
PRACOVNÍ LIST

PRODUKTIVNÍ CESTA - PRIORITY A PLÁNY 



Stejně jako se voda valí na mlýnské kolo, tak se i na nás 
valí každodenní povinnosti a roztáčejí kolotoč aktivit, který 
nejsme schopni zastavit. Nemáme žádné stavidlo jako má 
mlynář u mlýna, které jednoduše zatáhnutím páky zastaví 
proud úkolů. 

Ptáte se, jak si splnit své plány a přitom dostát svým 
povinnostem? Klíčem ke splněným plánům a naplnění 
vize jsou správně stanovené priority a přísné řízení svých 
povinností podle nastaveného schématu. Rozhodující je 
naše vůle, abychom dokázali říct stop - říci ne a zorgan-
izovali si svůj pracovní režim tak, abychom každý den 
splnili jeden důležitý úkol.

Modul Produktivní cesta se stane vaším pomocníkem k 
tomu, abyste zvýšili svou šanci na úspěch a plynulou 
cestu kupředu, namísto toho, abyste stále dokola plnili 
každodenní povinnosti a zůstali stát celý život na místě. 

„Nemáme žádné 
stavidlo“

1 Úkol – Definice vize

Když pečete dort, potřebujete mít jasnou představu, jak bude vypadat, až bude celý hotový. Potom potřebu-
jete znát suroviny potřebné pro vytvoření dortu a potom potřebujete přesný postup, recept, jak krok za 
krokem dort upečete. S vizí a jejím naplněním je to velmi podobné. 

Vize kam se chci dostat:
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2 Úkol - Stanovte si cíle

Cíle jsou mety, kterých chcete dosáhnout. Stejně jako sportovec podle mety pozná, kde na své cestě je, i vy 
poznáte, kde jste na cestě podle dosažených cílů.

Na jaké mety chcete dosáhnout v nadcházejícím období šesti měsíců.

CÍL 1.

Popis :

CÍL 2.

Popis :

CÍL 3.

Popis :

CÍL 4.

Popis :

3. Úkol - Akční kroky

Velké cíle se plní pomocí dílčích kroků. Proto si u každého cíle sepište kroky potřebné k  jeho dosažení a 
určete si jejich pořadí.

Cíl 1.

Akční kroky            Pořadí         Hotovo
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Cíl 2.

Akční kroky            Pořadí           Hotovo

Cíl 3.

Akční kroky            Pořadí           Hotovo

Cíl 4.

Akční kroky            Pořadí           Hotovo
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Cíl 5.

Akční kroky            Pořadí           Hotovo

4- Úkol – vytvořte časový plán

Nyní si sestavte akční plán na první 2 týdny, kdy budete realizovat jednotlivé akční kroky. Pro další kroky už 
vám postačí obyčejný linkovaný sešit, kam si budete jednotlivé kroky psát a odškrtávat je. 

Úkoly na první týden                                                                                                                                  Hotovo

Úkoly na druhý týden                                                                                                                                  Hotovo

Poznámka: Podobně postupujte už automaticky každý týden. Vždy v neděli večer si udělejte chvilku klid a 
sepište si důležité úkoly na týden a zkontrolujte, zda máte hotové úkoly z předchozího týdne. 


