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Disciplína

Jedním z největších omylů v oblasti 
time managementu je domněnka, že 
se jedná o moderní vědu založenou na 
používání technik a pomůcek. Nikoliv. 
Základem time managementu je vnitř-
ní disciplína, stará jako lidstvo samo. 
Jestliže nebudete mít vnitřní disciplí-

nu, pak vám všechny poučky a nástro-
je time managementu budou takřka 
k ničemu. Pokud chcete řídit svůj čas 
a sami sebe, snažte se nejprve o vnitřní 
sebekázeň.
Poznámka pro rodiče: vychovávejte 
své děti k disciplíně (dnes se to totiž 
moc nenosí). Velmi jim ulehčíte život 
a budou snáze dosahovat svých cílů.

Nejdůležitější věci na první místo

Stále si uvědomujte, co je pro vás to nej-
důležitější – nejprve z dlouhodobého 
hlediska, poté z krátkodobého. Nenech-
te se zviklat klienty, zaměstnanci, rodi-
nou nebo dokonce vlastními slabostmi 
a nízkými přáními. Jedině pokud bude-
te nejprve dělat ty nejdůležitější věci 

Osobní zkušenosti  
 s time managementem

Nejsem odborník na time management. Věnuji se mu však každý den prakticky, protože mi pomáhá dosahovat snáze 
mých cílů. Níže jsem sepsal několik stručných poznámek, které se vám mohou hodit. Pro toho, kdo má zájem o další infor-
mace, doporučuji knihy, semináře a diáře společnosti FranklinCovey, která působí i v České republice. 

Honza a Jarda
Jako dítě byl Honza hrozně neposlušný. 
Alespoň tak na něho vzpomínají jeho rodiče. 
„Do všeho strkal nos, chvíli nepostál, neudržel 
pořádek, nechtěl se učit, často křičel na ulici 
i doma“, říkají. 
Jarda, ten prozkoumal každý kout. Nad 
jeho nápady zůstával rodičům rozum stát. 
Pravidelně se ztrácel ve skříních, pod postelí 
nebo za pračkou. Jednou pokreslil babičce 
celý byt a když přišla návštěva vždy v nějakém 
„převleku“ přitančil a vyprávěl své zážitky. 
Honza byl vzorný žák! Ve škole byl poslušný, 
nevyrušoval. Rodiče ho vedli k tomu, aby si 
pilně připravoval domácí úkoly tak, aby měl 
samé jedničky. Spolužáci se od něj snažili 
opisovat a ušetřit si tak práci, ale Honza se 
nedal. Rodiče vedli Honzu k jedničkám. Za 
každou jedničku dostal Honza desetikorunu. 
Dvojky a známky horší trestali domácím 
vězením. Podle známky měli i sazbu. Za 
dvojku dva dny, za trojku tři, za čtyřku 
čtyři dny „zaracha“. Rodiče ho prostě drželi 
zkrátka, křik otce a řemen v ruce Honzovi 

naháněl takový strach, že se raději než fotbalu 
s ostatními věnoval úkolům. 
Jarda si s ničím jakoby nedělal hlavu. Hlásil 
se při hodinách, často až tak, že paní učitelka 
zapsala do žákovské knížky poznámku 
pro rodiče. O přestávkách a po škole vždy 
s ostatními hrál fotbal, kuličky, pouštěl draky 
nebo cokoli jiného se zrovna namanulo. Když 
přinesl trojku, otec se ho zeptal co se stalo 
a co udělá příště proto, aby nedostal čtyřku 
a spíše dvojku. Potom řekl: „Dobrá práce!“ 
Oceňoval snahu. Nad poznámkou uznale 
pokýval a Jardovi řekl, ať se hlásí dál. 
Obecně se dá říct, že Honzovi rodiče i učitelé 
měli jasnou představu o tom, co smí, nesmí 
a co by měl. Své představy dávali najevo 
formou příkazů. Protože děti jsou děti, 
mnoho příkazů nesplnili. Nesplněné příkazy 
vychovatelé trestali (učitelky horší známkou 
nebo poznámkami, rodiče domácím vězením, 
nižšími odměnami, křikem a řemenem). 
Z toho měl Honza strach a proto se snažil 
chovat tak, jak si rodiče a učitelé přejí. Z toho 
důvodu se naučil vycházet autoritě vstříc 
– odkývl, cokoli po něm chtěli. 
Jardovi poskytli rodiče takříkajíc tolik 

prostoru, kolik unesl. Byli vždy na blízku 
tak, aby si neublížil, ale snažili se mu dát 
volnost. „Když si chce malovat, ať si maluje!“ 
– vyhradíme mu stěnu v jeho pokoji. Od 
malička se zajímali o to, co chce a dávali mu 
na výběr. Od raného věku s ním uzavírali 
dohody. Když je splnil, pochválili ho. Když je 
nesplnil – připomněli to, na čem se dohodli. 
Tím se Jarda naučil stanovovat a respektovat 
mantinely. Rodiče s ním často diskutovali 
a věnovali mu plnou pozornost. Vedli ho 
příkladem.
A tak, přestože oba začínali se stejnou výbavou 
(oba jako děti překypovali spontánností, 
odvahou, nápady, touhou a sebevědomím), 
rodičům a učitelům se podařilo vychovat dvě 
poněkud rozdílné bytosti. Honza ctí formální 
autoritu, ví co se smí, nesmí a co by měl dělat a 
toho se drží. Je poslušný, neodmítá, autoritě se 
snaží vždy vyjít vstříc, klade důraz na přesnost 
a bezchybnost. 
Jarda ví, co chce a s tím, co by se mělo nebo co 
se musí si příliš hlavu neláme. Je přímý.  „Ne“ 
dokáže říci stejně snadno jako ano, drží sliby, 
rád diskutuje a kolena se mu netřesou před 
kýmkoli, ať má na vizitce ředitel, velkodoktor.

A tak postupem času začali oba vést lidi. Asi 
nepřekvapí, že na to šli každý po svém. Honza 
se zaměřuje na bezchybnost – tu oceňuje a 
chyby trestá. Aby se vyhnul chybám, drží 
lidi zkrátka nebo to důležité udělá raději 
sám. Říká jim, co a jak mají dělat a průběžně 
kontroluje. To, že je šéf dá ostatním patřičně 
najevo nejčastěji tak, že poslušnost oceňuje 
odměnami a chyby trestá (snížením odměn 
nebo křikem). Jarda je s lidmi tak, jak 
potřebují, tj. když už úkol zvládnou dá jim 
volnost. Stanovuje jasné mantinely a na 
jejich dodržování trvá. S ostatními s oblibou 
diskutuje – věří, že tak se nejlépe zapojí, 
dostane z nich nejlepší výsledky a také že se 
nejvíce naučí. Oceňuje výsledky a o chybách 
mluví jako o nejlepším učiteli. Pokud se 
někdo z jeho týmu „netrefí“ vždy se ptá: „Co 
uděláš příště proto, aby ses trefil?“.
Co si málokdy uvědomujeme je to, jak 
báječnou průpravu pro vedení lidí všichni 
máme. Ať chemik, strojař, ekonom nebo voják, 
každý máme léta vzdělání ve vedení lidí. To, 
jak vedeme, šéfujeme, řídíme, vedeme jsme se 
totiž naučili od táty, mámy, učitelů, prvního 
šéfa a možná od řádky dalších vzorů, které 

jsme v životě potkali. Proč to říkám? Když 
se člověku narodí první dítě a když poprvé 
postoupí do vedoucí funkce dostává se do 
obtížné situace, kterou nejčastěji řeší tak, jak 
to odkoukal od svých vzorů. A podle toho, 
čím prošel je potom úspěšný nebo neúspěšný. 
A jestliže není spokojen/a s tím, jak mu/jí to 
jde, se zdá být nejschůdnější cestou pochopit 
následky svého jednání a to, kde se to ve 
mně vzalo. Teprve potom je možné začít svůj 
přístup měnit a skutečně vést.
Na našich trénincích často žádáme účastníky, 
aby si zavzpomínali na dětství a školu a dali 
dohromady to, jak po nich  jejich rodiče, 
učitelé nebo i první šéf chtěli výsledky neboli 
jak to, za co jsou dnes oni (manažeři) placení, 
dělali jejich vzory. Zde je pár příkladů: „My 
jsme spolu husy nepásli!“; „Podívej se na 
Davídka, ten má jedničky a ty jsi trojkař!“; 
„Opovaž se přijít s kulí!“; „Chceš, aby Ti to řekl 
táta!?“; „Dones si řemen!!“; Dokud Tě živím, 
tak budeš poslouchat!“; „Ticho!“; „Musíš, 
nesmíš, to dělej, to nedělej!“. Naše výchova 
stojí i dnes na hrozbách, manipulaci, trestech, 
porovnávání a kontrole. Už v roce 1937, když 
se Jan Baťa vrátil z cest kolem světa prohlásil 

o nás Češích: „Jsme vysoce nespolečenští, je 
nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi 
vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na 
co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme 
se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše 
sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti. 
Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale 
naše. Ale okolo nás proudí velký svět a nutí  
nás hrát tu velkou hru pod vlastní taktovkou 
nebo pod taktovkou někoho jiného.“
Bohužel moce se toho u nás nezměnilo. Až 
80% manažerů (podle našich výzkumů) 
vede podobně jako Honza. Řídí tak, aby 
výsledkem byla jistota, poslušnost, řád, 
pořádek a bezchybnost. Jardova přístupu, 
vedení tak, že lidem dáte prostor, zapojíte je 
do rozhodování, jste jim vzorem je u nás jako 
šafránu. Pokud je vám sympatičtější, začněte 
přemýšlet o tom, co děláte, jak se vám to 
dostalo do hlavy, jaké to má následky a jak  to 
můžete změnit.

Tomáš Hajzler
www.PeopleComm.cz
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a teprve až pak, vše ostatní, dosáhnete 
skutečně hodnotných cílů.

Delegujte

Pracovní náplň mé asistentky je defino-
vána následovně: „Vše, co bych měl dělat 
já, ale není nezbytně nutné, abych to 
dělal“. Díky tomu, že jsem na ni přenesl 
značnou část své práce, se mohu soustře-
dit na to, co je opravdu podstatné a co 
umím nejlépe – a kvůli čemu mě klienti 
vyhledávají a platí. Stejně tak stále učím 
své kolegy a kolegyně všemu, co umím 
já, aby byli schopni samostatně vytvá-
řet projekty, které budou stejně kvalitní, 
jako bych na nich pracoval osobně. Nej-
prve jim věnuji potřebný čas, aby ode 
mne pochytili všechny znalosti a schop-
nosti. Následně je nechám na projektech 
pracovat samostatně. Díky tomu mám 
pak dostatek času na ty skutečně nejdů-
ležitější věci u jednotlivých projektů.

Čas jsou peníze

Bohužel to mnoho Čechů ještě neví 
a nepřepočítává čas na peníze. Když 
si spočítám náklady na jízdu do vzdá-

leného nákupního střediska (nemluvě 
o mé hodinové sazbě), pak mi vyjde, že 
je lacinější nakoupit v blízkém obcho-
dě, který je třeba o něco dražší. Minulý 
týden si mně k sobě pozvala jedna fir-
ma, jejíž obrat se pohybuje v miliardách. 
Protože sídlí osmdesát kilometrů od mé 
kanceláře, řekl jsem ji, že si za čas ztra-
cený na cestě naúčtuji pět tisíc korun. 
Jaké bylo mé překvapení, když nakonec 
lidé z oné firmy, aby raději ušetřili, přijeli 
za mnou. Přitom oni mohli za tu dobu 
vydělat mnohem více! Dávejte i vy naje-
vo, že si svého času vážíte. To samé platí 
např. o bydlení. To moje je sice dražší, ale 
bydlím deset minut pěšky od kanceláře. 
Kdybych bydlel např. hodinu jízdy au-
tem, pak bych ročně ztrácel při přepoč-
tu na mou hodinovou sazbu neskutečné 
peníze. Podobně si raději objednám kva-
litní večeři domů, než-li abych s ní ztrá-
cel denně čas.  

Naděje

Time management je náročný. Hodně 
náročný. Nikdo se jej nenaučil přes noc. 
Určitě v něm mnohokráte selžete. Já 
také selhávám. Důležité ale je se z každé 

porážky „otřepat“, nevzdat se, „povstat“ 
a bojovat dál. To platí především o dis-
ciplíně. Disciplinovanosti se budete učit 
léta. I když vám mnoho věcí opakovaně 
nepůjde, důležité je nikdy se nevzdat. 

Robert Němec
Autor je ředitelem internetové  

reklamní agentury RobertNemec.com 
(www.robertnemec.com).


