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Prokrastinácia:  
Akčný plán

Plánovanie akcie 
Je pre nás nápomocné keď si spíšeme jasný plán, čo  a kedy 
musíme urobiť, keď v nás rastie chuť prokrastinovať. Prečítajte si 
nasledujúcich 6 krokov, ako poraziť prokrastináciu, keď sa snaží 
nad nami zvíťaziť.  

Krok 1:  

Byť vedomý a neobviňovať 
Prvý krok je rozpoznať svoje nutkanie na odkladanie povinností. 
Keď si uvedomíš, že prokrastinuješ, alebo máš chuť prácu 
odkladať, všimni si to, no nesúď  to. Neodsudzuj ani sa pre to 
neobviňuj. Neponižuj sa, ale namiesto toho sa snaž citlivo 
rozoznať, kedy nutkanie k prokrastinácii prichádza a máš šancu, 
urobiť niečo inak. Podrobnejšie v infoliste č.6.  

Krok 2:  

Spochybni a zmeň neužitočné pravidlá a predpoklady 
Ak sa ti podarí rozoznať tie pokrivené, neprospešné pravidla 
a predpoklady, ktoré sa aktivujú keď máš pred sebou úlohu alebo 
cieľ, môžeš sa pokúsiť ich zmeniť. Pomôžu ti v tom otázky ako 
napríklad: Odkiaľ to presvedčenie pochádza? Prečo je neužitočné, 
nepravdivé alebo nereálne? Aké sú jeho negatívne dôsledky? 
Potom porozmýšľaj, aké nové pravidlo alebo predpoklad by bolo 
pravdivejšie a užitočnejšie a čo potrebuješ previesť do praxe aby 
si sa nevyhýbal tejto situácii. Viac sa dozvieš v infoliste č. 5. 

Krok 3:  

Trénuj tolerovanie diskomfortu 
Ak dokážeš rozoznať kedy sa v tebe pocit nepohodlia rozrastá 
v súvislosti s povinnosťami alebo cieľmi, skús ho vedome 
tolerovať. Zastav sa na chvíľu, upriam svoju pozornosť do svojho 
vnútra, na svoje pocity. Len sleduj a skúmaj pocit diskomfortu bez 
posudzovania, urob mu priestor a potom ho nechaj odísť, až bude 
správny čas.  Môžeš si predstaviť ako surfuješ na vrchole vlny 
diskomfortu. Týmto cvičením vlastne oddiališ prokrastináciu 
a dopraješ si čas na precvičenie tolerovania diskomfortu tým, že 
mu venuješ svoju plnú pozornosť. Podrobnejšie v infoliste č. 6.  

Krok 4:  

Poraz svoje výhovorky a posilni svoju vôľu 
Pozri sa na svoje výhovorky, ktorými ospravedlňuješ 
prokrastináciu. Uvedom si svoje staré neužitočné závery, ktoré 
tvrdia, že sa nemôžeš venovať cieľom kvôli okolnostiam. 
Preskúmaj, či sú naozaj pravdivé. Je vážny dôvod na oddialenie 
práce? Bude to pre mňa lepšie ak to urobím neskôr? Naozaj 
nemôžem pracovať? Aké dôsledky to bude na mňa mať? Je 
spôsob, akým viem tento predpoklad otestovať, či je naozaj 

pravdivý, bez toho, aby som bol o tom jednoducho presvedčený? 
Nakoniec si nastav záver, ktorý bude pre teba prínosnejší, niečo, 
čo ti pomôže urobiť aspoň malý krok vpred. Zahoď všetko 
podceňovanie a sebakritiku a namiesto toho radšej povedz aj 
sebe to, čo by si povedal kamarátovi, keby si ho chcel podporiť. 
Viac sme rozoberali v infoliste č. 3.  

Krok 5:  

Použi praktické stratégie 
Vyber si z praktických stratégií tú, ktorá sa najviac hodí pre tvoju 
situáciu, úlohu a použi ju! Pamätaj si, že ak si chceš vyjasniť, čo 
skutočne potrebuješ urobiť, napíš si zoznam. Potom ho zoraď 
podľa dôležitosti a potom odhadni, koľko času potrebuješ na 
ktorú úlohu. Je veľa spôsobov, ako sa odhodlať a pustiť do práce. 
Napríklad najhoršie najskôr, len 5 minút, časové limity, 
vizualizácia, pripomienky, plánované odmeny... a mnoho ďalších. 
Aby si vedel, kedy máš reálne čas pracovať, použi plánovací 
kalendár. Podrobnejšie sme sa týmto stratégiám venovali 
v infoliste č. 4.  

Krok 6:  

Zhodnoť a uprav plán 
Sprav krok späť a zhodnoť, ako sa ti darí. Preskúmaj či postupuješ 
vpred. Oceň to, čo funguje dobre, všimni si pozitívne dôsledky 
práce namiesto prokrastinácie. Ale tiež nezabudni na oblasti, 
ktoré by sa dali zlepšiť. Ak je niečo, čo potrebuješ zmeniť, vráť sa 
ku krokom 1-5 a skús to znova. Dúfam, že vieš, že kroky 4 a 5 sú 
pri boji s prokrastináciou tie najdôležitejšie. Skús sa na ne 
sústrediť najviac a potom uvidíš ako sa tvoj zlozvyk prokrastinácie 
mení. 

Pokračuj 
A nakoniec dôležitý bod: POKRAČUJ! Uvedom si, že zmeniť zlozvyk 
si vyžaduje čas, tréning, vytrvalosť a trpezlivosť. Určite sa 
vyskytnú aj lepšie aj horšie dni. Môžeš očakávať, že prídu dni, 
kedy si budeš pripadať ako „makač“, ale aj dni, kedy sa budeš 
cítiť, že si zasa zaspal na ružovom poli prokrastinácie. Staré 
príslovie, ktoré hovorí – 2 kroky dopredu a 1 dozadu, je veľmi 
pravdivé. Ak budeš očakávať aj prekážky na svojej ceste za 
zmenou prokrastinácie, je menšie riziko, že sa potom zľakneš 
a vzdáš, keď na tie ťažkosti 
naozaj natrafíš. Ak by sa to 
stalo, použi zasa 6 krokov 
akčného plánu, ktoré ti 
pomôžu ísť plnou arou 
vpred!  


