
 

JAK SI (ne)DÁVAT PŘEDSEVZETÍ: 10 → 7 → 3 → Cíl  

 

Právě jste si stáhli a otevřeli šestistránkový tahák na to, jak se letos vyhnout tomu, že 

si dáte předsevzetí, kterých byste s největší pravděpodobností nedocílili.  

Jak je to možné? Budete se soustředit jen na ta opravdová a navíc si je nadefinujete 

tak, že budete každý den v novém roce vědět, co pro jejich realizaci potřebujete 

dělat.  

Přeji Vám hodně štěstí a realizovaných snů v roce 2017.  

 

Romana Musilová 

 

P.S. Pokud byste měli pocit, že by pro vás byl přínosný seminář či osobní konzultace 

na toto téma, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 774 668 437. 
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JAK SI (ne)DÁVAT PŘEDSEVZETÍ  

Tak jako úspěšní finanční investoři každou investici podrobí velkému zkoumání, 

vyplatí se i Vám podrobit testu opravdovosti a smysluplnosti i vaše, nejen novoroční, 

předsevzetí. 

POD DROBNOHLEDEM 

Když píši o testu opravdovosti, tak doporučuji použít spíš drobnohled, než krasohled. 

Stačí pár jednoduchých otázek, které si sami pravděpodobně nepoložíte, a kterými 

Vám kamarádi nechtějí kazit plány.  

Potenciální zpochybnění svého rozhodnutí je však velmi důležitá část, a pokud si ji 

poctivě projdete, vyhnete se pocitům marnosti, frustrace a promarněných šancí, 

které typicky nastávají v únoru, kdy se vidina splněného cíle rozplynula do 

nenávratna. A přitom realistickým zkoumáním byste již na začátku vyhodnotili, že 

toto předsevzetí nemá naději na úspěch. Nebo má, ale ne v této podobě nebo bez 

rozumného plánu. 

1. Proč si (novoroční) předsevzetí vůbec dáváme? 

Nový rok, nový začátek. Budeme lepší, krásnější, bohatší, milejší, uvolněnější, 

budeme mít víc času. Seznam by mohl být ještě dlouhý. Chtít něco lepšího, spojit 

začátek s nějakým pevným bodem je staré jako lidstvo samo.  

Dělají to všichni, tak proč by to nemělo fungovat i u mě? Skutečně funguje to u všech 

nebo o tom jen mluví? Jsme stejní jako ti, kterým se to daří? Jsme stejní jako ti, 

kterým se to nedaří? Ne každý z nás, ač je to někdy nepohodlné připustit, je 

individualita, která se pěkně chová podle svého a je jen otázka náhody, v lepším 

přípravě správného výběru, který zaručený recept na nás bude platit. Ti z Vás, kteří se 

dobře znají, mi to jistě potvrdí. 

Když jste v řídící roli, podpořili byste impulzivní změnu, navíc ještě ne úplně 

promyšlenou, s e zpočátku nadšeným, ale dlouhodobě nemotivovaným týmem, 

kterému chybí k realizaci některé klíčové kompetence? Jsem si jistá, že ne.  

2. Je opravdu nutné začínat nový rok seznamem rozhodnutí, které 

často vznikají pod vlivem hurónského pocitu „já dokážu všechno, 

na co si vzpomenu“? 

Posíleni siláckými řečmi kamarádů, články s návody „Jak si letos svá předsevzetí 

splnit“ a rádoby chytrými anketami v médiích je velká pravděpodobnost, že 

sklouzneme k tomu, že by se „to“ letos konečně mohlo povést a zhubneme, 

přestaneme kouřit a začneme se učit španělštinu. Opravdu tomu věříte? 

V klidu si sedněte, uvařte si dobrý čaj, nenechte se rušit a vydejte se na procházku 

proti proudu Vašeho času. Jaká rozhodnutí se Vám podařilo dotáhnout do úspěšného 

konce? Co měla společného? Kdy a proč jste se pro ně rozhodli? Byla to impulzivní 
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nebo promyšlená rozhodnutí? Co Vám pomohlo se nevzdat? Čeho jste díky nim 

dosáhli?  

A nemusí to být jen velké věci. I drobnosti typu mačkání pasty odspodu, ukládání bot 

do botníku s počítá. Máte jich aspoň 21? Že ne? Nevadí, možná si vzpomenete zítra 

na další. 

Úplně vidím, jak se Vám při této vzpomínce uvolnil obličej a je Vám dobře. Jistě jste 

našli pár vzorců, které jednotlivé úspěchy spojují. Jaké to byly spouštěče, na jejichž 

podnět jste se rozhodli něco změnit? Kolik z nich bylo na nový rok, na Vaše 

narozeniny, v souvislosti s ročním nebo půlročním pracovním hodnocení? Na 

dovolené nebo po dovolené? V souvislosti s různými výročími? Nebo je prostě život 

přinesl? 

Pokud byste měli chuť, tak se stejnou optikou můžete podívat i na předsevzetí a 

rozhodnutí, která se Vám nepovedla. Pomůže Vám to neopakovat stejné neúspěšné 

strategie a určitě si i při tomto bilancování uvědomíte spoustu zajímavých podnětů. 

3. Chci ≠  Musím ≠ Měl bych. Cítíte ten rozdíl? 

Tento bod jistě nepotřebuje žádný další komentář. Snad jen to, že „chci“ Vás posune 

k cíli podstatně rychleji a s větší šancí na úspěch než „musím“ či „měl bych“. 

4. Kdo to chce? Já nebo má rodina? Já nebo můj partner? Já nebo si 

to žádá práce?  

Možná kruté otázky, ale užitečné, že? Tematicky se jedná o podobný náhled jako 

v předchozí otázce. Pokud je za Vaším „chci“ Váš vlastní zájem nebo silná pozitivní 

emoce spojená s tím, že někomu uděláte radost, nic Vás na cestě nezastaví.  

5. Jsem já a mé okolí připraveni na situaci, až mé předsevzetí bude 

splněné? Mám domyšlené všechny dopady a konsekvence? 

Došli jste ve svých úvahách až do doby, kdy jste hubenější, pravidelně běháte nebo 

píšete se svými dětmi domácí úkoly? Pak Vás jistě nepřekvapí úvahy, zda máte 

dostatek financí na obnovu šatníku, jak komunikovat s manželem kroutícím hlavou 

nad tím, že místo vyvařování večeře jdete běhat. O „nadšeném“ obličeji Vašeho 

třináctiletého syna nad společně řešenými kvadratickými rovnicemi ani nemluvím. Co 

budete dělat s volným časem, který získáte tím, že se budete efektivnější? Nenastává 

pocit prázdnoty? 

Může se Vám zdát, že maluji čerta na zeď, ale toto spolu s dalšími faktory, mohou být 

tak silné bloky, že Vás do cíle prostě nepustí. Jsou silnější o to, že si je vědomě 

nepřipouštíme, ale někde vevnitř rozeznívají negativní struny.  

Takže pokud má Vaše předsevzetí dopad na více lidí, než jen na Vás, dobře vše 

promyslete a případně i s dotyčnými proberte. Vyplatí se to. 
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6. Je mé předsevzetí dobře nadefinované? Kdyby mi ho měl někdo 

splnit a přečetl by si mé zadání, zařídil by opravdu to, čeho chci 

dosáhnout? 

Nejde jen o to, jak se do svého cíle dostanete. To, že se přestaneme přejídat, budeme 

jíst zdravěji a budeme se více hýbat, je Vám, pokud chcete zhubnout, nad slunce 

jasné.  

Je ale velký rozdíl v motivaci a přístupu, když si představujete dřinu a odříkání než 

když už vidíte světlo na konci tunelu. Když se vidíte, jak děláte bez problémů 50 kliků, 

obléknete sukni velikosti 38 nebo si mile popovídáte s kolegyní, které jste se dosud 

vyhýbali. 

Pojďme ještě o krok dál. Představte si, k čemu všemu Vám dosažený cíl otevře dveře. 

Díky lepší fyzičce se nebudete stydět chodit sportovat do fitcentra a seznámíte se tak 

s novými lidmi. Díky základům španělštiny konečně vyjedete na dovolenou bez 

cestovní kanceláře. A kolik peněz ušetříte za cigarety a kolika (sebe)výčitek budete 

ušetřeni, když přestanete kouřit! No řekněte, nezní to nádherně? 

Nad rámec SMART definice cíle (specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický 

vzhledem ke zdrojům a časově sledovatelný), který je obvykle používána 

v byznysovém prostředí, je užitečné se podívat ještě na tento stručný seznam. Vás cíl 

by měl být: 

Pozitivně definovaný (nezapomeňte, že je dokázáno, že náš mozek nezná ne) 

Uvnitř vlastní kontroly (pokud se rozhodnete jíst jenom domácí stravu, ale neumíte si 

uvařit ani vodu na čaj, pak je výsledek vašeho rozhodnutí silně v rukou toho, kdo Vám 

doma bude jídlo připravovat) 

Smysly vnímatelný (kdyby Vás někdo natočil na kameru před a po. Uvidí rozdíl?) 

Zapadající do definovaného kontextu (chcete být efektivní a mít rozplánovánu každou 

minutu dne, nebo se Váš důraz na efektivitu týká jen zaměstnání?) 

Ekologický: je vhodný pro Vás i pro Vaše okolí? (Pokud se budete chtít přestěhovat na 

venkov. Je s tím OK Vaše rodina? Jaký dopad to bude mít do práce) 

7. Co splněným předsevzetím sleduji? 

Čeho chci dosáhnout nebo čemu se chci vyhnout? Když se vyhnu, 

co tím získám? 

Ještě chvíli zůstaneme u motivace. Je velmi užitečné vědět, co sledujeme. Někdo 

potřebuje mrkev, za kterou se požene a jiný je rozhýbán tím, že než by zase slyšel řeči 

o neschopnosti, tak se raději pustí do akce. 

Proč chcete hubnout? Abyste byli zdraví a krásní nebo, abyste nebyli nemocní? Proč 

se chcete učit anglicky? Abyste si mohli přečíst odbornou literaturu, která není 
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dostupná v češtině nebo aby Vás nevyhodili z práce, protože znalost angličtiny se 

nově požaduje? 

Na první pohled drobné, někdo by až řekl neviditelné rozdíly, ale velmi důležité. 

Jeden není lepší než druhý, jen je fajn vědět, který má na Vás větší vliv. Třeba se 

s tímto pohledem ještě budete chtít vrátit na chvíli k bodu 3. 

Vědět, jak fungujeme, co nás rozhýbe k akci, jak přijímáme informace, se vždycky 

hodí. A pokud trochu tápete, vhodně zvolená profesionální diagnostika, která 

umožňuje se zaměřit na konkrétní problém a nedává Vám nálepky, může být pro Vás 

silný urychlovací efekt (více na http://www.ambitionpro.cz/koucink). Jak se budu 

chovat, až bude mé předsevzetí splněné?  

Zde jsme opět u toho, co se mnou splnění mého rozhodnutí udělá. Ani tak nemám na 

mysli, zda budeme na sebe pyšní nebo dokonce nafoukaní. Ale opravdu dobře zvažte 

a ve svých představách prožijte, jaké to bude být nekuřákem. Zůstanou Vám stejní 

kamarádi? Dostanete se v práci ke stejným informacím? Jaké jiné pojítko si tedy budu 

potřebovat najít? 

8. Vím, co (kdo) mě může v realizace potenciálně brzdit? Jsem 

schopen to překonat? 

Splnit si svá předsevzetí nemusí být jen o silné vůli a disciplíně. Někdy stačí 

pojmenovat staré strachy a přesvědčení, která s námi více či méně nápadně kráčí celý 

život. Jindy to může být o správně zvoleném časování, vždyť lépe se časně vstává do 

světla v létě než do tmy tmoucí v zimě. Jindy Vás může zradit zdraví, možná Vaše 

kolena ocení rychlou chůzi oproti běhu. 

Pokud Vás něco brzdí a vy nevíte co, pak je velmi důležité požádat o podporu. Buď 

někoho ve Vašem okolí nebo kolegu či kouče, který Vás správně volenými otázkami 

dovede k jádru problému. 

9. Vím, co (kdo) mě může v realizaci podpořit? Dokáži si říct o 

podporu? 

V bodu 6. jsme si řekli, že Váš cíl by měl být plně pod Vaší kontrolou. To ovšem 

neznamená, že byste na něj měli být sami. Mně se osvědčilo se spojit s někým, kdo 

něco podobného již dokázal a zeptat se ho na zkušenosti. Někdy potřebujete sehnat 

správné informace, abyste se mohli dobře rozhodnout, a někdy se jen potřebujete 

vypovídat. K tomu všemu můžete dobře využít Vaše blízké, kteří Vám určitě budou 

rádi nápomocní. 

Máte odpovědi na všech 10 otázek a stále si myslíte, že je vaše předsevzetí 

smysluplné?  

Pak směle dál! 

  

http://www.ambitionpro.cz/koucink
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PŘED STARTEM 

Ve Vašem uvažování jste se posunuli již hodně daleko, možná tuto průzkumnou 

cestou podnikáte tak detailně poprvé a již jste připraveni a natěšeni vyrazit. Ještě 

vydržte, čeká Vás jedno velmi přínosné zastavení. Vše, čím jste si dosud v myšlenkách 

prošli, si sepište.  

V této části uplatněte své osvědčené postupy pro vytváření plánů a strategií. Vy sami 

nejlépe víte, zda se Vám lépe píše přímo do počítače, tabletu nebo speciálního 

notýsku. Piště kam chcete, ale pište. Pište vše, co Vás napadne, ať se k tomu můžete 

jednou vrátit. 

1. Detailně si popište, čeho chcete dosáhnout. 

2. Natolik silně se vžijte do stavu, kdy je předsevzetí splněné, že 

jste schopni ho vidět jako obrázek nebo jako film. Co vidíte, 

co slyšíte, jak se u toho cítíte? 

3. Pojmenujte si všechny zdroje a jejich využití, které Vás na 

cestě podpoří. 

4. Pojmenujte si i bloky a problémy, se kterými se můžete 

potkat a již nyní si řekněte, jak se k nim postavíte. Jak je 

obejdete, překonáte, zbavíte se jich. 

5. Nastal čas, kdy jste připraveni si sepsat Váš realizační plán.  

Tak se do toho pusťte. 

6. Ještě se Vám bude hodit přehled kontrolních bodů, podle 

nichž poznáte, že jste na správné cestě k cíli. 

7. A teď Vám již nic nestojí v cestě a můžete se pustit do AKCE 

!!!! 

Nejtěžší je udělat první krok, tak s chutí do něj. Máte-li vše připravené, tak nečekejte 

na pondělí, na začátek měsíce, na úplněk, na nový rok. Prostě začněte. 

V DOBRÉM TEMPU NA SPRÁVNÉ CESTĚ  

1. Vás plán je natolik dobře popsaný, že můžete Vy nebo Vaše 

okolí kontrolovat jeho realizaci. Jak často a kdo bude vývoj 

kontrolovat? Kam se budu zaznamenávat? 

2. Jaké nápravné kroky nebo navýšení motivace provedete, 

pokud zjistíte, že nejedete podle plánu? 

3. Jak se budete odměňovat za to, že jste v souladu s plánem? 
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DOSAŽENÍ CÍLE 

1. A teď nezbývá než doběhnutí do cílové pásky pořádně 

oslavit. 

Až doslavíte, možná si budete chtít zhodnotit, která část cesty byla nejobtížnější, kde 

to šlo hladce, co Vám pomáhalo a co Vás třeba brzdilo. Jednou všechny tyto 

poznámky velmi oceníte. 

Gratuluji a přeji Vám, ať jdete stále kupředu!  

 


