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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá prokrastinací a organizací času u studentů vysokých škol.
Konkrétně se zaměřuji na pět studentů z Fakulty sociálních věd, pět studentů z 2. lékařské
fakulty a pět studentů z Právnické fakulty. Všechny zmíněné fakulty jsou součástí Univerzity
Karlovy v Praze. Cílem mé práce bylo zjistit, co nám prokrastinace a organizace času říká o
trendech současné společnosti, a jak souvisí s její proměnou. Data byla shromážděna pomocí
polostrukturovaných rozhovorů a následně analyzována pomocí tematické analýzy.
Vzniklých šest kategorií ukázalo, že studenti nejčastěji prokrastinují, pokud si nejsou jisti
zadáním práce, studovaným oborem či celkově nemají jasně stanovené životní cíle. Studenti
si čas povětšinou neorganizují, jejich každodenní aktivity se odvíjejí podle jasně
definovaných hodin v práci či ve škole. Dále při jejich prokrastinačním chování hrají
významnou roli i komunikační technologie, konkrétně Facebook a jiné sociální sítě.
S využitím knihy Tekutá modernita Zygmunta Baumana dávám zjištění do kontextu se
společenskou proměnou v rámci přechodu z pevné modernity na modernitu tekutou.

Annotation
This bachelor thesis deals with procrastination and time management among college
students. I focus specifically on five students from the Faculty of Social Sciences, five
students from the Second Faculty of Medicine and five students from the Faculty of Law.
All of the above mentioned faculties are part of Charles University in Prague. The aim of
my work was to find out what procrastination and time management tell us about trends in
contemporary society and how it is related to its transformation. The data was collected using
semi-structured interviews and than analyzed using thematic analysis. The six categories that
emerged showed that students most often procrastinate if they are not sure about the
instruction of assignments, about their field of study or overall having clearly defined life
goals. Student do not usually manage their time. Their day-to-day activities are based on
clearly defined hours at work or at school. Additionally, communication technologies have
relevant impact on students‘ procrastionation, esspecially Facebook and other social
networks. Using the book The Liquid Modernity of Zygmunt Bauman I make findings in the
context of social transformation as part of the transition from solid modernity to liquid
modernity.
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Úvod
Velká část vysokoškolských studentů se v současné době potýká s problémy
s organizací vlastního času. Není proto žádným překvapením, že jsou to zejména oni, kdo
nejčastěji podléhají prokrastinačnímu chování. Jedním z faktorů, které přispívají k rozmachu
chování s prokrastinačními rysy má dle mého názoru i velká volnost vysokoškolského
systému a důraz na individuální organizaci studia, které v sobě nesou dozajisté mnoho
výhod, ale pro řadu jedinců se tato skutečnost jeví býti výzvou. Jedním z těchto negativních
aspektů je právě ona zmíněná prokrastinace. Studenti napříč studijními obory ji často uvádějí
jako příčinu nižší kvality svých prací, projektů či pozdně odevzdaných úkolů.
Jelikož i já jsem vysokoškolskou studentkou a mám nemenší zkušenosti
s prokrastinačním chováním, rozhodla jsem se ve své práci zaměřit na organizaci času u
studentů vysokých škol a z toho vyplývající prokrastinační chování tohoto okruhu osob.
Konkrétně se zaměřuji na pět studentů z každé z následujících fakult: Fakulta sociálních věd,
2. lékařská fakulta a Právnická fakulta. Všechny zmíněné fakulty jsou součástí Univerzity
Karlovy v Praze.
Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že považuji prokrastinaci za významný a
velmi rozsáhlý sociální jev, který není sociologickou disciplínou dostatečně prozkoumán, i
když se dotýká mnoha sociologických témat a je součástí každodenního života téměř
každého jedince. Je jen velmi málo sociologických výzkumů, které se na zmiňovaný
fenomén zaměřují. Prokrastinace je spojována zejména s duševním zdravím a psychičnem.
Z tohoto důvodu je zkoumána především psychologickou vědou, i když i sociologii toho má
spoustu, co nabídnout. Prokrastinační chování a organizace času jednotlivců jsou nám toho
schopny mnoho prozradit také o společnosti jako takové a její proměně, zejména v rámci
stále se prohlubujících individualizačních tendencí. Téměř žádná sociologická studie nedává
do souvislosti prokrastinační chování a organizační schopnosti spolu s proměnami současné
společnosti a jejími nároky. Tuto skutečnost se touto prací snažím změnit a ukázat, že naše
individuální zkušenosti s prokrastinací jsou ovlivněny proměnou a požadavky současné
doby.
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Hlavním cílem mé práce je odpovědět na otázku, co nám prokrastinace a organizace
času říká o širších trendech ve společnosti, a jak souvisí s její proměnou. Jelikož se jedná o
poměrně široké a komplexní téma, zaměřuji se na proměny spojené s nakládáním času a
individualizací, nástupem informačních technologií a proměnou ekonomické sféry, neboť
všechny tyto proměny souvisí se změnou s nakládáním s časem a jeho organizací. Jelikož
existuje naprosté minimum sociologických pramenů, které by se věnovaly problematice
prokrastinace a organizace času, ukotvuji svoji práci značnou měrou v díle Zygmunta
Baumana „Tekutá modernita“. Bauman v této knize představuje zajímavé myšlenky a teorie,
které se týkají společenské proměny. Zároveň charakterizuje změny ve společnosti a jejich
vliv na chování jedince. Jeho úvah a myšlenek využívám jako teoretického rámce pro
následné propojení s prokrastinačními tendencemi a organizací času u vysokoškolských
studentů. Pojem prokrastinace ve své práci vymezuji jako odkládání povinností na pozdější
dobu tak, jak jej ve svém výzkumném šetření definuje Reinecke a kol., který se zaměřuje na
prokrastinační chování prostřednictvím internetu, a jeho vliv na psychický stav jedince
[Reinecke et al, 2018: 1].
Má práce je rozdělena následovně. V první, teoretické části své práce nejprve
představuji dosavadní sociologické poznatky o fenoménu prokrastinace spolu se zmínkou
výzkumu této problematiky na poli psychologie. Následně se zaměřuji na proměny
společnosti, která nastaly během přechodu z pevné modernity na postmodernitu, a které
ukotvuji v práci Zygmunta Baumana „Tekutá modernita“. Na pozadí těchto proměn
následně v rámci vlastních zjištění vymezuji proměny v nakládání s časem a jeho organizací.
V druhé metodologické části práce definuji cíl výzkumu, jímž je zjistit, co nám prokrastinace
a organizace času říká o trendech v současné společnosti, a jak souvisí s její proměnou.
Zároveň v této části zmiňuji, že mým sekundárním cílem bylo zjistit, zda se prokrastinační
chování jednotlivých studentů liší v rámci Fakulty sociálních věd, Právnické fakulty a 2.
lékařské fakulty. Nicméně z dotazování vyplynulo, že se studenti z jednotlivých fakult mezi
sebou ve svém prokrastinačním chování a organizaci času příliš neodlišují a z tohoto důvodu
se soustřeďuji především na svůj primární cíl. Určené výzkumné otázky se zaměřují na
odhalení motivů, příčin a prostředků prokrastinačního chování u studentů zmíněných fakult
Univerzity Karlovy v Praze. V této části pak dále představuji respondenty a následný průběh
dotazování a zpracovávání dat.
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V poslední části své práce představuji zjištění výzkumu, tedy odpovědi na výzkumné
otázky zasazené do teoretických východisek.
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1. Teoretická východiska práce
1.1

Sociologické studium prokrastinace
Téma prokrastinace a organizace času není v sociologické teorii dostatečně ukotveno.

Na problematiku zmíněných fenoménů se zaměřuje zejména vědní obor psychologie, který
se soustředí především na výklad prokrastinačního chování v souvislosti s mentálními
procesy, emocemi či individuálními motivacemi. Jedním z takto zaměřených výzkumů je
například polská studie Anety Przepiorky, Agáty Blachnio a Juana F. Díaz – Moralese, která
je zacílená na psychometrické vlastnosti široce využívané prokrastinace, záměrné
prokrastinace, a na míru odkládání povinností jak u dospělých jedinců, tak u studentů
[Przepiorka, Blachnio, Díat-morales, 2016:12]. Dalších psychologických výzkumů je
nepřeberné množství a zaměřují se zejména na dopad prokrastinace i time-managementu na
psychické zdraví a pohodu. Německý výzkum Reinecka a kol. například prověřuje
psychický stav jedince prokrastinujícího prostřednictvím používání internetu [Reinecke et
al, 2018: 1]. Tento výzkum mě přivedl na myšlenku zařadit internet a jeho vliv na
prokrastinačního chování i do mého výzkumu společně s odkazem na nové technologie,
které ovlivňují naši pozornost a schopnost soustředit se.
Problematika prokrastinačního chování a organizace času je ze sociologického hlediska
téměř neprobádána, což dokazuje i naprostý nedostatek provedených sociologických
výzkumů či teorií, které by se zabývaly zmíněnými fenomény. Jednou z mála sociologických
statí, která se věnuje příčinám prokrastinačního chování je text Jennifer Kosmasové. V této
práci autorka analyzuje svoje individuální zkušenosti s prokrastinačním chování a snaží se
vypátrat jeho příčiny. Na vlastní prokrastinační tendence pohlíží jako na důsledek tlaku,
který cítí ze strany rodičů a společnosti. Zároveň se ztotožňuje s Marxovou kritikou
kapitalismu, konkrétně s výrokem, že „jednotlivci nemohou dosáhnout svého plného
potenciálu jako lidské bytosti, neboť jsou omezeni vztahy, ve kterých jsou zapleteni.“
[Kosmas, 2003: 79]. I já ve svém výzkumu zohledňuji vliv a roli rodičů a nejbližšího okolí
na chování studentů a jejich prokrastinační tendence, neboť se jeví, že tyto mají na
patologické chování tohoto typu významný dopad.
Dále se přímo prokrastinačnímu jednání věnoval polsko-britský sociolog Zygmunt
Bauman v jedné z podkapitol knihy „Tekutá modernita“ nebo ve stati [Bauman, 1999: 3-6],
která již odkládání adresuje jako „prokrastinaci“. Bauman v tomto textu definuje odklad
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povinností neboli prokrastinační chování jako aktivní postoj, čímž se tedy jeho interpretace
výrazně liší od všeobecných teorií či definicí, které považují odkládání povinností za
nechtěný, a co více, nežádoucí jev. Podle Baumanova názoru odkládání povinností nesouvisí
s leností, submisivním chováním či indolencí, nýbrž ho pokládá za aktivní a cílené jednání
ve snaze změnit sled přirozeného řádu věcí. Domnívá se, že pokud člověk odloží činnost,
kterou měl naplánovanou, činí tak z toho důvodu, aby získal potřebný odstup a odložil její
okamžitost [Bauman, 2002, 248]. Bauman, bezmála jako jediný ze sociologů vidí souvislost
mezi vznikem fenoménu prokrastinace a nástupem modernity. Tvrdí, že prokrastinace jako
kulturní praxe vznikla až s nástupem modernity a její nový smysl a etický význam pochází
podle Baumana [ibid] z nového vnímaní času. Podle autora význam odkladu vyvěrá z nové
smysluplnosti času. „Času pojímaného jako přechod mezi různými „přítomnými momenty“
různé kvality a různé hodnot, z času kráčejícího vstříc jiné přítomnosti, jež se liší od
přítomnosti prožívané nyní“ [ibid]. Jednoduše řečeno, Bauman tvrdí, že „taktika odkladu a
oddalování odvozovala svůj moderní význam od času žitého jako pouť jako pohyb směrem
k předem určenému, vytouženému cíli. V takto pojímaném čase zhodnocuje každou
přítomnost teprve to, co přichází po ní. Ať už má aktuální přítomnost, moment tady a teď,
jakoukoliv hodnotu, je jen startovacím signálem pro vyšší hodnotu, která ještě přijde
[Bauman, 2002: 248-249]. Podle Baumana tento postoj života jako poutě spolu s principem
oddáleného uspokojení položil základ celé moderní společnosti a učinil moderní způsob
existence nejen možným ale i nevyhnutelným [Bauman, 2002: 250]. I Max Weber se zabýval
principem oddáleného uspokojení (tzn. oddálení touhy, příjemného zážitku apod.), které
podle něj může za rozmach, rozvoj, akceleraci, a tedy zrození moderní společnosti. Bauman
tvrdí, že právě odepírání si okamžitého uspokojení a cílů, následně paradoxně vedlo
k povznesení a zušlechtění [ibid]. Dále se domnívá, že v současné společnosti, ve které je
konzum jednou z jejích hlavních charakteristik, již oddalování uspokojení není bráno jako
znak moderní ctnosti, nýbrž jako strádání. Odkládání uspokojení v dnešním nejistém světě,
podle Baumana [Bauman, 2002: 256] nemá význam a zároveň člověk nikdy není uspokojen
natrvalo.

1.2 Proměny nakládání s časem na pozadí společenské transformace
Sociologie se v rámci zkoumání času soustředí na zkoumání časových perspektiv či
horizontů u jednotlivců v závislosti na společenských podmínkách, ve kterých se nachází.
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Mezi významné sociology, kteří se věnují charakterizování éry, která je v sociologické teorii
označována jako „postmodernita“, patří například Ulrich Beck (druhá modernita), Anthony
Giddens

(radikalizovaná

modernita)

či

Zygmund

Bauman

(tekutá

modernita).

V sociologické diskuzi probíhají debaty, zda postmodernita označuje další vývoj společnosti
či je pouze určitou fází modernity. Nicméně s termínem „postmoderní“ se v sociologické
teorii nakládalo velmi nesourodě, z tohoto důvodu se od něj zmínění sociologové vzdálili,
nebo dokonce popřeli samotnou existenci postmodernity. Beck, Bauman či Giddens
zastávali stanovisko, že je nezbytné ustoupit od zastaralých sociologických teorií a konceptů,
a je zapotřebí vymyslet nové, které by označovaly novodobou éru. Pro toto období je
charakteristický významný růst, vzestup vlivu masových médií, nové informační
technologie, snazší a volnější pohyb lidí po celém světě a rozvoj multikulturních společností.
Polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman se o povaze současné společnosti vyjadřuje
termínem „tekutá modernita“. Toto označení odkazuje k jejímu proměnlivému charakteru a
postupnému rozvolňování tradičních forem a vazeb.
Já považuji Tekutou modernitu Zygmunta Baumana za stěžejní teoretické východisko
své práce, neboť společenské proměny souvisí se změnou s nakládáním času, tedy i s jeho
organizací a prokrastinančím chováním. Baumanovo dílo jsem si zvolila z toho důvodu, že
podle mého názoru komplexně a do hloubky rozvíjí myšlenky a úvahy o současné době,
globalizaci a zejména kriticky nahlíží na rizika a výzvy, kterým člověk v současné
individualizované společnosti na pozadí její proměny, musí čelit.

1.2.1 Člověk jako pán svého osudu
Jednou z charakteristik dnešní společnosti, je podle Zygmunta Baumana přístup
člověka k jeho životu jako k nesplněnému projektu. Identita byla podle Baumana v historii
lidstva, nebo alespoň v životě současné starší generace, vždy právě takovým nedokončeným
projektem. Nicméně rysy dnešní moderní společnosti činí situaci odlišnou v následujících
oblastech.
Tou první je změna víry v budoucnost. V současné společnosti již podle Baumana
nepřevládá názor, že náš život má nějaký konec, respektive vrchol nebo cíl, míněný jako
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stav dokonalosti, kterého bychom mohli dosáhnout, neboť současná společnost se příliš
rychle a překotně proměňuje a rozvíjí. To, na co se spoléháme dnes, již možná zítra bude
jinak. Moderní společnost je velkou měrou zahalena pod pláštěm nejistot [Bauman, 2002:
52].
Druhá zásadní změna, kterou Bauman reflektuje, byla „deregulace a privatizace úkolů
a povinností modernizace“ [ibid]. To znamená, že to, co bylo považováno za kolektivní
snahu, je v současné společnosti individualizováno a přenecháno jednotlivci [ibid]. Jedinec
je v současné době sám strůjcem svého štěstí, což znamená, že potažmo i jeho neúspěch se
považuje za jeho vlastní selhání, které je plně v jeho soukromé režii.
Bauman zdůrazňuje [Bauman, 2002: 55], že člověk se již (v dnešní moderní západní
společnosti) do svých identit nerodí, jako tomu bývalo dříve, nýbrž je sám původcem svého
úspěchu, a s ohledem na tuto skutečnost si volí i vhodný životní styl. Modernizační tlak
podle Baumana vyvolává „nutkavou kritiku reality“, to znamená nutkavou sebekritiku,
neboť my sami jsme za své životy zodpovědní, a to včetně svých chyb a proher. „V dnešní
individualizované společnosti má každý upřené oči na svůj vlastní výkon a jeho nesplnění či
nedosažení je většinou následováno sebe-odsuzováním a sebemrskačstvím“ [Bauman, 2002:
65]. Zmíněné tendence se pojí i s prokrastinační zkušeností. Pokud člověk neprokrastinuje
racionálně a záměrně tak, jak na prokrastinaci a odklad pohlíží Bauman [Bauman, 2016:
247-254], nýbrž považujeme-li prokrastinační chování za nežádoucí, projevují se u aktérů
během takového počínání zvýšené pocity úzkosti, viny či deprese, což dokazuje mnoho
psychologických studií [Beutel et al., 2016; Steel, 2007; Van Eerde, 2003, Reinecke et al.,
2016], což je pochopitelně, na rozdíl od uvědomělé a cílené prokrastinace, nežádoucí a
kontraproduktivní. Giddens si pak všímá, že problémy jako jsou nespavost, úzkostné stavy,
stres, či zmíněná deprese, trpí čím dál tím více lidí a považuje tyto onemocnění za produkt
samotné moderní doby [Giddens, 2013: 365].
Podle Baumana [Bauman, 2002: 212] pokud pojímáme svůj život jako cestu za
nějakým vyšším cílem, snažíme se o „odklad okamžitého uspokojení“, které by mohlo
dosažení vytouženého cíle nějakým způsobem negativně ovlivnit. Ti, kteří aspirují na vyšší
cíle, jsou podle Baumana [ibid] řízeni dvěma vírami. Jednak tou, že my jsme ti, kteří „hýbou
světem“ a tou dále vírou, že „čas je na naší straně“. Bauman tvrdí, že „tím jediným dokladem
o tom, kam kráčíme, je hra naší paměti a představivosti“ [ibid]. Francouzský sociolog a
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antropolog Pierre Bourdieu pak říká, že pokud chce jedinec ovládnout svou budoucnost,
musí nejprve získat kontrolu nad přítomností [Bourdieu, 1988: 97].
Dokonce i švýcarský sociolog Kaufmann v druhé polovině 20. století považoval snahu
o ovládnutí či získání kontroly nad jedincovou budoucností jako ústřední myšlenku
společnosti, která se tohoto cíle snaží stále více a více dosáhnout prostřednictvím
technologie, práva či politiky [Kaufmann, 1970:174-175]. Kvůli otevřené budoucnosti je
společnost nejistá a hledá možnosti, jak nad ní získat kontrolu. Na první pohled se jedinci
podle Kaufmana může zdát, že přemíra svobody je pozitivním jevem, nicméně pokud člověk
nemá v životě jasně definované stabilní body, nemůže od budoucnosti očekávat nic, co již
neutváří jeho přítomnost. Příčinu ztráty pozitivních očekávání od budoucnosti vidí
Kaufmann v subjektivizaci hodnot, díky nimž nemůžou být stabilita ani bezpečí nalezeny
ani v objektivním světě, ani v ničem jiném [Kaufmann, 1970: 175].
Nicméně, jak Bauman stále opakuje, v současné nestálé, konstantně se proměňující
tekuté modernitě je čím dál tím náročnější aspirovat na vyšší cíle, a proto lidé často inklinují
ke snadnějším cestám a okamžitému uspokojení svých potřeb, které však nikdy nemohou
být plně ukojeny, a nesou s sebou tak pouze pomíjivý a zavádějící pocit satisfakce. Pohled
na život jako na „pouť“ byl tedy charakteristický zejména pro dobu pevné modernity.
V současné tekuté fázi jej nahradil princip okamžitého uspokojení. Bauman si tento obrat
vysvětluje skutečností, že již není v našich silách ovládnout budoucnost, a proto nemá smysl
si tato okamžitá uspokojení odpírat [Bauman, 2002: 29].
Podle Anthonyho Giddense byla pro dobu pevné modernity charakteristická myšlenka,
že někam směřujeme. Potěšení se proto rovněž odkládalo až pro větší cíl a myšlenka, že
život je jako pouť za touto metou, se přibližně od 80. let 20. století začala hroutit [Giddens,
2013: 101]. Giddens nicméně zdůrazňuje, že jedinci aktivně jednají, aby se podíleli na
utváření své reality, a to jakým způsobem jednají, je do jisté míry formováno jejich rolemi,
společenskými normami či očekáváním. Každý vnímá realitu odlišně a chová se podle svých
vlastních zájmů či motivací [Giddens, 2013: 236].
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1.2.2 Hledání jistoty
Baumanovo označení „tekutá modernita“, klade důraz na její proměnlivý, stále se
utvářející charakter. Tradiční vazby a vzory se během přechodu z pevné modernity na
tekutou rozvolňují a diferencují. Pro život v tekuté modernitě je více než cokoliv jiného
charakteristická nejistota. Nicméně podle Baumana [Bauman, 2002: 39] při plnění jakýkoliv
aktivit „dochází k nutkavému hledání jistoty, k zoufalé potřebě nalézt řešení, které by
eliminovalo vědomí pochyb, v podstatě je vítáno cokoliv, co převezme odpovědnost za
jistotu“. V podstatě každá naše rutinní činnost představuje určitý prvek organizace v našem
každodenním jednáním. Wilbert E. Moore považuje rutinní činnosti jako jsou například
hodiny strávené v práci za osobní časové jednotky, podle kterých si následně organizujeme
svůj čas [Šubrt, 2002:50]. Navíc podle Baumana názoru, i když rutinní záležitosti mohou
člověka do jisté míry nudit, tak ho také, a to zejména, ochraňují před bezduchostí,
bezúčelností a bezprizorností bytí, a poskytují mu právě onu kýženou jistotu [Bauman, 2002:
39].
Na nejistoty modernity reagoval i jeden z otců zakladatelů moderní sociologie Émile
Durkheim. Durkheim zavedl pojem „anomie“. Durkheim zastává názor, že v moderních
společnostech se opouštějí tradiční normy a standardy chování, aniž by byly nahrazovány
novými [Giddens, 2013: 858]. Když lidé nemají stanovené normy chování cítí se bezradně.
Jsou především dezorientovaní a nejistí. Kvůli nejasným cílům a proměnlivosti pravidel ve
společnosti také stále více a více lidí propadá depresím a úzkostem. Durkheim považoval
anomii za jeden ze sociálních faktorů, které ovlivňují například i sebevražedné sklony
[Giddens, 2013: 858].
Sociologové jako Bauman či Giddens tvrdí, že svobodní jsme do té míry, do jaké jsou
nám pro naše jednání jasně vymezena pravidla, a jak jasně definované existují hranice. Podle
Baumana [Bauman, 2002:38] je nejhorším údělem, jaký může jedince potkat při plnění jeho
životních úkolů, absence či nejasnost norem a pravidel. Giddens zastává názor, že „struktury
představují pro lidské aktéry jak omezení, tak i možnosti, nejsou pouze tím, co klade lidské
působnosti určité meze, nýbrž tím, co tuto působnost umožnuje“ [Šubrt, 2002: 63].
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Anthony Giddens si také uvědomoval rozmanitost a nejistoty současného světa, které
nazýval „molochem“. To znamená řítícím se neovladatelným těžkopádným vozem, nad
kterým nemá nikdo kontrolu [Giddens, 2013: 103]. Stejně jako jedinec nemá kontrolu nad
svou budoucností, jelikož již nejde o kolektivní snahu o pokrok, nýbrž o snahu jedince nalézt
seberealizaci a pocit jistoty v různých činnostech.
I Ulrich Beck diagnostikoval současný svět jako svět plných rizik a nejistot, které viděl
zejména v rozpadu tradičních forem důvěry [Giddens, 2013: 103]. Jelikož tradiční vzory
jednání podle zavedených modelů již neplatí, neexistuje tak pro člověka mnoho stránek
života nadále „jednoduše daných“, jako to bylo do jisté míry standardní pro předchozí
generace. To znamená, že celá řada aspektů současného života je pro jedince předmětem
otevřené volby a rozhodování [Beck, Lash, Giddens, 1994: 75]. Tato míra zodpovědnosti je
pro mnohé však velmi svazující.
Podle Giddense [Giddens, 2013: 144] čelíme v podmínkách globalizace posunu
k novému individualismu, kdy lidé mohou aktivně vytvářet své identity [ibid] a váha tradic
či zavedených tradičních hodnot je na ústupu. „Tradiční rámce identity se rozpadají a
objevují se zcela nové modely. Globalizace lidi nutí žít otevřenějším životem, jenž vyžaduje
reflexi a sebereflexi“ [ibid]. Nicméně pro tento nový způsob života je velmi charakteristický
pocit nejistoty, se kterým se setkáváme v každodenním životě.

1.2.3 Proměna podoby práce
Organizování jedincova času také úzce souvisí s proměnou ekonomické
sféry. Bauman vidí zásadní proměnu v pracovním chování v tom, že se již nejedná o
univerzální projekt sdíleného poznání, a práce již není kolektivním úsilím o dosažení
pokroku, jako tomu bylo v pevné modernitě. V současném stavu tekuté modernity je pokrok
privatizován a zakládá se na individuálním snažení [Bauman,2002:216]. I obsah práce se
v současné tekuté modernitě podle Baumana v mnoha oblastech proměnil. Změnil svůj
charakter na víceméně „jednorázový akt, které nejsou utvářející, ale utvářený, a jsou
produktem náhody než produktem uvážlivého plánování“ [Bauman, 2002:222]. „Práce,
zbavená eschatologických dekorací a odtržená od svých metafyzických kořenů, ztratila
ústřední význam, který jí byl přisouzen ve světě hodnot, jež dominovaly epoše modernosti a
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těžkého kapitalismu“ [Bauman,2002:223]. Práce již podle Baumana nenabízí „bezpečnou
osu, kolem níž se lze otáčet a odvozovat od ní definice sebe sama, svou identitu a svůj životní
plán“ [ibid]. Nelze ji považovat ani za etický základ společnosti, ani za etické vodítko
v individuálním životě jedince [ibid]. Práce získala, spolu s dalšími aktivitami v životě,
převážně estetický význam. Očekáváme, že nám práce v zaměstnání bude potěšením, že nám
bude radostí, děláme ji pro ni samotnou. Již se „neohlížíme na skutečné či domnělé výsledky,
které přináší našim bližním, národu či zemi“ [ibid].
Podle Baumana je jedním ze zásadních rozdílů mezi současným charakterem
společnosti a její dřívější podobou její konzumní charakter, neboť současná společnost je
zaměřena na to, aby její příslušníci konzumovali více, než sami produkují. Ve většině
zaměstnání již není každodenní činnost naplněna a vedena konkrétním obsahem. To
znamená, že čas zde znamená jakési „prázdné trvání“. Šubrt ve svém díle „Čas a společnost“
tvrdí, že v současných moderních společnostech nemá čas vlastnosti a je nezávislý na tom,
co se v něm odehrává. Přesně naopak tomu podle něj bylo v agrární společnosti, kdy byl čas
určován především přírodními rytmy či posloupností zemědělských sezón [Šubrt, 2002: 78].
Proměna ekonomické sféry zapříčinila změny ve všech oblastech života. S nástupem
kapitalistického způsobu produkce a směny se od pracovníků vyžadoval vysoký stupeň
přesnosti a spolehlivosti. V této době se podle Šubrta zrychlovalo životní tempo a hodnota
času stráveného prací prudce vzrostla [Šubrt, 2002: 11], jak tomu napovídá i heslo
kapitalismu: „čas jsou peníze“. Délka pracovní doby byla tedy rozhodujícím faktorem
produkce.
Weber vidí podstatné rysy kapitalismu v jeho důrazu na disciplínu, racionalizaci,
kalkulovatelnost, a v přesnosti organizování věcí a zacházení s časem [Weber, 1983: 297298]. „Weberův duch kapitalismu je charakterizován stálým úsilím ve službě úkolu, kterým
je jedincovo povolání, odsunutím všech individuálních potřeb do pozadí, stálou disciplinací,
metodizací a všeobecnou racionalistickou proorganizovaností vedení života“ [Šubrt, 2002:
13].
V období těžkého kapitalismu se rozvíjel systém masové produkce a masové
spotřeby známý také jako fordismus [Giddens, 2013: 814]. Během fordismu byl člověk
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zaměřen na výrobu a jeho role byla určitým způsobem jasně definována [Bauman, 2002:
224]. Fordismus se vyznačoval několika aspekty. Jeho typickým rysem byla rutinní práce,
jejímž fundamentálním základem byly snadné v intervalech se opakující monotónní úkoly.
Což znamenalo naprostou nekomplexnost úkolů s ní souvisejících, nulový rozvoj dovedností
pracovníka nebo možnost kariérního postupu, a přesto byl tento přístup v mnoha ohledech
snadnější a pohodlnější.
Práce v době těžkého kapitalismu byla spojena s myšlenkou pokroku a bylo na ni
pohlíženo jako na nástroj pro ovládnutí budoucnosti [Bauman, 2002: 216]. Práce byla
v tomto chápána jako kolektivní úsilí o pokrok a lepší bytí celé společnosti. Zároveň i časové
horizonty těžkého kapitalismu byly dlouhodobé. Dělníci byli prací v továrně značně
omezeni prostorem, ve kterém vykonávali své celoživotní monotónní zaměstnání. Dnešní
obsah práce se naopak vyznačuje vyvázáním z pracovního prostoru, flexibilitou a
komplexností úkolů. Podle Baumana v současné západní společnosti, kde v životě lidí
vládne princip flexibility, nemohou být životní strategie a plány jiné, než krátkodobé
[Bauman, 2002, 220].
Fordismus se dále vyznačoval také velmi nízkou autonomií pracovníka, to znamená,
že měl v práci zavedená určitá jasná pravidla, podle kterých se musel řídit. V takovémto
prostředí je jen malý prostor pro prokrastinační chování, neboť člověk opakuje stále dokola
ty samé činnosti a plní ty samé úkoly. Samozřejmě u některých zaměstnání tomu tak může
být i v současné době.
Pro současnou ekonomickou sféru je však příznačná vysoká míra nejistoty a
abstrakce. Podle Baumana byla nejistota v pracovním životě přítomná vždy. Nyní se však
změnil její charakter. Nejistoty již nejsou toho druhu, proti nimiž lze bojovat např. stávkami
či je prosazenými opatřeními zmírnit [Bauman, 2002, 236]. Současná nejistota je podle
Baumana [Bauman, 2002, 236] „mocnou individualizační silou“. Místo aby spojovala,
rozděluje. „Naše obavy a nejistoty mají takovou formu, že je musíme snášet osaměle, neboť
nemají určitého adresáta a nekumulují tak v „obecnou kauzu“ [Bauman, 2002, 236].
Bauman na pozadí změn, které se v ekonomické sféře udály, tvrdí, že v současné době
si nikdo nemůže být jist svou pracovní pozicí, neboť v rámci efektivity a rychlosti tekuté
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modernity neustále dochází k proměnám spojeným se „zefektivňováním“, „zeštíhlováním“
nebo „racionalizací“, tedy proměnám spojeným s nároky a požadavky pracovního trhu. Dále
je podle Baumana i zaměstnávání pracovních sil v tekuté modernitě krátkodobé a bez
jakýchkoliv záruk, „jakmile začalo být zbaveno jasných a pevných vyhlídek, tak se stalo spíše
epizodním“ [Bauman, 2002, 236]. Jak tvrdí Bauman, s příchodem lehkého kapitalismu se
uvolnila pouta, která svazovala kapitál a pracovní sílu. S nástupem globálně uvažujícího a
jednajícího kapitálu i pracovní síly nastoupil poměrně „flexibilní pracovní trh“ [Bauman,
2002, 239]. Práce již není spojená s jedním konkrétním místem a tou samou každodenní
činností, nebo alespoň ve většině případů tomu tak není. Rychlost jednání, reakce a pohybu
jsou dnes podle Baumana považovány za nejdůležitější faktory sociální stratifikace a
hierarchie nadvlády [Bauman, 2002, 241]. V takovémto prostředí „flexibility pracovního
trhu“ je i větší prostor pro prokrastinační chování. V důsledku změn, které s sebou stále
přináší náš globalizující se svět, jsou, jako všechno ostatní, i vědomosti velice snadno a
rychle zastaralé a v „odmítnutí pokračovat podle známých příkladů a uznat moudrost
akumulované zkušenosti se nyní spatřují zásady efektivity a produktivity“ [Bauman, 2002,
246].

1.2.4 Moderní technologie jako difuzér hranic mezi časem a prostorem
Bauman hledisko moderní technologie a její dopad na naše životy ve své „Tekuté
modernitě“ příliš nezohledňuje, pouze poukazuje na to, jak se díky technologii tenčí hranice
mezi časem a prostorem a hlubší nahlédnutí do této tématiky již nenabízí. Bauman si je
vědom ohromného nárůstu a rozšíření masových médií a nových informačních technologií,
které dává do souvislosti s fluidnějším a tekutějším charakterem současného života, neboť
pracovní či osobní sféra každodenního bytí od sebe již nejsou jasně odděleny [Giddens,
2013: 101]. Zároveň i Anthony Giddens pohlíží na moderní technologie v rámci stírání
rozdílů mezi prostorem a časem. Konkrétně zmiňuje rozostření hranic mezi prací a
domovem, kdy mnoho zaměstnanců v pracovní činnosti pokračuje i v domácím prostředí, a
to právě díky moderním technologiím, které nerespektují oddělení „pracovní doby“ od
soukromě tráveného času [ibid:669]. Náplň „soukromého času“ a „veřejného času“ se tak
v současné době překrývá. V takové podobě, v jaké se jimi zabýval v roce 1981 profesor
sociologie Eviatar Zerubavel, tedy jako jasně oddělenými, v současné době již téměř
neexistují [Zerubavel, 1981:154].
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Internet je podle Giddense příkladem úzkého propojení našeho sociálního života
s řízeným uspořádáním prostoru a času [Giddens, 2013: 101]. Sociologie podle Giddense
pohlíží na problematiku internetu zejména v rámci jeho dopadu a vlivu na sociální interakci
[ibid: 669]. V tomto duchu Giddens vyzdvihuje rizika internetu a sociálních sítí, která se
podle jeho názoru skrývají v jeho „vyústění v sociální izolaci a atomizaci“ [ibid: 669].
Obecně se podle Giddense sociologové domnívají, že kvůli novým informačním
technologiím spolu lidé tráví méně „kvalitního“ času [ibid].
Médiím a jejich vlivu na proměnu společnosti se věnoval i jeden z
významných teoretiků postmodernity Jean Baudrillard, který jejich vliv na společnost vidí
poměrně negativně a tvrdí, že stvořila prázdný a chaotický svět, neboť již nemáme kontrolu
nad svým životem, který se rozplývá do médií ve smyslu „zprostředkovatelů“, jako je
například televize [Giddens, 2013: 101].

1.2.5 Časová orientace podle rutiny
Čas si odedávna člověk přirozeně plánuje podle svých rutinních činností. Již na počátku
60.let se této problematice věnoval americký funkcionalista Wilbert. E. Moore, „který vyšel
z předpokladu, že čas představuje organizační zdroj, který je obecně vzácný, a tak vytváří
problém alokace, to znamená rozdělení lidí a aktivit v rámci temporální dimenze“ [Šubrt,
2002: 50]. Moore považoval za základní limit organizace času požadavek na čas
jednotlivých členů společnosti. „Měřítkem organizačních časových zdrojů je proto obvykle
měřítko osobních časových jednotek, tzn. „pracovních hodin atd.“ [Šubrt, 2002: 50]. „Podle
Giddense je čas produktem opakujících se každodenních aktivit“ [ibid: 76]. To znamená, že
Giddens i život jednotlivce do jisté míry považuje za organizované jednání podle opakování
každodenních vzorců [Giddens, 2013: 236]. Giddens tvrdí, že zaměstnaní lidé si obvykle
organizují svůj den podle pracovní doby. Třebaže je to někdy obtížné, poskytuje jim to určitý
směr pro plánování rozvrhu každodenních činností. Ti, kteří například přišli o práci, pociťují
jako hlavní problém „nudu a apatii k času“ [Giddens, 2013: 840].
V pojetí Eliase Norberta je čas orientačním prostředkem [Šubrt, 2002: 122], a stejně jako
Durkheim jej považuje za sociální konstrukt [Šubrt, 2002: 123]. Zmínění sociologové
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vpodstatě zastávají názor, že je otázka vnímání času do značné míry problémem, který jsme
si sami vytvořili [Šubrt, 2002: 123].

2. Metodologie výzkumu
2.1 Cíle výzkumu
Primárním cílem mého výzkumu je zjistit, co nám prokrastinace a organizace času
říká o širších trendech v současné společnosti a jak souvisí s její proměnou. Po přečtení
literatury jsem se rozhodla svůj značně obecný cíl výzkumu konkretizovat na následující
oblasti zájmu, které jsou nicméně stále poměrně široké:
a) Organizace času a její proměna
b) Prokrastinace a motivace
c) Nápor a kladené nároky
Jelikož se ve svém výzkumu zaměřuji na vysokoškolské studenty studující na Fakultě
sociálních věd UK, 2. lékařské fakultě UK či Právnické fakultě UK, mým sekundárním cílem
výzkumu je zjistit, zda se prokrastinační tendence a organizační schopnosti u studentů mezi
jednotlivými fakultami liší či nikoliv.

2.2 Výzkumné otázky
Pro lepší orientaci v tématu a snazší porozumění a interpretaci zkoumané problematiky
si stanovuji následující výzkumné otázky, které odpovídají oblastem zájmu mé práce.
a) Jakým způsobem si vysokoškolští studenti organizují svůj čas?
b) Může být prokrastinace otázkou racionální volby?
c) Jaký vliv mají dostupné komunikační technologie na tendenci prokrastinovat?
d) Jak studenti zvládají nápor povinností?
e) Za jakých okolností studenti prokrastinují?
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2.3 Výběr respondentů
Rozhodla jsem se výzkum zaměřený na prokrastinační chování a organizaci času
provádět mezi vysokoškolskými studenty, neboť ti nejčastěji podléhají tendencím odkládat
své povinnosti a jsou nuceni si vhodně organizovat svůj čas, aby byli schopni plnit všechny
své povinnosti. I já jsem vysokoškolskou studentkou a mezi svými kolegy na fakultě
pozoruji častou náchylnost k vyhýbání se povinnostem a k jejich odkladu, tudíž mě zaujala
myšlenka zjistit, jak si organizují svůj čas, popřípadě jak prokrastinují studenti jiných fakult
Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu jsem se kromě Fakulty sociálních věd zaměřila i na
studenty z fakulty lékařské a právnické, neboť jsem očekávala odlišné zacházení s časem u
studentů z různých oborů. A to i s ohledem na to, že zejména lékařská fakulta, a s jistým
odstupem i fakulta právnická, platí za ty studijně nejnáročnější, a je tedy zajímavé položit si
otázku, zda si studenti těchto oborů mohou vůbec prokrastinační chování dovolit, popřípadě
v jaké míře.

2.4 Strategie výzkumu
Zvolila jsem si kvalitativní přístup při zkoumání prokrastinačního chování a
organizace času u studentů vysokých škol, protože ten je schopen prozkoumat zmíněné
fenomény do hloubky a v jejich skutečném kontextu. Navíc uvedené zkoumané jevy nejsou
jasně ohraničené, nemají stanovené mantinely, což znamená, že právě kvalitativní výzkum
může odhalit zajímavé poznatky a souvislosti.
Navíc zvolený druh výzkumu považuji za adekvátní i z toho důvodu, že se snažím
zjistit, jak podstatu zkušeností vysokoškolských studentů s odkládáním povinností a
organizací času, tak související skutečnosti, které tyto jevy provázejí. Jako výzkumník se
tedy pokouším „získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou logiku,
na explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti“ [Hendl, 2005: 52].
Kvalitativní výzkum je vhodné použít podle zohlednění podstaty zkoumaného jevu.
Díky využití kvalitativní metody můžeme například získat nové a neotřelé názory na jevy, o
nichž již něco víme. V neposlední řadě, jak jsem již zmínila, můžeme tímto způsobem odkrýt
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a získat informace, které bychom kvantitativní metodou například nepodchytili [Strauss,
Corbin, 1999: 11].
S kvalitativním výzkumem se pojí hned několik přístupů. Já jsem si zvolila výzkum
pomocí případové studie, konkrétně instrumentální případové studie. Instrumentální
případová studie je jednou ze tří typů případových studií podle Roberta E. Staka. Tento typ
využívá obecnějšího jevu, který se vyskytuje u jedinců či skupin a cílem tohoto přístupu není
porozumění danému případu, ale jeho „externím teoretickým otázkám. Případ se považuje
za důležitý pouze jako prostředek pro určitý cíl. Výzkumník se v tomto případě nezajímá tolik
o specifické závěry o případu, ale chce udělat závěry, které jdou za daný příklad“ [Hendl,
2005: 106].
Přístup případové studie jsem si vybrala i z toho důvodu, že v ní můžeme uplatnit
různým způsobem prvky i z jiných přístupů, případně i směs nejrůznějších metod [Hendl,
2005: 102]. V tomto ohledu je případová studie poměrně flexibilní, z tohoto důvodu je
jednou z nejčastěji využívaných přístupů v rámci kvalitativního výzkumu.
Při volbě respondentů jsem využila nepravděpodobnostního typu výběru, a to
metodu sněhové koule. Metoda sněhové koule neboli Snowball sampling method je založená
na „volbě dalších respondentů na základě předchozího doporučení již zkoumaných jedinců“
[Hendl 2005: 154].
Nejdříve jsem kontaktovala studenty, které znám, a ti mi následně doporučili další,
kteří studují na výzkumem zaměřených fakultách (FSV, 2.LF, PF). Rozhovory jsem
provedla s pěti studenty z každé zmíněné fakulty. Podmínkou bylo, aby každý zkoumaný
student měl splněné minimálně 2 roky studia, to znamená, aby byl již do jisté míry zběhlý
v organizaci svého času a plnění školních povinností. I když v mém výzkumu nehraje gender
roli, i tak jsem se snažila o to, aby bylo zastoupení studentek a studentů víceméně stejné.
Jak jsem již zmínila, respondenti byli shromážděni metodou sněhové koule a
následně osloveni buď přímo nebo telefonicky. Každému bylo sděleno téma mého výzkumu
a odhadovaná délka rozhovoru. Dotazování probíhalo s každým informátorem individuálně
(tváří v tvář) na předem domluveném místě, rozhovor většinou probíhal v klidném prostředí.
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I když jsem během interview nechala informátory volně vyprávět, využila jsem během svého
dotazování metodu polostrukturovaného rozhovoru. Scénář s okruhem otázek jsem si
předem připravila na základě literatury a dostupných zdrojů, nicméně během prvních
rozhovorů se témata krystalizovala a otázky jsem přeformulovala a konkretizovala. První
dvě interview jsem nezahrnula do analýzy dat, neboť odpovědi byly velmi obsáhlé a sloužily
k přeformulování, doplnění či vyškrtnutí některých předpřipravených otázek. Zároveň byly
otázky naformulovány tak, abych z jejich odpovědí byla schopna odpovědět na výzkumné
otázky mého výzkumu. Při následných rozhovorech jsem reagovala na aktuální situaci a
podle toho měnila pořadí otázek, či jsem kladla spontánní doplňující dotazy.
Polostrukturovaný rozhovor mi připadal jako nejvhodnější druh výzkumného rozhovoru
právě díky své flexibilitě a předpřipraveným otázkám, které udržovaly směr a strukturu
dotazování. Zároveň mi vyhovovala možnost nedržení se přesného pořadí otázek a získávání
doprovodných informací. Zásluhou jisté volnosti při dotazování, kterou polostrukturovaný
rozhovor nabízí, bylo možné vytvořit přirozenější plynulejší, a tudíž i pro respondenta
příjemnější komunikaci.
Každé interview trvalo kolem 30 minut a bylo nahráno na můj mobilní telefon.
Celkem jsem uskutečnila 15 polostrukturovaných rozhovorů. Pět rozhovorů se studenty
třetího ročníku z Fakulty sociálních věd, pět rozhovorů se studenty 2. Lékařské fakulty a pět
rozhovorů se studenty Právnické fakulty. Všechny zmíněné fakulty jsou součástí Univerzity
Karlovy v Praze. Po dokončení rozhovorů bylo jasné, že se významné rozdíly
v prokrastinačním chování a organizačními schopnostmi mezi studenty jednotlivých fakult
nevyskytují. Z tohoto důvodu jsem se v dalších krocích rozhodla soustředit na primární cíl
výzkumu. To znamená zjistit, co nám prokrastinace a organizace času říká o současných
trendech ve společnosti a jak souvisí s její proměnou.

2.5 Metody analýzy dat
Získané polostrukturované rozhovory, které jsem měla nahrané na svém mobilním
telefonu, jsem následně přepsala do textové podoby. Data jsem se rozhodla podrobit rozboru
podle postupu tematické analýzy. Metoda tematické analýzy získala pozornost především
díky výkladu, který provedly psycholožky Virginia Braun a Victoria Clarke [Braun, Clarke,
2006: 2].
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Tematická analýza, jak i její název naznačuje, je proces identifikace témat
v kvalitativních datech [Hendl, 2005: 264]. Pro tento typ analýzy jsem se rozhodla z důvodu
jejího pružného charakteru, který je pro mě při analýze dat výhodou. Při analýze dat jsem se
jistým způsobem inspirovala deduktivním přístupem, to znamená, že kódování a návrh témat
jsou již do jisté míry určeny existujícími koncepty, idejemi či teoriemi [Hendl, 2005: 265].
Při analýze dat jsem postupovala podle kroků tematické analýzy, které jsou však
součástí téměř každé analytické části kvalitativního výzkumu. Po přepisu rozhovorů jsem se
věnovala jejich opakované četbě, abych byla důvěrně seznámena s jejich obsahem a
následně mohla identifikovat ta data a jejich vlastnosti, které mohou mít význam při
zodpovídání výzkumných otázek. Po fázi kódování dat jsem je dále procházela s cílem určit
potencionální témata. Následně jsem kódy rozřadila podle jejich vztahu k eventuálním
tématům. V další fázi analýzy dat jsem se věnovala revizi témat a jejich vztahu k výzkumné
otázce. Podle jejich tématiky jsem je štěpila, slučovala či vyřazovala a následně vymezovala
a pojmenovávala. V poslední fázi jsem se zaměřila na propojení analytického vyprávění a
získaných dat spolu s využití existující literatury.
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3. Zjištění
3.1 Raději potěšení než práce
„Někdy radši, než bych se učil, tak jdu s klukama na pivo, v tu chvíli mi to tak přijde
prostě lepší, i když dlouhodobě to samozřejmě nebylo moc chytrý rozhodnutí“ [Lukáš,
student PF]. Respondenti se shodovali v takovém počínání, že pokud nemají například
termín zkoušky nebo termín odevzdání práce či jinou povinnost, která by musela být splněna
do následujícího dne, upřednostňují její odložení, zvláště pokud se nabízí jiná atraktivnější
možnost trávení času. Jak jsem nastiňovala v teoretické části práce, Zygmunt Bauman
považuje za charakteristický rys současné společnosti princip okamžitého uspokojení potřeb
či tužeb. Podle něj již není pro soudobou podobu tekuté modernosti typická víra, že cesta,
po které postupujeme, má nějaký konec a že existuje stav dokonalosti spojený s ovládnutím
budoucnosti. Nýbrž se skládá z krátkodobých cílů a okamžitého uspokojování potřeb. Toto
chování je podle Baumana typické zejména pro lidi, kteří nemají nějaký vyšší cíl, tak jako
tomu bylo v době pevné modernity. Doba pevné modernity se vyznačovala kolektivním
úsilím o pokrok, které bylo hnacím motorem společnosti, a během cesty za jeho dosažení se
nepodléhalo krátkodobému uspokojení. V současné tekuté modernitě již oddalování
uspokojení není bráno jako znak moderní ctnosti, naopak se tato skutečnost považuje za znak
strádání [Bauman, 2002, 252]. Zároveň Bauman sděluje, že člověk, jenž usiluje o ovládnutí
své budoucnosti, se toho snaží dosáhnout prostřednictvím ovládnutí chování a nepodléhání
krátkodobým přáním či tužbám ve své přítomnosti. Všimla jsem si, že častému
prokrastinačnímu chování podléhají studenti, kteří si nejsou zcela jistí tím, jakou životní
dráhu si zvolit, to znamená, že nemají jasně danou představu o své budoucnosti a chybí jim
tak i potřebná motivace. Z toho vyplývá, že je pro ně snazší propadat prokrastinačnímu
chování v podobě okamžitého uspokojení jiných potřeb, které se jim zrovna nabídnou.
„Hele já ani nevim, kdy prokrastinuju. Někdy mi Eliška (kamarádka) zavolá, že jsou
70 % výprodeje, tak to fakt musím jít, znáš to […] Zpětně toho lituju, protože mi ten čas,
který jsem měla původně vyhrazený na učení, chybí“ [Barbora, studentka FSV].
„Někdy si místo učení radši zajdu na nákupy, uklidní mě to a přijdu na jiné myšlenky,
a ještě k tomu si něco hezkého koupim... nebo taky někdy přijdu s prázdnou záleží no“
[Andrea, studentka 2.LF]. Zmíněné úryvky z rozhovorů jsou, dá se říci, typické pro dnešní
život uspořádaný kolem role člověka jako konzumenta. Podle Baumana [Bauman, 2002:123]
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je člověk v současné konzumní společnosti sváděn okamžitými přáními a vzrůstající touhou,
jejíž uspokojení je okamžité a zážitek z něho tedy prchavý [Bauman, 2002: 50].
Každý ze studentů, který nesplnil činnost, jenž měl naplánovanou, a místo toho
podlehl jiné atraktivnější podobě trávení svého času, následně svého činu litoval, neboť kvůli
tomu pociťoval „nedostatek času“ pro splnění svých povinností v udaném časovém rozmezí.
Pocity, kterým lidé čelí, když prokrastinují místo plnění svých povinností, popisují zejména
psychologické výzkumy, jež se zabývají problematikou prokrastinace [Beutel et al., 2016;
Steel, 2007; Van Eerde, 2003, Reinecke et al., 2016].

3.2 Rutina jako stěžejní bod organizace
„Organizuju si ho podle práce, jak tam musím být, od kolika do kolika a podle školy,
podle rozvrhu. Pak až když mám čas, nebo když vim, že budu mít čas večer, tak si řeknu, že
bych měla třeba udělat tyhle úkoly“ [Denisa, studentka FSV].
Na otázku, jak si studenti organizují svůj čas, jsem získala poměrně podobné
odpovědi. Jelikož je podle Zygmunta Baumana pro současnou společnost charakteristická
určitá míra nejistoty a přemíra vjemů, nemá smysl se detailně věnovat organizaci svého času,
neboť vždy zasáhnou neplánované vjemy či události na něž musíme reagovat. To znamená,
že člověk v současné společnosti musí být velmi flexibilní.
„Svůj den si vůbec neorganizuji, teda odvíjí se podle rozvrhu nebo podle práce.
Pokud je víkend, tak se snažím vždycky si říct v jakou hodinu, jakej úkol začnu. Ale málokdy
se mi to podaří dodržet. Vždycky mi do toho něco vleze […] Spíš tak nějak si dopředu řeknu,
jak můj den bude vypadat, ale nakonec třeba povinnosti, které se snažím splnit, odložím na
další den“ [Anna, studentka PF].
Schopnost rychlého jednání, reakce a pohybu jsou v současné společnosti velmi
ceněnými vlastnostmi v prostředí flexibilního pracovního trhu [Bauman, 2002, 241].
Takovému smýšlení odpovídá i počínání mých respondentů, neboť ti se shodli v tom, že svůj
čas si detailně neorganizují a organizaci jim poskytují jejich rutinní činnosti, které mají jasně
definovaný časový rámec, jako například hodiny, které musí trávit ve škole či čas, který
pobývají ve svém zaměstnání.
„Organizuju si každý den podle rozvrhu ve škole a když je třeba něco udělat, tak si
na to ten den vyhradím čas. Většinou to je tak, že čím víc povinností mám, tím detailněji si
rozvrhuji čas“ [Jaroslav, student PF].
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Studenti mají také zorganizovaný den nejen podle svých rutinních povinností, jako
jsou práce či škola, ale také podle úkolů, které ten den musí splnit. „No, organizuji si čas
podle práce a školy a pak podle povinností na jednotlivé dny abych věděl, kdy, co mám udělat
a kdy co mám mít hotové. Takže se dá říct, že každý den mám zorganizovaný, zejména co se
školních povinností týká“ [Matěj, student PF].
Respondenti se shodovali v tom, že čím více povinností mají, tím detailnější jejich
organizace času musí být.
„Když mám hodně povinností, tak si píšu To do list, ty si potom s radostí odfajfknu a
všechno jde rychleji. To, co si nenapíšu, často zapomínám. Jinak si organizuju čas podle
školy, podle rozvrhu a pak podle povinností, které se najednou namanou. Třeba si potřebuju
nutně něco zařídit, doktora nebo tak, tak si to naplánuju na den, kdy mám co nejmíň
povinností, samozřejmě prostě klasika, pak třeba na něco zapomenu, když to nemám
napsaný, tak to udělám jiný den, nebo to prostě různě přeložím, zařídím“ [Lenka, studentka
2.LF].

3.3 Sám strůjcem svého štěstí
Jednou z charakteristik současné společnosti je tendence k individualizaci, která
prostupuje všemi sférami našeho života. Člověk je v současné západní společnosti
v podstatě sám strůjcem vlastního štěstí. Jak tvrdí Bauman [Bauman, 2002: 216], úspěch je
v současné tekuté modernitě privatizován, cíle již povětšinou nejsou kolektivního
charakteru. Každá individuální bytost svévolně utváří svůj život, protože se již nerodíme do
předem daných společenských rolí, nýbrž žijeme v demokratické společnosti [ibid].
„No samozřejmě se cejtim pod tlakem, pokud jde o školu, ale vlastně i o práci. Ale
necítím se pod tlakem od rodičů, ví, že škola a tyhle věci jsou jenom moje starost, spíš jde o
pocit tlaku z mojí strany, jakože já mám odpovědnost za svůj vlastní život, nikdo jinej se za
mě ty zkoušky nenaučí nebo nedostuduje“ [Denisa, studentka FSV].
Negativní emoce, které většina z nás pociťuje během prokrastinačního chování, jsou
do jisté míry důsledkem dnešní individualizované společnosti a povědomí, že za neúspěch
jedince již „nemůže nikdo jiný než jedinec sám“. S tím souvisí i odpovědi mých
respondentů, když jsem se jich zeptala, jakým tlakům v současnosti čelí (tlaku společnosti/
tlaku rodiny), tak převážná odpověď byla, že čelí tlaku svého vlastního svědomí.
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„Hele nevim no... pod tlakem... sama se stresuji a cítím se pod tlakem, protože chci,
aby ze mě něco bylo a krok jedna je pro mě dostudovat, to znamená, že se stresuji při dělání
zápočtů a zkoušek, abych to zvládla. Rodiče škola moc nezajímá, ale myslim, že chtějí, abych
dostudovala, i když chtějí hlavně abych byla šťastná a spokojená sama se sebou“ [Anna,
studentka PF].
„Ne, neřekla bych, že je to rodičům jedno, ale nechávaj to víceméně na mě. Spíš si
ten tlak vyvářím sama na sebe, jednak, abych byla vůbec schopná dokončit to, co musim a
taky, abych zvládla všechny zkoušky, protože se prostě chci stát doktorkou a otevřít si vlastní
lékařskou praxi, jinak bych si tímhle vším neprocházela“ [Lucie, studentka 2.LF].
Individualizace spolu s pocitem, že za své prokrastinační chování odpovídají
respondenti jen sami sobě a svému svědomí, se projevovala i v prostých odpovědích na
otázku „proč prokrastinuješ“ – protože můžu.
„Pod tlakem rodičů vůbec… společnosti možná trochu, ale nejvíc asi ze své strany,
neměl bych ze sebe moc dobrej pocit, kdybych třeba nedostudoval, je to taková cílovka,
kterou mám teď stanovenou a prostě ji musim splnit. Vlastně jsem pod tlakem svého vlastního
svědomí, nebo tak nějak. Zároveň jsem ale fakt někdy strašnej a hrozně prokrastinuju,
protože, jak mě nikdo nehlídá a jakoby se nikomu nezodpovídám, tak prostě můžu
prokrastinovat, teda až do deadlinu“ [Marek, student FSV].

3.4 Prokrastinace jako racionální volba
Někteří studenti mi řekli, že téměř neprokrastinují. U těchto studentů jsem si všimla
následujících znaků. Jsou si jisti svým studiem, které je baví, zcela naplňuje jejich očekávání,
a vidí v něm svou seberealizaci. Zároveň nežijí „pomíjivými radostmi“, soustředí se na vyšší
cíl „dostudovat a být doktor, dostudovat a být právník,“ a podobně. Jsou to ti, kteří jsou si
jistí a využívají prokrastinační chování jen racionálně, protože se soustředí na dokončení
svého studia, na to, aby mohli vykonávat práci, která je jejich životním cílem. S tímto
postojem souvisí Baumanovo pojetí prokrastinace, kdy jedinec odkládáním svých povinností
vyjadřuje svůj aktivní postoj. Odkládání tak v Baumanově pojetí není projevem lenosti,
nedostatkem vůle a podobně. Jde o racionální odložení povinností kvůli ovládnutí situace
[Bauman, 2002, 248].
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„Já... Co se týče školních povinností, tak opravdu téměř neprokrastinuji, opravdu ne,
nějak mám jasně stanovený cíle a vim, že jich chci dosáhnout, taky vím, že kdybych si to
posunul, odkládal, nebo odprokrastinoval, tak to bude akorát horší a ještě se kvůli tomu
budu cítit špatně, takže opravdu, co se týče školy, tak vůbec nebo téměř nikdy
neprokrastinuji, […] jakoby prokrastinují maximálně jenom, když se necítím dobře nebo
když to do té hlavy opravdu neleze a vím, že bude efektivnější si odpočinout a pak začít znova,
ale to nepovažuji za pravou definici prokrastinace“ [Jaroslav, student PF].
„Já hele vůbec neprokrastiuju, nebo teda co se školy týká, protože to si opravdu
nemůžu dovolit, nepovažuju se za tak chytrýho člověka, abych mohl svoje povinnosti
oddalovat, já potřebuju na všechno poměrně dost času, chci se vždycky precizně připravit,
a proto neprokrastinuji, když jde o školu. […], škola mě baví moc, jinak bych ji opravdu
nestudoval, je splněním mýho celoživotním snu, vlastně snad od doby, co si pamatuju, tak
jsem chtěl být lékařem, takže se prostě snažím splnit si svůj sen […]. Hele vlastně možná
někdy prokrastinují, když jsem byl třeba na chalupě a potřeboval jsem k práci internet, tak
jsem si ji odložil, protože tam šel hrozně pomalu, odložil jsem si ji ale s pocitem, že jakoby
na tom rychlejším připojení mi to po víkendu půjde líp a předpřipravil jsem si osnovu a
literaturu“ [Adam, student 2.LF].
Zmínění respondenti považují svůj život za pouť, podle Baumanovy interpretace
[Bauman, 2002: 248-249], neboť mají jasně stanovený cíl, který pro ně představuje primární
zájem. Nepodléhají okamžitým uspokojením či prokrastinačnímu chování, aby mohli
„docílit své cesty.“ V podstatě pevně věří v to, co tvrdil Pierre Bourdieu, že pokud chce
člověk ovládnout budoucnost, musí nejprve ovládnout svou přítomnost [Bauman, 2002:
211].
„Když se učím třeba na zkoušku a vidim, že mi to prostě nejde a třeba se i necítím
dobře, tak to odložím na další den a řeknu si, že toho udělám příště holt víc. Většinou se mi
to hned druhý den podaří dohnat, jinak už neprokrastinuju, vlastně mám jasně daný, co a
kdy musim splnit, abych si byl jistý tím, že ten předmět splním. [...] Jakoby právo je pro mě
opravdu vším, je to můj největší cíl, dostudovat a věnovat se trestu, na nic jiného se
nesoustředím, to znamená, že mě ani v podstatě nic nerozptyluje a nemám důvod
prokrastinovat“ [Matěj, student PF].
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3.5 Role internetu a sociálních sítí
Internet a sociální sítě hrají v životě (nejen) studentů velmi podstatnou roli. Podle
dotazování zasahují zejména sociální sítě do každé sféry jejich života.
„Jakoby já bych se učila, že jo, ale to nikdo nerespektuje a zase, abych si úplně
vypnula data, tak to se mi taky moc nechce. Si sednu k učení a prostě kámoš se najednou
rozhodne, že si chce povídat, jako na messengeru, má něco hrozně urgentního třeba, ale spíš
jde vždycky o blbosti… tak to víš, že tu učebnici zase zavřu a odložim učení, ale většinou se
to snažim rychle vyřídit a pak se k učení zase vrátit“ [Barbora, studentka FSV]
Respondenti se shodovali v tom, že internet a sociální sítě je během celého dne velmi
rozptylují a odvádějí jejich pozornost od činnosti, kterou zrovna dělají. Tento jev pak i pokud
se to týká školních povinností, může mít následky v podobě nedostatečných akademických
výsledků.
„Když se učím, protože na zkoušky se potřebuju opravdu učit třeba měsíc v kuse, tak
si každý den vymažu aplikaci Facebooku a Instagramu, který mě vždycky nejvíc rozptylujou
od učení a pak večer, nebo když už mám ten den padla, si je zase nainstaluju […] Jako možná
by si stačilo vypnout připojení na wifinu pro někoho, ale to se jenom jednim tlačítkem zase
připojíš, takhle kdybys tam chtěl ztrácet čas místo učení, tak víš, že prostě musíš do toho
online obchodu, dát to zase instalovat a prostě víš… nebo jako u mě to takhle funguje, navíc
mě tak nikdo nevyrušuje“ [Matěj, student PF].
I když internet a aplikace s ním spojené přispívají k překrývání pracovní sféry a
soukromé či veřejně tráveného času od soukromého času, nezdá se, že by internet či sociální
sítě měly v životě mých respondentů vliv na sociální izolaci, tak jako rizika internetu
popisoval Giddens [Giddens, 2013: 669]. Naopak se zdá, že zejména sociální sítě dostávají
svému jménu a mají především socializační efekt. To znamená, že respondenti jsou často
v kontaktu se svými přáteli a častěji a snadněji si domlouvají fyzický kontakt.
„Ve škole při hodinách jsem taky často na Facebooku, třeba při přednášce začnu myslet
na to, že mám hlad že jo, do menzy se mi nechce, tak napíšu (někomu), aby šel se mnou na
čínu, […] to mám takhle běžně, že třeba i když jsou události na Facebooku, tak vidim, kdo
tam jde a kdo ne, jestli tam jde někdo z mých přátel, tak se domluvíme, sejdeme a jdeme
spolu [...] Nebo si chatuju se svými kamarády, v podstatě na Facebooku třeba ani neroluju
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[...] zdí, otevírám už jenom aplikaci messengeru, protože se furt potřebuju na něčem
domlouvat… no obecně se všema“ [Denisa, studentka FSV].
„Většinou se domlouvám po Facebooku, nebo spíš snad úplně vždycky, kromě psaní
s rodičema, vždycky, když je někdy třeba nějaká party, tak dám vědět kámošům […] nebo
jen tak, když se chci vlastně s někym vidět, jako konzverzace přes fb moc nevedu, spíš se
vždycky domluvim na kafe a osobní setkání, to je mi příjemnější“ [Jakub, student FSV].

3.6 Prokrastinace a nejistota
Když respondenti popisovali, u jakých aktivit nejčastěji prokrastinují, všimla jsem
si, že nejčastěji odkládají povinnosti, ve kterých si nejsou jisti postupem při jejich plnění.
Například takové povinnosti, u kterých není jasně definované zadání, vymezená literatura či
jasně daný cíl. „No, odkládám hodně věcí [...], když třeba potřebuju rozsáhlejší rešerši
literatury, nebo si nejsem jistá zaměřením svý práce [..], vim, že nad tim pak budu muset
strávit víc času a opravdu nad tím přemýšlet, takže se mi do toho většinou opravdu nechce
a odkládám to snad až skoro na poslední chvílí, to už mě pak tlačí čas a pod tlakem chytim
slinu a jde to“ [Anna, studentka PF].
Bauman [Bauman, 2002: 39] uvádí, že nejistotám v současné společnosti čelíme na
dennodenním pořádku kvůli jiným nárokům, které na nás klade nejen pracovní a školní
prostředí, ale celkově sociální prostředí, které se spoléhá na individuální výkon a
zodpovědnost jedince. Úděl svobodně jednajícího člověka je podle Baumana plný rozporů
tam, kde se člověk snaží o seberealizaci a o sebeutváření. Současně nejsou jasně stanovené
normy a tradiční vzorce, tím pádem je snazší sklouznout k prokrastinaci a
sebedestruktivnímu chování. Věci, které v nás vzbuzují nejistotu a strach, máme tendenci
odkládat. Podle Baumana nejhorším údělem, který může člověka během plnění úkolů potkat,
je absence pravidel či nejasnost norem [Bauman, 2002: 38].
„Když je nejistý zadání, tak nevim, jak se s tim třeba poprat a odkládám to, co můžu.
Samozřejmě mi to nijak nepomůže, akorát jsem z toho ještě víc vystresovaná“ [Jitka,
studentka FSV].
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„Když si nejsem jistý, že se mám učit právě tohle, tak se to neučim, protože by to byla
ztráta času, nebo když není stanovený deadline, tak prostě počkám až bude, kdyby nebyl,
taková situace by asi nenastala, ale nebo, kdyby učitel řekl, pošlete mi to do konce příštího
týdne, tak pochybuju, že bych to poslal dřív než v neděli“ [Jirka, student FSV].

28

Závěr
Na začátku své práce jsem věděla, že se chci zabývat tématikou prokrastinace, neboť
se jedná o široký sociální jev, který v mnoha směrech ovlivňuje naši každodenní činnost.
Sociologickou disciplínou je nicméně tématika prokrastinace velmi opomíjena a je
zkoumána zejména z pohledu behaviorální psychologie. V posledních letech je boom zájmu
o prokrastinační chování velmi patrný a stal se v mnoha směrech společenským tématem.
Z tohoto důvodu si myslím, že by na tento fenomén mělo být pohlíženo i v širším kontextu
v rámci proměny společnosti. Dá se říci, že obecnějším cílem této práce je vyvolat
sociologickou diskuzi o tom, co nám fenomén prokrastinace může odhalit o současné
společnosti, jejím charakteru a širších společenských jevech.
Když jsem se snažila tuto otázku zodpovědět ve svém výzkumu, čelila jsem
problematice její obecnosti a komplexity. Z tohoto důvodu jsem jako teoretické zakotvení
své práce využila díla „Tekutá modernita“ Zygmunta Baumana, díky kterému jsem se
zaměřila na následující oblasti zájmu. Na člověka jako „strůjce svého osudu“, proměny
ekonomické sféry společně s proměnou nároků kladených na jedince, vliv technologií na
oddělení hranic mezi časem a prostorem, odkládání jako racionální volbu a aktivní postoj
jedince. Na tyto oblasti jsem se následně soustředila i v rámci svého výzkumu.
Cílem mé výzkumné práce bylo zjistit co nám prokrastinace a organizace času říká
o trendech současné společnosti a jak souvisí s její proměnou. Z mého výzkumu vyplynulo,
že prokrastinačním tendencím propadají studenti zejména, když si nejsou jisti zadáním
práce, svým studovaným oborem či obecně v životě nemají jasně stanovené cíle. To
znamená, že vše, co se pro respondenty jevilo jako nejasné a komplikované, měli tendenci
spíše odkládat. Naopak studenti, kteří se svým studiem byli spokojeni a jejich hlavní
prioritou bylo ho dokončit, nepodléhali tak častému prokrastinačnímu chování jako ostatní.
Zároveň se nepoddali „okamžitému uspokojení“ tak, jako tomu je pro dnešní dobu podle
Baumana příznačné [Bauman, 2002: 256]. Tito prokrastinovali spíše racionálně, tedy když
se rozhodli k záměrnému odložení práce kvůli okolnostem týkajícím se jejich efektivity. Tito
studenti zároveň více lpěli na organizaci svého času nejen podle rutinních činností, které
představují hodiny strávené v práci či ve škole, ale stanovili si i jasně vymezený čas, který
musí svým školním povinnostem věnovat. Ti, jenž tíhli k častému prokrastinačnímu
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chování, svůj čas příliš neorganizovali a jejich každodenní činnosti se odvíjeli právě od
rutinních povinností. Zároveň si nebyli jisti zaměřením svého studia, ani svými životními
cíli.
Na posledním místě jsem se zaměřila na vliv informačních technologií, které
v prokrastinančím chování hrají významnou roli, neboť jsou studenti často vyrušováni ze
soustředění takzvanými notifikacemi, zejména od svých přátel na sociálních sítích. Tyto sítě,
jako jsou Facebook či Instagram, jim komplikují snahu se soustředit při plnění povinností
jak pracovních, tak soukromých. Zároveň mají však zejména socializační charakter. To
znamená, že se zde nenaplňují obavy Anthonyho Giddense, který se domníval, že internet
bude mít na jedince zvláště izolační dopad [Giddens, 2013: 669].
Myslím si, že práce Tekutá modernita Zygmunta Baumana mi poskytla vhodný
teoretický rámec, na jehož pozadí jsem mohla identifikovat prokrastinační chování a
organizaci času u studentů vysokých škol v rámci individualizačních tendencí současné
společnosti, spolu s jejími nároky v podobě flexibility či vlastní zodpovědnosti.
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Předpokládaný název práce: Prokrastinace a organizace času u studentů vysokých škol
Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Předmětem mé práce je prokrastinace u studentů vysokých škol a jejich organizace času.
Budu provádět kvalitativní výzkum, který bude zahrnovat polostrukturované rozhovory se
studenty ze tří následujících fakult – FSV, PF, LF. Budu zkoumat a analyzovat, zda a jakým
způsobem organizují svůj čas a zda a jak často či jakým způsobem prokrastinují.
V posledních dvaceti letech došlo v české společnosti k mnoha změnám. Od pádu
komunistického režimu čelí řada lidí tlaku neomezených možností, které jsou zároveň
svazující. Jednotlivec se najednou sám strůjcem svého štěstí a úspěchu a organizace jeho
času je na něm. Pod zmíněným tlakem lidé čím dál tím častěji kolabují a čelí syndromu
vyhoření. Z tohoto důvodu mě zajímá, jak tomuto náporu čelí studenti z vysokých škol a jak
jsou schopni pracovat se svým časem, popřípadě jakým způsobem prokrastinují.
Předpokládaná teoretická východiska
K ukotvení mého tématu organizace času a prokrastinace u studentů vysokých škol se
zaměřím především na vnímání času, temporality, jeho akceleraci, a proměny a také s nimi
spojené frustrace společnosti. Při své práci využiji především studie od německého sociologa
Hartmunta Rosa (2010,2013). Vysvětluje v nich, proč se nám zdá, že čas plyne rychleji a
proč stále více nestíháme vše, co bychom chtěli. Tvrdí, že problém naší společnosti tkví v
rozdílu času, který máme v ruce, a času, ve kterém musíme splnit náš “seznam úkolů“. Tím
pádem jsme uvízlí mezi dvěma světy, a abychom stihli splnit naše běžné činnosti a
povinnosti, potřebovali bychom 48 hodin denně. Vše podle jeho názoru stíháme jen napůl a
z tohoto důvodu stále pociťujeme nedostatek času a jeho pomíjivost.
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Cíle práce
Za cíle práce si kladu zjistit, co nám organizace času a prokrastinace říká o širších trendech
v současné společnosti a jak souvisí s její proměnou.
Výzkumné otázky
Hlavní výzkumnou otázkou mé práce je, – jak zacházejí studenti vysokých škol se svým
časem, popřípadě jak si jej organizují. Výzkumnými podotázkami jsou tyto. Reflektuje míra
odkládání povinností u studentů VŠ náročnost jejich oboru/fakulty? Pokud studující
prokrastinují, jakým způsobem? Co je nejvíce rozptyluje? Jak (a zda-li vůbec) se časem
proměnil jejich způsob prokrastinace?
Metody a prameny
Metodami k zodpovězení mého výzkumného problému bude využití deskriptivní případové
studie. Konkrétně se budu se dotazovat pěti studentů z každé z těchto tří fakult – FSV, PF,
LF. Respondenti budou vybíráni metodou sněhové koule. Jako metodu sběru dat jsem zvolila
polostrukturovaný rozhovor. Při polostrukturovaném rozhovoru má výzkumnice předem
připravené některé otázky, kterých se však nemusí držet. Tyto otázky tazatelce poskytují
jistou osnovu rozhovoru.
6. Předpokládaná struktura práce
1) Úvod – abstrakt, uvedení do problematiky
2) Teoretická část (state of the arts)
3) Metodologie
•

Použití případové studie

•

Formulace výzkumného problému a výzkumných podotázek

•

Cíle mého výzkumu

4) Empirická část
•

Zjištění výzkumu

5) Závěry
Předběžná literatura k tématu
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Osnova rozhovoru
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Přílohy

Příloha č. 1: Osnova rozhovoru

Organizace času obecně
1) Můžeš mi popsat, jak si organizuješ svůj čas?
2) Organizuješ si čas na hodiny/úkony či povinnosti?
3) Jakým povinnostem dennodenně čelíš?
4) Jak zvládáš plnit své povinnosti?

Prokrastinace obecně
5) Odkládáš někdy své povinnosti?
6) V jakých situacích své povinnosti nejčastěji odkládáš?
7) Jaký druh povinností odkládáš?
8) Jakým způsobem nejčastěji prokrastinuješ?
9) Proč prokrastinuješ?

Prokrastinace a technologie
10) Co tě nejvíce rozptyluje?
11) Jakou roli ve tvém životě hraje Facebook a jiné sociální sítě?
12) Jakým způsobem tě sociální sítě rozptylují?

Prokrastinace a motivace
13) Naplnila škola tvoje očekávání?
14) Jaké máš cíle do budoucna?
15) Baví tě tvé studium?
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Prokrastinace a pocit tlaku
16) Jak se cítíš, když odkládáš své povinnosti?
17) Cítíš se někdy pod tlakem (rodiny, společnosti atd.)?
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