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Anotace modulu:
Pojem „time management“ se již vžil do našich profesních úkonů tak, jako jiné další
pojmy ze slovníku moderního managementu. Je důležité si uvědomit, že se dotýká
nejen činností profesních (tedy například oblasti vedení lidí, řízení času obchodních
zástupců, výkonných specialistů atd.), ale i osobních. Dotýká se každého z nás.
Plánujeme své činnosti, přizpůsobujeme chování vlastním cílům a prioritám,
přizpůsobujeme plánování času svým hodnotám i okolí tvořenému místy, událostmi a
lidmi. Balancujeme a přidělujeme čas tomu, co musíme, co chceme, co bychom měli
a případně mohli.
Pojem „time management“ není ve své podstatě nic převratně nového a objevného. Je
to něco, co v sobě zahrnuje všechny výše uvedené aspekty. Systematicky
pojmenovává oblasti, s nimiž se setkáváme v práci či běžném životě. Co musíme
plánovat, kdy a kde činíme rozhodnutí – ať již každodenní, či jednorázové – výjimečné.
Oblasti, kde máme „možnost volby“, kolik času budeme věnovat konkrétním
činnostem. Nejedná se ovšem o prosté technické plánování. Poslední generace time
managementu již zohledňuje i osobnost člověka. Důležitým prvkem řízení času je
hodnotový žebříček každé individuální osobnosti a akcent na zásady a priority, které
má v sobě každý z nás. To činí toto téma unikátním. Je důležité si uvědomit, že
rozhodnutí o svém čase zpravidla činíme pouze my a zodpovědnost za využití času je
v naprosté většině jen na nás.

Cíl modulu:
Cílem modulu „Time management“ je poznat a popsat metody řízení práce s časem,
respektive nasměrovat využití času ve smyslu harmonizace života člověka. Tedy toho,
jak být v pracovních činnostech efektivní a mít časový prostor na mimopracovní
činnosti, na aktivní a v neposlední řadě i pasivní odpočinek.
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