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Abstrakt  

Bakalářská práce „Time management jako nezbytná dovednost manažera“ se zabývá 

významem time managementu, jeho historií a hlavními principy. Cílem je popsat techniky, 

stanovování priorit, plánování a pomůcky pro plánování, jež lze využít k organizaci času. Na 

závěr je uvedeno vlastní zhodnocení a výhody či nevýhody jednotlivých metod. 

Poznatky z této práce mohou využít v praxi nejen průmyslové podniky, ale i širší 

okruh čtenářů. 
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Abstrakt 

Bachelor thesis „Time Management as a Manager’s Essential Skill“ deals with 

importance of time management, its history and main princpiples. The aim is to describe 

techniques, setting priorities, planning and planning tools that can be used for time 

management. At the end there is a self-evaluation and the advantages and disadvantages of 

each method. 

Findings from of this thesis can be used in practice, not only in industrial companies 

but also for wider range of readers. 
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Úvod 

Time management se stává stále populárnějším tématem. Není jen nezbytnou 

dovedností manažerů, ale nás všech. Doba je čím dál více hektičtější a na každého z nás jsou 

kladeny vysoké nároky, které jsou často spojovány se stresem a nervozitou. Neznám nikoho, 

kdo by si nestěžoval na nedostatek času.  

Cílem této práce je definovat pojem time management a popsat podmínky úspěšného 

hospodaření s časem jakožto nezbytné vlastnosti manažerů. 

První část práce je teoreticky orientována na historii a metody time managentu. 

V první kapitole se zaměřuji především na historii a vývoj v oblasti řízení času. Dále 

předkládám vybrané poznatky o fungování těla a mysli v závislosti na time management, 

neboť lidé jsou různí a metody vyhovující jednomu, mohou být pro druhého zatěžující. 

V další kapitole se zaměřuji na metody a principy, které mají být klíčem k úspěšné organizaci 

času manažera. Nejdůležitějšími technikami jsou především Paretovo pravidlo, Eisenhowerův 

princip, metoda ABC, eventuálně metoda SORUZ. Zároveň také uvádím, jak lze pomocí 

těchto metod naplánovat dny, týdny i delší časová období. V neposlední řadě, jsou zde 

uvedeni také zloději času, kteří mohou nepříznivě nabourat perfektně naplánovaný 

harmonogram dne. Také představuji stručný výčet pomůcek pro lepší organizaci a evidenci 

úkolů. V druhé části prezentuji vlastní názor na předkládané metody, jejich výhody 

a nevýhody.  

V osobním či pracovním životě je dobré mít představy o svých záměrech a cílech.  

Aby manažer nebyl ustavičně ve stresu, nebo shonu je nezbytné, aby ovládal time 

management, a byl pánem svého času. V dnešní době také může využívat mnoho pomůcek 

pro lepší organizaci vlastního času – diáři počínaje a notebooky konče. Způsobů jak 

ovládnout čas je mnoho a je jen na nás, který z nich si vybereme.  
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1 Význam time managementu 

1.1 Historie 

Názory na to, kde a jak time management jako takový vznikl, jsou různé. Co je to čas 

se snažili vysvětlit jak antičtí filozofové, tak i fyzikové. Dříve se lidé řídili pomocí 

přirozených událostí, jako je rozbřesk nebo soumrak. Poté se objevily sluneční hodiny, první 

mechanické hodiny a až po roce 1860 byla ve Švýcarsku zavedena sériová výroba levných 

hodinek. Náramkové hodinky se začaly nosit zhruba ve 20. letech 19. století. Každý začal se 

svým časem nakládat zcela individuálně a nemusel se spoléhat na ponocné, či hodiny na 

věžích. [1, 25] 

Význam „čas jsou peníze“ v pravém slova smyslu pochází zřejmě ze středověku. 

V Evropě se objevil mor, proto se obchodníci snažili využít svůj čas co nejefektivněji. 

Angličtí puritánští kazatelé dávali při svých shromážděních rady, jak ušetřit a využít čas. 

Jejich hlavní myšlenkou bylo vedení si deníku a následná retrospektiva a sebeanalýza. Jako 

prvotní knihu o time managementu můžeme považovat proslulou publikaci Arnolda Bennetta 

z roku 1907 „Jak přežít denně dvacet čtyři hodin“. [1, 25, 27] 

V dnešní době se problémem hospodaření s časem zabývá řada autorů a managerů. 

Mnoho komerčních firem nabízí nepřeberné množství kurzů ať už pro managery nebo širokou 

veřejnost. Time management se do jisté míry stává životní filozofií i módní záležitostí. 

1.2 Pojem time management 

Pojem time management lze do češtiny přeložit jako „řízení času“. Setkáváme se však 

i s pojmy „hospodaření s časem“, „organizace času“, „plánování času“, aj. 

Co to je time management, lze definovat na příklad takto: „Řízení času je důsledné, 

cílené používání osvědčených pracovních postupů v denní praxi, jež nám pomáhá vést 

a organizovat samy sebe i jednotlivé oblasti našeho života tak, abychom optimálně 

a smysluplně využívali čas, který máme k dispozici.“ [17] Řídit čas ale nelze. Můžeme jej 

pouze co nejefektivněji využívat a tím dosahovat lepšího výkonu a výsledků. 

Stephen R. Covey zastává názor, že time management je „jedna z oblastí 

managementu, která se zabývá efektivním plánováním času.“ [8] P. Náhlovský jej definoval 

jako „vyvíjející se a praxí neustále prověřovanou metodikou racionálního využití času.“ [13] 
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Time management, kromě efektivního řízení času, zahrnuje mimo jiné i delegování 

úkolů, řešení konfliktů, vedení schůzek a porad, ergonomii na pracovišti, využití technologií 

či zamezení přetížení informacemi. Je stavěn na poznatcích z filozofie, psychologie, 

sociologie i fyziologie.  

Klíčem k úspěšnému managementu času je i sebeřízení, čili řízení sebe sama.   

1.3 Vývoj time managementu 

Postupně vznikly čtyři generace přístupů k managementu času. Jsou to stupně 

vznikající postupně v závislosti na různých přístupech k této problematice. [3] 

1.3.1 První generace 

První generace kladla především odpovědi na otázku: „Co mám dělat?“ Hlavním 

nástrojem byl poznámkový blok, či jednoduché poznámky. Charakteristické jsou přehledné 

a jednoduché poznámky a přehledy úkolů. Nezvládnuté činnosti se přesouvaly na seznam 

následujícího dne, splněné se jednoduše vyškrtly. Výhodou je pružnost a schopnost 

přizpůsobit se. Nevýhodou pak je opomíjení závazků vůči druhým a menší souvislosti mezi 

jednotlivými úkoly. [8, 14] 

1.3.2 Druhá generace 

Druhá generace si klade odpovědi na otázky: „Co a kdy mám udělat?“. Nástroji se 

staly diáře a plánovací kalendáře. Seznamu úkolů jsou přidruženy i časové údaje, 

harmonogramy a termíny zaměřené na nejbližší budoucnost. Umožňuje větší přesnost 

i efektivitu plánování a plnění cílů. Slabinou je upřednostňování harmonogramu před lidmi 

a vztahy s nimi. Tento stupeň využívá většina jedinců – plánování schůzek, porad, aj. 

V dnešní době se však více využívá rozličných počítačových programů, nebo aplikací pro 

tzv. „chytré telefony“. [34, 42] 

1.3.3 Třetí generace 

Tato vlna precizuje „co“, upřesňuje „kdy“, a klade odpovědi na otázku:“Jak to mám 

dělat?“. Zaměřuje se na dlouhodobé cíle, týmovou práci, delegování, stanovení priorit, ale 

především na výsledky a výkonnost. Propojuje plány s hodnotami. Je velmi precizně 

a logicky vypracovaná, avšak málokdo se dokáže striktně řídit dlouhodobými i krátkodobými 

plány. Postrádá lidský přístup, vnímá člověka jako stroj, čímž se dostávají do ústraní 

individuální postoje a především mimopracovní vztahy. Může docházet k pocitu omezení, 
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zahlcení až stresu z důvodu vysoké fixace na harmonogram, nízké spontánnosti 

a přeplánování. [8, 14, 34] 

Tato filozofie je pro mnoho lidí ideálem a většina pracovníků je pro tuto metodu 

proškolena. Přesto jsou její výsledky nejasné a mnoho manažerů se vrací k diářům. [42] 

1.3.4 Čtvrtá generace 

Tato vlna především nachází odpovědi na otázky? „Proč, jak, co a kdy?“ Více než na 

výsledky se zaměřuje na správný směr našeho počínání a na člověka jako takového. [14] 

Rozvíjí, komplementuje, zlidšťuje i kritizuje předchozí generace. Principy se vracejí 

zpět ke člověku, kladou důraz na hodnoty, vztahy, kvalitu života a rovnováhu mezi osobními 

a pracovními prioritami. Především spokojenost a vyrovnanost může přinést ty nejlepší 

výsledky. Přijetím této filozofie si lze vlastně vytvořit nový životní styl. [41, 42] 

Čtvrtou generaci definoval Petr Pacovský pěti základními principy: 

 „Člověk je více než čas“ 

Staví do rovnováhy dosahování výsledků s osobní spokojeností. Jen vyrovnaný 

a spokojený jedinec je schopen dosahovat dlouhodobě efektivních pracovních výsledků.  

 „Cesta je více než cíl“ 

Klade důraz na cestu, kterou musíme urazit k cíli. Někdy jsme až moc zaměřeni na 

budoucnost, ale zapomínáme žít dneškem. Proto je důležité každý den prožít naplno a ne jen 

čekat, mnohdy i několik let, na naplnění našeho cíle. 

 „Zevnitř je více než zvenku“ 

Zdůrazňuje, že pouhými znalostmi technik a modelů chování nedosáhneme úspěchu. 

Důležité jsou především osobní kvality, růst, změna našich návyků, ale také i vzájemně 

prospěšné vztahy s ostatními.  

 „Pomalu je více než rychle“ 

Upozorňuje na fakt, že ukvapená řešení a především rychlé změny naší 

osobnosti nenesou uspokojivé výsledky. Trvalých změn lze dosáhnout, pokud budeme 

postupovat pomalu v malých jednoduchých krocích, avšak dlouhodobě. 

 „Celek je více než část“ 

Pokud doopravdy chceme zkvalitnit náš život, je třeba změnit veškeré naše 

návyky. Úsilím na poli pracovním mohou stagnovat naše soukromé vztahy a jiné věci, na 
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kterých nám záleží. Změny je třeba konat plošně a zároveň udržovat rovnováhu mezi 

všemi oblastmi života. [14] 

1.3.5 Pátá generace 

Domnívám se, že čtvrtou generací není vývoj time managementu zcela ukončen, 

neboť se stále mění prostředí, ve kterém žijeme ale i nároky na využití času. Ostatně na tuto 

otázku odpovídal i v roce 2002 Petr Pacovský: „Myslím si, že to není otázka filosofie, ale 

marketingu. Jakmile někdo vymyslí odlišnost, která má sílu konkurenční výhody, „objeví“ 

se pátá generace.“ [38] 

V roce 2009 uvedl David Gruber třetí rozšířené vydání své publikace „Time 

management“, kde posouvá metody moderního řízení času na další generaci, která je prvkem 

nového souborného oboru – beneopedie, vědního odvětví o tom, jak dobře pracovat a žít. Na 

přelomu let 2010 a 2011 pak uvedl příručku a zároveň kurzy nesoucí název: „Time 

management páté generace – metoda SOUSTO.“ Výhodou pátého stupně jsou metody, díky 

kterým lze time management ovládat rychleji a účelněji. SOUSTO je zkratkou šesti metod -

 Stanovte soustavu položek, ovládněte umění přinutit se, uvědomte si termínovanost 

a priority, sestavujte záznamy, tvořte z nich realitu, ošetřujte resty. [10, 24, 40] 

2 Fungování lidského těla a mysli v závislosti na time management 

2.1 Typ Kronos a Kairos 

Kronos a Kairos jsou postavy z řecké mytologie. Staří Řekové rozeznávali dva druhy 

vnímání času, přičemž tento mýtus přetrvává dodnes a stojí v základech řízení času. Můžeme 

rozlišovat dva typy manažerů, dle toho jak čas vnímají a využívají. Avšak oba tyto přístupy 

by měly být v našem každodenním životě vyrovnané. [18] 

2.1.1 Kronos 

Princip Kronos (někdy též chronos) je synonymem pro dochvilnost, kontinuitu 

a strukturovanost. Zastupuje měřitelný, tzv. povrchově plynoucí čas. Tito manažeři vědí, jak 

dlouho trvá jedna hodina, a dovedou odhadnout dobu trvání určité činnosti. Bývají velmi 

přesní, a proto velmi těžko snášejí nedochvilnost. Striktně dodržují stanovené termíny a své 

denní plány. Někdy však úzkostlivé lpění na dodržování času může být značně vyčerpávající. 

Pro tyto lidí existuje jedno doporučení – umět uvolnit se a zařadit do svého programu 

i aktivity, které nevyžadují přesný časový rozvrh. [8, 18] 
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2.1.2 Kairos 

Kairos zastupuje cit pro čas neboli náš vnitřní čas. Charakterizuje jej spontánnost, 

umění zapomenout na čas a být v klidu i při zpoždění. Tito manažeři se především spoléhají 

na svůj cit, věří ve šťastné náhody a jsou zkrátka nenapravitelní opozdilci. Nemívají 

propracovaný plán, ani určitou představu o tom, kolik času jednotlivé činnosti zabírají, jelikož 

jim v mysli ubíhá čas podstatně rychleji než ve skutečnosti.  Radou pro tento typ manažerů, 

je uspořádat si svůj den a dát mu pevnou strukturu.  Důležité je sledovat čas a nenechat na 

sebe čekat. Ale hlavně pustit se do práce, která měla být už dávno hotová. [8, 18] 

2.1.3 Rovnováha 

Pokud budou oba tyto principy v rovnováze, můžeme eliminovat jejich nevýhody 

a těžit z jejich předností. Způsob, jak zařadit oba způsoby do života manažera, může být 

například to, že si naplánuje pouze část dne. Tím získá určitý rezervní čas, do kterého může 

zahrnout neplánované aktivity. [8, 18] 

2.2 Rytmus organismu 

Při pokusech o řízení a strukturování času zapomínají vedoucí pracovníci na určitý 

fakt – a to, že naše tělo udává takt a rytmus. Notně se odlišujeme v tom, v kterou denní dobu 

se nejlépe soustředíme a podáváme maximální výkony, a kdy naopak nastává útlum. Pro time 

management je žádoucí znát své přirozené biorytmy a náležitě je využít. [5, 14, 18] 

2.2.1 Produktivní čas 

Je doba, kdy manažer dělá svou práci nejlépe a má nejvíce energie. V tuto dobu 

je dobré si naplánovat nejtěžší úkoly, nebo projekty, které vyžadují naši maximální 

koncentraci.  V době, kdy energie klesá, je vhodné zařadit méně důležité úkoly, nebo 

zajímavé činnosti, jež jej povzbudí. Z obrázku č. 2.1 je patrné, že v ranních hodinách 

výkonnost stoupá, přičemž zhruba okolo 15. hodiny přichází útlum. Poté energie opět narůstá 

až do 19. hodiny, ale ne zcela k dopolednímu maximu. Křivka je pouze informativní, neboť 

produktivní čas je zcela individuální záležitostí, záleží na biorytmech, době spánku, čase 

vstávání, aj. Na základě znalostí vlastní výkonnostní křivky, může manažer přizpůsobit své 

plány. [1, 16, 28] 
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Obr. 2.1 Křivka výkonnosti. Zdroj: [28] 

2.3 Levá a pravá hemisféra mozku 

Šedá kůra mozková se dělí na levou a pravou hemisféru, z nichž každá řídí jednu 

polovinu těla a je odpovědná za rozdílné psychické funkce.  Levá hemisféra je zaměřena na 

logiku – slova, čísla, posloupnosti, zatímco pravá hemisféra je více intuitivní – pracuje 

s hudbou, sněním, barvami a rytmem. Každý z nás používá obě hemisféry, ale jedna je vždy 

převažující. V dnešním světě je módní dominantní levá hemisféra, a tvořivější stránka je 

podřízená. [1, 14] 

Existuje mnoho testů osobnosti, díky kterým lze zjistit, zda manažer více používá 

levou hemisféru a řadí se mezi tzv. monochronní typy, anebo naopak pravou půlku a je 

polychromní typ.  

2.3.1 Monochronní typ 

Manažeři tohoto typu mají svůj čas pod kontrolou, jsou spolehliví a přesní.  Sociální 

vazby jsou potlačeny do ústraní, na ostatní lidi mohou působit chladně. Tito jedinci ovšem 

vypracovali metody klasického time managementu a jsou v dnešních podmínkách velmi 

zvýhodňováni. Typickou monochronní situací jsou synchronizované události, řízené akce, kde 

jsou polychronní typy zcela ztraceni. Charakteristickými zástupci monochronní kultury jsou 

Němci. [18] 

2.3.2 Polychronní typ 

Polychronní typy bývají leckdy až moc pohlceni vztahy a sociálními vazbami, proto 

pracují na více projektech najednou a připadá jim těžké je dohotovit. Obvykle přicházejí 

pozdě, nedodržují termíny, mají pověst nespolehlivého člověka, ale jsou optimisticky 

naladěni a mají rozvinutou sociální inteligenci. Neočekávané události, změny plánu 

a konfliktní hovory jsou typickým znakem polychronní situace, ve kterých se monochronní 

manažeři cítí nesví a reagují podrážděně. [10] 
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2.3.3 Soužití 

Pro efektivní time management je důležitá spolupráce obou typů. Lze jí dosáhnout, 

pouze pokud budou uznávat přednosti protichůdných typů a pokusí se je také naučit. Při 

zapojení obou polovin mozku lze předejít konfliktům vyplývajících z preferování té či oné 

hemisféry. Způsob, kterým zacházíme s časem právě my, není jediný správný. Krokem 

k úspěchu může být flexibilní plánování s polychromním kolegou. [18] 

3 Techniky řízení času 

V této kapitole bych ráda uvedla techniky a postupy, které mohou být klíčem ke 

zlepšení organizování času. Důležité je ujasnit si především vlastní postoje i silné a slabé 

stránky. Zároveň musíte vědět, jak s ušetřeným časem co nejefektivněji naložit.  

Příznaky špatně řízeného času mohou být například stres, nedodržování lhůt, trvale 

vypnutý program, neuvážená rozhodnutí, málo času na hobby a rodinu, absence asertivity 

a delegování, nejasné cíle, přehnaný perfekcionalismus nebo naopak nerozhodnost. [12] 

3.1 Paretovo pravidlo 

Vilfred Pareto byl italský ekonom žijící v 19. Století. Paretův princip říká, že 

20% vynaloženého úsilí přinese 80% výsledku a z 80% ovlivní úspěšnost manažera. Avšak 

platí také naopak – po vynaložení 80% času, je věc hotova pouze z 20% (viz obrázek č. 3.1). 

Pakliže máme daný úkol hotov na 80%, považujme jej za zcela hotový. Ke zbývajícím 

20% přistupme jako k novému úkolu a uplaťme opět pravidlo – 20% úsilí přinese 

80% výsledku. Tímto způsobem jsme vynaložili 40% vlastního úsilí a dosáhli 96% výsledku. 

[1, 5] 

Pokud úsilí není rozmělňováno na mnoho malých úkolů, ale je zaměřeno pouze na ty 

důležitější, lze dosáhnout lepších výsledků. Samozřejmě o přesnosti poměru by se dalo dlouze 

polemizovat, ale platí „životní většina a nicotná menšina“. Nepochybně nelze plnit všechny 

úkoly jen na 80%, ale v některých situacích se to neodrazí a ušetřený čas je možno využít 

k užitečnějším věcem. Naprostou preciznost přenechejme lékařům. [18] 

Princip lze uplatnit pro zacházení s denním seznamem priorit, plánování akcí, 

respektive máme-li ke splnění větší množství úkolů. Tato technika řízení času je nápomocna 

při rozhodování, na kterých úkolech je třeba začít pracovat, abychom dosáhli co největšího 

přínosu. [34] 
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Obr 3.1 Paretův princip (Zpracováno dle [11]) 

3.2 Eisenhowerův princip 

Tato metoda se objevuje pod různými jmény, ale její princip je v podstatě stejný. 

Každému úkolu se přiřadí jedna ze čtyř kategorií dle důležitosti a naléhavosti jak je možno 

vidět na obrázku č. 3.2:  

 A – Naléhavé a důležité – akutní problémy, kterým je třeba věnovat pozornost 

neodkladně. Jsou to především problémy, krizové situace a hořící termíny. Mohou 

se zde také vyskytovat úkoly, které byly odkládány, nebo nebyla vhodná nálada na 

jejich řešení. Co je naléhavé a důležité pro kolegu, může být pro manažera naprosto 

nepodstatné.  

 B – Nenaléhavé, ale důležité – úkoly, které většinou souvisejí s dlouhodobými cíli, 

osobním životem a odpočinkem. Bývají často odkládány a místo nich je pozornost 

věnována zajímavějším a jen zdánlivě důležitějším činnostem. Právě z těchto důvodů 

se z nenaléhavých stávají naléhavé. Doporučením je co nejvíce úkolů vyřešit ještě 

v této kategorii, než se přesunou do kategorie A. 

 C – Nedůležité, ale naléhavé – odvádí naši pozornost od kategorie A a B. Jsou 

to různá vyrušení a nepředpokládané události odvracející soustředěnost, například 

telefonáty, pošta a některé porady. Většinou jsou to zcela bezvýznamné úkoly, jež 

je možno delegovat anebo vynechat. Mohou to být také oblíbené činnosti, kterými 

se zaměstnáváme, abychom nemuseli řešit důležitější a náročnější úkoly. 
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 D – Nedůležité a nenaléhavé – Na tyto činnosti by manažer neměl plýtvat časem ani 

energií. Jsou to většinou různá rozptýlení, nebo rutinní úkoly. Nemají žádný efekt 

a brzdí jej, proto je třeba je co nejrychleji dokončit, delegovat anebo se jimi raději 

vůbec nezabývat. Mohou to být i příjemné a zábavné činnosti, kupříkladu bezcílné 

prohlížení internetových stránek.  

[4, 5, 14, 18, 29, 40] 

 

Obr. 3.2 Eisenhowerův princip [40] 

V doporučeních, kterými úkoly začít a věnovat jim nejvíce času se autoři 

rozcházejí. Stephen R. Covey, P. Pacovský i B. Uhlig radí, soustředit se hlavně na úkoly 

ze sektoru B. Vycházejí z teorie, že pokud budeme stále řešit jen problémy z kategorie A, 

tak budeme pouze ve shonu a tím pádem i ve stresu. Pakliže vyřešíme všechny úkoly už 

v kategorii B, je možné, že v A sektoru žádné úkoly ani mít nebudeme. [8, 14, 18] 

J. Lojda naopak radí, aby 80% času manažer věnoval úkolům ze sektoru A a B 

a 20% času zbylým dvěma (podobnost s Paretovým pravidlem určitě není náhodná). 

Naopak Anita a Klaus Bischofovi opačně radí neprodleně dokončit činnosti důležité 

a naléhavé, a úkoly ze sektoru B naplánovat na později. [4, 12] 

3.3 Metoda SORUZ 

Další metoda může být nápomocna při strukturaci úkolů, které je třeba splnit. Její 

název je odvozen od počátečních písmen jednotlivých kroků. Je dobré ji provádět večer před 

perným dnem. Během spánku se myšlenky utříbí a uspořádají bez jakéhokoliv přičinění.  
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Je rozdělena do těchto kroků:  

 Sumarizace úkolů – znamená shrnout si veškeré schůzky a úkoly, které manažera 

daný den čekají. Měl by zahrnout i rutinní práce a resty, avšak bez přeceňování 

a přetěžování. 

 Odhad času na jednotlivé činnosti – Každé činnosti, kterou si v předchozím kroku 

naplánoval, přiřadí odhadovaný čas, jež mu zabere. Vychází z empirie, kolik času 

zabral stejný úkol v minulosti včetně přestávek a přesunů. 

 Rezervní čas – časová rezerva může pokrýt nepředvídatelné události, kterými jsou 

kupříkladu frekventovanější telefonáty, technické problémy s počítačem nebo delší 

schůze, jež mohou narušit precizní plán dne. Doba by měla pokrýt 20-50% běžné 

pracovní doby, přičemž 20% je minimum. Pro manažery polychronního typu platí, že 

by se měli držet spíše vyšší hranice, jelikož nedokážou správně odhadnout trvání 

jednotlivých úkolů. 

 Určení priorit – Na část dne, kdy je vedoucí pracovník nejaktivnější, si naplánuje 

nejdůležitější činnosti. Některé činnosti lze delegovat na ostatní, nebo přehodnotit 

odhadované časy. V tomto okamžiku je plán hotov. 

 Zpětná kontrola – na konci pracovního dne přesune nevyřízené úkoly na den 

následující a tím si i vytvoří nový plán. Zároveň zhodnotí, zda byly odhadované časy 

adekvátní, což mu do budoucna může ulehčit další ohodnocení časových možností. 

[18, 32] 

3.4 Metoda ABC 

Časová analýza ABC je založena na podobném principu jako Paretovo pravidlo, ale 

priority jsou vzájemně v poměru 15:65 a lze je rozdělit do tří úrovní A, B, C (od nichž je 

odvozen i název). V sektoru A jsou aktivity, kterým by se měl manažer věnovat přednostně. 

Je to zhruba 15% aktivit ze všech, jimž by měl věnovat 15% svého času, čímž dosáhne 

65% kýženého výsledku. V sektoru B je zhruba pětina činností, která přináší i pětinu 

výsledků. Jsou to úkoly naléhavé, ale ne příliš důležité, a pokud je to možné je dobré je 

delegovat. Ale neměly být upřednostňovány na úkor aktivit z úrovně A. Úkoly ze sektoru 

C tvoří nejvíce pracovního času, manažer by se jim měl věnovat až naposledy, a pokud je to 

možné, odkládat je. Je to 65% činností, které přinášejí pouze 15% efektu. Poměry 

vynaložených časů a výsledků jsou znázorněny v obrázku 3.3. [4, 12] 
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Obr. 3.3 Význam a časová náročnost činností dle analýzy ABC (zpracováno dle 

[12]) 

3.5 Metoda GTD 

Přestože není klasickou time-managementovou metodou, ale zaměřuje se spíše na 

řízení pracovního procesu, rozhodla jsem se ji zde zařadit. GTD je zkratka pro „Getting 

Things Done“, kterou vytvořil a popsal David Allen a je ochrannou známkou společnosti 

David Allen a Co. Metoda zahrnuje nejen pracovní procesy, ale i doporučení k organizačním 

pomůckám. Dle Vlacha je neaplikovatelnější pro lidi, kteří pracují hlavou, čili by mohla být 

i pro manažera průmyslového podniku. Jelikož myšlenky na organizaci práce mohou překážet 

v dělání práce jako takové. [30, 45] 

Základním principem metody je dostat všechny myšlenky z hlavy ven a zaznamenat si 

je – buď na papír, do mobilního telefonu, nebo počítačového programu. Tím se kapacita 

mozku využije pro soustředěnost na provedení úkolu. Samotný proces je pak rozčleněn do 

pěti kroků: 

 Sesbírej – je prvním a zároveň základním krokem, spočívá v sesbírání všech 

záležitostí do tzv. „schránek“, jimiž mohou být organizéry, PDA, diktafony, aj. 

Přičemž tyto schránky mají svá pravidla – veškeré problémy musí být zachyceny 

mimo mysl manažera, počet schránek by měl být co nejmenší avšak dostačující, 

a obsah by se měl pravidelně zpracovávat a vyprazdňovat.  

 Zpracuj – během této fáze se zpracuje obsah schránek, který se nikdy nesmí vracet 

zpět. Proveditelné úkoly se udělají okamžitě nebo deleguji, neproveditelné se odloží 

nebo zahodí. Platí zde pravidlo 2 minut pro provedení/odložení – pokud lze úkol 

vyřešit během 2 minut, provede se ihned.  

 Uspořádej – zpracované položky se roztřídí do pěti míst, které jsou dalším klíčovým 

prvkem metody GTD. Těmito místy jsou: kalendář (kde se zařadí termínované 
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položky), Někdy/Možná (manažer není schopen rozhodnout, zda je schopen je 

realizovat), Projekty (činnosti, které k dokončení potřebují více než jeden krok), 

Čekám na (delegované úkoly) a Další kroky (činnosti, které vedou k výsledku).   

 Zhodnoť – hodnocení má opět více úrovní. První úrovní je retrospekce, zda manažer 

právě dělá, co má dělat. Dalším krokem je týdenní vyhodnocení, během něhož 

prochází celý systém GTD a udržuje jej aktuální. A poslední fází je posudek z aspektu 

soustředění. 

 Proveď – o tom, co manažer bude dělat, by měl mít nastavený systém, podle nějž se 

rozhoduje. Tento krok má 4 priority: kontext, v němž se nachází; priorita daného 

úkolu; energie, která mu zbývá; čas, který má k dispozici.  

[2, 30, 45] 

3.6 Technika Pomodoro 

Technika byla vytvořena Italem Francescem Cirilloem v roce 1980. Pomůckou pro 

tuto metodu je klasická kuchyňská minutka (dle názvu je patrné, že oblíbeným minutníkem 

autora je rajče). Pokud ji nemá manažer po ruce, může využít online čítač na této 

adrese: http://tomatoi.st/azyj. Principem je provádět naplánovaný úkol 25 minut a poté si dát 

pauzu pro odpočinek – tento časový úsek je nazýván „pomodoro“. Po čtyřech intervalech se 

zařadí jedna delší přestávka a postupuje se pořád dokola. Techniku lze využít pro vyřízení 

hromady mailů a písemností. Pro kreativní a tvůrčí práci, kdy je potřeba delšího soustředění, 

vhodná moc není. Při aplikaci dostane den rytmus, kterému se mohou přizpůsobit kolegové, 

nebo celé pracoviště. Postupem času lze také lépe odhadovat, kolik času jednotlivé úkony 

zaberou. [31, 35, 43] 

3.7 Plánování času  

Plánování času definoval Vágner jako: „vědomá lidská činnost, jejímž účelem je 

“stavět mosty” mezi tím, kde jsme a mezí tím, kam se chceme dostat.“ [19]  

Pokud manažer průmyslové firmy zná své priority a rozčlenil své úkoly na důležité 

nebo nepodstatné, může je zařadit do svých rozvrhů. Zná-li své silné a slabé stránky a našel-li 

rovnováhu mezi soukromím a profesním životem, je na nejlepší cestě za efektivním time 

managementem. Umí-li se navíc pružně rozhodovat, delegovat úkoly na jiné, nebo je úplně 

vypustit bude nejen při organizaci svého času úspěšný. 

http://tomatoi.st/azyj
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B. Uhlig doporučuje vypracování týdenního, měsíčního a ročního plánu, a to tak aby 

spolu logicky souvisely. Taktéž uvádí, že by jednotlivé plány měly být roztříděny do 

kategorií, protože nepřehledná struktura může být následkem ztráty času. Zároveň je důležité 

zachovat rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Pokud se v životě manažera opakují stejné 

události (např.: podobné akce, služební cesty, příprava mítinků), může si připravit kontrolní 

seznam, který použije opakovaně. V seznamu eviduje potřebné materiály, sled a průběh 

události, případně dopravní spojení. Takovýto seznam stačí sestavit pouze jednou a pro příští 

stejnou akci si tuto práci ušetřit a čas vynaložit na jiné aktivity. [14, 18] 

3.7.1 Denní plány 

Denní plán je souhrnem všech aktivit, které musí manažer během dne stihnout, 

přičemž by měl vycházet z týdenních plánů. Většina autorů doporučuje vytvořit si rozvrh 

na konci pracovního dne, anebo večer, jelikož se během spánku se myšlenky utříbí 

a uspořádají. Aktivity, které se z jakýchkoliv důvodů neuskutečnily, se pak přesunou na den 

následující. Je důležité, aby se manažer věnoval aktivitám dle priorit a stále je neodsouval. 

Obecně lze říci, že by seznam denních úkolů měl obsahovat i předpokládanou dobu práce, čas 

na nenadálé události a seznam úloh, které lze vynechat a delegovat. Během dne je dobré 

si vyřízené povinnosti odškrtávat. Denní plány jsou založeny na principech třetí generace time 

managementu. [22, 23]  

3.7.2 Týdenní plány 

Týdenní plány dovolují větší míru flexibility a méně stresu nedodržením denního 

plánování. Během týdne by měl manažer věnovat stejné množství práci a stejné rodině. 

Přičemž celou třetinu by měl být spánek a odpočinek. [12] 

Týdenní plánování umožňuje lepší rozvržení rovnováhy a zároveň sestavení aktivit dle 

priorit, jelikož denní plány jsou založeny spíše na zvládnutí krize a pracovního shonu. 

Veškeré aktivity jsou přehledně zapsány a manažer ví, co jej čeká, má přehled, je připraven na 

krizové situace a v rámci týdne může plány přesouvat. Pro lepší orientaci je dobré použít 

různobarevná označení, tabulky nebo strukturované diáře. [44] 

Doporučení, kdy je vhodný čas pro přípravu plánu se opět různí. Vesměs se autoři 

shodují a rekomandují neděli večer pro zpracování rozvrhu. Nejlépe je začít zhodnocením 

týdne minulého - za stihnuté aktivity přísluší pochvala, nevyřízené se přesouvají. Jednotlivým 

úkolům se mohou přiřadit priority či časový údaj obdobně jako v denním plánu. Vhodné 
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je vyhradit si časové rezervy, aby byl plán flexibilní a dalo se v průběhu týdne improvizovat. 

[5, 33] 

3.8 Dlouhodobé plány 

Dlouhodobé plány mohou být měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční, nebo i delší. Měly by 

se vzájemně doplňovat, mít logickou návaznost a vyvažovat čas strávený prací a zábavou. 

Týkají se především úseků, které jsou věnovány projektům a vývojovým úkolům a jsou 

vázány na určitý termín. Jako u předchozích rozvrhů by měl být časový údaj, přiřazený 

k jednotlivým úkolům, realistický a splnitelný. Pro začínající manažery je doporučováno, aby 

si nejprve osvojili týdenní plány, poté přejít na podrobnější denní plány a nakonec zkusit 

i dlouhodobé.  [5, 9, 18] 

3.9 Pomůcky pro plánování času 

Pokud už manažer svým úkolům přidělil priority a má představu o svém plánu, 

potřebuje ještě nějakou pomůcku nebo systém pro zaznamenávání. Písemná forma zajišťuje, 

že na nic nezapomene a plán dostane konkrétní podobu. Získá také jasný přehled, co jej čeká, 

které úkoly jsou podřadné, kde má rezervní čas a dokdy musí stihnout určitý projekt. 

Za tvůrce prvních plánovacích systému je považován Němec Gustav Grossmann, 

pracovník mnichovského vydavatelství, který vydal tzv. „Šťastný deník“ i s návodem jak jej 

používat. Na něj pak navazovali další tvůrci a dnes si každý může vybrat z nepřeberného 

množství kalendářů, diářů i systémů s podporou počítačové techniky. [37] 

Existuje mnoho pomůcek a jejich výčet by vydal na samostatné téma, proto bych ráda 

zmínila aspoň okrajově ty nejpoužívanější. Papírové i elektronické pomůcky mají své výhody 

a nevýhody a záleží jen na povaze manažera, které mu budou vyhovovat lépe. Sebelepší 

a nejdražší pomůcka však nezajistí, že bude manažer pánem svého času, pokud on sám 

nebude chtít. 

3.9.1 Papírové pomůcky 

Jsou nejjednodušším a zároveň nejstarším nástrojem pro zaznamenávání. Jejich použití 

je mnohem snadnější, než je tomu u elektronických pomůcek. Největší výhodou je, že si je 

manažer může přenášet všude s sebou bez hrozby virů, poškození, nebo vybití baterie. 

Naopak přepisování a škrtání může znesnadnit přehlednost, na rozdíl od programů, kde se 

záznam přepíše a je pořád stejně přehledný.  
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V tomto směru jsou nejpoužívanější diáře a kalendáře. Bohužel fungují na bázi 

II. generace time managementu a umožňují pouze evidenci událostí, které se mají stát. 

Nepodporují tvůrčí myšlení, a proto jsou součástí rozsáhlých plánovacích systémů. [14] 

Plánovací systémy jsou složitější diáře různých velikostí, lišící se vzhledem, 

propracovaností a v neposlední řadě také cenou. Ta může začínat na několika stokorunách, ale 

končit i u částky převyšující deset tisíc. Vyšší cena nezaručuje lepší funkce, ale pouze zvýšení 

věhlasu manažera. Jednotlivé listy a organizační struktury se dají přemisťovat, vyhodit anebo 

vyměnit na začátku roku za nové. Většinou mimo jiné obsahují kapsičky na vizitky, adresář, 

telefonní seznam, barevné oddělovače, volné listy a listy s užitečnými údaji jako například 

mezinárodní svátky aj., někdy bývají doplněny kalkulátorem a psacími potřebami. První 

investice bývá nejvyšší, ale tyto systémy jsou většinou v kožených nebo kvalitních 

plastikových deskách, proto se dají používat opakovaně několik let. [5, 14] 

V česku se výrobou rozsáhlých plánovacích systémů zabývá kupříkladu firma ADK. 

V roce 1992 představila první časový plánovač, který vycházel z teorie o autodynamických 

plánovacích systémech. [21] 

3.9.2 Elektronické pomůcky  

Význam a četnost použití rozličných elektronických pomůcek čím dál více narůstá, 

zejména díky technologickému pokroku. Hlavní výhodou je zálohování, sdílení dat, ale 

i jednoduchá korekce bez zbytečného škrtání a přepisování jako je tomu u papírové formy. 

Bohužel elektronika může být napadena viry, při nešetrné manipulaci a častém přenášení se 

může poškodit anebo se jednoduše vybije akumulátor. [5, 14] 

Můžeme je rozčlenit na: 

 Databanky a digitální diáře – bohužel disponují jen jedinou funkcí, což je 

zaznamenání toho, co se má stát či se stalo. V podstatě se podobají jednoduchému 

kalendáři, a jejich popularita značně klesá. [14] 

 Notebooky a netbooky – elektronické plánovací systémy se většinou označují 

zkratkou PIM (Personal information management – Správce osobních informací). Lze 

je stáhnout zdarma anebo bývají součástí rozsáhlých kancelářských balíků. Umožňují 

plánování schůzí, úkolů, připomínání, plánovací formuláře, aktuality, výročí a svátky, 

komunikaci, sdílení a propojení s kontakty. Nejrozšířenějším a nejznámějším 

softwarem je Microsoft Office Outlook. [25] 



17 

 

 Chytré telefony (Smartphones) – jsou v podstatě mobilní telefony, jež vytlačily 

původní PDA (kapesní počítače). Chytré telefony mají vlastní operační systém 

a disponují pokročilými funkcemi pro práci s médii, internetem, kontakty a zpravidla 

bývají defaultně vybaveny i organizérem. Další programy lze opět stáhnout ať už 

zdarma nebo za poplatek. Data lze sdílet pomocí internetu, nebo přenášet do osobního 

počítače přes Bluetooth. [36] 

3.10 Zloději času  

Zloději jsou vnější i vnitřní elementy, které nás neustále vyrušují a odvracejí naši 

pozornost od naplánované práce. Samozřejmě jich může být podstatně více, než je zde 

uvedeno, ale ráda bych zmínila aspoň ty nejčastější. 

3.10.1 Uspořádání pracovního stolu 

Správně organizovaný prostor, může vnést do práce manažera volnost pro efektivní 

práci. Příliš mnoho fotografií, kancelářských potřeb, pořadačů a jiného působí neklidně 

a odvádí jeho pozornost. Proto je dobré, udržovat si na pracovním stole pořádek a tím 

i přehled. Měly by se zde nacházet jen materiály potřebné pro dokončení úkolu, kalendář, 

telefon a vhodné osvětlení. Mnoho papírů, šanonů a složek může vyvolat pocit „zavalenosti“ 

až frustrace. Jejich roztřízení a eliminace může ušetřit čas, který by strávili jejich hledáním a 

probíráním. Důležitým prvkem je také židle, aby předešel bolestem zad. Je vhodné uspořádat 

si skříně i zásuvky a v podstatě celé pracovní místo – v krásné kanceláři v příjemných barvách 

a s dostatkem denního světla se cítíme lépe. Hlavní je mít jasnou strukturu i v hlavě. [1, 5] 

3.10.2 Vyrušování 

Někdy můžeme vyrušení uvítat – kolega přijde s novým nápadem ohledně řízení 

výroby a kolegyně s novinkami z metalurgie, v lepším případě ve chvíli, kdy manažer 

potřebuje rozptýlení a odpočinek. Jindy se přes neustálé hovory a všetečné dotazy kolegů ani 

k práci pořádně nedostane. Manažer může být vyrušován především návštěvami, poštou 

a telefonáty. Pokud naplánovaná činnost vyžaduje naprostou soustředěnost, je dobré telefon 

vypnout a na dveře umístit cedulku se vzkazem, že si nepřejete být rušeni a za jak dlouho 

budete k dispozici. Pokud je vyrušován pouze návštěvami, vymezí si „návštěvní hodiny“, 

příchozí přesměruje na kolegu, jde do jiné volné místnosti anebo kupříkladu do klidné 

kavárny. Pokud hovor přijme, domluví si s volajícím náhradní termín, kdy dané téma 

proberou, anebo (pokud má tu možnost) jej přepojí na kolegu či asistentku. Jestliže to 

telefonní přístroj umožňuje, přepne jej na záznamník a hovory vyřídí později. Jsou i profese, 
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kde jsou neohlášené návštěvy vítány, proto by s nimi měl manažer počítat a připravit se. Co se 

týče pošty, je dobré mít vyhrazený čas na její vyřízení. Většina mailů nevyžaduje neprodlenou 

odpověď a neustálé upozorňování na nové zprávy a odepisování opět nabourává 

harmonogram manažera. [1, 14] 

Příčinou vyrušení může být i sám manager – řekne si, že si dá jen kávu a vrátí 

se  k práci, čímž se odpoutá od daného úkolu a než se k němu vrátí, stihne vyřídit pár 

maličkostí, jenže to už může být dávno konec pracovní doby. A pokud ne, bude se jen těžko 

znovu soustřeďovat na daný úkol. [5] 

Vyrušování není možné se absolutně zbavit, ale lze jej do značné míry eliminovat. 

Základem je tedy vyřídit jen nejnaléhavější a nejdůležitější problémy a to jasně, stručně a v co 

nejkratším čase. 

3.10.3 Odmítání 

Každý člověk (ne jen dobrý manažer průmyslové firmy) by měl umět říci „NE“. 

Důvodem proč na všechno odpovídáme ano, mnohou být obavy, že bychom nebyli oblíbení, 

vypadali neochotně či podlehnutí nátlaku. Pokud by manažer přebíral všechny požadavky, 

mohla by se mu práce vymknout kontrole a podlehnout stresu, avšak „odmítání je jednou 

z nutností time managementu, důsledkem komprese času. Všechny potenciálně nedůležité 

úkoly je třeba proaktivně odhalovat, posuzovat a… pokud to jde, odmítat.“ [14] 

Pokud jste požádáni o pomoc s úkolem, který nemá přínos pro váš osobní růst, nebaví 

vás a nemáte na něj čas, můžete říci „NE“ a objasnit důvody. Ohleduplnost je na místě, ale 

není třeba se omlouvat pokaždé. Pakliže budete často odpovídat ano, mohou Vás kolegové 

snadno zneužívat. Je dobré si uvědomit, že odmítnutím vlastně spolupracovníkovi pomůžete 

v jeho osobním růstu a že váš čas je stejně tak drahocenný, jako čas ostatních. Dlouhým 

rozmýšlením, nebo odpovědí „nevím“ dáváte druhým klamné naděje. „Ne“ by mělo být 

suverénní a okamžité. [1, 10, 18] 

Rizikové jsou požadavky, které je třeba udělat až v budoucnu. Lze tedy snadno 

podlehnout, ale časem přijdete na to, že nestihnete vše připravit včas a nakonec bude úkol 

odbytý. [5] 

Prolomit hranice a říct poprvé „ne“ může stát dost úsilí a překvapených pohledů 

kolegů, ale je třeba na něm trvat. Časem určitě tento fakt všichni akceptují. [18] 



19 

 

3.10.4 Odkládání 

Jakmile se před manažerem objeví důležitý a zapeklitý úkol, který je třeba neprodleně 

vyřešit, ihned se mu vybaví množství aktivit, kvůli kterým začne důležitý úkol odsouvat. Řeší 

tak snadnější a nepodstatné položky ze svého seznamu, čímž pro něj nevyřízené aktivity 

představují stresový faktor. Nedobré vjemy z nedokončené činnosti vedou k podrážděnosti 

a úkol je pak zhotoven ledabyle ve spěchu. [9, 18] 

Odkládání lze předejít zařazením krátkých přestávek, které překonají jak nudu, tak 

i únavu. Jak je již uvedeno výše – 20% vynaloženého úsilí nese 80% výsledku, ale 

nejdůležitější je začít.  Pokuste se úkol zahájit v době, kdy je vaše energie maximální 

a dodržujte svůj časový plán. Zorganizujte si pracovní plochu a ujistěte se, že vás nebude 

nikdo vyrušovat. Řekněte si, že úkol bude do určité hodiny hotov a pokud to dodržíte - 

odměňte se. Nevíte-li s projektem rady, nebojte se požádat spolupracovníka o pomoc. 

Samozřejmě existují situace, kdy má jedna aktivita přednost před druhou, ale 

z ospravedlňování se může stát výmluva až návyk. [12] 

3.10.5 Čekání 

Nepředvídatelná čekání mohou být příčinou hněvu a stresu, ale i tento čas lze využít 

smysluplně. Vesměs manažeři monochronního typu tyto okolnosti nevítají a jsou v tísni 

z nedodržení jejich přesného harmonogramu. Naopak lidé polychromního typu se smíří se 

situací rychleji a klidněji i reagují. [18] 

Čekání je ten nejlepší čas utříbit si myšlenky v hlavě, promyslet si v hlavě nový 

projekt, nebo další plány. Pokud to situace a mobilní telefon (nebo přenosný počítač) 

umožňuje lze čas využít k vyřízení pošty, telefonátů nebo k přečtení zajímavého článku. Tím 

nejlepším zužitkováním je relaxace – uvolní se vztek a povzbudí k dalším úkonům. [6, 33] 

3.10.6 Zdlouhavá jednání 

Někdy je manažer nucen navštěvovat různá setkání, mítinky a jednání, jejichž průběh 

nemá danou strukturu, jsou zdlouhavá a okrádají všechny o čas. Hlavním důvodem je 

podceněná příprava a komunikační šumy. Pokud je manažer zároveň i vedoucím schůze, 

může ji předem naplánovat – určit začátek, konec a hlavní body k projednání. Je pak také na 

něm, aby jednání řídil tak, aby mělo hladký průběh dle předem stanoveného harmonogramu. 

Dohlíží, aby každý mohl vyjádřit svůj názor, ale zároveň neodbíhal od tématu. 
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Ne vždy, ale můžeme vývoj ovlivnit a ostatním může být náš čas bezvýznamný. 

Je dobré tedy znát plán schůze a požádat o zařazení bodů, kterých se chceme zúčastnit, 

na začátek. Tím může propuknout konflikt s ostatními, kteří by také reorganizovali 

harmonogram. Pokud to tedy není možné, tak si alespoň vyjasnit stanoviska a otázky. 

Vedoucímu můžete pomoci při shrnutí klíčových bodů a upozorněním na plynoucí čas. [1, 8] 

Ať už jsme vedoucím schůze nebo ne, je dobré zvážit, zda je opravdu nezbytná anebo 

ji konáme pouze z rutiny. Bez mítinku nemůže žádná pracovní skupina fungovat, jelikož 

kromě předávání informací slouží mimo jiné i k utužování vztahů na pracovišti. 

Moderní technologie umožňují videokonference, hlasování, diskuze, psaní zpráv 

v reálném čase na chat, aj. je tedy na pováženou zda lze některé náležitosti vyřídit touto 

cestou.  

3.10.7 Jiné 

Dalšími zloději času mohou být především hluk, vztahy na pracovišti, mnoho věcí 

naráz, nerozhodnost a perfekcionismus (ať už jde o vlastnosti manažera nebo jeho kolegů), aj. 

[1, 5, 6, 14, 18] 
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4 Možnosti užití time managementu 

Má práce je zaměřena na manažery a vedoucí pracovníky průmyslových podniků, ti 

musí mít jak vrozené tak naučené vlastnosti a schopnosti. Jsou na ně kladeny vysoké nároky, 

čímž se mohou dostat do stresových situací anebo časové tísně. Manažer zodpovídá za práci 

svých podřízených, deleguje je, motivuje, a komunikuje s nimi i se svými nadřízenými. 

Kromě komunikačních schopností a odborných technických znalostí by mělo být nezbytnou 

dovedností i time management – hospodaření s časem. 

Díky dobré organizaci vlastního času může předejít stresovým situacím, lépe zvládat 

svou práci, dodržovat termíny a zároveň mít i více času na sebe, své blízké a koníčky. Tím, že 

nebude ve stresu, bude více vyrovnaný a uvolněný, čímž může dosáhnout kýžených cílů 

snadněji.  

Jako nevýhodu time managementu bych uvedla fakt, že manažer může špatně určit své 

priority a tím se věnovat úkolům, které nepodporují jeho osobní a profesní růst, nebo které 

jsou zcela nepodstatné. Zároveň může být z přehršle metod, doporučení a pomůcek tak 

zmaten, že jej zcela pohltí. Samozřejmostí je, že si musí najít čas, na tvoření plánů, 

stanovování priorit a výběr té či oné techniky pro daný úkol. Což bych neviděla jako 

nevýhodu, ale spíše jako efektivně využitý čas.  

4.1 Zhodnocení jednotlivých metod time managementu 

Ráda bych uvedla vlastní názor na některé mnou popsané techniky: 

 Paretovo pravidlo – hlavní podmínkou pro úspěšné využití tohoto pravidla je 

stanovit, které úkoly tvoří onu pětinu, jež má za následek 80% úspěšnost. Tento 

princip lze aplikovat, pokud má manažer na programu více úkolů, přičemž vykonání 

jednoho z nich nezabere mnoho času, ale přesto bude představovat většinu hotové 

práce. Nevýhodou je pakt fakt, že manažer může být přehnaný perfekcionista a je pro 

něj všechno důležité. 

 Eisenhowerův princip – podmínkou pro zvládnutí tohoto principu je správné 

rozčlenění úkolů do čtyř kategorií, což by mohlo představovat problém. Úkoly, které 

manažer považuje za důležité a naléhavé, mohou být ve skutečnosti nenaléhavé a 

nedůležité a jen s nimi mrhá časem, jelikož by se jimi neměl vůbec zabývat. Zároveň 
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může být rozpačitý, zda se nejdříve věnovat úkolům z první nebo druhé kategorii, 

jelikož doporučení autorů se v tomto směru rozcházejí. 

 Metoda GTD – se zdá být čím dál více populárnější, a jelikož je zaměřena na 

pracovní procesy může být využita jak v pracovním životě manažera, tak i mimo 

pracoviště v soukromém životě. Narazila jsem na mnoho webů a knih, které se 

zabývají jejím použitím a doporučeními, ale k jejímu úplnému pochopení a aplikaci je, 

dle mého, třeba vyhradit si delší časový úsek. 

 Pomůcky pro plánování – neexistuje univerzální technika pro všechny a zároveň ani 

univerzální plánovací systém, který by vyhovoval všem. Výběr nejpropracovanějšího, 

nejluxusnějšího a nejdražšího systému nezaručuje, že manager bude se svým časem 

hospodařit efektivně. Je třeba vyhradit si čas pro plánování, zaznamenávání si a vnést 

do těchto činností jakousi pravidelnost. 

 Zloději času – bohužel se manažerovi může zdát, že svůj čas tráví důležitými 

a naléhavými činnostmi, přestože jej právě okrádá o čas upovídaný kolega, neschopný 

podřízený, bezpředmětná schůze, nebo kvantum reklamních e-mailů. Tyto faktory jej 

provází na každém kroku, a proto je třeba, aby se nad nimi zamyslel a trávil svůj čas 

efektivněji. 

Samozřejmě neexistuje univerzální metoda nebo návod, jak co nejlépe využít čas, 

který nám byl rovnoměrně přidělen. Nicméně, díky mnou předkládaných technikám 

a doporučením může manažer zlepšit své dovednosti v oblasti hospodaření s časem 
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5 Závěr 

Každý máme k dispozici 24 hodin denně, 168 hodin týdně, 8760 hodin ročně. Ani 

o hodinu navíc, ani o sekundu méně. Nezáleží na tom, zda jsem prezidentem USA nebo 

valcíř, chudý či bohatý, muž či žena – každý máme stejné množství času.  Nemůžeme jej 

věnovat, půjčit ani nikomu jinému ukrást. Nemůžeme jej koupit ani zastavit. Zkrátka je to 

jeden ze zdrojů, který je všem přidělen spravedlivě. Liší se jen tím, jak jej umíme využít. Jen 

obtížně můžeme řídit druhé, pokud nedokážeme řídit svůj čas. 

Tato práce byla zaměřena především na historii time management, na jeho techniky 

jejich výhody či nevýhody. Zmíněny byly i osobnostní rysy a biorytmy, které mají velký 

význam pro organizaci vlastního času. Zároveň jsou zde uvedeny faktory negativně 

ovlivňující hospodaření s časem, ale i pomůcky pro lepší organizaci. 

Nastudováním mnoha knih, rad a postupů se nikdo z nás nemůže stát dobrým 

manažerem vlastního času. Je důležitá hlavně vlastní vůle a píle. Znát své priority, ale mít 

v rovnováze jak pracovní tak osobní plány. Zodpovědět si na otázku, čeho chceme dosáhnout 

a krok po kroku se přibližovat k vytyčeným cílům. Velké změny se nestanou ze dne na den, 

ale potřebuji spousty času a trpělivosti.  

Zvládnutí time managementu není jen nezbytná dovednost managerů, ale hlavně 

každého z nás. Věřím, že i tento stručný pohled na danou problematiku poslouží všem, kteří 

chtějí lépe a hodnotněji využít svůj čas. A zároveň přinese více času na zábavu a hobby 

a méně stresu. 
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Seznam zkratek 

ABC analýza – princip time managementu; 

ADK – společnost, jež vyrábí a distribuuje kancelářské vybavení; 

aj. – a jiné; 

Co – Company (společnost); 

GTD – Getting Things Done (Mít vše hotovo); 

PDA – personal digital assistant (osobní digitální pomocník); 

PIM - Personal information management (Správce osobních informací); 

SORUZ – metoda time managementu pro strukturaci úkolů; 

SOUSTO – metoda V. generace time managementu dle Davida Grubera; 

tzv. – takzvaný; 

USA - United States of America (Spojené státy americké). 

 


