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VÍCE INFORMACÍ

Většina lidí touží mít více času, ale čím byste
ho naplnili? Pokud na to máte odpověď typu
více projektů, více rozptylujících požadavků od
ostatních, více e-mailů, je to stejné, jako kdybyste
problém s přeplněnou garáží řešili pořízením další,
kterou zase zaplníte.
Potřebujeme postupy, které nám umožní (slovy jednoho
manažera) „soustavně dosahovat pokroku u dlouhodobých
cílů, a přitom zvládat hašení každodenních požárů“.
Naplňovat osobní i pracovní cíle není jen záležitostí time
managementu.
V době, kdy stále více lidí pracuje z domova, je nezbytné
uplatňovat dovednosti life managementu, chceme-li
dosahovat kvality v zaměstnání či podnikání, v rodinném
životě i ve vztahu k sobě.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

„Má 7 návyků v dnešní době
stejný význam jako před
30 lety? Jednoznačně ano,
dnes jsou relevantnější než
kdy dříve. Čím větší změna,
tím náročnější výzvy a tím
naléhavěji nabývá 7 návyků
na významu. Vycházejí totiž
z principů efektivity, které
jsou neměnné.“
— Sean Covey

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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1. Používejte matici
času® a věnujte
převážnou část
svého dne tomu,
co je důležité.

VÍCE INFORMACÍ

Matice času společnosti FranklinCovey vám pomůže vizualizovat,
jak trávíte svůj den – lépe uvidíte, co je potřeba změnit, pokud
chcete, aby byla důležitá práce hotová.
Naléhavé

Důležité

Kvadrant I: Nutnost
•
•
•
•
•
•

 rize
k
naléhavé porady
hořící termíny
úkoly na poslední chvíli
neodkladné problémy
nepředvídané události

Nedůležité

Kvadrant III: Klam
•
•
•
•
•
•

zbytečná vyrušení
nepotřebné zprávy a zápisy
nevýznamné schůzky
nedůležité e-maily, úkoly, telefonáty…
cíle s nepatrným dopadem
jednoduché úkoly, které může udělat
někdo jiný
• nepodstatné záležitosti druhých lidí

Nenaléhavé

Kvadrant II:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efektivita

proaktivní činnost
plánování cílů s velkým dopadem
kreativní myšlení
zlepšování procesů
koučování a zpětná vazba
inovace
učení a udržování vědomostí
budování a rozvíjení vztahů
obnova sil

Kvadrant IV: Plýtvání
• bezcílná kontrola e-mailové schránky
• únikové aktivity, prokrastinace
• nadbytečný odpočinek, sledování
televize, brouzdání na internetu
• hlášení, která nikdo nečte
• klábosení

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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Nakreslete si na papír jednoduchou matici času. Uvědomte si, jaké činnosti jsou pro váš
den nebo týden typické. Každou činnost vepište do příslušného kvadrantu a zvažujte
přitom následující faktory:

Čemu z druhého kvadrantu byste měli věnovat
více času? Je snadné pohybovat se v kvadrantu I
a odkládat úkoly z kvadrantu II, ale když do kvadrantu II
investujete více času, budete efektivnější a pomůže
vám to dosáhnout požadovaných výsledků.

•

Jakým problémům v kvadrantu I byste se mohli
vyhnout, kdybyste trávili více času v kvadrantu II?
Pomohlo by vám lepší plánování, čas na analýzu či
pravidelná komunikace?

•

Co byste mohli v kvadrantu III a IV omezit nebo
úplně eliminovat? Odpovídáte na miliony e-mailů
a říkáte si, že až to dokončíte, pustíte se do
důležitějších věcí, ale pak už se k nim nedostanete?

Některé úkoly nesedí přesně do žádného z kvadrantů
a je těžké dopředu říct, kam patří, navíc jejich důležitost/
naléhavost se v průběhu může měnit. Přesto vám matice
času pomůže lépe se rozhodovat, jak budete trávit svůj den.

NALÉHAVÉ

NENALÉHAVÉ

NEDŮLEŽI TÉ

•

DŮLEŽI TÉ

Jak je vaše aktuální
pracovní vytížení
rozloženo na osách
„důležitosti“
a „naléhavosti“?

VÍCE INFORMACÍ

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

Činnosti, které
představují poslání,
role, hodnoty
a prioritní cíle,
budou vždy patřit do
kategorie důležitých,
ale pravděpodobně
nenaléhavých činností.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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2. Pokládejte si otázky,
které vám pomohou
rozhodnout, co je
důležité a co
naléhavé.

Jako zaneprázdněný profesionál stojíte každý den opakovaně
před volbou, čemu věnovat svůj čas. Nebudete-li pracovat s jasně
danými kritérii, můžete snadno spadnout do pasti, kdy se snažíte
zvládnout vše, ale nakonec to nejdůležitější neděláte.
Když jen reagujete na všechny úkoly, které vám zkříží
cestu, a neurčujete si agendu sami, je to recept na
zaneprázdněnost, nikoli na produktivitu.
Otázky tohoto typu vám pomohou ujasnit si, jak důležitý je
daný úkol v kontextu jeho potenciálu ovlivnit výsledky, do
kterého kvadrantu patří a kdy je skutečně třeba ho udělat:
•

Kterou věc byste
mohli začít dělat, aby
zásadním způsobem
změnila váš pracovní
život?

VÍCE INFORMACÍ

Pokud budete stále jen reagovat na podněty, aniž byste
zvažovali priority, možná zjistíte, že váš týden je plný
„rychlých vítězství“, která vám ovšem dlouhodobě nic
zásadního nepřinášejí. Nebo že věnujete hodně pozornosti
projektu, který rozvíjí vaše stávající dovednosti, ovšem na
úkor jiných povinností, jež by na vás kladly vyšší nároky.
Když si budete klást ty správné otázky a opravdu o tom
přemýšlet, dospějete k cenným rozhodnutím.

Nakolik to mně, týmu nebo společnosti napomůže
splnit důležitý cíl?

•

Když to udělám teď, jaký přínos to bude mít za týden,
měsíc nebo rok?

•

Jak dlouho to ještě může počkat, než se tomu budu
muset začít věnovat – týden, měsíc, rok nebo navždy?

•

Jsem na to ten nejlepší člověk nebo jediný?

•

Jak moc mě na tom láká fakt, že to vypadá na
příjemnou a jednoduchou práci?

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

Nic nepřinese do
vašeho života
vyváženost a nezvýší
vaši produktivitu tolik,
jako když si naplánujte
týden, než začne.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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3. Udělejte z osobní
pohody a rozvoje
dvě ze svých
nejdůležitějších
priorit.

K úspěchu vám
pomůže, když do svých
každodenních návyků
začleníte cvičení,
meditaci, odpočinek
a zdravé stravování.

VÍCE INFORMACÍ

Zaneprázdnění lidé často odkládají vlastní fyzické
a emoční potřeby i cíle v oblasti profesního rozvoje
na poslední místo.
Je to dáno mnoha důvody. Někteří se domnívají, že
je ušlechtilé dávat přednost potřebám svého týmu či
organizace před vlastními. Nebo možná nechtějí vypadat
jako „ulejváci“, takže se nehnou od stolu (v kanceláři ani
při práci z domova), než aby si dali pauzu, šli si zacvičit
nebo se v tom čase naučili něco nového.
Pokud soustavně odevzdáváte svou energii práci
a nedoplňujete ji, zdecimuje vás to – a nebudete efektivní.
Místo toho si se svým nadřízeným na příštím setkání
ve dvou promluvte o svém studijním cíli. A sledujte, jak
se spánek, cvičení, hladina stresu a stravovací návyky
projevují na vaší celkové energii a náladě.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

Dopřejte svému mozku
čas a prostor na dobití
tím, že se čas od času
zvednete od stolu.
Zapůsobí to jako živá
voda na vaše celkové
nastavení i kreativitu.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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4. Denní i týdenní
plánování by
se mělo točit
kolem tří až pěti
nejdůležitějších
aktivit.

Zní to možná paradoxně – trávit více času plánováním
a organizováním, když už jste tak dost zaneprázdnění...
Z výzkumu však vyplývá, že když si důležité věci naplánujete,
je mnohem pravděpodobnější, že je skutečně i splníte.
Vyzkoušejte tento proces:
•

30 minut týdně: Dopřejte své mysli potřebný čas na
vyhodnocení tří až pěti nejdůležitějších věcí, které
můžete v nadcházejícím týdnu udělat, abyste byli
efektivní. Přihlédněte ke svým cílům, co by vašemu týmu
nebo nadřízenému pomohlo k úspěchu, a nezapomeňte
ani na důležité osobní aktivity, jako je cvičení. Naplánujte
si tyto priority do kalendáře na příští týden.

•

Abyste se mohli zaměřit
na práci s největším
dopadem, musíte
mít jasno v tom, co je
nejdůležitější.

VÍCE INFORMACÍ

Jakmile máte díky týdennímu a dennímu plánování
vyhrazený čas na klíčové úkoly, můžete zbytek kalendáře
zaplnit schůzkami, jednorázovými žádostmi, odpovídáním
na e-maily a dalšími činnostmi.

10 minut denně: Poctivě si poznačte, když tyto
nejdůležitější priority splníte (hurá!), a ty, které nejsou
hotové, přesuňte na jiný den a podle potřeby upravte
plány v kalendáři. I s těmi nejlepšími úmysly se může stát,
že vás naléhavé události odvedou od seznamu úkolů
nebo vám nějaká důležitá činnost zabere více času, než
jste předpokládali. Díky každodennímu plánování máte
přehled o tom, co se podařilo splnit, a můžete si každý
den na to důležité vyhradit potřebný čas.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

„Klíčem není určovat
priority mezi položkami
ve vašem plánu, ale
naplánovat si priority.“
— Stephen R. Covey

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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5. Mluvte o svých
největších
prioritách
s ostatními.

VÍCE INFORMACÍ

Když o svých prioritách budete mluvit, má to hned několik
důsledků: lepší sladění cílů s kolegy a silnější závazek vůči
nejdůležitějším úkolům – už jste to řekli nahlas, takže byste
to měli splnit.
Také můžete ovlivnit ostatní v tom, že přijmou podobný
postoj:
•

Proaktivně přemýšlejte
o tom, jak může sdílení
informací pomoci
ostatním.

Nadřízený: I když víte, co je pro vašeho nadřízeného
důležité, není od věci pravidelně se přeptat, abyste
se ujistili, že to vidíte oba stejně. Zkuste svému šéfovi
zasílat každý týden aktuální seznam svých nejvyšších
priorit. A když vám přidá nový úkol, vyjasněte si,
kam na vašem seznamu zapadá. Takto si budete
stále udržovat správný kurz a váš šéf si udělá lepší
představu o tom, co vše musíte zvládat.

•

Kolegové: Sdělujete-li ostatním své priority,
nezapomeňte se také zeptat na ty jejich. Jistě se
nechcete dostat do situace, kdy u zásadního projektu
zjistíte, že vám nebude k dispozici člověk, který měl
mít na starosti jeho klíčovou součást. Když od kolegů
získáte komplexnější obrázek o situaci, může vás to
inspirovat k novým cílům.

Například:
„Chci se ujistit, že mám správně nastaveny
priority. Kdy to musí být hotové? Mám před
sebou ještě další dva důležité projekty,
a pokud budu nejprve dělat toto, musím
posunout ostatní termíny.“

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

V dnešním světě nelze
jet na autopilota typu
„jsem zaneprázdněný“
a očekávat, že nás to
zavede tam, kam si
přejeme.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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6. Naučte se odmítat
požadavky, které
nepředstavují
dobré využití
vašeho času.

Říci ne je vlastně
určitý způsob, jak říci
ano – sobě a tomu,
na čem vám nejvíce
záleží.

VÍCE INFORMACÍ

Pokud jste „od přírody“ ochotni pomáhat, možná jen těžko
odoláváte prosbám svých kolegů o pomoc. Když jim vyhovíte,
budou rádi a vy prokážete dobrou vůli. Cítíte se důležitě a „ve hře“.
Když ale příliš často ostatním vyhovíte, jak pak sami
dosáhnete toho, co jste si vytyčili jako nejdůležitější cíl?

Lidé si často neuvědomují, co by to pro druhé znamenalo,
kdyby splnili jejich požadavek.

Existuje mnoho způsobů, jak říct ne, a přitom zůstat
týmovým hráčem.
Například:

Pokud můžete, nabídněte jiné řešení. Nemáte-li na daný
požadavek čas, možná znáte někoho, kdo ho má. Návrhy
mohou být stejně hodnotné jako váš čas.

Přívětivým tónem poděkujte dané osobě, že se na vás
obrátila.

Když jste v pokušení vyhovět, požádejte o nějaký čas na
rozmyšlenou. Stačí jednoduchá odpověď:

„Díky, zní to jako velmi zajímavý
projekt.“

Tím dáváte najevo respekt a zmírníte dopad následujícího
odmítnutí.

„Dám vám vědět odpoledne.“

To vás zachrání před unáhleným ano, když vás někdo
zaskočí.

Vysvětlete, co by to znamenalo pro váš tým.
„Příští čtvrtek máme spouštět jiný velký
projekt a tohle by nás o několik dní zdrželo.“

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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VÍCE INFORMACÍ

Pokud soustavně
dáváte svou energii
práci a nedoplňujete ji,
vyčerpá vás to
a nebudete efektivní.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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7. Pravidelně
přehodnocujte svůj
systém řízení času.

VÍCE INFORMACÍ

Život je plný změn – globálně, v organizaci, ve vás.
Nejdůležitější hodnoty jsou velmi dynamický koncept,
který zaslouží soustavné přehodnocování.
Pomocí kroků uvedených v toto průvodci si znovu
ujasněte, co je nyní důležité a v čem už nemusíte
pokračovat. Při dlouhodobém plánování i při rozvrhu
na každý týden a den používejte v rámci procesu
rozlišování priorit matici času.

Kvalitní technologie
nám sice pomohou
vyhrát bitvu, ale celkové
vítězství přinese jedině
myšlenkové nastavení na
kvadrant II.

Nástroje, které používáte k řízení rozvrhu, se jistě
budou průběžně měnit, ale myšlenkové nastavení na
kvadrant II vám dobře poslouží za všech okolností.
Trénujte ho tak dlouho, dokud nebude stejně
samozřejmé jako zavazování tkaniček nebo čištění
zubů.

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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NÁVYKŮ
30 LET
Již 30 let inspiruje čtenáře kniha Stephena R. Coveyho
7 návyků skutečně efektivních lidí. Ovlivnila životy
miliony lidí po celém světě a nepřestává být bestsellerem
z prostého důvodu: nestaví na trendech a populární
psychologii a zaměřuje se na nadčasové principy, jako
jsou zodpovědnost, svoboda volby, iniciativa, vize,
integrita, vzájemné pochopení, empatie, spolupráce,
rovnováha a další.

VÍCE INFORMACÍ

Úspěch vaší organizace závisí na kvalitní
práci jednotlivců.
Vaši lidé mohou být sebekompetentnější, ale trvalé výsledky
nebudou generovat, pokud se nenaučí efektivně vést sebe
i druhé, jednat a spolupracovat s nimi, soustavně zlepšovat
a obnovovat své schopnosti.

NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®

Program 7 návyků skutečně efektivních lidí® vznikl na
základně stejnojmenné knihy a dnes zahrnuje zkušenosti
společnosti FranklinCovey získané za tři desetiletí
spolupráce s organizacemi po celém světě. Patří ke
špičkovým řešením v oblasti osobního leadershipu
a rozvoje a propojuje neměnné principy efektivity
s dnešními technologiemi a postupy. Když tyto principy
zakomponujete do své firemní kultury, dovede to vaše lidi
k nevídaným výkonům.

Napište nám: 7navyku@franklincovey.cz
Navštivte naše stránky: franklincovey.cz/7navyku
franklincovey.cz/7navyku-30let

© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.
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