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TIME LAB?
Nejsme koučové, ani primárně nenabízíme rady o tom,
jak by si někdo měl organizovat čas. Nesnažíme se
nikoho navádět jak překonat prokrastinaci. Zkrátka
neříkáme lidem co a jak dělat.
Naše pojetí je jiné: v rámci velmi staré filosofické praxe
dialogu se pokoušíme pomocí strategicky zvolených a
aktuálních vědeckých témat vést s účastníky diskusi..

CO DĚLÁME
Nabízíme nástroje, které účastníkům pomáhají nasvítit jejich osobitou
časovou zkušenost ve vztahu k rozmanitým aspektům, okolnostem a
kontextům lidské existence. Ctíme autonomii myšlení, jedinečnost
zkušenosti a kapacitu člověka měnit se ve světle (sebe-)poznání.
Na základě těchto principů účastníci experimentálně spoluutváří
obsah jednotlivých seminářů a společně hledáme východiska, chcete-li
“aplikace”, našeho objevování a poznání. Vycházíme přitom z
nejnovějších poznatků ze sociologie, antropologie a psychologie času,
ale i ze současných debat o vztahu člověka a technologií.

FORMÁT
10

interaktivních, explorativní seminářů zaměřených na vysvětlení
a porozumění časovým procesům v nás a kolem nás.

90

minut je trvání každého semináře, z něhož vygenerujeme zásadní
body a poznatky, které budou rozeslány účastníkům.

30

je maximum lidí ve skupině, se kterou jsme schopni standardně
pracovat. Semináře pro větší skupiny jsou předmětem další domluvy.

KDO JSME
FILIP VOSTAL
Filip Vostal (1983) je sociolog. Získal PhD
v roce 2013 na University of Bristol. Ve
svém výzkumu se věnuje sociologii času
a
v

zrychlení.

V

nakladatelství

roce
Palgrave

2016

mu

Macmillan

vyšla kniha Accelerating Academia: The
Changing Structure of Academic Time;
v roce 2021 mu vyjde editovaná kniha
Inquiring

into

Academic

Timescapes

v nakladatelství Emerald.

Je autorem řady odborných publikací v prestižních vědeckých časopisech a
držitelem několika vědeckých ocenění. Publikuje eseje v českých médiích, působil
v ČRO 3 a přednášel o sociálních časech různorodým publikům. Pracuje na
Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě sociálních věd UK.

ONDŘEJ CÍSAŘ
Ondřej

Císař

sociologických

(1974)
studií

přednáší
Fakulty

na

Institutu

sociálních

věd

Univerzity Karlovy. Je šéfredaktorem Sociologického
časopisu, který je vydáván Sociologickým ústavem
Akademie věd. Výzkumně působil například na
Columbia University v New Yorku, University of
California v Irvine a na Central European University
v Budapešti. Zabývá se proměnami demokracie,
sociálními

hnutími

a

politickou

mobilizací.

Je

autorem nebo spoluautorem několika monografií a
řady

domácích

i

zahraničních

odborných

statí.

Poskytuje expertní podporu jak organizacím ve státní
správě, tak v občanské společnosti.

LUKÁŠ MACENAUER
Lukáš Macenauer MSc. (1982) absolvoval
Morray School na University of Edinburgh
(Digital Education) a od r. 2006 podniká v
oblasti vzdělávání, behaviorálního měření
kompetencí a jejich budování v lidech i
organizacích. Částečně pracuje také v roli
"junior

RRI

Expert"

Technologické

agentury ČR, kde se věnuje tzv. RRI zodpovědné vědě a výzkumu.
Coby spoluzakladatel startupu Behavera
navrhnul koncept simulačních her pro
L&D, které tým psychologů a IT odborníků

rozvinul do podoby špičkových psychometrických nástrojů - online simulací. Ty
dnes algoritmizovanou behaviorální metodou hodnotí profesní kompetence
specialistů a manažerů v Rockaway, Novartisu nebo Vodafone i absolventů VŠE.
Jako lektor a trenér se věnuje zejména následujícím oblastem: digitální
vzdělávání, osobní prosperita v prostředí zaměřeném na výkon, Data-based
Competence

Assessment

&

Development,

developmentu a jednání s investory.

RRI

v

inovacích,

business

OBSAH SEMINÁŘŮ
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PROČ ČAS?
První seminář se zaměří na to, jak lidská biologická ne/existence obecně
podléhá v jistém ohledu neúprosnému běhu času. Toto samozřejmě platí
také o materiálních věcech a člověkem vytvořených systémech, které
vědomě či nevědomě (re)produkujeme. Zároveň načrtneme agendu celého
kurzu, způsoby zapojení a interaktivního spolu-utváření kurzu jeho účastníky
a osvětlíme konkrétní aspekty kurzu, které účastníci mohou aplikovat ve
svých pracovních a soukromých životech a pokračovat v “časové terapii”.
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ČAS VERSUS HODINOVÝ ČAS
Pomocí starořeckých konceptů kairos a chronos prodiskutujeme zásadní
dělení ve vědách o času. Na jedné straně stojí čas jako něco, co běží, kde
jednotlivé úseky jsou odděleny událostmi a ději - ten se v dnešní společnosti
hledá těžko. Existuje však v říší zvířat a velmi malých dětí. Na straně druhé je
chronos, měřený a měřitelný - hodinový - čas, který je univerzálním
koordinačním mechanismem našich moderních společností a něčím, co
máme všichni pod kůží. Není však potřeba v našich společnostech obnovit
princip kairos, “čas zrání”, ne(s)vázaný čas, který je předpokladem kreativity a
nových progresivních nápadů, chcete-li inovací? Pobavíme se i o taktice
vhodného načasování.
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SOCIÁLNÍ ZRYCHLENÍ A ZPOMALENÍ
Sociální zrychlení a zpomalení. Ve třetím semináři podrobně rozebereme
široce rozšířený pocit, že svět kolem nás zrychluje. I přesto, že se do jisté míry
s touto tezí můžeme ztotožnit, zároveň platí že řada společenských procesů
a dějů nejen, že zůstává neměnných ale dokonce dramaticky zpomalují.
Budeme kolektivně probírat naše osobní zkušenosti s pocitem zrychlení a
pokusíme se identifikovat jeho příčiny a případně i “léčbu”. Tak jak se to v
laboratoři sluší a patří forenzně “rozpitváme” velmi rozšířenou zkušenost
nestíhání, spěchu, obav z toho, že nám permanentně něco uniká.
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MRHÁNÍ ČASEM A ZABÍJENÍ ČASU
Na jednu stranu máme je v našich životech přítomný (často sžíravý) pocit
spočívající v tom, že ta či ona aktiva ja ztrátou nebo mrháním časem
(zbytečné meetingy, emaily, byrokratizace, zpětně hodnoceno nepovedené
projekty apod). Na stranu druhou jsou okamžiky, kdy potřebujeme takzvaně
“zabít” čas - když čekáme až na nás přijde řada, než se dá to či ono do
pohybu aj. Proto jsou často v čekárnách u doktorů časopisy nesourodého
charakteru. Pokusíme se toto uvažování posunout do jiné roviny a pojmou
jak ztrátu času tak jeho zabíjení jako něco poučného – v tom smyslu, že i
když nějaká (ne)-aktivita nemusí dávat v širším kontextu dějů, lze ji uchopit
jako “lekci”.
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PRÁCE A ČASOVÉ NORMY - PRODÁVÁNÍ
A SDÍLENÍ ČASU
Placená práce je nejčastějším způsobem prodeje podstatného segmentu
našeho času. V pracovních vztazích pak musíme sdílet čas a spolupracovat s
dalšími aktéry. Nelze pracovat v módu incommunicado. Ve světě práce
existuje řada (podivných) kulturních časových norem: deklarování časové
vytíženosti jakožto známka postavení v organizační (a společenské)
hierarchii, imperative termínů (deadlines), home-office, just-in-time,
permanentní konektivita a jiné. Pokusíme se rozebrat nesamozřejmost a
nepřirozenost některých časových norem charakterizují současnou
(“kognitivní”) práci.
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LINEÁRNÍ A CYKLICKÝ ČAS
V moderní době je silně rozšířená představa o čase jako o “šípu”, směřující
jakýmsi samopohybem do (lepší) budoucnosti. V takovémto pojetí času se
však rozpouští cyklické pojetí času, tj. to že celá řada jevů a aktivit se více či
méně pravidelně opakuje. Ať jde o roční období, dny, týdny, měsíce, až po
specifické aktivity jako je vykazování pracovní činnosti.
Zkusíme
prozkoumat otázku
jak
se projevují tyto dva typy času v našich
soukromých a profesních životech.
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ELASTICITA A PLASTICITA ČASU
V tomto semináři nahlédneme pod pokličku psychologie času a budeme se
též zabývat posledními poznatky z neurověd. Subjektivní prožitek času je
neopakovatelný a jedinečný. Existují však některé společné rysy toho jak naše
těla a nitra čas zažívají. Když sedíme u zubaře a v ústech máme vrtačku, tři
minuty se mohou zdát jako věčnost. Tři týdny na vysněné dovolené “uteče
jako voda”. Takovýchto na kontextu závislých prožitků času - a jeho trvání - je
celá řada. V semináři se však zaměříme i na to, že kontexty a tudíž i
zkušenost trvání či běhu času mnohdy spoluutváříme a zjišťujeme tak že čas
je plastický a elasticky.
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NUDA, MELANCHOLIE, SAMOTA:
ANATOMIE PŘÍLEŽITOSTÍ
Nuda je v obecném povědomí považována za stav neproduktivní, nežádoucí,
jako ztracený čas. Melancholie je zase mnohdy paralyzující a může vyústit v
úzkost s depresi. Samota je přinejmenším ambivalentní a může být skličující.
V tomto semináři se však pokusíme uchopit tyto tři časté zkušenosti jako
hrabalovské
mezisvěty,
které
lze vnímat jako
prostory kreativity,
produktivity a diskrétního času.
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O DOBRÉM ŽIVOTĚ: ČAS A SVOBODA
Svoboda a dobrý život nezřídka znamená kontrola nad vlastním časem. Jak
však v našich životech, kdy jsme vrženi do několika mnohdy
asymetrických časových rovin, můžeme získat kontrolu nad časem
a tím i pocit vnitřní svobody a autonomie?
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SOUČASNÉ BÁDÁNÍ: TRANSHUMANISMUS
A MULTIPLICITA BUDOUCNOSTÍ
V posledních letech se objevila celá řada technologií a pokusů o vylepšení
člověka. Ať už jde o pokusy o vyvinutí vojáka bez potřeby spánku, přes
zastavení stárnutí až po přístroje, které mají číst myšlenky a převádět je do
jazyka. Je otázkou zda tato přetechnologizová představa o excesivním
člověku budoucnosti je v souladu s našimi organickými a přirozenými rytmy.
Jaké budoucnosti chceme ve skutečnosti žít?

Laboratoř času
Lektoři: Vostal, Macenauer, Císař
Kurz je možno zorganizovat:
varianta 1: 2 dny / vždy 5 témat v bloku 7,5h denně
varianta 2: 3 odpoledne / vždy 3-4 témata v bloku 4h
varianta 3: 10 týdnů / vždy 1 téma na seminář á 90 minut

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA
FILIP VOSTAL, PHD
TEL:
777 800 810
E-MAIL: FILIP@FILIPVOSTAL.NET

