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Abstrakt  

Bakalářská práce analyzuje a hodnotí Soustavu řízení Baťa v konkrétních podmínkách firemní 

praxe. Cílem je porovnání, vymezení a objasnění významů principů Soustavy řízení Baťa a 

společenské odpovědnosti organizací ve firemní praxi.  

 

První část je teoretická, kde jsou definovány pojmy Baťova soustava řízení a společenská 

odpovědnost organizací s akcentem na sociální oblast. V praktické části je vyhodnocena 

motivace zaměstnanců, která byla zjištěna na základě dotazníkového šetření.  V závěru jsou 

prezentovány doporučení a návrhy na zlepšení. 

 

Klíčová slova:  

Soustava řízení Baťa; společenská odpovědnost organizací; sociální oblast; motivace. 

 

 

Abstract  

This bachelor’s thesis analyses and evaluates the Bata management system within a specific 

company environment. The aim is the comparison, definition and clarification of the concept 

of the Bata management system principles and the corporate responsibility in corporate 

practice.  

 

The first theoretical part defines the concept of the Bata business scheme and Corporate 

Social Responsibility with an accent on the social sphere. There is an evaluation of the 

employees’ motivation in the practical part. The data was taken from a survey. In the 

conclusion there are improvement ideas presented, which are applied ideas for improvement 

that are used in different companies.  
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Bata management system; Corporate Social Responsibility; social sphere; motivation. 
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Úvod 
Každá organizace chce zvyšovat své zisky, zlepšovat své procesy, a to vše stále s výsledkem 

kvalitních výrobků a služeb. V dnešní době už není „život“ na pracovišti pouze o práci, ale 

také o tom, jak se na něm zaměstnanci cítí. Pracovní výkony značně ovlivňuje také to, 

s jakým vztahem k práci zaměstnanci do práce přichází (tzn. jak jsou motivovaní). 

 

Mnoho organizací si tuto skutečnost uvědomilo a přijalo potřebná opatření. Je však hodně 

firem, které se stále zajímají pouze o zvyšující zisky a starost o zaměstnance je vedlejší.  

 

Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila Soustavu řízení Baťa s akcentem na oblast 

společenské odpovědnosti organizací v konkrétní firmě. Cílem mé bakalářské práce bylo 

přiblížit jednu z nejkomplexnějších soustav v historii, a to Soustavu řízení Baťa, která 

nastavila principy péče o zaměstnance tak, jak ji používá dnešní management jakosti. Také se 

ve své práci budu zabývat tématem společenské odpovědnosti zaměstnanců s akcentem na 

sociální oblast, kde se blíže budu zabývat motivací. Na základě požadavků od konkrétní firmy 

jsem sestavila dotazník se zaměřením na motivaci zaměstnanců a provedla vyhodnocení 

s následným doporučením na případné zlepšení.  
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Teoretická část 

 

1 Soustava řízení Baťa v kontextu současných podnikových řízení 

 

Způsob dokumentace i prokazování shody v rámci současných individuálních systémů 

managementu tedy přímo nabízejí možnost integrace těchto systémů do jediného systému. Na 

základě vývoje požadavků na systémy managementu jakosti, ochrany životního prostředí a 

bezpečnosti se můžeme už dnes setkat s následujícími typy integrace: 

 

● Dodatečná integrace požadavků speciálních výrobních odvětví, kdy se jedná o 

dodatečné zapracování speciálních požadavků některých vybraných výrobních odvětví do již 

existujících systému managementu jakosti vytvořených podle standardů ISO řady 9000. 

 

ISO normy – soustava norem ISO se neustále rozvíjí a zdokonaluje a to jak z hlediska šíře 

oblastí, které postihuje, tak z hlediska snižování s jinými aspekty lidské činnosti, lidských 

potřeb a zájmů (bezpečnost, ochrana života a zdraví, ochrana životního a pracovního 

prostředí, ochrana a bezpečnost dat, společenská odpovědnost organizací aj.), které 

v současnosti již neleze opomíjet na žádné úrovni. [14] 

 

● Přirozená integrace zvláštních požadavků vybraných výrobních odvětví, kdy se jedná o 

realizaci speciálních požadavků výrobních odvětví, jejichž významní představitelé si tyto své 

požadavky postupně zakotvili do mezinárodně platných standardů (VDA, QS 9000, EAFQ a 

další), které musí být plně respektovány všemi dodavateli. 

 

● Integrované systémy managementu, které se postupně stávají nezbytnou pro zabezpečení 

synergického účinku tří individuálních systémů managementu. Jak už bylo zmíněno, jedná se 

o nejčastěji o integraci managementu jakosti (QMS), životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 

práce (OH/SMS). 

 

● Kompletní podniková integrace/celopodnikové řízení. Podnik je velmi často vysoce 

organizovaným, složitým systémem. Každý sebemenší výkyv a jakákoliv nestabilita se 
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výrazně projeví především v jakosti, následně pak často i v problémech ekologických a 

potažmo i v oblasti bezpečnosti práce. Souvislosti mezi jakostí, životním prostředím a 

bezpečností jsou tedy více než zřejmé. Nevyhovující jakost produkce, environmentální 

problémy, riziko havárií a pracovních úrazů mají ve své podstatě společnou příčinu, kterou je 

určitá míra neuspořádanosti, chaosu a náhodnosti. Proto je trvalou snahou tyto příčiny 

v podnikovém prostředí minimalizovat, a to především zaváděním co nejúčinnějších systémů 

managementu. Kvalitní systém řízení by měl organizovat, zjednodušovat, poskytovat jistou 

míru uspořádanosti a stability. Síla systémových přístupů zakotvená v mezinárodních 

standardech je proto již obecně uznávaná a její význam den ode dne roste i v podmínkách naší 

podnikové praxe.   

Komplexní podnikovou soustavu řízení tvoří: managementem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, risk management, systémy controllingu systém zajišťování nákladů v procesu 

systém IT atd., management znalostí, hodnotový management, oborové systémy 

managementu, management jakosti a environmentální management. [14] 

 

 
Obr. 1 Vývojová stádia podnikového managementu [14] 

 

 

Pro úspěšné zvládnutí integrovaného řízení všech podnikových procesů, vedoucích 

k excelenci, se doporučuje seznámit se s dosud nejspolehlivějším a nejkomplexnějším 

souhrnem úspěšného podnikání v současném moderním světě – Soustavou řízení Baťa. 

[15] 
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1.2 Základní principy SŘB 

Soustava řízení Baťa (SŘB) je soubor jednotlivých postupů, metod a praktik. Tomáš Baťa 

(více v datech viz příloha č. 1) byl bezesporu jedním z nejvýraznějších guru světového 

podnikání. Zakladatel, ve své době největší světové firmy na výrobu obuvi, byl nadmíru 

schopný manažer, organizátor, psycholog, vychovatel a výjimečný člověk, jehož dílo bylo 

v naší zemi po desetiletí zapomínáno, bývá mnohými autory označován za génia. Baťa nebyl 

jediný, kdo měl vliv na světovou proslulost firmy a vytváření manažerských metod 

označených v pozdější době „česká škola managementu“, neboť po smrti Tomáše Bati v roce 

1932 firmu řídil, a nutno podotknout, že také velmi úspěšně, jeho nevlastní bratr Jan Antonín. 

[17] 

SŘB dodnes slouží jako komplexní a spolehlivý souhrn zásad pro úspěšné podnikání. To, že 

funguje, je roky ověřena praxe a podle odborníků tvoří zásady podnikového řízení firmy Baťa 

základ nové školy řízení podniků. I dnes se v moderních systémech, pro které používáme 

názvy známé celému světu, objevují mnohé z metod, které zavedl Baťa, například: Toyota 

Systém, Just in time nebo třeba Rink Systém. Přitom jde o původní Baťův systém řízení 

výroby a organizace, který se postupně přizpůsobil současným podmínkám.  

Tomáš Baťa kladl důraz zejména na oblast pracovních sil a vztahů, která se dnes nazývá 

komplexní systém řízení a rozvoj lidských zdrojů. [2] 

 

V současnosti již celá řada společností uplatňuje v rámci svého řízení metody či prvky 

SŘB.  

 

Dnes můžeme bez nadsázky konstatovat, že Baťův systém řízení dodnes udivuje současný 

světový management, a to především svými integrujícími a komplexními přístupy (viz úvodní 

kapitola): 

 

●  SŘB je založena na rozhodujícím principu, že člověk, jeho schopnosti, dovednosti i tvůrčí 

iiiivybavenost, jinými slovy tzv. znalostní kapitál, jsou základní podobou kapitálu. 

● Efektivní využití všech pracovníků, včetně zvýšené samostatnosti v rozhodovacích 

iiiiprocesech, a přejímáním odpovědnosti.  

● Integrace rozvoje organizace s rozvojem regionu po stránce hospodářské, politické a 

iiiikulturní 

●  Dominující orientace na zákazníka jako hlavního tvůrce podnikové strategie. 
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●  Permanentní přejímání všech dostupných zkušeností, metod a praktik od všech nejlepších 

iiiiz celého světa 

●  Nekompromisní využití základních principů morálky a etiky jako hybných sil prosperující 

iiiifirmy, a také i celého podnikání (existence podnikové kultury). 

● Pochopení smysluplnosti ztotožnění kategorií vlastník a zaměstnanec ve všech jejích     

iiiiaspektech. [15] 

 
Obr. 2 Firma Baťa [11] 

1.2.1 Základní filozofie SŘB 

Na SŘB nelze pohlížet jako na jednotlivé principy, ale je nutné akceptovat ji jako celek. 

Současné firmy, ale také vydělávající instituce nalézají svou inspiraci mnohem raději 

v zahraničních modelech řízení, aniž by pátraly po původních základech těchto modelů.  

Mezi základní filozofii patří: 

1. Podnikání je službou životu. 

2. Práce je službou životu. 

3. Posláním podnikání je služba.  

4. Všichni účastníci musí mít zisk. [2] 
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1.2.2 Systém „Osm S“ 

Součástí národní kultury je a musí být i kultura podniková a podnikatelská. Každá země 

disponuje s celou škálou typů kulturního bohatství, jako jsou například: viditelné věci, jako 

budovy, katedrály a umělecká díla, ale i literatura, hudba, malířství, divadlo a film, obvykle 

dominují právě svou viditelností a přetrváváním. Existuje však bohatství méně viditelné, 

obsažené ve znalostech, schopnostech, chování a zkušenostech lidí. Podniky a podnikové 

prostředí o národní kultuře vypovídající více než katedrály: jsou totiž současné. Je jistě 

„nekulturní“, když jsou naše podniky nevýkonné, špatně řízené, nesloužící veřejnosti, špinavé 

a hlavně, když se v nich krade. Proto je potřeba se vrátit k soustavě řízení Baťa. Současné 

lidské znalosti a chování jsou pravou podstatou kultury národa. Soustava řízení Baťa je 

součástí naši kultury a je ponižující to nevidět.  

Baťův systém lze shrnout do několika základních rozměrů. Tyto rozměry se navzájem 

podmiňují a doplňují: tvoří systém. Baťova firma praktikovala systém Osmi S. („S“ vychází 

z českého názvu daného klíčového rozměru): 

 

1. Světová třída, neboli World class, srovnávání se s nejlepšími na světě, global 

benchmarking. Baťa byl bezesporu prvním „globálním podnikem“, prvním moderním 

podnikem, který považoval celý svět za svůj tržní prostor. Tvrdý benchmarking byl u Baťů od 

předchozích zaměstnanců vyžadován smluvně.  

 

2. Spolupráce vně i uvnitř podniku, podnikové sítě, strategické aliance, partnerství. Baťa 

pochopil, že konkurence musí být doplněna spoluprácí, aby se nezvrhla v podnikový 

„kanibalismus“. Všichni zaměstnanci firmy byli „spolupracovníci“. Jan Baťa dokonce napsal 

knihu s názvem Spolupráce, shrnující principy globální konkurence. Každý podnik je jen tak 

dobrý, jak dobrá je síť spolupráce, jíž je součástí. 

 

3. Sebeřízení, sebekontrola a sebevláda. Baťův podnik byl podnikem soukromým, ne 

podnikem veřejným, akciovým. Vlastnické funkce byly soustředěny na podnikové „insidery“, 

ne rozptýleny mezi tisíce vnějších, absentních DIKů. S Baťou se nespekulovalo na burze, 

Baťa nebyl na prodej a vlastnictví nebyla hra s kontrolními balíky akcií. Podniková strategie 

nebyla předmětem politických machinací a mocenských pučů. I podnik musí mít svoji 

„hrdost“. 

 



- 9 - 

 

4. Spoluúčast všech zaměstnanců na výsledcích práce samosprávných dílen. Bez spoluúčasti 

nelze vyžadovat spoluzodpovědnost za svěřené prostředky. Bez osobní zodpovědnosti všech 

zaměstnanců (hlavně manažerů a ředitelů) se ve veřejně vlastněném podniku bude krást, 

uplácet a lhát. 

 

5. Spoluvlastnictví: zodpovědnost vyplývá ne z „pocitu vlastnictví“, ale z vlastnictví samého. 

Zhodnocování lidského kapitálu, tj. lidských znalostí, je účelem zhodnocování kapitálu 

finančního, ne naopak. Každý zaměstnanec Baťa měl u podniku „konto“, ve vnitropodnikové 

bance, jako dodatek k normálnímu platu. Zde byly převáděny podíly na zisku a strhávány 

částky za škody podniku. I ředitel museí být finančně zodpovědný, jako byl Baťa. Tím se stal 

každý dělník kapitalistou. 

 

6. Samostatné řízení jednotlivých oddělení, obzvláště obchodních jednotek po celém světě 

bylo nutné. Baťova obchodní síť nebyla sítí najatých námezníků, ale sítí Francoise, tj. 

nezávislých obchodníků – podnikatelů, spojenými motivy konkurenceschopnosti a 

spolupráce. Jejich samostatnost byla předpokladem jejich zodpovědnosti. 

 

7. Společné podnikání: Baťův podnik byl „společností podnikatelů“. Podnikatel nemůže 

podnikat bez zákazníka. Zákazník dělá podnikatele a zákazníka – svého pana a vládce – musí 

podnikatel uspokojovat. Peníze jsou dobrým sluhou, ale velmi špatným pánem v podnikání. 

Každý zaměstnanec měl svého zákazníka, uvnitř i vně podniku.  

 

8. Soutěživost musí probíhat i uvnitř podniku: proto se u Baťů zveřejňují výsledky, pohrdá se 

tajnůstkářstvím a ustrašenectvím a pracuje se s otevřenými knihami. Kdo není 

konkurenceschopný, kdo nevykazuje výsledky, nemůže spolupracovat. Nekvalitní, 

neproduktivní práce se v podniku neprovádí: taková práce se dává těm, kteří ji umí lépe. 

(Dnes tomu někteří říkají „outsourcing“). Bez konkurence (schopnosti) není spolupráce a 

naopak.  

 

Všech „8S“ jsou principy prosté, průhledné a základní, vycházející ze zdravého „selského“ 

rozumu. Můžeme jim říkat také „osm selských rozumů“. Přesto je celá řada podniků nejen 

neprovozuje, ale snad je ani nezná. Podniky se řídí a jsou řízeny vším možným, jenom ne 

těmi svými „8S“. [15] 
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Obr. 3 Tomáš Baťa[11] 

 

1.3 Vybrané dílčí prvky SŘB 

Soustava řízení Baťa je široký pojem, proto jsou zde uvedeny pouze některé prvky, jimiž se 

dá charakterizovat: spokojený zákazník, služba veřejnosti, soutěživost, osobní odpovědnost, 

aktivizace a motivace, účast na zisku a ztrátě, efektivní využití dne, řízení a organizace 

výroby, příprava výroby, individuální mzda, týdenní vyúčtování, kalkulace, zkušenost 

pracovníků, kontrola kvality, výchova a vzdělání, reklama, spolupráce a komunikace. [5] 

 

„Náš zákazník – náš pán“ 
Tímto heslem bylo sledováno uspokojení co nejširšího okruhu spotřebitelů a v prodejnách 

firmy Baťa bylo považováno téměř za svaté. Bylo přísně respektováno a vedoucí, který by 

poškodil jméno firmy, by byl potrestán – citelně by to poznal na svém kontě, v krajním 

případě dokonce na ztrátě zaměstnání. Spokojený zákazník a služba veřejnosti se staly 

klíčovými prvky Baťovy soustavy řízení. 
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Samospráva dílen 
„Samospráva dílny jest nejen lacinější, ale také lepší. Nikdo nemůže tak dobře vědět, co mi 

v práci vadí, jako já to vím, konaje ji. I nejpečlivější šéf neodešel nikdy z práce, aby nebyl 

zapomněl něco vykonat. Samospráva bude tím lepší, čím přísněji bude výběr účastníku dílny, 

čím menší budou změny mezi nimi.“ 

Samospráva dílen byla zavedena v roce 1924 a stala se centrálním a obecně uznávaným 

prvkem a charakteristickým rysem Baťovy soustavy řízení. Smyslem tohoto opatření bylo 

zvýšení výkonu, zlepšení hospodaření s materiálem a snížení nákladů. Samospráva dílen byla 

posilována rozvojem plánování, v němž vrcholové vedení ukládalo jednotlivým oddělením 

úkoly, a to zejména v zisku, tedy v hospodářském výsledku.  

Práce celého závodu byla jistým řetězcem „zušlechťovacího řízení“, na jehož základě se stal 

závod sdružením mnoha set oddělení (například nákupní, prodejní kalkulační atd.), z nichž 

každé mělo značné možnosti iniciativy a hospodářskou samostatnost. Samostatnost 

jednotlivých oddělení se projevovala znaky typu:  

 

1. Každé oddělení mělo jednu vedoucí osobnost odpovědnou za práci, zisk a ztrátu oddělení.  

2. Každé oddělení mělo samostatný hospodářský účet zisku a ztráty s týdenním veřejným 

iiiivyúčtování. 

3. Účast zaměstnanců (mistrů a řady dělníků) na zisku dílny. 

4. Osobní odpovědnost každého oddělení za svou práci. 

5. Kolektivní úsilí celé dílny na provedení úkolu, na němž závisel zisk oddělení. 

 

Jednotlivá hospodářská střediska se navzájem chovala, jako samostatně hospodařící podniky 

kdy každé z nich nakupovalo, vyrábělo a prodávalo uvnitř podniku ve styku s jinými 

středisky. Tato skutečnost měla značný dopad na dosahování vysoké kvality výroby, 

snižování výrobních nákladů a plynulost jednotlivých dávek v daných etapách výrobního 

procesu.  

 

Zisk dílny ovlivňovaly zejména tyto faktory: 

- Opatrnost při práci. 

- Množství vyrobené obuvi.  

- Procento vadné a tedy vrácené obuvi. 

- Množství zaměstnaného pomocného personálu. 
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- Rozsah nutných oprav strojů. 

- Účast vedoucího dílny a některých spolupracovníků na zisku a ztrátě dílny. 

- Osobní odpovědnost každého pracovníka dílny za kvalitu své práce.  

- Kolektivní snaha všech pracovníků dílny odvést, co nejkvalitnější práci. 

- Každá dílna měla rozpisem určen výrobní úkol na denní plán, a to včetně finančních nákladů 

i na jeho splnění. 

- Dílny byly uspořádány převážně předmětně (polotovar, dílec na obuv, svršek a montáž 

naobuvi na pásech) ve standardních budovách. [5] 

 

Týdenní zúčtování 
Týdenní zúčtování mělo mimořádný význam pro vlastní organizaci práce a vedení podniku. 

Týdenním období nebyl kalendářní týden, ale etapa od čtvrtka do středy a u závodů, které 

byly umístěny mimo Zlín, od středy do úterý. Smyslem takového opatření byla skutečnost, že 

celé zúčtování včetně všech souhrnů bylo zpracováno v pátek do 12. hodin. Tak byly každý 

pátek známy finanční výsledky za celý koncern, včetně evropských zahraničních továren.  

 

Podobně, jako samospráva hospodářských dílen je i tento systém týdenního zúčtování velmi 

blízký požadavků normy ISO 9001:2000, které jsou kladeny na vedení.  

 

Technika týdenního zúčtování byla jednoduchá. Vedoucí dílny byl povinen vypracovat sám 

týdenní výkaz samosprávy své dílny. Pro celou skupinu dílen (správcovnu) byl jeden účetní, 

který kontroloval zúčtování dílen a sestavoval souhrn výsledků za celou skupinu. Výplata 

mezd a zúčtování se tedy prováděly týdně na základě odvedených celých plánů. 

 

Také podíl na zisku byl vyplácen jednou týdně, ale jen z poloviny. Druhá polovina byla 

dělníkovi připisována na jeho osobní účet vedený v podniku, ve vnitropodnikové bance, ale 

úročený na 10%. Vyúčtování bylo každý týden vyvěšeno k veřejnému posouzení.  

 

Mzda s podílem na zisku i ztrátě 
Účast na zisku i ztrátě byla zavedena ve firmě Baťa v roce 1924 s prohlášením, že se tato 

účast nezavádí snad z nějaké dobroty a srdce, ale v naději, že takovým opatřením bude 

dosaženo snížení výrobních nákladů.  
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Z hlediska vyplácení mezd bylo prováděno také písemné hodnocení režijních zaměstnanců, ve 

kterém byl hodnocen poměr pracovníka k firmě, jeho povahové vlastnosti, výkonnost a jeho 

vztahy k ostatním pracovníkům. Hodnocení musel daný pracovník podepsat. Těm, kteří měli 

mimořádně dobré pracovní výsledky a hodnocení byla přiznaná zvláštní odměna tzv. 

„novoročné“. Tuto odměnu navrhoval přímo nadřízený vedoucí pracovník a schvalovalo ji 

osobní oddělení a vedení koncernu. 

 

K zavedení účasti na zisku a ztrátě vedly Baťu technické zkušenosti, neboť došel k poznání, 

že dělníci, kteří kdysi dostávali pouze individuální akordní mzdu, tak mysleli výhradně ne 

svůj vlastní prospěch a nestarali se proto, provádějí – li svou práci tak, aby v ní mohl nejbližší 

následný dělník bez problému pokračovat. Smyslem zavedení účasti na zisku a ztrátě bylo 

tedy odstranění takových problémů. Vedle toho, byl individuální zájem jednotlivého dělníka 

nahrazen kolektivní odpovědností jednotlivých dílen. Průměrná hodnota účasti tvořila 20 – 

30% pevné mzdy. Následující schéma ukazuje průměrné rozdělení zisku dílny. [23] 

 

 

    Zisk dílny (oddělení) 

 

 

 

 

 

2/3 účasti na zisku    1/3 pokladna  
zaměstnanců dílny    tovární budovy 

 

 

●Amortizace, údržbě budov a strojů,     a     
a daně a pojištění; 
● Účast na zisku správce budovy 
noa jeho zástupce; 
● Pro správu závodů 

 
Obr. 4 Průměrné rozdělení zisku dílny [23] 
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Plnění denního plánu výroby 
Systém denních odváděcích plánů zajišťoval bezpečnost a plynulost výroby. Denní plán 

musel být vždy odváděn jako celek. Tak byla zabezpečena také snadná kontrola plnění 

denního plánu výroby. Vysokou výkonnost a nutnou rychlost pro splnění denního plánu 

zvládli pracovníci pomocí:  

- Rozdělení výrobního procesu na drobné dílčí jednoduché operace umožňovalo poměrně 

velmi rychlé zpracování. 

- Dělená pracovní doba od 7 do 12 a od 14 do 17 hodin umožňovala slabším pracovníkům 

ráno, v poledne a večer prodloužením pracovní doby stačit náročnému tempu. Práce u kruhu 

byla organizována tak, že v jistém rozsahu si mohl pracovník nadpracovat něco dopředu, 

případně dohnat zpoždění. Překračování zákonem stanovené pracovní doby bylo předmětem 

nejčastější kritiky baťovských pracovních metod. Při nedostatku pracovních příležitostí se 

zaměstnanci tomuto režimu celkem bez odporu podrobovali.  

 

Řízení a organizace výroby 
Baťa patřil ve své době k výjimečným podnikatelům, kteří rozpoznali, že vedoucí pracovník 

musí ovládat dvě složky: technickou znalost svého oboru a znalost základních lidských 

potřeb. Základem objevu Baťova výrobního systému byla jeho vrozená schopnost poznat a 

analyzovat jednotlivé složky výrobního procesu v jejich vztahu k využívání pracovní doby. 

Čas nevyužitý k proměně materiálu v konečný výrobek byl podle Tomáše Bati časem 

ztraceným. Ve výrobním procesu tak nebyly primárním kapitálem peníze, ale čas. Baťa dobře 

věděl, že peněžní úspora ve výrobních nákladech není možná bez snížení časových ztrát.  

 

Ve stálé snaze o snižování nákladů i zásob byla hlavní výroba firmy Baťa, tedy výroba obuvi, 

postupem času doplňována výrobou materiálů a polotovarů, které byly potřebné pro výrobu 

obuvi. Jednalo se například o zpracování kůží, výrobu obuvnické lepenky a lepenky na 

výrobu krabic na obuv, o výrobu obuvnického textilu, šněrovadel, lepidel, laků, krémů atd. 

Hlavní výroba byla dále rozšířena o výrobu produktů, které byly prodávány společně s obuví. 

Byly to například dámské punčochy, ponožky nebo napínáky do bot. Později byla do 

výrobního systému také začleněna výroba obuvnických strojů, zařízení pro výrobu obuvi a 

zařízení pro vybavení prodejen. Postupně došlo k dalšímu rozšiřování výroby o výrobu 

pneumatik, gumových hraček, umělých vláken, kovoobráběcích a pletacích strojů, jízdních 
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kol nebo letadel. Rozvoj činností firmy Baťa se vyznačoval typickou diverzifikací, která je 

dnes běžná velkých nadnárodních společností. 

 

Motivace pracovníků 
Motivační systém ve firmě Baťa lze popsat ve dvou rovinách. První lze označit za mzdový 

motivační systém, kdy byli spolupracovníci motivování výší mzdy v závislosti na odvedené 

práci. Druhou rovinu lze charakterizovat jako sociální motivační systém, kdy byli 

spolupracovníci motivováni jinými prostředky, než penězi. 

 

● Mzdový motivační systém 

Ve firmě Baťa se řídili heslem, že za dobrou práci je potřeba dobře zaplatit a za špatnou 

potrestat. Viz předchozí kapitola Mzda s podílem na zisku i ztrátě a Týdenní zúčtování. 

 

● Sociální motivační systém 

Byl tvořen řadou aktivit, které firma Baťa realizovala pro zajištění dobrých podmínek pro své 

zaměstnance. Postupnou realizací těchto aktivit firma Baťa vybudovala město Zlín. Byly to 

například: 

 

Bydlení 

První skupinu domků nechal Tomáš Baťa vystavět pro své zaměstnance v roce 1912. Dodnes 

se používá název „baťovské domky“. Standardní byl půldomek se třemi pokoji, kuchyní, 

sklepem a zahrádkou. Nájem činil 27 Kč za týden. Údržbu těchto domků zajišťovala 

údržbářská střediska, která vlastnila firma Baťa. V roce 1937, již za vedení Jana Antonína 

Bati počet domků činil zhruba 3000.  

 

Sportovní a kulturní zařízení 

Zaměstnanci firmy Baťa mohli, kromě návštěv muzea, výstavní síně, studijního ústavu 

využívat svůj volný čas také sportem, tím, že sportovali na sportovních zařízeních, které 

vlastnila firma Baťa. V roce 1932 bylo postaveno Velké kino, které v současnosti patří mezi 

největší kinosály v České republice. 
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Stravování 

Zaměstnancům byl umožněn cenově výhodný nákup v obchodním domě. V roce 1939 při 

výdělku zaměstnance 580 Kč týdně stál oběd 3,5 až 4 Kč. Ve všech jídelnách bylo zakázáno 

kouřit a nesměly se podávat alkoholické nápoje. 

 

Zdravotnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V roce 127 byla postavena Baťova nemocnice. Probíhala pravidelná lékařská vyšetření nově 

přijímaných i všech spolupracovníků. Zajištěny byly také preventivní lékařské prohlídky. 

Byla zřízena také zdravotnická matrika, v rámci, které byl pravidelnými prohlídkami sledován 

zdravotní stav všech zaměstnanců. Byla zajišťována prevence pracovních úrazů, v rámci které 

bylo zřízeno specializované středisko. 

 

Vzdělávání 

Firma Baťa vzdělávání velmi podporovala. Tomáš Baťa nebyl spokojen s výukou učňů, kteří 

se hlásili o práci, tak se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám podle svých 

představ. Mimo vzdělávání a výchovu vlastních zaměstnanců, v rámci Baťovy školy práce, 

podporovala také rozvoj jiných škol v regionu.  

 

Zajímavost 
Stalo se, že někdy spolupracovník nestihl dokončit svou denní práci v pátek do konce své 

pracovní doby, tedy do pěti hodin odpoledne. V sobotu ani v neděli se do práce nechodilo, 

(pouze výjimečně v sobotu, a to pouze dopoledne od sedmi do dvanácti hodin). Továrna byla 

pro spolupracovníky v sobotu i v neděli zavřená. Tento spolupracovník byl však natolik 

motivován mzdovými pravidly, že se kanálem dostal do továrny a do dílny, svou práci zde 

dokončil, aby splnil daný plán, a z továrny odešel opět kanálem. Představa, že nesplnění plánu 

by zapříčinilo snížení týdenní výplaty, byla pro tohoto spolupracovníka natolik silná, že raději 

volil cestu kanálem. Toto tvrzení potvrdili Pamětníci, absolventi Baťovi školy práce. [5] 
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Obr. 5 Reklama na boty od firmy Baťa [11] 

 

1.4 Model PERMANENET 

 Model PERMANENT je jednoduchý systém řízení podniku orientovaný na řízení výkonnosti 

na základě sledovaných parametrů. Obsahuje několik oblastí, ze kterých si každá firma zvolí 

ty, které jsou aktuálně relevantní pro zvýšení jeho výkonnosti již v prvních fázích 

implementace.  

Tento model vznikl na základě zkušeností z řady podniků. Best practice byly postaveny na 

koncepci, jejíž základy položila již Baťova soustava řízení, proto zde nalézáme mnoho 

podobných prvků. 
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Model PERMANENT se odlišuje tím, je výhradně orientován na výkonnost – výsledky, 

přičemž nástroje – způsob dosažení výsledků jsou řešeny v alternativách. Prioritní pro podnik 

je, zabývat se pouze prvky, které aktuálně potřebuje. Ostatními prvky se volitelně zabývá až 

po dosažení této kvalitativní změny měřené primárně přes finanční ukazatele. Zbývající prvky 

jsou následně implementovány taktéž s cílem následného zvýšení výkonnosti, nebo jsou 

z implementace úplně vypuštěny. [7] 

 
Obr. 6 Model PERMANENT [18] 

Principy modelu PERMANENT 

Následujících deset principů modelu PERMANENT se může stát páteří výstavby a rozvoje 

firem směrem k výsledkům a konkurenceschopnosti. Inspirací a podkladem pro určení 

principů byla Soustava řízení Baťa. 

1. Podnik funguje v globálním, nejen lokálním prostoru. 

2. Podnik je „továrnou na inovace“. 

3. Podnik je spjaty se svým regionem. 

4. Zaměstnanci jsou spolupodnikatelé a spolupracovníci ne „námezdníci“. 

5. Každý útvar, proces a jedinec musí přidávat hodnotu. Přídavná hodnota, ne zisk, je mírou     

iiiipodnikové (i národní) výkonnosti a konkurenceschopnosti. 

6. Znalosti jsou nejdůležitější formou kapitálu podniku i celé ekonomiky. 

7. Vzdělávání je úzce spjato s podnikovou praxí; podnikové vzdělávání je zodpovědností 

iiiipodniku. 

8. Podnikatelsky zaměřená univerzita neprodukuje absolventy, ale potenciál pro nové, 

iiiiiikonkurenceschopné firmy, v nichž jsou absolventi „zabaleni“. 

9. Správná, globální strategie je páteří podnikové činnosti. Rozhoduje akčnost a ne 

iiiiiideklarativnost. 

10. Služba veřejnosti a uspokojení zákazníka jsou cílem podnikání. [7] 

 

 



- 19 - 

 

1.5 Srovnání principů SŘB – TQM - QMS 

Porovnání SŘB s principy dle ISO či TQM, jednoznačně potvrzuje jedinečnost a komplexnost  

Baťova systému řízení (viz následující tabulka): 

Tab. 1 Srovnání principů [13, 15, 19] 

 
Principy Baťovy soustavy 

řízení 

Principy TQM podle EFQM 

Modelu excelence 2010 

Principy QMS podle 

ČSN EN ISO 

9001:2009 

1. 

Dominují orientace na 

zákazníka jako tvůrce 

podnikové strategie 

Vedení Orientace na zákazníka 

2. 
Člověk – vedení lidí 

základní formou kapitálu 
Strategie Vedení 

3. 
Efektivní využití všech 

pracovníků 
Lidé Angažování lidí 

4. Orientace na procesy Partnerství a zdroje Procesní přístup 

5. 
Integrace rozvoje podniku 

rozvojem regionu 
Procesy, produkty a služby 

Systémový přístup 

k managementu 

6. 

Flexibilita a inovativnost 

výrobních systémů jako 

základ konkurence na 

nejnáročnějších trzích 

Výsledky vzhledem 

k zákazníkům 
Kontinuální zlepšování 

7. 

Přejímání všech dostupných 

zkušeností, metod a praktik 

od těch nejlepších z celého 

světa 

Výsledky vzhledem 

k zaměstnancům 

Orientace na fakta při 

rozhodování 

8. Partnerství 
Výsledky vzhledem ke 

společnosti 

Vzájemná prospěšnost 

vztahů s dodavateli 

9. 

Kázeň, sebekázeň a 

nekompromisní využití 

základních principů morálky 

a etiky jako hybných sil 

úspěšného podnikání 

Klíčové výsledky  
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Srovnání nám ukazuje, že v principech TQM podle EFQM Modelu excelence již nechybí 

podnikatelská morálka a etika (jsou obsaženy v rámci CSR, viz kapitola níže). 

Celopodnikové řízení v pojetí SŘB znamená řízení na všech úrovních a na každém stupni ve 

vertikální a horizontální hladině. Celopodnikové řízení je komplexní, systémové a lidsky 

řečeno vychází z tzv. „selského rozumu“. Následující schéma ukazuje všechny významné 

prvky soustavy řízení Baťa. [2] 

 
 

Obr. 7 Baťova soustava řízení [2] 
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2 Společenská odpovědnost organizací a jednotlivců 
 

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je kontinuální 

závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se 

zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální 

komunity a společnosti jako celku. 

(World Business Council for Sustainable Development, 1997) [1, 4] 

 

Podle Zelené knihy Evropské unie je „Společenská odpovědnost organizací dobrovolného 

integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a 

interakcí s firemními stakeholders“. Tato stejně jako další definice, jsou záměrně 

formulovány hodně obecně, proto, aby vytvářely co nejširší prostor pro aplikaci zmíněného 

konceptu v praxi. [2, 3] 

 

CSR se vyvíjí od sedmdesátých let dvacátého století, ale až v posledních letech se stává 

předmětem pozornosti. Zájem projevují nejen samotné podniky, ale také vlády jednotlivých 

států, nadnárodních organizací a specializovaných nevládních organizací. [2, 4] 

  

Kdybychom chtěli co nejvíce zjednodušit a syntetizovat definiční vymezení společenské 

odpovědnosti organizací, které máme k dispozici, potom bychom mohli konstatovat, že CSR 

popisuje základní principy, které stanovují jak dobře a úspěšně podnikat, tzn., jak přinášet 

hodnoty celé společnosti a také jak nezatěžovat životní prostředí a současně se při všech 

svých podnikatelských aktivitách chovat slušně a korektně. [3] 
 
Role organizací se v posledních letech podstatně změnila. Lidé už nevnímají podniky jako 

producenty výrobků a poskytovatele služeb, jejichž hlavním cílem je maximalizace svého 

zisku. Aby byla organizace i v dnešním, zrychleném (globálním) světě dlouhodobě či trvale 

úspěšná, musí naplnit nová očekávání svého okolí. Jedním takovým je bezesporu odpovědné 

chování vůči celé společnosti, v níž působí. CSR zahrnuje všechny aktivity, které jsou nad 

rámec maximálních legitimních požadavků, stejně jako aktivity, jimiž organizace usilují o 

pochopení a uspokojování všech zainteresovaných stran ve společnosti (tzv. stakeholders).  
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Ačkoli je nejvýznamnějším cílem a podstatou CSR uspokojování potřeb všech 

zainteresovaných stran, není možné přehlédnout významný fakt, že je potřeba začít u sebe. 

Tím je myšleno u svých zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů, ale také u svých zákazníků. 

 

Etika, morálka a slušné chování jsou na prvních pohled pojmy spíše z psychologie než 

z oblasti jakosti, ale není tomu tak. V „neslušném, nečestném a neetickém“ prostředí musejí 

podniky věnovat velkou část své energie na odhalování a obranu před nekorektním jednáním 

svých partnerů. Současná kampaň za etické chování firem má tedy rovněž silný ekonomický 

podtext.  

 

Společensky odpovědné a etické chování firmy hraje důležitou roli v ekonomickém i 

společenském rozvoji země.  

 

Společenská odpovědnost a sociální program firmy nejsou, ovšem, nic nového, protože tato 

koncepce již byla praktikována Tomášem Baťou. Nebyla zaměřena jen na finální výrobek, 

zákazníka a rozšiřování trhu, ale také na dlouhodobý rozvoj firmy (zmíněno v předchozí 

kapitole). 

 

Společenská odpovědnost je tedy nejen cesta k morálnímu rozvoji, ale taktéž i 

k ekonomickému růstu firmy, ke zvyšování zisku, rozšiřování výroby, modernizaci strojního  

a technického vybavení, ke snižování nákladů a především k uspokojování všech 

zainteresovaných stran prostřednictvím loajálních, kvalifikovaných a motivovaných 

pracovníků a zároveň i cesta ke zvyšování důvěryhodnosti všech stakeholderů. [2] 

 

K prosazování zásad CSR lze vhodně využít i Modelu excelence EFQM, který má 

společenská odpovědnost organizací jako jeden z následujících principů:  

Excelentní organizace překonává rámec minimálních legislativních požadavků, ve kterých 

organizace působí a snaží se pochopit a reagovat na očekávání zainteresovaných stran ve 

společenství. [7] 

 

Na CSR by se mělo nahlížet jako na organizační rámec, který je trvale sledován a 

opakovaně prověřován proto, aby poskytoval účinnou orientaci vedení organizace jako 

reakci na neustále se měnící prostředí.  
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Pojmy 
Typickými pojmy pro základní vymezení CSR jsou například: korektní a etické podnikání, 

slušné chování k zaměstnancům, příjemná atmosféra na pracovišti, zdravé životní prostředí, 

přiměřený zisk, poctivé účetnictví, kázeň, slušnost, mravnost, zdravotní nezávadnost výrobků, 

udržitelný rozvoj, pomoc handicapovaným, slušné chování k zaměstnancům, poctivost, 

morálka, smysl pro fair play apod. [3, 7] 

Norma ISO/FDIS 26 000, vydaná oficiálně v únoru roku 2010 zahrnuje některé 

z následujících pojmů: 

Trvale udržitelný rozvoj (sustainable development) - je takový způsob vývoje, který 

uspokojuje vlastní potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací 

naplňovat jejich potřeby.  

Zainteresované strany (stakeholders) – jednotlivec nebo skupina, které mají vliv na chod 

organizace. 

Etické chování (ethical behaviour) – chování, které je v souladu s přijatými principy podle 

práva nebo dobré chování v kontextu jednotlivé situace a v souladu s mezinárodními 

normativy chování. 

Organizace (organization) – reálná jednotka s identifikovatelnými cíli a strukturou. 

Produkt (product) – předmět nebo látka (hmota), která je nabízená ke koupi nebo je součástí 

služby dané organizace. 

Životní prostředí (environment) – přírodní okolí, ve kterém organizace působí, včetně 

vzduchu, vodu, země, přírodních zdrojů, flóry, fauny, lidí a jejich vzájemné vztahy. 

Zákazník (customer) – organizace nebo jednotlivec kupující produkt nebo službu pro 

komerční nebo privátní účely.  

Odpovědnost (accountability) – odpovědnost organizace za její aktivity. [4] 

 

2.1 Společensky odpovědná firma 

V zásadě stačí, aby si organizace zodpověděla následujících pět základních otázek: 

●  Poskytuje kvalitní služby a výrobky a prodává je za přiměřenou cenu? 

●  Poskytuje služby a výrobky zdravotně nezávadné? 

●  Má v pořádku účetnictví? 

●  Jakým způsobem se chová ke svým zaměstnancům? 

●  Podílí se na ochraně životního prostředí, rozvoji komunity a pomáhá lidem v nouzi?  



- 24 - 

 

 

CSR tedy popisuje principy, které stanovují, jak dobře podnikat a zároveň společnosti něco 

přinášet. Společensky odpovědná firma se v rámci svých možností chová co nejlépe ke 

všem svým partnerům (i zainteresovaným stranám) a pomáhá těm, kteří to potřebují. 

[7] 

2.2 Očekávané výhody používání principů CSR 

V dnešní době jsme už svědky některých pozoruhodných výsledků, které nám jednoznačně 

dokazují, že ekologické a ekonomické cíle nemusí být ani zdaleka v diametrálním rozporu. 

Řada příkladů dokazuje, že odpovědný přístup a ochrana životního prostředí proti důsledkům 

ekonomické činnosti průmyslových systémů se v našem podnikatelském prostředí podstatně 

zlepšila.  

 

V následujícím seznamu jsou některé z očekávaných výhod využívání principů CSR: 

 

●  Větší přitažlivost pro investory (celá oblast společensky odpovědného investování), zvýšení 

iiihodnoty firmy (růst ceny akcií), přístup ke kapitálu 

●  Větší transparentnost, posílení důvěryhodnosti 

●  Dlouhodobá udržitelnost rozvoje firmy (vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku) 

●  Posílení firemní kultury 

●  Vytváření nových pracovních příležitostí zejména pro členy místní komunity 

●  Možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance 

●  Zvýšená loajalita zaměstnanců vůči vedení a jejich produktivita 

●  Budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu 

●iOdlišení od konkurence (konkurenční výhoda), větší potenciál rozlišení značky 

iiispotřebitelem 

●  Růst prodeje a věrnosti zákazníků 

●  Zvýšení hodnoty nehmotných aktiv – dobrého jména, hodnoty značky, kvality výrobků a 

iiiiislužeb, kvality managementu 

● iVytváření zázemí k bezproblémovému a úspěšnému komerčnímu fungování, dobré řízení 

iiiina základě správných informací o skutečném stavu firmy 

●  Příležitost pro inovace, učení se a kontinuální zlepšování firmy 
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●  Přímé úspory vyplývající z kvality vyráběných produktů a nabízených služeb, růst zisku, 

iiiizvýšení efektivity 

●  Snížené riziko bojkotů a stávek 

●  Zmenšení nákladu na risk management 

●  Přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí [3, 7] 

 

2.3 Základní oblasti společenské odpovědnosti 

Plně v kontextu, ale již konkrétněji, CSR spojují tři základní oblasti: ekonomická, 

sociální/etická a environmentální. Dále lze rozčlenit jejich externí a interní dimenzi, tzn., 

jak se tato filozofie projevuje uvnitř a vně podniku. [2] 

 

Organizace, která je odhodlaná ctít zásady CSR, by měla provádět kroky ve všech třech 

oblastech najednou. Třem pilířům odpovídají také tři charakteristiky triple-bottom-line, 

nebo-li strategie 3P (People, Planet, Profit), což znamená, že se podnik soustřeďuje nejen na 

ekonomický růst, ale také na environmentální a společenské aspekty své činnosti.  

Profit – zisk (ekonomická oblast) 

People – lidé (sociální oblast) 

Planet – planeta (ekologická oblast) [3] 

 
                                 Obr. 9 Pilíře CSR [vlastní zpracování, 16] 
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Tab. 2 Oblasti/cíle společenské odpovědnosti organizací [1, 3] 

Ekonomická oblast Sociální oblast Ekologická oblast 

● Kodex podnikatelského c 
ccchování firmy (etický 
kkkodex) 
● Transparentnost 
● Odmítnutí korupce 
● Vztahy s akcionáři a 
iiiinvestory 
● Chování k zákazníkům 
● Chování k dodavatelům 
● Chování k investorům 
● Ochrana duševního 
vivlastnictví 

●  Zdraví a bezpečnost 
zizaměstnanců 
●  Rozvoj lidského kapitálu a 
vivzdělávání zaměstnanců 
●  Vyváženost pracovního a 
iiiosobního života 
zizaměstnanců 
●  Firemní filantropie 
●  Rozmanitost na pracovišti 
●  Rovné příležitosti 
●  Zajištění rekvalifikace 
iipropouštěných 

●  Ekologická firemní 
pipolitika 
●  Materiály, přeprava, balení 
●  Užívání energie/vody 
●  Ochrana přírodních zdrojů 
●  Environmentální    
mimanagement 
●  Soulad s národními a 
mimezinárodními standardy 
●  Zmenšování negativních 
didopadů na životní prostředí 

 
 

 
 

        Obr. 10 Matice plnění závazků společenské odpovědnosti organizace [3] 
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2.3.1 Ekonomická oblast 

Základním principem existence podniku je generování zisku. V rámci požadavků CSR 

můžeme tuto podmínku posunout až ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních 

ekonomických výsledků. Taková firma je odpovědná vůči svým akcionářům, a tudíž odpovídá 

za rozvoj, budování dobrého jména, zodpovědné investování a inovace. Také je zřejmé, že 

podnik, který nedosahuje kladných hodnot, nemá dostatek financí na investování do 

společenské odpovědnosti. 

 

V dnešní době se organizace uvažující v globálním měřítku začínají oprošťovat od požadavku 

na maximalizaci zisku a spíše směřují k principu udržitelného rozvoje a v souvislosti s tím 

akceptují optimalizaci zisku. Finanční hledisko je také z nejčastějších argumentů proti 

zavedení všech principů CSR do podniku.  

 

Mnoho organizací již dnes přišlo na to, že kvalitní produkt nebo služba jim mohou přinést 

výrazné zlepšení ekonomických výsledků. Náklady na prevenci jsou vždy nižší než náklady 

na odstraňování již vzniklých problémů. Proto se společensky odpovědné organizaci sníží 

investice v oblasti risk managementu. Takový podnik je mnohem citlivější na případný 

vznik rizikových faktorů podnikání, umí je lépe definovat a vyhýbá se jim. Když vznikne 

riziková situace, je firma schopna reagovat včas a rychle, čímž předchází vzniku dodatečných 

nákladů, které jsou spojené nesprávně odhadnutým vývojem (včetně škod na image 

způsobených nepříznivou medializací). [3] 

 

2.3.2 Ekologická oblast (environmentální) 

Pokud považujeme člověka za součást přírody, potom jsou i lidé bezesporu jedním 

z přírodních zdrojů. Patří mezi zdroje neobnovitelné, a proto je nezbytné s nimi zacházet 

velmi opatrně. Lidi, stejně jako odpovědnost celé naší společnosti nelze proto v žádném 

případě stavět do protikladu s problematikou životního prostředí. Je opravdu nejvyšší čas si 

uvědomit, že k přírodě a životnímu prostředí se musíme začít chovat slušně.  

 

A i když přiznáváme, že postupné ničení životního prostředí je výsledkem činností nás - lidí, 

je zapotřebí si stejně kriticky a objektivně uvědomit, že současně tento trend následně 

postihuje životy nás všech -  celou naši společnost. [1, 3] 
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Environmentální aspekty a dopady, politika a cíle jsou na jedné straně nedílnou součástí 

systému environmentálního systému (EMS), na straně druhé motivují obsahovou náplň řady 

technických dokumentů. V naší podnikatelské praxi je už vcelku známým cílem technických 

norem z pohledu environmentu – zajistit ekologičnost výrobku od jeho návrhu, přes 

používání, až po jeho likvidaci.  

 

Excelentní organizace jsou odpovědnými a aktivně podporují, vedle společenské 

odpovědnosti, i ekologickou udržitelnost jak pros současnost, tak i pro budoucnost.  

 

Pokud i nadále budeme lhostejní a nestaneme se plně odpovědnými, může dojít 

k nevyhnutelným jevům, které mohou být v některých případech, zejména pokud se jedná 

hledisko kvality života, nevratnými. [1] 

 

Udržitelný rozvoj (sustainable development) je takový způsob vývoje, který uspokojuje 

potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich potřeby.  

 

Strategickým cílem udržitelného rozvoje je harmonické/synergické sladění ekonomického 

růstu, sociální spravedlivosti, odpovědnosti a enevironmentu. Environmentální aspekty a 

dopady, politika a cíle jsou neodmyslitelnou součástí EMS, ale také motivují obsahovou náplň 

řady technických dokumentů. V naší podnikatelské praxi je již známým cílem technických 

norem z pohledu environmentu zajistit ekologičnost výrobků od jeho návrhu, přes používání, 

až po jeho likvidaci. [3, 4] 

Udržitelný rozvoj v organizacích by se měl stát jednou z největších priorit, a tudíž i trvalou 

odpovědností našich nejvyšších představitelů a to tak, aby jednotlivé nástroje, metody a cíle 

naplňovaly harmonii potřeb v maximální míře jak z hlediska jednotlivců, tak z hlediska potřeb 

životního prostředí. [3] 

 

 

Základní principy udržitelného rozvoje 

1. Propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životní prostředí; řešení, 

zohledňující pouze jednu nebo dvě z těchto oblastí není dlouhodobě efektivní. 
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2. Dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých 

dopadů, je zapotřebí systematického/strategického plánování. 

3. Kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí 

potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu. 

4. Předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše 

poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na dosti nízkém stupni, a 

proto je na místě vysoká míra opatrnosti (a trpělivosti). 

5. Prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů, proto musí být na řešení 

problémů, které již vznikly vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, 

finančních i lidských). 

6. Kvalita života – má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, 

duchovní, kulturní a další, není proto možné ani chvíli zapomínat, že lidé mají přirozené 

právo na kvalitní život. 

7. Sociální spravedlnost – příležitosti i odpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i 

mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až 

do jejího odstranění naše odpovědnost společná, i když diferencovaná. 

8. Zohlednění vztahu „lokální – globální“ – činnosti na místní úrovni vesměs ovlivňují 

problémy na globální úrovni, vytvářejí je nebo je naopak mohou pomoci řešit (a naopak). 

9. Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení 

národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací 

na zdravé prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím 

generacím – zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit 

problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči? 

10. Demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme 

nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich následnou realizaci. [7] 

 

2.3.3 Sociální oblast 

Sociální oblast můžeme rozdělit na dva hlavní proudy: externí a interní. Externí se týká 

zainteresovaných skupin, interní směr zahrnuje péči o zaměstnance. [3] 
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Interní dimenze 

V této oblasti se setkáme s pojmy, jako jsou: motivace, spokojenost zaměstnanců, benefity, 

kariéra, vzdělávání, kvalifikace pracovníků, zdraví, lidská práva, bezpečnost anebo také třeba 

diskriminace.  

Nejdůležitějším předpokladem v oblasti sociální odpovědnosti je, že zaměstnanci jsou na 

firmě závislí (je pro ně zdrojem příjmů). Zaměstnání je také místem, kde tráví velkou část 

dne, dále ovlivňuje jejich zdraví a má vliv na jejich soukromí a rodinu. Je ovšem důležité 

uvědomit si, že tento závislostní vztah funguje i opačně. Dlouhodobý úspěch podniku závisí 

na kvalitě zaměstnanců, kteří jej řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby zákazníkům nebo 

vykonávají další činnosti podporující dosahování předem stanovených cílů. V konkurenčním 

boji je výkonný a kvalifikovaný zaměstnanec jedním z hlavních prvků úspěchu. Potenciál, 

který zaměstnanec v práci využívá, je ovlivněn z velké části i vzhledem k zaměstnavateli. 

Základem každé organizace jsou spokojení zaměstnanci. Tato jejich spokojenost se odvíjí 

od aspektů, které je motivují k pracovním výkonům a od zpětného hodnocení jejich 

pracovních výkonů zaměstnavatelem. [3] 

 

Motivace 

Sociální oblast Společenské odpovědnosti organizací je s motivací velmi úzce spjata. 

V současné době se v oblasti pracovní motivace zdá být nejvýraznějším faktorem hodnocení 

finanční. Zaměstnavatelé ve většině případů kladou větší důraz na peněžní odměnu za 

odvedenou práci, proto zůstává v pozadí zájmu firem motivace nefinančního charakteru. 

Tento typ motivace však poskytuje podnikům větší prostor k hodnocení pracovních výkonů a 

zvýšení loajality zaměstnanců s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a očekáváním. 

Individuálně motivovaní zaměstnanci podávají hodnotnější pracovní výkony a jejich 

produktivita práce má rostoucí charakter. Stejný princip lze vztáhnout i na zachování loajality 

zaměstnanců, která je pak ve všech případech levnější než výchova zaměstnanců nových. 

 

Motivovaní zaměstnanci jsou velmi produktivní, ať již jejich pocit loajality pochází z chování 

firmy ke svému okolí nebo z firemní politiky orientované na zaměstnance, která se 

v konečném důsledku projevuje v přístupu zaměstnance k zákazníkovi. Spokojení 

zaměstnanci se také významně podílí na posilování image podniku. [3] 
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CSR v podnikové struktuře 

 

Motivace zaměstnance je dána známou definicí Maslowovy pyramidy hierarchie potřeb. Tato 

pyramida může být transponována na pyramidu hierarchie motivace odměňování. Z ní 

vyplývá, že na uspokojování základních fyziologických potřeb zaměstnance je nutná mzda. 

Peníze slouží k uspokojování potřeb zaměstnance a jeho rodiny.  

 
Obr. 11 Maslowova hierarchie potřeb [26] 

 

 

Peníze a prémie jako finanční motivace jsou však již často nedostačující, mimo jiné také 

proto, že na zvýšení platu si průměrný zaměstnanec zvykne již po třech měsících. Motivační 

účinek pak polevuje a nevyplacení prémie může působit dokonce kontraproduktivně. Už i 

v malých a středních podnicích se čím dál více rozšiřuje povědomí o skutečnosti, že „pouhé“ 

zvýšení platu nevybičuje zaměstnance k vyššímu výkonu. K tomu je zapotřebí vytvořit 

systém komplexního personálního motivačního systému, který dopomůže zlepšit pracovní 

morálku a spokojenost personálu. [3] 
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 Obr. 12 Pyramida finanční motivace [3] 

Externí dimenze 

Do této oblasti spadají zainteresované skupiny – tzv. stakeholders. V počeštělé verzi 

stakeholdeři jsou akcionáři, kteří mají zájem na růstu a prosperitě firmy. Jsou jimi i lokální 

organizace, které bude spíše zajímat dopad působení firmy na životní prostředí. Zaměstnanci 

se zase budou zajímat o pracovní podmínky. A také zákazníci se budou zajímat o kvalitní 

výrobky nebo služby. Zájem stakeholdera o organizaci přesahuje pouhou finanční dimenzi – 

tím se odlišuje od stakeholdera  (podílníka). Stakeholdeři jsou součástí všech aktivit CSR, 

k nim je pozornost podniku směřována. Efektivní komunikace se stakeholdery je významnou 

hodnotou, která přináší partnerské zapojení firmy do okolního života. [3] 

 

Tab. 3 Stakeholdeři v různých oblastech [3]   

Ekonomická oblast Pracovní prostředí Místní komunita Ekologická oblast 

- vlastníci a investoři 

- zákazníci 

- obchodní partneři 

- dodavatelé 

- konkurenti 

- vládní instituce 

- zaměstnanci 

- rodiny zaměstnanců 

-odbory 

- veřejnost 

- neziskové 

organizace 

- média 

- vzdělávací instituce 

-neziskové 

organizace 

- vládní instituce 

- veřejnost 
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 2.3.4 Identifikace zájmových skupin 

Skupina stakeholders se u každé firmy liší, stejně jako se liší význam jednotlivých členů této 

skupiny. CSR podniku by měla začínat právě identifikací klíčových stakeholders a nalezením 

způsobu, jak uspokojit a sladit jejich očekávání. Tento proces uvnitř firmy přinese konkrétní 

výsledky, které následně pomohou firmě nadefinovat její CSR politiku. Pro identifikaci 

klíčových stakeholderů je nezbytné odpovědět na otázku, kdo podnik ovlivňuje a na koho má 

naopak vliv firma. Nejlepším postupem je sepsat všechny jednotlivce či skupiny, kteří jsou 

odpovědí na danou otázku. Pro zjištění míry jejich vlivu na podnikovou činnost může být 

nástrojem matice stakeholderů. Zainteresované strany jsou v ní kategorizovány podle dvou 

ukazatelů: úrovně vlivu a úrovně očekávání. Klíčové stakeholdery přestavuje skupina, která 

má na podnik velký vliv a zároveň od něj mnoho očekává – s těmi by měla firma vést dialog 

především a zapojit je do rozhodování v oblasti CSR. [3] 
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Obr. 13 Matice stakeholderů [20] 

 

Stakeholders 

Jak již bylo výše zmíněno, jsou to zainteresované strany (jednotlivec nebo skupina), které 

mají vliv na chod organizace. Mohou mezi ně patřit zaměstnanci a jejich zástupci, ostatní 

organizace, společenství, občané, státní správa, nevládní organizace, spotřebitelé, dodavatelé, 

investoři anebo také kontrolní a dozorčí orgány. [3, 4] 
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Zapojení stakeholders 

V mnoha firmách platí, že nejdůležitějšími stakeholdery jsou samotní zaměstnanci. V mnoha 

případech jsou to právě zaměstnanci, kteří jsou ve svém soukromí bezprostředními „sousedy“ 

továrny, ve které pracují, a proto i je bude zajímat firemní strategie na tomto poli. Také se 

mnohem ochotněji dobrovolně podílejí na rozvoji okolí firmy a mohou svými nápady 

viděnými zblízka organizaci pomoci v upevnění její pozice na lokálním trhu nebo její image. 

   

Stejným případem jsou i zákazníci. Jejich zapojení do CSR aktivit firmy mimo požadovaného 

pozitivního efektu dopadu způsobí větší propagaci výrobků a služeb, posílení loajality a 

zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.  

 

Podobný vzorec lze použít i na obchodní partnery. Jejich podpora také znamená zviditelnění. 

Všem těmto skupinám může firma představit své CSR aktivity a nabídnout jim možnost 

spolupodílet se na nich. [3] 

 

Komunikace CSR 

Je třeba se zabývat budoucí komunikací CSR aktivit již při vytváření strategie. Firmy mají 

legitimní právo usilovat o to, aby se jejich stakeholders dozvěděli o tom, které aktivity jsou 

firmě vlastní a která část místní komunity se stala jejich cílovou oblastí. A to proto, aby firma 

posílila vztahy se svými stakeholdery, kteří jsou součástí rozhodování o aktivitách. A také aby 

mohla získat zpětnou vazbu. Dnes už je naštěstí přežitý názor, že kdo někomu pomáhá, má 

tak činit jen pro dobrý pocit a nechlubit se tím v médiích, neboť by to bylo považováno za 

skrytou reklamu. Bohužel v médiích se stále ještě prosazuje systém katastrofických zpráv, 

které jsou atraktivnější a nemají ani lehký nádech lobbismu. Výrazně usnadnit budoucí 

komunikaci CSR s médii mohou správné volby cílových oblastí, partnerů na straně 

neziskových organizací kreativní návrhy projektů či spolupráce s celebritami. Vynikající 

výsledky přináší, když se firma dlouhodobě věnuje jedné oblasti, či fenoménu a získá si 

v něm postupně pozici experta a vůdce.  
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CSR ve firmě Baťa v 1. pol. 20. stol. 
Ekonomický pilíř 

- Odmítání korupce. 

- Podnikatelská etika. 

- Transparentnost činností. 

- Řízení vztahu se zákazníky. 

- Inovace a udržitelnost. 

 

Ekologický pilíř 

- Ekologická politika firmy. 

- Materiálové hospodaření. 

- Odpadové hospodaření. 

- Přeprava a balení. 

 

Sociální pilíř 

- Vzdělávání zaměstnanců. 

- Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

- Sladění pracovního a osobního života zaměstnanců. 

- Zaměstnávání lidí ze sociálně slabších rodin. [22] 

 

2.4 Mezinárodní společenská odpovědnost  

Koncept CSR je stále výrazně podporován ze strany národních, nadnárodních, ale i 

mezinárodních společností. V rámci sjednocené Evropy byla v roce 1996 z iniciativy 

Evropské komise zřízena organizace s názvem CSR Europe, která je evropskou expertní 

centrálou na problematiku společenské odpovědnosti podniků. Jejím cílem je zajišťovat 

vzdělávání, propagaci a poradenství v dané oblasti, také fungovat v rámci Evropy jako 

referenční centrum, shromažďovat příklady, poznatky a formulovat konkrétní výstupy 

dokládající přínosy CSR. 

CSR Europe má 65 členů z řad největších světových firem a 18 partnerských organizací po 

celé Evropě, v ČR to je partnerská společnost Business Leaders Forum. [7, 8] 
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2.4.1 SAI a mezinárodní norma SA 8000 

SAI (Social Accountability International) je organizace pro lidská práva, zabývající se 

rozvojem a zavádění norem o společenské odpovědnosti, usilující o zlepšení pracovních 

podmínek a vztahů po celém světě a založena byla v roce 1996. Mimo jiné produkuje 

příručku pro zavádění společenské odpovědnosti, organizuje konference a školení. Značně 

ovlivňuje úroveň společenské odpovědnosti zákazníků a investorů prostřednictvím 

identifikace společností a ostatních firem, které se ztotožňují a těmito standardy a 

implementují je do své praxe. 

SA8000, mezinárodní norma, je v souladu s ILO (mezinárodní organizace práce), s Deklarací 

o právech dítěte a v neposlední řadě také s Mezinárodní deklarací o lidských právech. Revize 

této normy byla v roce 2008. [4, 7, 12] 

 

Mezi základní kritéria normy SA 8000 patří: dětská práce, nucená práce, zdraví a bezpečnost, 

svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, diskriminace, pracovní kázeň, 

pracovní doba, odměňování, manažerský systém. SA 8000 lze aplikovat pouze na celou 

společnost, nikoli pouze jako pobočku, úsek. [21] 

 

Norma koresponduje a akceptuje s mezinárodním pracovním právem, podporuje proces 

hledání shody (což znamená přínos pro produktivitu, kvalitu, nábor a udržení zaměstnanců), 

je plně ve shodě s certifikačním a společensky odpovědným programem a je veřejně dostupná 

veřejnosti. [7] 

 

2.4.2 ISO/FDIS 26 000 

I samotná organizace ISO pochopila, že společenská odpovědnost organizací a jednotlivců je 

v dnešní době jedním z nejzávažnějších témat. Proto v období 2005 – 2010 byla CSR 

zařazena do strategických vizí.  

 

Norma ISO 26000 byla schválena konečným hlasováním 14. února 2010, její anglická verze 

je veřejně přístupná. Poskytuje vedení všem typům organizacím bez ohledu na jejich 

velikost a umístění. [3, 4] 
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Norma uvádí, že závěry průzkumů ukázaly jasně, že je třeba přinést nové impulsy pro 

systémy managementu organizací. Například dodat firmě nástroje, které ji ohodnotí vzhledem 

k souboru nejlepších praktik řízení v daném konkrétním oboru či odvětví, vůči modelu 

úspěšného podnikání. [6] 

 

Při realizaci koncepce CSR je nutné brát v úvahu poslání podniku, předmět a obor podnikání, 

podnikovou kulturu, obchodní strategii, profil rizika, environmentální profil, 

provozní/výrobní podmínky. 

Samotnou implementaci lze shrnout do základních 10 kroků, jejichž pořadí a návaznost lze 

pro přehlednost zasadit do rámce Demingova známého cyklu PDCA (plan – do – check – 

act). 

 
Obr. 14 Realizace CSR v 10 krocích [3] 

 

Na CSR by se mělo nahlížet jako na organizační rámec, který je trvale sledován a 

opakovaně prověřován proto, aby poskytoval účinnou orientaci vedení organizace jako 

reakci na neustále se měnící prostředí. 
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2.5 Realizace a hodnocení systému řízení CSR 

2.5.1 Realizace CSR 

Realizace se provádí ve 3 etapách, které tvoří 4 kroky. 

 

Etapa 1 – zahájení implementace systému CSR 

Krok 1: 

A. Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci CSR v organizaci. 

B. Rozhodnutí, že implementace a její následné hodnocení CSR bude řešeno jako projekt. 

Jmenování manažera projektu – představitele pro systém řízení CSR. 

C. Jmenování řešitelského týmu – tým CSR. 

D. Úvodní školení členů vrcholového vedení a týmu CSR. 

 

Krok 2: zahájení činnosti týmu CSR – projektování. 

A. Vstupní analýza – tým CSR. 

B. Rozhodnutí o podobě CSR a stanovení požadavků na jeho organizaci. 

C. Plánování projektu, projektový záměr – tým CSR. 

 

Etapa 2 – realizace projektového záměru 

Krok 3 

A. Stanovení cílů projektu a výstupů. 

B. Stanovení časového rámce, milníků (kontrolních bodů). 

C. Formulace požadavků na zdroje (požadavek na vedení). 

D. Školení zaměstnanců. 

E. Komunikace. 

F. Shromažďování dat. 

G. Určení silných stránek a námětů na zlepšování. 

Etapa 3 – zpráva o CSR 

Krok 4 

A. Formulování konceptu první Zprávy o CSR. 

B. Psaní Zprávy/obsah. [3] 
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2.5.2 Hodnocení CSR 

V dnešní době je celá řada metod a postupů, jak CSR realizovat a následně i hodnotit. 

Organizace, které se oficiálně přihlásily k některému ze stávajících hodnocení, již mají 

k dispozici i praktické zkušenosti. Český model hodnocení CSR je metoda KORP, která 

systematicky vede organizaci k tomu, aby všechny prvky byly naplňovány.  Do modelu 

KORP bylo integrováno jen to nejlepší z Modelu excelence EFQM a Modelu CAF (The 

Common Assessment Framework). [3] 

Bodové hodnocení KORP 

Model KORP je určen pro interní i externí hodnocení. Umožňuje dva způsoby bodového 

hodnocení: Hodnocení „klasické/zjednodušené“ a hodnocení s „jemným rozlišením“. Oba 

způsoby vycházejí z již zmiňovaného známého Demingova cyklu PDCA. Stupnice je 

nastavena od 0 – 100 bodů. Pro malé organizace a také pro všechny ty, které nemají 

s programem CSR žádné zkušenosti je určen tzv. „kumulativní zjednodušený způsob 

hodnocení“. Příklady hodnocení předpokladů s příslušnými vzorci uvádí příručka Rady 

kvality ČR – společenská odpovědnost organizací. [3] 
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Praktická část 

3 Měření motivace zaměstnanců v konkrétní firmě 

 

Na základně požadavků firmy proběhlo v rámci sociální oblasti CSR měření motivace 

zaměstnanců v průběhu měsíců leden až březen roku 2010, za pomocí předem sestaveného 

dotazníku (viz příloha č. 3). [24, 25] 

 

První čtyři otázky v dotazníku se týkaly obecných informací: pohlaví, věk, nejvyšší dosažené 

vzdělání a délka pracovního poměru v dané firmě. V následujících sedmi otázkách si 

zaměstnanci hodnotili technické vybavení, vzhled, osvětlení, hlučnost, teplo (klimatizaci), 

bezpečnost práce a hygienu na pracovišti. Přiřadili jim vždy jednu z možných odpovědí: 

výborné, dobré, nedostatečné, anebo špatné. Dále zaměstnanci měli prostor napsat jakých 

pomůcek si na pracovišti nejvíce váží. V dotazníku byla i otázka, která zjišťovala 

informovanost o pokynech, směrnicích a standardech vydaných vedením firmy. Následující 

čtyři otázky se týkaly komunikace mezi: kolegy, přímým nadřízeným a vedením. Další tři 

otázky byly zaměřeny na vztah k práci, jako takové. Zaměstnanci také mohli vyjádřit svůj 

pocit z postihů a pochval od přímého nadřízeného. Pracovníci dané firmy měli označit 

nejvýše 3 možnosti u zaměstnaneckých výhod, které jim nejvíce vyhovují. Na závěr 

dotazníku byl prostor pro připomínky a návrhy ke zlepšení. 

 

Dotazníky byly zpracovány pomocí grafů středních průměrů a směrodatných odchylek a po 

vyhodnocení navrženy doporučení ke zlepšení (viz Technická zpráva). [28] 
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Závěr 

 

Jednotlivé principy, ať už Soustavy řízení Baťa nebo společenské odpovědnosti organizací 

jasně dokazují, že jsou to stále lidé, kteří vše výrazně ovlivňují. Lidský faktor je ve firmě 

nepostradatelný. Jde jen o to, jak se o něj jednotlivé organizace starají. 

 

Ve své práci jsem nastínila některé z principů motivace, které byly používány ve firmě Baťa. 

Jsou v úzkém propojení se sociální oblastí společenské odpovědnosti organizací, ve které je 

motivace zahrnuta. „Cesta“ ke spokojeným zákazníkům je dlouhá, ale začíná u spokojených 

zaměstnanců. Pokud si firma uvědomuje, co jí vytváří hodnoty a úspěchy, je na nejlepší cestě, 

aby přijala opatření ke zlepšení péče o své zaměstnance.  

 

Na základě požadavků top managementu dané firmy jsem se zaměřila na motivaci 

zaměstnanců, kteří pracují ve výrobě. Provedla jsem dotazníkové šetření v konkrétní firmě 

pomocí předem sestaveného dotazníku. Vyhodnocení ve formě grafů, návrhy a doporučení 

jsou kvůli strategickému plánování firmy uvedeny v Technické zprávě. 
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Seznam zkratek 

SŘB     Soustava řízení Baťa 

CSR     Společenská odpovědnost organizací 

TQM     Total quality management 

ISO     Mezinárodní organizace pro standardizaci 

QMS     Systém managementu kvality 

QS     Quality systém 

EMS     Systém environmentálního řízení 

a. s.      Akciová společnost 

ILO     Mezinárodní organizace práce 

PDCA     Plánuj – udělej – kontroluj – jednej 

SAI     Mezinárodní sociální odpovědnost 

s.r.o.     Společnost s ručením omezeným 

ČR     Česká Republika 

ČSN     Česká technická norma 

EN     Evropská norma 

EFQM     Evropská nadace pro management kvality 

EAFQ  Speciální směrnice francouzského automobilového 

průmyslu 
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Příloha č. 1 
Baťa v datech - chronologie [11, 10] 

1876 – narození T. Bati ve Zlíně 

1882 – začátky učení se ševcovského řemesla 

1891 – Odchod do Vídně 

1894 – sourozenci Tomáš, Anna a Antonín Baťovi zakládají obuvnickou živnost 

1895 – první krize podniku, Tomáš Baťa se ujímá vedení podniku 

1897 – Tomáš Baťa zavádí obuv typu „Baťovky“, první obuvnický stroj, metanizace výroby 

1900 – stavba první tovární budovy 

1904 – první cesta do Ameriky, pracuje v Lynn, středisku obuvnického průmyslu 

1905 – zavedení dvousměnného provozu, založení prodejního oddělení firmy BAŤA 

1908 – umírá bratr Antonín, vedení podniku se i formálně ujímá Tomáš Baťa 

1909 – zakládání prodejních agentur, výroba cca 3 400 párů denně. 

1911 – druhá cesta do Ameriky 

1912 – svatba s Marií Menčíkovou, dcerou ředitele knihovny ve Vídni 

1914 – objednávky vojenské obuvi, narození syna Tomáše (nebo - li Tomíka – 17. 9.) 

1917 – postaveny cihelny, kopytárna, zakoupena elektrárna, zřízena prodejna v Liberci, denně   

iiiiiiiiii10 tisíc vyrobených párů, v továrně pracovalo 5000 osob 

1918 – druhá krize firmy, ztráta činila 3 300 000 Kč za neplacené stání dodávky, hlavní 

iiiiiiiiiiivěřitelé Česká banka Union a Živnobanka, úvěry ve výši 40 000 000 Kč 

1920 – druhá cesta do Ameriky, pokles ceny na 50%, 160 prodejen v ČSR 

1922 – poprvé zvolen starostou města Zlína 

1923 – zavedení účasti zaměstnanců na zisku dílny 

1925 – založena Baťova škola práce, zavedení samosprávy dílen, 563 prodejen v ČSR 

1926 – položen základní kámen Baťovy nemocnice 

1927 – zavedena proudová výroba obuvi 
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1928 – ČSR na 1. místě v exportu obuvi. Založen Baťův podpůrný fond jako sociální fond 

ahojkyz příspěvků zaměstnanců a firmy 

1929 – krach na burze v USA, začátek světové hospodářské krize, otevřen Dům služeb Baťa 

1930 – denní výroba 100 000 párů obuvi, zaveden pětidenní čtyřicetihodinový pracovní týden 

1931 – založená soukromá a. s. Baťa 

1932 – 12. 7. tragická smrt Tomáše Bati při letecké havárii na Baťově, vedení podniku se 

ahojky ujímá J. A. Baťa, nevlastní bratr, krize firmy, ztráta 70% exportu, pro překonání krize 

ahojkyzahájení nových výrob (pneu, klínové řemeny, gumové zboží, hračky, kola, letadla, 

ahojky umělá vlákna), postaven Obchodní dům ve Zlíně a Velké kino 

1933 – založena vývozní a dovozní společnost Kotva, postaven „Společenský dům“, otevřen 

ahojky „Památník T. Bati“ 

1934 – zahájena výstavba plavebního kanálu pro dopravu lignitu z Baťových dolů 

ahojkyv Ratíškovicích 

1936 – ČSR světově první na světě v exportu celokožené obuvi, třetí ve vývozu gumové 

ahojk   obuvi, založeny Filmové ateliéry Baťových závodů (FAB) 

1938 – stav zaměstnanců 42 tisíc v Baťově koncernu, z toho 8 000 v prodejnách, v zahraničí 

ahojk   25 tisíc, z toho 8 350 v prodejnách, celkem 67 tisíc spolupracovníků 

1939 – firma Baťa má 63 zahraničních společností  

1940 – 1944 – koncern Baťa pracuje ve válečných podmínkách, 20. listopadu 1944 Baťovy           

a          závody vybombardovány americký letectvem 

1945 – 1989 – 24. Října 1945 dekretem prezidenta Beneše Baťovy závody znárodněny, a          

s           začíná doba diskriminace a komunistického teroru, přejmenování Baťových závodů d          

a           (Svit) i města Zlína (Gottwaldov) 

1989 – návštěva Tomíka Bati, syna zakladatele firmy, ve Zlíně po padesáti letech 
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Příloha č. 2 

Vybraná Baťovská hesla 
Mysli – měj cíl! 

Strojům dřinu – lidem myšlení 

Moudrý se učí od každého 

Utrpení probouzí duši 

Nadšení dává křídla 

Raď se s moudrými! 

Neklesej na mysli! 

Co máme – nevíme, až když to ztratíme 

Važ si své práce! 

Spěchej pomalu! 

Uvažuj pomalu, jednej rychle! 

Zítra je pozdě 

Začni hned 

Pomoz sám sobě! 

Čas pracuje pro schopné 

Odklad – zloděj úspěchu 

V mládi naučené – v stáří nalezené 

Co chceš – můžeš! 

Čti zdravé knihy! 

Chtěj – bude! 

Uč se jazykům! 

I nejlepší jde zlepšit 

Den má 86.400 vteřin 

Dnes, ne zítra! 

Služba začíná slušností 

Šaty dělají člověka – boty sebevědomí 
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Moře kapek, milion z haléřů 

Šetři slovy! 

Papuče – levnější než nemoc! 

Čím méně slov – tím méně sporů 

Hračkou se dítě učí 

Nejlepší rada – ukaž to! 

Všude dobře – v papučích nejlíp! 

Kdo nechodí v přezůvkách, chodí k lékaři 

Dobré boty – dobrá nálada 

Řečí botu neuděláš, ale prodáš 

Náš zákazník – náš pán 

Nejlepší dluh je splacený 

Spořením buduješ samostatnost 

Buď věřitelem – ne dlužníkem! 

Jedna hračka – tisíc radostí! 

Vyhrň rukávy – půjde to! 

Jednou ranou dub nepadne 

Važ si své práce! 

Vychovávej nástupce! 

Bez rozumu do práce – bez peněž domů 

Budoucnost je taková, jakou si ji uděláš 

Rychle dodané – napůl prodané 

Neboj se novot! 

Nečiň druhým, co nechceš, aby druzí činili tobě 

Úsměv budí důvěru 

Život je věčnou otázkou – služba věčnou odpovědí 

Vzdělání před hloupostí nechrání 

Moudrý dělá na začátku, hlupák na konci 
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Příloha č. 3  

Dotazník pro zaměstnance firmy  

 

Pohlaví: □ muž □ žena 

Věk:                □ do 30-ti let □ 30 – 40 let □ 40 – 50 let □ nad 50 let 
 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

□ základní □ vyučen/a □ středoškolské s maturitou □ vyšší odborné 

□ vysokoškolské  

Jak dlouho pracujete ve firmě Kraft Foods CR s.r.o.? 

□ do 1 roku □ do 5 let □ do 10 let □ do 20 let □ nad 20 let 
 

Vyberte vždy jen jednu možnost: 

technické vybavení pracoviště  □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

vzhled pracoviště    □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

osvětlení pracoviště   □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

hlučnost pracoviště   □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

teplo (klimatizace) na pracovišti □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

bezpečnost práce na pracovišti □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

hygiena na pracovišti     □ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné  
 

Doplňte, prosím, 3 konkrétní položky (pomůcky), kterých si nejvíce vážíte: 
 

………………………… ………………………… ………………………… 
 

Vaši informovanost o pokynech, směrnicích a standardech vydaných vedením 
hodnotíte jako: 

□ výbornou □ dobrou □ nedostatečnou □ špatnou 
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Komunikaci s kolegy na mém pracovišti vnímám jako (sdělování pracovních 
informací): 

□ výbornou □ dobrou □ nedostatečnou □ špatnou 

 

Komunikaci mého přímého nadřízeného vzhledem k mé osobě vnímám jako 
(sdělování pracovních informací): 

□ výbornou □ dobrou □ nedostatečnou □ špatnou 

Komunikaci vedení směrem k zaměstnancům vnímám jako (sdělování 
pracovních informací): 

□ výbornou □ dobrou □ nedostatečnou □ špatnou 

Jak byste označil(a) vztahy ke svému přímému nadřízenému (spravedlivý, 
ochotný řešit problém, vstřícný…)? 

□ výborné □ dobré □ nedostatečné □ špatné 

 

Chodíte do práce: 

□ spíše rád/a □ rád/a □ je mi to jedno □ nerad/a □ spíše nerad/a  
 

Máte pocit, že uplatňujete své vědomosti a dovednosti? 

□ rozhodně ano □ spíše ano □ spíše ne □ rozhodně ne 

 

Co pro Vás znamená práce ve firmě? (označte max. 3 možnosti) 

□ zaměstnání v době finanční krize □ finanční zabezpečení 

□ seberealizace □ vysoce odborná práce 

□ možnost vyniknout □ práce v místě bydliště  

□ dobrý kolektiv □ prestižní pracoviště 

□ jiné (uveďte) : ………………….………………….…………………. 
 

Můj přímý nadřízený mě za dobře odvedenou práci (snahu) chválí: 

□ často □ občas □ pokaždé □ zřídka □ nikdy 
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Postihuje Vás přímý nadřízený za nekvalitně odvedenou práci?  

□ ano □ ne □ nevím, nedokážu posoudit 
 

Které zaměstnanecké výhody Vám nejvíce vyhovují? (označte max. 3 možností) 

□ stravování  

□ dary při pracovních a životních jubileích 

□ příspěvek na penzijní připojištění 

□ odměna zaměstnance čtvrtletí 

□ příspěvek na kulturní a sportovní akce 

□ naturální plnění (1x měsíčně) 

□ pitný režim  

□ občerstvení 

□ benefity 

 

Vyhovoval Vám předešlý systém směn? 
 

Proč ano…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Proč ne…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prostor pro Vaše připomínky nebo návrhy: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 




