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Úvod 
Keby sme sa opýtali bežného človeka „si prokrastinátor?“  uškrnuli by sa a neochotne by nám 
povedali, čo všetko už za život odložili na neskôr. Mnoho ľudí sa stotožní s prokrastináciou pri 
určitých úlohách v určitom období svojho života.  Štúdie naprieč USA, Veľkou Britániou a Austráliou 
zistili, že približne 20% všetkých dospelých sú chronickí prokrastinátori. Toto číslo je oveľa vyššie 
v školskom prostredí – až 75% - 95%! To znamená, že odkladanie je typické a časté správanie pre 
mnoho ľudí, takže si pamätaj, že nie si sám  Treba však povedať, že je rozdiel medzi bežnou 
prokrastináciou, ktorej podľahneme z času na čas všetci a tou problematickou. Takže ak cítiš, že ti 
prokrastinácia prerástla cez hlavu a bráni ti viesť pokojný a spokojný život, pokračuj v čítaní týchto 
článkov. Pomôžu ti porozumieť a pochopiť tvoje správanie a ukážu ti spôsoby ako sa prekonať svoje 
vyhýbanie sa práci a viesť tak lepší život.  

Čo je to prokrastinácia?  
Často si ľudia mýlia prokrastináciu a lenivosť.  Hovoria o tom, ako keby to bola porucha alebo veľmi 
zlá vlastnosť.  Dúfam, že keď si prečítaš tieto články, rýchlo pochopíš, že prokrastinácia nemá nič 
spoločné s lenivosťou. Takže ak to nie je lenivosť, čo vlastne znamená pojem „prokrastinácia“? Na 
vysvetlenie by sme mohli použiť slová ako odkladanie, zdržiavanie, meškanie, nechávanie na 
poslednú chvíľu – a všetky tieto synonymá sú správne. Takže pod prokrastináciou chápeme... 

... rozhodnutie bez pádneho dôvodu odložiť alebo nedokončiť úlohu alebo cieľ, 
ku ktorému sme zaviazaní a namiesto toho robiť niečo menej dôležité, napriek 
negatívnym dôsledkom, ktoré vyplývajú z nedokončenia úlohy alebo cieľa. 

Z definície vidíme, že prokrastinácia je vedomé rozhodnutie. Musíme povedať, že sa to môže stať 
veľmi rýchlo, takmer automaticky a môže pripomínať zvyk (zlozvyk), takže si často ani neuvedomíme, 
že sme vlastne urobili rozhodnutie.  Ďalším znakom je, že zbytočne odkladáme alebo nedokončíme 
niečo, čomu sme sa zaviazali. Väčšinou vymeníme úlohu za niečo, čo má menšiu prioritu. 
Najdôležitejším znakom je, že to všetko robíme napriek tomu, že sme si vedomí mnohých nevýhod 
prokrastinácie. Bežné odkladanie alebo meškanie od seriózneho problému prokrastinácie nám 
pomôže rozlíšiť najmä to, ako veľmi negatívne sú dôsledky nášho odkladania práce a povinností.  

Pri čom prokrastinuješ? 
Byť prokrastinátorom neznamená, že sme automaticky niekým, kto odkladá všetko v živote, aj keď 
nájdu sa aj také prípady. V našich životoch je veľa oblastí, kde môžeme prokrastinovať. Niektoré 
oblasti života, v ktorých sa uchýlime k prokrastinácii môžu byť pochopiteľné (štúdium alebo práca), 
iné môžu byť nenápadné (napríklad zdravotné prehliadky alebo tréningový program). Každá úloha, 
ktorú potrebujeme splniť, každý problém, ktorý potrebujeme vyriešiť alebo každý cieľ, ktorý chceme 
dosiahnuť môže byť zdrojom prokrastinácie. Každý človek má oblasti svojho života, v ktorých sa mu 
darí plniť úlohy a zdolávať problémy raz-dva a potom oblasť, v ktorej sa prokrastinácia vyskytuje 
častejšie.  

Aby sme mohli posúdiť, kedy prokrastinujeme a ktoré aspekty svojho života odsúvame, najbližší 
týždeň budeme pri sebe mať malý zápisník. Použijeme ho, aby sme si boli viac vedomí svojich denno-
denných aktivít. Stále, keď si uvedomíme, že sme odsunuli niečo dôležité a namiesto toho sa pustili 
do niečoho menej dôležitého, aj keď vieme, že z dlhodobého hľadiska to pre nás nebude dobré, 
zaznačíme si tú odloženú činnosť, úlohu, problém alebo cieľ. Týmto spôsobom začneme zbierať 
informácie o svojom živote. Zistíme, v ktorých oblastiach nášho života nám ide práca od ruky a kedy 
naopak prokrastinujeme.   
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Skús dať viac pozornosti činnostiam, ktorým sa venuješ počas týždňa. Spomeň si,  pri ktorých úlohách 
a cieľoch najčastejšie prokrastinuješ. 

Práca 
 dodržanie termínov 
 vybavenie telefonátov 
 účasť na stretnutiach 
 začínanie alebo dokončovanie projektov 
 asertívne správanie voči kolegom 
 „papierovačky“ 
 žiadosti o zamestnanie 
 prieskum alebo čítanie 

Domácnosť 
 každodenné povinnosti (riady, varenie, 

upratovanie) 
 väčšie povinnosti (vysávanie, pranie, 

žehlenie) 
 Jarné upratovanie 
 zveľaďovanie domácnosti 
 údržba a opravy 
 nakupovanie potravín 
 starostlivosť o záhradu 

Štúdium  
 dodržanie termínov 
 dochádzka do školy 
 domáce úlohy 
 úlohy, projekty, seminárne práce 
 učenie sa na testy 
 prieskum a čítanie 
 pýtanie sa učiteľa alebo požiadanie o 

pomoc 

Zdravie 
 objednávanie sa k lekárovi 
 využitie objednaných termínov u lekára 
 úprava stravovania 
 pravidelné cvičenie 
 úprava hmotnosti 
 prestať fajčiť, piť alkohol, užívať drogy 

Financie 
 otváranie pošty 
 platenie účtov 
 zostavovanie rozpočtu 
 evidencia bločkov a faktúr 
 daňové priznania 
 splácanie pôžičiek 

Socializácia, rodina, vzťahy, priatelia 
 telefonáty 
 odpovedanie na pozvánky 
 trávenie času s ostatnými 
 organizovanie stretnutí 
 účasť na stretnutiach 
 rozprávanie o problémoch 

Osobný rozvoj 
 začať kurz, ktorý si vždy chcel absolvovať 
 začať s novým hobby 
 venovať sa niečomu duchovnému 
 relaxácia 

Rozhodovanie 
 plánovanie 
 zaviazať sa k niečomu novému 
 vyberanie z možností 

Iné: 
 
Teraz popremýšľaj o tom, ktoré z nich ti spôsobujú najviac zármutku, strachu, negatívnych dôsledkov 
a problémov v živote. Vyber si jednu úlohu alebo cieľ, na ktorom chceš pracovať a použiť tréning na 
prelomenie prokrastinácie. Možno je dobrý nápad, vybrať si najjednoduchšiu úlohu. Viem, že 
najradšej by si vyriešil všetko naraz, ale uvedom si, prokrastinácia je starý zvyk. Na vytvorení nového 
návyku efektívnej práce musíme začať pomaly, krok za krokom. Vyber si jednu úlohu alebo cieľ, 
pokús sa aplikovať techniky, o ktorých sa dočítaš v týchto pracovných listoch a keď zaznamenáš 
progres, až potom si vyber ďalšiu úlohu alebo cieľ na zlepšenie. Týmto spôsobom zvýšiš svoju šancu 
vycvičiť sa z „flákača“ na „makača“ ;-)  

Ciele, v ktorých sa chceš zlepšovať použitím programu „Preč s prokrastináciou“: 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 
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Ako prokrastinuješ? 
Ako už bolo spomenuté, zvyčajne keď prokrastinujeme, nahrádzame dôležité činnosti, ku ktorým sme 
zaviazaní inými činnosťami, ktoré v tom čase nie sú až také dôležité. Pozrime sa spolu na typické 
druhy činností, ktoré robievame namiesto plnenia si povinností. Tieto činnosti sú tvoje 
prokrastinujúce aktivity. Odvádzajú našu pozornosť od úloh a cieľov, na ktorých by sme mali 
pracovať. Znova odporúčam vziať si zápisník a počas týždňa si zaznačiť, keď sa prichytíš pri 
prokrastinovaní. Zapíš si, čím odbiehaš od práce na svojich úlohách a cieľoch.  

V tabuľke je zopár bežných činností, ktoré nás odkláňajú od efektívnej práce, zvýrazni si tie,  ktoré sa 
ťa týkajú.  

Potešenie 
 Filmy, seriály, televízia, DVD 
 Knihy, časopisy, noviny 
 Počítačové hry, playstation, x-box 
 Surfovanie po internete 
 Hudba 
 Nakupovanie 
 Leňošenie 
 Hobby (tvorenie, umenie...) 

Nedôležité činnosti 
 Cvičenie 
 „papierovačky“ 
 Triedenie vecí 
 Upratovanie 
 Menej dôležité projekty 
 Kontrolovanie správ a e-mailov 
 Hľadanie informácií o tom, čo ma 

zaujíma 
Socializácia 

 Trávenie času s priateľmi, rodinou, 
partnerom 

 Telefonovanie 
 Chodenie von 

Snívanie a premýšľanie 
 Rozmýšľanie o budúcnosti alebo 

minulosti 
 Predstavovanie si , že je práca hotová, 

cieľ dosiahnutý 
 Predstavovanie si lepšieho života 

Rozptýlenie 
 Spánok 
 Jedlo 
 Fajčenie 
 Pitie 
 Návykové látky, drogy 

Iné 
   
   
   
   
  

 

Je dôležité mať sa na pozore pred činnosťami, ktoré nás rozptyľujú od práce. Neznamená to, že tieto 
činnosti sú zlé a musíme si ich zakázať. Každý potrebuje nejaké potešenie v živote, všetci 
potrebujeme prestávku od tvrdej práce, aby sme mali v živote rovnováhu, rovnako potrebujeme 
udržiavať aj vzťahy, aj si dopriať oddych a aj snívanie s otvorenými očami je z času na čas príjemným 
únikom z reality. Tieto aktivity sa stávajú problémom vtedy, keď nám škodia, pretože sme 
nedokončili dôležité úlohy. Takže nabudúce, keď sa prichytíš pri týchto činnostiach, spýtaj sa sám 
seba: „Je toto forma prokrastinácie?“ ak je odpoveď „nie, práve teraz nemám nič dôležité na práci“ 
tak, smelo pokračuj a uži si to. Ak je odpoveď „áno, používam túto 
činnosť ako náhradu za niečo veľmi dôležité“ potom by si mal 
prehodnotiť, čo s tým urobíš.  
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Ospravedlňuješ prokrastináciu? 
Ak sa rozhodneš robiť niečo namiesto dôležitej práce, zrejme sa budeš cítiť nepríjemne. Hlboko vnútri 
vieme, že by sme mali pracovať na dôležitejších úlohách a nemali by sme to odkladať. Pre tieto 
výčitky svedomia sa môžeme cítiť vinní alebo zahanbení za odkladanie dôležitých vecí. Takže aby sme 
sa cítili menej vinní často sa vyhovárame a ospravedlňujeme svoju prokrastináciu. Znamená to, že 
svojim prokrastinačným aktivitám prisúdime nejaký význam alebo opodstatnenie, aby sme sa cítili 
lepšie. Zasa ti odporúčam, zapísať si do notesa, ak si všimneš nejaké výhovorky alebo ospravedlnenia, 
ktoré ti pomáhajú zmenšiť výčitky spojené s prokrastinovaním.  Keď sa o to pokúsiš, v podstate sa 
snažíš prichytiť sám seba pri myšlienkach, ktoré ti chodia po rozume, a hovoria ti, že máš dobrý 
dôvod na prokrastinovanie, a že je to prijateľné a oprávnené. 

 Som veľmi unavený, urobím to zajtra. 
 Ešte nemám všetko, čo potrebujem, takže nemôžem začať. 
 Nemám dosť času na to, aby som to dokončil, tak počkám až budem mať dostatok času.  
 Je príliš neskoro, už sa mi neoplatí začínať. 
 Ešte mám málo hotového, teraz to nechám tak. 
 Bude sa mi lepšie pracovať, keď na to budem mať náladu. 
 Zmeškám zábavu, ktorá je tu práve teraz, pracovať môžem aj inokedy. 
 Taký pekný deň nepremárnim prácou. 
 Urobím to, až keď dokončím toto. 
 Musím najprv upratať/uvariť/vyprať/...atď. 
 Najskôr si musím zacvičiť. 
 Nemám na to čas. 
 Mám kopec času, môžem to spraviť aj neskôr. 
 Pracujem lepšie pod tlakom, tak si to nechám na poslednú chvíľu.  
 Asi to nebude dosť dobré, tak načo sa snažiť. 
 Ak sa do práce pustím teraz, aj tak v tom nebude žiadny rozdiel. 
 Iné: 
 ............................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................... 

Zaujímavé na výhovorkách je, že vždy je na nich štipka pravdy. Napríklad, je možno fakt že si 
unavený, nemáš všetko, čo potrebuješ, nemáš dosť času na dokončenie, nemáš náladu, alebo je 
krásny deň... Problémom je, že na základe tejto štipky pravdy si povieš, že „je v pohode“ odložiť 
prácu na neskôr. To čo potrebujeme zmeniť, je tento záver a neskôr v ďalších pracovných listoch si 
ukážeme presne, ako na to. Výhovorkám už nedáme šancu!  
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Zhrnutie 

 Prokrastinácia je bežná súčasť ľudského správania a nie je to to isté ako lenivosť. 
 

 Prokrastinácia je rozhodnutie bez pádneho dôvodu odložiť alebo nedokončiť úlohu alebo cieľ, 
ku ktorému sme zaviazaní a namiesto toho robiť niečo menej dôležité, napriek negatívnym 
dôsledkom, plynúcim z tohto konania. 

 Prokrastinácia je problémom najmä vtedy, keď sú dôsledky odkladania práce naozaj vážne. 
 

 Prokrastinácia sa môže prejavovať v mnohých oblastiach života. Môže nám brániť 
v efektívnom dosahovaní cieľov v práci, domácnosti, štúdiu, zdraví, financiách, vo vzťahoch, 
sebarozvoji alebo v rozhodovaní. 
 

 Prokrastinačné aktivity sú také činnosti, ktoré nás rozptyľujú alebo nahrádzajú prácu na 
kľúčových povinnostiach, ktoré potrebujeme dokončiť. Zahŕňajú činnosti ako leňošenie, 
menej dôležité úlohy, socializáciu, snívanie alebo rozptýlenia. 
 

 Na zmiernenie pocitu viny, ktorý súvisí s prokrastináciou, často vymýšľame rôzne 
ospravedlnenia a výhovorky. „Zdrojovým kódom“ týchto výhovoriek je, že nejaké „nastavenie 
okolností“ nám bráni v práci, a preto je lepšie ju nechať na inokedy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nabudúce... 
V ďalšom pracovnom liste sa 
pozrieme na hlavné dôvody, prečo 
ľudia prokrastinujú, na dôsledky 
odkladania práce, a čo nás núti toto 
správanie opakovať. 
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Adjunct Senior Lecturer, School of Psychiatry and Clinical Neuroscience, The University of Western 
Australia  

BACKGROUND  
Koncept a stratégie v týchto moduloch vychádzajú z odbornej psychologickej praxe založenej na 

primárne na kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT). KBT pre prokrastináciu je založená na 
predpoklade, že prokrastinácia je výsledkom problematických myšlienok a správania sa. 
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