
Kapitola Práce s časem je rozdělena do čtyř dílčích kapitol: Stanovení cílů,
Analýza času, Nástroje řízení času a Předávání odpovědnosti a pravomocí. Plá-
nování vymezuje správné stanovení cílů a postupy, jak cílů dosáhnout.
Analýza času sleduje využití času a zaměřuje se na vyhledávání neefektiv-
ních činností. Nástroje řízení času popisují možné pomůcky pro efektivní
využívání času samotným ředitelem, následující kapitola věnovaná dele-
gování pak předkládá návod, jak zapojit i jeho podřízené.

2.1  Stanovení cílů

Na základě sebepoznání je možné stanovení cílů. Cíl představuje konečný
stav, ke kterému se chceme prostřednictvím určitých aktivit v daných ter-
mínech a za pomoci dosažitelných zdrojů dostat. Termíny jsou důležité
nejen z hlediska práce s časem, ale také z hlediska rozhodnutí danou věc
uskutečnit, a tedy získání určité motivace: „Dejte svým cílům konkrétní ter-
míny, ať se můžete vydat na cestu. A mějte na paměti, že dnes je první den zbytku
vašeho života.“ (Bohoňková, 2010).

Cíle z časového hlediska dělíme na:

a) dlouhodobé,

b) střednědobé,

c) krátkodobé.

Dlouhodobý cíl – představuje vizi našeho snažení v období minimálně tří
let. Tento cíl může být obecnější („být úspěšným ředitelem“), protože bude
konkretizován ve střednědobých cílech, které jsou spojnicí mezi cíli dlou-
hodobými a krátkodobými a obvykle se stanovují na jeden rok. Tyto střed-
nědobé cíle představují milníky na cestě k naplnění vize a musí být ověře-
né pomůckou SMART (smart znamená anglicky chytrý). Písmena ve
slově SMART představují následující:

S – specifický, konkrétně a výstižně stanovený cíl

M – měřitelný cíl, dá se zjistit, zda byl dosažen

A – akceptovatelný cíl, přijatelný pro jedince, který si ho zvolil, případně
pro jeho okolí

R – reálný cíl, splnitelný v daném časovém horizontu s dostupnými zdroji

T – termínovaný cíl, stanovení časových kontrolních bodů pro dílčí cíle
i konečný termín

30

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství



Pokud si zvolíme jako dlouhodobý cíl „být úspěšným ředitelem“, pak
krátkodobý cíl na daný školní rok může znít „přijmout o jednu první třídu
více než v loňském roce“. Tento cíl je konkrétně vymezený (S) a zároveň je
měřitelný (M) – přírůstek třídy vyjadřuje jeho splnění. Přijatelný (A) pro
ředitele jistě je, jako plně kompetentní pracovník umí, může a chce využít
propagační nástroje. Cíl je i uskutečnitelný (R) – narůstající demografická
křivka a další faktory (např. dopravní dostupnost školy) jeho naplnění
umožňují. Termínovanost (T) je daná začátkem následujícího školního
roku, kdy bude v prvním ročníku více tříd než v loňském školním roce.

PŘÍKLAD �
Nově nastoupivší ředitel si jako dlouhodobý cíl v rámci své koncepce rozvoje vytkl omla-
zení a zajištění plné kvalifikovanosti pedagogického sboru. Jako milník si v prvním roce
ve své funkci vymezil získání mladého absolventa oboru anglický jazyk a získání kvalifi-
kace pro jednu vychovatelku. Do jednotlivých měsíců si pak naplánoval oslovení fakult
a jednání se zřizovatelem o možnosti služebního bytu (získání absolventa) a také hospi-
tace u nekvalifikovaných vychovatelek, vytipování vhodné uchazečky a nalezení školy
poskytující vzdělávání mimo pracovní dobu.

Pomůcka SMART ale nemusí sloužit vždy jen k ověření cíle, může poslou-
žit také jako podklad pro jeho správnou formulaci.

PŘÍKLAD �
Řadový pedagog si vytkl jako cíl stát se ředitelem základní školy. Vzhledem ke své dosa-
vadní tříleté praxi si zvolil termín (T) dva roky, který je uskutečnitelný (R) i z důvodu sou-
časné legislativy.

Irma Bohoňková ve své knize předkládá otázky, podle kterých zjistíte, zda
je váš cíl naformulovaný správně. Její testové otázky kromě ověření po-
můcky SMART sledují i motivaci a faktory podporující cíl. Vyhodnocení je
na každém jedinci – spíše než o testové otázky se jedná o otázky k zamyšle-
ní. Zvolte si proto některý ze svých cílů a položte si následující otázky:
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Test č. 2 – Ověření správné formulace cílů (Bohoňková, 2010) �
1) Je váš cíl naformulovaný pozitivně?

2) Jak moc je pro vás důležitý?

3) Je to skutečně váš cíl? Není to cíl někoho jiného?

4) Když se vám podaří cíle dosáhnout, k čemu to bude dobré?

5) Jak poznáte, že jste svého cíle dosáhli? Co bude jinak?

6) Do kdy chcete dosáhnout svého cíle? Kdy na něm začnete pracovat?
Jaké konkrétní termíny máte stanoveny?

7) Je váš cíl reálný? Jak moc si věříte, že ho dosáhnete?

8) Je váš cíl zajímavý? Jak moc se těšíte, že se do toho pustíte?

9) Jakým způsobem jste svůj cíl zaznamenali a zveřejnili?

10) Jak se odměníte, až cíle dosáhnete?

Krátkodobé cíle představují cíle měsíční, popř. denní. Příklad ročního cíle
„přijmout o jednu první třídu více než v loňském roce“ je v měsíčních plá-
nech rozpracovaný do jednotlivých přípravných schůzek, akcí a dalších
činností. Denní cíl konkretizovaný v denním plánu představuje stanovení
schůzek a úkolů na určitý den. Toto plánování se každý den vyhodnocuje,
nesplněné úkoly nebo nerealizované schůzky jsou přesunuty jinam. Na
každý den je vhodné plánovat jen 60 % času, zbytek se využije na náhle ob-
jevené záležitosti.

PŘÍKLAD �
Ředitel školy využívá pro denní plánování klasický denní diář formátu A5. Na každý den je
vyhrazena jedna strana, která je svislou čarou rozdělena na část levou – „časovou“, kde
jsou v časovém sledu zaznamenány jednotlivé schůzky, popř. výuka, a část pravou s úko-
ly na daný den. Někdy jsou úkoly očíslované nebo barevně zvýrazněné podle důležitosti.
Tento denní plán si připomíná ředitel cestou do práce a vyhodnocuje ho naopak cestou
z práce (vlak jako vhodný dopravní prostředek se dokonale osvědčil). Nesplněné úkoly
jsou přesouvány na další dny.

Cíle by měly být pozitivní a motivující, přitom motivace může vznikat i na
základě stimulace, tedy vnějšího působení.
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ZAMYŠLENÍ �
Podle platné legislativy musí ředitel školy pro výkon své funkce plnit určité vzdělávání –
jedná se tak o vnější stimulaci. Pokud se ale na základě tohoto vnějšího tlaku ředitel školy
začne vzdělávat i ve větší míře a toto vzdělávání si vytkne jako svůj vlastní cíl, stimulace
se změní na motivaci a cíl se stane vnitřní odpovědností. A vnitřní přesvědčení vede vždy
k cíli snadněji než vnější tlak.

Motivačním prostředkem může být i písemné zaznamenání cíle a jeho
konzultace nebo prosté oznámení někomu dalšímu. Mít cíl neustále na
očích vede k jeho postupnému naplňování dílčími kroky a vědomí, že o cíli
ví někdo další, vede k jeho splnění – selhání v očích někoho jiného je pro
mnohé horší než zklamání sebe sama.

V poslední době se v odborné literatuře objevují tvrzení, že není vždy ne-
zbytně nutné být orientovaný pouze na cíl (výsledek), možné je sledovat
i výkon, tedy průběh cesty vedoucí k cíli, neboť „Nejdůležitějším měřítkem
úspěchu je náš dobrý pocit z vlastního výkonu.“ (Bohoňková, 2010). Pokud se
ředitel školy orientuje pouze na výsledek, má celou činnost více pod kont-
rolou a cíl je snadněji dosažitelný. V případě orientace na průběžný výkon
se uplatňuje kreativita, která je určitě více motivační, ale nemusí vždy vést
k cíli.

PŘÍKLAD �
Ředitel školy v malé vesnici si jako úkol vytkl zavedení doplňkové činnosti – stravování
cizích strávníků. Pro splnění cíle začal objíždět své kolegy a sbírat zkušenosti, účastnil se
i několika vzdělávacích kurzů. Získal pro tuto činnost i živnostenské oprávnění, bohužel
přecenil zájem lidí na vesnici – stravování se nakonec nerozběhlo. Nicméně při návště-
vách kolegů objevil ředitel i další možnosti pro rozvoj své školy, např. podal s jinou ško-
lou návrh na zajištění speciálního pedagoga. Cíl sice naplněn nebyl, ale v rámci cesty ře-
ditel vytěžil další zkušenosti vedoucí k posunu školy.

Petr Ludwig ve své knize dokonce tvrdí, že „motivace cíli sice funguje, ale ne-
přispívá k dlouhodobé spokojenosti“ (Ludwig, 2013). Na dosažený cíl si člověk
rychle zvykne a dále mu nepřináší uspokojení.
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PŘÍKLAD �
Ředitel menší školy ve velkém městě usiloval z důvodu nedostatku prostor o sloučení se
sousední školou, jejíž ředitel odcházel do důchodu. Zisk další budovy by umožnil otevřít větší
počet prvních tříd, popř. přípravnou třídu, a i po odchodu žáků na osmiletá gymnázia by zů-
stal dostatečný počet žáků na druhém stupni. K tomuto cíli se hodně upnul, připravil podrob-
nou koncepci rozvoje sloučené školy, své záměry projednal i se zřizovatelem. Sloučení se
podařilo, cíl byl splněn a ředitel měl pocit naplnění, ale najednou žádný výhled do budoucna.

Petr Pacovský je ve svých názorech na motivaci cíli ještě tvrdší: „Cílové plá-
nování na úrovni osobnosti je ale spíše stresujícím faktorem než osobní posilou.“
(Pacovský, 2006). Orientace na cíle odvádí pozornost na budoucnost a pří-
tomnost se často nebere v úvahu – obvykle se objevují tvrzení: „Začnu až
zítra.“ Navíc má člověk tendenci stanovit si cílů více a jejich naplnění bývá
často i nereálné.

Tedy stanovit, či nestanovit cíle? Stanovení cíle je důležité, neboť jak pravil
filozof Lao-c´: „Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý.“ (Bohoňková,
2010). Úplně bez cílů být ředitel školy nemůže, ale je vhodné kromě stanove-
ní dlouhodobých cílů určit i milníky – drobnější, snadněji dosažitelné cíle
a využívat pro svůj rozvoj cestu k jejich naplnění. Nesplněné milníky nebo
chyby nebrat jako selhání, ale jako poučení pro další volbu cesty nebo cíle.

ZAMYŠLENÍ �
Někteří z ředitelů absolvovali více konkurzů, než byli jmenováni do své funkce. Jeden či
dva neúspěšné konkurzy ale také způsobily, že se řada uchazečů o další konkurz nepo-
koušela. Přitom samotné konkurzní řízení je obrovskou příležitostí k získání zkušeností
a navíc zřizovatelé doporučují úspěšné, byť na druhém nebo třetím místě, uchazeče,
svým kolegům.

Ještě je nutné si uvědomit, že k cíli nemusí vést vždy jediná cesta – do hry
pak vstupuje rozhodování. V tomto případě je vhodné vypsání pozitiv
i negativ každé z cest a teprve potom vybrat tu nejvhodnější.

PŘÍKLAD �
Ředitel sloučené mateřské a základní školy měl zajistit navýšení kapacity v mateřské ško-
le. K cíli vedly dvě cesty – přesun oddělení školní družiny do místností, kde probíhá
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výuka, a uvolnit herny pro třídy mateřské školy nebo zpracovat společně se zřizovatelem
projekt z evropských fondů a získat dotaci na přístavbu ke stávající budově mateřské
školy. Ředitel školy zvažoval sám, se zřizovatelem i s kolegy vhodnou volbu a nakonec se
rozhodl pro variantu přístavby – bude to sice práce navíc, ale hlavně pro něho a zřizova-
tele – tedy nezatíží ostatní (např. učitele, kteří by v odpoledních hodinách nemohli ve tří-
dách připravovat výuku pro další den z důvodu pobytu družinových dětí). A také zůsta-
nou všichni žáci mateřské školy v jedné budově pod dohledem zástupkyně pro předškol-
ní výchovu.

V rámci dosahování cílů je důležitá i zpětná vazba. Nejen nutná, ale i nesmír-
ně motivující je kontrola denních úkolů a zároveň i celkové vyhodnocení dne,
a to jak z hlediska času pracovního, tak i z ostatních oblastí (� kapitola 2.2).
Není od věci ani vizuální vyhodnocení – „smajlík“ s úsměvem, či bez něj, kte-
rý den výstižně vyhodnotí. Obsáhlejší zpětnou vazbu plnění cílů je pak pří-
hodné dělat každý měsíc. K vyhodnocení lze použít návodné otázky, např.:

� Jak bylo dosaženo konkrétních krátkodobých cílů? Které zbývá přesu-
nout, popř. delegovat na někoho jiného?

� Přispěly některé činnosti k naplnění dlouhodobého cíle? Pokud ne, na
co se příště zaměřit?

� Co se nejvíce podařilo?

Pravidelná zpětná vazba tak slouží ke korekci střednědobých plánů, a tím
i přiblížení se dlouhodobému cíli.

2.2  Analýza času

Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly Práce s časem, k naplnění cílů potřebu-
jeme určitý čas. Nabízí se tedy otázka, zda máme času dostatek a také zda
s ním efektivně zacházíme. Možností, jak tyto údaje získat, je provedení
časové analýzy neboli denního záznamu činností. Důležité je vést záznam
v reálném čase, to znamená v době události samé a nikoliv později podle
paměti. Čím delší sledované období (odborníci doporučují minimálně tři
týdny), tím kvalitnější analýza, která má větší vypovídací hodnotu. Je nut-
né si uvědomit 4 druhy času, které registrujeme:

1. pracovní čas
(čas, který trávíme v zaměstnání)

2. volný čas
(čas využitý dle vlastního uvážení)
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3. zdravotní čas
(čas potřebný pro udržení vlastního zdraví – spánek, jídlo, cvičení,
relaxace)

4. rodinný čas
(čas, který trávíme s rodinou nebo s přáteli)

Některé časy se samozřejmě mohou prolínat, např. volný čas lze trávit s ro-
dinou nebo v rámci procházky (zdravotní čas) lze přemýšlet o pracovních
záležitostech.

PŘÍKLAD �
Ředitel školy sledoval své činnosti během pěti pracovních dnů. Když si udělal průměr,
zjistil následující denní zastoupení jednotlivých oblastí:

a) pracovní čas – 11 hodin

b) volný čas – 1 hodina

c) zdravotní čas – 9 hodin

d) rodinný čas – 3 hodiny

Na první pohled je zřejmé překročení pracovního času a zároveň nedostatek času pro ro-
dinu a také pro sebe. Na základě této povšechné analýzy začal ředitel hlouběji zkoumat
svůj pracovní čas a hledat v něm rezervy vedoucí k jeho omezení, a tím možnému rozší-
ření času mimopracovního.

Uvedený příklad má ale jeden závažný nedostatek – ředitel školy sledoval
své činnosti po dobu pěti pracovních dnů, a nikoliv v průběhu doporuče-
ných tří týdnů. Během tohoto týdne mohlo dojít ke kumulaci úkolů, a tedy
vzniku nadměrného objemu pracovního času.

Po provedení důkladné a objektivní analýzy času je vhodné se zamyslet
nad následujícími otázkami:

� Jste spokojeni s trávením svého času?

� S rozložením času do jednotlivých oblastí? Jsou tyto oblasti vyvážené?

� Co vás na analýze nejvíce překvapilo?

Analýza vlastního času je tím nejpřístupnějším a přitom systematickým
způsobem, jak analyzovat vlastní práci a promyslet si, co v ní je skutečně
důležité. Umožňuje ale také objevit položky, které jsou navíc, tzv. žrouty
času. Pracovní žrouty času sleduje tento test.
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Test č. 3 – Poznejte žrouty svého času �
(Knoblauch, Wöltje, Hausner a kol., 2012)

Projděte si následující test, zaškrtněte ano – ne a zjistěte, kolik žroutů času
kolem sebe máte.

KDE HLEDAT ŽROUTY VAŠEHO ČASU? ANO NE

Nemáte cíle a priority.

Nevedete si denní, týdenní a měsíční plány.

Pokoušíte se dělat příliš věcí najednou.

Dlouhé prostoje (schůzky).

Narážíte na nedostatek motivace nebo lhostejnost.

Jen těžko umíte říci ne.

Nedokážete své úkoly dotáhnout do konce.

Nejste dobrý posluchač, leccos z předaných informací
nevnímáte.

Chcete vždy znát všechna fakta.

Máte sklony k perfekcionismu.

Příliš se zabýváte papírováním a čtením různých
dokumentů.

Máte špatně organizované ukládání písemností.

Můžete nebo jste ochotni delegovat příliš málo úkolů.

Nemáte dostatek informací.

Trávíte mnoho času na nepotřebných, nudných
a špatně připravených jednáních.

Zdržují vás „slovíčka“ a klábosení s kolegy.

Vy sami nebo druzí často neodhadnete dobu nutnou
k vyřízení vašich úkolů.

Rádi do každé záležitosti zapojujete všechny kolem.

Ztrácíte čas s technikou, které pořádně nerozumíte.
Pro skutečně účinné využívání příslušné techniky
nejste dostatečně proškoleni.

Ještě nikdy jste se neúčastnili žádného školení na téma
řízení času.
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K odstranění žroutů času je možné využít některý z nástrojů řízení času
(� kapitola 2.3). V rámci analýzy je prozatím důležité je objevit a snažit se je
odstranit – tedy změnit způsob trávení svého času. Správné vymezení
změny podporuje i SWOT analýza času, která obsahuje celkem čtyři po-
ložky: dvě se týkají osobnosti samotného ředitele a odhalují jeho silné
a slabé stránky v práci s časem. Další dvě položky jsou z vnějšího prostře-
dí – příležitosti, které mu pomáhají lépe řídit jeho čas, a naopak hrozby,
které na řízení času negativně působí.

PŘÍKLAD �
(SWOT analýza času ředitele školy)

Silné stránky:

� vedení přehledného plánovacího
systému

� zapisování úkolů s odpovídajícími
termíny

Slabé stránky:

� neschopnost říci „ne“

� nedochvilnost

Příležitosti:

� telefonní ústředna u hospodářky
školy – přepojování jen důležitých
hovorů

� intranet – akční sdělování informací
uvnitř školy

Hrozby:

� neohlášené návštěvy

� nedodržování termínů zaměstnanci
školy

Silné a slabé stránky lze řešit z hlediska osoby ředitele školy využitím ně-
kterých nástrojů řízení času, příležitosti a hrozby pak z hlediska celé orga-
nizace (např. neohlášené návštěvy omezí služba ve vrátnici školy).

Zajímavé je řešení výsledků SWOT analýzy kombinací vždy jednoho fak-
toru z vnitřního prostředí (ředitel školy, jeho silné a slabé stránky) a z vněj-
šího prostředí (příležitosti a hrozby). Ideální samozřejmě je, když u ředite-
le školy převažují silné stránky a zároveň je k dispozici řada příležitostí
z vnějšího prostředí. Ředitel školy tedy efektivně nakládá se svým časem
a vybavení školy tuto efektivitu podporuje – pak má ředitel čas pro svůj
osobní rozvoj i rozvoj organizace.

Převaha slabých stránek ředitele školy může být vykompenzována příle-
žitostmi, které škola nabízí.
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PŘÍKLAD �
Nedochvilnost jinak velmi kreativního a pracovníky oblíbeného ředitele školy byla všeo-
becně známá. Na občas „opožděného“ ředitele reagovala hospodářka školy ohlášením
schůzek o několik minut dříve, než byly skutečně sjednány, a také vytvořením příjemné-
ho prostředí v místnosti před ředitelnou – pohodlné sezení s materiály o škole
a počítačem.

Pokud je ředitel školy zdatný v práci s časem, dokáže ohrožující věci
z vnějšího prostředí eliminovat.

PŘÍKLAD �
Absenci vrátné vyřešil ředitel školy službami uklízeček u vchodu školy při zachování roz-
sahu jejich pracovní doby (omezil úklid kabinetů a zjistil skutečnou obsazenost tříd,
a tedy nutnost úklidu). Jediným navýšením finančních prostředků tak bylo proplácení
dělených směn.

Nejobtížněji se samozřejmě řeší kombinace převahy slabých stránek a hro-
zeb. Zde je na místě vzdělávání ředitele školy, konzultace se zkušenějšími
kolegy, popř. získání finančních prostředků.

V rámci analýzy času je také vhodné si uvědomit, ve kterém čase vlastně
žijeme – v čase minulém, současném nebo budoucím. Lidé žijící v čase mi-
nulém považují za správné vše, co bylo v minulosti, přítomnost a budouc-
nost vidí většinou pouze negativně. Lidé současní se nezabývají minulostí
ani budoucností, žijí v přítomném okamžiku, a proto neplánují. Lidé za-
měřující se na budoucnost neřeší ani minulost ani přítomnost – avšak sní
často o nereálné budoucnosti.

ZAMYŠLENÍ �
Odraz těchto tří typů lidí je dobře viditelný po nástupu nového ředitele. Lidé spjatí s mi-
nulostí lpí na minulém vedení a odmítají naslouchat čemukoliv, co nový ředitel řekne –
protože dobře už bylo. Lidé žijící v přítomnosti berou nového ředitele jako věc danou,
souhlasí s ním, ale chybí nadšení pro jeho budoucí plány – kdo ví, jak dlouho vydrží. Lidé
zaměření na budoucnost často očekávají od ředitele naplnění všeho, co se jim dosud ne-
podařilo – a jsou zklamáni, pokud se jejich očekávání hned nenaplní.
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Ředitel školy musí umět kombinovat všechny tři časy – brát si poučení
z minulosti, reflektovat přítomnost a reálně plánovat budoucnost. I to je
výraz efektivní práce s časem a směřování k celkovému sebeřízení.

Analýza času představuje společně se stanovením cílů základ pro efektiv-
ní práci s časem. Doplněná SWOT analýzou práce s časem, a tudíž vyme-
zením silných a slabých stránek ředitele školy a zároveň i příležitostí a hro-
zeb z vnějšího prostředí, nastiňuje potřebu využití některého z nástrojů
řízení času.

2.3  Nástroje řízení času

Pro dosažení stanoveného cíle a realizaci konkrétního plánu je třeba efek-
tivně pracovat s časem. K tomuto účelu slouží nástroje řízení času. Kapito-
la Nástroje řízení času proto popisuje využití jednotlivých prostředků pro
účinné řízení času. Všímá si pomůcek, které ředitel využije sám pro sebe –
na rozdíl od další kapitoly věnované delegování, kdy ředitel do řízení své-
ho času zapojuje i ostatní. Nástroje řízení času napomáhají správnému vy-
užití času, tedy „Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji.“ (Šuleř, 2008). Výcho-
diskem je zcela jistě vize stanovená v rámci seberozvoje. A veškeré
činnosti, které děláme, by měly být podřízené této vizi. Pomůcku, která
spojuje vizi a čas, vytvořil Steven R. Covey (2007) – jedná se o hodiny
a kompas. Kompas představuje vizi, tudíž směr, kterým se chceme ubírat.

PŘÍKLAD �
Aktuální pracovní vizí ředitele školy bylo obhájení jeho funkce. Vzhledem k tomu, že ten-
to cíl byl (kromě něho) především v rukou zřizovatele, byla nutná dobrá spolupráce prá-
vě s ním. Ředitel školy po rozhovoru se zřizovatelem začal uskutečňovat společné před-
stavy o kvalitní škole – navýšení počtu žáků, získání dalších finančních prostředků v rám-
ci projektů, rozšíření doplňkové činnosti. Zřizovatel nakonec konkurz nevypsal a na zá-
kladě hodnocení ředitele školy ho potvrdil ve funkci.

Hodiny pak představují časové úseky věnované jednotlivým krokům pro
naplnění vize.
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