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Téma čísla: Pravidla time managementu
aneb jak zefektivnit svoji práci
Mgr. Martina Hejduková
koučka v oblasti managementu a prodeje

Kolikrát se ráno pouštíte do práce s jasnou představou o tom, co ten den zvládnete, dokončíte, ale večer se zklamáním zjistíte opak. Způsobily to zbytečně dlouhé
telefonáty nebo debaty s okolím, nesystematicky vyřizované e-maily... Správně
pracovat s časem a efektivně jej řídit přitom patří k základním schopnostem dobrého office manažera, asistentky či sekretářky. Kdo neustále nestíhá,
nemá v dnešním rychlém světě šanci.
Time management tradičně chápeme jako efektivní plánování času, zahrnuje však mnohem širší souvislosti. Do češtiny ho můžeme přeložit
jako řízení času – což je vlastně paradoxní slovní spojení. Čas plyne a těžko jej můžeme řídit, jde spíše o jeho
efektivní využívání. V nejobecnějším
pohledu můžeme říci, že time management se snaží dát času (který
máme všichni stejný) jednoznačný
smysl.
Efektivní time management by
vám měl umožnit trávit minimum
času řešením krizových situací a zaměřit se tak na věci, které vám přinesou největší prospěch. Jedním z velkých omylů spojovaných s time
managementem je představa, že je
určen pouze vrcholovým manažerům. Asi největší dopad budou mít
vybrané techniky na velmi zaměstnané lidi, ale využít je může každý.
Je třeba si jen umět stanovit osobní
priority, cíle a věřit ve fakt, že každá
změna (i ta v organizaci vlastního
času) vychází především zevnitř člověka, ne z jeho okolí.
březen 2019

Generace řízení času

V time managementu mluvíme z hlediska vývoje o tzv. generacích. První
generaci time managementu představuje vytváření seznamu úkolů
a činností, které je třeba vyřešit. Druhá generace time managementu
znamená, že k seznamu úkolů je navíc definován čas, dokdy je třeba je
splnit. Využívají se zde diáře a plánovací systémy. Jde tedy nejen o to,
CO, ale také KDY je to potřeba udělat.
Třetí generace time managementu rozšiřuje předchozí dvě generace o novou součást, a to JAK tyto
úkoly dělat. Zde již můžeme mluvit
o stanovení cílů, jimž je na základě
důležitosti přisuzována priorita splnění. Navíc je tato generace obohacena o systém kontroly plnění. V centru stále stojí čas a nástroje k tomu,
jak jej efektivně ovládnout.
Čtvrtá generace time managementu opět využívá efektivních metod z předchozích generací, ale doplňuje je o chybějící lidský pohled.
Jednoduše řečeno se tato generace
zaměřuje spíš než na ovládnutí času

na člověka a jeho spokojenost, která
povede k dlouhodobé efektivitě jeho
práce. Možná vám některé věty
z článku budou připadat jako fráze.
Ale kdo by nechtěl využít svůj čas
tak, aby mohl „žít naplno“? „Nemám
čas“ je výmluva. „Na zbytečnosti
opravdu nemám čas“ je tvrdé konstatování!
tip

Nejprve si musíte uvědomit, že
time management neznamená
dělat věci „tvrději“, ale chytřeji.
Je spousta lidí, kteří jsou šikovní,
pracovití, nadšení, ale protože si
neumějí věci kolem sebe organizovat, nikdy ničeho nedosáhnou.

Priority a cíle

Pokud se na priority podíváme z hlediska různých generací time managementu, pak třetí generace vytváří
priority na základě cílů a čtvrtá generace cíle přizpůsobuje prioritám.
Stanovit si princip není nic „jedno3
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duššího“ než umět si vybrat, čemu
chci dát přednost.
Ke stanovení priorit pomáhají
dvě metody, tzv. Paretův a Eisenhowerův princip. První z nich se hojně
využívá nejen v time managementu,
ale i v jiných souvislostech. S jeho formulací přišel na začátku 20. století
italský ekonom Vilfredo Pareto a pracuje s jednoduchým poměrem 80 : 20.
Pareto původně tvrdil, že 80 % bohatství kontroluje 20 % lidí. Tento princip
pak byl nejčastěji aplikován právě
do oblasti obchodu (20 % výrobků firmy často generuje 80 % zisku apod.).
Pokud bychom chtěli Paretův
princip vyjádřit obecněji, můžeme
tvrdit, že významné prvky celku tvoří jeho relativně malou část. V řeči
time managementu to pak znamená, že 80 % vašeho času vám přináší
pouze 20 % výsledků! To zní asi
trošku depresivně. Tak naopak:
pouhých 20 % vašeho času vám přinese až 80 % výsledků.
Samozřejmě, že tento poměr nikdy neplatí naprosto přesně, ale je
důležité se zamyslet, jestli má opravdu plnění všech vašich úkolů a povinností v rámci kanceláře stejný
efekt – zda by mnohdy nestačilo zaměřit se na to podstatné a důležité,
co nám ve výsledku přinese opravdový užitek.
Druhý, Eisenhowerův princip
rozděluje všechny činnosti do čtyř
kvadrantů na základě jejich naléhavosti a důležitosti:
Naléhavé a důležité – aktuální
problémy či neodkladné záležitosti,
které je potřeba vyřídit většinou ještě dnes.
Nenaléhavé, ale důležité –
do této kategorie můžeme zařadit
třeba další vzdělávání, další osobní
růst, udržování sociálních vztahů
nebo relaxaci a odpočinek. Pokud se
jedná o pracovní úkoly, není třeba je
ihned řešit, ale je třeba brát je v potaz, aby ve výsledku jednou neskončily v předcházející kategorii.
Naléhavé, ale nedůležité – většinou se jedná o záležitosti, které
4

musíte vyřešit, i když vás odvádějí
od vašich úkolů. Jako praktický příklad bývají často uváděny některé
telefonáty nebo vyřizování elektronické pošty.
Nenaléhavé a nedůležité – v literatuře je kategorie označována mj.
jako odpadkový koš, tedy triviální
a nedůležité věci. Tyto činnosti je nejlépe vynechat nebo vyřešit co nejrychleji, protože vám nic nepřinesou.
Odborná literatura někdy uvádí,
že ideální je řešit pouze aktivity z prvního kvadrantu (viz schéma na další
straně) a ty z druhého jen dobře naplánovat, ale nevěnovat se jim. Tento
princip by však často vedl k neustálému stresu a spěchu – a z vás by se pak
stali jen „hasiči požárů“.
Osobně doporučuji věnovat co
nejvíce času spíše aktivitám v druhém kvadrantu. Činnosti v prvním
kvadrantu většinou vzniknou z aktivit
v druhém kvadrantu (když je budete
mít vyřešeny, možná ani nevzniknou),
nebo stejně přijdou – většinou vlivem
mimo vás, například dostanete aktuální úkol od nadřízeného.

Plánování času

Při každém plánování je třeba vždy
vycházet z již definovaných priorit.

Ideálním východiskem je zapisování.
Nebojte se napsat si i menší a možná
pro vás zanedbatelné úkoly. Než začnete využívat jakýkoli systém pro
plánování (viz dále), doporučujeme
udělat si tzv. časový snímek, tedy
popis toho, čemu se během dne věnujete, a především, jak se to shoduje s vašimi prioritami. Vytiskněte se
tabulku, která vám umožní jednoduše v deseti- či patnáctiminutových
intervalech zaznamenat, čemu jste
se věnovali. Zjednodušte si ji pomocí
kódů, aby vám její vyplňování nepřišlo složité.
Velkou výpovědní hodnotu má
časový snímek 2–3 po sobě následujících dní. Zamyslete se, za co jste
placeni, co tvoří základ vašeho úspěchu a vaší pracovní náplně. Spojte
Paretovo pravidlo s Eisenhowerovým přístupem.
Takový přehled vám umožní následnou analýzu vašeho času. Zjistíte, co vás o čas okrádá, a získáte přehled, jak trávíte svůj pracovní čas. To
je již první krok k jeho následnému
řízení. Nemohu přece řídit něco,
o čem toho mnoho nevím.
Zkuste v průběhu dvou týdnů
sledovat, co každý (celý) den děláte.
Není třeba psát si vše na minutu
březen 2019
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Existuje nepřeberné množství
nástrojů, které můžete využít
k pravidelnému plánování –
od prázdného listu papíru přes
diáře, PC až po smartphone. Nelze obecně doporučit jeden nejvhodnější systém. Vždy je potřeba, aby daná volba odpovídala
vašim potřebám a zvyklostem.
přesně, ale tak, abyste na konci sledovaného období dokázali popsat,
nad čím trávíte nejvíce času. Jestli
pak zvolíte systém denního nebo týdenního plánování, je jen na vás.
Výše jsem tedy nastínila alespoň základní rámec tzv. metody GTD
od Davida Allena, doporučuji prozkoumat si ji na internetu a řídit se jí.

Nástroje pro plánování

Základním bodem každého plánování jsou poznámky. Pokud před každým nákupem sepisujete poctivě seznam všech položek, máte z poloviny
vyhráno. Stačí tento jednoduchý
zvyk začít aplikovat i na ostatní běžné životní situace.
Vytvářením poznámek eliminujete stres, že na něco zapomenete,
a uvolníte si tak podvědomí pro
ostatní, důležitější činnosti. Ne nadarmo se říká, co je psáno, to je
dáno!
Níže uvádím tři webové nástroje, které jsou nejen multiplatformní,
ale jsou podporovány jako mobilní
aplikace, a je tedy možné je využívat
jak v PC, tak na smartphonu. Takových nástrojů existuje nepřeberné
množství a využít můžete například
i Microsoft Outlook, Microsoft OneNote, Things na Macu či úkoly
v Gmailu.
Doit.im je relativně jednoduchý
nástroj splňující základní kritéria pro
využívání metody GTD, jehož velkou
výhodou je možnost využívat ji přes
web jak ve Windows, tak i na Macu,
a má své aplikace pro Android, iPhone i iPad. Mezi základní funkce patří
březen 2019

kromě vytváření úkolů, přidělování
kontextů, přiřazování k osobám či
projektům i možnost zasílání úkolů,
automatické upozorňování či různé
formy zobrazení diáře.
Oblíbený „to-do“ nástroj Toodledo.com lze získat zdarma (existuje
i placená verze, pokud ale s osobním
time managementem začínáte, nejspíš ji zatím nevyužijete). Službu lze
opět využívat přes webové rozhraní
(třeba i s pluginy pro Firefox či Chrome) nebo na iOS či mobilních zařízeních s OS Android a BlackBerry. Otevřenost služby umožňuje kromě
jiného i synchronizaci s Google Kalendářem. Jako správný GTD nástroj
umí opět přidávat úkolům kontext,
přiřazovat je do projektů, určovat
priority úkolů či nastavení upomínek.
Remember the Milk, úkolovník
s širokým spektrem možností, umožňuje synchronizaci s Google Kalendářem (přihlásit se můžete pomocí
Google účtu) a je dostupný jak
na App Store, tak i pro Android
a BlackBerry. Na rozdíl od nich však
již dokáže pracovat s českým rozhraním. Zajímavě řešené je u této aplikace také zasílání upomínek, které si
kromě e-mailu můžete zvolit i přes
SMS nebo pomocí instant messengerů. Umožňuje také umisťovat úkoly
na konkrétní místo na mapě, sdílet

ÚKOLY B
Termínované,
příp. již delegované

úkoly obecně či s konkrétními osobami nebo vytvářet takzvané chytré
seznamy pro efektivnější přístup
k úkolům.

Fenomén prokrastinace

Většina z nás se již někdy v průběhu
života s prokrastinací setkala, někdo
s ní dokonce bojuje neustále a jsou
i tací, kteří čas od času svůj boj prohrávají. Prokrastinace (česky též liknavost, otálení) je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je
doprovázeno nepříjemnými pocity,
nejčastěji úzkostí.
V souvislosti s time managementem jde hlavně o prokrastinaci,
již pociťujeme při náročných termínovaných úkolech nebo u úkolů,
do nichž se nám nechce, ať už v rámci práce v kanceláři, nebo v soukromém životě. Prokrastinace mívá
stupňující se charakter. Výzkumy naznačují, že čím delší dobu strávíte
na své pozici, tím se vaše prokrastinační tendence zvyšují. Pokud se
v tomto vidíte, nebojte se, zdaleka
nejste sami. Co s tím?
Soustřeďte se – zbavte se věcí,
které vás rozptylují, uspořádejte si
pracovní prostředí, nenechte se rušit
– vypněte internet, zrušte si upozornění na nový e-mail, vypněte mobil,
nechte se zapírat, nechcete-li být vyrušováni.

DŮLEŽITOST

tip

ÚKOLY A
Hned vykonat!

NALÉHAVOST

ÚKOLY D

ÚKOLY C

Pryč s nimi

Delegovat
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Motivujte se – zpříjemněte si
úkol pozitivní motivací. Řekněte si,
proč chcete na úkolu pracovat, stanovte si odměnu za jeho splnění,
udělejte si seznam úkolů, vylepte ho
na viditelné místo a odškrtávejte splněné položky, přestaňte hledat výmluvy, proč jste to nebo ono nemohli udělat.
Rozdělte svůj úkol na několik
menších – když vstanete s tím, že
dnes konečně začnete řešit ten složitý úkol, nejspíše zase nic neuděláte.
Pracujte ve více lidech aneb ve dvou
se k práci snadněji přinutíte.
Stanovte si priority, neříkejte
si, že na půl hodiny nemá cenu nic
začínat, zkuste využít nějakou z ověřených metod pro práci s časem
(např. metoda GTD, snaha nepřetrhnout řetěz, …). Tuto radu je třeba
brát s rezervou, protože někteří odborníci tvrdí, že prokrastinace není
problém špatného time managementu: Říci někomu s prokrastinací,
aby si koupil diář, je jako říci někomu
s chronickou depresí, aby se prostě
rozveselil.
Nebuďte perfekcionisty – problémy s prokrastinací prý souvisejí
s perfekcionismem. Máte strach, že
vaše práce nebude perfektní – bojí6

te se s ní vůbec začít a nakonec opět
odevzdáváte práci 5 minut před termínem.
Když už nic nezabírá, zkuste
začít s hodinou soustředěné práce
každý den a postupně si vytvořit
pevné návyky. Pokud vám „nehoří“
termín, nedávejte se do práce s tím,
že dnes to celé uděláte! Nebo si alespoň práci rozplánujte na dílčí úkoly, abyste mohli sledovat, jak vám
pěkně ubývají!

Osobní doporučení

Všichni máme čas, který můžeme
prožít nebo promrhat. Rozhodnutí,
co s ním uděláme, je jen na nás, ale
co jednou uplyne, zmizí navždy. To
jsou slova Bruce Leeho, legendárního popularizátora asijských bojových umění a zakladatele stylu JetKuneDo. Něco dokázat, pokud
neumíme řídit sami sebe, jde dost
těžko. Tak se člověk dopracuje jen
k desítkám slibů, které neustále odkládá, posouvá a nikdy jim není
schopen dostát.
Návod na efektivní time management občas bývá vydáván v podobě rozsáhlých knih, které z něj dělají velkou vědu. Ve skutečnosti je
síla v jednoduchosti. Pokud chcete

opravdu řídit svůj čas, stanovte si několik jednoduchých pravidel a ta
prostě dodržujte.
Má zkušenost je, že snažit se
o cokoli příliš intenzivně je samo
o sobě příčinou neúspěchu. Člověka,
který neumí řídit svůj čas, poznáte
poměrně snadno. Neustále nic nestíhá, nemá čas, posouvá termíny a stěžuje si na neúměrné množství rutiny,
kterou musí dělat. Pokud se to děje
týden nebo dva, je to normální.
Po pár měsících je ale potřeba se zastavit a říci si dost – takhle to dál nepůjde.
Je možná paradoxní, že člověk,
který neumí řídit svůj čas, se nejsnáze stane workoholikem, a dokonce
může po určitou dobu vyvolávat obdiv, jak tvrdě a dlouze je schopen
pracovat. Trochu jiná situace nastane, když dojde na výsledky.
Pak se ukáže, že jich mnoho
není, ale na druhou stranu není
mnohdy těžké protiargumentovat
obrovským množstvím hodin vykonané práce.
A ještě jedna zásadní poznámka
pro řízení času. Jsou věci velice důležité, méně důležité, nedůležité a ne
nezbytně potřebné. Podle toho
k nim přistupujte. Tisíc dokončených
ne nezbytně potřebných věcí je špatná zpráva v případě, že není dokončena ani jedna důležitá.

tip

Napište si seznam dílčích úkolů,
které budete postupně odškrtávat. Občas se tomuto přístupu
říká porcování mamuta. Připadá-li vám nějaký úkol obtížný, zdá
se vám nezvládnutelný, a tím pádem se do něho nepustíte. Když
si ho ale naporcujete na stravitelné dávky, hned se vám bude
zdát snadnější a budete mít silnější tendenci a motivaci se
do něj pustit. A o to přece jde!
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GDPR v kanceláři –
Uzamykatelný trezor vás nespasí
JUDr. Libor Vašíček
Mgr. Veronika Žolnerčíková
Advokátní kancelář Legal Partners

V tomto článku se zaměříme na mýtus, který stál v praxi řadu organizací velké
množství peněz – na představu, že pro naplnění souladu s GDPR je nezbytné
do kanceláří pořídit uzamykatelné skříně či trezory. Při práci s osobními daty
musíte zajistit, aby byla v bezpečí, avšak pozor: ani všechny uzamykatelné
skříně světa samy o sobě soulad s požadavkem na technická a organizační opatření podle GDPR nezajistí.

Čl. 32 GDPR zavádí správcům i zpracovatelům povinnost přijmout vhodná technická a organizační opatření.
Jejich cílem je zabezpečení rizik vyplývajících z konkrétního zpracování,
kterým mají být taková opatření přizpůsobena. Čl. 32 písm. a)–d) uvádí
některá z možných opatření: „a) pseudonymizace a šifrování osobních
údajů; b) schopnost zajistit neustálou
důvěrnost, integritu, dostupnost
a odolnost systémů a služeb zpracování; c) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim
včas v případě fyzických či technických incidentů; d) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických
a organizačních opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování.“
Důležitou informací vyplývající
z odst. 1 tohoto článku však především je, že vhodná volba daných
opatření se má provádět s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům,
povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování, jakožto i rizikům z něj
vyplývajících. Z toho plyne, že se nebřezen 2019

jedná o jednu sadu totožných opatření, která by měly přijmout všechny
organizace. Bližší vodítka k tomu,
kdo má zavést jaká opatření, však už
GDPR neposkytuje.
Požadavek na zavedení daných
opatření je kvůli své neurčitosti
předmětem mnoha debat, jež se týkají jak osobních údajů uchovávaných v elektronické podobě, tak těch
obsažených v listinných dokumentech. U elektronických dokumentů
se požadavek na jejich zabezpečení
většinou ztotožňuje s šifrováním,
u listinných ústí v představu o nezbytnosti pořízení trezorů a uzamykatelných skříní.
Přitom požadavek na zabezpečení osobních údajů byl již součástí
předchozí právní úpravy, transponované do zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Znění jeho
§ 13 odst. 1 se svým obsahem velmi
podobá čl. 32 GDPR. Potvrzují to i komentáře k čl. 32, jež se shodují, že samotná podstata povinnosti zabezpečit
osobní údaje je v GDPR oproti citovanému zákonu bez výrazných změn.

Zůstává tedy otázkou, kde se
vzala představa, že GDPR diktuje
nové požadavky na zabezpečení a že
spočívají právě a jedině v dokoupení
uzamykatelných skříní či stolů. Mnohem logičtější výklad požadavku
na technická a organizační opatření
podle GDPR totiž zní, že si každá organizace musí především dobře nastavit vnitřní oprávnění pro přístup
k dokumentaci obsahující osobní
údaje a sledovat, zda jsou interní
předpisy dodržovány.

Jak nastavit přístup
k osobním údajům?

Přístup fyzických osob ke zpracovávaným osobním údajům upravuje
primárně čl. 32 odst. 4 GDPR: „Správce a zpracovatel přijmou opatření
pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření
správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn
správce, pokud jí jejich zpracování již
neukládá právo Unie nebo členského
státu.“
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!
Zavedou-li organizace po účinnosti GDPR jako jedinou změnu
uzamykání dokumentů, je zřejmé, že požadavkům na ochranu
osobních údajů nedostojí. V první
řadě je potřeba určit, které osoby
na kterých pozicích mají mít k dokumentům přístup, za jakým účelem a také po jakou dobu, aby
bylo možné dostát lhůtám pro výmaz osobních údajů.
Pro ilustraci uveďme příklad organizace, jejímž předmětem činnosti
je zprostředkování zaměstnání. V takové organizaci budou pracovníci
zpracovávat osobní údaje svých klientů. Headhunteři budou potřebovat o klientech celou škálu osobních
údajů, například o vzdělání, o předchozím zaměstnání. Organizace
bude mít dále recepci, kam budou
volat klienti. Osoba pracující na recepci proto potřebuje vědět, kdo
jsou klienti organizace, ale k vykonávání její práce bude postačovat jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.
Neměla by tak mít oprávnění zpracovávat o klientech další osobní údaje.
Dále bude mít organizace účetní
oddělení, jež bude potřebovat údaje
nezbytné pro fakturaci klientům
a také osobní údaje o interních zaměstnancích kvůli vyplácení mzdy.
Co se zaměstnanců týče, bude důle8

žité zajistit, aby se k jejich osobním
údajům nezbytným pro vyplácení
mzdy nedostali jiní zaměstnanci než
z účetního oddělení, protože i mzda
představuje osobní údaj.
Jednotlivá oprávnění k přístupu
k osobním údajům by měla být pro
zaměstnance závazná, stejně jako
pravidla pro nakládání s nimi. Lze to
splnit začleněním instrukcí do pracovní smlouvy, dohody o provedení
práce, dohody o pracovní činnosti či
do interní regulace. Popřípadě je
možné vytvořit vnitřní předpis, který
se zaměstnanci zavážou ve své pracovní smlouvě dodržovat (a nedodržení pak bude znamenat porušení
pracovněprávních povinností, jež by
ve větší míře nebo při několikerém
opakování mohlo vést k výpovědi ze
strany zaměstnavatele). V takovém
případě má zaměstnavatel možnost
upravovat předpis i v době trvání
pracovního poměru zaměstnance
a reagovat tak na změny ve zpracování osobních údajů.

Pořídit, nebo nepořídit?

Pořízení uzamykatelných skříní a trezorů dává smysl v organizacích, kde
má přístup do kanceláří i množství
osob, které nejsou oprávněné s osobními údaji nakládat (např. klienti, externí spolupracovníci), a kde zároveň
není vždy možné zajistit, aby přítomní
pracovníci ohlídali, že takové osoby
do osobních údajů nenahlížejí (např.
proto, že nejsou seznámeni s kon-

krétními oprávněními externích spolupracovníků).
Takové opatření pak pochopitelně nebude účinné (a nebude naplňovat požadavek čl. 32 odst. 4 GDPR),
budou-li se všechny dokumenty ukládat neroztříděné do jedné uzamykatelné skříně. Přístup do ní bude sice
obecně omezen, ale po jejím odemknutí opět nelze vyloučit nahodilé
zpracování osobních údajů neoprávněnou osobou, i když třeba jen na jednom dokumentu, který tato spatří při
vyzvedávání dokumentace, s níž potřebuje pracovat.
Uvedené lze analogicky vztáhnout i na elektronickou dokumentaci. Pokud je přístup k počítači chráněn heslem, ale po vstupu
do systému se může kterýkoliv zaměstnanec podívat do kterékoliv
složky, opatření není účinné.
Oproti tomu v případě organizace, kde mají všechny osoby přístup
k veškeré dokumentaci, protože je to
nezbytné k výkonu jejich práce (např.
se v ní vůbec nevyskytují pomocní pracovníci, účetní a personální oddělení
je externí a nemá přístup k dokumentům listinným ani elektronickým), nedává smysl omezovat oprávnění k nakládání s osobními údaji na jednotlivé
pracovníky. Pořizování trezorů či uzamykatelných skříní je nadbytečným
opatřením a postačí zajistit, že se
do budovy či kanceláře nedostanou
neoprávněné osoby.

tip

Chce-li organizace zajistit soulad
svých procesů s GDPR, vždy jako
první krok doporučujeme analýzu zpracování osobních údajů
ve společnosti, na jejím základě
jako druhý krok vytvoření přehledné a logické vnitřní struktury a až na závěr implementaci
jednotlivých technických a organizačních opatření.
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Mindfulness jako nástroj
k produktivitě, zdraví i pohodě
PhDr. Kateřina Matoušková
lektorka mindfulness v korporacích i pro veřejnost, koučka a psycholožka

V našem světě není jednoduché být soustředěný a přítomný. Přibližně 50 % času
přítomní nejsme. Nejsme (duševně) přítomní, když se jedná o důležitém projektu, který ovlivní další rok našeho života, protože právě přemýšlíme, jak se
vyhnout setkání s tchyní nebo myslíme na včerejší nepovedenou prezentaci.
Nejsme soustředění na vyřízení e-mailů, jelikož nám stále přicházejí nové,
a úzkost, která z toho na nás padá, nám brání se koncentrovat. Nejsme přítomní na obědě s kolegy, neboť za tu dobu desetkrát zkontrolujeme mobil
a uteče nám příležitost navázat s nimi smysluplný kontakt. A když přijdeme
domů, nevšimneme si, že se naše děti trápí, protože si před očima plánujeme
další hektický den. Večer padáme do postele uštvaní a myšlenky na to, co musíme zvládnout nebo co jsme nezvládli, nás často nenechají spát.
Je pěkný teplý říjnový den a já se
mám setkat se svým známým, bývalým HR ředitelem nadnárodní dopravní firmy a dnes HR konzultantem
v jedné z velkých poradenských firem. Jdeme spolu na oběd. Vyměňujeme si novinky o životě, já už nějaký
čas pořádám výcviky v mindfulness
a dozvídám se, že on právě zítra nastupuje do osmitýdenního výcviku
v mindfulness u kolegy. Stres v práci
mu začal vážně narušovat zdraví a výcvik mu má vrátit krevní tlak na úroveň odpovídající našemu věku. Znovu se mi potvrzuje, že mindfulness už
představuje skutečný mainstream.

Neustále jen něco dobíhám

Řada lidí trpí pocitem, že jsou sami
před sebou neustále napřed, že stále
za něčím běží, že nikdy nemohou
spočinout, zastavit se. Jak mi vyprávěla klientka, marketingová manabřezen 2019

!
Mindfulness neboli česky všímavost či bdělost je schopnost být
si v každém okamžiku vědom, co
se odehrává ve mně i kolem mě,
schopnost být v daném okamžiku přítomný a věnovat mu záměrnou pozornost. Je to schopnost udržet mysl u toho, co se
odehrává právě teď.

– orgánem, který spotřebuje nejvíc
kyslíku a energie a nejcitlivěji reaguje na úbytek zdrojů, je mozek. Dále
se oslabuje naše schopnost soustředit se na podstatné. Většinu času jedeme na autopilota, řízeni víc okolnostmi než vlastními vědomými
rozhodnutími. Rozhodujeme se pod
neustálým tlakem. Děláme věci jen
proto, že se očekávají. V extrémních
tip

žerka jedné velké polostátní české
firmy: „Jsem na dovolené v Římě
a v Sixtinské kapli před Michelangelovou freskou přemýšlím, kam půjdeme
zítra. Takže skoro nevím, že jsem tu
kapli viděla.“
Tím samozřejmě nesmírně vyčerpáváme své energetické rezervy
a jako téměř první se to projeví
na naší efektivitě, protože – jak víme

Trénink všímavosti/mindfulness
lze považovat za jakousi mentální posilovnu, jež nám pomůže se
zastavit, plně prožít přítomnou
chvíli, získat nadhled potřebný
k tomu, abychom se rozhodovali
efektivně, věnovat se podstatnému a odpoutat se od záležitostí,
které nás okrádají o energii.
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městnance rozsáhlé a velmi populární programy na rozvoj mindfulness.
Jsou tak oblíbené, že na ně existuje
několikaměsíční čekací listina. Jejich
smyslem je vybavit pracovníky takovými nástroji, aby byli schopni ve firmách na technologické špičce nejen
přežít, ale také fungovat produktivně.

Trocha historie
aneb kořeny mindfulness

případech to může vést k rozvoji deprese nebo k syndromu vyhoření.

Když lidé zvládnou
sami sebe

Trénování mysli pomocí technik
mindfulness přináší výsledky měřitelné lékařskými přístroji. Posilují se
například oblasti mozku zodpovědné za regulaci emocí. Představte si
firmu, v níž by manažeři i zaměstnanci lépe zvládali své emoce!
Kolik času a zdrojů by se ušetřilo, kdyby se lidé ve společnostech
dokázali lépe soustředit a odolávat
vyrušení? O kolik více uspokojení by
z takové práce vzešlo! Trénink mindfulness příznivě ovlivňuje stabilitu
pozornosti, schopnost záměrně vracet pozornost tam, kde ji chceme
mít, a také její efektivitu. Jinými slovy – kolik úsilí musíme vynaložit,
abychom soustředění udrželi. Trénovaná mysl totiž udrží pozornost snáz.
Díky meditaci se také zahušťuje neuronová síť v přední části mozku zodpovědné za plánování, rozhodování
a řešení problémů.
Jaké by to bylo, kdyby lidé
ve firmě dokázali mít odstup od každodenních úkolů, který by jim umožnil řešit podstatné a neřešit věci, jež
firmu neposouvají dál? Vždycky něco
opomíjíme, ale často jde o záležitosti
dlouhodobé a strategické, na které
se nedostane pod záplavou urgentních, avšak málo významných povin10

ností. Při tréninku technik mindfulness vzniká právě takový odstup.
Představte si, že by lidé méně
chyběli v práci, protože by byli méně
nemocní v důsledku stresu. Například londýnská dopravní společnost
Transport for London zaznamenala
u svých zaměstnanců po výcviku
mindfulness snížení absencí kvůli
stresu, úzkosti a depresím o 71 %
a celkové snížení nemocnosti o 50 %
tři roky po zavedení tréninků mindfulness. Odhaduje se, že se potíže
související se stresem, úzkostí a depresí podílejí na nemocnosti ze 40 %.
Americký pojišťovna Aetna při vyhodnocování
svého
programu
na rozvoj mindfulness dokonce zjistil snížení nákladů na zdravotní péči
svých zaměstnanců o 7 % a zvýšení
produktivity o tři tisíce dolarů ročně
na zaměstnance.
Nadnárodní giganty jako Google, Nike nebo Apple mají pro své zatip

V Čechách probíhají nebo proběhly interní či externí výcviky v mindfulness v řadě velkých i malých
firem. Programy běží například
v konzultantské společnosti McKinsey, v Ernst & Young, T-Mobile
a dalších. V mnoha firmách se
utvořily skupiny lidí, kteří uvnitř
společnosti mindfulness kultivují.

Techniky mindfulness jsou velmi staré, jedná se o meditační praxi pocházející z východních filozofických
směrů, zejména z buddhismu. Na Západě jsme si však vypůjčili techniky,
a filozofii jsme ponechali stranou. Je
to stejné jako u jógy: V Evropě zcela
zdomácněla a už si ani neuvědomujeme, že využíváme její techniky,
aniž bychom se příliš zabývali filozofií, z níž vzešly.
Za oproštění meditací od náboženského rozměru převážně zodpovídá americký profesor Jon Kabat-Zinn,
zakladatel Kliniky pro snižování stresu při Univerzitě v Massachusetts.
V 70. letech se věnoval buddhistickým meditacím, ale jelikož měl vědecké vzdělání, rozhodl se ověřovat
vliv meditací na psychický i fyzický
stav člověka odbornými metodami.
Výzkumy byly tak zajímavé, že spustily lavinu studia účinků meditace.
Ukázalo se například, že trénink mindfulness zlepšuje schopnost koncentrace, snižuje stres, podporuje imunitní systém, eliminuje úzkosti a deprese
a má celkový příznivý vliv na psychické i fyzické zdraví.
Tato nenáboženská práce s myslí se v USA a postupně i v Evropě velmi ujala a stala se také komerční záležitostí – což ovšem nemusí
znamenat problém. Na počátku 20.
století nebylo obvyklé chodit běhat
ani si čistit zuby. Společnosti jako
Nike či Colgate nakonec přispěly
k tomu, že se běh a ústní hygiena staly normou v péči o sebe sama. Stejně
tak se mindfulness a její techniky
stávají běžnou součástí zvládání
hektického způsobu života a neustábřezen 2019
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lého přetěžování přívalem nerelevantních informací.

Být přítomnější
v běžném životě

Trénovat mindfulness znamená dopřát si alespoň někdy pár minut
na to nedělat nic a jen tak být. Meditace je vlastně tréninkem prostého
bytí. Protože má mysl tendenci se
toulat, dáváme jí nějaký předmět,
jímž se může zabývat a k němuž ji
vracíme. Nejčastěji jde o dech. Zaměřujeme vědomou pozornost
na fyzické pocity související s dechem. Mysl má tendenci utíkat, ale
tím, že ji zas a znovu vracíme k fyzickým vjemům souvisejícím s prouděním vzduchu v nosních dírkách nebo
s pohyby hrudníku či břicha, má čas
se zklidnit. Je to velmi prosté, ale zároveň překvapivě obtížné.
Zkuste si nastavit stopky, zavřít
oči a po celou minutu vnímat svůj
dech, aniž byste ho nějak měnili. Kolik nádechů a výdechů jste dokázali
vnímat? Netrénovaná mysl málokdy
zvládne víc než dva, než přijde vyrušení v podobě myšlenky. Tato schopnost se s tréninkem zlepšuje. Proto
bývají výcviky v mindfulness dlouhodobější než běžné tréninky.

PRAKTICKÝ TIP
Až vás budou příště trápit neodbytné myšlenky a budete se chtít uvolnit,
zkuste následující postup:
• Když si uvědomíte, že myslíte na danou neodbytnou věc, přijměte to
jako fakt, jako jev, který se právě děje, ale myšlenku dále nerozvíjejte.
Můžete si například představit, že k vám přijela na jezdícím pásu, ten
se před vašima vnitřníma očima na chvíli zastavil a vy můžete s myšlenkou pobýt, ale pak se pás zase rozjede a vy ji necháte odjet.
• Zapojte smysly a zvídavost. Uvědomte si svou tělesnou pozici. Pokud
není pohodlná, upravte ji.
• Pocítíte-li tělesné napětí, zkuste danou část těla uvolnit. Můžete si pomoct i tak, že se „do ní“ nadechnete, otevřete ji a při výdechu ji uvolníte.
• Uvědomte si dotyk vzduchu na vaší kůži i dotyk oblečení.
• Soustřeďte se na chvíli na zvuky kolem.
• Rozhlédněte se po místnosti, uvědomte si barvy a tvary, hru světla
a stínů – ale nehodnoťte, zda se vám okolí líbí nebo vám připadá (ne)
uklizené.
• Uvědomte si, jak se po této krátké přestávce celkově cítíte.
Všímavost nebo bdělost však
můžeme vnášet i do každodenního
života. Co kdybyste si dnes zkusili
svoji kávu vypít všímavě? Dejte si
na to čas a věnujte se jen pití. Přivoňte si k nápoji – jak voní? Lahodně?
Hořce? Nakysle? Máte z něj požitek?
Uvědomte si teplotu šálku v dlaních
a vnímejte, jestli je vám příjemná.
Vnímejte i povrch šálku – je hladký,
nebo cítíte nerovnosti? Prohlédněte

si pěnu na kávě, jako byste ji viděli
poprvé. Když se napijete, naberte
do úst jen malý doušek a zkuste zaznamenat maximum chuťových vjemů. Odolejte nutkání podívat se
na mobil. Dejte si na vypití kávy alespoň tři minuty. Dokážete to? Ne?
Není to alarmující?

!
Všímavost rozvíjíme v každodenním chodu tak, že zapojujeme
své smysly tam, kde obvykle pracuje toulavá mysl. Tyto dva procesy se totiž vzájemně vylučují.

Můj známý z úvodu článku má
už za sebou 5 týdnů výcviku. Medituje pravidelně 20 minut denně, přináší mu to relaxaci, uvolnění, vyčištění hlavy a navázání kontaktu
s tělem. Jak sám říká: „Z té denní
zběsilosti se můžu na chvíli mentálně zastavit, dát si pauzu. Když jdu,
jdu vědomě. Když jím, vím, co jím.“
V práci ho to těší a nároky na svůj
čas a energii zvládá líp než dřív. Tlak
šel dolů. Žije se mu líp. Mohl by to
být i váš případ.
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Jak na formální mailovou
komunikaci v angličtině?
Správná e-mailová komunikace v anglickém jazyce přináší celou řadu úskalí, jež
vycházejí vždy z dané komunikační situace. Mezi nejčastější chyby patří neadekvátní míra formality. Na příkladu v tomto článku si uděláte jasno, jak se vyjadřovat při formální komunikaci s obchodním partnerem a jak komunikovat
s člověkem, s nímž už vás pojí bližší vztah.
Suppose there is a following situa
tion: Mr. John Turner, head of Sales
Department in AOY Email Software
Ltd., is offering email software produced by his company to Ms. Carol
Johns, CEO of New Mail Ltd., a company running a web design and
email accounts web portal. They
agreed to discuss the business in
person and Ms. Johns’ assistant,
Ms. Jennifer English, sends Mr.
Turner an email to inform him about
the time and venue (place).
Compare two versions of Jennifer’s email to Mr. Turner, one formal,

12

Useful phrases
Here are other examples of formal phrases
and their informal counterparts:
With reference to…

Re…

I would be grateful if you could…

Could you…

I can assure you that…

I promise…

We would like to remind you that…

Don’t forget to…

I am afraid I will not be able to attend.

Sorry, I can’t make it.

Should you require any further
information…

If you have any questions…

Would you like me to…

Shall I…
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Function

Formal

Informal

Subject

Re: Lunch on Friday, March 16

Re: Lunch on 16/03?

Salutation

Dear Mr Turner,

Hi Jack,

Answering
a forwarded e-mail

Ms Johns has forwarded your email to and
asked me to reply to it.

Carol just sent this on to me and asked
me to get in touch with you.

Reference
(to an earlier email)

Thank you for your interest in our company Thanks for letting us know you’ll be
and the information about your upcoming here next week and we’re glad you
visit.
want to find out more about us.

Apology

Please accept my apology for the delay in
replying.

I’m really sorry that I haven’t replied
before now.

Giving information

I am writing to inform you that we are
setting up a lunch with several people
interested in your business proposal.

Just wanted to let you know that lunch
would be great. A couple of us would
like to discuss your ideas in person.

Making an appointment

I have reserved a table at The Four Seasons How about The Four Seasons, say
on March 16 at 12.30.
12.30? You liked it last time.

Request

I would greatly appreciate it if you could
send me specific information about the
proposal before our meeting.

It’d be a help to some of your ideas
about the proposal before we meet.

Attachment information

You will find the latest information for
suppliers in the attachment.

I’m attaching some supplier
information that I thought you’d like
to see.

Offering help

Should there be anything I can help you
with before our meeting, please do not
hesitate to contact me.

Just send me a quick note if you have
any other questions before we meet.

Asking for confirmation

Could you please confirm by Friday if you
will be able to come?

Can you get back to me and let me
know by Friday if this is OK for you?

Closing remarks

I am looking forward to your reply.

Hope to hear from you soon.

Complimentary closing

Yours sincerely,

Bye for now,

Signature

Jennifer English
New Mail HR Department Assistant
JEnglish@hr_new-mail.com.uk

Jen

the other informal. Both are quite
acceptable, but Jennifer actually
wrote her message in more formal
language, because she does not
know Mr. Turner and acts as a mediator between himself and her own
superior (boss).
Both texts also provide some
examples of more or less fixed phrases typical of formal correspondence
style and their functions, as well as
their possible informal equivalents.
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And here is a couple of sample sentence patterns as they
may appear in formal correspondence.
• I am writing to enquire whether the items are currently in stock.
•S
 hould you require any further information, please do not hesitate
to contact me.
• I am writing in response to your further inquiries.
• I would like to draw your attention to our new product line.
• I regret to inform you that the items are currently out of stock.
• Thank you for your letter concerning the offer of your new products.
• I would be grateful if you could send me a catalogue and a price list.
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ADRESÁŘ A OVĚŘENÉ TIPY

Coworkingová centra:
Nejen pro freelancery
Fenomén sdílených pracovišť se netýká jenom freelancerů: znát dobré cowork
ingové centrum, jež ve větších českých městech rostou jako houby po dešti, může
být výhodné i pro zavedené firmy s vlastními prostory. Až příště budete shánět
neokoukané místo pro pracovní schůzku či zázemí, kde lze v klidu a s veškerým komfortem pracovat, přijde vám znalost coworkingových center vhod.
V našem seriálu vám budeme přinášet tipy na zajímavé a praktické prostory s osobitou atmosférou.
Jako první se zaměříme na Prahu, kde
také logicky naleznete největší počet
coworkingových center. Celá řada
z nich navíc pořádá inspirativní akce
a eventy, jichž se stojí za to zúčastnit.

Impact Hub Praha K10
Koperníkova 10,
Vinohrady, Praha 2

Opero

Salvátorská 931/8
Staré Město, Praha 1
V samotném srdci Prahy se nachází
coworkingové centrum Opero, jež
svou adresu našlo v historickém
Štencově domě. Dům byl postaven
začátkem 20. století na základě návrhu architekta Otakara Novotného.
V současnosti uvnitř naleznete moderní prostor s celou řadou konferenčních místností, coworkingových
prostor i místnůstek, kde se můžete
od okolí zcela izolovat.

Prohlédněte si různé varianty
členství zde.
Historický prostor s decentními moderními prvky, které ho oživují, spadá pod síť coworkingových center
Impact Hub. Na místě se nachází
open space, kanceláře, a dokonce
i bar, kde se každý den podává obědové menu šéfkuchaře Pavla Buchwaldeka.
V Impact Hub Praha K10 si můžete na jeden den vyzkoušet práci
zdarma. Bližší informaci jednotlivých tarifech naleznete zde.

Sněmovní 7

V patře naleznete příjemnou kavárnu s letní terasou. V Operu se
koná celá řada akcí, debat a workshopů pro firmy. Bližší představu o nabídce prostor si uděláte zde.
14

Sněmovní 174/7,
Malá Strana, Praha 1
Rozlehlé podkrovní prostory na lukrativní adrese na vás okamžitě dýchnou osobitou atmosférou. Na místě
naleznete jak menší prostory vhodné
pro schůzky, tak velké konferenční
místnosti s kapacitou až 100 osob.

Pracovna

Vlkova 36,
Žižkov, Praha 3

Nedaleko pražského Hlavního nádraží se nachází Pracovna s vlastní
kavárnou. Jedná se o jedno z klidnějších coworkingových center. Atmosféra je vhodné k méně formálním pracovním setkáním.
První den si můžete vyzkoušet
zdarma, bližší info i s obsazeností
jednotlivých místností si prohlédnete zde.
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