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Věříte i vy této posloupnosti? 

Tvrdá práce Úspěch Spokojenost



Formule oboru pozitivní psychologie

23 % 31 % 3x 40 %
lepší odezva na stres více produktivní více kreativní větší šance na povýšení

Shawn Achor, Harvard 

Výhoda štěstí = mozek v 
pozitivním prostředí pracuje 
výrazně lépe.

75% pracovního úspěchu je 
ovlivněno naší úrovní optimismu.

SpokojenostÚspěch



Hédonická adaptace





Štěstí/spokojenost

Interní faktory Externí faktory

90 %         10 %

Vyrábíme štěstí, ale přesto si myslíme, že štěstí se musí najít.



Mozek

95 – 99 % jede na autopilota



Stroopův test



Mozek je neuroplastický



Návyk



Návyky

4 otázky po ránu:

1) S čím jsem spokojený/á? 

2) Na co se těším?

3) Má vize (co chci)?

4) Koho miluji? Kdo miluje mě?

4 večerní otázky:

1) Co jsem dnes udělal(a) pro 
druhé?

2) Co jsem se dnes naučil(a)?

3) Jak dnešek přispěl ke kvalitě 
mého života?

4) Za co jsem vděčný/á?



Mozek roste, když se učí nové



Vaše jízda do budoucnosti



Vize

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude”. 

A. Einstein
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Paretovo pravidlo

80:20



Stanov si své „dvacítky“

Vize + akce = spokojenost



Rozhodnutí 
+ akce

VIZE



VSM: výsledek-smysl-akce

CO CHCETE

• napište si čeho 
chcete dosáhnout

PROČ

• napište si proč to 
chcete

JAK TO UDĚLÁTE

• stanovte si aktivity, 
které povedou k cíli

OSLAVA/ ÚPRAVA

A. Robbins



4 generace time managementu

1. generace: CO

2. generace: CO + KDY

3. generace: CO + KDY + JAK

4. generace: CO + KDY + JAK + PROČ

Nemám čas = není to priorita



Priority dle Warrena Buffetta
Napište seznam 20 věcí, 
kterých chcete dosáhnout 
soukromě i pracovně.

Zakroužkujte 
3 nejdůležitější.

Na zbylé zapomeňte 
a soustřeďte se na ty 3.



Eisenhowerův princip

Zařiďte

Soustřeďte se na

Delegujte

Eliminujte

- naléhavé problémy
- termíny
- krize

- priority
- cíle
- prevence
- plánování
- vztahy

- důležité pro druhé, 
ne  pro nás

- zbytečné schůzky, tel.

- činnosti, které děláme,     
když prokrastinujeme
- zloději času
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„Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně.“

Peter Drucker



Prokrastinace

Chorobné odkládání důležitých úkolů (na místo toho 

dělání milionu jiných věcí)

Z latinského pro-crastinus: patřící zítřku

Prokrastinace: energie      vs Odpočinek: energie   
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Prokrastinace

Věci, které 

bychom měli 

dělat

Věci, které 

bychom chtěli 

dělat

Věci, které 

děláme, když 

prokrastinujeme
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Smyčka prokrastinace

Nedělám, 
co bych 

chtěl/měl

Mám 
výčitky

Pochybuji 
o sobě

Cítím se 
bezmocný



Prokrastinace, jako důsledek selhání seberegulace

# zvyšujte kognitivní zdroj # vůle je jako sval    # snižte emoční averzi a budujte návyk

rácio

seberegulace

emoce



5-4-3-2-1

Trénink jezdeckých 
schopností



Kognitivní zátěž (požadavky na mentální kapacitu)

Vysoká zátěž:
📌 Snížená schopnost rozhodování
📌 Horší použití systému 2 🧠(rácio)
📌 Síla vůle je oslabena.
📌Snižuje se velkorysost.
📌Lidé se častěji uchylují ke
stereotypům.
📌Ztěžuje se příjem informací
a možnost vytvoření komplexního

pohledu.



● Systém 2 (naše racionální já) snadněji zapojíme v situacích, kdy jsme pod nízkou 

kognitivní zátěží. V těchto situacích je pro nás snazší řešit složité problémy, projevit sílu 

vůle, být velkorysí a otevření novým myšlenkám.

● Jak snížit kognitivní zátěž?

○ Sejměte tlak ze své aktivní paměti (použijte tužku a papír). Mozek není paměťové 

médium, využívejte kapacitu na tvoření a vypracování. David Allen (GTD)

○ Pokud např. prezentujete, dejte lidem prezentaci a veškeré podklady, aby si 

nemuseli psát.

○ Nemultitaskujte´a budujte návyky (minimalizace nedůležitých rozhodnutí).

○ Upředňujte prostředí, kde je málo rozptylovačů.

Kognitivní zátěž: čeho si musíme být vědomi
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Prokrastinace, jako důsledek rozhodovací 
paralýzy



Paradox volby

Žádné možnosti = 
množství možností =    svoboda a pocit štěstí, ale…

Příliš mnoho možností = vysílení a neschopnost jakéhokoliv rozhodnutí. Pocit úzkosti, 
strach, že vybereme špatně a stres ze srovnávání s ostatními.

Pár jednoduchých kroků, vedoucích k většímu užitku z rozhodování:
•Zeptejte se sami sebe: je rozhodnutí v souladu s vizí?
•Naučte se uzavřít si zadní vrátka (Gilbert, Erbert-výzkum s fotografiemi)
•Rozhodnutí měňte co nejméně či učiňte rozhodnutí na delší časový úsek.
•Snižte očekávání na minimum.
•Nepřemýšlejte nad tím, jaké by to bylo, kdybyste se rozhodli jinak.
•Naučte se nesrovnávat.
•Orientujte se na klady a nehledejte nedokonalosti na tom, pro co jste se rozhodli.
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Rozhodovací paralýza

Nemultitaskujte

Stanovte priority a plánujte

Shlukujte a rozdělujte

Eliminujte možnosti

Odpočívejte



Cvičení: několik věcí najednou vs jedna věc

několik věcí najednou vs jedna věc

12345……………..…………………………29

n  ě  k …………………………………………..c

1  2  3………………………………………… 29



Metody, jak přestat prokrastinovat



Shrnutí (výběr)

1) Soustřeďte se ihned po ránu na 1 nejdůležitější věc (snězte žábu)

2) Nezahlcujte kognitivní zdroj (vysypávejte na papír) a doplňujte ho

3) Naučte se říkat ne (vždy něčemu říkáme ne)

4) Následujte pravidlo 80/20

5) Nenechte se vyrušovat ( a nemultitaskujte)

6) Budujte návyky

7) Myslete na sebe: dobíjejte baterky, dělejte si radost, delegujte

8) Mějte vizi

9) Malé kroky (metoda 30s.)

10) Metoda 54321



Hlavní myšlenka?







Absolvujte online kurzy zdarma

Získejte certifikát

Nastartujte svou kariéru

www.digitalnigaraz.cz

https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz




danielasedlonova.cz

info@danielasedlonova.cz

www.linkedin.com/in/danielasedlonova


