oblasti time 

managementu, která je zpracována v závěrečných bakalářských pracích, za pomoci metody 

metaanalýzy. Syntéza a shrnutí výsledků více empirických studií provedených různými autory. 

Formulování podstaty a zpracování systematického přehledu zjištěných výsledků dosavadního 

výzkumu time managementu z daného výběrového souboru bakalářských prací. 

3.3.1 Předmět výzkumu  

Souhrn a zhodnocení poznatků, informací a principů významných pro zkvalitnění 

efektivity time managementu v řízení školy. 

3.2.2. Výzkumné otázky 

Před hledáním výběrového souboru respondentů jsem si na základě prostudování odborné 

literatury stanovila několik otázek, ve kterých jsem spatřovala záměr svého výzkumu. Na tyto 

otázky jsem se snažila následně hledat odpověď v daných studiích zabývajících se problematikou 

time managementu, při posuzování a identifikaci těchto bakalářských prací vhodných pro mé 

výzkumné šetření. 

 Je jasně formulována podstata time managementu?  

 Hledají ředitelky nové myšlení ve způsobu výběru a řešení úkolů? 

 Ve kterých oblastech mají ředitelky v  time managementu největší rezervy?  

 Lze spatřovat rovnováhu mezi tělesnými potřebami a produktivním časem? 

 Je možné najít společné zájmy ředitelky a školy? 

 Jsou zmapováni nejčetnější zloději času? 

 Jaké jsou kritické momenty v řízení času?  

 Lze využít pojmenování osobnostních specifik jako východiska pro efektivní time 

management?  

3.2.3 Výběrový soubor respondentů 

12 obhájených bakalářských prací zabývajících se tématem time managementu ředitelů  

a vedoucích pracovníků škol. 



14 

 

3.2.4 Postup a zpracování dat 

3.2.4.1 Postup při zpracování metaanalýzy 

Aplikace statistických postupů s cílem shrnout výsledky vybraných jednotlivých závěrečných 

bakalářských pracích, které se zabývají problémem time managementu. 

 Analýza prostudovaných bakalářských prací na dané téma  

 Syntéza dosavadního poznání ze závěrečných bakalářských prací 

 Interpretace výsledků 

 Zhodnocení získaných poznatků a informací 

 Vygenerování zkoumané podstaty  

3.2.4.2 Kritéria výběru 

Jasná a dobře formulovaná kritéria jsou základem pro zpracování kvalitní metaanalýzy. 

Minimálními požadavky pro stanovení kvality jsou zejména provedení a rozsah výzkumné 

studie, neboť příliš malý rozsah nebo velké riziko špatné kontroly podmínek může představovat 

faktor, který následně vlastní výsledek metaanalýzy znehodnotí. (wikipedia) 

 Práce se musí zabývat problematikou time managementu. 

 Práce musí být zaměřena na principy a techniky time managementu. 

  Práce musí sledovat efektivitu plánování pracovního a osobního života. 

 Výzkumné šetření musí vycházet z výběrového souboru respondentů, který je tvořen 

řediteli nebo vedoucími pracovníky škol. 

 Výsledky výzkumného šetřeni se musí opírat o statistickou analýzu dat. 

Na základě stanovených kriterií bylo vybráno celkem 12 závěrečných bakalářských prací, 

které se zabývají podstatou time managementu, jeho významem a hledáním rovnováhy mezi 

tělesnými potřebami a produktivním časem. 

3.2.4.3 Extrakce dat 

U vybraných studií byly vypsány tyto informace: 

 Autor, typ práce, rok a místo obhájení 

 Abstrakt a klíčová slova 

 Definice výzkumného problému 

 Stanovené hypotézy 

 Metoda výzkumu 

 Charakteristika výběrového souboru respondentů 
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 Závěry výzkumu 

4 Souhrn výsledků  

Analýzou výběrového souboru bakalářských prací, jsem došla k zjištění, čím se nejčastěji 

studie zabývají, na co se opakovaně zaměřují. Na základě vygenerování této podstaty  

a v závislosti na sledovaných výzkumných otázkách, jsem si stanovila oblasti významné                      

pro dosažení cíle výzkumu této bakalářské práce. 

Sledované oblasti: 

 Získávání poznatků z oblasti time managementu 

 Závislost délky praxe na uplatňování time managementu 

 Principy time managementu 

 Sebeřízení 

 Plánování 

 Delegování 

 Priority 

 Organizace řízení 

 Nejčastější problémy 

 Zloději času 

 Techniky a pomůcky plánování 

 

Tato část práce shrnuje dosavadní poznání z výběrového souboru respondentů na základě 

zkoumání sledovaných oblastí důležitých pro závěrečnou prezentaci výsledků výzkumu.  

To znamená souhrn výsledků, který je podstatou pro zpracování systematického přehledu, 

který zohledňuje výsledky všeho dosavadního výzkumu a zároveň poznatky zobecňuje, aby měly 

nejen informativní charakter, ale aby se staly přínosem pro řídící pracovníky školství  

ve zkvalitnění efektivity time managementu v řízení školy. 
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Získávání poznatků z oblasti time managementu 

V současné době nejvíce poznatků z oboru time management 

získávají ředitelky samostudiem. Tato forma vzdělávání je nejméně 

finančně i časově náročná. Ředitel si může vybrat vhodnou 

literaturu i dobu samostudia. DVPP je pro ředitelky mateřských 

škol také velmi využívaná forma vzdělávání. Účastník má právo 

volby akce, finanční náklady hradí škola. Jedná se většinou  

o jednorázovou akci, kde nedochází k následným zkouškám či 

zadávání seminárních prací. Naopak studium na VŠ (minimálně  

3 roky studia) a práce ředitele jsou pracovně i časově velmi náročné 

(organizační a řídící povinnosti ředitele, zkoušky, seminární práce, 

manažerské praxe, aj). 

(Dvořáková, 2011) 

Výzkum ukázal, že velmi málo respondentů má zájem o získávání 

poznatků z oboru time management formou FS, které je dvouleté  

a po úspěšném ukončení studia také splňuje podmínku danou 

zákonem č. 563/2004Sb.  

(Dvořáková, 2011) 

Ředitelky volí raději studium na VŠ, které je sice náročnější, ale 

poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání. Výsledné informace by 

mohly být podkladovým materiálem pro VŠ.  

(Dvořáková, 2011) 

Ředitelky si uvědomují vliv uplatňování principů time 

managementu na organizaci práce. Od této reality se odvíjí zájem 

respondentů o získávání dalších informací z oboru time 

management, které jsou přínosné pro jejich řídící práci i organizaci 

celé školy. Ředitelky volily jako nejvýhodnější formu vzdělávání 

DVPP.  

Dvořáková, 2011 
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Z dotazníkového šetření vyplynula skutečnost, že 66% oslovených 

ředitelek absolvovalo před nástupem do funkce ředitelky vzdělávání 

v oblasti sebeřízení, řízení a strategie, plánování, řízení času, 

funkční studium pro vedoucí pracovníky nebo studium 

managementu. 34% respondentek nebylo před nástupem do své 

nové role v této oblasti vzděláváno. 

(Vlastníková, 2012) 

Z výzkumu je zřejmé že 44,44 % ředitelek neabsolvovalo v rámci 

DVPP žádné vzdělávání k plánování a organizování v oblasti řízení 

školy. 

(Pavlíková, 2011) 

Proškolení manažeři hodnotí vždy počáteční stav svého time 

managementu nižším bodovým hodnocením než neproškolený 

management. Jsou s problematikou time managementu lépe 

seznámeni a hledí na svou práci kritičtěji než neproškolení manažeři. 

(Proschková, 2009) 

Neproškolený vrcholový a střední management posunul osobní time 

management vždy o výrazně nižší počet bodů než proškolený 

vrcholový a střední management. 

(Proschková, 2009) 

Nižší neproškolený management se ve svém time managementu 

neposunul vůbec. 

(Proschková, 2009) 

Proškolený management se ve všech třech cílových skupinách 

posunul o výrazně více bodů, než neproškolený management. 

(Proschková, 2009) 

Nejčastěji zastoupeným zdrojem informací je funkční studium 

ředitelů. Někteří respondenti čerpali z více zdrojů. 

(Kopa, 2008) 

17,2% respondentů je obeznámeno s principy 4. generace time 

managementu a 26,3% respondentů znají problematiku time 

managementu předchozích generací. 

(Kopa, 2008) 
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Závislost délky praxe na uplatňování time managementu 

Respondenti s delší dobou praxe si umí organizovat svůj pracovní 

čas tak, aby své pracovní povinnosti převážně zvládli v pracovní 

době. Dlouholetá praxe, zkušenost a celoživotní vzdělávání mají 

vliv na vytváření organizačních činností podporujících efektivitu 

práce a naopak eliminují činnosti nedůležité a nenaléhavé.  

(Dvořáková, 2011) 

Alespoň občas přesčas pracuje všech 100 % dotázaných ředitelek. 
(Lukešová, 2010) 

Dotazované ředitelky věnují řízení času přibližně stejný počet hodin 

týdně (24-26). Není překvapující, že vyšší počet hodin věnují 

ředitelky s praxí do jednoho roku, dalo by se to přikládat malým 

zkušenostem, zajímavé však je, že stejný počet hodin věnují řízení 

ředitelky s více jak 20letou praxí v řízení.  

(Lukešová, 2010) 

Ředitelky mají rezervy, které se dají odstranit praxí, důsledností  

a důrazností, v efektivitě plánování a organizování času. 

(Pavlíková, 2011) 

Začínající manažer v nové pracovní pozici má těžkou roli při 

rozpoznávání priorit, často se uchyluje k souběhu několika úkolů. 

(Zimmermannová, 

2009) 

 

 

Principy time managementu 

Principy time managementu se podílejí na vytváření nového 

životního stylu, který je zaměřen na uspokojování lidských potřeb  

a podporu pozitivních a tvůrčích myšlenek, kde plánování 

konkrétních úkolů a cílů vychází ze stanovených priorit. 

(Dvořáková, 2011) 
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Ředitelky si uvědomují vliv uplatňování principů time 

managementu na organizaci práce. 

(Dvořáková, 2011) 

Dochází k používání principu priorit, tedy zařazování práce 

naléhavé a nutné. Administrativní oblast vykazuje největší časovou 

zátěž pro ředitele mateřských škol. 

(Boubelíková, 2006) 

Jako jedna z mála možností, jak zefektivnit plánování  

a organizování času je eliminovat nežádoucí prvky, které 

ředitelkám narušují jejich time management.  

(Pavlíková, 2011) 

Z rozhovorů je zřejmé, že některé z principů flexibility pracovní 

doby v rámci work and life balance jsou do jejich práce již úspěšně 

implementovány. Jde především o pružnou pracovní dobu, či 

pružný začátek pracovního dne. 

(Vaňková, 2008) 

Oslovení vedoucí pracovníci jsou principům flexibility pracovní 

doby v rámci work and life balance, jejich podpoře a další 

implementaci nakloněni. 

(Vaňková, 2008) 

96% respondentů souhlasí s tvrzením, že kritériem úspěšnosti 

v oblasti řízení pracovního i osobního času, je duševní pohoda  

a životní rovnováha 

(Illešová, 2009) 

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 problém. 

(Zimmermannová, 

2009) 

Z výsledků jsou zjevné sklony manažerů k perfekcionalismu. 
(Zimmermannová, 

2009) 
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Aplikace poznatků time managementu přispěla k pozitivní změně 

čtvrtiny respondentů do té doby používaných postupů a návyků 

v pracovním i soukromém životě. 

(Kopa, 2008) 

Provedená analýza jednoznačně potvrzuje přínos aplikace poznatků 

time managementu do denní praxe ředitele, neboť v obou 

sledovaných oblastech dosahují ředitelé seznámení s principy time 

managementu lepších výsledných hodnot – kratší pracovní doba, 

větší prostor pro volnočasové aktivity a rodinu. 

(Kopa, 2008) 

Většina respondentů hodnotila přínos principů 4. generace time 

managementu pro organizaci času kladně. 

(Kopa, 2008) 

 

 

Sebeřízení 

Pro vlastní práci na konkrétní škole je důležité získat co nejvíce 

poznatků z dané oblasti. Vypracování podrobné analýzy vlastní 

efektivity řízení a organizování řídící práce nás přivede nejen  

k zamyšlení, čemu člověk věnuje příliš mnoho času, které činnosti 

jsou časově náročné a současně přináší malý užitek vedení školy  

i celé organizaci, ale i k uvědomění, na jaké aktivity mu čas již 

nezbývá. Následně si na základě sebereflexe můžeme stanovit 

priority, konkrétní cíle a následně aplikovat principy time 

managementu do řídící praxe. 

(Dvořáková, 2011) 

Ředitelky jsou si dobře vědomy základních schopností potřebných 

ke zvládnutí nelehké role začínající ředitelky a plně jich využívají. 

(Vlastníková, 2012) 

Cesta k odstranění problémů v oblasti sebeřízení je především 

v sebevzdělávání ředitelek mateřských škol.  

(Vlastníková, 2012) 
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Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že za nejdůležitější 

schopnosti potřebné ke zvládnutí role ředitelky jsou schopnost 

samostatného rozhodování, schopnost pružně reagovat na měnící se 

podmínky a schopnost dotahovat věci až do konce. 

(Vlastníková, 2012) 

Relaxace je pro každého jedince zásadní a velice důležitá. Každý  

z nás má jinou potřebu relaxace, jinou potřebu času na 

zregenerování sil a v neposlední řadě i způsob odreagování se od 

běžných starostí a stresových situací. 

Podle odpovědí respondentek je zřejmé, že z výpočtu této hodnoty, 

kdy byl použit aritmetický průměr, ředitelky a vedoucí učitelky 

uváděly, že průměrně věnují různým formám odpočinku  

18,2 hodin, tj. 2,6 hodiny denně při sedmi dnech. 

(Novotná, 2008) 

Je faktem, že většina lidí v dnešní uspěchané době tvrdí, že 

nemohou relaxovat, jiní tvrdí, že tuto činnost nepotřebují a další, že 

si tento přepych nemohou dovolit. 

Na oblast relaxace není u respondentek vyhraněný názor. Výsledky 

z vyhodnocování dotazníku napovídají, že téměř dvě třetiny 

odpovídajících respondentek (64,5 %) uvádějí nutnost potřeby 

relaxace. 

(Novotná, 2008) 

 

 

Plánování 

Z výzkumného šetření vyplývá, že na všech sledovaných 

mateřských školách si ředitelky svůj pracovní čas plánují. 

Respondenti s kratší dobou praxe mají potřebu plánovat v kratším 

časovém rozmezí. Naopak v případě respondentů s praxí delší, kdy 

ředitelky využívají dlouhodobé pracovní zkušenosti, probíhá 

plánování v delším časovém intervalu.  

(Dvořáková, 2011) 
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Šetření ukazuje, že při plánování více jak polovina oslovených 

ředitelek nevychází z vyváženého rozložení času mezi práci, 

rodinu, osobní záliby a odpočinek.  

Nejčastějším způsobem je týdenní a měsíční plánování.                             

(Vlastníková, 2012) 

Zajímavou skutečností, která vyplynula z šetření je, že některé 

respondentky neplánují vůbec. 

(Vlastníková, 2012) 

V plánování vedoucích pedagogických pracovníků se objevují 

prvky IV. generace – respondenti se snaží vycházet z poznatků  

o svém těle (respektovat svoje tělesné potřeby, plánovat si úkoly do 

svého produktivního času, apod.), určovat si svoje priority (ví, kam 

směřují, plánují si čas soukromý i pracovní), převažoval  

u nich částečně příznivý postoj.  

(Vašíčková, 2011) 

Z praktické části bakalářské práce vyplývá, že 2/3 ředitelek MŠ 

plánují a organizují čas svůj i čas svých zaměstnanců. Většina 

ředitelek – 84,12 % využívá k úspoře času ICT, například ke 

komunikaci, plánování a organizování. 

(Pavlíková, 2011) 

Ředitelé mateřských škol plánují podle vlastních denních 

harmonogramů. 

(Boubelíková, 2006) 

V oblastech plánování času, dodržování termínů plnění úkolů  

a organizace rodinného života jsou ženy výrazněji úspěšnější než 

muži, čímž dosahují i větší rovnováhy mezi soukromým  

a pracovním životem. 

(Vaňková, 2008) 

Většina ředitelů škol a vedoucích pracovníků svůj pracovní čas 

pravidelně plánuje a uvědomuje si význam a důležitost plánování. 

Plánování věnují zpravidla 15-20 minut, přičemž do svého plánu 

(Illešová, 2009) 
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činností zařazují zpravidla i soukromé aktivity. 

Výsledky studie potvrzují, že plánování pracovního a osobního času 

se významně dotýká efektivity práce každého vedoucího 

pracovníka. 

(Illešová, 2009) 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 78,3 % ředitelek a vedoucích 

učitelek plánuje své aktivity v pracovním čase. 

(Novotná, 2008) 

Většina respondentů vidí plánování a promýšlení postupů jako 

samozřejmou součást práce a jejího zvládání. Management rizik je 

také zastoupen, neboť problémy jsou takřka očekávány. 

Zimmermannová, 

2009) 

Ředitelky nejvíce používají Eisenhowerův princip plánování, kdy 

dělí úkoly na naléhavé a důležité, naléhavé a nedůležité, nedůležité, 

ale naléhavé a na nedůležité a nenaléhavé. 

(Pavlíková, 2011) 

 

 

Delegování 

Respondenti s delší praxí ve svém pracovním procesu více 

využívají delegování úkolů a kompetencí svým spolupracovníkům  

a tím současně pracují na efektivitě využívání svého času. 

Delegování je přínosné nejen pro ředitele školy, ale podílí se i na 

profesním a osobnostním rozvoji pracovníků, což vede  

k celkovému rozvoji organizace. 

(Dvořáková, 2011) 

Důležité se jeví postupné odstraňování nedostatků v delegování 

činností, pravomocí a odpovědnosti, správné řízení času včetně 

důsledného odstraňování „zlodějů času“.  

(Vlastníková, 2012) 
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Více jak polovina oslovených respondentek chápe delegování jako 

zdroj vlastního času a využila delegování ve velmi krátké době po 

nástupu do funkce ředitele mateřské školy.  

(Vlastníková, 2012) 

Nejzávažnější důvody nedostatečného delegování oslovené 

ředitelky považují především - obavu ze ztráty kontroly  

nad vykonávanými úkoly, nedostatečné zkušenosti s delegováním, 

nedůvěru ve schopnosti podřízených na základě vzájemné 

neznalosti a obavu, že nebude dostatečný přehled o delegovaných 

činnostech.  

(Vlastníková, 2012) 

Respondenti vykazují kladný vztah k delegování úkolů. Je tedy 

zřejmé, že dnešní manažer se stále více přibližuje k IV. generaci 

time managementu, kde je kladen důraz při způsobu naplňování 

cílů zejména na duševní stránku manažera, jeho spokojenost  

a životní rovnováhu. 

Delegováním získává vedoucí pracovník prostor a čas pro 

naplňování svých osobních cílů a žití svého soukromého života. 

(Illešová, 2009) 

Na otázky delegování a sociálních vztahů není u ředitelek 

mateřských škol vyhraněný názor. Předpokládám, že je to dáno tím, 

že učitelství je profese pomáhající. Spousta nás, pracovníků ve 

školství, je sociálně laděna. Tím je jistě i zapříčiněno to, že  

v některých případech je pro nás dobrý sociální vztah přednější nad 

naším cílem či záměrem. 

(Novotná, 2008) 

Velmi malý rozdíl mezi pozitivní škálou a negativní škálou 

ukazuje, že pouze polovina ředitelek a vedoucích učitelek umí 

rozhodnout koho delegovat a jak udržovat sociální vztahy. 

(Novotná, 2008) 
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Ze zobrazených hodnot je ale patrné, že ředitelky a vedoucí učitelky 

mateřských škol nevyužívají v dostatečné míře možnost někoho 

delegovat.  

(Novotná, 2008) 

 

 

Priority 

Plusy priorit spočívají v osobnostním rozvoji každého jedince 

(vytváření nových návyků), v perspektivním rozhodování, 

jednoduchosti, reálnosti, volnosti a v umožnění rovnováhy mezi 

soukromým a pracovním životem.  

(Dvořáková, 2011 

Nejvíce kladných odpovědí v oblasti určování priorit bylo  

v položce: Mám jasnou představu o tom, kam směřuji, co je mým 

hlavním cílem.  

(Vašíčková, 2011) 

Respondenti svoje priority znají, chtějí jít za svými cíli, ale občas 

jim do jejich cesty vstoupí nečekané události, jiní lidé, spousta 

„nezbytné“ administrativy, někteří vedoucí pedagogičtí pracovníci 

se snaží dělat všechno sami, delegují výjimečně, a v tom jsou ještě 

určité rezervy. 

(Vašíčková, 2011) 

 

 

Organizace řízení 

Řízení sloučených subjektů může být vzhledem k odloučeným 

pracovištím složitější a časově náročnější. Z výsledků šetření  

vychází předpoklad, že počet odpracovaných hodin je závislý na 

složitosti struktury řízené organizace. 

(Lukešová, 2010) 
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Z hlediska týdenního hodinového rozvržení pracovní doby ředitelů 

mateřských škol, přímá vyučovací povinnost tvoří v průměru 

polovinu časového spektra ředitele. Směrem k časové zátěži je na 

druhém místě oblast výchovně vzdělávací. 

(Boubelíková, 2006) 

Vysoko v časovém zatížení se pohybuje oblast organizační. 
(Boubelíková, 2006) 

Z výzkumu vyplynula nemožnost plnohodnotného souběhu rolí 

manažer – učitel.  

Manažerské povinnosti zasahují i do přímé pedagogické činnosti 

ředitelky školy, což je rizikem pro její kvalitní realizování v plném 

rozsahu. 

(Pavlíková, 2011) 

Ve výzkumu uvedlo 25 % ředitelek osmihodinovou pracovní dobu 

jako dostatečnou, ale svou řídící a pedagogickou činnost hodnotí 

jako neuspokojivou a dalších 66 % ředitelek vykonává funkci 

manažera na úkor přímé pedagogické činnosti nebo na úkor svého 

osobního volna.  

(Pavlíková, 2011) 

Všechny ředitelky potvrdily, že řídící práci vykonávají na úkor 

přímé pedagogické činnosti nebo na úkor svého osobního volna.  

A to i při maximální snaze delegovat úkoly na své zaměstnance. 

(Pavlíková, 2011) 

Na základě dotazníkového šetření došlo k závěru, že ženy řídí svůj 

čas efektivněji než muži a to zejména ve výše zmíněných oblastech, 

což dokládají i statistické ukazatele. 

(Vaňková, 2008) 
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81% respondentů se domnívá, že pro úspěch v řízení a vedení je 

nutný pravidelný aktivní či pasivní odpočinek. 65% kladných 

odpovědí prokázalo pozitivní vliv na „chuť do práce“. 

Je tedy zřejmé, že svůj aktivní osobní život, spojený s věnováním se 

rodině, přátelům či zájmům, prožívá naprostá většina řídících 

pracovníků. 

(Illešová, 2009) 

Výsledky dotazníku vypovídají, že si manažeři téměř pravidelně 

nosí práci domů a prodlužují si pracovní dobu do víkendu. 

(Zimmermannová, 

2009) 

Pracovní doba je u ředitelů neznalých a neaplikujících zásady time 

managementu vyšší o 0,89 hodiny denně, což je 4,45 hodin za 

pracovní týden. 

(Kopa, 2008) 

V kategorii volnočasových aktivit včetně času pro rodinu mají 

ředitelé znalí time managementu o 1,35 hodin denně „uchráněného“ 

času. 

(Kopa, 2008) 

Ve všech kategoriích velikosti škol je pracovní doba ředitelů 

znalých time management kratší než u druhé skupiny. 

(Kopa, 2008) 

V kategorii ředitelů neznalých time management je nárůst pracovní 

doby úměrný velikosti školy. 

(Kopa, 2008) 

 

 

Nejčastější problémy 

Využívání principů time managementu a následné aplikaci 

vhodných nástrojů v praxi se nelze naučit ze dne na den.  

(Dvořáková, 2011) 

Mezi nejčastější problémy, které je potřeba řešit jednoznačně patří 
(Vlastníková,2012) 
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stanovení priorit, následné jasné stanovení cílu a strategie jejich 

dosahování. 

Za základní a největší problémy v oblasti sebeřízení byly označeny 

většinou respondentů- zvládání vypjatých situací a následné zvládání 

stresu, nedostatečné definování cílů a kroků k jejich dosažení  

a uvědomění si svých silných a slabých stránek.  

(Vlastníková,2012 

Většina oslovených ředitelek uvedla, že rozlišovala úkoly z hlediska 

naléhavosti a důležitosti, měla jasně stanovené priority, cíle  

a strategii, jak cíle dosáhnout a přesto dle výsledku šetření považují  

za jeden z nejzávažnějších problémů sebeřízení právě správné 

definování cílů a cestu k jejich naplnění. 

(Vlastníková, 2012) 

Vzájemná souvislost mezi stanovením priorit, cílů a dostačujícím 

časem pro nepřímou pedagogickou činnost ukazuje na problém 

nesprávného stanovení priorit a následně nedostatek času určeného 

pro administrativní činnost. 83% respondentek odpovědělo, že 

stanovený čas pro nepřímou práci je pro ně nedostačující.  

(Vlastníková, 2012) 

Ředitelky nevyužívají znalosti v oblasti time managementu cíleně  

k řešení konkrétních kritických momentů, které mohou vést k práci 

přesčas, ke stresu, nedostatku času na komunikaci a práci na více 

úkolech najednou. 

(Lukešová, 2010) 

Z výsledků šetření je zřejmé, že se ředitelky potýkají nejen 

s nedostatkem disponibilního času z důvodu vysokého rozsahu PPČ, 

ale i s uměním tento čas efektivně řídit. Většina z nich (79 %) 

vyslovila přání se seznámit s výsledky šetření. Z toho by se dalo 

usuzovat, že je tato problematika zaujala a cítí potřebu změny. 

(Lukešová, 2010) 

Většina ředitelů svůj pracovní den plánuje, ale tento plán se jim 
(Boubelíková, 2006) 
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nepodaří splnit. 

Více jak polovina respondentů nehledá příčiny nezdaru navrženého, 

ale práci odsouvá. 

(Boubelíková, 2006) 

Rezervy jsou patrné zejména v možnostech práce z domova  

a teleworkingu, což jsou principy přispívající zcela nepochybně 

k nastolení vyšší míry rovnováhy mezi prací a rodinným, 

soukromým životem. 

(Vaňková, 2008) 

Některé z variant flexibilní pracovní doby jsou však ze soukromé 

sféry managementu do oblasti škol obtížně přenositelné, jako 

stlačený pracovní týden či mobilní práce, což je dáno charakterem 

tohoto prostředí. 

(Vaňková, 2008) 

U většiny respondentů vidíme nesoulad s harmonickým 

vyvažováním všech důležitých faktorů. 

(Zimmermannová, 

2009) 

Většina manažerů ví a respektuje, že odpočinek, nejlépe aktivní 

napomáhá k regeneraci sil, ale pod vlivem nárůstu počtu úkolů je 

toto odsouváno do pozadí. 

(Zimmermannová, 

2009) 

Hygiena práce není prioritou, ředitelé mají pocit, že jejich práce je 

prvořadá. 

(Zimmermannová, 

2009) 

 

 

Zloději času 

Za největší „zloděje času“ bylo označeno - „papírování“, „otevřené 

dveře“a nevyužití „kategorického NE“. 

(Vlastníková, 2012) 



30 

 

Mezi tři nejčastější zloděje času se zařadilo vyrušování, nenadálé 

situace a neschopnost odmítnout, říci NE.  

(Vašíčková, 2011) 

 

 

 

Z výsledků plyne, že největší počet vyrušení je přičítán telefonátům 
(Zimmermannová, 

2009) 

Práci ředitelů ztěžuje přílišné „papírování“. 
(Zimmermannová, 

2009) 

 

 

Techniky a pomůcky plánování 

Většina respondentů si úkoly odškrtává, plánuje v týdenní periodě  

a používá papírové plánovací pomůcky.  

(Vašíčková, 2011) 

Nedílnou a velmi podnětnou částí byla doporučení respondentů, co 

se jim při plánování svého času osvědčilo - vše si písemně 

zaznamenávat, nedělat vše sám, ale delegovat, rozdělit si úkoly na 

důležité, nedůležité.  

(Vašíčková, 2011) 

Ředitelky k plánování využívají bloky, nástěnky, plánovací diáře, 

kalendáře, záznamníky, počítače, notebooky, různé počítačové 

programy, telefony, faxy. 

(Pavlíková, 2011) 

Manažeři výzkumného vzorku se snaží nalézt cesty, jak ve své 

řídící pozici uplatňovat nové prvky organizace práce, hledají 

podporu v moderních technologiích, a také v pěti případech 

doplňují vzdělání v oblasti školského managementu. 

(Vaňková, 2008) 

Šetření přináší zjištění, že zatímco nástrojem prvních dvou generací 

time managementu byl papír, nástrojem třetí generace time 

(Proschková, 2009) 
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managementu byl papírový záznamník, čtvrté generace záznamník 

elektronický, tak hlavním nástrojem time managementu nové 

generace bude vzdělání. 

Využívání „klasických“ technik (kalendář – 85% respondentů, diář 

71%, lístečky 56%) výrazně převyšuje využití moderních 

elektronických pomůcek (Outlook 27%, PDA 8%). 

Současný stav, vzhledem ke struktuře respondentů, kteří většinou 

pracují v mateřských školách, je podmíněn především 

nedostatečným vybavením jak hardware, tak software. 

(Illešová, 2009) 

Ženy preferují při plánování spíše písemné zaznamenávání úkolů  

a činností. Muži naopak preferují elektronickou podobu záznamu. 

(Illešová, 2009) 

Je zřejmé, že pro organizaci práce většina respondentů kombinuje 

papírovou i elektronickou formu systémů. 

(Zimmermannová, 

2009) 

Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že nejvíce je upřednostňován diář 

a plánovací záznamník, což jsou zástupci 2. generace time 

managementu. 

(Kopa, 2008) 

Speciální plánovací systémy, zástupci 3. generace time 

managementu, jsou řediteli prakticky nepoužívané. 

(Kopa, 2008) 

 

4.1 Prezentace výsledků 

Prezentace výsledků je závěrečnou zprávou o výsledcích šetření mého výzkumu.  

Nepoužila jsem grafické znázornění výsledků, neboť takto systematicky vygenerovaný  

a zhodnocený souhrn poznatků, se mi jeví jako přehledný, obecný a odpovídající  záměru 

této bakalářské práce, která má mít především informativní charakter. Zároveň podle 

mého názoru odpovídá danému cíli, to znamená odhalení silných a slabých stránek time 

managementu, zformulování podstaty a zpracování přehledu zjištěných výsledků 

výzkumu time managementu různých autorů.  
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4.1.1 Získávání poznatků z oblasti time managementu 

 Nejvíce poznatků z oboru time management získávají ředitelky samostudiem, tato forma 

vzdělávání je nejméně finančně i časově náročná. 

 Velmi využívaná forma je Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kdy má 

účastník právo volby akce, finanční náklady hradí škola. 

 K získávání dalších informací z oboru time management, které jsou přínosné pro řídící 

práci i organizaci celé školy, ředitelky volily jako nejvýhodnější formu vzdělávání 

DVPP.  

 Studium na vysoké škole a výkon funkce ředitele jsou pracovně i časově velmi náročné, 

přesto ředitelky volí raději toto studium, které je sice náročnější, ale poskytuje ucelené 

vysokoškolské vzdělání, než funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství. 

 Velmi málo respondentů má zájem o získávání poznatků z oboru time management 

formou funkčního studia pro vedoucí pracovníky, které je dvouleté a po úspěšném 

ukončení studia také splňuje podmínku danou zákonem č. 563/2004Sb.  

 Oproti předchozímu tvrzení stojí zjištění, že nejčastěji zastoupeným zdrojem informací  

z oblasti time managementu je funkční studium ředitelů. Někteří respondenti čerpali 

z více zdrojů. 

 Více jak polovina oslovených ředitelek absolvovalo před nástupem do funkce ředitelky 

vzdělávání v oblasti sebeřízení, řízení a strategie, plánování, řízení času, funkční studium 

pro vedoucí pracovníky nebo studium managementu. 

 Méně jak polovina ředitelek neabsolvovalo v rámci DVPP žádné vzdělávání  

k plánování a organizování v oblasti řízení školy.  

 Velmi malé procento respondentů je obeznámeno s principy 4. generace time 

managementu a jen o něco více respondentů zná problematiku time managementu 

předchozích generací. 

 Proškolený management se ve všech třech cílových skupinách osobního time 

managementu posunul výrazně výše, než neproškolený management.  

4.1.2 Závislost délky praxe na uplatňování time managementu 

 Respondenti s delší dobou praxe si umí organizovat svůj pracovní čas tak, aby své 

pracovní povinnosti převážně zvládli v pracovní době. Dlouholetá praxe, zkušenost  

a celoživotní vzdělávání mají vliv na vytváření organizačních činností podporujících 

efektivitu práce a naopak eliminují činnosti nedůležité a nenaléhavé.  
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 Dotazované ředitelky věnují řízení času přibližně stejný počet hodin týdně (24-26). 

 Alespoň občas přesčas pracuje všech 100 % dotázaných ředitelek. 

 Vyšší počet hodin věnují práci ředitelky s praxí do jednoho roku, což je přikládáno 

malým zkušenostem, a však stejný počet hodin věnují řízení ředitelky s více jak 20letou 

praxí v řízení.  

 Ředitelky mají rezervy, které se dají odstranit praxí, důsledností a důrazností, v efektivitě 

plánování a organizování času. 

 Začínající manažer v nové pracovní pozici má těžkou roli při rozpoznávání priorit, často 

se uchyluje k souběhu několika úkolů. 

4.1.3 Principy time managementu 

 Ředitelky si uvědomují vliv uplatňování principů time managementu na organizaci práce, 

s principy time managementu dosahují lepších výsledných hodnot – kratší pracovní doba, 

větší prostor pro volnočasové aktivity a rodinu. 

 Principy time managementu se podílejí na vytváření nového životního stylu, který je 

zaměřen na uspokojování lidských potřeb a podporu pozitivních a tvůrčích myšlenek, kde 

plánování konkrétních úkolů a cílů vychází ze stanovených priorit.                       

 Většina respondentů hodnotila přínos principů 4. generace time managementu pro 

organizaci času kladně. 

 Kritériem úspěšnosti v oblasti řízení pracovního i osobního času, je duševní pohoda  

a životní rovnováha. 

 Aplikace poznatků time managementu přispěla k pozitivní změně čtvrtiny respondentů do 

té doby používaných postupů a návyků v pracovním i soukromém životě. 

 Dochází k používání principu priorit, tedy zařazování práce naléhavé a nutné.  

 Oslovení vedoucí pracovníci jsou principům flexibility pracovní doby v rámci work and 

life balance, jejich podpoře a další implementaci nakloněni. Některé z principů flexibility 

pracovní doby v rámci work and life balance jsou do jejich práce již úspěšně 

implementovány. Jde především o pružnou pracovní dobu, či pružný začátek pracovního 

dne. 

 Jako jedna z mála možností, jak zefektivnit plánování a organizování času, je eliminovat 

nežádoucí prvky, které ředitelkám narušují jejich time management.  

 Respondenti se snaží mít práci pod kontrolou, s připravenými podklady. Nalezení 

východisek a práce s „ odmítáním“ není většinou problém. 

 Z výsledků jsou zjevné sklony manažerů k perfekcionalismu. 
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4.1.4 Sebeřízení 

 Ředitelky jsou si dobře vědomy základních schopností potřebných ke zvládnutí nelehké 

role začínající ředitelky a plně jich využívají. 

 Cesta k odstranění problémů v oblasti sebeřízení je především v sebevzdělávání ředitelek 

mateřských škol. 

 Je důležité získat co nejvíce poznatků z dané oblasti. Vypracování podrobné analýzy 

vlastní efektivity řízení a organizování řídící práce nás přivede nejen k zamyšlení, čemu 

člověk věnuje příliš mnoho času, které činnosti jsou časově náročné a současně přináší 

malý užitek vedení školy i celé organizaci, ale i k uvědomění na jaké aktivity mu čas již 

nezbývá.              

 Na základě sebereflexe můžeme stanovit priority, konkrétní cíle a následně aplikovat 

principy time managementu do řídící praxe. 

 Nejdůležitější schopnosti potřebné ke zvládnutí role ředitelky jsou schopnost 

samostatného rozhodování, schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky  

a schopnost dotahovat věci až do konce. 

 Relaxace je pro každého jedince zásadní a velice důležitá. Na oblast relaxace není  

u respondentek vyhraněný názor.  

 Téměř dvě třetiny odpovídajících respondentek uvádějí nutnost potřeby relaxace. 

 Ředitelky a vedoucí učitelky uváděly, že průměrně věnují různým formám odpočinku 

18,2 hodin, tj. 2,6 hodiny denně při sedmi dnech. 

4.1.5 Plánování 

 Většina ředitelů škol a vedoucích pracovníků svůj pracovní čas pravidelně plánuje  

a uvědomuje si význam a důležitost plánování. Plánování věnují zpravidla 15-20 minut, 

přičemž do svého plánu činností zařazují zpravidla i soukromé aktivity. 

 Zajímavou skutečností, která vyplynula z šetření je, že některé respondentky neplánují 

vůbec.   

 Ředitelé mateřských škol plánují podle vlastních denních harmonogramů. 

 Nejčastějším způsobem je týdenní a měsíční plánování.  

 Dvě třetiny ředitelek mateřských škol plánují a organizují čas svůj i čas svých 

zaměstnanců.    

 Většina ředitelek a vedoucích učitelek plánuje své aktivity v pracovním čase. 



35 

 

 Respondenti s kratší dobou praxe mají potřebu plánovat v kratším časovém rozmezí. 

Naopak v případě respondentů s praxí delší, kdy ředitelky využívají dlouhodobé pracovní 

zkušenosti, probíhá plánování v delším časovém intervalu.  

 V plánování vedoucích pedagogických pracovníků se objevují prvky  

IV. generace – respondenti se snaží vycházet z poznatků o svém těle, určovat si svoje 

priority. 

 Plánování pracovního a osobního času se významně dotýká efektivity práce každého 

vedoucího pracovníka. 

 Při plánování více jak polovina oslovených ředitelek nevychází z vyváženého rozložení 

času mezi práci, rodinu, osobní záliby a odpočinek.  

 Ředitelky nejvíce používají Eisenhowerův princip plánování, kdy dělí úkoly  

na naléhavé a důležité, naléhavé a nedůležité, nedůležité, ale naléhavé a na nedůležité  

a nenaléhavé. 

 V oblastech plánování času, dodržování termínů plnění úkolů a organizace rodinného 

života jsou ženy výrazněji úspěšnější než muži, čímž dosahují i větší rovnováhy mezi 

soukromým a pracovním životem. 

 Většina respondentů vidí plánování a promýšlení postupů jako samozřejmou součást 

práce a jejího zvládání. Management rizik je také zastoupen, neboť problémy jsou takřka 

očekávány. 

4.1.6 Delegování 

 Delegování je přínosné nejen pro ředitele školy, ale podílí se i na profesním  

a osobnostním rozvoji pracovníků, což vede k celkovému rozvoji organizace.  

 Delegováním získává vedoucí pracovník prostor a čas pro naplňování svých osobních 

cílů a žití svého soukromého života. 

 Více jak polovina oslovených respondentek chápe delegování jako zdroj vlastního času  

a využila delegování ve velmi krátké době po nástupu do funkce ředitele mateřské školy. 

 Respondenti s delší praxí ve svém pracovním procesu více využívají delegování úkolů  

a kompetencí svým spolupracovníkům a tím současně pracují na efektivitě využívání 

svého času. 

 Nejzávažnější důvody nedostatečného delegování oslovené ředitelky považují především 

obavu ze ztráty kontroly nad vykonávanými úkoly, nedostatečné zkušenosti  

s delegováním, nedůvěru ve schopnosti podřízených na základě vzájemné neznalosti  

a obavu, že nebude dostatečný přehled o delegovaných činnostech.  
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 Důležité se jeví postupné odstraňování nedostatků v delegování činností, pravomocí  

a odpovědnosti, správné řízení času včetně důsledného odstraňování „zlodějů času“.  

 Respondenti vykazují kladný vztah k delegování úkolů. Je tedy zřejmé, že dnešní 

manažer se stále více přibližuje k IV. generaci time managementu, kde je kladen důraz 

při způsobu naplňování cílů zejména na duševní stránku manažera, jeho spokojenost  

a životní rovnováhu. 

 Na otázky delegování a sociálních vztahů není u ředitelek mateřských škol vyhraněný 

názor. Spousta nás, pracovníků ve školství, je sociálně laděna. Tím je zapříčiněno,  

že v některých případech je pro nás dobrý sociální vztah přednější než daný cíl či záměr. 

 Pouze polovina ředitelek a vedoucích učitelek umí rozhodnout koho delegovat a jak 

udržovat sociální vztahy. 

 Ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol nevyužívají v dostatečné míře možnost 

někoho delegovat.  

4.1.7 Priority 

 Priority spočívají v osobnostním rozvoji každého jedince, v perspektivním rozhodování, 

jednoduchosti, reálnosti, volnosti a v umožnění rovnováhy mezi soukromým a pracovním 

životem.  

 Respondenti svoje priority znají, chtějí jít za svými cíli, ale občas jim do jejich cesty 

vstoupí nečekané události, jiní lidé, spousta „nezbytné“ administrativy. Někteří vedoucí 

pedagogičtí pracovníci se snaží dělat všechno sami, delegují výjimečně,  

a v tom jsou ještě určité rezervy. 

 Jako důležitou prioritu respondenti nejvíce určovali:„ Mám jasnou představu o tom, kam 

směřuji, co je mým hlavním cílem“.  

4.1.8 Organizace řízení 

 Řízení sloučených subjektů může být vzhledem k odloučeným pracovištím složitější  

a časově náročnější. Z výsledků šetření vychází předpoklad, že počet odpracovaných 

hodin je závislý na složitosti struktury řízené organizace. 

 Ve všech kategoriích velikosti škol je pracovní doba ředitelů znalých time management 

kratší než u druhé skupiny. 

 V kategorii ředitelů neznalých time management je nárůst pracovní doby úměrný 

velikosti školy. 
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 Z hlediska týdenního hodinového rozvržení pracovní doby ředitelů mateřských škol tvoří 

přímá vyučovací povinnost v průměru polovinu časového spektra ředitele. Směrem 

k časové zátěži je na druhém místě oblast výchovně vzdělávací. 

 Z výzkumu vyplynula nemožnost plnohodnotného souběhu rolí manažer – učitel. 

Manažerské povinnosti zasahují i do přímé pedagogické činnosti ředitelky školy, což je 

rizikem pro její kvalitní realizování v plném rozsahu. 

 Čtvrtina oslovených ředitelek uvedla osmihodinovou pracovní dobu jako dostatečnou, ale 

svou řídící a pedagogickou činnost hodnotí jako neuspokojivou. 

 Všechny ředitelky potvrdily, že řídící práci vykonávají na úkor přímé pedagogické 

činnosti nebo na úkor svého osobního volna. A to i při maximální snaze delegovat úkoly 

na své zaměstnance. 

 Manažeři si téměř pravidelně nosí práci domů a prodlužují si pracovní dobu  

do víkendu. 

 Pracovní doba je u ředitelů neznalých a neaplikujících zásady time managementu vyšší  

o 0,89 hodiny denně, což je 4,45 hodin za pracovní týden. 

 Ženy řídí svůj čas efektivněji než muži a to zejména ve výše zmíněných oblastech, což 

dokládají i statistické ukazatele. 

 Většina respondentů se domnívá, že pro úspěch v řízení a vedení je nutný pravidelný 

aktivní či pasivní odpočinek. Odpočinek má pozitivní vliv na „chuť do práce“. 

 Svůj aktivní osobní život spojený s věnováním se rodině, přátelům či zájmům, prožívá 

naprostá většina řídících pracovníků. 

 V kategorii volnočasových aktivit včetně času pro rodinu mají ředitelé znalí time 

managementu o 1,35 hodin denně „uchráněného“ času. 

4.1.9 Nejčastější problémy 

 Mezi nejčastější problémy, které je potřeba řešit, jednoznačně patří stanovení priorit, 

následné jasné stanovení cílu a strategie jejich dosahování. 

 Využívání principů time managementu a následné aplikaci vhodných nástrojů v praxi se 

nelze naučit ze dne na den.  

 Ředitelky nevyužívají znalosti v oblasti time managementu cíleně k řešení konkrétních 

kritických momentů, které mohou vést k práci přesčas, ke stresu, nedostatku času  

na komunikaci a práci na více úkolech najednou. 
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 Vzájemná souvislost mezi stanovením priorit, cílů a dostačujícím časem pro nepřímou 

pedagogickou činnost ukazuje na problém nesprávného stanovení priorit a následně 

nedostatek času určeného pro administrativní činnost. Pro většinu respondentek je 

stanovený čas pro nepřímou práci nedostačující.  

 Ředitelky se potýkají nejen s nedostatkem disponibilního času z důvodu vysokého 

rozsahu přímé pedagogické činnosti, ale i s uměním tento čas efektivně řídit. 

 Rezervy jsou patrné zejména v možnostech práce z domova a teleworkingu, což jsou 

principy přispívající zcela nepochybně k nastolení vyšší míry rovnováhy. 

 Některé z variant flexibilní pracovní doby jsou však ze soukromé sféry managementu  

do oblasti škol obtížně přenositelné, jako stlačený pracovní týden či mobilní práce,  

což je dáno charakterem tohoto prostředí. 

 Většina oslovených ředitelek uvedla, že rozlišovala úkoly z hlediska naléhavosti  

a důležitosti, měla jasně stanovené priority, cíle a strategii, jak cíle dosáhnout, a přesto 

považují za jeden z nejzávažnějších problémů sebeřízení právě správné definování cílů  

a cestu k jejich naplnění. 

 Za základní a největší problémy v oblasti sebeřízení byly označeny většinou respondentů 

zvládání vypjatých situací a následné zvládání stresu, nedostatečné definování cílů  

a kroků k jejich dosažení a uvědomění si svých silných a slabých stránek. 

 U většiny respondentů vidíme nesoulad s harmonickým vyvažováním všech důležitých 

faktorů. 

 Většina ředitelů svůj pracovní den plánuje, ale tento plán se jim nepodaří splnit. 

 Více jak polovina respondentů nehledá příčiny nezdaru navrženého, ale práci odsouvá. 

 Většina manažerů 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 je prvořadá. 

4.1.10 Zloději času 

 Administrativní oblast vykazuje největší časovou zátěž pro ředitele mateřských škol. 

 Vysoko v časovém zatížení se pohybuje oblast organizační. 

 Za největší „zloděje času“ bylo označeno „papírování“, „otevřené dveře“a nevyužití 

„kategorického NE“. 

 Mezi tři nejčastější zloděje času se zařadilo vyrušování, nenadálé situace a neschopnost 

odmítnout. 

 Největší počet vyrušení je přičítán telefonátům. 
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 Práci ředitelů ztěžuje přílišné „papírování“. 

4.1.11 Techniky a pomůcky plánování 

 Většina ředitelek využívá k úspoře času techniky ICT, například ke komunikaci,  

 plánování a organizování.  

 Ředitelky k plánování využívají bloky, nástěnky, plánovací diáře, kalendáře, 

záznamníky, počítače, notebooky, různé počítačové programy, telefony, faxy. Je zřejmé, 

že pro organizaci práce většina respondentů kombinuje papírovou i elektronickou formu 

systémů. 

 Ženy preferují při plánování spíše písemné zaznamenávání úkolů a činností. Muži naopak 

preferují elektronickou podobu záznamu. 

 Většina respondentů si úkoly odškrtává, plánuje v týdenní periodě a používá papírové 

plánovací pomůcky. 

 Při plánování času se osvědčilo, vše si písemně zaznamenávat, nedělat vše sám, ale 

delegovat, rozdělit si úkoly na důležité, nedůležité.  

 Manažeři výzkumného vzorku se snaží nalézt cesty, jak ve své řídící pozici uplatňovat 

nové prvky organizace práce, hledají podporu v moderních technologiích a také v pěti 

případech doplňují vzdělání v oblasti školského managementu. 

 Nástrojem prvních dvou generací time managementu byl papír, nástrojem třetí generace 

time managementu byl papírový záznamník, čtvrté generace záznamník elektronický, tak 

hlavním nástrojem time managementu nové generace bude vzdělání. 

 Nejvíce je upřednostňován diář a plánovací záznamník, což jsou zástupci 2. generace 

time managementu. 

 Speciální plánovací systémy, zástupci 3. generace time managementu, jsou řediteli 

prakticky nepoužívané. 

 Využívání „klasických“ technik výrazně převyšuje využití moderních elektronických 

pomůcek. Současný stav, vzhledem ke struktuře respondentů, kteří většinou pracují 

v mateřských školách, je podmíněn především nedostatečným vybavením jak hardware, 

tak software. 
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5 Závěr 

K profesionálnímu řízení času by chtěl dospět každý manažer. Není to jednoduché  

a vyžaduje to obrovské spektrum předpokladů, pevný životní postoj a především pozitivní 

myšlení, trpělivost, cílevědomost. 

Musíme analyzovat běžné denní aktivity, ke každé individuálně přistupovat, specifikovat  

a zvolit správnou cestu k naplnění dané činnosti. Čím více spotřebujeme času na plánování, tím 

méně ho spotřebujeme na realizaci stanovených cílů. 

Z prezentace výsledků vyplývá, že všichni vedoucí pracovníci ve školství ví, jakou formou 

studia mohou získat poznatky z problematiky time managementu, přesto si myslím, že tato 

bakalářská práce by mohla přinést obohacení znalostí přímo z praxe našich kolegů, kteří jsou 

rovněž v řídících funkcích a mají větší či menší zkušenosti s touto manažerskou kompetencí. 

Překvapivě se výzkumné šetření téměř vůbec nezabývá prioritami. Pokud ovšem chceme 

něčeho dosáhnout, je nutné na tom začít pracovat. Měli bychom bezpodmínečně začít naplňovat 

svá očekávání. 

Naopak ve velké míře se výzkum bakalářských prací zabývá častými a opakujícími se 

problémy. Právě toto může být ta největší překážka rozvoje kvalitního time managementu. Není 

dobré se neustále zaobírat překážkami, nevyhovujícími podmínkami, neúspěchy, ale je potřeba 

hledat příležitosti, nové možnosti. Pokud se budeme stále otáčet za nezdary a svými osobními 

prohrami, bude nás to stát spoustu času, ale nový čas nedostaneme.  

Musíme své aktivity organizovat, vygenerovat to nejdůležitější. Musíme přijmout  

i negativa životních situací, na kterých nemůžeme nic změnit. 

Je nutné využívat principy time managementu pro efektivní řízení našeho profesního  

a osobního života a snažit se o dosažení harmonie mezi oběma těmito póly. Měli bychom se 

pokusit o získání nadhledu nad vysokými požadavky společnosti a zaměřit se na své priority  

a cíle, pak možná budeme lépe nárokům okolí čelit. 

Mou snahou bylo v této závěrečné bakalářské práci shrnout a zhodnotit poznatky, informace 

a principy významné pro zkvalitnění efektivity time managementu v řízení školy. 

Cílem této práce bylo odhalit silné a slabé stránky v oblasti time managementu. Za tímto 

účelem byly formulovány výzkumné otázky a vybrány sledované oblasti. Na všechny otázky 

byla nalezena odpověď. Tyto odpovědi byly utříděny a závěr výzkumného šetření je uveden 
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v prezentaci výsledků. Zajímavé bylo zjištění, že silnými stránkami se vybraný vzorek 

bakalářských prací zabývá v mizivé míře. 

Naopak tyto bakalářské práce sledují především slabé stránky, vyhodnocují problémové 

situace a snaží se nalézt cesty k live managementu. 

Na základě výzkumného šetření jsem došla ke zjištění paralel, jak se vybraní respondenti 

dívají na time management. Jako přidanou hodnotu této bakalářské práce vidím ve formulování 

společných tvrzení, které z této metaanalýzy vzešly. 

Tvrzení: 

 Strategie time managementu by měla vždy začít stanovením osobních cílů. 

 Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, obvykle 

za účelem 

  zvýšení efektivnosti využití času.  

 Time management znamená nedopustit, aby urgentní vytěsnilo důležité.  

 Time management je důležitou dovedností, díky které se nám podaří dosahovat cílů 

v pracovním i osobním životě. 

 

Práce na této bakalářské práci mě přivedla na myšlenku, abych do budoucna zvážila 

prohloubení výzkumného šetření o kvalitativní výzkum, který by se zaměřil na efektivní 

využívání strategie time managementu, které využívají ředitelky mateřské školy. Další 

zkoumání příslušných faktorů time managementu za pomoci experimentů. 

Všichni chceme být úspěšní ve své práci i v životě. Proto bych na závěr doporučila položit si 

občas otázku, zda to, co je dnes zdánlivě velmi důležité, zda na tom bude záležet i za rok. Naučit 

se odmítat to, co je nedůležité bez nepříjemných následků. 

Zdůraznila bych nutnost při své práci přemýšlet, správně rozhodovat, vyhodnocovat moudře 

dané situace a ujišťovat se, že naše dosavadní jednání je efektivní. Nezabývat se tím, co 

nemůžeme ovlivnit a ptát se, jestli to, co změnit můžeme, změnit chceme. Při plánování činností 

využívat osobního potenciálu. Doporučuji se zaměřit více na sebe a časem se tolik nezabývat. 

Zastávám názor, že utříděním priorit si utřídíme svůj život. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas

