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Milý čtenáři, 

otevíráš skládanku nápadů pro efektivnější studium a radost z něj. Od jara 2019 se se 

studentkami a studenty rozmanitých oborů naší univerzity potkávám na workshopech 

zaměřených na zvládání prokrastinace. Kromě toho, že na sobě zkoušíme v literatuře 

doporučovaná protiopatření, diskutujeme a sdílíme zdary i nezdary, vytváříme taky vlastní 

tipy, jak chronické odkládání řešit. Protože víme, jak náročné na pracovní morálku a motivaci 

jsou poslední měsíce poznamenané pandemií, rozhodli jsme se své nápady nabídnout 

ostatním studentům prostřednictvím elektronického sborníku.  

Měj prosím na paměti, že příspěvky vznikaly spíš jako upřímné reflexe toho, v čem vidíme 

naději na zlepšení, než jako odborná díla. Navrhovaná opatření jsou docela prostá a jejich 

základní principy se opakují: využívají sociální motivace, vylepšení time managementu, 

sebekoučování a sebepéče. Nebuď tedy zklamán, když v textech nenajdeš převratnou 

techniku, která by prokrastinaci konečně vymýtila. Jde spíš o to, že experimentování s návyky 

s pomocí uvedených tipů může přinést lepší vyladění na vlastní potřeby a hodnoty, a snad i 

větší svobodu vybírat si způsoby, jak je dál rozvíjet.  

Na konci sborníku najdeš odkazy na vybranou odbornou i popularizující literaturu 

publikovanou k tématu zvládání prokrastinace a příbuzným tématům. 

Přejeme Ti, ať na následujících stránkách najdeš inspiraci a při troše sociologické imaginace i 

zajímavou sociálně-vědní sondu   

 

 

V Praze v prosinci 2020 

Studenti a studentky Univerzity Karlovy + Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová 

(pavla.malvotova@ff.cuni.cz), Katedra sociologie Filozofické fakulty UK 
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I. Sociální motivace 
 

Spolupráce dvou prokrastinujících 

Dominik Stříbrný (Dominik.Stribrny@centrum.cz) 

Mám-li dělat něco pro nějaké kamarády, nemívám problémy se do toho pustit a stihnout to 

včas. I když je to něco do školy (např. nějaká část projektu, kterou jsem ostatním slíbil udělat 

do nějakého termínu). Když mám ale za úkol něco, co se nijak netýká ostatních, tak se do toho 

nedokážu pustit. Cítím pak mnohem menší motivaci to udělat. Tato intervence je tedy určena 

dobrým přátelům, případně partnerům, kdy oba chtějí řešit problém se svou prokrastinací. 

Úkolem je vytvořit si společný kalendář, do něhož si zapíší úkoly, které mají udělat, a data, do 

nichž je třeba je splnit. Ovšem to, zda jeden může začít plnit určitý svůj úkol, závisí na tom, 

zda ten druhý má již splněný zase určitý svůj úkol. Vždy musí být jasně stanoveno, jaký úkol 

má být dokončen prvním člověkem pro to, aby mohl druhý zahájit práci na svém úkolu. Oba si 

musí určit termín, kdy je třeba každý úkol začít, a termín, do kdy chtějí mít hotovo. Na základě 

toho na sebe úkoly navazují. Jeden člověk má například napsat seminární práci od 1. 1. do 4. 

1. a druhý člověk má přeložit nějaký článek od 5. 1. do 8. 1. a pak zase ten první člověk má 

něco udělat od 9. 1. atd. Motivací lidí k tomu, aby úkol včas splnili, je to, že nechtějí způsobit 

problémy tomu druhému.  

 

Kombinace sociální motivace a plánování 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Iryna Neskoroďana (iryn.nesko@gmail.com) 

Většina doporučovaných intervencí proti prokrastinaci může být užitečná, ale problém je v 

tom, že předpokládají, že prokrastinátor má vůli začít provádět jakékoli doporučené cvičení. 

Podle mých zkušeností tomu tak bohužel nebývá. Přečetla jsem nespočet článků a knih na 

téma prokrastinace, ale sama o sobě jsem se k žádnému opatření z nich vyčteného nepřiměla. 

K tomu podle mě potřebujete zangažovat někoho druhého. 

Měla by to být osoba, které ochotně předáte vedení: sice vás bude na určité úrovni řídit, ale 

budete se s ní cítit dobře. Není moc vhodné vybrat si pro tuto funkci člena rodiny nebo 

partnera/partnerku, protože vůči autoritě rodiny býváme dosti imunní a mohlo by to taky 

ovlivnit náš partnerský vztah. Zvolenou osobou může být nějaký kolega prokrastinátor a 

můžete si tímto způsobem pomáhat navzájem. 

Dohlížející osoba má za úkol vám prostě dát najevo, že máte začít cvičit, psát esej, apod. Jejím 

úkolem je také zastavit vaše výmluvy na to, že jste unavení, že přece začnete hned zítra (nebo 

cokoliv jiného používáte), a dbát na to, že se někam posunete. Vyberte si tedy tuto osobu 

moudře. (Samozřejmě jsou lidé, kterým je hodně nepříjemné, když jim někdo říká, co mají 

mailto:Dominik.Stribrny@centrum.cz
https://dl1.cuni.cz/user/view.php?id=113564333&course=9240
mailto:iryn.nesko@gmail.com
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dělat, těm nejspíš toto opatření nepomůže. Podle mých zkušeností však taková osoba může 

hodně pomoci).  

Dohlížitele ostatně nebudete potřebovat dlouho, je pravděpodobné, že poté, co s prací 

začnete, uvědomíte si, že dokážete být produktivní (zažijete si pocit zvládnutí něčeho) a bude 

pro vás jednodušší v tom dál pokračovat sami. Dohlížitel je tedy potřeba hlavně proto, aby 

vás motivoval na začátku - tak dlouho, než si uvědomíte, že jste schopni pracovat na úkolech, 

které jste doteď odkládali. 

Až budete mít vhodného dohlížitele-kouče, budete potřebovat několik malých papírků, jeden 

větší papír a pár fixů. Když se rozhodnete začít, proberte s dohlížejícím své velké cíle (ty, které 

chcete splnit během příštích 21 dnů). Napište si je na větší papír i s daty termínů jejich splnění. 

Na začátku je lepší nestanovovat si úplně nové cíle, ale spíš důležité úkoly, o kterých už víte, 

že je musíte dokončit (školní úkoly, zkoušky, pracovní projekty atd.) Pokud některé z vašich 

cílů termín splnění nemají, stanovte si jej sami. Potom si papír dejte někam, kde na něj bude 

přes den dobře vidět. 

V dalším kroku se musíte rozhodnout, kolik dní produktivní práci věnujete. Může to trvat 

týden, ale nedoporučuji méně než tři dny. Po tuto dobu byste měli každý večer se svým 

koučem probrat, jaké jsou vaše hlavní cíle na následující den, každodenní úkoly (ustlat si postel 

nebo uvařit), menší podcíle týkající se těch hlavních (strávit alespoň hodinu výzkumem pro 

daný školní projekt) a případně návyky, které byste si chtěli vytvořit (cvičit deset minut). 

Poskládejte si je logicky, ty nejtěžší naplánujte co nejdříve. Pak tyto úkoly na příští den zapište 

na malý papírek. Při formulování každodenních úkolů buďte co nejkonkrétnější, ujistěte se, že 

přesně víte, co máte dělat (například pokud s cvičením začínáte, je lepší napsat „dokončit 

cvičení z xy aplikace“ než „cvičit deset minut“) a že jste schopni poznat, kdy je úkol dokončen. 

Pak i tento papír umístěte někam, kde na něj uvidíte celý den a další den splňte co nejvíce 

úkolů. Pro zvýšení šance na úspěch zkuste malý trik, a to naplánovat si na začátek dne 1 až 2 

malé a snadné úkoly, které splníte co nejdříve (např. ustlat si). Tak získáte hned na začátku 

dne pocit kontroly a produktivity, což pomůže začít se složitějšími úkoly. 

Až vaše období produktivního času skončí, přichází odpočinkový den, který zasvěťte 

prokrastinaci. Můžete si naplno užít všechny činnosti, kterým jste se ve jménu produktivity 

bránili, tentokrát bez pocitu viny. Jediná produktivní věc, kterou musíte v této fázi udělat, je 

stanovit si nové cíle na další období produktivity se svým koučem, které začne zase následující 

den. 

 

Stínování 

Silvie Konečná (silv.konecna@gmail.com)  

Ze své vlastní zkušenosti, ale taktéž na základě odborné literatury jsem vybrala intervenci 

jejímž cílem je zvládání prokrastinace pro studenty na VŠ. Jedná se o způsob intervence, která 

mně osobně velmi pomáhá k plnění jednotlivých úkolů a slouží v mém případě jako silný 

motivátor. Je prokázáno, že prokrastinace úzce souvisí s motivací. Nelze však jednoznačně říct, 

že by prokrastinující člověk byl člověkem nemotivovaným a líným (Schouwenburg, 2004). 

mailto:silv.konecna@gmail.com
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Takovýto jedinec preferuje aktivity, které mu přinášejí okamžitý/rychlý výsledek a dlouhodobé 

cíle či větší úkoly jsou neustále odkládány. Schouwenburg ve své studii zmiňuje různé teorie 

prokrastinace – behaviorální, kognitivní, prokrastinace jako porucha osobnosti či jako 

motivační konflikt. K tématu motivačního konfliktu můžeme zařadit onu problematiku 

upřednostňování jiných aktivit před plněním určitého úkolu/cíle. Já v návaznosti na tuto 

skutečnost navrhuji následující intervenci:  

Prokrastinátor si vědomě vybere spolužáka/kamaráda/kolegu (či více osob dohromady se 

dohodne na spolupráci), který je proslulý včasným plněním úkolů, a buďto se přímo s daným 

jedincem dohodne a požádá ho o součinnost a pomoc nebo bude 

spolužáka/kamaráda/kolegu stínovat. Jde o to, že často mě velice motivuje k plnění určitého 

úkolu vědomí, že někdo z mých spolužáků daný úkol finalizuje nebo ho již splnil či dokončil. 

Intervence bude spočívat v informování se u dané osoby nakolik pokročil/a v plnění úkolu a 

snaze držet s motivátorem krok. Taktéž je možnost, že si prokrastinátor a jeho motivátor 

nasdílí společný „to-do list“ či soubor, ve kterém uvidí, co vše už motivátor splnil a v jaké 

fázi plnění úkolu se nachází.  

 

Motivace pro někoho a sociální opora 

Vladislav Šťastný (v.stastny1998@gmail.com) 

Mluvím z vlastní zkušenosti, že prokrastinace je opravdu velký problém, který zasahuje do 

mnoha aspektů života. Troufám si říct, že se jedná o podobně závažný problém, jakým je 

například alkoholismus nebo závislost na cigaretách. V prokrastinaci jde však o opačný jev, kdy 

se snažíme donutit k provozování určité činnosti, místo jejího odnaučení. Výsledek je ale 

stejný, jedná se o narušení a velkou komplikaci osobního i pracovního života. Jsem si jistý, že 

k vyřešení takového problému už nestačí běžné krátkodobé intervence a cvičení, člověk 

musí projít jakousi osobnostní proměnou, změnit způsob myšlení, aby se sebou sám chtěl 

něco dělat, protože pokud se bude snažit jen proto, aby zvládl včas své úkoly, pravděpodobně 

selže.  

K velkým změnám je potřeba i velká motivace. Pokud se snažíme dokopat k plnění úkolů včas 

jen abychom stihli práci do termínu, napsali seminárku do deadlinu, nejedná se o silnou 

motivaci. Myslím, že k tak velké změně může sloužit motivovat se pro někoho. K motivaci 

pro někoho je třeba zvolit někoho dalšího, kdo by figuroval jako důvod změny, případně jako 

podpora. Já osobně zkoušel tuto praktiku se svou bývalou přítelkyní. Jelikož to byl někdo, na 

kom mi opravdu moc záleželo, byl jsem schopen pro tuto osobu dělat velké změny. Věděl jsem, 

že nedodělání mého úkolu by znamenalo tuto osobu zklamat, a tak jsem měl velkou motivaci 

pro dokončení, která mě nakonec k úkolu dotlačila. Podobné jevy platí i ve zbavování se 

závislostí. Mnoho z mých kamarádů a kamarádek se odnaučilo kouřit kvůli svým drahým 

polovičkám. Někteří lidé zase omezili své zlozvyky, protože se jim narodili děti. Pro první 

variantu tedy platí jednoduchý úkol, najít si někoho blízkého ve svém okolí, který vám s bojem 

proti prokrastinaci pomůže. Domluvit se individuálně na tom, jak budete s tímto jevem 

mailto:v.stastny1998@gmail.com
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postupně bojovat, případně si stanovit systém odměn a trestů, nebo se domluvit na vzájemné 

pomoci s problémy vaší blízké osoby. Přijde mi to jako nejlogičtější řešení. Mnohem lépe se 

s podobnou výzvou vypořádáte, když po vašem boku bude stát vaše blízká osoba. Samotné 

provedení intervence si myslím je potřeba nechat přímo na subjektech, protože klíčová 

myšlenka je dle mého názoru ta motivace. Každý si pak už musí nalézt nejvíce vyhovující 

způsob. 

 

Sociální kontrola během práce na úkolu 

Anna Bučánková (anicka.bucankova@seznam.cz)  

Tato technika se snaží imitovat důsledky nesplnění úkolu v řádném termínu (nesplnění 

závazku vůči někomu dalšímu a dopad i na jeho život). Snahou je vytvořit reálné následky 

v průběhu termínu a ne až na jeho konci. Nejprve si prokrastinátor rozvrhne svůj časový úsek 

na plnění termínu na několik částí a poté kontaktuje ochotného přítele. Prokrastinátor mu 

bude muset ve stanovených mezitermínech poslat části práce, na které právě pracuje. 

Pověřený přítel nemusí práci číst, pouze poslat krátký e-mail na povzbuzení v rámci pozitivní 

motivace. V případě, že v určeném termínu práci nedodá, přijde zpět e-mail podobný tomu, 

jak by mohl reagovat opravdový zadávající při nesplnění s cílem připomenout reálné 

důsledky. Pokud se jedná o přítele, se kterým se pravidelně stýká, vyjádření výčitky nahlas a 

osobně bude mít pravděpodobně ještě větší efekt. Ještě přísnější variantou by bylo 

naplánovat s kamarádem společnou aktivitu, jež se však neuskuteční při neodeslání práce.   

Podobný systém by měl být aplikovatelný i na jiné úkoly než psané práce. Například pokud by 

cílem bylo naučit se nějaké téma, místo odeslání práce e-mailem by si studující v jím 

stanovených dnech povídal s kamarádem o daném tématu / utvořil studijní skupinu, která 

by rozebírala dané téma a nejasnosti. Abychom se vyhnuli skutečným důsledkům (zrušení 

akce s kamarádem), musíme při této technice skutečně splnit svůj závazek. Nemůžeme při ní 

podvádět, neboť musíme odeslat část práce, vést rozhovor na téma, jež se máme naučit. 

Nemůžeme předstírat, že jsme s úkolem pokročili více než doopravdy. Neptáme se totiž 

člověka jak je s úkolem daleko, ale chceme od něj, aby nám to předvedl.  

Modifikovaná varianta pro prokrastinátory, kteří nemají takto ochotné přátele, je nastavit 

automatické odeslání e-mailu (například pomocí nové funkce plánované odeslání od gmailu) 

s obdobným obsahem, jaký by mu poslal pověřený kamarád. Na den termínu by byla 

přednastavena pozitivní zpráva a na den po termínu negativní, jejíž odeslání by se v případě 

splnění úkolu deaktivovalo. Tato verze by ovšem reálné důsledky pouze připomněla. Verze 

s kamarádem reálné důsledky přímo tvoří. Tím, že o svých záměrech a úkolech řekneme 

někomu dalšímu, se stanou reálnějšími. Bez vyslovení nahlas, se zdají být pouze velmi 

abstraktními problémy budoucnosti, a navíc se nikdo se nedozví, pokud nejsou splněny. 

 

mailto:anicka.bucankova@seznam.cz
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Závazek druhému 

Kateřina Líbalová (katka88.kl@gmail.com) 

Přijde mi velice užitečné svěřit se s některými pro nás těžce splnitelnými úkoly někomu 

blízkému (např. kamarádovi nebo příbuznému, atd.) Pokud o daném úkolu bude vědět jiná 

osoba, budeme i více motivovaní ke splnění daného úkolu, jelikož pokud úkol nesplníme, 

nezklameme jen sami sebe, ale nyní už i někoho jiného.  

 

Paralelní učení 

Lenka Přibylová (lencapribylova@gmail.com)  

Doporučuji domluvit se na nijakém studijním kroužku. Nemyslím tím učení dohromady, to 

mojí osobě například vůbec neprospívá. Většinou to totiž skončí debatováním o všem jiném 

než o daném učivu. Jde o to mít vedle sebe člověka, který se vedle Vás bude učit individuálně. 

Vytvoří to atmosféru, kterou bych nazvala: „musím se učit taky, protože je mi fakt blbý 

otevřít si Facebook.“ Na mě to účinkuje skvěle.  

 

Společně proti digi-závislosti 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Madeleine Emma Hudson (hudson.maddie@gmail.com)   

Toto opatření je vhodné pro vysokoškoláky, kteří se potýkají s nadužíváním digitálních 

technologií (online sociální sítě, neproduktivní čas na chatu, konkrétních webových stránkách, 

pc hrách apod., dále digitechnologie). Je založena na postupném navyšování času bez 

digitechnologie. Odehrává se během tří měsíců v malé skupině studentů (10 až 15 členů), která 

se každý týden setkává. Každý si předem zvolí vlastní konkrétní omezení (jakou činností nebo 

na kterých stránkách chce trávit méně času), přičemž omezení je odstupňováno od nejmenších 

krůčků po největší. Teprve po zvládnutí nejsnazší úrovně omezení může student postoupit na 

vyšší laťku. Ve skupině se sdílí dosažené úspěchy i neúspěchy, navíc lze podle mého názoru 

očekávat větší pocit odpovědnosti za dosažení vytčených cílů, než kdyby takový plán 

proběhnul individuálně. 

Dosažené výsledky můžeme hodnotit kvantitativně nebo kvalitativně. Kvantitativní 

zhodnocení obnáší porovnání času tráveného na digitechnologiích před intervencí, během 

intervence a po ní (například skrze automatické záznamy času pomocí aplikace, nebo i 

subjektivní posouzení samotným studentem na škále). Tyto záznamy nemusí být sdíleny ve 

skupině veřejně, aby se studenti necítili příliš nepříjemně například pod tíhou viny za 

opakovanou prokrastinaci. Kvalitativního posouzení dosáhneme diskuzí a reflexí dosavadního 

pokroku ve skupině. 

mailto:katka88.kl@gmail.com
mailto:lencapribylova@gmail.com
https://dl1.cuni.cz/user/view.php?id=113571544&course=9240
mailto:hudson.maddie@gmail.com
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Upomínky blízkých 

Lenka Přibylová (lencapribylova@gmail.com)  

Obecně musím říci, že uvedení druhé osoby do procesu učení pro mě bylo vždycky pozitivní. 

Naposledy jsem začala využívat službu mých rodičů, která funguje následovně: vždy, když si 

s nimi telefonuji, řeknu jim, co potřebuji splnit a udělat. Protože to jsou zodpovědní a milující 

rodiče, pokaždé, když s nimi znovu mluvím, tak mi úkol nezapomenou připomenout a 

s větou, která má sarkastický nádech „Takže zase ne“ ukončují rozhovor. Přísahám, že 

představa, že znovu uslyším tuhle větu, mě dohání dělat věci o nespočet dnů dříve. Kámen 

úrazu u téhle rady je člověk, kterému se svěřujete. Ten dotyčný nemůže být někdo, kdo by 

Vám vždy odpustil (např. přítel), ale také ne někdo, kdo vás bude splněním úkolu deptat do 

morku kosti. Tady musím znovu vyzdvihnout postavení mých rodičů. Nějakým záhadným 

způsobem znají hranice, které nepřekračují. Vědí, kdy na mě přitlačit a kdy zase ubrat. 

Samozřejmě za splněný úkol nechybí malá bezvýznamná pochvala. 

 

Laický kouč 

Mariya Dobra (marudobra@gmail.com) 

Přemýšlela jsem dlouho nad metodou, ze které budu čerpat inspiraci, a pomohla mi v tomto 

ohledu osobní zkušenost, kdy mi má kamarádka často pomáhá tím, že mě vytrhává z jakési 

prokrastinační letargie a povídá mi, kolik toho musí udělat (a jestli mám taky tolik úkolů). Ptá 

se záměrně, protože ví, že jsem náchylná k prokrastinaci, proto se mě snaží povzbudit, že 

v tom nejsem sama, rovněž mi nenápadně připomíná existenci úkolů a přátelsky naznačuje, že 

je potřeba je splnit. Tato moje osobní zkušenost mě navedla na myšlenku, že je to určitý typ 

koučinku. Koučink jako typ intervence je dle mých informací vcelku běžnou záležitostí, takže 

tu nenavrhuju najít si profesionálního kouče, protože ne každý si ho například může dovolit. 

Má podoba intervence by byla obdobná. Spočívala by v prvním nejdůležitějším kroku: vybrat 

si tu správnou osobu, která by se stala na čas naším „koučem“. Jedno je, kdo přesně by to měl 

být, ať už nejlepší kamarád/ka, partner/ka, rodiče, ale podstatné je, aby té osobě daný 

člověk důvěřoval a byl s ní/ním v častém kontaktu a měl na něj/ni osobní vazby. Vybraná 

osoba by měla na starost dohlížení nad prokrastinujícím. V praxi by to fungovalo tak, že by 

vybraná osoba byla informovaná o úkolech a povinnostech prokrastinujícího, promluvili by 

si o vizi, kterou ten daný člověk má, a přišli na ideální způsob osobní intervence. Zprvu by 

vybraná osoba dohlížela striktněji nad prokrastinujícím, bez negativních intervencí, pouze 

skrze připomínání úkolů a pomoc s realizací, dále by dávala prokrastinujícímu větší prostor 

pro samostatnou činnost, ale už se systémem odměn za včasné splnění úkolů či povinnosti. 

Systém odměn výlučně závisí od povahy vztahů mezi osobami a taktéž na preferencích 

prokrastinujícího. Tímto by se posílila samostatnost prokrastinujícího a zároveň by se zvětšila 

motivace úkoly plnit včas, nejen kvůli samotnému systému odměn (který by vypracovali spolu 

s vybranou osobou), ale i kvůli chtění být validován osobou, na které tomu člověku záleží. 

mailto:lencapribylova@gmail.com
mailto:marudobra@gmail.com
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Muselo by se to aplikovat delší dobu, aby mohlo dojít k internalizaci, ideální by bylo vyzkoušet 

přes těžké období, třeba zkouškové, s tím, že by daný člověk pocítil změnu a viděl výsledky 

v porovnání s obdobím, kdy se prokrastinaci poddával. I po ukončení „koučinku“ by vybraná 

osoba sloužila jako člověk, ke kterému se může prokrastinující obrátit v těžké situaci. Měla 

by být důležitou psychickou podporou posilující vědomí, že na to není sám, aby nedocházelo 

k sebeobviňování a následné depresi a apatie k plnění úkolů. 

 

Sdílení ve skupině 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Alžběta Škvorová (skvorova.a@gmail.com)  

Mým opatřením proti prokrastinaci by byl jednodenní kurz. Osobně si myslím, že stačí znát jen 

základní metody a postupy užitečné v boji proti prokrastinaci. Vše ostatní závisí na odhodlání, 

zájmu a rozhodnosti dané osoby. Kurz by byl pro malou skupinu lidí (do 6 osob), aby byl čas 

věnovat se každému a aby měl každý prostor sdílet své zkušenosti. Nejprve bych po účastnících 

chtěla, aby přemýšleli o tom, proč prokrastinují, jestli jim to vadí, nebo proč by jim to 

mělo/nemělo vadit. Obecně tedy nejprve jen přemýšlet o prokrastinaci a jejich vztahu k ní. 

Pak bych se s účastníky podělila o některé způsoby, které pomáhají překonat prokrastinaci mě 

osobně: 

- plánování na měsíční bázi - ráda plánuji až na měsíc dopředu, zvlášť když mám něco 

důležitého na práci. Plánuji si každý den v měsíci, ale není to úplně konkrétní, dokonce 

ani nemusím plán nakonec úplně dodržet, ale je dobré mít hrubou představu o tom, 

jak bude můj měsíc vypadat. 

- plánování dne hodinu po hodině - to mi pomáhá nejvíc ve chvílích, kdy mám hodně 

málo času a hodně úkolů. 

- stanovení denních cílů - sepsání seznamu úkolů na daný den je jedna z nejlepších věcí, 

kterou můžete pro jejich dokončení udělat. Odškrtnutí úkolu na seznamu navíc přináší 

velké uspokojení. 

- získávání inspirace – velkou motivací je inspirace zkušenostmi a cíli ostatních, je 

užitečné si vyslechnout, čeho chtějí dosáhnout oni. 

- ujasnění si, proč tu věc dělám – když se mi do něčeho nechce, tak si v hlavě shrnu, 

proč píšu tu esej, proč dělám sport, co mi to přinese? 

- vedení deníku - vedení deníku je vždy dobrou připomínkou toho, jak jste se cítili v 

určité situaci. Je to dobré i pro vaše duševní zdraví. Pokud jste v minulosti nějak 

prokrastinovali a potom se kvůli tomu cítili špatně, v deníku to máte černé na bílém: 

můžete se k tomu vrátit a rozhodnout se, že už se tak cítit nebudete. 

- zdravý životní styl - myslím, že nejdůležitější je mít zdravý životní styl. Když budete celý 

den ležet na gauči, je dost pravděpodobné, že se vám nebude chtít večer sedět nad 

esejí. Ale když začnete den dříve, půjdete si třeba zaběhat, dobře se nasnídáte, vypijete 

mailto:skvorova.a@gmail.com
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hodně vody, budete mít víc energie a odhodlání pokračovat v aktivním dni a 

dokončování svých úkolů. 

- dělejte, co vás baví -  je pro mě důležité netrávit celý den činnostmi, které ve 

skutečnosti dělat nechci, protože tak je mnohem méně pravděpodobné, že mě k 

prokrastinaci svede něco naopak smysluplného a zábavného. 

 

Po sdílení mých tipů a triků bych chtěla, aby se všichni ve skupině podělili zase o ty své a 

inspirovali se navzájem. Myslím, že nejde jejich prokrastinaci ovlivnit, pokud sami nechtějí. 

Podle mě je proto nejlepší prostě sdílet s ostatními zážitky a čerpat od nich inspiraci. 
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II. Time management 
 

Denní harmonogram 

Jitka Černá (j.cerna93@seznam.cz)  

Já za nejlepší způsob, jak zvládat prokrastinaci, považuji dělat si denní harmonogram 

povinností a zároveň příjemností. První, co nás na této myšlence možná vyděsí je, kolik času 

nám to asi každý den zabere, ale brzo zjistíme, že když se z toho stane zvyk, o tolik času zase 

nepřijdeme. Člověk se tím pádem vyhne začarovanému kruhu – přemýšlet nad tím, co vše ho 

ještě čeká, co vše ještě nestihl a tím pádem už nám opravdu nezbývá nic jiného, než začít 

prokrastinovat, aby se z toho člověk „nezbláznil“.  

Proto můj návod na intervenci je: 

- Plánovat si každý den následující den – každý den si sednout a naplánovat si 

harmonogram na následující den – nejlépe tuto činnost dělat každý den ve stejnou 

dobu (pro mě je to např. večer v cca 20. hod.).  

- Plánovat do detailu – pokud jste v takovém plánování začátečníky, doporučila 

bych, abyste si zpočátku plánovali opravdu každou aktivitu i s přesným časem (od-

do), která vás následující den čeká – tzn. můžete zahrnout např. i čas vstávání, čas 

na snídani, oběd, večeři, sraz s kamarádkou/kamarádem, čas strávený ve škole/v 

práci, čas vymezený na plnění úkolů do školy/práce  apod. – po vytvoření určitého 

návyku můžete některé aktivity, které se každodenně opakují, vynechat.  

- Nejdříve plánovat nepříjemné aktivity a povinnosti: nejprve bych doporučila 

naplánovat aktivity, které jsou pro nás povinností a u kterých už dopředu víme, že 

se na ně následující den úplně těšit nebudeme (povětšinou to budou asi nějaké 

povinnosti spojené s úkoly do školy, do práce apod., ale i osobní nepříjemné 

záležitosti můžeme zahrnout).  

- Tyto nepříjemné aktivity doplnit příjemnými aktivitami – které nás následující den 

čekají a o kterých už dopředu víme, pokud však žádné takové aktivity dopředu 

naplánované nemáme – můžeme si je na následující den vymyslet a doplnit. 

V případě, že nás čeká den plných nepříjemných aktivit, tyto nepříjemné věci tímto 

způsobem trochu vyvážíme, díky tomu nám ten následující den už nemusí připadat 

tak náročný a stresující, protože budeme vědět, že během dne přijdou i světlé 

chvíle, o které se budeme moci opřít, může to být např. zajít na kávu 

s kamarádkou/kamarádem, koupit si nějakou drobnost na potěšení, ale i 

opravdové maličkosti – udělat si čaj/kávu na cestu do školy…     

- Vyhradit si čas na naše problémy – dále doporučuji do časového harmonogramu 

zařadit 20 až 30 minut, kdy se budeme zaobírat našimi problémy, starostmi, 

strastmi, včetně našeho případného neúspěchu z plnění harmonogramu apod. – 

možná by to mohl být i čas, kdy si vytváříme právě harmonogram, tím tak 

zvládneme dvě věci naráz – tímto vymezeným časem bychom nemuseli mít 

mailto:j.cerna93@seznam.cz
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trýznivou náladu celý den, ale pouze těch vytyčených pár minut – tento bod nám 

tak může napomoci i k lepší psychické pohodě a kvalitnějšímu spánku.      

- Vyhradit si čas na prokrastinaci a zábavu – no a nakonec asi ten nejlepší bod, na 

závěr našeho plánování bude za úkol vytyčit si čas, během kterého sami sobě 

dovolíme během našeho dne konečně „prokrastinovat“, ale pokud se budeme 

držet našeho harmonogramu, tak už to vlastně nebude prokrastinace, ale odměna 

za plnění povinností, díky které sami sobě dovolíme dělat takové aktivity, které nás 

baví, a to i třeba surfování po internetu a sociálních sítích, zkrátka každý kdo má co 

rád.   

Na závěr: 

- Doporučuji mít každodenní program u sebe – je dobré si každodenní harmonogram 

napsat tam, kde na něj během dne snadno a rychle uvidíme – takže v našem případě 

to bude asi telefon, kdo má rád stále ještě papír a tužku, může použít i to, využít lze i 

aplikaci Trello.  

- Důležité je odškrtávání úkolů – čím více jich zvládneme, tím více nás to bude 

motivovat zvládnout další a další povinnosti a úkoly. 

- V mém případě jsou podstatné i časy, které jsou vymezené na řešení a přemýšlení o 

problémech a naopak zase na zábavu – myslím si, že tyto dva body mohou opravdu 

posloužit i pro lepší psychickou pohodu – takže by se rozhodně neměly vynechávat. 

- A ještě jedna velmi podstatná věc na závěr – před plánováním, v průběhu plánování, 

ale i na jeho konci je nutné nezapomínat na to, aby byl náš každodenní plán reálný na 

splnění, je to jen a jen náš plán a nikdo nám do něj nebude mluvit, takže ho opravdu 

nemusíme vyšperkovávat nespočtem úkolů, o kterých už dopředu tak nějak tušíme, že 

je nebudeme moci naplnit – tím se tak akorát dopracujeme k tomu, že tuto aktivitu 

hodně rychle přestaneme dělat, když za sebou uvidíme samé neúspěchy. 

Inspiraci jsem převzala z knihy Petra Ludwiga (2013) (nástroj Todo-today). 

 

Posilování seberegulace a time management 

Petra Poncarová (petra.poncarova@seznam.cz) 

Seberegulace zahrnuje zvládání jak vnitřních, tak vnějších zdrojů, které nám pomohou 

k naplnění našeho cíle. Jde tedy jak o pozornost, emoce, motivace a vůli,  

tak i o naše pracovní prostředí, sociální podporu a čas (Van Eerde a Klingsieck, 2018). 

Seberegulaci můžeme zvýšit například sebereflexí a sebemonitorováním anebo také 

sebemotivací. Time-management je další důležitou složkou seberegulace a výrazně nám může 

pomoci při organizaci práce i života tak, abychom dosáhli svých cílů efektivněji a účinněji. Jde 

především o stanovení cílů a plánování, upřednostňování a organizování a také o monitorování 

času. Vzhledem k těmto aspektům seberegulace a time-managmentu mě napadlo několik věcí 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=cs&gl=US
https://procrastination.com/blog/25/why-does-a-to-do-today-list-work
mailto:petra.poncarova@seznam.cz
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či úkonů, které mohou studenti a studentky VŠ vykonat, aby tak zabránili prokrastinaci. Jako 

první bych doporučila si uklidit místnost a pracovní plochu, kde chce jedinec pracovat. Zároveň 

je dobré se zbavit jakýchkoliv rozptylujících aspektů, ať už je to mobilní telefon či rozečtený 

časopis nebo kniha, která se netýká cíle, kterého chceme dosáhnout. Další by bylo vypsat si na 

papír s důvody, proč cíl, kterého chci dosáhnout, je pro mě důležitý, co mi dosažení cíle 

přinese, a jak se budu cítit, až cíle dosáhnu. Poté si můžeme tento papír v blízkosti pracovní 

plochy položit či si jej zde vyvěsit. Toto může zvýšit moji motivaci při práci.  Dalším účinným 

krokem můžou být odměny. Za každý podúkol z našeho cíle bychom se měli odměnit. Ať už 

jde o zhlédnutí filmu, či nějakou pohybovou aktivitu (např. provozování nějakého sportu s 

přáteli) anebo nějaké jídlo (např. čokoláda). Další, ačkoli sama o sobě náročná aktivita, je 

rozepsání si dnů, během kterých chci pracovat na dosažení svého cíle. Nejlepší by bylo 

rozepsat si celý den po hodinách a minutách (např. 8:00-8:30 – snídaně atd.), a to včetně 

snídaně, odpočinku mezi prací atd. Velmi užitečná by mohla být též reflexe již splněné práce. 

Uvědomit si, co mi jde lépe, než jsem si prve myslela, a co mi jde naopak hůře, co mi zabere 

více času. Kdy se mi nejlépe pracuje a podle toho si změnit svůj plán dne. 

 

Začít prioritami 

Žaneta Švehláková (zanda.svehlakova@seznam.cz)  

Napadlo mě vytvoření si takové menší rutiny, která by mohla pomoct a stala by se pro nás 

časem běžnou činností jako například čištění zubů. Myslím si, že by bylo užitečné zvolit si každý 

den ze začátku např. 15 minut, kdy budu plnit opravdu ty nejdůležitější povinnosti (začnu 

s hledáním knih, ze kterých budu čerpat ve své seminární práci, pokud mi hoří termín atd.). 

Věřím, že mnohdy hned od začátku tento limit překročíme, jelikož se dostaneme do práce, a 

nakonec i zapomeneme na čas. Později bych navrhovala prodlužovat čas například o dalších 

15 min. Věřím, že po cca měsíci si vytvoříme návyk a tato činnost nám bude připadat normální.  

 

Lepítka 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Magdalena Prošková (magdalena-proskova@seznam.cz)  

Každý den si sepište seznam úkolů, ať už jde o sebemenší maličkost, kterou ten den chcete 

zvládnout (jako ustlat si, protáhnout se, vynést odpadky apod.). Seznam si pište na lepítka a 

vystavte si je někde, kde na ně dobře uvidíte. Každý splněný úkol si označte a poté, co 

dokončíte všechny úkoly, buď papírek vyhoďte, nebo si jej nechte do konce dne, aby vám 

připomínal, co jste všechno zvládli. V případě dlouhodobých nebo důležitých cílů, rozdělte je 

na menší kroky, ty si zapište na jednotlivé papírky a nalepte je nad papírky s malými cíli. 

mailto:zanda.svehlakova@seznam.cz
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Je možné si se záznamy vyhrát, vylepšit je graficky, dokreslovat si je malůvkami, cokoliv, co se 

vám líbí. Tím si z úkolů uděláte něco víc než jen stresující povinnost, jejich formát by měl být 

zkrátka příjemný na pohled, aby byl úkol o něco lákavější. 

Tuto techniku používám už půl roku a neplánuji přestat. Dá se přizpůsobit pro celé rodiny, 

spolubydlící nebo jiné skupinky, které se chtějí navzájem podporovat, třeba tak, že každý 

dostane přidělené místo na ledničce nebo na nástěnce.. Opatření není moc vhodné pro lidi, 

kteří postrádají jakoukoliv organizovanost a sebekázeň. 

 

Barevné plánování 

Markéta Grňová (market.grnova@seznam.cz) 

Pokud máme na další den nějaké povinnosti, úkoly či práci, kterou musíme splnit, mohlo by 

pomoci si je vypsat na samolepící štítky a ještě večer předtím vylepit na viditelné místo, kde 

budou nepřehlédnutelné hned druhý den ráno (například na zrcadlo, počítač, kávovar či 

lednici). I jen vypsání těchto činností na štítky pomůže si je lépe zapamatovat. Pokud jsou 

některé práce důležitější či musí být hotovy dříve, bylo by dobré si je seřadit nebo použít 

různě barevné štítky pro odlišení naléhavosti (například růžové štítky pro nejdůležitější úkoly, 

které musí být rychle dokončeny, žluté pro činnosti méně důležité, ale stále naléhavé, a 

nakonec zelené štítky pro nejméně urgentní záležitosti, jako například zalít květiny). Posléze 

se snažit dokončit tyto práce co nejdříve to bude možné a neodkládat je na později a zároveň 

se doopravdy věnovat nejprve pracím, které máme označené jako prioritní. Lepící papírky 

neodlepovat až do doby než bude práce splněna, tak budou neustálou připomínkou. 

 

Ranní výzva 

Markéta Grňová (market.grnova@seznam.cz) 

Myslím, že užitečnou intervencí s cílem zvládání prokrastinace by mohla být změna malých 

věcí v denním režimu. Jedním z počátečních kroků by mohlo být pokusit se vytvořit si jakousi 

ranní rutinu. Napsat si několik věcí (nemusí jich být mnoho, například 6-8), které bychom 

každé ráno chtěli splnit. Nic obtížného i například věci, které již občas děláme. Vypít sklenici 

vody, připravit si svačinu či oběd na tento den, zapsat si něco do deníku, obléci si něco jiného 

než džíny a tričko jako každý jiný den nebo věnovat třeba jen pět minut cvičení či meditaci. 

Posléze se tyto věci snažit splnit všechny, ale naučit se nevyčítat si, když se to nepodaří a být 

spokojený, i když se nepovede splnit vše, ale například alespoň více než polovina z daných 

věcí. Zvládnutím těchto věcí získáme dobrý pocit, že už jsme něco dokázali a pokud se již ráno 

cítíme dobře, budeme lépe naladěni do celého dne a budou se nám lépe plnit úkoly, které 

musíme vypracovat.  

 

mailto:market.grnova@seznam.cz
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Plán na celý den 

Kateřina Líbalová (katka88.kl@gmail.com) 

Věc, která si myslím, že by zabránila prokrastinaci, je sepsání úkolů, či určitých povinností na 

každý den. Pokud vím, že v daný den musím splnit nějaké úkoly, myslím si, že by mohlo být 

velice užitečné, si každé ráno sednout ke stolu a uvědomit si, jaké úkoly je nutno splnit, 

promyslet si, zda je nutné splnit je v průběhu daného dne, a následně si je v podobě krátkých 

hesel zapsat na papír, který si viditelně vyvěsíme (např. nad psací stůl, na lednici, atd.) Vedle 

krátkých hesel bych také doporučila nakreslit malé okénko, které po splnění úkolu budeme 

moci zaškrtnout, a tím daný úkol finálně ukončit a dále se s ním již nezabývat. Odškrtnutí 

může sloužit i jako určitá menší forma odměny (z mých zkušeností, právě ono zaškrtnutí 

jednoho úkolu, vede k většímu odhodlání plnit další a další úkoly, díky dobrému pocitu 

vyvolaného splněním a odškrtnutím předchozího úkolu).  

Důležité je plánovat si úkoly na jeden jediný den. Pokud bychom si plánovali celý týden, mohlo 

by dojít k odkládání plnění úkolů až na poslední den, kdy by se nám úkoly nakupily do takové 

míry, že bychom ani vypsané úkoly nemuseli stihnout splnit. Při plánování úkolů pouze na 

jeden den máme menší prostor pro odkládání, tudíž je i pravděpodobnější, že dané úkoly 

splníme a neodložíme. 

Při tomto typu plánování plnění úkolů je velmi důležité, aby si člověk naplánoval jen tolik 

úkolů, aby je byl vůbec sám schopný zvládnout v průběhu daného dne. Pokud by si člověk 

naplánoval úkolů moc, následně je nesplnil a přesouval úkoly ze dne na den, denní plánování 

úkolů by poté ztrácelo smysl. 

 

Chronodex: Grafická pomůcka pro time management 

Karolína Havlínová (k.havlinova@hotmail.com) 

Jako „vlastní“ návrh intervence pro kolegy prokrastinátory jsem se rozhodla představit jednu 

z metod plánování a zaznamenávání času, se kterou jsem se setkala už před lety na gymnáziu 

a řekla bych, že se mi osobně osvědčila. Chronodex je v podstatě grafické ztvárnění času 

v kruhové nebo spirálové podobě, něco mezi hodinovým ciferníkem, koláčovým grafem a 

diářem, do kterého si lidé zaznamenávají (většinou pomocí vybarvování různými barvami), 

jak v konkrétní den trávili svůj čas. Nemusí to být jen činnosti jako studium nebo práce na 

volné noze, ale i domácí práce, čas strávený s partnerem/partnerkou nebo s přáteli apod. 

Autorem tohoto konceptu je Patrick Ng, který ho na svém blogu představil v roce 2011. 

V následujících letech vznikla kolem Chronodexu celá online komunita, která se prolíná 

s komunitou kolem takzvaných „bullet journals“. 

Jedná se pouze o jednu z nespočetné řady možností, jak se konfrontovat s realitou toho, čím 

trávíme svůj čas vs. čím bychom ho skutečně trávit chtěli. Obdobné metody time 

managementu se snaží posílit naši orientaci na budoucnost a budoucí cíle, a zároveň i vědomé 

rozhodování o tom, jak jednáme v přítomnosti. Jejich vyplňování na papíře místo v mobilních 

mailto:katka88.kl@gmail.com
mailto:k.havlinova@hotmail.com
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aplikacích na podobném principu nebo digitálních kalendářích, které se často zdají jako 

„efektivnější“ podoba té samé činnosti, by mělo podpořit naše vědomé prožívání přítomnosti. 

Při používání Chronodexu se snažíme uvědomit si většinou každou hodinu nebo půl hodinu, 

co jsme právě dělali, a zanést si tuto činnost upřímně do grafu, což může prokrastinujícího 

člověka vytrhnout ze stavu, ve kterém „čas utíká, ani nevím jak“, např. když začneme hrát 

videohru nebo číst články na Wikipedii a „najednou“ jsou dvě hodiny ráno. To je první funkce 

Chronodexu, která mi osobně přišla nejužitečnější. Na druhou stranu by nám večer nebo i na 

konci týdne zkompletovaný Chronodex měl podat přehled o tom, čím jsme za dané období 

strávili nejvíc času, a díky přehledné podobě připomínající koláčový graf lze podíl jednotlivých 

činností lépe odhadnout než např. v různých obdélníkových kalendářích nebo tabulkách. Díky 

kruhovému uspořádání vzniká kolem ústředního grafu pro každý den další prostor na 

poznámky, myšlenkové mapy, vyznačování několika událostí nebo činností současně, a další 

kreativní využití této jednoduché šablony. 

 

Intervence (1 týden) 

1. Stáhněte si šablonu Chronodexu na aktuální období (případně upravené 24hodinové 

varianty „SpiroDex“ nebo „DoubleDex“, základní princip je u všech stejný). Vytiskněte 

si je na formát A4 a vložte/nalepte si je do diáře nebo sešitu, který budete mít každý 

den u sebe. 

2. Každou celou hodinu si do Chronodexu zaneste (barvami, šrafováním, poznámkami), 

co jste právě dělali, buď po 15 nebo 30minutových úsecích. Co přesně chcete sledovat 

(učení, práce na určitém projektu, self-care… a čas strávený prokrastinací různého 

druhu), je vždy individuální podle potřeby. Není třeba to přehánět s množstvím 

různých barev. 

3. Každý večer si pro sebe krátce zhodnoťte, jak se vám dařilo trávit čas a kde máte 

potenciál ke zlepšení. (Nejen ve smyslu maximalizace trvání produktivních činností, ale 

i jejich vyváženosti s osobním životem, přiměřených přestávek při práci, aj.) 

4. Na konci týdne vyhodnoťte tuto aktivitu písemně a zamyslete se nad tím, jestli se vám 

díky ní nějak změnilo vaše osobní vnímání času. Pokud je pro vás tato metoda přínosná 

a není příliš omezující, lze v ní podle potřeby pokračovat další týden, měsíc nebo i déle. 

Příklady a alternativní varianty: 

- http://www.timehackers.io/chronodex-review/ 

- https://myinnercreative.com/chronodex-and-spirodex-bullet-journal-layout/ 

- https://www.abetterdesk.com/blog/2015/11/30/the-chronodex-and-my-search-for-

sanity 

- http://kentfromoz.blogspot.com/2013/05/introducing-spiraldex-visual-mapping.html 

 

https://scription.typepad.com/blog/2019/06/chronodex-weekly-planner-jul-dec-2019-released.html
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15 minut plánování  

Anežka Jadlovská (jadlovska.anezka@gmail.com) 

Každý den si najít 15 minut na plánování, nejlépe každý den ve stejný čas, abych si tím 

vytvořila zvyk. V rámci těchto 15 minut si sednu, připravím si pohodlné nerušené prostředí 

(vypnu připojení, zvuk na mobilu, zavřu se do pokoje nebo si dám sluchátka a ostatním řeknu, 

ať mě chvíli neruší). Vezmu si papír, kam si napíšu tři úkoly na druhý den (papíry si připravím 

dopředu, aby měly stejný formát a abych nemusela každý den řešit, na co si napíšu úkoly). 

Mezi ty tři úkoly zařadím povinnosti, které musím udělat, mohou to být i maličkosti, jako 

poklidit pracovní stůl, vychutnat si oběd, jít s kamarádkou na kávu nebo přečíst jednu stránku 

knížky. Mezi tyto tři úkoly zařadím také jeden, který mě bude bavit. Až si zvyknu dělat tři 

úkoly a nebude pro mě problém si na ně najít čas, počet úkolů budu postupně zvyšovat. Ale 

budu myslet na to, aby to bylo reálné, abych si nenasadila povinností víc, než je možné udělat, 

což osobně dělám často. Proto je důležité začít s menším počtem úkolů, aby mě to neděsilo. 

Na druhou stranu kartičky si napíšu pár úkolů, které nejsou v té době tolik urgentní. Když je 

udělám, může to přinést víc radosti, pocit většího úspěchu. Nebo tyto činnosti můžu dělat v 

rámci prokrastinace. Osobně chci zahájit tento systém plánování a chtěla bych to takto: jeden 

úkol do školy, jeden úkol v práci a třetí úkol pro sebe, pro radost. A mezi ty nepovinné něco 

méně důležitého do školy nebo nějakou činnost pro domácnost, třeba uklidit stůl, vyprat a 

podobně. Pokud se člověk rád boduje, tak je vhodné, aby si po splnění úkolu připočetl jeden 

bod, pokud úkol nesplní, tak odečte. I to může mnohé motivovat. Na závěr týdne si spočítat, 

kolik bodů je splněných a když si dám odměnu po určitém počtu bodů, tak se odměnit. 

Papírky s úkoly bych nevyhazovala – můžu se pohledem na ně ohlédnout na uplynulý týden a 

vyhodnotit, jak se mi vedlo. Zpětná vazba je také důležitá a člověk pak může přijít na to, co 

mu jde líp a co hůř a ví, na co se příště více zaměřit.  

 

Plán celého týdne 

Kateřina Malcová (katka.malcova@seznam.cz) 

 

Intervenci jsem zaměřila na správné a efektivní rozvržení času s cílem uspokojit všechny 

faktory, které mohou být příčinami vzniku akademické prokrastinace. Mezi tyto faktory bych 

zařadila nejen averzi, nezaujatost, lenost nebo časovou vzdálenost k danému úkolu, ale také 

vliv ze strany přátel, práce, partnera/partnerky, rodiny.  

Nejprve si na chvíli sedněte, vezměte tužku a papír a do středu papíru napište slovo 

„prokrastinace“. Dále se zamyslete a okolo tohoto slova napište vše, co je jeho nejčastější 

příčinou.  

Nyní se znovu zamyslete. Dají se příčiny Vaší prokrastinace vyřešit lepší organizací času? 

Pokud ano, pokračujme dál.  

mailto:jadlovska.anezka@gmail.com
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Často náš při studiu ovlivňuje neustálý chaos. Máme spoustu povinností, které musíme 

zvládnout, a to nejen do školy, ale i do práce, cestování za rodinou přes různé kouty ČR, 

zvládání zájmů, ale i vymezení času pro naše partnery/partnerky apod. V tomto koloběhu se 

člověk velmi snadno zamotá a často poté upadá do úzkosti a následné prokrastinace určitého 

úkolu, který není schopný časově stihnout. 

Vyhraďte si celý týden od pondělí do pátku. Tento týden si naplánujte předem na papír včetně 

pevných časových závazků jako je právě práce nebo škola – i když máte flexibilní práci, snažte 

se udělat nějaký rozpis, podle kterého se budete řídit. Zapracujte do těchto závazků i nový 

pevný časový režim vstávání, co nejvíce brzo ráno a ve stejnou dobu. Snažte se nastavit 

pravidelnou dobu vstávání i přes víkend, i když se bude lišit od všedních dnů. Rozvrhněte si čas 

na zábavu – zařaďte pravidelný sport, nebo jinou zájmovou aktivitu, nejlépe v časy, kdy ji 

nebudete nuceni rušit. Zahrňte zde i prostor pro aktivitu, kterou jste dlouho odkládali, ale 

která Vás láká. Rozvrhněte si čas, který budete naplno trávit se svým partnerem/partnerkou 

a se svojí rodinou – stanovte si zde určitou kapacitu, abyste byli schopni najít prostor i pro 

povinnosti, které se týkají studia na Vaší VŠ. Tyto úseky si vymezte a neplánujte do nich nic 

jiného, pokud to nebude přímo nutné. Všechna tato pravidla zapracujte do písemného plánu, 

který mějte vždy k dispozici na očích.  

Zhodnoťte Váš týden. Jak se Vám vstávalo? Dal Vám pevný režim konečně pocit naplnění 

každého dne? Věříte, že pevný týdenní režím zabrání nechtěné prokrastinaci? Pokud ano, 

implementujte to na pravidelné bázi a buďte na sebe přísní, když víte, že to bohužel jinak 

nejde. Uvidíte, jak si nakonec pravidelný režim osvojíte, a posléze už si spoustu věcí časem 

zautomatizujete. 

 

SMART cíle, vzory a plánování podúkolů 

Hedvika Nová (heda.nova@seznam.cz) 

 

Nejlepší je podívat se pravdě do očí, a když se tak opravdu stane, nehroutit se ze zjištění, že 

ano, já prokrastinuji, ale snažit se vymyslet reálný plán, jak tuto nechtěnou činnost co nejvíce 

omezit. 

První krok k úspěšnému a včasnému dosažení cíle (případně cílů) je uvědomit si své 

požadavky a priority. Je vědecky dokázané, že cíle, kterých my sami chceme opravdu 

dosáhnout, jsou při plnění mnohem reálnější než ty, které nám vytyčil někdo jiný. 

Doporučuji napsat si tento cíl (či cíle) na kus papíru. Už jen tím je člověk zhmotní a najednou 

se stanou reálnějšími a představitelnějšími. Na papír si napíšeme cíl a konkrétní datum, do 

kdy bychom věc chtěli splnit. Je vhodné si také připsat ke konkrétnímu cíli magickou zkratku 

SMART, tedy uvědomit si, jestli náš cíl je doopravdy S – specifický, konkrétní (Specific), M – 

měřitelný (Measurable), A – dosažitelný (Achievable), R – realistický (Realistic) a T- 

termínovaný (Timed). Ke každému písmenku si napišme i konkrétní příklad z našeho cíle.  

Velmi důležité je si uvědomit, že ačkoliv vypadá náš cíl sebevíc komplikovaně a nedosažitelně, 

není tomu tak. Dokud se nevymaníme z tohoto přesvědčení, nejde moc dělat. Proto je potřeba 

mailto:heda.nova@seznam.cz
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si uvědomit, že toho díky své šikovnosti, píli, a hlavně vytrvalosti mohu dosáhnout. Já osobně 

vidím jako vhodnou motivaci i představit si někoho známého, uznávaného či naše prarodiče. 

Tito všichni mohou být naším motivátorem a důkazem toho, že když se jen trochu chce a 

člověk vytrvá, přinese nám naše snaha růže. Ať už to přeneseme na cestu jejich kariérního 

růstu nebo na to, jak dokázali vydržet 60 let s jedním člověkem v manželství.  

Máme-li pojmenovaný, konkretizovaný a datovaný cíl, napišme si alespoň pár postupných 

„mezikroků“. Jestliže máme 14 dnů na splnění cíle, rozepíšeme si na každý den část našeho 

úkolu a nesmíme zapomenout ani na odměny. Je jen na nás, jaký druh odměny si zvolíme, 

jestli to bude jeden díl našeho oblíbeného seriálu, či kousek dortu. Doporučuje se však tyto 

odměny nevázat na druhé osoby, protože ty nemusí mít vždy v čase naší odměny volno.  

Pak přichází ta horší část – realizace vytyčeného plánu. Je vhodné určit si i přesný čas, kdy 

podúkoly vedoucí k našemu cíli budeme plnit. Nejen, že se na tento čas psychicky připravíme, 

ale máme tu výhodu, že si jej můžeme předem naplánovat a vnitřně se s ním smířit. Když 

nastane „TA“ chvíle, doporučuji vypnout mobil, nechat jej v jiné místnosti, připravit si i sklenici 

vody a doopravdy se zavřít na místě, kde se nám dobře pracuje a přemýšlí. Pracujeme-li na 

notebooku, zavřeme všechny lišty a záložky, které by nás mohly rozptylovat (včetně 

Facebooku a mailu). Pak už nám nic nebrání začít plnit našich například „45 minut soustředění 

a práce“. 

 

Virtuální to-do listy 

Lucie Růthová (Lucie.Ruthova@gmail.com) 

Můj tip je mít všechny své povinnosti stále na očích, abychom neplýtvali svým drahocenným 

časem. Já je mám vypsané na lístečkách na ploše notebooku a v aplikaci Do! v telefonu. 

Lelkování nad to-do listem 

Lucie Růthová (Lucie.Ruthova@gmail.com) 

Téměř pravidelně čtu web od Forbesu Jak být lepší. Tam se každý den objeví jeden článek 

s různými tipy. Často je tam den věnovaný prokrastinaci. Utkvěl mi v hlavě článek, kde bylo 

napsáno, že prokrastinace nutně nemusí být špatná, protože ji můžeme využít k něčemu 

dobrému.  

Co pomáhá mně je úplně obyčejný list papíru. Když dělám činnosti, u kterých se nejvíce ubírám 

k prokrastinaci, tak často sedím za notebookem u psacího stolu. Na telefonu mám zaplou 

aplikaci Saplingy, a proto nemohu používat telefon (na mnou zvolený časový úsek). Vedle 

notebooku mam papír, kde mám poznamenaný všechny své úkoly a povinnosti, věci nad 

kterýma musím přemýšlet.... a pod ním mám prostor na poznámky. Když na něčem pracuji 

na notebooku a cítím, že jsem unavená a  chtěla bych dělat něco jiného nebo jen chytat lelky, 

mým očím neunikne plný to-do list a začnu si ho pročítat a přemýšlet. Na chvilku si nad ním 

odpočinu a do poznámek si připíšu své nové nápady. Mám radost, že jsem svůj čas úplně 

nezabila a zpět se zkusím věnovat své původní činnosti. 

mailto:Lucie.Ruthova@gmail.com
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III. Sebepoznání, vnitřní motivace a sebekoučování 
 

Seznam hodnot  

Anežka Jadlovská (jadlovska.anezka@gmail.com) 

První nejdůležitější věcí je, abychom si vytvořili vlastní hodnoty, priority. Dobrý způsob je, 

napsat na papírové kartičky svoje hodnoty, na čem nám záleží. Například štěstí, spokojenost, 

zdraví, sport, vztahy, mít klid, práce, škola, přátelství, partner, rodina, peníze apod. První 

seřazení je jen pro orientaci a je dobré se k tomu ze začátku vracet častěji. První dva měsíce 

bych i doporučila si na to sednout jednou týdně. Po čase termín prodlužovat a od doby, kdy už 

se pořadí hodnot moc nemění, stačí třeba jednou za několik měsíců. Když mám tedy seznam 

priorit, je vhodné si je sepsat na viditelné místo, například do kalendáře, diáře, nebo si jej 

dát na plochu počítače či mobilu nebo vyvěsit na nástěnku. Podle tohoto seznamu se pak 

budu řídit při rozhodování nebo když ke mně přijde nějaký úkol a v podobných situacích. Ve 

chvílích, kdy mám dilema, se sama sebe zeptám: Je to, co mám teď dělat, v souladu s mými 

základními hodnotami? A podle toho se zařídím. Když ovšem dojde k situaci, kdy se mám 

rozhodnout na základě dvou hodnot, které jsou těsně vedle sebe a nevím, jak se rozhodnout, 

je dobré si hodit mincí. Protože pokud padne strana, se kterou poté jsem spokojená a chci to 

udělat, tak to udělám a je vše v pořádku. Pokud padne druhá strana mince a mám pocit, že 

bych stejně měla udělat tu věc, která byla na první straně mince, udělám tu první věc. Budu se 

řídit prvními pocity. Protože ty mi ukazují, co je pro mě nejdůležitější. Když o tom začnu víc 

přemýšlet, najdu spoustu výmluv, abych udělala tu druhou věc, i když mi to pocitově 

nepřipadá správně.  

 

Vyšší cíle a ideály 

Vladislav Šťastný (v.stastny1998@gmail.com)  

Další možnost, jak bojovat s prokrastinací, podle mě je, zafixovat se na určitý druh motivace, 

který je dostatečně silný. Když někdo nemá konkrétní životní cíl, nebo objekt úcty který 

obdivuje a ke kterému se chce přiblížit, nebo je bez idealistického základu v srdci a vnímá svět 

jen jako místo bez smyslu, pak je jasné, že motivace k překonání prokrastinace bude 

minimální. Potřeba zvládnout včas náročné a nudné úkoly musí obnášet také dostatečně 

silnou motivaci nebo přesvědčení. Když člověk bude silně odhodlaný k nějakému cíli nebo 

myšlence, snáze se dokope ke zhotovení menších a nudných úkolů, protože ví, že konec jeho 

cesty bude ten, který si vysnil. K něčemu podobnému se dle mého názoru nejlépe hodí jasně 

daný harmonogram s rozpisem úkolů. Mně osobně pomáhá tento boj s prokrastinací 

překonat. Vím, že když si rozfázuji všechny své úkoly dopředu tak, abych se ve výsledku příliš 

nenadřel, mohu se věnovat usilovně úkolu pouze v daný čas, a zbytek dne mohu být v klidu, 

protože mám jistotu, že je o vše postaráno. Samotné provedení už je dle mého názoru také 
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spíše na každém z nás. Držím se toho, že nejdůležitějším úkolem je stanovit si motivaci. Jasně 

stanovená a opravdu silná motivace je první a nejlepší krok k vyřazení zlozvyku prokrastinace 

ze života jednou provždy.  

 

Sám sobě koučem 

Dominik Fojtík (fojtik.dominik@gmail.com)  

Jak uvádí Whitmore (2004, s. 18) koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak 

maximalizovat jeho výkon. Spíše, než by něčemu učilo, pomáhá se učit. Z této teze vychází i 

následující technika, která má jedinci pomoci se dozvědět více o své vlastní prokrastinaci se 

vším tím, co s sebou přináší a nad čím se člověk běžně nezamýšlí. Tato technika pracuje s 

předpokladem, že předtím, než se člověk začne s prokrastinací aktivně vypořádávat, musí ji 

nejdříve podrobně poznat. Pomocí otázek uvedených níže se jedinec pokusí detailně 

zamyslet nad svojí vlastní prokrastinací, formuluje odpovědi na dané otázky a sepíše si je.  

- Proč prokrastinuju? (Popiš důvody tvé prokrastinace.)  

- Kdy prokrastinuju? (Napiš konkrétní časy, kdy a v jakých chvílích prokrastinuješ.)  

- Kde prokrastinuju? (Popiš místa, kde prokrastinuješ.)  

- Jak prokrastinuju? (Popiš aktivity, pomocí kterých prokrastinuješ.)  

- Co spouští moji prokrastinaci? (Zamysli se nad aspekty, které tvoji prokrastinaci spouští.)  

- Co mi prokrastinace přináší? (Popiš výhody, které ti prokrastinace přináší.)  

- Co mi prokrastinace bere? (Popiš, co díky prokrastinaci ztrácíš kromě času.)  

- Jaké další důsledky má moje prokrastinace? (Popiš, zda tvá prokrastinace ovlivňuje i někoho 

dalšího a na co všechno ve tvém životě působí, co ovlivňuje.)  

- Jak se cítím před, během a po prokrastinaci? (Popiš své pocity, které cítíš před prokrastinací, 

během prokrastinace a po prokrastinaci.)  

- Chci prokrastinovat? Proč ano, proč ne? (Popiš, zda chceš prokrastinovat a odůvodni, proč 

ano/proč ne.)  

 

Druhá část této techniky je již zaměřená na zvládnutí konkrétního cíle. Touto druhou částí je 

adaptovaný koučovací model zaměřený na řešení zvaný Reteaming, neboť dle Furmana a 

Aholi (2007, s. 7), kteří tento model vymysleli, jde o metodu, která může pomoci jednotlivcům 

… ke změnám k lepšímu pomocí podpory při stanovení cílů a rozvíjení motivace a spolupráce 

nutné k jejich dosažení. Tento koučovací model sestává z 12 kroků, které jsou v této technice 

upraveny pouze do desíti tak, aby sloužily pro zvládání prokrastinace při plnění konkrétního 

cíle.  

1) Popiš své směřování, svoji vizi, čeho chceš dosáhnout.  

2) Urči si konkrétní cíl, kterého chceš dosáhnout (cíl musí být časově ohraničen maximálně 1 

rok, ale může to být i cíl na kratší období, např. měsíc).  

3) Zamysli se nad přínosy cíle, popiš, co ti splnění cíle přinese.  
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4) Zamysli se nad tím, zda je cíl v souladu s tvým směřováním. Pokud ne, sepiš si, proč chceš 

cíle dosáhnout. 

5) Zamysli se nad podobným či o něco menším cílem v tvé minulosti. Popiš, jak jsi ho dosáhl.  

6) Představ si první další krok, který uděláš k přiblížení se cíli.  

7) Zhodnoť, v čem je cíl výzvou a co může být překážkou pro jeho nedosažení.  

8) Popiš, proč lze v dosažení cíle věřit.  

9) Zamysli se, jak se můžeš připravit na možné překážky.  

10) Reflektuj své drobné úspěchy, dokud nedosáhneš cíle.  

 

Výše uvedená technika se jako celek snaží prostřednictvím lepšího sebepoznání zaměřit na 

vnitřní motivaci jedince a uvědomění si vlastních zdrojů pro zvládání konkrétních cílů, a tak 

lépe zvládat prokrastinaci. 

 

Hříšný seznam 

Lucie Kuželová (lucka.kuzelova@gmail.com) 

Jedním z nejdůležitějších faktorů v prevenci prokrastinace a ve schopnosti jejího zvládání je 

dle Kachgala a kol. (2001) sebeuvědomění – je potřeba, aby byl jedinec sám schopný 

identifikovat překážky, které mu brání v práci. Mnou zvolená intervence se opírá o myšlenku 

„hříšného seznamu“, která je popsána v Programu antistresové intervence pro studenty 

vysokých škol (poradna 3.lékařské fakulty). Hříšný seznam si vytváří každý člověk individuálně 

na základě zkušeností s vlastní prokrastinací –  intervenci tedy předchází pozorování, při 

kterém jedinec zjistí, jaké faktory ho odrazují od práce, v jakých situacích práci odkládá, co 

dělá špatně. Seznam faktorů pak jedinec má při práci neustále před sebou a pokouší se jich 

vyvarovat. 

Osobně na sobě pozoruji, že mi největší problém působí začít s prací poté, co jsem si po 

příchodu domů dovolila vypnout. Tímto problémem se zabývá také Newport (2016), který 

píše, že následkem toho, že se nám po příchodu domů nechce nic dělat, strávíme pak každý 

večer u počítače, mobilu či televize. Takové situaci může dle Newporta pomoci dobré 

rozplánování času, přičemž budeme mít čas jasně stanovený na práci a čas vyhrazený na 

odpočinek.V naší intervenci si tedy každý den bezprostředně po příchodu domů vyhradíme 

30 minut, které budeme věnovat ničím nerušené práci. V tomto čase také použijeme 

připravený Hříšný seznam a pokusíme se alespoň v těchto 30ti minutách vyvarovat všech 

bodů, které jsme v seznamu zmínili. Čas může sloužit klidně také k pouhému naplánování 

dalších aktivit, které chceme udělat. Dalších 30 minut budeme pak věnovat vědomému 

odpočinku.  

Díky této intervenci budeme každý den věnovat minimálně 30 minut práci. Zároveň je možné, 

že nás tato práce nastartuje a povzbudí k další práci, kterou budeme po určeném odpočinku 

moci vykonat. 
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Silné stránky 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Klára Fišerová (fiserovaklaraa@gmail.com)  

Ještě než si vytyčíme své cíle, je užitečné udělat si přehled o vlastních silných stránkách 

v dotazníku VIA Survey. Vycházím z poznatku, že když se člověk alespoň jeden týden soustředí 

na své přednosti a vědomě jich užívá, je následujícího půl roku mnohem šťastnější. Také si 

myslím, že když znáte své silné stránky, mnohem lépe si porozumíte a můžete na základě toho 

upravit své cíle. Když je například vaší silnou stránku schopnost ocenit krásu a vaším cílem je 

začít běhat, můžete si najít nějaké krásné stezky, které při běhu prozkoumáte. Takové ušití cíle 

na míru zvýší pravděpodobnost, že o něj opravdu budete usilovat. 

Tuto techniku můžeme praktikovat i ve skupině, například pomocí sdílení zážitků, při kterých 

jste svou silnou stránku využili. V takovém případě může pozitivně zapůsobit ocenění 

skupinou, která zážitek vyslechne.  Skupina ale může být nápomocná třeba i pro hledání 

dalších způsobů, jak své silné stránky nově rozvíjet, nebo jak jinak je uplatnit pro dosažení 

svého cíle. 

 

Vystoupení ze situace 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Anežka Vondrášková (aja.von99@gmail.com)  

Myslím si, že prokrastinace nemá silný racionální základ a že se jedná o spíše emočně založený 

proces. To, co nám může pomoci začít ve chvíli emočního zaplavení přemýšlet racionálně , je 

vystoupit na chvíli z dané situace. Zastavit se a přemýšlet. Právě v tom spočívá moje 

intervence. Často to sama používám, i když nezáměrně. Nejde o nic komplikovaného, ale i to 

je důležité. Pravý čas na aplikaci tohoto opatření je během činnosti, o které víte, že byste ji 

dělat neměli. Nejprve prostě zastavte danou činnost a nedělejte nic. Můžete se podívat před 

sebe nebo si zavřít oči. Už v tomto momentě můžete přestat, protože si uvědomíte, že 

nechcete v činnosti pokračovat, jindy to trvá déle a je potřeba se nad tím víc zamyslet. Druhým 

krokem je zeptat se sebe, co děláte. Pojmenujte přesně to, co děláte a položit si můžete i tyto 

otázky: 

Proč to dělám? 

Je to něco, co potřebuji dělat? Co chci dělat? Užívám si to? 

Tento postup by vám měl pomoci vystoupit ze situace. Vyžaduje určitou vnitřní sílu vůbec 

takový dialog se sebou zahájit, stejně tak i potom s aktivitou přestat. 

Při vedení takové rozpravy si někdy uvědomím, že něco odkládám nebo prokrastinuji, ale 

přesto v tom pokračuji. V lepších dnech jsem schopná si uvědomit, že to co dělám dělat nechci 

nebo nepotřebuji a naopak potřebuji dělat něco jiného. Pomáhá mi to ovládnout své emoce 

v dané situaci a převzít kontrolu nad svým jednáním. 
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Hra na hrdinu 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Štěpán Dobeš (mastr3105@seznam.cz)  

Můj návrh spočívá v pokusu stát se na chvíli svým vlastním hrdinou, i kdyby to znamenalo 

vydat se úplně opačným směrem. Pokud o sobě vím, že jsem schopný dokonalé lenosti, měl 

bych si uvědomit, že jsem také schopný stát se opakem, vyjdeme-li z toho, že jsem po 

biologické stránce téměř totožný s ostatními lidmi kolem mě (a nakonec ani po psychické 

stránce to není propastný rozdíl). Pokud mám kolem sebe úspěšné lidi, můžu zkusit 

napodobovat jejich jednání a poté převzít ty jeho prvky, které mi nejvíce sedí a mohly by mi 

pomoci vést vyváženější život. Pokud jsem v depresi či prožívám úzkosti, můžu se inspirovat u 

těch, kteří jsou spokojení, a zkusit pochopit, jak nazírají na svět. Kousek po kousku bych si měl 

zvykat na myšlenku, že se mohu stát lepším, ať už se to týká čehokoliv. Měl bych si uvědomit, 

že zdroj spokojenosti nepramení nutně ve volnočasových činnostech (jak jsem se já sám 

v určité fázi zpomalení ve svém životě domníval), ale spíš v převzetí zodpovědnosti za sebe a 

svou budoucnost. 

Měli bychom se tedy zaměřit na to, kým bychom se měli stát, aby se nám práce dařila. K tomu 

doporučuji tento postup: jít spát brzy, dosyta se vyspat a se zazvoněním budíku vstávat už jako 

bychom tou osobou byli. Hrát prostě úspěšného hrdinu z dramatu. Měli bychom taky začít 

den plněním úkolů, do kterých se nám vůbec nechce. K tomu podle mě pomáhá, když si 

vytvoříme příjemné prostředí, které bude uklizené a dobře zorganizované. K dispozici bude 

například čisté nádobí, abychom tím později neztráceli čas. Energii bychom měli zaměřit ne na 

vypočítávání nepříjemných okolností, ale na potěšení ze hry na hrdinu. Je přitom dobré 

pozorovat, jak se věci díky naší aktivitě mění. Pokračovat bychom měli tak dlouho, dokud se 

necítíme unavení. I pocit únavy z odvedené práce může být odměňující. Potom se můžeme 

začít věnovat odpočinku a užívat si, že je hotovo víc, než bylo dřív. Důležité je nemyslet na 

práci, naopak nahradit tyto myšlenky pomyšlením na vizi úspěšného procesu. S touto 

představou v hlavě bychom měli jít spát a druhý den to celé zopakovat. Stěží můžeme 

dosáhnout velkých cílů, když nezvládáme ty malé, jako je uklidit si pracovní stůl. Tím, že 

začneme těmito drobnostmi si usnadňujeme cestu k těm nejpodstatnějším záležitostem, 

k produktivitě, iniciativě a kreativitě. 

 

Volné psaní s lektorem 

Klára Sotonová (sotonova.k@email.cz) 

 

Nejprve lektor seznámí s pravidly volného psaní: 

- píše se po celou stanovenou dobu 

- píše se vše, co účastníka k tématu napadá 

- píše se souvislý text (ne hesla a body) 

mailto:mastr3105@seznam.cz
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- k již napsanému se nevrací 

- píše se vše, co se honí myslí, a to i pomocné věty jako: Jak bych teď mohl/a pokračovat? 

nebo Zrovna mě nic nenapadá. atd. 

- nehledí se na pravopis a stylistickou úpravu 

 

Dále lektor zadá účastníkům téma či otázku, nad kterými se během psaní mají zamýšlet, 

související s motivací a prokrastinací.  

Například:  

- Co pro Vás znamená prokrastinace? 

- Jak vnímáte svůj mobilní telefon, co pro Vás znamená? 

- Čeho si na svém životě vážíte, na čem stavíte? 

- Jak vidíte svou budoucnost? 

 

Lektor účastníkům vysvětlí, že to, co napíšou, je jen pro jejich potřebu, pokud to nebudou chtít 

číst ostatním, tak nemusí.  

Lektor před začátkem psaní určí, po jakou dobu se bude psát a tuto dobu všem účastníkům 

řekne před začátkem psaní. Těsně před vypršením vymezeného časového intervalu na tuto 

skutečnost účastníky upozorní. 

Po ukončení psaní si mohou účastníci vyměnit dojmy jak ze samotného psaní, tak z toho, co 

danou metodou zjistili o sobě samém z pohledu k danému tématu. 

 

Distanční podoba: Pokud by lektor danou metodu chtěl použít při distanční výuce, tak je 

potřeba účastníkům někde zpřístupnit celé zadání. A to jak pravidla volného psaní, tak časový 

interval a téma, nad kterým se mají zamýšlet.  

Pro samostatné psaní pak může lektor doporučit využití časovače v mobilním telefonu nebo 

na kuchyňské minutce. Zde si účastník nařídí daný interval a v případě uběhnutí času je 

upozorněn zazněním zvukového signálu. 

Reflexi pak mohou účastníci poslat lektorovi nebo si ji nasdílet při online setkání. 

Pozn. Volné psaní lze samozřejmě v omezené podobě praktikovat i bez asistence lektora. 
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IV. Psychohygiena 
 

Krátká meditace 

Lucie Růthová (Lucie.Ruthova@gmail.com) 

Pokud ztratím koncentraci, tak používám jednoduchou a rychlou meditaci. Zhluboka se 

nadechnu a počítám do 3, poté vzduch v sobě držím a počítám do 3 a poté vydechnu a 

počítám do 3. Pokud ani to nepomůže, tak se zvednu ze židle a zacvičím si pozdrav slunci nebo 

si lehnu ke zdi a dám nohy nahoru. To mě namotivuje a pak vesele dál pokračuji v činnosti. 

Vím, že jsou techniky, kdy se doporučuje dělat po určitém časovém úseku krátké pauzy, ty mi 

ale nevyhovují. Já si dělám pauzu, když cítím, že ji potřebuji. Snažím se naslouchat svému tělu.  

 

Zásady duševní hygieny 

Magdaléna Radimecká (majda.radimecka@seznam.cz)  

Do mého návrhu intervence s cílem zvládání prokrastinace pro studenty na VŠ bych zařadila 

duševní hygienu, jejíž zanedbání může být důvodem prokrastinace, a zároveň se domnívám, 

že studenti jsou rizikovou skupinou co se zanedbání duševní hygieny týče. Proto bych 

studentům doporučila: 1) aktivní odpočinek, u aktivního odpočinku je důležité udělat si 

pohodlí – např. pokud se vydám na túru, vezmu si pohodlné boty nebo oblečení, dále se 

můžeme za aktivní relaxaci nějak odměnit, aktivitu můžeme rovněž dělat s těmi, které máme 

rádi a s kterými je nám dobře a nejdůležitější je vybrat si aktivitu, která nás bude bavit. 2) 

Neméně důležitá je relaxace jako taková, umět odpočívat a dopřát si kvalitní a pravidelný 

spánek. 3) Nezapomínat na pravidelné stravování. 4) Měli bychom si umět udělat čas na své 

myšlenky – na chvíli vypnout veškerou elektroniku, odpočinout si od ní, být pouze sám se 

sebou a se svými myšlenkami. 5) Přijímat své nálady a myšlenky – zkrátka umět si říct, že je 

v pořádku nemít vždy skvělou náladu nebo mít myšlenky, které se nám třeba úplně nelíbí. 6) 

Věnovat volný čas lidem, které máme rádi a s kterými se cítíme dobře, a pokud je to možné 

netrávit čas s lidmi, s kterými nám dobře není. 7) Stanovit si nějaké dosažitelné cíle a ujasnit si 

priority. Dalším dobrým tipem by mohlo být plánování si věcí předem, které nám může 

usnadnit průběh stresových situací a efektivněji využívat čas. 

 

Odpočinek 

Una Sauka (una.sauka18@gmail.com)  

Myslím si, že dost lidí prokrastinuje právě proto, že dostatečně neodpočívají, stále pracují nebo 

se učí a nemají ani chvíli klid. Proto během práce odbíhají k jiným aktivitám, např. používání 

sociálních sítí, nebo jednoduše koukají do zdi, jelikož si přitom mohou alespoň na chvíli 

mailto:Lucie.Ruthova@gmail.com
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„odpočinout“. Proto si myslím, že dostatečný odpočinek by mohl přispět ke kvalitnímu využití 

času a větší koncentraci při práci, což naše cíle činí více splnitelnými. Odpočinkem nemyslím 

pouze válení se na posteli nebo spaní, jelikož každý odpočívá při jiné činnosti. Pro někoho to 

může znamenat např. jízdu na kole nebo vybarvování omalovánek, to záleží na každém. 

 

Kvalitní odpočinek  

Anežka Jadlovská (jadlovska.anezka@gmail.com) 

V rámci plánování dne si rozvrhuji čas na odpočinek.  

Ráda bych se vrátila ke každodenní meditaci, vím, že mi to dělá dobře, jsem pak víc 

vyrovnanější a klidnější. Dozvěděla jsem se o dýchací metodě od Wim Hofa, která by se mohla 

za meditaci také považovat, protože v meditaci je důležitým prvkem to, že se člověk soustředí 

na svůj dech a vše ostatní nechá být. Wim Hof doporučuje 30 až 40 hlubokých vědomých 

nádechů a výdechů, pak zadržet dech, dokud se tělo nepotřebuje nadechnout, následuje 

hluboký nádech a zadržení dechu na alespoň 15 vteřin. A celý proces je třeba opakovat, dokud 

člověk nepocítí „lehký pocit brnění a euforii”. Tělo se okysličí a mysl se zklidní. Funkci meditace 

to splňuje a navíc to prospívá tělu. Zatím jsem zkoušela jen jeden cyklus a i poté je to velmi 

příjemný pocit.  

K odpočinku také patří spánek. Z osobní zkušenosti vím, že pokud spím méně než 6 hodin, 

nejsem pak tolik produktivní a mám horší náladu. A protože jsem balbutik, špatně se mi mluví. 

To znamená vyhradit do denního režimu 6 – 8 hodin spánku.  

A protože vím, že k psychické pohodě přispívá také pohyb, je důležité mezi povinnosti a 

odpočinek, zařadit i aktivní odpočinek – sport. A nejlepší je sport střídat během týdne. Člověku 

se pak nezevšední, když jeden den jde běhat, jiný plavat a za dva dny na jógu nebo do fitka. 

Osobně mi vyhovuje sportovat 3 až 5x týdně.  

  

mailto:jadlovska.anezka@gmail.com
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V. Jiné 
 

Dám si za chvíli 

Una Sauka (una.sauka18@gmail.com)  

Právě kvůli sociálním sítím často odkládáme povinnosti a úkoly, které bychom jinak zvládli bez 

problému a na čas. Bohužel nás tyto rušivé vlivy často brzdí a brání nám ve splnění našich cílů. 

Rada, která souvisí se sociálními sítěmi, mě napadla díky mému tátovi, který se momentálně 

snaží po 40 letech přestat kouřit. Sociální sítě, stejně jako kouření, jsou závislost, se kterou 

není lehké jen tak ze dne na den skoncovat, ale on je důkaz toho, že to jde. Nekouří už měsíc 

a vždy, když má strašné nutkání si jednu dát, řekne si „ dám si za chvíli“ a stále to oddaluje, 

až ho ta chuť nakonec přejde a nepotřebuje už kouřit. Dalo by se říct, že prokrastinuje, ale 

v pozitivním slova smyslu. Stejně tak by se dalo oddalovat používání sociálních sítí, a tak 

prodlužovat čas trávený doděláváním našich seminárních prací či jiných povinností. Jednoduše 

tu chuť vzít mobil do ruky překonat a posouvat na později, díky čemuž se v našich 

povinnostech dostaneme o kus dál. Tím se přiblížíme našemu stanovenému cíli a sociální sítě 

ani jiné mobilní aplikace nám v tom nebudou bránit. Nevím, zdali to u sociálních sítí funguje 

stejně jako u kouření a taky si myslím, že to bude dost individuální, ale řekla bych, že to za 

zkoušku stojí. 

 

Vhodné místo na práci 

Vladislav Šťastný (v.stastny1998@gmail.com)  

Pomáhá mi i místo, kde úkol dělám. U mně osobně záleží hodně na tom, kde zrovna jsem. 

Doma nejsem schopen téměř žádné práce do školy, ale zato např. v knihovně jsem schopen 

celou seminární práci napsat za jeden den v kuse. To však může a nemusí platit u ostatních.  

 

Metoda malých kroků 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Linh Alžbeta Nguyen Thuy (elinh.ng@gmail.com) 

Prokrastinujícím bych obecně doporučila začít malými kroky, které nevypadají tak náročně. 

Pokud chcete vstávat o něco dříve, nastavte si budík jen o 10 minut dřív než obvykle, po pár 

dnech interval o pár minut prodlužte, a tak dále. Radikální změna budíčku z desáté dopoledne 

na sedmou ráno během jednoho dne nás nejspíš moc nevzpruží. Osobně jsem začala tak, že 

jsem si řekla, že budu na svých úkolech pracovat alespoň 10 minut každý den, protože 10 

minut zvládám i ve dnech, kdy se cítím vyčerpaná a do ničeho se mi nechce. Občas se mi po 

mailto:una.sauka18@gmail.com
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uplynutí 10 minut stane, že si řeknu, že to nebylo tak zlé, a že bych mohla pracovat ještě pár 

minut navíc. Takto někdy pokračuji až do dokončení úkolu. 

 

Změna prostředí a vynaložení námahy 

Lenka Přibylová (lencapribylova@gmail.com)  

Jedním z mých prokrastinujích hříchů je uklízení. Jakmile mám přejít na seminární práce ze 

sociologie, vidím prach všude a nepořádek se najednou objevuje snad i tam, kde nikdy nebyl. 

Moje řešení tohoto problému je následující, jděte ven! (do knihovny, kavárny, čajovny...). 

Jakmile vytvořím námahu, abych se oblékla a uvedla svůj vnějšek aspoň trochu na úroveň 

společenského levelu, nemám odvahu všechno to úsilí zahodit a doopravdy se do učení 

vrhnu.  

 

Koučovací centrum při univerzitě 

Nela Navrátilová (nela.navr@gmail.com) 

V zahraničí jsou zcela běžná poradenská centra, která pomáhají studentům s odkládáním 

věcí, proto by bylo velice dobré, kdyby studenti mohli využívat podobnou možnost 

koučinku, který by v nich pomohl vzbudit skrytý potenciál a maximalizovat studentův výkon. 

Zároveň by měl student nad sebou jakýsi „dozor“, který by ho mohl motivovat k plnění podcílů, 

zároveň by společně mohli konzultovat případné nezdary a postupně je odstraňovat. Zároveň 

by průběžně hodnotili situaci, ve kterém se dosažení cíle nachází. 

 

Vystoupení ze stereotypu 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Klára Fišerová (fiserovaklaraa@gmail.com)  

Obecně si myslím, že pro zvýšení motivace na cestě k cíli může být přínosné dělat jednou za 

čas svou vytyčenou aktivitu nějak jinak. Vystoupení z komforní zóny pomáhá mozku fungovat 

lépe a budete se cítit motivovanější. Jednou za měsíc můžete udělat něco vyloženě bláznivého, 

(v případě běhání třeba jít běhat v kostýmu s kamarády, běžet pozpátku) nebo něco pro vás 

osobně nezvyklého (zúčastnit se běžeckého závodu apod.). 

 

  

mailto:lencapribylova@gmail.com
mailto:nela.navr@gmail.com
mailto:fiserovaklaraa@gmail.com


32 
 

VI. Několik návodů postupu při zvládání prokrastinace 
 

Na závěr přidáváme orientační výčet kroků, které jsou podle autorů sborníku pro omezení 

prokrastinace výhodné.  

 

Varianta 1 

Anna Končická (annakonci@seznam.cz)  

1. Uvědomit si, že mám problém s prokrastinací. Nejedná se o příliš těžký úkol, jelikož se 

v důsledku prokrastinace objevuje mnoho nepříjemných doprovodných problémů jako je 

zvýšení stresu, úzkosti či zpracování úkolu pod tlakem a na poslední chvíli. 

2. Začít s prokrastinací vědomě něco dělat. Možná je tento bod jeden z nejtěžších bodů, 

který musíme ve svém úsilí zvládnout. Udělat první krok je vždy těžké, ale pokračovat 

vytrvale v boji s prokrastinací pravidelnými úkony po delší dobu je mnohem těžší. Nakonec 

vždy záleží na daném jedinci, jestli se chce opravdu prokrastinace zbavit a zda má silnou 

vůli. V následujících bodech budou zmíněny jedny z mnoha způsobů, které mohou pomoci 

při zvládání prokrastinace. Jedná se však o metody, které pomohly mně osobně nebo je 

považuji za efektivní. Každý jedinec však potřebuje svůj osobní přístup, kdy zhodnotí, kde 

přesně je problém a jaké metody jsou pro něj účinné. 

3. Začít se učit nový návyk. Pokud je mým problémem psaní seminárních prací nebo dělání 

úkolů do školy obecně, může být efektivní vytvořit si každý den malé školní okénko (např. 

večer). Je potřeba si jasně stanovit cíl, čeho chci dosáhnout (např. každý den po večeři 

budu hodinu dělat věci do školy). Zpočátku si dáváme minimální úkoly, které nám však dají 

základ pro vytvoření daného návyku. Nejdříve si tak můžeme zadávat úkoly jako „po večeři 

si zapnu notebook a vytvořím si dokument s názvem mé seminární práce“ nebo „vyhledám 

jeden zajímavý článek, který se mi bude hodit k psaní mé seminární práce“. Časem si 

zadávám těžší a těžší úkoly (složitost přidávám po malých krůčcích, aby to pro mě nebyl 

příliš velký úkol, který nebudu ochotná splnit), např. „po večeři budu půl hodiny pracovat 

na věcech do školy“ nebo „napíši jeden odstavec seminární práce“ atd. Pokud budu poctivě 

každý den sedat po večeři k počítači a plnit sebou zadané úkoly, po určitém čase se vytvoří 

návyk a nebudu muset vynaložit tolik energie, abych se donutila na školních úkolech 

pracovat. 

4. Vytvořit si „buzer-lístek“ (Ludwig, 2013). S bodem č. 3 by mohl pomoci tzv. „buzer-lístek“. 

Buzer-lístek je poměrně dobrým pomocníkem při kontrole dodržování zadaných podúkolů. 

Jedná se o tabulku, která ve svislém sloupečku sestává ze dní v měsíci a ve vodorovném z 

úkonů, ze kterých si chceme vytvořit návyk. Každý den si pak poznačíme u každého 

zadaného úkolu, zda jsme ho splnili (zelené nebo červené puntíky) a dále celkově 

zhodnotíme plnění zadaných úkolů v daném dni (číslem od 1 – 10 a odpovídajícím barvou 

puntíku). Pro zvýšení motivace se pak můžeme za každý den zhodnocený zeleným 

puntíkem něčím malým odměnit. Pokud budeme svědomitě vyplňovat buzerlístek měly by 

po určitém čase víc a víc převládat v naší tabulce zelené puntíky. 

mailto:annakonci@seznam.cz
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5. Změna prostředí. Mně osobně se poměrně těžko pracuje na věcech do školy doma. 

Pravděpodobně je to tím, že se zde nachází mnoho rušivých elementů, ať už se jedná o 

možnost koukání na televizi, uklízení či hraní si s domácím mazlíčkem. Svoji pozornost tak 

podpořím ideálně změnou prostředí, ve kterém pracuji. Ideálně se jedná o prostředí, které 

nenabízí přílišné možnosti dalšího rozptýlení a veškerá pozornost se tak bude soustředit 

na konkrétní úkoly. Mezi taková prostředí by se mohla řadit knihovna či útulná kavárna, 

výběr však záleží vždy na konkrétním jedinci. 

6. Spojit úsilí s člověkem se stejným či podobným cílem. Sejít se s kamarádem, který má 

zrovna také psát bakalářskou práci a domluvit se na společném postupu při jejím 

zpracováním, může být poměrně vhodnou motivací. Zajisté však musí jít a takovou osobu, 

která je pečlivá a nebude u ní hrozit, že nás bude od práce rozptylovat. Musí to být taková 

osoba, která nás naopak bude motivovat k výkonu. Můžete se pak domluvit, že např. každé 

úterní dopoledne se sejdete v knihovně a budete pracovat každý na “svém úkolu” a poté 

můžete jít za odměnu společně na dobrý oběd. 

 

Varianta 2 

Markéta Borovcová (borovcova.marketa@gmail.com)  

1. Najděte problém a pojmenujte ho. Zjistěte, zda za prokrastinací není jiný problém.  

2. Popište situace, při kterých prokrastinujete, a uvědomte si, které činnosti se vyhýbáte.  

a. Jaké pocity ve vás činnost, kterou musíte udělat, vyvolává? 

b. Jak přesně prokrastinujete? Jakou činností nahrazujete původní úkol?  

c. Jak se cítíte, když si uvědomíte, že prokrastinujete?  

3. Uvědomte si, jak Vaše prokrastinace ovlivňuje lidi ve vašem okolí – spolupracovníky, 

rodinu, přátele, atd.  

4. Pokuste se odstranit rušivé elementy a věci, které vás odvádí od zadané činnosti a 

používáte je k prokrastinaci.  

5. Vytvořte si seznam toho, co je potřeba udělat.  

6. Stanovte si jasný cíl, kdy a jak činnost splníte a naplánujte ji. 

a. Cíl musí být specifický a konkrétní.  

b. Plánujte do nejmenších detailů a činnost si rozdělte do co nejvíce podrobných 

kroků. 

c. Určete, kdy uděláte první krok a prolomíte bariéru. Pro první krok si zvolte co 

nejmenší cíl, který je možný splnit v několika minutách.  

d. Vymezte si, kolik času a kdy přesně se budete aktivitě věnovat.  

- Odhadněte, kolik času vám jednotlivé kroky zaberou a přičtěte k nim 100 

%.  

e. Na konec seznamu dejte něco těžšího, povyšte svůj cíl o kousek výš, než je 

minimum, kterého musíte dosáhnout pro splnění úkolu.  

mailto:borovcova.marketa@gmail.com
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7. Posuňte „deadline“ sami pro sebe o pár týdnů dopředu. Pokud úkol splníte do svého 

deadlinu, pak budete jen čekat na odevzdání. Pokud se to nepovede, budete mít ještě 

dostatek času úkol dokončit.  

8. Naplánujte si čas, kdy budete VĚDOMĚ prokrastinovat.  

9. Odměňujte se za splněné dílčí cíle. Pokud u vás odměňování nefunguje, zkuste tresty.  

a. Požádejte někoho, kdo vám se systémem odměn a trestů pomůže.  

10. Najděte někoho, kdo vás bude podporovat. Ukažte mu své cíle a dílčí úkoly a postupně ho 

informujte o vašich úspěších.  

 

Varianta 3 

Kristýna Volfová (kristyna.volf@gmail.com) 

Chronické odkládání důležitých úkolů na později uvádí člověka do stresových situací a 

frustrace. Jak se tedy prokrastinace vyvarovat? 

Máte mnoho možností. Nejlepší metody jsou ale ty, které si sami vytvoříte, protože si je 

vymyslíte právě v rámci prokrastinace a nebudete mít pocit, že jste nic neudělali. Ve výše 

zobrazené myšlenkové mapě jsou sepsané moje osvědčené metody a způsoby práce mých 

spolužáků, na které se teď společně podíváme trochu blíže. 

1. určit si dobu práce 

a. Měli byste pracovat po takovou dobu, kterou si předem stanovíte. Soustavná práce 

by přitom neměla trvat déle než jednu hodinu (po tu dobu je člověk schopný se 

soustředit).  

2. odpočívat „aktivně” 

a. Během přestávek mezi pracovními bloky nechte mozek odpočinout. Ukliďte umyté 

nádobí, pověste nebo složte prádlo, půl hodinky si zacvičte nebo se běžte projít. 

Tělo načerpá kyslík a mozek bude schopný po pauze opět produktivní práce. 

3. nerozptylovat se notifikacemi 
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a. Při práci mějte vypnutý mobil nebo alespoň wifi a upozornění. Pokud pracujete na 

počítači, nechte si v prohlížeči otevřená jen ta okna, která k práci opravdu 

využíváte.  

4. racionálně si naplánovat denní rozvrh 

a. Předem si do diáře nebo na kus papíru rozvrhněte, co chcete za den stihnout. Úkoly 

si pak můžete průběžně odškrtávat a to je, to mi věřte, skvělý pocit! Dejte si ale 

pozor na to, abyste si do denního rozvrhu nepředepsali moc věcí – musíte být 

racionální. Můžete třeba využít toho, že má vaše práce deadline a naplánujte si ji 

dopředu. Rozepište si den po dni, týden po týdnu, ať se vám nestane, že budete 

mít týden před odevzdáním sotva jednu stránku.  

b. Zároveň se i pokuste si svůj den naplánovat tak chytře, že nebudete přejíždět z 

místa na místo. Nestrávíte tak půl dne na cestách a budete mít více času na svoji 

práci.  

5. pracovat tam, kde není rozptýlení 

a. Pokud se vám nepracuje dobře doma, zkuste si najít kavárnu nebo veřejné 

kancelářské prostory, kde budete mít na práci klid. Mělo by to být místo, kde vás 

nebude znervózňovat neumyté nádobí nebo poloprázdná lednička.  

6. pracovat se svým myšlením 

a. Prokrastinace je pouze stav mysli, se kterým je možné pracovat. To, jak se do úkolů 

nebo životních situací budeme vrhat, můžeme během našeho života změnit. 

Můžeme změnit naše myšlení a naučit se nejdřív dodělat pracovní záležitosti a 

naplánovat si svůj čas produktivně a až potom si udělat čas na ty zábavnější a méně 

náročné věci.  

7. práci si zdůvodnit 

a. Pokud zrovna pracujete na něčem, co vás úplně nenaplňuje nebo je to třeba pouze 

přechodná záležitost, i přesto se ji snažte dělat s co největším úsilím a co nejlépe. 

Nebudete se cítit méněcenní a budete vědět, že jste pro dokončení úkolu odvedli 

tu nejlepší práci.  

 

Varianta 4 

Ivana Račáková (racakoviv@natur.cuni.cz) 

Za úplně první krok v boji s prokrastinací považuji uvědomění si, že s tím máte opravdu 

problém a že ho chcete řešit. Čeká na Vás nepříjemný úkol, do kterého se Vám vůbec nechce 

a už teď víte, že Vám zabere spoustu času? Mně osobně nejvíc vyhovuje velké úkoly rozdělit 

do několika menších a těmi se postupně zabývat. Není to pak takový nápor na psychiku a je 

snadnější například napsat každý večer jednu stránku než za pár hodin napsat celou práci. 

Nejdůležitější ale je setrvat a žádný den z Vašeho plánu nevynechat, protože z vlastní 

zkušenosti vím, že pak už se k tomu velmi těžko vrací a stane se Vám, že budete neustále 
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odkládat dál a dál. Dalším, a podle mě tím nejdůležitějším krokem je mít nějakou motivaci. 

Pro někoho to může být dobrá známka ze zkoušky, nebo postup do dalšího ročníku, ale co si 

budeme povídat, tahle vidina obvykle moc nepomáhá. Takže já osobně doporučuji motivovat 

se věcmi, které máte rádi. Například za každý splněný podúkol si zajdete na výbornou večeři, 

nebo si koupíte tričko, na které koukáte na internetu během Vaší chvilky prokrastinace. Já 

nejčastěji prokrastinuji během zkouškového období jako většina studentů. V tomto případě se 

s prokrastinací vypořádávám po svém. Tato „metoda“ je vhodná pro milovníky zvířat. Učení 

si naplánuji na každý den tak, abych se například hodinu věnovala studiu a dalších patnáct 

minut trávím čas se svým pejskem – hrajeme si nebo se jdeme projít kolem baráku, abych si 

pročistila hlavu. Na tuhle naši společnou chvilku se tak těším, že učení utíká mnohem rychleji. 

 

Varianta 5 

(Přeloženo z angličtiny a zkráceno) 

Linda Szabóová (lindaszaboova@gmail.com) 

Následující seznam kroků vnímám jako pro mě osobně užitečný při boji s prokrastinací a 

myslím, že pro řadu dalších by mohl být též. Doporučuji tedy zvážit tyto tipy: 

1. Pro někoho, jehož úkoly jsou pracovní nebo studijní, je podle mě důležité vědět nejen CO, 

ale i PROČ to CHCI nebo POTŘEBUJI. Když si uvědomíme, že úkoly, na kterých 

prokrastinujeme, opravdu mohou změnit náš život, v budoucnu je snazší vidět i proč 

bychom MĚLI být organizovanější. 

2. Udělat si to-do list na každý den zvlášť a večer ho vyhodit je pro mě účinnější a více 

motivující než vedení klasického diáře. 

3. Je rozhodně potřeba nějak si omezit „zábavu“, kterou prokrastinujeme. Rozhodnutí, jestli 

opravdu potřebujeme zkouknout další díl seriálu nebo si přečíst další článek zcela 

nesouvisející s naším úkolem, nebo nekonečné brouzdání na sociálních sítích, je klíčové. 

Pokud si nevěříme, že dokážeme vůlí tato lákadla ovládnout, je dobré využít pomoci 

druhých nebo vyzkoušet různé blokovací aplikace. 

4. Velmi důležité je stanovit si své cíle. 

5. Sledovat svůj dosavadní postup k cíli (vedení záznamu o tom, co už se podařilo a sdílení 

záznamu s někým) 

6. Připomínat si PROČ – důvody proč o něco usilujeme. 

7. Pokud je to potřeba, stanovit si rutinu obsahující přesné termíny aktivit. 

8. Najít si skupinu lidí, kteří řeší podobné potíže. 

9. Každý večer si připomenout odvedenou práci a zamyslet se, zda bylo možné udělat víc, 

proč se případně tolik nedařilo. 

10. Při potížích s koncentrací je možné nastavit si budíka (na krátké pauzy nebo naopak 

období práce), ideálně ne na mobilu. 

11. Plánovat si také nějaké volnočasové aktivity/zábavu. 

12. Pokud trpíte závislostí (např. na Netflixu, soc. sítích apod.), je lépe vyhledat odbornou 

pomoc. Sepisování to-do listů zkrátka někdy nestačí. 
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