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Úvod
Možno si už zachytil na Pintereste či Instagrame fotky krásne vyplnených  

diárov. Umelecky vytieňované obrázky, nápadité stránky s názvami mesiacov 

či komplexné týždenné prehľady a denné zoznamy úloh. 

Bullet Journal? BuJo? To sú tie diáre s bodkovanými stranami? 
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O čo ide? A prečo stojí tento trend za tvoju pozornosť? 

Milióny používateľov metódy na celom svete na ňu nedajú dopustiť.

Ale možno máš pocit, podobne ako som mala kedysi ja, že to nebude celkom 

pre teba, lebo predsa len s tým tvojím kreslením to nie je extra sláva. 

Nemusíš sa báť, nebudem sa z teba v tomto ebooku snažiť urobiť druhého 

Michelangela, Picassa či Herringa, ani najnovšiu hviezdu Pinterestu. ;-)

Ibaže by to bolo tvojím cieľom, ktorý vďaka metóde Bullet Journal chceš  

dosiahnuť.

Znie to ako niečo, čo chceš vyskúšať?

Tak poď s nami objaviť metódu Bullet Journal! 

Pretože presne o tom metóda je:

Pretože, ak lepšie spoznáme sami seba, budeme si vedieť aj v hlučnej dobe 

plnej informácií vybrať to podstatné. A dosiahnúť ciele, ktoré nám urobia 

radosť, pretože nám budú dávať skutočný zmysel.

Cez zapisovanie si vlastných myšlienok, pocitov, úloh a plánov nás učí byť 
bližšie k sebe samým. A plniť si naše sny.
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Ako vznikla metóda 
Bullet Journal?

Aj keď zdieľanie skúseností, nápadov a inšpirácií je jednou z vecí, ktorá spája 

komunitu miliónov používateľov tejto metódy po celom svete, BuJo nie je len 

hit Pinterestu a Instagramu posledných rokov.

Autorom metódy Bullet Journal je americký spisovateľ a dizajnér digitálnych 

produktov, Ryder Caroll. Vynašiel metódu ešte v deväťdesiatych rokoch, keď 

sa snažil napriek svojim poruchám v učení „dobehnúť“ spolužiakov.

Názov Bullet Journal, teda v doslovnom preklade akýsi „diár s odrážkami“ 

vychádza z jednoduchého pravidla a to znie: Píš v odrážkach!

To znamená, že sa nemusíš trápiť veľkými písmenami, bodkami, čiarkami či 

inými gramatickými pravidlami. Píšeš krátko, stručne, rýchlo a hlavne podľa 

seba – diár má totiž slúžiť tebe a nie ty jemu!

Aha, takže táto metóda nie je len o „peknom kreslení“ a veľkých  
nadpisoch? O čom teda je?

Základnými piliermi metódy sú systém a prax.

Systém sa skladá z niekoľkých často používaných tzv. súborov a množstva  

menej používaných, t.j. príležitostných zoznamov či kolekcií. Prax, to je už 

samotné zapisovanie a pravidelná revízia zapísaného.

Ale začnime pekne po poriadku, od systému.
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Základy metódy  
Bullet Journal: Systém

Index 

Každý správny Bulleťák začína Indexom. Môžeš si ho predstaviť podobne ako 

obsah knihy. Ibaže tvoja kniha = tvoj nový Bulleťák je nateraz prázdny a rovnako 

aj index. Všetky stránky Bulleťáka sú však očíslované. Môžeš si teda postupne 

pri vytváraní nových stránok, súborov a kolekcií tie najdôležitejšie zapísať do 

indexu. Vďaka tomu neskôr v Bulleťáku ľahko nájdeš to najdôležitejšie.

Systém sa skladá z niekoľkých často používaných tzv. súborov a množstva 

menej používaných, t.j. príležitostných zoznamov či kolekcií. Poďme sa spolu 

pozrieť na tie najpoužívanejšie: 
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Slúži na tvoj pohľad do budúcnosti a zapisovanie všetkého podstatného, čo 

by sa v danom časovom úseku malo udiať. Môžeš si napríklad pripraviť výhľad 

na celý rok, na aký si zvyknutý z iných kalendárov. Označíš si tam narodeniny 

a meniny kamarátov či veľké oslavy, svadby a návštevy lekárov. Výhľad môže 

byť aj na kratšie obdobie, napríklad polrok či štvrťrok a umožní ti plánovanie 

aktivít, projektov či úloh, ktoré si vyžadujú viac ako len najbližší mesiac. 
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Najznámejší súbor, ktorý už videl na Instagrame azda každý. Pomáha ti držať  

si prehľad nad bežnými aj výnimočnými udalosťami tvojich dní. 

Chceš začať viac cvičiť, meditovať či sledovať západy slnka? Hľadáš cez denné 

písanie novú inšpiráciu? Mesačný prehľad ti pomôže naplánované zvyky uviesť 

do praxe.

Máš rozpracované projekty v práci, nedokončený online kurz a rozčítanú  

knižku? Urči si priority na tento mesiac a ostatné načas vyhoď z hlavy!

Zd
ro

j: 
@

bu
jo

by
de

ni
sa



8 Veronika Švec Báthoryová x Žurnál

Týždenný prehľad

Tvoj týždeň v kocke. Môžeš ho zmestiť na stranu, alebo rozpísať na dve.  

Dni môžeš mať vertikálne ako stĺpce či horizontálne v riadkoch. Tento prehľad 

ti pomôže s plánovaním projektov, stretnutí či aktivít podľa rozvrhu v škole. 

Môžeš ho využiť na zapísanie úloh, ktoré potrebuješ spraviť v konkrétny  

deň, pripomienku narodenín/menín, na zápis stretnutia či termínov u lekára, 

kaderníčky atď. 

Nezabudni doň nazrieť každé ráno pri plánovaní dňa, aby si na nič dôležité 

nezabudol.
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Denný prehľad /Denník

Tu naplno zažiješ flexibilitu, ktorú ti žiadny diár doteraz nevedel dať. 

Máš dnes viac stretnutí ako zvyčajne a k tomu kopu drobností na vybavenie 

v meste? V sobotu len oddychuješ a nepotrebuješ nič zapisovať? 

Je tvoj Bulleťák parťákom na porady, cesty aj vzdelávanie? Pýtaš sa, kde tam 

vopchať všetky tie poznámky? 

Žiadny problém! Denný prehľad totiž môže zabrať 3 riadky, ale aj dve stra-

ny. Je to na tebe. Jednoducho napíšeš nový dátum a pokračuješ tam, kde si 

naposledy skončil. Žiadne nepopísané stránky, keď si stručný ani chýbajúci 

riadok, keď máš chuť sa rozpísať.
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Príležitostné zoznamy

Bulleťák by sa ideálne mal stať tvojím parťákom na dlhý čas. Preto je pochopi-

teľné, že tvoje potreby sa menia. Občas potrebuješ rozplánovať väčší projekt, 

inokedy sledovať svoje výdavky či stravovanie. Na všetky špecifické potreby 

slúžia vlastné zoznamy. 

Medzi najpoužívanejšie patria: Denník vďačnosti, sledovanie návykov, zoznam 

prečítaných kníh či obľúbených filmov, záznam o výdavkoch, či rozpočet na 

dovolenku.

Zoznam prečítaných kníh od @veroivanova17
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Ciele na rok 2021 od @veroivanova17

Checklist pred narodením bábätka a nápady na darčeky od @bujobydenisa
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Ak s metódou ešte len začínaš, vlastnými zoznamami sa vôbec nemusíš zao-

berať. Postačí, ak si na začiatok osvojíš 5 základných súborov, ktoré som ti 

predstavila v úvode tejto kapitoly: Index, Výhľad, Mesačný prehľad, Týždenný 

prehľad a Denný záznam. 

A teraz sa poďme pozrieť na to, ako ich využiť v praxi!

Pozor však na to, aby si neskĺzol k zbytočným zoznamom, kde dizajn prevažuje 

nad obsahom. 

Záleží hlavne na tom, ako daný zoznam dokáže pomôcť naplniť tvoj  
vytýčený cieľ. 

Inšpiruj sa v komunite 

používateľov metódy, 

aké zoznamy využívajú. 

Sledovanie návykov (cvičenia) od @by_lubbka
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Základy metódy 
Bullet Journal: Prax
Vráťme sa ešte na chvíľku k tým odrážkam...

Ako na Rýchle poznámky?

Ako iste vieš z Wordu: odrážky nemusíš označovať len pomlčkami. 

Ak si vopred premyslíš legendu /alebo použiješ túto používateľmi odskúšanú/, 

budeš písať svoje poznámky oveľa rýchlejšie. 

Okrem toho, ich budeš čítať oveľa rýchlejšie. Pretože, na prvý pohľad vidíš,  

čo znamenajú:

Skvelé! Ak už vieš rýchlo zachytávať svoje poznámky, nápady a úlohy, odteraz 

bude všetko ľahšie: 
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1. Začni ranným plánovaním. 

Máš po zobudení plnú hlavu myšlienok? Valia sa na teba pracovné úlohy zo 

všetkých strán? Toto je tvoj čas zapísať si ich, urobiť si poriadok a naplánovať 

si, čo dnes určite musíš stihnúť. Nezabudni nazrieť do mesačného a týždenné-

ho prehľadu, aby ti neunikli žiadne vopred naplánované úlohy či stretnutia. 
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2. Pracuj s Bulleťákom počas celého dňa.

Základom tvojho Bulleťáka bude denný záznam. Nie je to len kalendár so 

zoznamom stretnutí či úloh, je to tvoj priestor na zapísanie nových nápadov, 

poznámok z pracovných porád či pocitov zo stretnutia s kamarátmi. Využi ho!

Stalo sa niečo výnimočné, čo si chceš zapamätať alebo naopak riešiš vnútorný problém, kto-

rý by si len ťažko opísal jednou vetou? Žiadny problém! Označ poznámku namiesto mínuska 

pluskom (+) a rozpíš si nižšie, čokoľvek, čo ti k téme napadne.

Zd
ro

j: 
@

ca
th

yp
ho

to



16 Veronika Švec Báthoryová x Žurnál

3. Nájdi si čas na rýchlu reflexiu dňa. 

Večer je čas zhodnotiť si deň a dovoliť si vypnúť. Označ si hotové úlohy  

krížikom, dopíš, čo si počas dňa nestihol a vyčiarkni, čo už nie je podstatné. 

Nezabudni na vďačnosť: 

Čo sa ti dnes podarilo? 

Čo ťa potešilo? Aká 

maličkosť ti dnes vyča-

rila úsmev na tvári? 
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4. Naplánuj si nastávajúci mesiac/týždeň

V tomto kroku každému vyhovuje niečo iné. Možno si zatiaľ nevieš predstaviť 

ani plánovanie na viac než pár dni dopredu, v tom prípade odporúčam začať 

s týždennými prehľadmi. Ak si však už na dlhodobejšie plánovanie zvyknutý 

alebo si neplánuješ príliš veľa aktivít, poslúži ti mesačný prehľad. 

Nasledujúci opis je pripravený pre mesačné plánovanie, ale veľmi ľahko ho 

upravíš aj na to týždenné:

Nazri do tvojho budúceho výhľadu a prepíš si všetky úlohy, ktoré sú aktuálne 

na najbližší mesiac. Pridaj akčné kroky, ktoré ťa posunú v dlhodobých cieľoch 

a vytvor si priestor pre väčší kontext s mesačnou reflexiou.

Prebehni si svoje denné zápisky za posledný mesiac. Čo si sa naučil? Za čo si 

vo svojom živote vďačný? Čo sa ti darí? A naopak: v čom sa v ďalšom mesiaci 

zlepšíš? 

Ktoré úlohy zostali nesplnené? Prečo? Sú ešte stále aktuálne? Čo by stalo,  

ak by si ich skrátka nesplnil? 

Ak sú úlohy stále aktuálne presuň ich do nového mesiaca.

Ak niečo nestojí za pár sekúnd, kým to prepíšeš v tvojom Bulleťáku, stojí 
to za to, aby si venoval čas splneniu?
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5. Ročná migrácia/migrácia do nového Bulleťáka

Nový Bulleťák = nová príležitosť rozhodnúť sa, kam chceš v živote ďalej  

smerovať. Venuj dostatok pozornosti tvojmu indexu. Aké súbory si využíval 

najčastejšie? Ktoré z nich ti skutočne slúžili a v ktorých chceš pokračovať? 

Možno zoznam prečítaných kníh na nič nevyužívaš a len by si ho zbytočne 

prepisoval. V tom prípade ho nechaj v starom Bulleťáku. Ak ti neskôr začne 

chýbať, vždy ho môžeš doplniť.

V týchto kapitolách som ťa previedla naozaj stručnými základmi metódy 
Bullet Journal. Mal by si vedieť presne toľko, aby si mohol vziať pero a zá-
pisník a začať skúšať. Pre podrobnejšiu orientáciu v metóde odporúčam 
knihu Rydera Carolla: Metóda Bullet Journal, ktorá vyšla aj v slovenčine 
a češtine a môžeš si ju kúpiť u nás v Brote. 

Ak patríš k aktívnym Žurnálistom (a máš náš Ročník alebo Polročník), preskoč na kapitolu č. 5. 

Zozbierala som tam pre teba tie najužitočnejšie tipy, ktoré ti pomôžu výhody metódy bullet 

journal zapracovať rovno do tvojho obľúbeného Žurnálu. 

Ak svoj obľúbený diár ešte nemáš, ale chuť začať ti nechýba, preskoč rovno na kapitolu č. 6, 

kde sa dozvieš všetko, čo budeš na začiatok potrebovať. 
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https://brot.sk/collections/1st-release-collection/products/metoda-bullet-journal
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Ako môžem využiť  
BuJo v mojom Žurnáli? 
Keďže metóda Bullet Journal je jednou z tých, ktoré nás inšpirovali pri prvom 

návrhu Žurnálov, základné princípy sú obsiahnuté už v samotnom Žurnáli a pre-

to ti naše cvičenia „nabehnutie“ na BuJo významne uľahčia. 

Výhľad

Dvojdňová výzva ako známy habit tracker

Keď sa zasnívaš v Desaťročnici, nasledujú obľúbené cvičenia Päťročnica  

a Ročnica (alebo Polročnica). Môžeš ich využiť podobne ako výhľad a zapísať  

si všetky úlohy a projekty, ktoré chceš v tomto období stihnúť. 

Snažíš sa jesť menej cukru, viac behať či chodiť skôr spať? Využi titulnú sivú 

stranu každého mesiaca na sledovanie tvojich návykov (v angl. habit tracker). 

A ak ti táto strana nebude stačiť, máme pre teba špeciálnu Vkladačku – Zvykár.

Odporúčam pracovať aj s Kalendáriom, kde si môžeš zapísať všetky udalosti, ktoré sú naplá-

nované na konkrétny dátum. 

https://madebythe.sk/collections/zurnal-vkladacky/products/zvykar
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Legenda pre rýchle poznámky

Mesačný a týždenný prehľad

Jednou z hlavných výhod BuJo metódy je, že ti umožňuje písať rýchlo a efek-

tívne. Využi pravidlá rýchlych poznámok aj vo svojom Žurnáli. Inšpirovať sa 

môžeš touto legendou: 

Využi princípy BuJo pri vypĺňaní Mesačnice a Pondele. Alebo nasleduj svoj 

overený postup, ak už nejaký máš zaužívaný. 

Aj v prípade Žurnálu platí, že Žurnál by mal slúžiť tebe a nie ty jemu.
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Neboj sa prázdnej strany! 

Žurnál by mal slúžiť nielen na tvoje tudúčka a poznámky, ale je to predovšet-

kým tvoj priestor pre teba. 

Využi prázdne strany kreatívne – neboj sa malých obrázkov (pokojne aj čmára-

níc), nálepiek, fotiek či pohľadníc. 

Zachyť to, čo sa ti v živote deje.

Pri migrácii do nového Žurnálu, tak budeš mať svoj uplynulý rok (alebo polrok) 

ako na dlani.
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Čo budem potrebovať 
na začiatok?

1. krok: Cvičenie Duševný inventár 

Polož si papier A4 na šírku a rozdeľ ho na 3 stĺpce: 

 • pracujem na

 • mal by som pracovať na

 • chcel by som pracovať na

Venuj tomuto cvičeniu dostatok času a zapíš si všetky úlohy, projekty a myš-

lienky, ktoré ti víria hlavou. Pokiaľ si so zoznamom spokojný, môžeš sa pustiť  

do triedenia: 

Pýtaj sa na každú položku jednotlivo: 

 1. Záleží mi na tomto? (alebo niekomu z mojich blízkych?) 

 2. Je to dôležité? (pracovné záležitosti, dane, nájomné a pod.)

Ak na obe otázky odpovieš nie, táto položka môže ísť pokojne zo zoznamu 

von. Hneď ju vyškrtni. Tak ti ostanú na zozname len veci, ktoré musíš robiť 

(povinnosti) a veci, ktoré chceš robiť (ciele).

Papier a pero.

Vážne. 

To je všetko. 

Ak máš chuť BuJo vyskúšať hneď a zaraz, nič ti nebráni. 

Verím, že jedna „á-štvorka“ a píšuce pero sa u teba nájde, aj keď žiješ  

plne digitálne.

V troch krokoch ťa prevediem tým, ako začať.
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2. krok: Kúp si zápisník, ktorý ti bude robiť radosť.

3. krok: Vytvor si v Bulleťáku základné súbory

Teraz je čas nájsť ten pravý zápisník pre teba. Skoč do najbližšieho papierníc-

tva či kníhkupectva alebo sa zastav u nás v Brote a vyber si svojho favorita. 

A pokiaľ sa ti nechce nikam chodiť, objednaj si rovno náš Bulleťák, s ktorým si 

v úvode ešte aj preopakuješ základy metódy. 

Možno premýšľaš, či by tieto dva kroky nemali byť vymenené. Duševný inven-

tár predsa môžeš písať už aj do svojho nového zápisníka. 

Za týmto poradím je však zámer samotného autora, Rydera Carolla, ktorý 

upozorňuje, že do tvojho Bulleťáka patrí len to, čo patrí do tvojho života. Ke-

ďže po spísaní duševného inventára ešte množstvo nepotrebných vecí vyškrt-

neš, do Bulleťáka si už zapíšeš len tie, ktoré naozaj stoja za tvoju pozornosť.

Priprav si na dvojstránku Výhľad do budúcnosti.

Rozpíš si také časové obdobie, aby sa ti doň zmestili všetky úlohy, ktoré máš 

vo svojom duševnom inventári. Pokiaľ tam máš svadbu kamošky, ktorá bude 

o polroka a zubárku, ktorá bude o mesiac, môžeš dvojstránku rozdeliť naprí-

klad takto. Do príslušných častí potom zapíšeš úlohy a udalosti podľa toho, 

kam patria.

Nezabudni si číslo stránky s výhľadom zapísať aj do indexu. 

https://brot.sk/
https://madebythe.sk/products/bulletak
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Priprav si Mesačný prehľad na najbližší mesiac.

Vľavo si rozpíš pod seba dátumy a dni v danom mesiaci, aby si získal „kalendá-

rový“ prehľad. K jednotlivým dňom môžeš počas mesiaca zapisovať dôležité 

udalosti či termíny na splnenie úloh. 

Pravú stránku využi na zoznam úloh z tvojho duševného inventára. Nezabudni, 

že ak danú úlohu nemôžeš splniť v tomto mesiaci, patrí do výhľadu.

Na novú stránku zapíš dnešný dátum a píš, čo potrebuješ.

Začni pokojne úlohami z duševného inventára, ktoré musíš splniť čo najskôr. 

Alebo si napíš o tvojich pocitoch, ktoré v tebe cvičenie vyvolalo. Nezabudni 

využívať pravidlá Rýchlych poznámok, aby si neskôr ľahko našiel to podstatné. 

Tvoje prvé stránky sú zapísané a ďalej môžeš svoju prácu s Bulleťákom už len 

vylepšovať! Vráť sa k mojim tipom z kapitoly č. 2, prečítaj si knihu R. Carolla 

alebo si vyhľadaj tipy používateľov z komunity #bulletjournal. 

(Odporúčam hashtag využiť na vyhľadávanie príspevkov na Instagrame  

či Pintereste.) 

A aby si po inšpiráciu nemusel chodiť ďaleko, nazri do poslednej kapitoly  

nášho ebooku, kde nájdeš pár príkladov, ako #bujo využívajú naši Žurnálisti.

https://brot.sk/collections/1st-release-collection/products/metoda-bullet-journal
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Skúsenosti  
„BuJo“ Žurnálistov

Chceš, aby na tomto mieste bola aj tvoja skúsenosť?

Napíš nám v skupine zurnal.sk/zurnalisti, ako používaš metódu Bullet Jorunal 

ty a v ďalšej verzii ebooku ju prinesieme aj ostatným čitateľom.

Dám na papier svoje myšlienky, pretriedim si hlavu, 

naplánujem deň a s kľudom sa venujem potrebným 

veciam.

”
Denisa

BuJo mi poskytovalo možnosť nestratiť prehľad nielen 

v úlohách, ale aj v prioritách. V kombinácií s vybranými 

princípmi GTD to je naozaj silný nástroj.

”
Miloš

”Veľmi ma nadchla myšlienka, že si nakreslím svoj vlastný 

diár, budem si sledovať môj zúfalý pitný režim, počet 

krokov, aj čo som za deň urobila. 

Ľubica

”Od začiatku roka 2022 som si stanovila, že budem začínať 

ráno od seba - zapíšem si svoje myšlienky, zodpoviem pár 

meditačných otázok. A po troch mesiacoch aktívneho 

používania, môžem povedať, že to funguje!

Veronika

https://madebythe.sk/blogs/zurnalik/zurnalisti
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1. Začni. 
Nečakaj príliš dlho, kým nájdeš ideálny postup a systém. 

2. Nezabudni na index. 
Vďaka nemu nikdy nestratíš prehľad o svojich zápiskoch. 

3. Nepodceňuj plánovanie. 
Pracuj s budúcim výhľadom a mesačným prehľadom. 

4. Nauč sa robiť bleskový zápis. 
Urči si symboly a buď konzistentný v ich dodržiavaní. 

5. Nepleť si efektívnosť s efektnosťou. 
Nemusíš vytvárať umelecké diela, ide o funkčnosť. 

6. Inšpiruj sa. 
Nevymýšľaj koleso, sleduj, ako sa BuJo venujú ostatní. 

7. Nebuď perfekcionista. 
Symboly a ťahy perom či ceruzkou nemusia byť dokonalé. 

8. Prispôsob si ho. 
Bulleťák je tvoj, využi ho tak, aby ti bol nápomocný. 

9. Neboj sa farieb. 
Rôznorodosť farieb pozitívne stimuluje ľudský mozog. 

10. Konzistentnosť. 
Nevzdávaj to, keď prvotné nadšenie vyprchá.

Desatoro BUJO
Ak sa rozhodneš do metódy pustiť s našim Bulleťákom, privíta ťa hneď na za-

čiatku Desatoro BUJO. Ak náhodou nie, prinášame ti ho aj tu v závere ebooku.

Desatoro ti pomôže s metódou bullet journal nielen začať, ale pri nej aj vydržať.
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Text: Veronika Švec Báthoryová

Viac ako 4 roky som nadšenou používateľkou Žurnálu a od roku 2021 pomáham 

chalanom z madebythe: šíriť Žurnál metódu a tipy na efektívne plánovanie času. 

V práci som manažérkou, ktorá vedie tím 15 ľudí s dôrazom na osobnú  a tímovú 

efektivitu. Vo voľnom čase čítam knihy o produktivite, vedomom využívaní času 

a dlhodobom plánovaní. Rada tieto tipy zdieľam v článkoch, na stretnutiach 

menších skupiniek Žurnálistov alebo pri osobných konzultáciách. 
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