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Webový portál MY21.cz si pro studenty připravil e-book na téma JAK ZAČÍT PODNIKAT. 

Řadíte se k cílové skupině a ocenili byste ověřené rady do začátku? V tom případě nás 

sledujte! 
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Zdravím vás, přátelé, 

v dnešní době mě ovlivňuje spousta věcí a mnoho z nich se váže k času i jeho uspořádání. 

Zjistil jsem, že dost lidí si neumí určit, co má přednost v jejich životě a nemají ponětí, jak 

pracovat efektivně s časem. Proto jsem se rozhodl, že si dnes řekneme něco o efektivním 

plánování a určení si správných priorit. 

Každý z nás má na své aktivity 24 hodin. Fascinuje mě proto fenomén, když někdo 

řekne, že nemá čas. Existují totiž různí lidé, kteří tuto větu často používají a zvládnou za daný 

den udělat každý jiný počet stejně velkých aktivit. Přitom oba dva na to mají stejný čas – 24 

hodin. Jak je možné, že existuje člověk bez žádných výsledků, a naopak i ti s výsledky, kteří 

říkají, že nemají čas?  

Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem přišel na několik věcí. Jedna z nich je 

prokrastinace – děláme věci, které nemáme, ztrácíme čas třeba u Facebooku, čteme 

komentáře, které nás nikam neposouvají, díváme se na seriály a říkáme tomu souhrnně 

relaxování. To je v pořádku, protože je potřeba umět vypnout, nic nedělat a nebýt ve stresu. 

Nicméně nemyslím si, že by měl relax převažovat nad děláním efektivních činností. 

Všichni by chtěli cestovat, užívat si, mít hodně peněz, ale k tomu je potřeba na začátku 

hodně pracovat a vydat ze sebe maximum, abyste na oplátku mohli hodně přijímat. Ale tento 

proces není většina lidí ochotna podstoupit. Přitom je to jednoduché – může to být o pár 

krocích, o pár minutách denně, není to o tom, že si musíte něco odříkat anebo odsouvat rodinu 

na spodní příčky vašich priorit. Je to o efektivním rozvržení času a činností, které za daný den 

chcete stihnout, aby vás to někam posunulo.  

Zkoušeli jste se někdy zamyslet, co jste dělali a kde jste byli před pěti lety? A kde jste 

dneska? Kam vás posunul váš time management? Když se stejné otázky ptám lidí, se kterými 

se denně potkávám, tak ve většině případů se bohužel neposunuli vůbec nikam. Jsou třeba 

v práci o něco lépe placení, ale že by zažili opravdu nějaký důležitý převrat, úspěch nebo něco 

zásadního, tak to se bohužel říct nedá. Přitom dle jejich slov nemají čas. Avšak podle mě je 

cílem každého člověka, aby si ho udělal a užíval si ho co nejvíce se svou rodinou.  

Takže moje otázka zní: Když vím, že za posledních 5 let jsem čas neměl a dělal jsem vše 

proto, abych ho měl, tak jak to bude u mě vypadat, když budu opět dělat všechno, abych mohl 

cestovat a být s rodinou? Změní se něco a posunu se vpřed, když se za pár let na vše zpětně 

podívám?  

Několik věcí se určitě změní. Jedna z nich je, že budeme starší a budeme mít méně 

životní energie. Budeme řešit nové situace, například si založíme rodinu a přibude do ní nový 

člen. Ale asi se jinak nebude dít nic tak zásadního, jako bychom chtěli, pokud budeme dělat 

stejnou činnost jako posledních pět let.  

A tak vám chci poradit a pobavit se o efektivním plánování času. Zkusme to pomocí 

cvičení. 
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Představte si pětilitrovou nádobu, která je průhledná, velká a prostorná, a do které se vejde 

hodně věcí. Představte si, že ta nádoba je symbol, ohraničení toho, na co máte čas.  

Každý den, každou hodinu a každou minutu děláme rozhodnutí, kdy některá jsou více 

důležitá a některá méně. Řešíme věci, které jsou pro nás mohou i nemusí být podstatné. Ale 

vždy nás to určitým způsobem ovlivňuje a bere čas. 

ALE ZPÁTKY K NÁDOBĚ. 

Představte si pár surovin, které prezentují to, co přes daný den děláte. První je rýže, která 

symbolizuje činnosti, které vás hodně ovlivňují a nejsou tak úplně dobrovolně zvolené. Je to 

například situace, kdy vás šéf zaúkoluje – musíte nakoupit, poslat maily anebo vyřídit nějaké 

telefonáty. Vy víte, že se nejedná o nejdůležitější věci na světě, ale musíte je nějakým 

způsobem zvládnout. 

Teď si pojďme představit o něco větší surovinu, kterou jsou mandle. Jsou to důležitější 

činnosti ve vašem životě. Je to například situace, kdy potřebujete někoho z rodiny zavést třeba 

do kroužků anebo se o někoho postarat. Je jasné, že věci, které dělat musíte/měli byste nejsou 

vaše úplně TOP cíle, které chcete sami od sebe dělat. Jsou to činnosti, ke kterým jste nuceni 

okolnostmi.  

Další surovinou je sůl. To jsou rozhodnutí, které děláte každou minutu a vteřinu. Jedná se 

o situace, kdy přemýšlíte, jestli půjdete radši na oběd anebo doděláte práci či pošlete mail. 

Jsou to stovky činností, které děláte denně a někam vás posouvají. 

Poslední a největší surovinou je pingpongový míček, který znázorňuje váš cíl. To, co 

v životě opravdu chcete. To, za čím jdete. Do nádoby se vám jich vleze kolem šestnácti kusů 

(střílím od oka  ) a představte si, že jimi naplníte nádobu až po okraj a poté ji zavřete 

krytem. Jak jsme si říkali, míčky jsou vaše největší priority, vaše největší sny, jsou tím, co 

chcete v životě dokázat a kvůli čemu ráno vstáváte. To, co byste dělali, když by všechno bylo 

jenom na vás a měli jste neomezené finance i čas. 

JEŠTĚ STÁLE JSTE TU?  

Máme v nádobě míčky a teď začneme přidávat postupně všechny věci, které vás 

ovlivňují: 

1. Dáme tam mandle. Věci, které jsou ve vašem životě důležité, ale nejsou to srdcovky, 

pro které dýcháte.  

2. Přidáme rýži. Věci, které musíme denně řešit. Priority, které vyhodnocujete každou 

hodinu a lidé, kteří vás ovlivňují. 

3. A do zbylého prostoru dáme sůl až úplně po okraj tak, že nikde nezbyde už jediné 

místečko. Sůl je úplně všude, v každé mezírce a meziprostoru. Zkrátka VŠUDE!  

To znamená, že v tuto chvíli se do vašeho harmonogramu vměstnalo úplně vše, co v 

životě chcete. A teď si pojďme názorně ukázat kde většina lidí dělá chybu. 
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Jak jsem v úvodu říkal, tak námi představovaná nádoba znázorňuje váš čas. A pokud by 

člověk efektivně plánoval, tak zvládne všechno. Podaří se mu udělat kroky k tomu, aby si 

splnil svoje hlavní priority, staral se o rodinu a vykonával svoje koníčky.  

Otevřete nádobu a začněte postupně vyndávat všechny pingpongové míčky – jeden po 

druhém. Nemusíte vytahovat všechny, stačí třetina.  

A TEĎ POZOR, PŘICHÁZÍ SLOŽITÝ ÚKOL  

Zkuste se zaměřit na priority, které jsou pro vás ty největší a kvůli kterým na tomto světě 

žijete. Až se budete zamýšlet nad tím, co jste dokázali, tak tyto míčky jsou věci, které máte za 

svůj cíl. Jsou tím, na co jste hrdí.  

Teď zkuste ty míčky dát zpátky. Nejde to, že? Z těch šesti se zpátky vlezou maximálně 

tři tak, abyste nádobu zavřeli. Víc míčků nemáte šanci dovnitř umístit, protože na to není 

prostor. Proč? Sůl, mandle a rýže vám vzaly čas. Zaplnily váš diář a nezbývá ani kousek na 

vaše „pingpongáče“. Teď si vezměte, že z těch šesti se vám tam nevlezli tři. Kolik se jich asi 

nevleze z šestnácti?  

Když si to vyzkoušíte, tak minimálně jedna až dvě třetiny se nedostane zpátky. A to je ten 

důvod, proč většina lidí má zaplněný diář, ale nikam se neposouvá anebo ho pro jistotu vůbec 

nemá. 

Spousta lidí říká, že nemá čas, že jsou vytížení a mají spoustu práce. Ale je ta práce sůl, je 

to rýže nebo jsou to ty mandle? Anebo jsou to ty míčky, na kterých pracujete? Odpovězte si 

upřímně na tuto otázku. A pokud odpovíte tak, že to míčky nejsou, tak se zamyslete nad tím, 

jestli děláte správnou věc a zda v tom chcete setrvat. Protože pokud ano, tak na vaše důležité 

věci vám jednoduše čas nezbyde.  

MĚJTE SE KRÁSNĚ A PLÁNUJTE EFEKTIVNĚ  

 

 


