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„Nejcennější v našem životě je čas…“

„…Nikdy jej totiž nemůžeme vrátit. Náš úspěch a spokojenost v živo-
tě závisejí do značné míry na tom, jak dokážeme využít čas potřebný 
pro příjem informací…“

Těmito slovy jsem zahajoval úplně první díl svého prvního vzdělá-
vacího televizního seriálu. Nazýval se Kurs rychlého čtení [1]. Námět 
a scénář jsem psal několik měsíců, natáčelo se po tehdejších důkladných 
schvalovacích procedurách řadu dní v roce 1986; vysílalo se poprvé jednou 
týdně od ledna do března 1987 na druhém z tehdejších dvou programů 
Československé televize. A jediných dvou programů sledovatelných tehdy 
v celé naší zemi.

Dopad na obyvatelstvo byl obrovský. Asi takový, jako kdyby dnes něco 
šlo v příznivém vysílacím čase na té více sledované polovině z mnoha 
desítek dostupných televizních kanálů. Co bylo tehdy desetkrát za sebou 
v televizi, to prostupovalo do povědomí lidí celé země.

Celý ten televizní seriál byl v širším slova smyslu o hospodaření s ča-
sem, o jeho využití k osobnímu rozvoji, k dobré kariéře. Pojem „rychlé 
čtení“ neboli „rychločtení“ je totiž podřazeno pojmu „hospodaření s ča-
sem“ neboli „osobní informační systém“ neboli „time management“.

Rychlým čtením se zde nemyslí například to, když paní učitelka ve 
školce čte dětem nahlas pohádku a spěchá, aby vše ve vyhrazeném čase 
stihla dočíst do konce – a proto mluví vyšším tempem, než je obvyklé. 
Rychlým čtením se zde rozumí soubor asi tří desítek dobrých návyků, 
schopností a dovedností (= zbraní), které umožňují lepší chápavost, lepší 
porozumění textu a zapamatování potřebného současně při vyšších rych-
lostech čtení. Pak je možné tento pojem pro naše účely v této knize zto-
tožnit s pojmem rychločtení.

Jedním z důležitých zdrojů rychločtení jsou zahraniční techniky nazý-
vané speedreading, Schnellesen, bystroje čtěnije, rapid reading, dynamic 
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reading, photo reading apod. Všechny tyto zahraniční techniky kladly 
důraz na očně-technické zbraně; mozkové zbraně byly až druhotné. Rych-
ločtení je návazné know-how daleko širšího rozsahu a dosahu; má svůj 
původ v Československu, jeho autorem je autor této knihy. Autorovy prv-
ní nesystematické soukromé výzkumy a drobné poradenství spolužákům 
v efektivním čtení a studiu se datují od konce šedesátých let minulého 
století. Jeho systematické výzkumy se datují od sedmdesátých let, proslave-
né veřejné kurzy pak od osmdesátých let. Na rozdíl od výše jmenovaných 
zahraničních zdrojů klade české rychločtení důraz na mozkové zbraně 
a celkově paletu zbraní podstatně rozšiřuje. Má tedy i řadu dalších zdrojů, 
mezi nimi originální český systém multimetod neboli psychovzorců.

Schéma 1 – Základní pojmy

rychlé čtení rychločtení

hospodaření  
s časem

osobní  
informační  

systém

time  
management

Ve Schématu 1 jsou další tři pojmy, které budeme pro účely této knihy 
považovat za synonyma. Hospodaření s časem zde nevnímáme na ce-
lostátní, korporátní nebo rodinné úrovni, ale na úrovni jednotlivce. Jeho 
osou byl od nepaměti nějaký sofistikovaný zápisník, chytrý diář s čím 
dál bohatší řadou různých oddělovačů, ikonek, předtištěných formu lářů, 
kapsi ček, telefonních seznamů pevných linek apod. Výrobci tako vých 
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sofistikovaných zápisníků někdy brali jako urážku, když se takovému sys-
tému říkalo obyčejným slovem „diář“. Prosazoval se pojem „plánovací 
systém“. K tomuto „plánovacímu systému“ příslušely v předpočítačové 
době ještě osobní kartotéka, tematický archiv výstřižků a osobní 
knihovna – vše v papírové formě. Tomuto kvartetu jsem dal v osmdesá-
tých letech název „osobní informační systém“ a napsal o něm knihu (viz 
též dále Schéma 2).

O osobních informačních systémech byl můj druhý vzdělávací tele-
vizní seriál – námětem, scénářem a moderováním. Zdatnými a erudova-
nými pomocnými účinkujícími byli Eva Dusová, Bohumil Kolarčík, Ivo 
Okun – a své si uhrál i můj tehdy šestiletý syn Jan Gruber. Pracovní ná-
zev seriálu odpovídal výše uvedenému názvosloví. Celý jeho pracovní 
název zněl „Osobní informační systémy a využití počítačů“, jak je 
možno najít v archivech veřejnoprávní České televize. Protože však pra-
covní název byl příliš dlouhý a protože začínaly přicházet do módy coby 
první nesmělé výkřiky takzvané „osobní mikropočítače“ (Sinclair ZX 
Spectrum, Atari, IQ 151 aj.), tak se na obrazovkách nakonec objevil název 
seriálu „Počítačová dilemata“.

Hlavním mottem seriálu bylo však využití osobních počítačů nikoliv 
jen ke střílecím hrám (jak si to o nich tehdy myslela drtivá většina obyva-
telstva), ale právě k hospodaření s časem v životě jednotlivce, právě 
k modernizovanému osobnímu informačnímu systému, kde se mikro-
počítače se stále lepšími softwarovými možnostmi stávaly konkurence-
schopnou alternativou k papírovým plánovacím systémům. V několika 
dílech seriálu bylo postupně ukázáno, že takový mikropočítač zvládne

·	 tabulkové výpočty (tj. to, co dnes např. MS Excel),
·	 funkci textového editoru (tj. to, co je dnes například MS Word),
·	 databáze, evidence (tj. to, co je dnes mj. obojí výše jmenované),
·	 animaci, tedy pohyblivý obraz se zvukem (tj. dnešní multimédia).

V seriálu byli poctivě a s patřičnou úctou zmapováni průkopníci pa-
pírových osobních informačních systémů. Šlo například o tzv. „systém 
chytrých krabic“ Ing. Jana Tůmy z redakce časopisu Věda a technika 
mládeži (VTM) a zejména o knihy a osobnost dr. Jiřího Tomana, nej-
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známějšího autora knih o osobním rozvoji v šedesátých až osmdesátých 
letech minulého století. Jako odvážný čin se jevilo věnování celého jedno-
ho dílu počítačům TNS a jejich softwaru vyráběným v JZD Slušovice, 
protože tehdy byla jakákoliv publicita tohoto agrokombinátu v hlavních 
médiích velice choulostivou až zakazovanou záležitostí.

Opravdu stojí za to podívat se na krátké videoukázky (viz [2], [3], [4], 
[5] …) a jistě si snadno na internetu najdete další.

Seriál tedy pro celou republiku zavedl a rozšířil rovnítko mezi „osobní 
informační systém“ a „hospodaření s časem jednotlivce“.

Za železnou oponou, především v USA, v naprosté informační izolaci, 
se souběžně začal prosazovat pro totéž pojem time management. Tento 
pojem v devadesátých letech minulého století, v době nekritického až 
zbožňujícího obdivu ke všemu západnímu, převládl nad pojmem osobní 
informační systém. A jeho převaha a všeobecná známost platí dodnes.

Schéma 2 – Čtyři součásti osobního informačního systému v předpočíta-
čové době

osobní informační systém

diářový plánovací 
systém

tematický archiv 
výstřižků

osobní  
kartotéka

osobní  
knihovna
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Pojďme ještě hlouběji do historie

J. W. Goethe a time management

Gebraucht der Zeit,
sie geht so schnell von hinnen,
doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen,
mein teurer Freund, ich rat Euch drum
zuerst Collegium Logicum

J. W. Goethe, Faust

Co že to radí ďábelsky chytrý Mefistofeles ctižádostivému Faustovi, aby 
jej přivedl k životnímu úspěchu, k oslnivé kariéře? Velmi volně přeloženo: 
„Milý Fauste, k úspěchu je nezbytné udělat si pořádek v pracovních vě-
cech, nejdříve se řádně vzdělat, osvojit si techniky duševní práce. To ti po-
může získat čas. Čas, který nám tak rychle a nezadržitelně utíká. Protože 
vše stojí a padá s uměním využít čas.“

Každý vzdělaný člověk ví, že Goethe žil a tvořil v osmnáctém a deva-
tenáctém století (nebo ví, kde si to najít, ha!). Citátem z Goethova vrchol-
ného díla jsem chtěl naznačit, že ne vše z time managementu je výplodem 
amerických vědců, odborných autorů, edukátorů. Někdy to tak totiž vy-
padá; a navíc podle nejužívanějšího odborného termínu pro správné hos-
podaření s časem – tedy podle anglického termínu „time management“ – 
by se mohlo zdát, že v USA o hospodaření s časem vědí všechno a zbytek 
světa se to od nich jen učí.

Není tomu tak. I když americká škola moderního time managementu 
je opravdu mohutná, i když špičku této školy budu v dalších řádcích rád 
a s patřičnou úctou jmenovat a citovat.

Časovou osu průlomových objevů v oblasti moderního time mana-
gementu ukazuje Schéma 3. Železná opona od Baltu po Černé moře byla 
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opravdu neprostupná – nejen pro osobní návštěvy, ale dokonce i pro tele-
fonáty či odbornou literaturu. Pro špičkové odborníky moderního time 
managementu z USA jsme tehdy byli naprosto bezvýznamní, takříkajíc 
„pod jejich rozlišovací úroveň“. Pro naše lidsky slušné odborníky nebylo 
možné dostat se do USA.

Nicméně Schéma 3 ukazuje, že z hlediska toho, kdo byl v čem průkopní-
kem a proslavovatelem dříve a kdo později, si nestojíme u nás zase až tak 
špatně. Schéma 3 taktéž dokládá, že autor této knihy nemohl být ani z ča-
sových důvodů v moderním time managementu inspirován proslavenými 
západními vzory, ale že výsledky jeho kreativní činnosti jsou jasně původ-
ní, originální. Nelze totiž například z roku 1988 skočit strojem času do 
roku 1994, tam v budoucnosti si přečíst americký bestseller „First Things 
First“, pak zase strojem času skočit zpět do roku 1988 a napsat scénář 
k českému televiznímu seriálu o hospodaření s časem jednotlivce, tj. 
o time managementu.

Schéma 3 – Průkopnické proslavení a rozšíření know-how o moderním 
time managementu v naší zemi a v zahraničí; časové porovnání

Československo 
Česká republika

západní země 
zejména USA

současnost

1950

od 1990 Kurzy o osobním 
informačním systému –  

D. Gruber

1986 a 1988 Televizní seriály 
D. Grubera o rychločtení  

a time managementu

1985 příloha Mladého světa 
"Kurs rychlého čtení"  

– D. Gruber

1994 kniha S. Coveye  
"First Things First"

1989 kniha S. Coveye  
"Seven Habits of Highly  

Effective People" 

dlouhá tradice publikací  
k dosahování úspěchu
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Time is money, takže time management je money management

Každopádně zahraniční západní škola moderního time managementu 
umí své know-how (v mnoha zemích světa, v poslední době i v České repub-
lice) nejlépe na světě prodat. Je svým způsobem fascinující, jak dokáže už 
i v naší zemi našim manažerům a jiným duševně pracujícím lidem za více 
než deset milionů korun prodat kus know-how, který je u nás ve srovnatelné 
renomovanosti, tradici, užitečnosti a kvalitě nabízen za méně než sto tisíc 
korun, jenže české provenience. Jak dokáže západní nabízitel leckteré české 
konzumenty moderního time managementového know-how oslnit, vyvolat 
jejich kladné emoce místo rozumového porovnání. Ke všemu, toto marketin-
gové a reklamní oslnění se děje nejednou v soula du se zákony, tedy legálně.

Kdyby to nebylo vůči naší zemi tak ekonomicky drancující, mohl by 
být náš obdiv k tomuto západnímu marketing managementu a money ma-
nagementu úplně čistý, jednoznačný a bez sebemenšího negativního stínu 
v pozadí. Prostě – umějí to.

Pojďme v historii ještě před Goetha

Pojďme klidně až k počátkům tvora homo sapiens před zhruba dvěma sty 
tisíci lety. Že tam nebylo o nějakém time managementu, o hospodaření 
s časem, ani potuchy?

Omyl. Náš prapradědeček lovec musel uběhnout za stejný čas delší 
vzdálenosti než prchající zajíc, aby jej ulovil, snědl, aby přežil. Stejně tak 
musel dávný lovec uběhnout za stejný čas delší úsek, než uběhl medvěd, 
který pronásledoval jej. Prostě musel mít při těch činnostech lepší využití 
času, lepší time management – jinak by si nezachránil holý život. A při 
soubojích jednotlivých dávných lovců mezi sebou – o ženu, o kořist, o lo-
viště? Přežil ten, kdo provedl smrtící úder na hlavu nebo trup protivníka 
za kratší čas. Kdo měl zkrátka lepší battle management, lepší survival 
management. Jehož nedílnou součástí musela být i stránka time manage-
mentu, neboť čas je neoddělitelnou, neodmyslitelnou stránkou veškerého 
našeho konání – boje, snahy o přežití a ostatních činností. Lépe udělat 
cokoliv znamená lépe využít času k tomu určeného.
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A pokud se podíváme na úsvit lidské civilizace? Prosperovala ta sku-
pinka, ta komunita a ta společnost, která věděla, kdy osít pole, kdy sklidit, 
kdy ponechat pole nesklizené na další roky. Dlouhodobé plány stály jak 
u vzniku egyptských pyramid, tak u každoročního cyklu produkce potra-
vin. A velkého vlivu nabývali ti jednotlivci, kteří těmto zákonitostem ro-
zuměli. Velkou moc měli například staroegyptští kněží, kteří dokázali na 
dlouho dopředu předpovědět zatmění Slunce a jiné přírodní jevy. O klíčo-
vém významu plánování, stanovení priorit, přesného načasování a rychlé-
ho vyhodnocení informací během válečných tažení starověku a středověku 
se snad ani nemusíme zmiňovat. Stejně jako o impozantních stavbách 
kultury, které vznikaly celé generace.

Existuje starý čínský příběh, jenž vypráví o muži, který bydlel na úpa-
tí hory. Obživu však měl na druhé straně, a tak každé ráno vycházel velmi 
brzy z domu, obcházel horu a pozdě večer se zase vracel. Když jednoho 
dne začal při svých cestách nosit hlínu z hory po hrstech a házet ji do 
moře, všichni se mu smáli, za takové zdržování se zbytečnostmi. On však 
pravil: „Tato hora mi sebrala polovinu mého života. A sebere jej i mému 
synovi, mým vnukům a vnukům jejich vnuků. Budu-li však tuto horu po 
malých hrstech zmenšovat a po mne i můj syn, vnukové a vnuci mých 
vnuků, pak každé další generaci sebere tato hora méně a méně času.“
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Skok do žhavé současnosti –  
prvé čtyři generace time managementu

Předmět této knihy však přece jen zúžíme na optimální využití času v ži-
votě současného člověka. Domluvme se spolu, vážení čtenáři, že v histo-
rii time managementu nadále pomineme dobu do roku 1945. I do té doby 
byla potřeba využití času klíčová, ale časový stres a pres na manažera, na 
duševně pracujícího člověka nebyl zase až tak hrozivý, aby vznikala věda 
o využití času s podrobnými tlustými knihami a návody. Nevím ani 
o žádných tréninkových kurzech time managementu před koncem druhé 
světové války (byť se time managementem zabývám už více desítek let 
a zcestoval jsem všechny hlavní země, kde má time management nejdelší 
tradici). Lidé si jistě už tehdy před rokem 1945 psali na kus papíru volné 
poznámky, že je třeba to či ono udělat, nakoupit, zařídit. Ba vpisovali si 
úkoly do kalendářů, do notýsků na termíny a rozvrh pracovních schůzek. 
Ty volné poznámky, a to používání notýsků, označil později známý ame-
rický autor Stephen R. Covey jako time management první generace 
a time management druhé generace.

(Covey, S. R., Merill A. R., Merill R. R.: First Things First, Free Press, 
New York, London, Toronto. Sydney 1994, strana 22 a násl. V naklada-
telství Management Press vyšla kniha česky pod názvem „To nejdůle-
žitější na první místo“ v roce 2008 a lze ji označit za bestseller, 3. dotisk 
2015.)

To povědomí o první a druhé generaci time managementu nás může 
zajímat jen jako perlička ve stručném historickém úvodu, který coby krát-
ká zmínka jistě do této knihy patří.

Pro vlastní pracovní užitek každého dne nás bude zajímat time ma-
nagement od třetí generace výše.

Time management třetí generace popisuje Stephen Covey (se svými 
dvěma pomocnými spoluautory) v již zmíněném díle zhruba takto:
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·	 plánování,
·	 stanovování životních hodnot,
·	 stanovování priorit v jejich dosahování,
·	 řízení času,
·	 	stanovování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů a je-

jich provázanost.

Takové ty tlusté sešity s kroužkovanou vazbou, s řadou různých for-
mulářů a barevných oddělovačů, s pravítky, kapsičkami v elegantním tr-
vanlivém obalu, takové ty imidžové věcičky v různých barvách a velikos-
tech, takové ty komplety, které již nelze nazývat diářem, protože byste 
tím urazili jejich výrobce – to jsou charakteristické pomůcky time ma-
nagementu třetí generace. Můžeme je zde nazývat plánovací systémy. 
Ano, je to přesně to, co jsme v českých poměrech od poloviny devadesá-
tých let nejčastěji vídali s uzlovitým logem firmy Grada – přesněji pod 
značkou výrobce Grada ADK. Ale existovali i další čeští výrobci pláno-
vacích systémů – například nakladatelství Pyramida-cz aj.

Ke třetí generaci řadí Covey i použití elektronických plánovacích sys-
témů – tedy PDA, netbooky, palmtopy, iphony, smartphony – a kdoví, 
jaké marketingové názvy budou pro tyto věci ještě vymyšleny (v čím dál 
kratší době výrobního cyklu). Důležitá otázka, zda používat plánovací 
systém klasický papírový či elektronický, bude jistě dále v této knize 
pojednána.

Covey si tuto třetí generaci pochvaluje, že udělala velký skok ve vývo-
ji time managementu, že naučila lidi udělat „více věcí během méně času“. 
Vytýká jí však, že neřeší celkovou životní filozofii člověka, jeho nejdlou-
hodobější a nejvíce strategické cíle. Nejen pracovní, ale životní cíle vůbec. 
Celoživotní představu „co vlastně chci být za člověka“.

„Kde je náš vnitřní klid, mír, vyrovnanost a jistota, že děláme zrovna 
to, čeho je třeba nejvíce a že to děláme dobře?“ Takto se ptají podle Co-
veyho sebe sama uživatelé nástrojů třetí generace time managementu.

Odpovědí na tyto otázky se podrobně zabývá právě zmíněná kniha 
First Things First, která se všeobecně považuje za stěžejní dílo time ma-
nagementu čtvrté generace.

Můžeme zde v této knize zhruba ztotožnit čtvrtou a vyšší generaci 
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time managementu s pojmem moderní time management, použitým 
zde výše.

Z našich známých autorů v oblasti time managementu se time ma-
nagementem čtvrté generace hodně zabývá a tvořivě jej rozvíjí absolvent 
mého kurzu rychločtení Ing. Petr Pacovský. Je zde vhodné uvést napří-
klad jeho knihu „Člověk a čas – time management IV. generace“, která 
vyšla ve více vydáních v nakladatelství Grada Publishing. Jsem rád, že 
mne kolega Petr poctivě cituje coby autora a popularizátora psychovzorce 
profesionální koncentrace a motivace (viz str. 126 jeho zmíněné knihy). 
Že mne tedy cituje coby autora toho univerzálně užitečného psychovzor-
ce, který vymýtil z naší společnosti nechtěné ztroskotávání v dlouho-
dobých projektech. Který prakticky vymýtil prokrastinaci u všech, kteří 
tohoto psychovzorce znale využívají. Psychovzorce, který vymýtil pro 
ty, kteří jej znají a umějí používat, mj. i věčné začátečnictví ve studiu 
angličtiny.

Taktéž kvituji, že jako klíčovou pomůcku pro lepší fungování paměti 
(memory management, jehož součástí je samozřejmě i time manage-
ment – zapamatovat si více, snadněji, účelněji, vybavitelněji za kratší čas) 
Pacovský uvádí můj pojem „paměťová asociační listina“ či pouze „asoci-
ační listina“ (str. 238).

Největším zadostiučiněním pro mne je, že Petr Pacovský dokonce na 
obálce zmíněné knihy (zadní strana) uvádí, že se hned po své promoci 
věnoval technikám duševní práce, tedy oboru, který rozvíjím po celý ži-
vot a který jsem v roce 1984 oficiálně založil vědeckou prací. Těší mne, že 
Petr Pacovský, absolvent mého kurzu racionálního čtení (= důležité sou-
části time managementu) to dotáhl tak daleko.

Tato publikace je pokusem o popsání time managementu tak vysoké 
generace, po které už nemůže přijít žádná další generace. Tedy – poku-
sem o popsání a návodu na využívání time managementu finální gene-
race. Finální generace je možno dosáhnout tím, že se nevyužijí pouhé 
metody, ale modernější multimetody neboli psychovzorce. Multimeto-
dy neboli psychovzorce mají podobný efekt jako matematické a fyzikál-
ní vzorce a zákony. Například Archimédův zákon je takové „know-how 
finál ní generace“ o tom, co se děje s tělesem ponořeným do kapaliny. 
Obecná poučka o síle vytlačování tělesa se vztahuje na jakékoliv těleso 
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v jakékoliv kapalině v jakémkoliv gravitačním poli kdekoliv ve vesmíru. 
Nemůže po něm už přijít nějaký pokus s tělesem, který by tomuto Archi-
médovu zákonu odporoval, který by po něm přinášel něco objevného 
nového. Objevením Archimédova zákona je i do budoucna v oblasti po-
nořování pevných těles do kapaliny všechno předpovězeno, všechno je 
spočitatelné, včetně například stavby lodí tak, aby pluly na hladině a ne-
potápěly se.

Takže, milí čtenáři, pokud se někde v nabídce knih nebo vzděláva-
cích služeb u jiných lektorů objeví slogany jako „pátá generace“, „šestá 
generace“ apod., berte to jen jako marketingovou nálepku, která má vy-
volat dojem (podle mne klamavý), že nabízitel přišel na něco úžasně 
nového.

Více teoretizování o generacích snad není třeba, raději se co nejdříve 
věnujme praktickým návodům. Kdo by si však přál vidět podrobnější zdů-
vodnění k finální generaci time managementu, tomu lze doporučit e-kni-
hu Jana a Davida Gruberových „The Final Generation of Time Manage-
ment“…, kterou najdete například na www.amazon.de [6].
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Time management v českých zemích  
po roce 1945

Již výše byl zmíněný autor Ing. Petr Pacovský, který začal působit a pub-
likovat po roce 1989. Stejně tak po roce 1989 se kvalitně zapsal do českého 
know-how o sebeřízení, o managementu cílů, času a stresů, o řízení firem, 
konfliktech, týmové práci a dalších příbuzných tématech RNDr. Jiří Pla-
mínek, CSc. Tento autor a lektor je taktéž považován za prvního českého 
mediátora. Plamínek vnáší s udivující až místy geniální lehkostí pojmový 
řád do věcí i tam, kde zahraniční špičky tápou nebo jsou méně obratné 
(viz jeho publikace v seznamu literatury).

Před rokem 1989 v Československu stojí za zmínku v oblasti time ma-
nagementu dva edukátoři: Dr. Jiří Toman a moje maličkost.

Dr. Jiří Toman byl podle svého osobního svědectví po roce 1945 je-
diným českým (a nejspíše i československým) autorem, který se zabýval 
metodikou duševní práce (včetně metod vedení diáře druhé generace) 
soustavně, dlouhodobě a tak, že se stal známým široké veřejnosti. Tím ne-
chci pominout řadu dalších jmen a publikací v oblasti psychologie práce. 
Avšak pro účely proslavení se na trhu s tímto know-how čněl dr. Jiří Toman 
nad ostatními bezkonkurenčně nejvýše.

Informaci o svém sólovém průkopnictví na území ČSSR mi dr. Jiří 
Toman svěřil v roce 1980, kdy on sám byl na sklonku své hlavní profesi-
onální kariéry a já na jejím začátku. Blíže o tom píši ve své knize „Zlatá 
kniha komunikace“, str. 209 a násl. (Vydalo nakladatelství Gruber-TDP, 
6. vydání 2015). Ve stejném roce 1980 mi dr. Jiří Toman symbolicky pře-
dal štafetový kolík své profese, která neměla u nás žádné institucionální 
zastoupení (typu vysokoškolské katedry nebo výzkumného ústavu). Oba 
jsme ji tedy museli provádět „na koleně“ včetně veškerého výzkumu. 
A samozřejmě bez osobního kontaktu s vyspělým zahraničím, který byl 
nám oběma, dr. Tomanovi i mně, odepřen z důvodu, že ani jeden z nás 
nikdy nebyl členem vládnoucí totalitní strany. Museli jsme si za dob 
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normalizace svou „univerzitní profesuru v oblasti duševní práce“ oba 
sami vy tvořit mimo oficiální systém univerzit či akademie věd. Ještě jed-
nou doporučuji shlédnout snad jediné dochované vystoupení dr. Jiřího 
Tomana v celostátní televizi [5].
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Poznámka pro některé čtenáře –  
nabídka k přeskočení části této knihy

Ještě určitý počet stránek zde potrvá líčení historie time managementu 
a jejího zákulisí, povídání o jeho významných průkopnících, dále definu-
jící zařazování time managementu do širších souvislostí atd. Někteří čte-
náři mohou být netrpěliví a mohou chtít už ihned rovnou řešit své časové 
problémy; cokoliv jiného považují za „zbytečnou omáčku“. Pokud k nim 
pa tří te, přeskočte rovnou na kapitolu s nadpisem „Co nás vlastně trápí 
a jakým způsobem?“.

Já bych na místě čtenáře určitě  ty bezprostředně následující pasáže 
nepřeskakoval. Proč?

Time management se stal určitou módou, po jeho kurzech i knihách je 
dnes široká poptávka. A kde je široká poptávka,  tam se vzápětí vytváří 
široká nabídka. A kde je nabídka široká, tam v ní existují vedle solidních 
nabízitelů i autoři a vzdělávači průměrní, ba i naprosto bezskrupulózní 
zlatokopové.  Úsek  nabídnutý  k  přeskočení  vám  zde  zjedná  jasno.  Když 
ovšem  vámi  přeskočen  nebude.  V  tomto  úseku  je  popsáno  zákulisí  tak 
dobře, jak je nejspíše nikdo kromě průkopníka nezná. Hodně lidí se shod-
ne,  že  toto  zákulisí  by  měl  povinně  znát  každý  pracovník  vzdělávacího 
útvaru firmy nebo instituce působící v naší zemi; každý, kdo se zajímá o 
time management coby potenciální účastník školení.

Já sám, kdybych měl nemocné srdce, tak si dobře rozvážím, zda půjdu 
pod  skalpel  vyhlášeného  a  plně  kvalifikovaného  profesora  kardiologie 
Jána Pirka, nebo pod skalpel sebezahleděné nemocniční uklízečky se zá-
kladním  vzděláním,  která  soudí,  že  „operovat  srdce  přece  umí  každý, 
i já“, a podvodně se maskuje doktorským pláštěm.

V oblasti kurzů  time managementu se najde bohužel nejedna taková 
„sebezahleděná  uklízečka“,  dobře  maskovaná  (například  imidžovou 
webovskou stránkou). Ale stačí se blíže podívat na celoživotní praktické 
výsledky takového rádoby experta v time managementu a dalším rozvoji 
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osobnosti. (Býval na vysoké škole aspoň vždy mezi prvními z ročníku ve 
skládání  zkoušek?  A  když  ano,  nebylo  to  na  úkor  kvality?  Převyšoval 
ostatní  kvalitou  své  studijní  práce,  svých  výsledků?  Stihl  v  praktickém 
životě napsat dříve než  jiní prvních svých cca třicet knih, prodávaných 
úspěšně bez nákladné placené reklamy? Prostupuje  time management 
celým jeho životem včetně vlastního výzkumu a originálních objevů? Ane-
bo si jen kdesi cosi přečetl a teď to pouze zkompiloval? Atp.) Podíváte se 
sem na další řádky bez přeskočení – a máte jasno.

Kapitolky  nabídnuté  ke  zvážení  eventuálního  přeskočení  vám  tedy 
zjednají jasno; pomohou vám dobře se zorientovat a vybrat pro sebe to 
nejlepší,  to nejvíce kvalifikované. Váš čas  je  totiž stejně cenný  jako váš 
život. Život totiž není nic jiného než určitý úsek času. Bez času by nebylo 
života.
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Time management v českých zemích  
po roce 1945 – pokračování

Time management mne zajímal od dětství. Ve věku kolem deseti let jsem 
si poprvé začal psát do zápisníčku první své cíle, úkoly, plány například 
ve škole a ve sportu – a postup jejich plnění až do vítězného konce…

V roce 1980 jsem poslal rukopis prvního odborného článku o techni-
kách duševní práce do podnikového časopisu svého zaměstnavatele 
(OKR – Automatizace řízení) a zanedlouho poté další článek do seriózní-
ho odborného časopisu Moderní řízení. Tento druhý článek se jmenoval 
„Jak racionálně vést diář“, byl tedy – dnešními slovy řečeno – o time 
managementu třetí generace. (Do vyjití první americké knihy o time 
managementu čtvrté generace tehdy zbývalo ještě 14 let.) Článek samo-
zřejmě před zasláním do redakce musel číst můj nadřízený; bez jeho 
schválení „po stranické linii“ nebylo publikování možné (ani pokus o ně). 
První posudek mého článku se odehrál bez jakýchkoliv zákulisních vli-
vů – a vyzněl nadšeně. O pár dnů později však zapracovala vnitropodni-
ková závist (za článek bývalo pár desetikorun honoráře, a to někteří moji 
kolegové nemohli unést), byl vypracován jiný posudek jiným nadří zeným, 
který už měl od závistivců pokyn, jak má posudek dopadnout. Ve druhém 
posudku tehdy stálo zhruba, že „…vedoucí pracovníci nepotřebují být po-
učováni, jak hospodařit s časem – a rozhodně ne od mladého soudruha 
Grubera, který nadto není dostatečně politicky angažován…“ (čti – není 
členem totalitní strany). Rukopis článku mám naskenován (k nahlédnutí 
na kurzech), a v archivech mám i oba tyto diametrálně odlišné posudky 
na jedno a totéž dílo. Takové svinstvo a podraz si člověk většinou dobře 
pamatuje a archivuje.

Nicméně – totalitní stranický zabíječ pokroku mne od další populari-
zace time managementu neodradil. Měl jsem přece už tehdy ve své výbavě 
antiprokrastinační know-how finální generace.
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Nejznámější knihy dr. Jiřího Tomana  
a vztah mého oboru k nim

Z řady knih dr. Jiřího Tomana byly nejznámější dvě souhrnné:

1. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha, Svoboda 1984,
2. Jak zdokonalovat sám sebe. Praha, Svoboda 1980.

V souvislosti, jakou nabízí název této kapitoly, je třeba výrazně odlišit 
pojmy „technika duševní práce“ a „techniky duševní práce“. Mají podob-
né znění, avšak diametrálně odlišný význam. První z nich občas používal 
dr. Jiří Toman jako synonymum výrazu „organizace duševní práce“ či „me-
todika duševní práce“. Tedy k popisu určitého souboru činností. Druhý 
z nich, „techniky duševní práce“, je názvem plnohodnotného vědního 
oboru, který má všechny atributy – tedy předmět, metodiku, položky, 
klasifikační systém a způsob začleňování položek do něj. A dále více než 
třicetiletou tradici publikací a výuky po celé naší zemi.

Analogicky řečeno: „Technika duševní práce“ – to je něco jako „jak vy-
čistit různé skvrny“; „techniky duševní práce“ – to je „chemie“. „Techni ka 
duševní práce“ – to je něco jako „jak řešit lineární a kvadratické rovnice“; 
„techniky duševní práce“ – to je něco jako „matematika“. Cítíte ten rozdíl?

Jaké konkrétně jsou ty objektivní standardy, aby „techniky duševní 
práce“ byly vědou jako matematika či chemie?

Věda musí mít svůj předmět (duševní práci), soubor metod (klasické 
metody plus farmulti metodu a psychovzorce), klasifikační systém (kolo-
běh informací v životě jedince), položky neboli entity, jimiž se zabývá 
(jak dobře mluvit, jak efektivně číst, jak úspěšně prodávat zboží aj.) a které 
jsou podle klasifikačního systému zařaditelné; dále má své publikace – 
knihy, časopisecké články, vědecké práce a svou soustavnou mnohaletou 
výuku (kurzy, tréninky). A samozřejmě – své renomé, svědectví užiteč-
nosti a širokého rozšíření mezi veřejností – své rozšíření v řadě recenzí 
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odborníků a stovky pozitivních ohlasů z důvěryhodných nezávislých 
zdrojů.

To vše jsem své vědě dal, to vše jsem splnil bohatě a mnohonásobně. 
Pouze název této vědy – „techniky duševní práce“ – jsem tehdy nezvolil 
zrovna nejlépe. Pravda, název obsahoval prvek mé úcty k proslulému před-
chůdci dr. Jiřímu Tomanovi a naznačoval hlavní zdroj mé inspirace. Avšak 
tento trojslovný termín značně vybočoval z běžných zvyklostí v názvosloví 
jiných věd (fyzika, psychologie, sugestopedie, pedagogika, balneologie). 
V předchozím třetím vydání této knihy (v roce 2009), po čtvrt století jed-
noznačného osvědčení se mé vědy v praxi, jsem tuto nepřesnost napravil – 
a stanovil vědě „techniky duševní práce“ další, logičtější název beneopedie.

Beneopedie je tedy věda, která se dříve nazývala pouze „techniky du-
ševní práce“ – a je v nejširším slova smyslu o tom, jak se vzdělávat (z řec-
kého paideia = výchova, vzdělávání) v tom, jak obecně v životě dělat věci 
dobře (bene = dobře). Bude o tom ještě řeč dále v této knize. A jestli tuto 
staronovou vědu – beneopedii – malá česká závistivost a rovnostářství 
nezašlape, nerozkrade, nezahluší – ale naopak bude ji autorsky právně 
a hospodářsko-soutěžně chránit, může přinést naší zemi obdobný miliar-
dový užitek jako to nejvydatnější ložisko ropy.

Vědecká disciplína beneopedie vznikla mou seriózní vědeckou prací 
„Technika duševní práce jako složka dovednosti samostatně studovat“, 
obhájenou před státní zkušební komisí na filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci v září 1984. V zadání názvu práce od jejího ve-
doucího je pochopitelně ještě slovo „technika“, protože v době zadání tato 
věda oficiálně neexistovala. Z vyznění této práce je však jasné, že se obje-
vila – poprvé takto na světě – nová velmi užitečná věda se všemi nutnými 
atributy. Věda „techniky duševní práce“. Že byl dán systém něčemu, co 
dosud existovalo jen v západním zahraničí a jen jako shluk takzvaných 
„managerial soft skills“, že jsme tedy výrazně překonali zbytek světa. 
Naštěstí vznik vědy nemusí schvalovat nějaká úřední komise – ta by nej-
spíše v českých poměrech tento plod mé tvořivosti udusila, zahlušila. Na 
uznání nové vědy bohatě stačí úspěšná obhajoba před státní komisí cti-
hodných univerzitních pedagogů.

A možná ani to není třeba. Ke vzniku vědy může stačit jedna průrazná 
průkopnická seriózní publikace, jako například v případě J. A. Komenského 
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jeho dílo Didactica magna stačí ke vzniku vědy didaktika. Aby byl někdo 
považován za duchovního otce nějaké vědy, nemusí dokonce uvést její 
název poprvé na světě. Komenský také nepoužil slovo „didaktika“ popr-
vé, ale sólově je proslavil, vyzvedl je svou publikací z nicoty na úroveň 
něčeho velmi známého, takže mu právem náleží k této vědě duševní vlast-
nictví. (Analogicky jako Komenský jsem to já učinil v naší zemi s pojmy 
„rychločtení“ a „racionální čtení“: Přestože jsem nepoužil slovo „rychlo-
čtení“ jako první ve vesmíru, vytvořil jsem bez cizí pomoci od píky kur-
zy, sólově je proslavil, vyvolal velkou veřejnou poptávku.)

Otázkou je, kam začlenit beneopedii v systému věd. Je humanitní? 
Přírodovědná? Technická? Ekonomická? Vše nasvědčuje, že svou multi-
disciplinaritou se jakoby velkým obloukem vrací k antické pansofii.

Ve druhé z Tomanových knih (= Jak zdokonalovat sám sebe), bohatě 
ilustrované obrázky Adolfa Borna, kapitola věnována přímo vedení diáře 
není. V první z nich (Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce) 
však ano. Na stranách 26–30 své jmenované první knihy Jiří Toman pří-
mo popisuje zaznamenávání úkolů na typickou diářovou stránku (1 strán-
ka = 1 den) a ilustruje to názorným obrázkem. Jako diář používá běžný 
nesofistikovaný zápisník, který bychom dnes zařadili do druhé generace. 
Jiné diáře totiž tehdy nebyly v naší zemi k mání. Z dalších kapitol knihy 
Jiřího Tomana však vyplývá, že popisuje již time management třetí gene-
race. Uvádí zde totiž i jiné plánovací časové horizonty (týdenní plány, 
celoživotní plány aj.), systém třídění informací v kartotékách, složkách 
(= mapách), v knihovně, seznamech telefonických kontaktů aj.

Je známo, že dr. Toman o svých systémech práce s informacemi nejed-
nou přednášel. Zdaleka to však nebyly veřejné tréninkové kurzy měkkých 
dovedností v dnešním slova smyslu, ty se zrodily v ČSSR až v polovině 
července 1984 – konkrétně v podobě mého veřejného kurzu rychločtení 
pod hlavičkou cestovní kanceláře CKM. Profese nezávislého lektora se 
v naší zemi zrodila k datu 1. 9. 1986, kdy jsem přešel „na volnou nohu“ 
a uskutečnil prvních 127 československých veřejných tréninkových kur-
zů v této oblasti na tržním principu.

Z dalších mých aktivit na poli pokračovatele-rozvíjitele knih a člán-
ků Tomanova time managementu, na poli československého průkopníka 
kurzů time managementu, stojí snad za zmínku následující:
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·	 	V každém z kurzů rychločtení a racionálního čtení jsem na úvod 
zdůrazňoval, že rychločtení je jen jednou z mnoha jednotlivých 
technik duševní práce. Že rychločtení je technikou, kterou je vhod-
né ovládnout jako první. Že klíčové jsou techniky spojené s výde-
jem informací – tj. „jak dobře mluvit“, „jak dobře psát“ (rozuměj tím 
všechny techniky typu „presentation skills“, „conflict resolution“, 
„negotiation skills“, týmové dovednosti, leadership, marketingové 
a prodejní dovednosti apod.). Že „kdo chce dobře prodávat infor-
mace, ten je musí umět dobře vyrobit – a kdo chce dobře vyrobit, 
musí kvalitně nakoupit“. A že ten nákup informací, dělaný efek-
tivně – to je právě rychločtení a racionální čtení. Několik set krát 
před tisíci posluchači jsem mezi potřebnými technikami duševní 
práce uváděl jako podstatnou též techniku vedení diáře a ostatních 
součástí osobního informačního systému. Kurzy rychločtení a ra-
cionálního čtení jsme začínali kreslením a vyplňováním tzv. půl-
kruhu celoživotních potřeb, cílů, přání a snů.

  Byla to tedy originální obdoba Coveyho „celoživotní vize“. Cosi 
společného měl ten půlkruh i s dnes známou SWOT analýzou. Je-
nomže „půlkruh celoživotních potřeb“ byl od „celoživotní vize“ 
a SWOT analýzy“ oddělen neprostupnou železnou oponou.

·	 	Z vyplněného půlkruhu, korigovaného spolužákem a prodisku-
tovaného v celé učební skupině, pak moji žáci vycházeli při volbě 
prostředků. Byly zde tedy již prvky čtvrté generace time manage-
mentu. Vlastní rychločtení a racionální čtení jsem pak prezentoval 
jako důležitou užší součást širšího time managementu.

  Hospodaření s časem je obecně důležité – a nejvíce času můžeme 
ušetřit tam, kde jej nejvíce ztrácíme, tj. při vnímání a myšlenkovém 
zpracování textu.

·	 	Tematicky totéž, co bývalo na začátku kurzů, bývalo na začátcích 
mých časopiseckých sérií o rychločtení, které vyšly ve všech nej-
důležitějších a nejčtenějších seriózních časopisech té doby (Mladý 
svět, Květy, týdeník Čs. televize aj.). Celkem vyšly ty články v tolika 
desítkách milionů výtisků, že nikdo z našich lidí, kteří se o věc byť 
jen trochu zajímali, se ani dnes nemůže vymlouvat, že o tom ne-
věděl. Do tvrdě vědeckých impaktovaných časopisů jsem nesměl 
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přispívat – to se předpokládalo jen u těch, kteří směli tehdy dělat 
vědecko-pedagogickou kariéru oficiálně. Lidově řečeno – kdo nebyl 
aspoň v přípravě na CSc., s tím se v tvrdě vědeckých časopisech 
prakticky nebavili. A já jsem oním CSc. (= dnes PhD.) do konce 
svého života být nesměl. Takže jsem z nouze musel volit populari-
zující média a populární, čtivý jazyk s řadou zjednodušení; ne však 
abych téma zkreslil, ale abych je srozumitelně vysvětlil.

·	 	Můj první desetidílný televizní vzdělávací seriál se sice jmenoval 
„Kurs rychlého čtení“, ale moje úvodní promluva hned na začátku 
prvního dílu série zněla tak, jak jste si již přečetli na samém začát-
ku této knihy. Byly to „zlaté věty time managementu“.

  Celý svůj první televizní vzdělávací seriál mám k dispozici na 
hard disku. Je tedy jasné, že tento seriál byl vlastně o time mana-
gementu, respektive o jeho klíčové části – o racionálním čtení. Sle-
dovalo jej údajně přes milion diváků – dá se tedy dovodit, že to byl 
pro ně průkopnický klíčový signál, že s časem se dá hospodařit 
lépe než dosud. Seriál se vysílal z kraje roku 1987. Za velký úspěch 
považuji, že v něm za celých 100 minut jeho deseti dílů ani jednou 
z mých (či jiných) úst nepadlo slovo „soudruh“ nebo „socialismus“, 
což bylo tehdy činem nadmíru odvážným a riskantním. (Hrozilo 
obvinění z malé angažovanosti, z napodobování škodlivých západ-
ních vzorů a zákaz činnosti.)

·	 	V roce 1988 jsem pro Krajský pedagogický ústav Olomouc napsal 
publikaci „Jak správně vést diář“. Publikace představovala přesně 
typické užší jádro time managementu a získala ocenění v soutěži.

·	 	Od roku 1990 jsem i já směl vydávat knihy ve svém vlastním na-
kladatelství (předtím to nebylo dovoleno). Jednou z prvních byla 
již dříve připravená asi stostránková samostatná publikace „Osobní 
informační systém“. Tuto knížku je možno považovat za první čes-
koslovenskou knihu věnovanou celou přímo time managementu.

·	 	Za kurzy time managementu je možno částečně považovat i kurzy 
rychločtení (viz výše), které jsem při zaměstnání vedl od roku 1983 
a na tržním principu coby svou hlavní podnikatelskou aktivitu od 
září 1986. Od začátku devadesátých let pak byly v mé výzkumné 
dílně vytvořeny a dány na trh jednodenní nebo dvoudenní kurzy 
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přímo nazvané „Osobní informační systém“, uskutečnilo se jich 
úspěšně několik desítek. Postupem času se jejich název změnil na 
„Time management“ – ale o tom už je další kapitola.

Rukopis jednoho z prvních článků 
Davida Grubera o time managmen-
tu třetí generace s prvky čtvrté ge-
nerace do časopisu Moderní  řízení. 
Obsahuje již popis Gruberova prosla-
veného a v praxi mnohokrát osvědče-
ného „systému zelené čáry“.

Obálka první české knihy věnované 
výhradně time managementu. Vyšla 
by nejspíše o mnoho let dříve, kdyby 
bylo povoleno svobodně vydávat kni-
hy. Takto vyšla při první příležitosti, 
kdy to bylo možné, tj. začátkem de-
vadesátých let minulého století. 
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Jak vznikl pojem „time management“  
a jak se k nám rozšířil

V této kapitole ještě nejde přímo o detaily know-how zaměřené na hospo-
daření s časem. Jde o to, kdy a jak byl tomuto know-how přidělen trefný 
název „time management“.

Nejlepším vodítkem k pátrání nám zde může opět být bestseller 
Stephe na R. Coveyho (vedlejší spoluautoři Roger Merill a Rebecca Me-
rillová) „First Things First“, vydaný poprvé anglicky v USA v roce 1994. 
V této knize je totiž od strany 335 uveden velice poctivý a rozsáhlý bib-
liografický přehled děl nějak vztažených k tématu hospodaření s časem.

Nejstarší publikací, v níž je ještě pouhý náběh na náš pojem, předsta-
vuje v tomto seznamu publikace Rosse Webbera „Time and Manage-
ment“ (vydal Van Nostrand Reinhold, 1972). Druhou nejstarší publikací 
pak je „Time management for Health Care Professionals“ autorů Apple-
bauma a Rohrse, vydaný v nakladatelství Aspen Systems 1981. Dále zde 
je kniha Roberta Januze „Time Management for Executives“, vydal 
Scribner’s 1982. A kniha Roye Alexandra „Common Sense Time ma na-
gement“ (Amacom, 1992). Dá se předpokládat, že Coveyho bibliografie 
při vší péči a snaze nezachytila řadu dalších publikací, které mohly 
vzniknout jako interní publikace třeba na univerzitách nebo ve výzkum-
ných ústavech.

Ani jedna z výše uvedených publikací ze seznamu z Coveyho knihy 
však neměla charakter proslavovacího bestselleru, překládaného do desí-
tek cizích jazyků. Nezaznamenal jsem z jejich obsahu v Coveyho bestsel-
leru ani žádné podstatné citáty. Ba – z výše uvedených publikací, vyšlých 
před rokem 1989, jsem proslavení a cizojazyčné překlady nezaznamenal 
vůbec. Kdyby nebylo mravenčí bibliografické práce S. Coveyho, dá se 
předpokládat, že tyto publikace by nebyly obecně známy vůbec – ani 
čímkoliv ze svého obsahu, ani svými názvy.

Z bibliografického přehledu se tedy nedá soudit, že by některý jedinec 



DAVID GRUBER

33

v USA pojem „time management“ proslavil natolik sólově, že by si mohl 
dělat nárok na duševní vlastnictví, na průkopnictví. Pojem „time manage-
ment“ zobecněl.
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Jak se usadil pojem „time management“  
definitivně v České republice?

Nejpravděpodobnějším původcem tohoto pojmu u nás se jeví holandská 
firma majitele Clause Mollera, nazvaná TMI, což znamenalo „Time Ma-
nagement International“. Na začátku 90. let pronikala na český trh se 
svými bohatě členěnými „diáři“, tedy papírovými plánovacími systémy 
v kroužkové vazbě, nazvanými též TMI. Tyto plánovací systémy předsta-
vovaly podle mého názoru dobrý standard třetí generace. Jeden exemplář 
mám i ve svém archivu.

Možná někomu připadne zvláštní, jak se mohly na českém trhu prosa-
dit plánovací systémy v ceně cca 3500 korun za kus, když veškeré tehdejší 
velké diáře české výroby měly cenu o dva řády nižší (tj. v desetikorunách 
za kus) a když už běžely kurzy osobního informačního systému s prvky 
čtvrté generace.

Těžko soudit. V tomto jednotlivém případě budu já těžko nezávislým 
soudcem.

Ale v jiných oblastech duševního know-how se v devadesátých letech 
nejednou opakovala stejná písnička. Stejné typické případy tohoto typu: 
Významné bohaté velké české firmě, která chtěla své zaměstnance vzdě-
lávat v nějakém duševním know-how, anebo prostě koupit jiné zboží či služ-
bu, nabídla řešení jednak chytrá česká firma, jednak mocná zahraniční 
firma. Ve výběrovém řízení proti sobě stál chytrý domácí projekt s cenou 
v řádu statisíců korun – a zahraniční projekt srovnatelného rozsahu v řádu 
desítek milionů korun.

Vyhrál ten zahraniční. Zasvěcení manažeři klientské firmy se mi ne-
jednou na jiných mých kurzech mezi čtyřma očima svěřovali, že zahra-
niční firma za přijetí svého projektu nabízela rozhodujícím manažerům té 
velké české firmy úplatkoprovize, většinou ve výši kolem 10 procent 
z celkové ceny zakázky.

Obdobné stesky se mnohokrát opakovaly ze strany manažerů a majitelů 



DAVID GRUBER

35

různých firem různých oborů ohledně různých výrobků a služeb na mých 
kurzech obchodních a prodejních dovedností. Oni poražení čeští na-
bízitelé mi často mezi čtyřma očima podrobně líčili, jak si tuto částku 
rozdělovala v české odběratelské firmě klika zaměstnanců začínající 
u gene rálního ředitele, pokračující odborným ředitelem a končící třeba 
u referenta. „Jak máme té korupci poctivě čelit?“ ptali se mne zoufale 
a s beznadějí v hlase; mnohokrát na různých místech naší země.

A když se v takové významné české klientské firmě našli zaměstnanci, 
kteří byli náhodou absolventi obojího, tedy příjemci českého i zahraničního 
know-how, zboží či služeb, a mohli porovnávat, byli drsně nuceni k mlčen-
livosti (pod hrozbou vyhození z práce), aby nikde veřejně neprohlá sili, že to 
zahraniční know-how není zase až tak stokrát lepší než české, když už je 
stokrát dražší. Kdo by se nechal za pár slov pravdy vyhodit, že? Přičemž 
ja kékoliv důkazy nekalosti či korupce byly samozřejmě důsledně skrývány.

Netvrdím na tomto místě nic, jen vyzývám vážené čtenáře, ať si názor 
udělá každý sám.

Takže – na začátku devadesátých let stál v České republice proti sobě na 
jedné straně skromný a neokázalý grubrovský „osobní informační systém“, 
a na druhé straně „úžasný západní time management“. Když k situa ci při-
počítáte zvláštní český předsudek typu „zahraniční je automaticky lepší 
než domácí“, dá se snadno odvodit, který pojem pro jedno a totéž know-
-how nakonec převládl. Proto i já jsem začal používat zobecnělý pojem 
„time management“. Pro názvy kurzů se stejným obsahem, jaký byl pod 
dřívějším názvem „osobní informační systém“. I pro název této knihy, jejíž 
čtvrté aktualizované vydání máte, milí čtenáři, nyní ve vlastních rukou.

Nabízím tedy už řadu let time management. Nebo „český time ma-
nagement“, který dosud stál mimo tradiční zahraniční řadu čtyř generací. 
Abych jej mohl nabídnout s čistým svědomím, snažím se především ce-
lým svým životem dokazovat, že toho stihnu více než jiní za deset životů. 
Dá se jistě vystopovat a u více než tisíce mých žáků i doložit na jejich 
poznámkách a zápiscích, že řadu prvků toho, co se v zahraničí nazývalo 
„čtvrtá generace time managementu“, jsem zařadil do svých kurzů i dříve, 
nezávisle na zahraničních školách. Ani jsem na těch zahraničních školách 
závislý být nemohl; jednak jsem ty prvky zařadil dříve, než vyšla první vy-
dání rozhodujících knih o zahraniční čtvrté generaci time managementu 
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(viz dříve Schéma 3), jednak tyto knihy byly u nás nedostupné (byla to 
odsuzovaná a zakazovaná „buržoazní pavěda“).

Proč o tom píšu? Že už je totalita dávno pryč? Podle mne – pokud se prů-
měrné zahraniční know-how prosazuje lépe a stokrát dráže než lepší české 
(a český podíl na podnikání tkví převážně v „montování“), tak urči tý typ 
totality stále trvá. A informací o tom mám spoustu i ze žhavé současnosti.

Po roce 2010 se vykrystalizovalo logické odůvodnění, proč mohu své 
know-how nazývat „time management finální generace“ (viz opět [6]).

V malých a středních soukromých firmách na tato fakta a na můj ži-
vo topis většinou velmi dobře slyší, když se zajímají o kurzy time mana-
gementu. Ve velkých firmách a v institucích, kdy objednávající osoba 
(vzdělávací manažer) není přímo závislá na skutečném nejmodernějším 
vy školení zaměstnanců a na jejich úspěchu v time managementu – tam na 
to slyší… jak kdy (viz též Schéma 4).

Schéma 4 – Generace time managementu

První generace – volné lístky na poznámky

Druhá generace – běžný notes

Třetí generace – sofistikované diářové plánovací systémy  
(ADK. Pyramida CZ, TMI aj.) plus počítačové plánovací aplikace

Pátá, šestá a další generace – mohou se objevit tyto  
názvy coby marketingový tah

Finální grubrovská generace time managementu  
s psychovzorci neboli multimetodami

Čtvrtá generace – průkopník S. Covey – komplexní záběr člověka  
počínající jeho celoživotní vizí

➮

➮

➮

➮

➮
➮
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Nová věda beneopedie – též o čase

Je zřejmě, že ani nyní mne nepřešla chuť ukázat světu, že český člověk 
může občas i světové špičce ukázat záda. Pokusím se časem proslavit 
několik důležitých pojmů, které mají v této knížce od třetího vydání výše 
svou světovou premiéru. Tedy – měly ji ve třetím vydání v základní podo-
bě, nyní je to ještě poněkud vylepšeno a rozvinuto. Pokusím se dát systém 
tomu, co v zahraničí zatím existuje jako pouhý shluk bez řádu a bez kla-
sifikace.

Jak bylo již napsáno výše, v době psaní těchto řádků uplynulo více než 
třicet let do doby, kdy vznikla a začala se prudce popularizovat, proslavo-
vat moje odborná disciplína „techniky duševní práce“, později nazvaná 
„beneopedie“. Výše bylo uvedeno, že tato disciplína i její jednotlivé entity 
(= jednotlivé techniky) měly všechny potřebné atributy vědy a splnily 
i ná roky seriózního vzniku, jen název měly (věda i ty entity) poněkud 
nešťastný, poněkud neodborný, možná i poněkud těžkopádný. Nicméně 
proslavený. Pojem „techniky duševní práce“ tedy nadále zůstává, názvy 
„jak dobře mluvit“, „jak efektivně vést diář“ atp. také zůstávají, ale dostá-
vají tímto nové slušivé kabáty. Proslavenost zde je, nová image právě při-
chází.

Dosavadní věda „techniky duševní práce“ nechť se od nynějška nazý-
vá též „beneopedie“.

Její subvěda o tom, jak efektivně přijímat informace, nechť se nazývá 
též „perceptopedie“. Subvědy o tom, jak uchovávat a zpracovávat infor-
mace, nechť se nazývají „memoropedie“ a „cogitopedie“. Jsou o tom, jak 
si správně pamatovat a jak správně myslet. Subvěda o tom, jak správně 
informace vydávat, nechť se nazývá „expresopedie“. Ano, expresopedie je 
souhrnně o tom, jak dobře ovládat presentation skills, negotiation excel-
lence, leadership nebo třeba herectví – a představte si zde všechny další 
a další názvy, které mají něco společného s výdejem informací člověka 
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v mezilidské komunikaci. Zdůrazňuji všechny názvy – i ty, které budou 
vymyšleny v budoucnu.

Chtěl bych na tomto místě pozvednout sebevědomí českého člověka. 
Chtěl bych jej povzbudit v tom ohledu, že naše země nemusí být jen mon-
tovnou, kde se za nemalé licenční poplatky montuje něco, co bylo kreativně 
vymyšleno v zahraničí. Ale může to být i naopak. Kreativní objevy nechť 
jsou u nás, prodej licencí nechť je do „zahraničních montoven“ (tj. též na 
zahraniční univerzity či zahraničním vzdělávacím firmám), příjmy nechť 
jdou českým lidem a českému státnímu rozpočtu! Zdroje bohatství zde 
totiž – na rozdíl od nechvalně známého synonymického výroku jednoho 
českého politika – opravdu jsou.

Schéma 5 – Beneopedie

beneopedie
neboli

systematická nauka "techniky duševní práce"  
neboli  

system soft skills

informace komunikace emoce

jedinec sám  
se sebou:  

time  
management 

v užším smyslu 
čtenářské, 

studijní a vůbec 
vnímací 

dovednosti  
osobní  

informační  
systém  

self coaching 
apod.

jedinec v interakci s jinými lidmi – 
komunikační dovednosti obecně:

(asertivita, motivování, prezentační 
dovednosti, zvládání zkoušek 

a konkurzů, mimoslovní komunikace, 
řešení konfliktů, vyjednávání,  

obrana proti manipulacím a trikům,  
mužsko-ženská komunikace,  

týmová práce, obchodní dovednosti, 
leadership a řada dalších soft skills) 

smíšená oblast – 
jedinec sám  

se sebou  
i v interakci  
s druhými  
zvládání  

negativních  
emocí u sebe  

i u druhých  
emotion  

management


