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Time management (2. část)           
Hana Mohelská            

 
     Zavést jednoduchý týdenní plánovací kalendář není složité, lze ho například naprogramovat v 
programu Microsoft Excel. Každý si může tedy svůj optimální kalendář připravit při dodržení níže 
uvedených zásad, které používání kalendáře zpříjemňují. Jde o označování různými barvami, které mají 
určitou symboliku: 
 
černě - motto (myšlenka dne), kotvy, cíle, schůzky, výročí, návyky 
modře - co je potřeba udělat, důležité činnosti (priority) 
zeleně - pokud se něco povede, přeškrtnout (zpětná vazba) 
červeně - podtrhnout, co se nepovedlo, popřemýšlet, proč (odloženo, neaktuální) 
 
      Je rozumné počítat s časovou rezervou a raději lépe zpracovat 20 % úkolů, které přinesou 80 % 
potřebných výsledků, než 80 % úkolů, které přinesou 20 % potřebných výsledků (Paretovo pravidlo). 
 
      Pokud se vám něco povede, pochvalte se, nikdo jiný to za vás neudělá. Zavést systém svého time 
managementu a především ho začít dodržovat vyžaduje určitou sebekázeň, která vás přinutí myslet 
racionálně na to, kolik času čemu musíte věnovat. Každého člověka naplní dobrým pocitem vědomí, co se 
mu podařilo zvládnout ve srovnání s obdobím, kdy každý den byl ve znamení hektického shonu. Pokud 
toho stihneme hodně, ale dobrý pocit se nedostavil, je rozumné přehodnotit svůj týdenní kalendář, pokusit 
se o zpětnou vazbu, snažit se najít pozitivní body, kterých bylo dosaženo. [1] 
 
      Důležité a naléhavé 
Každou činnost, každou denní aktivitu můžeme posuzovat ze dvou hledisek: z hlediska důležitosti (jak 
přispívá k naplňování našich priorit a cílů) a z hlediska naléhavosti (jak spěchá, kdy musí být hotova). Je 
nutné si dobře uvědomovat rozdíl mezi oběma parametry (hodnotící pohovor s podřízeným je důležitý pro 
společný pohled na další období, ale není naléhavý, mohu jej udělat i zítra, pozítří... slyším-li houkat vůz 
Family Frost, tak úkol koupit zmrzlinu není příliš důležitý, ale je naléhavý - jestliže okamžitě nevyběhnu, 
zmrzlinu mít nebudu). [2] 
 
      Podle uvedených parametrů je možné udělat graf a v něm rozlišit čtyři kvadranty:

 
 
 
DN - důležité a naléhavé;  
D - důležité a nenaléhavé; 
N - nedůležité a naléhavé; 
0 - nedůležité a nenaléhavé. 
 



      Zkuste si podle výše uvedeného obrázku určit, ve kterých kvadrantech a jak dlouho se během dne 
průměrně pohybujete? Jakému kvadrantu je třeba dát při práci přednost? Průzkumy ukazují níže uvedená 
čísla: 
 
      

 
 
 
      Sečteme-li procenta v pásu naléhavém a nenaléhavém, dostaneme v našem případě čísla 35 a 65. To 
znamená, že většina z nás stráví denně skoro dvakrát tolik času v pásu naléhavém než nenaléhavém, a 
co je podstatné, při stejné důležitosti obou pásů. Pásu naléhavému dáváme z nějakého důvodu přednost, 
ale není to kvůli důležitosti. Je to samozřejmě kvůli naléhavosti. Naléhavé úkoly se ozývají, hrozí, chtějí 
být splněny. S převahou naléhavých také koresponduje přesvědčení 70 % lidí, že kvadrantu DN je třeba 
se prioritně věnovat, tzn. že 70 % lidí řeší problémy až v okamžiku, kdy nastanou, nikoliv v okamžiku, kdy 
hrozí, nebo v optimálním případě, kdy se postupuje v rámci promyšlené prevence. [2]  
 
      Soustředění na kvadrant důležité a naléhavé (DN) 
Čím se od sebe liší pásy nenaléhavý a naléhavý? Zkuste si odpovědět na následující otázky: 
- Které úkoly jsou provázeny větším stresem (naléhavé, nebo nenaléhavé)? 
- Kde se obvykle vyskytuje víc chyb?  
- Který pás stojí více zdrojů? 
Na všechny je samozřejmě jedna odpověď - pás naléhavý.  
A nyní další otázka: 
- Ve kterém kvadrantu je prevence, strategie, kreativita, rozhovory, plánování, kvalitní odpočinek, úkoly z 
našich priorit? 
Správná odpověď je v kvadrantu D. [2] 
 
      Závěr 
Shrneme-li všechny úvahy dohromady, nabízí se několik závěrů: 
- Většina z nás má návyk upřednostňovat kvadrant DN před ostatními, soustředění na tento kvadrant je 
pro své důsledky zlozvykem.  
- Principem time managementu čtvrté generace v oblasti řízení je soustředění na kvadrant D - důležité.  
 
      Pochopit uvedený princip nebude pro mnohé jednoduché, protože léta žijeme zahleděni do kvadrantu 
DN. Operativa bohužel bývá hlavní náplní manažerské práce. Přesto, chceme-li vypudit trochu stresu z 
našeho života a žít to, co chceme, a mít přitom nadprůměrné výsledky, je vhodné zapracovat na novém 
návyku "soustředění na důležité". Součástí "soustředění na důležité" není jen práce na věcech důležitých, 
ale také prevence toho, co by se mohlo stát problémem. Právě zde se propojuje týdenní plán a 
"soustředění na důležité" v synergii. Prevence je v týdenním plánu jednodušší a téměř automatická. 
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