
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 



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 

 

 

 

 

 



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 



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 



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 

 



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 

 

 
 



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: 

……………………………………………………………………………………………… 

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


