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1.

První čtyři
pravidla

psychologického 
času

1. pravidlo:
Čím jsme starší, 

tím rychleji čas plyne*

Další příklad toho, jak se čas vytrácí, mi po-
skytl jeden můj přítel. Když mu bylo pat-
náct, jel na školní výlet do Francie. Protože 

měl tu smůlu, že chodil do chlapecké školy, přítomnost 
dívek z místní dívčí školy byla nečekaným zpestřením 

* Pokud kdykoliv během čtení budete mít pocit, že jednotlivá pra-
vidla jsou pro vás obtížně zapamatovatelná, můžete si osvěžit pa-
měť nahlédnutím do přílohy 1 – pozn. aut.
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výletu. Jak si nejspíš dokážete představit, můj přítel si 
na výletě opravdu užíval. Vypil spoustu francouzského 
piva, kouřil francouzské cigarety a s neohrabaností nác-
tiletých si začal románek s jednou z přítomných dívek.

Od výletu uběhl rok, můj přítel jel někam autobu-
sem a všiml si dvou dívek, které seděly na protějších 
sedadlech. Připadaly mu povědomé a po chvilce mu 
to došlo – vždyť to přece byly dívky, se kterými byl 
na loňském školním výletě. Když si uvědomil, že  
od onoho výletu uplynul už téměř rok, zmocnila se ho 
nostalgie.

Řekl mi k tomu: „Za ten rok, který mi tehdy připadal 
jako neskutečně dlouhá doba, jsem skoro zapomněl, 
jak vlastně vypadaly, přestože jsem si na ně celý výlet 
dělal zálusk. Chtěl jsem se zvednout a dát se s nimi  
do řeči, ale bál jsem se, že by mě nepoznaly (nebo 
jsem možná jen hledal výmluvu pro svou ostýchavost). 
Ve srovnání s tím, jak mi čas plyne nyní, bych řekl,  
že onen rok by mohl časově odpovídat zhruba dnešní-
mu čtyřnásobku.“

První pravidlo je natolik známé, že bych ve skuteč-
nosti snad ani nemusel uvádět žádné příklady. Všich-
ni zaznamenáváme následující: že Vánoce přicházejí 
každý rok o něco dříve; že sotva si zvykneme na to,  
že v datech uvádíme jiný rok, tak vzápětí zjišťujeme, 
že už je pomalu čas zvykat si na nový. A taky že naše 
děti začínají opouštět školní lavice, přestože se to zdá 
být jako včera, co jsme jim měnili plínky.

Na každé své přednášce, kurzu či semináři toto pra-
vidlo představuji, diskutuji o něm s účastníky, jejich 
názory vyhodnocuji a výsledné poznatky zazname-
nám a eviduji formou probíhajícího průzkumu. Podle 
nejnovějších poznatků přes 93% dotázaných uvedlo, 
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že čím jsou starší, tím rychleji jim čas ubíhá. Převážná 
většina těch, kteří s tímto pravidlem nesouhlasili, jsou 
v podstatě mladí lidé nebo lidé středního věku, kteří si 
pravděpodobně zrychlování času dosud neuvědomují. 
Jiné, formálnější dotazníky, které jsou psychologické-
ho rázu, prokázaly, že téměř všichni dotázání – včet-
ně studentů vysokých škol – mají pocit, že jim čas 
plyne rychleji, než když byli mnohem mladší.1 A co 
je na tom nejpozoruhodnější, množství provedených 
pokusů prokázalo, že starší lidé, když jsou požádáni, 
aby odhadli nebo aby si „vybavili“ délku určitého ča-
sového úseku, tipují většinou kratší dobu, než jakou 
odhadují pro stejnou zkoumanou časovou jednotku 
účastníci mladší.2

Dva životy

Občas se říká, že lidé prožívají dva životy – jeden 
do pěti let a druhý od pěti let výše. Tato myšlenka 
pravděpodobně pramení z vědomí toho, jak neskuteč-
né množství času je vměstnáno do oněch prvních pěti 
let našeho života. Je možné, že během tohoto období 
prožíváme stejné množství času jako během následu-
jících sedmdesáti či více let. Jak uvádí Bill Bryson  
ve své autobiografii The Life and Times of Thunder-
bolt Kid (Život za časů dítěte blesku): „Protože čas 
plyne mnohem pomaleji ve světě dětí …trvá (dětství) 
několik desetiletí: měřeno časem dospělých.“3

Na druhou stranu by se však dalo říct, že během 
prvních měsíců svého života nevnímáme čas jako ta-
kový vůbec. Na základě výzkumu psychologa Jeana 
Piageta (který provedl značné množství experimentů 
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zaměřených na kognitivní vývoj dětí)*, několik prv-
ních měsíců prožíváme ve stavu jakési nekonečnos-
ti, neschopni rozlišit rozdílné objekty nebo rozpoznat 
mezi nimi sami sebe. Splýváme se světem a neuvědo-
mujeme si, kde končíme my a kde začíná svět. Pro-
cházíme rovněž stavem věčnosti, jelikož stejně tak, 
jako nejsme schopni rozlišovat objekty, neumíme od-
lišit jeden okamžik od druhého. Nevíme, kdy jedna 
událost končí a druhá začíná. Ve spisu transpersonál-
ního psychologa a filozofa Kena Wilbera se dočteme, 
že pro novorozeně „neexistuje reálný prostor… v tom 
smyslu, že neexistuje žádný rozdíl, vzdálenost ani 
rozlišení mezi vlastním Já a okolním prostředím, nee-
xistuje tudíž ani čas, který by byl rozeznatelný.“4

Tento nadčasový stav opouštíme teprve tehdy, až 
se začne vyvíjet náš rozlišovací smysl. Podle Piagota 
k tomu dochází zhruba po dovršení sedmi měsíců. Po-
stupně si začínáme uvědomovat sami sebe jako samo-
statnou bytost, vyčleněnou z okolního světa, a rovněž 
si začínáme uvědomovat rozdílnost ostatních objek-
tů. Z toho logicky vyplývá, že už jsme také schopni  
od sebe navzájem odlišit jednotlivé události. Vyvíjí se 
náš cit pro časovou posloupnost – povědomí o minu-
losti a budoucnosti, jež je dále podněcováno zdokona-
lováním mateřského jazyka a slovesnými časy. Podle 
Piagota tento proces probíhá ve čtyřech fázích. Nej-
prve si začneme uvědomovat příchod lidí a zahájení 
událostí; ve druhé fázi registrujeme, že lidé odcházejí 
a události končí; ve třetí fázi rozpoznáváme, že lidé  
a objekty při pohybu urazí určitou vzdálenost; ve čtvr-

* kognitivní od slova kognice = souhrn operací a pochodů, jejichž 
prostřednictvím si člověk uvědomuje sebe i svět; poznávání – pozn. 
překl.
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té fázi jsme schopni změřit vzdálenost mezi pohybují-
cími se předměty nebo lidmi – a právě v této poslední 
fázi je ukončen vývoj smyslu pro časovou posloup-
nost.5

Od tohoto okamžiku „propadu do náruče času“ se 
datuje naše rostoucí závislost na čase. Vnímání zrych-
lování času není výhradně záležitostí dospělých; tento 
proces nás pravděpodobně provází už od našeho rané-
ho dětství. Pokud je tedy smysl pro časovou posloup-
nost důsledkem vývoje našeho sebeuvědomění, mů-
žeme teoreticky předpokládat, že čím víc se budeme 
zdokonalovat v procesu sebeuvědomění, tím rozvinu-
tější bude náš smysl pro časovou posloupnost – a čas 
nám bude tudíž ubíhat rychleji. Dvouletému dítěti čas 
pravděpodobně ubíhá rovněž, ale nejspíš neskutečně 
pomalu. S tím, jak si dítě postupně začíná uvědomo-
vat samo sebe víc a víc, vnímá rovněž zrychlování 
času. Čtyřletému dítěti čas pravděpodobně utíká rych-
leji než tříletému a sedmiletému uběhne rychleji než 
šestiletému.

Nicméně jak jsem názorně předvedl na příkladu 
své cesty do Conway, kterou jsem podnikl v dětství, 
dokonce i v tak útlém věku plyne čas několikrát po-
maleji než dospělému. Proto, jak mi potvrdí každý 
rodič, malé děti podléhají klamné iluzi o skutečně 
uplynulém čase a často si stěžují na to, jak se jim čas 
vleče. Vyjádřeno slovy Billa Brysona, čas dětem utíká 
„pětkrát pomaleji v horkém odpoledni v době školní-
ho vyučování a osmkrát pomaleji při jakékoliv cestě 
autem, která je delší než osm mil.“6 Učitelé základ-
ních škol by měli mít tuto skutečnost na paměti vždy, 
když se pozornost jejich dětí zatoulá. To, co pro uči-
tele představuje poměrně krátkou čtyřicetiminutovou 
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vyučovací hodinu (a celkem snesitelný pracovní den  
od 9.00 do 15.30), to dětská mysl vnímá jako několi-
kanásobně delší časový úsek. To by mohlo mít také 
vliv na péči o děti. V poslední době se hodně diskutu-
je o tom, jaký dopad může mít na dítě skutečnost, že 
o něj pečují chůvy nebo učitelky v mateřských škol-
kách. Je to jeden z faktorů, který bychom měli vzít 
v úvahu při posuzování toho, jak vlastně dítě vnímá 
dobu, kterou nestráví se svými rodiči. Řekněme, že 
rodič zaveze svého syna do školky v osm hodin ráno, 
o půl šesté ho z ní vyzvedne a předtím, než ho uloží 
do postele, s ním stráví dvě a půl hodiny. Těchto de-
vět hodin odloučení je poměrně dlouhá doba i z pohle-
du dospělého, ale dítěti budou připadat ještě výrazně 
delší. A tento „vlekoucí se“ čas může prohloubit ne-
gativní pocit z odloučení jako například podvědomý 
pocit odvržení nebo mít dopad na oslabení pouta mezi 
rodičem a dítětem. Dětské vnímání času se vyvíjí  
i jinými způsoby. Malé děti nejsou schopny přesného 
časového odhadu – ve skutečnosti dokážou odhadnout 
čas v rozmezí sekund teprve ve věku šesti nebo sedmi 
let. Nemají ještě ani ujasněno vnímání událostí, které 
proběhly v minulosti. Když chce dvouleté až čtyřleté 
dítě říct, co dělalo, nebo vypráví příběh o tom, co se 
mu přihodilo, téměř nikdy nedodrží časovou posloup-
nost a události řadí ne podle času, ale většinou podle 
vztahů.

Všeobecně také nejsou schopny seřadit sadu ob-
rázků tak, aby šly po sobě v časovém sledu a tvořily 
souvislý příběh.8

 Děti mají obvykle rovněž velmi omezenou schop-
nost vnímat budoucnost. Máme sklon zapomínat  
na to, že budoucnost ani minulost ve skutečnosti nee-
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xistují. Existují pouze v našich myslích. Jediné, co je 
reálné, je přítomnost, zatímco budoucnost a minulost 
doopravdy existují pouze tehdy, když nám v přítom-
né chvíli vytanou na mysli. Zapamatujeme si, co jsme 
prožili v minulosti, a na základě těchto vzpomínek 
odvozujeme, co nás může potkat v budoucnosti. Sva-
tý Augustin kdysi napsal: „Minulost je pouze vzpo-
mínka a budoucnost není nic než očekávání a obojí je  
ve skutečnosti přítomnost.“9 Vzhledem k tomu, že 
malé děti postrádají schopnost uvažovat, ať už abs-
traktně či racionálně (podle Piagota se tato schopnost 
vyvíjí až ve věku sedmi let), je pro ně velmi obtížné si 
představit jak minulost, tak budoucnost. Před několika 
lety se má žena rozhodla, že vezme neteře a synovce 
do divadla. Zrána toho dne, kdy měli jít na představe-
ní, pětiletý synovec kvůli něčemu plakal. „Neplakej 
Charlie, dneska večer jdeme na Kocoura v botách,“ 
utěšovala ho. Charlie na ni jen nepřítomně pohlédl, 
jako by vůbec nevěděl, o čem mluví, a plakal dál. Mé 
ženě se přitom vybavila jedna vzpomínka z doby, kdy 
sama byla ještě malé dítě. Bylo těsně před Vánocemi, 
měla tehdy záchvat vzteku a její starší bratr, aby odve-
dl pozornost, jí povídá: „Přestaň vyvádět, Pam, zítra 
jsou Vánoce a uvidíš, že určitě dostaneš spoustu dár-
ků.“ Vzpomněla si také, že pojem „zítra“ pro ni tehdy 
absolutně nic neznamenal. Osopila se na něho: „No  
a co, ale dneska Vánoce nejsou!“

Podle německého vývojového psychologa Erika 
Eriksona si člověk začíná plně uvědomovat význam 
pojmu čas až někdy kolem patnácti či šestnácti let. 
Po období, které jsme prožívali ve stavu jakési „pře-
chodné nevědomosti“, dochází u nás v tomto věku 
k formování zcela jasných „přechodných postojů“10,  
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a to díky tomu, že v tomto vývojovém stadiu už máme 
zcela vyvinut smysl pro sebeuvědomění stejně jako 
schopnost vyčlenit se z okolního světa a uvažovat v ra-
cionální i abstraktní rovině. Navzdory tomu, že náš 
„pád“ do náruče času je nyní završen, máme v puber-
tě a rané dospělosti zásluhou neustále nových zážitků 
stále ještě dojem, že čas ubíhá celkem pomalu. Větši-
na lidí si začne uvědomovat zrychlování času, když 
je jim kolem pětadvaceti. V tomto věku se již většina 
z nás usadila, našla si stálá zaměstnání, založila rodi-
ny a zabydlela se ve svých domovech. Životy jsme 
podřídili zaběhlé rutině – každodenní jednotvárnosti, 
jež se skládá z docházení do práce a z práce domů, 
večeří a sledování televize. Týdenní rutině jako napří-
klad docházení do posilovny každé pondělí, středám 
zasvěceným kinu, pátečním večerům, které pravidelně 
trávíme s přáteli u sklenky a tak podobně. Každoroč-
ním oslavám narozenin, státním svátkům a dvoutý-
denní letní dovolené. Za pár let si začneme uvědomo-
vat, že nám tyto rutinní události postupně zabírají čím 
dál víc času a my si připadáme jako na kolotoči, který 
se s každou další otáčkou točí stále rychleji. Jak před 
více než sto lety zaznamenal francouzský filozof Paul
Janet:

„Každý, kdo pamatuje více než jedno lustrum*, by 
si měl přiznat, že právě ona perioda posledních pěti 
let uběhla mnohem rychleji než stejná v předchozím 
období. Nechť si každý vzpomene na svá školní léta: 
trvalo to snad století ve srovnání s posledními pár lety 
našeho života, kdy se obdobně dlouhý úsek dá vměst-
nat do jedné jediné hodiny.“11

* Lustrum – označení pětiletého období z dob Římské říše – pozn. 
red.
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Přiblížení minulosti

Rád bych, abyste se na chvíli zamysleli a pokusili 
se odpovědět na to, ve kterém roce se odehrály násle-
dující události:

1. Letecké neštěstí u Lockerbie
2. Teroristický útok nervovým plynem v tokijském 

metru
3.  Pád Berlínské zdi
4.  Aféra presidenta Billa Clintona a Moniky 

Lewinské
5.  Smrt člena legendární skupiny Beatles ― Geor-

ge Harrisona
6.  Tragická smrt princezny Diany

Porovnejte si své odpovědi s odpověďmi v příloze 
2, a jak nejspíš většina z vás zjistí – za předpokladu, 
že jste dost staří na to, abyste si všechny výše uvede-
né události pamatovali – většině z nich jste přiřadili 
datum, které je mnohem blíž současnosti, než kdy se 
událost ve skutečnosti odehrála. Tento jev psychologo-
vé nazývají „přiblížení minulosti“ a znamená to sklon 
domnívat se, že k událostem došlo mnohem později 
než ve skutečnosti. Svatby, úmrtí a narození – pokud 
se ohlédneme zpátky, často nás udiví, kolik času už 
od nich a dalších významných událostí ve skutečnosti 
uteklo. Šokuje nás, když zjistíme, že už uplynuly čty-
ři roky od skonu našeho přítele, přestože jsme si byli 
téměř jisti, že se to stalo teprve předloni, nebo že na-
šemu synovci či neteři už je deset, i když se nám zdá, 
že jim nemůže být víc než tři nebo čtyři. Jak mi řekl 
jeden třiaosmdesátiletý muž: „Nikdy nedokážu správ-
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ně odhadnout, ve kterém roce se událost odehrála,  
a když se mě lidé ptají, kdy se ten či onen oženil nebo 
zemřel, vždycky jsem úplně vedle. Když kupříkladu 
odpovím, že to stalo před dvěma lety, ukáže se, že už 
je to pět let. Řeknu šest měsíců a ony už jsou to dva 
roky.“ Stejné pravidlo platí i pro události národního 
či mezinárodního charakteru jako například události 
ve výše uvedeném seznamu. Výzkumy prokázaly, že 
lidé mají tendenci přiřazovat událostem aktuálnější 
datum.12 Snad je tomu tak proto, že čím víc stárne-
me, tím rychleji nám čas utíká; měsíc co měsíc, rok  
od roku rychleji. Nepřipadá nám to jako čtyři roky, 
ať už jsme přišli o přítele, přivítali nového člena ro-
diny či zaznamenali úmrtí významné osobnosti, pro-
tože během oněch čtyř let nám čas uběhl tak rych-
le, že jsme si to vůbec neuvědomili. V dospělosti se 
nám rovněž zvyšuje vnímavost ve vztahu k minulosti  
a budoucnosti. Naše schopnost uvažovat a přemýšlet 
racionálněji znamená, že minulost a budoucnost pro 
nás začínají být stejně důležité jako přítomnost. Děti 
žijí přítomností (tady a teď) – nestarají se o to, jestli 
se skamarádí s ostatními dětmi na oslavě narozenin,  
na kterou jdou příští týden, a nerozebírají, co se jim 
přihodilo minulý týden ve školce. Místo toho naplno 
prožívají přítomnost, zcela se oddají činnosti, kterou 
se právě zabývají, a plně se věnují prozkoumávání 
jevů, věcí i předmětů, jimiž jsou obklopeny. V do-
spělosti si v myslích vytváříme falešnou realitu na-
místo toho, abychom ji prožívali ve skutečném světě  
a v přítomném okamžiku. Až příliš mnoho času tráví-
me přemítáním o budoucnosti a minulosti, což nás od-
daluje přítomné chvíli. Jak napsal Blaise Pascal před 
více než 350 lety: „Jsme tak nerozumní, že bloumá-
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me v myšlenkách časem, jenž nám nenáleží, namísto 
toho, abychom přemýšleli o tom jediném, který nám 
skutečně patří. 13“

Zatímco se spirála času s každou otáčkou zrychluje, 
a zkracuje tím každý časový úsek tak, že roky plynou 
jako měsíce a desetiletí uteče jako pouhých pár let, my 
postupně spějeme k oné pomyslné hranici středního 
věku, kdy čas začne ukrajovat naše dny s tak hrozivou 
neúprosností, že se začnou chýlit ke svému konci ještě 
dřív, než se rozhodneme, jak s nimi vlastně chceme 
naložit. Jedna devětasedmdesátiletá žena, se kterou 
jsem hovořil, uvedla: „Vím, že jsem stará a že mám  
za sebou dlouhý život, ale vůbec si tak nepřipadám, 
protože posledních dvacet let uteklo neskutečně rych-
le.“


