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Lidé vstupují do pracovního i osobního života s více či 
méně vyhraněnou představou o tom, co chtějí dokázat, 
aby se cítili spokojení a naplnění. Někteří doufají v ná-
hodu, že „to přijde časem samo“, jiní sází na promyšlený 
postup. Ať patříte mezi první či druhou skupinu, pravdě-
podobně se shodneme na tom, že mít cíl a plán v životě 
je výhodou.

Od umění stanovit si vlastní životní vizi, definovat správ-
ně cíle v osobním i pracovním životě se do značné míry 
odvíjí pocity naplnění či selhání.

MÍT JASNOU VIZI
Mít jasnou představu o budoucnosti znamená mít pocit 
bezpečí, že víte, kam přesně směřujete, kde leží cílový 
přístav a co od něj očekáváte. Pak v každé situaci, která  
nastane, se rozhodujete nikoliv podle tlaku momentální-
ho rozpoložení a aktuálních podmínek, ale podle toho, 
zda následné kroky nebo možná řešení jsou nebo nejsou 
v souladu se směrem Vaší cesty. To je klíčová životní vý-
hoda. 

Jasná vize přináší větší klid a rovnováhu, konec nejistoty 
a obav. Do Vašich rozhodnutí můžete zahrnout jak vliv 
emocí pod tlakem okamžité situace, tak i racionální úva-
hu, která vyplývá z dlouhodobých představ a cílů.

Když si promítnete představu o Vaší ordinaci nebo klini-
ce za 5, 10 let jako na plátně filmu, co vidíte? Bude sídlit 
na moderní poliklinice, v přízemí rodinného domku nebo 
samostatné budově? Kolik a jakých klientů  bude navště-

vovat Vaše zařízení? Kolik zaměstnanců v ní bude praco-
vat? Jak bude ordinace vybavená?

Je důležité, aby Vaše vize budoucnosti byla uchopitelná 
a motivující. Můžete v myšlenkách procházet prostory or-
dinace, vybavovat si, jak se Vám zde bude pracovat, jak se 
budou cítit klienti. Vnitřně  prožívat představu - vizuali-
zovat ji. Je to důležité: emoce jsou jedním z nejsilnějších 
podnětů k motivaci a jasná vize budoucnosti umožňuje 
definovat jasné cíle.

MÍT CÍLE
Od představy neboli vize budoucnosti není dlouhá ces-
ta k odvození cílů, představující podstatně konkrétnější 
vyjádření očekávaného stavu. Existuje několik rovin cílů: 
dlouhodobý neboli strategický, střednědobý (např. roční) 
a krátkodobý, operativní. 

Slovo „strategia“ se v původním smyslu používalo ve vo-
jenské terminologii, znamenalo způsob, jak vyhrát bitvu. 
Strategické cíle mají stejný význam. Jsou o taktice, kte-
rou zvolíte, abyste dokázali doplout do cílového přístavu. 
Otázka, na jak dlouho definovat strategické cíle, je disku-
tovaným tématem mezi odborníky, většina z nich se však 
shodne na časovém úseku 4 - 6 let.  

Strategické cíle se poté transformují do střednědobých 
(nejčastěji ročních) a ty do krátkodobých neboli operativ-
ních. Zachovávat hierarchii cílů je stejně důležité, jako je 
důležité mít kontrolní body na cestě.  
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Plánování 
a vizualizace - 
Správně stanovené cíle povzbuzují 

k dalším úspěchům i ukotvují v realitě

„Bez dobrých cílů a plánů jsme jako plachetnice, která napjala plachty, ale nezná svůj směr.“ 
F.Dodson 
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Každý krátkodobý či střednědobý cíl představuje pomyslný 
milník, který udává vzdálenost od konečného cíle a utvrzu-
je v tom, že směr cesty je správný. Naplňováním postupných 
cílů máte stálou kontrolou nad Vašimi aktivitami.

Známý estonský spisovatel A. Valton vtiskl názorně myš-
lenku hieharchií cílů do jediné větičky: “Když se soustředíš 
na jednotlivé bitvy, můžeš prohrát celou válku“. Předsta-
va o budoucnosti, úspěšné taktice pro zvládnutí nejdůleži-
tějších cílů musí vždy předcházet stanovení dílčích cílů. Žít  
a pracovat s cíli, které nemají hlubší zakotvení, znamená 
míjet se s podstatným a mrhat energií na nepodstatné. 

CÍLE VÁS ZAKOTVÍ V REALITĚ
Známá harvardská studie z 80. let odhalila, že jen necelých 
10% lidí si stanovuje cíle do většiny podstatných oblastí 
svého života a mizivá 3% lidí si cíle definují písemně. Patří-
te mezi 90% populace, které si cíle neklade nebo ke zbýva-
jícím 10%? Proč je důležité definovat si jasné cíle?

 Cíle koncentrují Vaší pozornost daným směrem
a zvyšují vytrvalost. V řadě studií se prokázalo, že produk-
tivita práce při stanovování cílů vzrůstá o 10 – 25%. 

 Cíle Vám dodávají důvěru, že jste schopni ovlivňovat
dění kolem sebe. Čím méně si lidé stanovují cíle, tím více 
jim připadá, že situace je ovlivněna náhodou, štěstím, osu-
dem, smůlou.

 Cíle snižují hladinu stresu. Z psychologického hlediska je
akt definování cílů nesmírně důležitý, snižuje hladinu stra-
chu. Má-li člověk určitou kontrolu nad potenciálně stre-
sovou situací (a tlak na stanovenou pracovní či osobní vý-
konnost jím jednoznačně je), vědomí vlastní kontroly nad 
danou situací vede ke snížení obav. 

 Naplňování cílů přináší prožitek úspěchu a spokojenosti,
motivuje k dalšímu výkonu. 

Cíle Vás v životě ukotví, zároveň Vám však dají křídla pro 
další rozlet. Naplnění jednoho cíle Vás naplní vnitřní důvě-
rou ve schopnost zdolat i ty náročnější. 

Cíle si písemně zaznamenávejte. To, co je napsáno na papí-
ře, je mnohem pochopitelnější a snadněji prozkoumatelné 
než pouhé myšlenky, které se honí hlavou. V případě za-
znamenaných cílů jde o víc: je to osobní závazek, smlouva, 
kterou uzavíráte sami se sebou. Navíc máte možnost srov-
návat, vyhodnocovat. Vidět konkrétní pokroky posiluje se-
bedůvěru, naplňuje uspokojením.

Vizualizujte. Napište si cíle na nástěnku, do diáře, na pra-
covní stůl... opakovaný kontakt umožní Vašemu mozku 
podvědomě s těmito informacemi pracovat. I Vaše vědo-
mí prostřednictvím smyslů bude neustále upozorňováno 

na to, jaké priority jsou aktuální. Jasně viditelná rozhodnu-
tí Vám umožní dávat dění do souvislosti s prioritami.

JAK SPRÁVNĚ DEFINOVAT CÍLE?
Praxí osvědčenou metodou je tzv. SMART technika. Je 
zkratkou prvních písmen slov označujících kritéria správné-
ho cíle v anglickém jazyce (specific-measurable-agreed-re-
alistic-trackable).
S – Cíl musí být specifický tj. konkrétní a srozumitelný.  
Pokud jste schopni přesně a konkrétně popsat, co je třeba 
udělat ke splnění cíle, pak jste naplnili tento předpoklad.
Jak bude vypadat výstup zadaného úkolu? Jak konkrétně 
budete postupovat? Jaké konkrétní činnosti musíte pro na-
plnění cíle vykonat? 

M – chceme-li vyhodnotit cíl, musí být měřitelný tzn. jasně 
definovaná kritéria, podle nichž se bude hodnotit splnění. 
Při zadávání úkolů se vždy ptejte: čím ověřím, že jsem zada-
ný úkol splnil? Počtem obratu společnosti, počtem ošetře-
ných klientů, provedených výkonů...? Měřitelnost výstupů 
je podstatným kritériem.

A – zadané cíle musí být akceptované. Akceptovaný cíl je  
motivující (přitažlivý) a měli byste s ním být vnitřně zto-
tožněni.  
Vnitřní přijetí cílů je klíčem k jejich realizaci. Kolik Vašich 
cílů nebylo splněno, protože jste s nimi „nesrostli“? Ko-
lik firemních cílů bylo promarněno, protože zaměstnanci 
k němu měli negativní postoj?

R – cíl musí být realistický tj. splnitelný z hlediska Vašich 
vnitřních i vnějších zdrojů.
Vždy si odpovězte: mám k dispozici dostatek všech zdrojů 
– financí, materiálu (vybavení), personálu?
Cíle, které jsou stanoveny nereálně vysoko a jejichž splnění 
je nad Vaše možnosti působí stejně demotivačně jako ty, 
které jsou příliš snadné.

T – Každý cíl musí mít definovaný jasný termín jeho splně-
ní. Termín se definuje přesně (31.12.2012), nikoliv vágně – 
„za půl roku“. Cíle lze dále rozdělit do menších celků (etap) 
rozdělených do kratších časových úseků. 

PŘÍKLAD Z PRAXE:
Vedení stomatologické kliniky vyhlásilo pro rok 2012 cíl:   
„V tomto roce zvýšíme počet klientů o 20%.“ 
Je cíl stanoven podle pravidla SMART? Jak tušíte, odpověď 
zní nikoliv. Pojďme se podívat, kde při definování cíle do-
šlo k chybě. 

Měřítkem úspěchu byl stanoven počet klientů kliniky, není však 
přesně definováno, co se od nového klienta očekává. Půjde jen 
o registrované klienty? Nebo o klienty, kteří chodí na pravidel-
né prohlídky? Nebo jde o klienty s vybranými výkony?  
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(kk, rš)

Jak by vypadalo zadání dle SMART? 
S: V tomto kalendářním roce klinika navýší počet klientů, kteří ji navštíví 
min. 2x ročně (prevence) o 20% oproti stavu loňském roce, tedy celkem 800 
klientů (M), ošetřených v době od 1.1.2012 do 31.12.2012 (T). 

Nyní je na čase položit si dvě konkrétní otázky: Je cíl motivující pro zaměst-
nance (A)? Je cíl reálný vzhledem k materiálním a lidským zdrojům (R)?

Takto stanovený cíl lze poměrně transparentně „rozdělit“ mezi zaměst-
nance kliniky. Zvolme nejjednodušší variantu. Čtyři ambulance se podílí 
na plnění stejným dílem, tedy každá  navýší počet (výše definovaných) kli-
entů o 200.

Na první pohled si řeknete: proč takto složitě stanovovat cíl? Nestačí úder-
ná věta z úvodu „v roce 2012 o 20% klientů více“? 

Představme si situaci, která nastane 3.ledna 2013, kdy se sejdete s kole-
gy, abyste vyhodnotili splnění nastaveného cíle. Kolega Veselý je spokojen, 
v jeho kartotéce přibylo 280 klientů (a jak předpokládal, není podstatné, 
zda polovina jsou známí známých, kteří zavítali jednorázově), kolegy-
ni Hladké přibylo „jen“ 160 klientů, ale drtivá většina byla ke složitějším 
a tedy opakovaným výkonům, kolegyně Jánská má dokonce o 320 klientů 
více (a více než dvě třetiny bylo k jednorázové konzultaci..). Jak vyhodnotit 
úspěšnost vágně stanoveného cíle „o 20% více“?

A co teprve, když se budou rozdělovat roční prémie podle plnění cílů kli-
niky... má mít kolegyně Jánská dvojnásobek odměn kolegyně Hladké? (Tak 
jednoduché to z manažerského pohledu není, ale většina lidí v tom má po-
měrně jasno. Prokázaným faktem je skutečnost, že lidé srovnávají: co jsem 
vložil do svého výkonu, nakolik jsem splnil stanovené cíle a jakou odměnu 
jsem za to dostal. Co vložil/dosáhl kolega/kolegyně a jakou odměnu do-
stali? Zaměstnanci pochopitelně porovnávají. Odměna, kterou vyhodnotí 
jako nespravedlivou, se stává zdrojem demotivace a pracovních konfliktů. 
Téma odměňování bude podrobněji rozebráno v některém z dalších člán-
ků).

Tato modelová situace je každodenní realitou. Jak nepodstatným se může 
na začátku zdát způsob stanovení cíle a jak zásadní může mít jeho definice 
význam pro naplnění....

Samozřejmě to platí jak pro velké kliniky, tak menší subjekty jen s několi-
ka zaměstnanci, ale i pro ordinaci se sestřičkou nebo pro Vás osobně. I zde 
je nezbytné umět definovat cíl a vyhodnotit, zda jste jej dosáhli či nikoliv. 
V čem jste dobří, jaké vyšší cíle si můžete stanovit a v čem naopak přidat.

Správně stanovený cíl má energizující potenciál, nesprávně stanovený cíl 
je zdrojem demotivace a frustrace.
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