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Závěr

Nabízím vám krátké zamyšlení nad tématem, se kterým se pravidelně setkává
snad každý z nás. Jde o stesky na nedostatek času, na časový stres, jde o otázky
pracovní efektivity, jde o naše pocity štěstí a klidu. Náš příspěvek k tomuto
tématu je soustředěn na tři úkoly:

● chceme vám ukázat, proč klasické přístupy k řízení času v dnešní době
většinou selhávají;

● dále chceme naznačit alternativní cestu plánování našeho času, kterou je
možné se vydat.

Abychom si uvědomili, do jaké míry se toto téma týká každého z nás, zkusme si
každý za sebe upřímně odpovědět na následující otázky:

● Mívám často pocit nestíhání, pocit nedostatku času, časového stresu?

● Jsem přesvědčen, že se věnuji všem věcem, které ve svém životě považuji za
důležité?

● Mám pocit rovnováhy mezi prací a soukromím?

● Jsem spokojen s tím, jak pečuji o své zdraví, o svoji psychickou i fyzickou
kondici?

Tedy – odpověděli jste si? A jste se svými odpověďmi spokojeni? Ne? Pak se spolu
pojďme zamyslet nad uspořádáním našeho času:

Uspořádat si čas, to je naše přirozená potřeba

Čas nemůžeme koupit. Čas nemůžeme uspořit. Čas nemůžeme zastavit. Času je
málo. Tato silná slova, na první pohled pravdivá, najdeme snad v každé knize,
která se zabývá organizací času. Mají nás vyburcovat, motivovat, postrašit … a
přimět k nějakým změnám.

Faktem je, že čas potřebujeme. Na práci, na přemýšlení, na vzdělávání se, na
odpočinek a zábavu, potřebujeme čas na lásku a přátelství. Faktem také je, že na
nedostatek času si v průmyslových zemích stěžuje skoro polovina lidí, zatímco
např. na nedostatek peněz si stěžuje jen čtvrtina. Většina z nás si skutečnou cenu
času uvědomuje; o to více nás zaráží, jak malých pokroků jsme v této oblasti
schopni dosáhnout.



Proto je přirozené, že se neustále rozvíjejí i způsoby, jak s časem pracovat. S
určitým zjednodušením můžeme hovořit o čtyřech generacích, které se v průběhu
vývoje time managementu vystřídaly a které reprezentují různé přístupy k této
problematice.

Generace time managementu

První generace time managementu se pokusila zavést pořádek v tom, jaké jsou
před námi úkoly nebo činnosti. Výsledkem byly přehledy úkolů. Ulehčení je
zřejmé: stres se zmenšuje tím, že seznam úkolů se dostává z hlavy ven – na
papír. Jednoduše shrnuto: první generace se zabývá tím, co máme dělat.

Druhá generace přiřazuje seznam úkolů k časové ose. Podrobněji uvažujeme o
tom, kdy budeme určité věci dělat. Tedy nejen co, ale i kdy. Tento model
intuitivně využívá většina z nás. Zapisujeme si do kalendáře, co a kdy je třeba
udělat, co kdy zařídit a projednat. 

První ani druhá generace ovšem neumožňují zachytit rozsáhlejší projekty,
pracovat týmově a aktivně si vybírat, tedy přiřazovat jednotlivým činnostem
priority. 

Třetí generace proto odpovídá na otázku jak: u rozsáhlejších projektů vyjasňuje
souvislosti a cíle, precizuje časové souslednosti, zavádí pojem cílů, priorit,
delegování, týmové práce. Je zaměřena na dlouhodobé výsledky, ke kterým pak
směřuje naše denní plánování. Součástí tohoto systému plánování času jsou i
konkrétní pomůcky, a ty pak v každodenním životě pomáhají udržet v centru naší
pozornosti ono „co, kdy a jak“.  

Třetí generace je propracovaná, logická, a tím i velmi pochopitelná a dobře
přijímaná. Většina pracovníků je dnes školena právě v této filozofii; většina
manažerů je vybavena nástrojem plánování III. generace, a to buďto v „papírové“,
nebo v elektronické podobě. Výsledky práce s těmito pomůckami jsou překvapující
– a málo potěšitelné. Nahlédneme-li do takovýchto diářů, zjistíme, že jejich
majitelé je v praxi velmi rychle degradují na II., nebo dokonce na I. generaci; tedy
na záznamník toho, co a kdy se má udělat. A ptáme-li se uživatelů těchto
systémů, jak jsou na tom s časem, dozvíme se zpravidla, že špatně.

Analýza neúspěchu time managementu

Jak je to možné, že tak propracované systémy v dnešní praxi selhávají? Že je lidé
nedokážou využít tak, jak si jejich tvůrci představovali? Jak to, že se k nim lidé
obracejí často spíše jako ke svému „hlídači“, jako k „nepříteli“, než jako k
oceňovanému partnerovi? Pojďme se zamyslet nad hlavními důvody tohoto
rozporu:

Začněme slovy Billa Gatese:

Jestliže hlavním tématem 80. let byla kvalita a v 90. letech se vše točilo kolem
reengineeringu, první desetiletí příštího století bude plně zaměřeno na rychlost.

Je nám jasné, že se neustále zvětšuje objem vědomostí. Každé čtyři roky se na
světě zdvojnásobí množství informací! Trh je zasycen výrobky a začíná tvrdý boj o
zákazníka. Řečeno globálně: končí věk industriální a začíná doba digitální. A
jedním z podstatných rozdílů mezi oběma dobami je tzv. komprese času: „Jestliže
jsem měl dříve na nějakou činnost hodinu, dnes na ni mám čtvrt hodiny, protože
nároky se několikanásobně zvýšily.“ 

Nikdy v minulosti nevyžadovala sféra podnikání schopnost realizovat změny tak
rychle a v takové míře jako dnes. Osvědčené postupy selhávají. Všeho je
objektivně víc: informací, šíření médií, papíru, možností, úkolů. A perspektiva?
Tyto faktory v příštích deseti letech ještě zesílí!



A co stabilita? Většina z nás byla vychována v duchu stability: dlouhodobé plány,
bydlení na jednom místě, obchody na stejných nárožích. Žijeme nicméně ve světě,
který je všechno jiné, jen ne stabilní. Změna a s ní související vnější rychlost se
stávají normou života. Naproti tomu mnoho lidí se změn, a to jakýchkoliv změn,
obává. A asi není možné nás zvnějšku a pokud možno rychle naučit, abychom byli
dostatečně flexibilní a adaptabilní, a uměli se tudíž v takto změněném světě
pohybovat. 

A není-li to možné zvnějšku, pak je zřejmé, že opatření musí přijít zevnitř, z nás;
my sami musíme pomoci přírodě v našem dalším vývoji. Jinými slovy: tíživé
problémy, kterým čelíme, není možné vyřešit na té úrovni myšlení, na které
vznikly. Žijeme-li v časovém stresu, nepomůže nic jiného, než změnit pohled na
tento stres, změnit životní paradigma. Pouhý přehled úkolů, které máme před
sebou, nám v kompresi času nepomáhá, a navíc už jen samotný pohled na toto
množství úkolů v nás vyvolá stres. 

Dalším stresujícím důsledkem dnešní digitální doby je nepřeberné množství
možností. Nabídky nás pronásledují všude. Katalogy, billboardy, televize,
časopisy, popsané tramvaje, vývěsní štíty i prostá chůze městem znamenají útok
na naše smysly. Kamkoliv se otočíme, všude na nás čeká více možností, než na
kolik můžeme v pohodě reagovat. Navíc nás mate skutečnost, že každá z těchto
nabídek je sama o sobě většinou pozitivní. A důsledky tohoto stavu? Ty jsou
většinou negativní: Více možností znamená, že strávíme více času výběrem. Ale i
když si nic vybrat nechceme, nabídky se nám tlačí do vědomí a narušují náš klid.
Vzniká zákonitý stres z toho, abychom něco nepropásli, abychom si špatně nebo
nevýhodně nevybrali. A nejlepší psychologové? Ti nepečují o naše blaho, ale jsou
dobře placeni za to, aby na nás působili právě ve směru využívání těchto lákavých
nabídek.

Z naší kultury se stále více vytrácí odvěký důraz na duchovní stránku člověka, tzn.
na shodu našeho jednání s našimi vnitřními hodnotami. Je to tím, že z našeho
života postupně vymizely společné ukazatele cesty, které bývaly pro skupinu lidí,
tedy pro kulturu, národ, rodinu, základním souborem hodnot, a to hodnot nejen
proklamovaných, ale také žitých. Člověk se bez této pevné vazby dokáže
v množství možností a lákadel jen těžko orientovat. Proto snadno podléháme
vidinám cílů, které jsou v tuto chvíli přitažlivé. Rozšiřuje se nesoulad mezi
myšlením a konáním, mezi vizí a každodenním životem. Mnoho lidí je dnes
zklamáno samo sebou, zklamáno tím, co dělají nebo nedělají, svou kázní,
vytrvalostí. Říká se, že lidé nevěří – ať už firmě, kultuře, státu, ostatním lidem –
zejména proto, protože nevěří sami sobě. 

Time management a inteligence

Hodně se dnes mluví o emoční inteligenci člověka jako o něčem, čemu vědy o
člověku dlouho nevěnovaly patřičnou pozornost. Západní věda přitom od doby
průmyslové revoluce dosáhla úctyhodných výsledků. Ovšem její převážně
materialistický světonázor nasměroval i takové vědní obory, jako je teologie a
filozofie, směrem k povrchnějšímu, jakoby technickému chápání člověka. Jenže
vzhledem ke skvělým výsledkům vědy v oblasti techniky nepochyboval nikdo o její
kompetenci rovněž v rozhodování o základních strategiích lidské existence. A tak
člověk začal být posuzován jako stroj, jako soubor určitých součástí chovajících se
podle zákonů fyziky. Jako něco, co se plynule opotřebovává, ale servisním
zásahem se to zase obnoví. Mozek přijímá informace, ukládá je do paměťových
míst, pak tato data zkombinuje a použije je v nové podobě. Neexistuje nic
hlubokého a nevysvětlitelného.

Třetí generace time managementu je založena na lidském IQ: jsme-li schopni
pochopit A, tak se stane B. Ale my jsme pochopili A, a B se nestalo, nebo se stalo
a my jsme přesto nebyli spokojeni, nebo jsme místo B najednou vymysleli C. A



kde je IQ? Ukazuje se, že tento zjednodušený „technický“ pohled na lidskou mysl
ani zdaleka nestačí k vysvětlení a objasnění všeho, co se v nás děje. 

Zeptáme-li se kohokoliv, co čeká od práce, od života, od time managementu, vždy
se dostaneme k pocitům. Neměřitelným, nejasným, nicméně velmi významným. K
prožitku úspěšné prezentace, k pocitu naplnění v chápajícím vztahu s partnerem,
k hrdosti nad nápadem v týmové práci, ke štěstí plynoucímu z důvěry dítěte. Je tu
zkrátka cosi víc než rozum. V souvislosti s tím se prosadil nový pojem - emoční
inteligence (EQ); ten v sobě zahrnuje vše, co souvisí s emocemi, s vnitřní energií,
s motivací. A to jsou síly, které se do harmonogramů III. generace prostě
nevejdou, protože nejsou ani měřitelné, ani předvídatelné. 

Time management třetí generace

Shrneme-li nedostatky v přístupu k času u dnes běžně užívané třetí generace
plánování, dospějeme k následujícímu:

● Třetí generace je tak propracovaná, že je až nelidská. Jen málokdo dokáže
striktně dodržovat kontext denních, týdenních a měsíčních plánů a podrobně
rozpracovaných cílů. Proto v každodenní praxi degradují mnozí manažeři drahé
pomůcky na pouhý diář, tzn. na druhou generaci.  

● V ohnisku zájmu třetí generace je dnešek; tím pádem se naše pozornost
zaměřuje na naléhavé, aktuální problémy, a vytrácí se prevence, koncepce a
kreativita. Člověk se stává zajatcem operativního řízení, jakýmsi hasičem
úkolů, jejichž termíny hoří.

● Třetí generace pracuje s cíli, ale nedává tyto cíle do souvislosti s hodnotami
každého jedince. Třetí generace je přesná v oblasti výsledků, ale člověk cítí, že
on sám, tedy ten, kdo výsledky tvoří, zůstává v pozadí. Pociťujeme odtrženost
cílů, vizí a přání od našeho skutečného života.

● Třetí generace pracuje s časem, ne s člověkem. Ale právě člověk je tím, kdo je
nedostatečně připraven na rychlý způsob života třetího tisíciletí. Povrchní
techniky zkrátka neobstojí v nelehkých podmínkách komprese času.

Přes rámcový popis prvních třech generací plánování jsme se dostali k time
managementu generace čtvrté. Pojďme se na ni podívat blíže. 

Principy time managementu čtvrté generace

Čtvrtá generace v některých ohledech doplňuje a rozvíjí generace předchozí, ale v
některých bodech je naopak přímo popírá. Může si to dovolit: jednak i ve vědách
„o člověku“ pokročilo poznání, a jednak z komprese času vyplynuly další okolnosti,
které nás nutí k celkové revizi pohledu na časovou problematiku.

Filozofie i prostředky pro plánování času čtvrté generace vycházejí z
pozapomenuté pravdy, že „člověk není stroj“. Proto nový přístup nespočívá v ještě
přesnějším a podrobnějším plánování, ale je založen na poznání zákonitostí
lidských emocí, výkonnosti, mysli. A z těchto zákonitostí vyplývá jednoduché
pravidlo: podmínkou naší dlouhodobé efektivity a lepších výkonů je naše
spokojenost. Jinými slovy: Naše prosperita začíná tím, že se cítíme dobře. To v
praxi znamená, že se zaměříme nejen na výsledky, ale také na motivaci, na pocity
a na růst člověka, který tyto výsledky přináší. Proto k tématům time
managementu čtvrté generace patří např. emoční inteligence, mezilidské vztahy,
stres, kondice.

Z uvedeného je zřejmé, že se nová generace time managementu nezabývá pouze
tím, co a jakým způsobem naplánovat, ale že zasahuje do našeho života v daleko
širší oblasti. Není to pouze manažerská dovednost; je to nabídka životního stylu,



který je utvářen v souladu se silnými stránkami každého z nás. Základem tohoto
time managementu jsou následující tři principy: 

● člověk je víc než čas; 

● cesta je víc než cíl; 

● návyk je víc než učení; 

První princip říká, že „Člověk je víc než čas“. Co to znamená? Podle tohoto
principu  nedosahujeme výsledků ještě striktnějším plánováním, stíháním času,
ale kromě práce samotné se staráme též o vlastní spokojenost, o kondici, o
pracovní pohodu. Jak to funguje? Jednoduše: spokojenější, motivovanější a
vyrovnanější člověk díky své výkonnosti automaticky pracuje lépe! V praxi to
znamená, že namísto soustředění se na jednotlivé úkoly a čas přenášíme
pozornost na celý kontext našeho života: na efektivitu jako takovou, na vztahy,
kondici, spokojenost.  

Jednoduché, nicméně těžké. Nefunguje to okamžitě, těžko se to měří, je to cesta
oklikou a vyžaduje to osobní investice; nedá se to koupit za peníze. Ale všimněme
si, že se vedle tolik žádané efektivity dostává do zorného pole i naše osobní
spokojenost a naše pocity. A to je velmi lákavé.  

Dosažení určitého výsledku na jedné straně a zdokonalování lidí na straně druhé
mají tedy ve čtvrté generaci přibližně stejnou váhu. Sledování našich výsledků a
našich pocitů bude tedy ode dneška propojeno a budou se navzájem ovlivňovat. 

Jak rozumět druhému principu, tedy větě „Cesta je víc než cíl“?

Cíle, výsledky, mezníky, tahle slova patří k běžnému slovníku většiny z nás. A
protože pro systémy třetí generace je typická právě cílová strategie, člověk
soustředěný na dosažení konkrétního cíle je zahleděn do budoucna k tomuto více
či méně vzdálenému cíli; to ve svých důsledcích často znamená, že podceňujeme
kvalitu dnů, které k cíli vedou. A to je chyba. Naplněný cíl bývá záležitostí jednoho
dne, zatímco cesta k němu může trvat i několik let! Proto je důležité věnovat
pozornost každému dni, který prožíváme. 

A co třetí princip, „Návyk je víc než učení“?

Ať studujeme poznatky o teorii úspěchu z jakéhokoli období, vždy se dobereme
stejných závěrů. Ten nejdůležitější zní: úspěch je vždy podmíněn osobní kvalitou.
Není to tedy pouze záležitost znalostí, dovedností a technik v daném oboru, ale je
to souhra pevného základu, tedy charakteru, a návyků a chování, které z něho
vyplývají. 

V oblastech, kde jsou ve hře naše emoce, jako je stres, strach, nejistota, vztek,
tam není řešením pouze umět, tzn. vědět, jak bychom se měli zachovat; naše
vlastnosti a z nich vyplývající návyky totiž v emočních chvílích zákonitě vítězí.
Jedinou možností je proto náš růst, a náš růst, to je změna našich rozhodujících
návyků. Nestačí vědět, jak se ochraňuje čas; musíme si jednoduše navyknout si
čas podvědomě ochraňovat. 

Tolik k principům time managementu čtvrté generace. Pojďme nyní krátce
k přehledu oblastí,  které time management IV. generace kultivuje.

Závěr

Lidé obvykle žijí svůj život tak, že reagují na okamžité vnější okolnosti, s nimiž se
ve své každodennosti setkávají. Řečeno manažersky, takto „řídí“ svůj život. Mnoho
nepřemýšlejí v dlouhodobých perspektivách. Teprve v okamžiku, kdy jsou
nespokojeni, kdy jsou v časovém stresu, nebo při aktivitách, které nenesou
výsledky, začnou hlouběji přemýšlet. Přemýšlet o podnětech, o příčinách, o cílech.
Zabývají se „vedením“. Posléze zjistí, že ať vedou a řídí sebelépe, vnitřní odezva,



tedy jejich pocity, jsou nevyzpytatelné, a navíc nejsou vždy v souladu s
dosahovanými výsledky. Tehdy lidé začnou více uvažovat o sobě, o svém vnitřním
světě, a jsou u „sebepoznání“. 

Tato postupná cesta od řízení přes vedení k sebepoznání je samozřejmě možná,
ale stojí zpravidla příliš mnoho energie, nespokojenosti …a času. 

Náš time management čtvrté generace na to jde obráceně. Napřed nás vede
cestou sebepoznání, abychom v každodenním životě nešli zbytečně proti
zákonitostem mysli. Pak budeme vést, abychom své zdroje zaměřili tím
nejpravděpodobněji správným směrem, a posléze budeme řídit, tzn. naplňovat
tento směr v každodenním životě. V praxi se nám tyto oblasti podle potřeby a
zcela přirozeně zase místy překryjí. 

Sebepoznání, vedení a řízení jsou tedy třemi základními oblastmi, jimiž se time
management IV. generace důkladně zabývá.


