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MILIÓNOVÁ VÝHRA  
 

 Natálie zírala do počítače. Milión dolarů! Zrakem proskenovala 

mail, který ji sliboval milionovou výhru. Jasný podvod. Jaké by to 

vlastně bylo vyhrát baťoh dolarových bankovek? Natálie se zasnila. 

Dům se třemi saunami, vila v Portugalsku, Gucci, Prada, Porsche a 

její životní sen - tanec, samba, Brazílie.  

"Natálie...," vytrhl ji z rytmu samby manžel, "Kde mám tu košili s pa-

poušky?"  

"Košili s papoušky? Asi jsem ji vyhodila," řekla Natálie napůl nepříto-

mně. "Ano, už jsi vzpomínám. Byla vybledlá a sepraná a natržená 

pod paží. Ještě jsi ji nosil?"  

V panelákovém bytě 2 + kk se náhle dalo krájet ticho. Jako ve zpo-

maleném filmu Natállie odvrátila hlavu od monitoru a pozorovala, 

jak manžel otevírá lednici, vytahuje plechovku piva a nešikovně 

natahuje ruku po sklenici v polici. Prásk! Sklenice sletěla k zemi. 

Scéna se zrychlila. Kristián pobíhal sem a tam a ve ve vzteku jí 

vyčetl, jak mu totálně zničila život a jak mu do všeho neustále 

"kecá" a zasahuje. Nepoznávala ho. Nikdy neprotestoval proti 

updatům svého šatníku. A ještě nikdy na ni takto nekřičel. Začala si 

kousat nehty na rukách, ale pak si uvědomila, že to nejde, protože 

si včera nechala udělat umělé. Nahmatala myš počítače. Kam by 

utekla? Do svých snů? Do Brazílie? Klik. Byl to zkrat. Proklikla odkaz 

podvodného mailu s milionovou výhrou a antivirová ochrana 

začala ječet na poplach. Virus? Vyděsila se. "Tak už přestaň!" 

zařvala na Kristiana a prchla do koupelny. 

  

ACH, EMAILY... 

Kdyby tvé úspory 

narůstaly tak rychle 

jako maily v tvé 

emailové schránce, asi 

by ti to nevadilo. 

Růstem úspor si být jistý 

nemůžeš, narůstáním 

počtu mailů ano - 

jedna z mála jistot        

v dnešní digitální době 

době.   

Kolik nových mailů je 

denně lapeno v tvé 

emailové schránce      

a už v ní navždy bez 

tvé aktivity zakotvily? 

Pět, deset, dvacet? 

Je možné, aby se to 

dělo do nekonečna?  

Jak se s tím vypořádat, 

nezešílet z toho, 

nepropásnout důležité, 

neprokrastinovat          

a ještě u toho normálně 

pracovat a žít? 

Pomohl by ti efektivní 

rozhodovací proces? 

TÉMA DNE: 

EMAIL TIME - 

MANAGEMENT.  

Eisenhowerova matice 

pro určování priorit       

a užitečné tipy 

 

ODKAZ NA VIDEOPREZENTACI 

https://youtu.be/tDOkqPwdjgU
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 EMAIL TIMEMANAGEMENT 

 

 01ZOBÁNÍ  

 

Ještě před tím, než strategicky vyhodnotíš priority 

mailů, zkus aktivitu, která tvé "nabušené" emailové 

schránce rychle uleví. Nazvěme ji třeba "zobání". 

Zobání je rychlá a příjemná záležitost, a to nejen   

v případě "brambůrek". Vyzobej tedy svižně maily, 

které nevyžadují tvou reakci, které lze uložit, 

smazat nebo vyřídit do 2 minut.  Často se tím 

"zbavíš"  třiceti procent nové emailové pošty. 

 

ZOBÁNÍ - NEJPRVE ZPRACUJ VŠE , CO 

LZE VYŘÍDIT DO 2 MINUT 
 

 02 EISENHOVEROVA MATICE  

 

V jakém pořadí zpracovat zbylé maily? V tom ti 

může pomoci Eisenhowerova matice pro určení 

priorit. Lze ji vlastně aplikovat na cokoliv, nejen   

na emaily.  

 

 

Podstatné je u každého mailu (či úkolu) vyhodnotit 

dva parametry: 

 

Je mail ( nebo úkol) významný - nevýznamný? 

Je mail ( nebo úkol) urgentní - neurgentní? 

 

Urgentní maily na tebe přímo ječí, a tak bys mezi 

nimi mohl skutečně významné maily snadno pře-

hlédnout.  Pro se nejprve soustřeď na ty významné. 

 

VÝZNAMNÝ? 
 

Hra na neomezený deadline 

 

Na chvíli si představ, že veškeré maily v tvé poště 

mají nekonečný deadline. Je tedy jedno, kdy je 

zpracuješ. Nyní maily postupně procházej a uvě-

dom si, které jsou pro tebe či tvou práci podstatné.  

 

Je to tvoje srdcovka? Je to hlavní náplň práce? Je 

to tvůj VIP klient? Je to tvá motivace, která ti dává 

energii? Je to tvůj plán? 

 

Hrou odfiltruješ časový tlak a ve výsledu získáš sez-

nam významných mailů (úkolů), který si ještě si 

malinko upravíš. 

 

URGENTNÍ? 

 

Všechny významné rozděl do dvou skupin - urgent-

ní a neurgentní. Buď však obezřetný.  Než mail 

vyhodnotíš jako urgentní, otestuj, jak moc to hoří. 

Lidé to nemyslí špatně, jen to prostě s urgentností 

přehánějí. TEST HOŘLAVOSTI - KONTROLNÍ OTÁZKA: 

 

Co se stane, pokud mail nevyřídím dnes (hned)? 

Kdy je skutečně nutné mail vyřídit?  

 

Nyní získáváš první dva seznamy: 

 

Seznam číslo I. Významné a urgentní maily. 

 

ZPRACUJ OKAMŽITĚ , ALE JE-LI MOŽNÉ, 

POKUS SE POSTUPNĚ TENTO TYP ÚKOLŮ 

PLÁNOVAT AŽ DO JEJICH VYMIZENÍ. 

Seznam číslo I by měl mít minimální počet položek,   

i když existují profese, kde tomu tak není, ale jedná 

se o výjimky. Délka tohoto seznamu je měřítkem    

tvé schopnosti plánovat, co je pro tebe důležité. 
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Seznam číslo II. Významné a neurgentní a tvůj 

hlavní bod dne. 

 

PEČLIVĚ NAPLÁNUJ SI, JAK A KDY 

ZPRACUJEŠ  

Doporučení. Naplánuj na dobu, kdy jsi danou 

činnost schopen vykonávat s maximální 

efektivitou.  

Tento typ úkolů by měl při správném plánování   

vyplňovat většinu tvého pracovního dne. Je to   

hlavní náplň tvé práce, tvá motivace, tvá 

srdcovka, tvůj plán.  

 

Co ti zůstalo? Seznam nevýznamných mailů. 

Podle urgence jej rozděl do dvou skupin, 

podobně jako v předchozím případě. 

 

Seznam číslo III. Nevýznamné a urgentní 

 

Kámen úrazu. Většinou svou energii vyplacáváš 

právě zde. Jde o aktivity, kdy po tobě někdo 

něco chce a chce to hned nebo o činnosti, 

které nesouvisí s tvou pracovní náplní. Co s tím? 

 

A) REVIZE DŮLEŽITOSTI   
 

Je úkol součástí tvé tvé práce? Významný bod? 

Srdcovka?  Pak jej zařaď úkol do seznamu číslo I 

(významné a urgentní) a příště lépe naplánuj. 

 

B) PŘEKLOP URGENTNÍ ÚKOL NA ÚKOL 

PLÁNOVANÝ.  
 

Aplikuj test hořlavosti a pokud úkol není urgentní, 

jak vypadá, naplánuj zpracování do vhodného 

časového bloku.  

 

Příklad. Kolega nebo klient po tobě chce konzul-

taci v době, kdy vykonáváš něco jiného, ale 

v podstatě to urgentní není. Buď kolegu či klienta 

odkážeš na jinou podporu nebo nabídneš vyřešit 

v době, kterou sis vyhradil pro konzultace. Z ur-

gentního úkolu máš najednou úkol plánovaný. 

 

C) DELEGUJ  

 

Pokud úkol nespadá do tvé pracovní náplně, je-

li možné deleguj. 

 

Seznam číslo IV. Nevýznamné a neurgentní 

 

POBAV SE 

 
Relax. Do této kategorie patří  maily, chaty          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a spamy, které nemají s tvou prací pranic společ-

ného, ale dovolují ti relaxovat. Obecně však aplikuj 

relaxaci, která aktivuje jiné části mozku, než při pra-

covní činnosti. Takže pokud při práci hodně čteš,  

není  čtení, byť jiného tématu, odpočinek.  

 

 CO JSME SE DOPOSUD NAUČILI?  
 Efektivně třídit maily tak, aby je bylo   

 možné efektivně zpracovat z hlediska  

   důležitosti a urgence. Shrnutí zde. 

             

 

 03 UŽITEČNÉ TIPY 

 

1. PRO POŘÁDEK 

 
Škatulky. Jaké emailové škatulky si zavedeš je na to-

bě. Zde však jako jinde platí - méně je někdy více. 

 

PŘÍKLADY PRO DENNÍ OPERATIVU: 

 

Zpracovat ihned (urgentní)  

Zpracovat dnes 

Relax 

 

PŘÍKLADY PRO FINÁLNÍ ULOŽENÍ DŮLEŽITÝCH MAILŮ 

 

Faktury. Dovolená v Riu. Miláček.  Tereza. Admin. 

 

Hra na prázdnou emailovou schránku. Prázdná hla-

vní emailová schránka na konci pracovního dne? 

Sen? Utopie? Realita? Dobrá zpráva - pokud použí-

váš strategie z tohoto dílu, tak se o to vlastně snažíš. 

Špatná zpráva - v  praxi se ti to asi stoprocentně 

nepodaří, leda by si všechny maily bez milosti ma- 

zal. Ale nepodléhej skepsi. I tvá částečná snaha 

zajistí, že nepřehlédneš urgentní či důležitý mail  

a tvůj mailbox nepraskne pod tíhou gigabajtů.   

 

http://www.lifegames.cz/wp-content/uploads/2020/06/Pracovní-list-LG-4.pdf
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2. PRO EFEKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 
Časové boxy. V kalendáři si zaveď časové boxy, 

kam nasměruješ úkoly podobného typu - např. 

telefonáty, brainstorming, vyřízení objednávek. 

Ideálně v době, která s tebou ladí. Např. 

Kreativní brainstorming dopoledne, rutina po 

obědě. 

 

Plánované maily v kalendáři. Pro zpracování 

náročnějšího mailu si můžeš v kalendáři rezer-

vovat čas a připojit všechny související materiály 

jako přílohu. Až se k mailu dostaneš, budeš mít 

vše pohromadě. 

 

Třídění a čtení mailů max 3x denně. Rozhodova-

cí proces, kdy a jak zpracovat maily vykonávej 

dvakrát, maximálně třikrát denně. Ať se z toho 

nestane téma dne. 

 

Timemanagement obecně - pravidlo osmi hodin. 

Předpokládejme, že pracovní den má běžně 

osm hodin a předpokládejme, že nejsi nadčlo-

věk s magickými schopnostmi batmana a super-

mana dohromady. 

Pro zjednodušení před-

pokládejme, že jeden 

typ aktivit  ti zabere asi 

hodinu (např. telefo-

nování, schůzka, atd.),  

takže nejsi tedy scho-

pen vykonat více než 

osm takových aktivit 

denně.  Naplánoval sis 

toho víc? Tak proto jsi   

ve stresu! 

 

3. PRO RYCHLEJŠÍ ZPRACOVÁNÍ 
 

Kontrolní otázky. Někdy se ztrácíš v záplavě info-

rmací a zbytečně hledáš způsob, jak na mail 

reagovat. Pomocné otázky:  Co mi tento mail 

přináší? Jaká je nejvhodnější reakce? 

 

 

      NIC. Email smaž. 

     INFORMACI . Email  přečti či ulož  

     nebo naplánuj, kdy  ho přečteš. 

     KONTAKT. Ulož jako kontakt. 

     TERMÍN. ÚKOL.  Zadej do diáře.    

     Odpověz. 
    

 

Mikroakce. Když se ti do mailu nechce, když si s ním 

nevíš rady, když je zpracování náročnější, zkus najít 

nenáročnou "mikroakci", která řešení posune o krok 

dál. Inspirace Lifegames - díl 2. Metoda kouskování. 

Příklad. Konzultuj téma s kolegou. Odpověz proti- 

straně, že jsi zprávu obdržel a budeš se jí v nejbliž- 

ším možném termínu věnovat a naplánuj si kdy.  

 

Není podstatné, co uděláš, ale že něco uděláš.  

Takto se chráníš před emailovou prokrastinací,  

která přináší stres z nesplněných úkolů. 

 

Vzorové maily. Pokud pravidelně odesíláš stejné ty- 

py zpráv, měj v záloze vzorové maily a ty používej.  

 

4. PRO SPONTÁNNOST A FLEXIB ILITU 
 

Timemanagement obecně - pravidlo šesti hodin.   

Pro osmihodinovou pracovní dobu si na den naplá-

nuj pouze šest hlavních aktivit. Zbylé dvě hodiny vě-

nuj urgentním záležitostem, které přicházejí neče-

kaně. 

 

Timemanagement obecně - ranní revize. Každé  

ráno si projdi svůj program a dle situace vhodně 

přeplánuj. 

 

SHRNUTÍ 
 

     Dnes to bylo kapku výživnější, zde najdeš struč- 

     Né shrnutí. Pro realizaci v praxi si však vyber 2 - 3  

     aktivity, které tě zaujaly a vyzkoušej, jak ti budou  

     fungovat v praxi.  

 

 

Příklad: 

 

1. Třídění mailů 2 x denně (Eisenhowerova strategie   

= směřovat vše do neurgentní plánované zóny II.) 

2. Pravidlo šesti hodin (max. 6 plánovanýc úkolů  

na den, zbyllé 2 hodiny pro nečekané události). 

3. Každý den ranní revize priorit plánovaných úkolů. 

 

Určitě brzy zjistíš, nebo už jsi zjistil, že život nezapadá 

do emailových škatulek a strategií. Takže se netero-

rizuj, ani nepodléhej skepsi, když to zrovna nevyjde. 

Škatulky a strategie jsou berlička, která více čí mé- 

ně zmírňuje míru chaosu a stresu, který se na tebe 

dennodenně valí. Než najdeš svůj styl, který ti vyho-

vuje, zkoušej různé techniky či jejich kombinace. 

 

EXPERIMENTUJ.  

 

http://www.lifegames.cz/wp-content/uploads/2020/06/Pracovní-list-LG-4.pdf
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VYHOZENÉ KOŠILE... 
 

 

 Zamknula se v koupelně. Pohledem do zrcadla zavadila o svou tvář. 

Na okraji tmavomodrých očí se leskly slzy. Hlavně se, holka, nelituj! 

Radila ji racionální část duše. 

Otočila kohoutkem. Přes jemné škrábance bílého dna vany se začala 

valit voda. Smočila si v proudu prsty a na okamžik přestala přemýšlet. 

V polici nad vanou nahmatala květinový olej a rituálně jej vlila do tep-

lé lázně. Koupel? Proč ne? Co jí teď vlastně chybí?? Brazílie? Samba? 

Ne. Kristián.  

Zastavila vodu a naslouchala. V bytě bylo ticho. Odešel? Opatrně se 

proplížila ke dveřím koupelny a klíčovou dírkou nakoukla ven.  

Neodešel. 

Stál opřený o kuchyňskou linku obklopený střepy na podlaze a zíral 

kamsi mimo čas a prostor. Vypadal unaveně.  Něco stalo, vytušila.  

Opatrně odemkla dveře koupelny. Kristián se ani nepohnul. Dostala 

nápad.  

Zpoza trička si vysvlékla rudě zbarvenou podprsenku a natáhla se      

po smetáku v rohu koupelny. Podprsenku pak zavěsila na rukojeť 

smetáku a originální vlajka míru byla na světě. Stačilo ji jen vysunout 

ven a lehce zatřepat.  

Kristián sebou trhl. Chvíli zíral na rudý kus prádla, vlajícího prostorem    

a konečně se pousmál.  

"Promiň, Naty, promiň," omlouval se, "přehnal jsem to. Zapomeň          

na všechno, co jsem řekl. Prosííím..., moc prosím..!" 

"Také promiň!" řekla Natálie. "Kdybych věděla, že máš k té košili tak 

citový vztah, nikdy bych ji nevyhodila." 

"To mám, ale o košili vůbec nejde..." 

"Co se stalo?"  

"Dostal jsem výpověď." 

 

 

  

 

PŘIPOMENUTÍ 

Strategie & mentální 

naladění. 

 Existuje více strategií, 

jak zpracovávat maily 

nebo třídit oděvy v ša-

tní skříni. A strategie je 

důležitá věc. Jakákoliv 

strategie však 

krachuje, když tvé tělo 

ovládají emoce, 

melancholické 

vzpomínky, pocity. 

Jsou to situace, kdy 

říkáš: Já vím, že je 

nesmysl skladovat 

nenošené kusy v šatní 

skříni. Já vím,  jsem 

neměla na ten odkaz 

klikat, já vím, co dělat, 

ale v té chvíli to prostě 

nešlo, strategie, 

nestrategie.  Není 

cílem měnit, co změnit 

nešlo. Není cílem 

soudit, co je dobře a 

co špatně.  Každá 

situace stejně 

obsahuje obojí. 

Postatné je, aby sis 

vůbec všiml, jaký vliv 

má tvé aktuální 

mentální nastavení na 

tvé reakce, 

rozhodovací procesy a 

tělo. K tomu stačí málo 

- pozorně sledovat, co 

se před tebou a uvnitř 

tebe děje. 

Motto: Sny a touhy jsi 

podržme do chvíle, 

než objevíme 

skutečný tep života. 
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"NESMAZANÉ MAILY... 

Jsem mimo, jsem k ničemu, jsem vyčerpaný," dodal sklesle a opatrně 

došlápl mezi dva střepy na podlaze.  

"Počkej..,"  zbrzdila ho Natálie, "uklidím to." Zrušila smetákovou vlajku 

míru a pustila se do zametání. 

"Chceš o tom mluvit?" otočila se pak ke Kristiánovi.  

"Nevím...není o čem...je mi z toho zle..." 

"Asi jsem si zavirovala počítač," řekla Natálie tiše, "pomůžeš mi?" 

"Jasně," přikývl Kristián s povzdechem, "Kde to máš."  

"Tady..," otočila se Natálie k monitoru a ukázala na podvodný mail  

s výhrou. "Já vím, jsem pitomá, nic mi nevyčítej," dodávala rychle, "ty 

jsi tak křičel, byla jsem ve stresu..."  

"Nic se neděje, Naty," řekl Kristián, "možná to není tak vážné... 

"Naty, kdo - je - to - Vi - lda?" zarazil se náhle Kristián a podíval na ni 

pohledem zařezávajícím se do duše. 

"Vilda?" zbledla Natálie... 

"Ano, Vil - da." Zopakoval Krisitán a jeho zornice se zúžily na minimum. 

"Před týdnem ti napsal mail, který začíná slovy "miláčku stýská se mi".. 

V panelákovém bytě 2 + kk se opět dalo krájet ticho.  

Proč mlčím? Proč mlčím? Proč mlčím. Natálie ochromeně zírala  

do prostoru. Vilda byl tanec. Vilda byl samba a únik od reality, ale 

taky pět let pohřbená minulost.  

Tak už něco řekni! Rozkřikl se Kristián.  

Natálie ale stále nepřítomně zírala. Proč se mu vlastně nevrhnu do ná-

ruče a všechno nevysvětlím? Proč trapně mlčím, když o nic nejde?  

A proč  občas "do prčic" nemačkám tlačítko  DELETE! 

 

 

 

  

 

Milujeme je a nesnášíme - emoce, strachy, pocity. Ovládají 

naše těla, reakce, vztahy. Můžeme je mít pod kontrolou? 

Jak jim rozumět?  PŘÍŠTĚ: Emoční inteligence: Když blázní 

tvůj plazí mozek, je to drama. 

 

ABY STARÉ 

MAILY 

NEPŮSOBILY 

PROBLÉMY - TIPY 

Pokud tvá emaiová 

schránka připomíná 

skládku smetí všeho 

druhu a rád by si ji 

protřídil. 

1. Každý den vykonej 

jednu akci s velkým 

účinkem. 

Například.Přihlásil ses   

k odběru novinek 

cestovní kanceláře 

ABC? Vyfiltruj si 

všechny zprávy           

od ABC, v rychlosti 

projdi, zda mezi nimi 

nejsou nějaké důležité 

a pak hromadně smaž.  

2. Každý den se odhlaš 

alespoň z pěti odběrů 

zpráv, které tě 

nezajímají.  

3. Pokud ti to tvůj 

emailový klient 

dovoluje, nastav si 

automatické akce. 

Například. Existují typy 

zpráv, které potřebuješ 

pouze pro případ, že by 

si do nich musel občas 

nahlédnout. Vytvoři si 

pravidlo, že všechny 

tyto typy zpráv ti budou 

automaticky "padat"  

do speciální složky. 

4. Občas buď drsný      

a nekompromisní          

a používej 

DELETE! 

 



 

Autorská práva. Na veškerý obsah dílu se vztahují autorská práva, není dovoleno jej volně dále šířit 

a je určen pouze pro osobní potřebu. Obsah je syntézou různých zdrojů z oblasti timemanagementu. 

 

Vyloučení odpovědnosti. 

 

LifeGames je série příběhů a vzdělávací celoroční program v oblasti mentálních technik a slouží ke zvýšení 

kvality tvého života. Nikdo však nezná tvou životní situaci lépe, než ty sám, takže mentální techniky zkoušíš 

vždy na svou vlastní odpovědnost a bereš na sebe veškeré důsledky svého konání, a to i v dobrém slova 

smyslu.  Některé mentální techniky na tebe nemusejí mít žádný vliv, jiné ano, je to individuální.  

Mentální techniky v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči., takže pokud jsi v péči  

odborného lékaře, konzultuj vhodnost či nevhodnost použití mentální techniky s ním. 

 

 


