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ABSTRAKT 

 Dizertačná práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti 

organizácií, Baťovho systému riadenia a z neho vychádzajúceho modelu PERMANENT. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je verifikácia stanovených hypotéz a poskytnutie 

príkladov na využitie princípov Baťovho systému riadenia v súčasnom podnikateľskom 

prostredí automobilového priemyslu, pri napĺňaní požiadaviek spoločenskej zodpovednosti 

organizácií. 

 Dizertačná práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na teoretickú a praktickú 

časť. 

 Teoretická časť dizertačnej práce pozostáva z prvých troch kapitol. V prvej kapitole 

sú popísané teoretické poznatky, týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti organizácií, 

inovácií, motivácie, vzdelávania a vzťahov s okolím. Druhú kapitolu tvorí popis Baťovej 

sústavy riadenia v štyroch skúmaných oblastiach, ktorými sú inovácie, motivácia, 

vzdelávanie a rozvoj okolia. Tretia kapitola poskytuje základný prehľad informácií o 

modeli PERMANENT, ktorý vychádza z Baťovho systému riadenia. 

 Praktická časť dizertačnej práce sa skladá z kapitol 4 až 8. Štvrtá kapitola detailne 

popisuje hlavné a čiastkové ciele dizertačnej práce, výskumné úlohy a z nich vyplývajúce 

hypotézy a v neposlednej rade postup a metódy, ktoré boli použité pri vypracovaní 

dizertačnej práce. Piata kapitola popisuje samotnú realizáciu výskumných úloh. Výskumné 

úlohy boli definované v štyroch oblastiach, ktorými sú inovácie, motivácia, vzdelávanie 

a rozvoj okolia. Všetky výskumné úlohy boli realizované a overené na troch príkladoch: 

Baťov systém riadenia, Volkswagen Slovakia, a.s. a príklady z dotazníkového skúmania 

doplnené o informácie z interview s niektorými predstaviteľmi dodávateľských spoločností 

a zo správ o spoločenskej zodpovednosti niektorých organizácií, pôsobiacich 

v automobilovom priemysle. Dotazníkový výskum prebiehal z globálneho hľadiska, t.z. 

boli oslovené dodávateľské spoločnosti z 36 krajín z rôznych kontinentov. Šiesta kapitola 

sa zaoberá vyhodnotením dosiahnutých výsledkov resp. verifikáciou stanovených hypotéz. 

V siedmej časti sú popísané možnosti využitia Baťovej sústavy riadenia v automobilovom 

priemysle, založené na základe skúseností autora a príkladov zo spoločnosti Volkswagen 

Slovakia, a.s. Ôsma kapitola obsahuje prínosy dizertačnej práce a celkové zhrnutie 

dosiahnutých cieľov.  
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 Výsledky dizertačnej práce sú určené podnikom, pôsobiacim v automobilovom 

priemysle ako aj podnikom, pôsobiacim v iných odvetviach hospodárstva. Poznatky 

z výskumných úloh môžu poskytnúť cenné informácie a praktické príklady pri využívaní 

prvkov Baťovho systému riadenia v súčasnom konkurenčnom prostredí. Dizertačná práca 

je rovnako určená pedagógom a študentom vysokých škôl, ktorí sa zaoberajú 

problematikou Baťovho systému riadenia. 

 

Kľúčové slová 

 Tomáš Baťa, Baťov systém riadenia, inovácie v Baťových závodoch, motivácia 

zamestnancov v Baťových závodoch, vzdelávanie zamestnancov v Baťových závodoch, 

rozvoj okolia v Baťových závodoch, spoločenská zodpovednosť organizácií, automobilový 

priemysel, príklady využitia Baťovho systému riadenia, Model PERMANENT. 
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ABSTRACT 

 Dissertation thesis focuses on corporate social responsibility, the Baťa management 

system and based on it model PERMANENT. The main objective of the thesis is to verify 

hypotheses and provide examples of the use of the principles of Baťa management system 

in the current business environment in the automotive industry while meeting the 

requirements of social responsibility of organizations. 

 Dissertation thesis is divided into two main parts, the theoretical and practical part. 

The theoretical part of the dissertation thesis consists of the first three chapters. The 

first chapter describes theoretical knowledge concerning the corporate social responsibility, 

innovation, motivation, education and relationships with the environment. The second part 

contains description of Baťa management system in the four areas surveyed, which are 

innovation, motivation, education and development of environment. The third chapter 

provides basic overview information about model PERMANENT, which is based on Baťa 

management system. 

The practical part of the dissertation thesis is described in chapters 4 to 8. Chapter 

four describes the main and secondary objectives of dissertation in detail, research tasks 

and its hypotheses and not least the approach and methods used in the preparation of a 

dissertation. The fifth chapter describes the actual implementation of research tasks. 

Research tasks were defined in four areas, namely innovation, motivation, education and 

development of environment. All research tasks have been implemented and tested on 

three examples: Baťa management system, Volkswagen Slovakia and examples from 

questionnaire investigation, supplemented with information from interviews with some 

representatives of supply companies, and from the social responsibility reports of some 

organizations working in the automotive industry. Questionnaire survey was conducted on 

a global scale, i.e. supply companies from 36 countries from different continents were 

interviewed. The sixth chapter deals with the evaluation of the obtained results respectively 

verification of set hypotheses. In the seventh chapter the possibilities of Baťa management 

system in the automotive industry are described, based on the author's experience and 

examples from Volkswagen Slovakia. The eighth chapter includes the contributions of the 

dissertation thesis and an overall summary of achievements. 
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Results of dissertation are addressed to companies in the automotive industry as 

well as businesses operating in other economic sectors. Findings from research tasks can 

provide valuable information and practical examples of the use of elements of Baťa 

management system in the current competitive environment. This dissertation is also 

designed for university lecturers and college students who are dealing with the issue of 

Baťa management system. 

 

Keywords 

Tomáš Baťa, Baťa management system, innovation in Bata factories, employee 

motivation in Bata factories, staff training in Bata factories, development of environment 

in Bata factories, corporate social responsibility, automotive, examples of the use of Baťa 

management system, Model PERMANENT. 
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ÚVOD 

 Ako už naznačuje názov dizertačnej práce, dizertačná práca sa zaoberá 

problematikou spoločenskej zodpovednosti organizácií, Baťovho systému riadenia 

a z neho vychádzajúceho modelu PERMANENT. 

 Spoločenská zodpovednosť podnikov predstavuje aktuálny celosvetový trend 

v podnikaní. Na posúdenie spoločenskej zodpovednosti bolo vytvorených viacero noriem 

či smerníc. Medzi najznámejšie normy patria ISO 26000, SA 8000 či norma AA1000. 

Medzi základné smernice, upravujúce spoločenskú zodpovednosť patria dohody 

a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce, Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

a Deklarácie práv dieťaťa. (V Českej republike je pripravovaná Národná norma, týkajúca 

sa CSR, ČSN 01 0391: Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – 

Požadavky, ktorá nadobúda účinnosť 1.11.2013 a je určená k certifikácií systému CSR.) 

  Podniky si začínajú uvedomovať význam CSR a svoju zodpovednosť voči všetkým 

zainteresovaným stranám a z tohto dôvodu nie je ich jediným cieľom podnikania 

maximalizácia zisku. Podniky svoju pozornosť zameriavajú na tri kľúčové oblasti, ktorými 

sú ekonomická, sociálna a environmentálna oblasť podnikania. Tieto podniky vyvíjajú 

aktivity, založené na dobrovoľnej báze, ktoré idú nad rámec platnej legislatívy. Medzi 

prínosy spoločenskej zodpovednosti patrí zlepšenie podnikovej kultúry, budovanie 

dobrého mena firmy, vyššia spokojnosť a dôvera investorov, zamestnancov a celej 

verejnosti. 

 Ekonomická oblasť zahŕňa napríklad odmietanie korupcie, uplatňovanie etického 

kódexu, transparentnosť podnikania, korektné správanie sa k akcionárom, dodávateľom či 

zákazníkom. S touto oblasťou súvisia mnohé manažérske systémy, metódy a nástroje. 

Medzi najznámejšie manažérske systémy môžeme zaradiť systém manažérstva kvality 

(ISO 9001), systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle (ISO/TS 16949, 

VDA 6.1), systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001) či EFQM Model 

výnimočnosti. V rámci systému manažérstva kvality sú využívané rôzne metódy 

zlepšovania (5S, Six Sigma, štíhla výroba, Kaizen, benchmarking, samohodnotenie 

a mnoho ďalších) a nástroje kvality (regulačný diagram, diagram príčin a následkov, 

stromový diagram a pod.). 
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 V sociálnej oblasti ide napríklad o zabezpečenie dobrých pracovných podmienok, 

o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o rozvoj ľudského kapitálu, o zaistenie 

rovnakých príležitostí pre mužov a ženy alebo o dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, 

či poskytovanie rôznych benefitov a pod. V tejto oblasti býva uplatňované manažérstvo 

bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS 18001) alebo v oblasti vzdelávania a rozvoja 

ľudského kapitálu norma Investors in People.  

 V environmentálnej oblasti sa pozornosť zameriava na ochranu a efektívne 

využívanie prírodných zdrojov, ochranu životného prostredia, minimalizáciu negatívnych 

vplyvov na životné prostredie, spôsobených podnikateľskou činnosťou alebo na 

dodržiavanie národných a medzinárodných  požiadaviek. V tejto oblasti bola vytvorená 

medzinárodná norma týkajúca sa špeciálne environmentálneho manažérskeho systému 

(ISO 14001). 

 Táto oblasť spoločenskej zodpovednosti bola vynikajúco zvládnutá už pred 

mnohými rokmi Baťovou sústavou riadenia, aj keď nie pod rovnakým názvom. Podnikanie 

bral Baťa ako službu verejnosti a uvedomoval si, že je dobré, ak podnik slúži zákazníkom a 

zamestnancom, pretože je to jediný spôsob ako docieliť, aby aj oni slúžili podniku. To sa 

odzrkadlilo nielen na rozvoji samotnej firmy, ale aj na rozvoji celej spoločnosti. Tvrdil, že 

kvalita života zamestnancov je predovšetkým úlohou zamestnávateľa a nie štátu. Snažil sa, 

aby pracovný a súkromný život zamestnancov bol v rovnováhe. Robotníci zarábali oveľa 

viac ako bol priemerný plat a navyše im ponúkal nadpriemerné úroky vo svojej banke, do 

ktorej „museli“ ukladať časť svojej mzdy. Zamestnanci sa stávali spolupodnikateľmi, ktorí 

participovali na zisku, ale aj na strate. Baťa si bol vedomý, že organizácia môže byť 

úspešná, ak bude mať vzdelaných a pracovitých zamestnancov, s dobrým vzťahom 

k spolupracovníkom a k firme súčasne. Preto spoločnosť venovala veľkú pozornosť 

výchove a vzdelávaniu mladých ľudí. Dobrým príkladom je Baťova škola pre mladých 

mužov, Baťova škola pre mladé ženy a pod. Baťa staval pre svojich zamestnancov domy, 

budoval sociálnu infraštruktúru, vzdelávacie inštitúcie, zdravotné strediská, múzea, 

štadióny, cesty...  

 Podnikanie bolo založené na vysokej etickej a morálnej úrovni. Dôkazom toho boli 

dobré vzťahy so zákazníkmi, podporovanie rozvoja vlastných zamestnancov a korektné 

vzťahy s dodávateľmi.  
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 Pri definovaní štyroch oblastí skúmania bol použitý model PERMANENT. Tento 

model vznikol na základe skúseností niektorých podnikov, ktorých koncepcia bola 

založená na Baťovej sústave riadenia. V tomto modeli sú aplikované prvky kvality, 

znalostí, inovácií a kreativity tak, aby bolo možné dosiahnuť požadované ekonomické 

výsledky a súčasne sa chovať vysoko zodpovedne vo všetkých nastavených atribútoch 

procesného riadenia danej organizácie. 

 Baťa si svojim podnikaním vybudoval dôveru domácej a svetovej verejnosti 

a z tohto dôvodu aj v súčasnosti nepochybne poskytuje množstvo inšpiratívnych príkladov. 
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1 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIÍ, 
INOVÁCIE, MOTIVÁCIA, VZDELÁVANIE A VZŤAHY 
S OKOLÍM 

1.1 Spoločenská zodpovednosť organizácií 

1.1.1 Definícia spoločenskej zodpovednosti organizácií 

Pre spoločenskú zodpovednosť organizácii existuje veľké množstvo definícii, ale 

uvedieme si aspoň tie najznámejšie: 

 Spoločenská zodpovednosť organizácií je dobrovoľné integrovanie sociálnych 

a ekologických hľadísk do každodenných firemných operácií a interakcií 

s firemnými stakeholders. [51] 

 Spoločenská zodpovednosť organizácie je koncept, ktorým spoločnosť dobrovoľne 

začleňuje spoločenské a ekologické záujmy do obchodných operácii a vo 

vzájomnom pôsobení so zainteresovanými stranami. [9] 

 Spoločenská zodpovednosť organizácie je spôsob podnikania, ktorý je v súlade 

s etickými, zákonnými, komerčnými a spoločenskými očakávaniami, prípadne ide 

nad ich rámec. [52] 

 Spoločenská zodpovednosť organizácie je trvalý záväzok podniku chovať sa eticky 

a prispievať k ekonomickému rastu a zároveň sa usilovať o zlepšovanie kvality 

života zamestnancov a ich rodín, rovnako ako aj miestneho spoločenstva 

a spoločnosti ako celku. [52] 

 Spoločenská zodpovednosť organizácii je integrácia firemných praktík a hodnôt 

takým spôsobom, že sú do nich zahrnuté záujmy všetkých zainteresovaných 

subjektov vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov a životného prostredia. 

[6] 

 

1.1.2 Vývoj spoločenskej zodpovednosti organizácií 

Vývoj spoločenskej zodpovednosti organizácií vo svete 

Moderná história spoločenskej zodpovednosti organizácii resp. spoločensky 

zodpovedného podnikania sa začína písať približne od polovice 20. storočia. Za zlomový 
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môžeme považovať rok 1953, keď Howard R. Bowen vydáva knihu Social Responsibilities 

of the Businessman, v ktorej uvádza prvú definíciu spoločenskej zodpovednosti: 

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také 

stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu 

cieľov a hodnôt našej spoločnosti“. Bowen sa vo všeobecnosti považuje za prvého 

teoretika spoločenskej zodpovednosti organizácií. 

V roku 1960 K. Davis a R. Blomstrom vydali knihu Business and its Environment. 

V nej definovali spoločenskú zodpovednosť ako „záväzok jedinca zvážiť dopad svojich 

rozhodnutí a činov na celý spoločenský systém. Podnikatelia uplatňujú spoločenskú 

zodpovednosť, keď zvažujú potreby a záujmy ostatných ľudí, ktorých podnikateľské 

aktivity môžu zasiahnuť. Ak tak konajú, potom dokážu vidieť i veci, ktoré sú mimo úzko 

definovaných ekonomických a technických záujmov ich firmy. [6] 

Ďalej v 60-tych a 70-tych rokoch sa definícia spoločenskej zodpovednosti postupne 

upresňovala a doplňovala o názorovú platformu, že organizácie, ktoré napĺňajú iba 

základné legislatívne požiadavky nemožno považovať za spoločensky zodpovedné. V roku 

1979, na základe syntézy jednotlivých poznatkov, navrhol Carroll definíciu CSR, ktorá sa 

opiera  o štyri základné piliere, o ktorých sa však mnohí dlho domnievali, že sa navzájom 

vylučujú. Ide o zodpovednosť ekonomickú, legislatívnu, etickú a dobrovoľnú resp. 

filantropickú. [51] 

V 80-tych rokoch sa preniesol záujem od všeobecného teoretizovania 

o spoločenskej zodpovednosti na empirický výskum zodpovedného podnikania 

organizácií. V dôsledku toho začali vznikať rôzne alternatívne koncepty, ako napríklad 

spoločenská výkonnosť podnikania, teória stakeholderov, etika podnikania, verejná 

politika. [6] 

Dôležitým sa stáva rok 1996, kedy Jacques Delors inicioval vznik európskej 

expertnej centrály (CSR Europe), ktorej cieľom bola pomoc podnikom dosiahnuť 

ziskovosť, dlhodobo udržateľný rozvoj a rozvoj ľudského kapitálu a to takým spôsobom, 

že zakotví CSR do svojich podnikateľských zvyklostí. [51] 

Na prelome tisícročia k definovaniu CSR prispeli dobrovoľné asociácie 

zodpovedne podnikajúcich firiem, mimovládne organizácie a Európska únia. Európska 

únia v roku 2001 vydáva tzv. Zelenú knihu (GREEN PAPER – Promoting a European 
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framework for Corporate Social Responsibility), ktorá obsahuje prvú európsku definíciu 

spoločenskej zodpovednosti organizácií. 

Súčasné definície spoločenskej zodpovednosti organizácií sú založené na 

všeobecných etických princípoch ako sú nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so 

zainteresovanými subjektmi a transparentnosť a zvyčajne sa vyznačujú týmito spoločnými 

charakteristikami: 

 sú univerzálne, 

 zdôrazňujú dobrovoľnosť, 

 zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektmi tzv. 

stakeholders, 

 vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života, 

 zdôrazňujú rozvoj, nie iba rast, 

 pomenúvajú tri oblasti, v ktorých sa zodpovedné podnikanie prejavuje (ekonomika, 

environment, sociálna zodpovednosť). [6] 

 

 

Obr. 1 Historický vývoj konceptov spoločenskej zodpovednosti podnikania a trvalo 
udržateľného rozvoja  [6] 

 

Vývoj spoločenskej zodpovednosti organizácií na Slovensku 

Druhá polovica 90-tych rokov - V čase, keď slovenská spoločnosť a ekonomika 

prešla reformou a krajina sa otvorila svetu a začala proces integrácie do európskych 

a severoatlantických politických, ekonomických a bezpečnostných štruktúr, zvýšil sa príliv 
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zahraničných investícií. V rámci tohoto procesu prišli na Slovensko aj zahraniční investori 

a z domovských krajín priniesli v rámci ich obchodnej politiky aj princípy spoločensky 

zodpovedného podnikania, ako súčasť ich podnikateľských aktivít. 

1996 - Slovenský výbor európskej kultúrnej nadácie urobil prieskum, zameraný na 

identifikovanie hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na potenciálnych darcov medzi 

mimovládnymi organizáciami a neziskovými organizáciami. 

1998 - Nadácia Pontis založila cenu VIA BONA. Ide o najprestížnejšie ocenenie, 

hodnotiace darcovskú činnosť a sociálnu zodpovednosť podnikov. 

1999 - Nadácia otvorenej spoločnosti vykonala prieskum, týkajúci sa zapojenia 

podnikov do spolupráce s neziskovým sektorom a výšky finančných prostriedkov, 

venovaných v prospech neziskových projektov. 

2000 a 2001 - Mimovládne organizácie ako napríklad Nadácia Pontis, Nadácia 

Integra, PANET sa začali špecializovať na SZP (Spoločensky zodpovedné podnikanie) 

a v tejto oblasti vyvíjajú aktivity na monitorovanie, vzdelávanie a informovanie. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zakladá cenu „Zamestnávateľ ústretový 

k rodine“. 

2002 - Nadácia PANET vypracovala pre obdobie rokov 2002-2004 strategický 

akčný plán nazvaný Podpora a rozvoj sociálnej zodpovednosti, korporatívnej filantropie 

a medzisektorovej spolupráce na Slovensku v rokoch 2002-2004. 

2004 - Jedenásť podnikov založilo na Slovensku združenie Business Leaders 

Forum. Na Slovensku bola zorganizovaná prvá medzinárodná konferencia o SZP pod 

názvom „Spoločensky zodpovedné podnikanie: Nová stratégia podnikateľského úspechu“. 

Nadácia Pontis, Nadácia Integra a Business Leaders Forum v spolupráci so Svetovou 

Bankou urobili prvý prieskum SZP na Slovensku s cieľom pomenovať postoje slovenských 

firiem k problematike spoločensky zodpovedného podnikania. 

Zakladajúci členovia združenia Business Leaders Forum podpísali Memorandum 

o spoločenskej zodpovednosti firiem, v ktorom vyjadrujú záujem dobrovoľne začleniť 

princípy SZP do firemných stratégií. Tieto princípy by mali odrážať spoločenské, etické 

a environmentálne aspekty podnikania a súčasne by mali inšpirovať ostatné firmy, 

pôsobiace na Slovensku, k zodpovednému podnikaniu. 
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2005 - Vydaná prvá slovenská publikácia, týkajúca sa spoločensky zodpovedného 

podnikania pod názvom Spoločensky zodpovedné podnikanie: Prehľad základných 

princípov a príkladov. 

Prvýkrát bola zverejnená Správa o stave firemnej filantropie na Slovensku. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v spolupráci so 

Slovenským zväzom podnikateľov konferenciu, nazvanú  Spoločenská zodpovednosť 

firiem. 

2006 - Založený Klub firemných darcov s podporou združenia Fórum donorov. 

Združenie Fórum donorov vypracovalo Pravidlá pre publikovanie informácií 

o firemnej filantropii. 

2007 - Mesačník Stratégie, pôsobiaci v oblasti médií a marketingu pravidelne 

poskytuje priestor problematike spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. [20] 

2008 až  súčasnosť - Agentúra FOCUS vykonala prieskum o vnímaní spoločensky 

zodpovedného podnikania obyvateľmi Slovenska. 

 Zriadenie portálu www.zodpovednepodnikanie.sk, ktorý prináša najnovšie 

informácie z oblasti zodpovedného podnikania. [6] 

 Americká obchodná komora na Slovensku poskytuje priestor vo svojom magazíne 

Connection problematike spoločenskej zodpovednosti organizácií. 

 

1.1.3 Prehľad mimovládnych organizácií podporujúcich CSR na  Slovensku. 

Medzi najaktívnejších aktérov v oblasti Spoločenskej zodpovednosti organizácií 

patria organizácie, spadajúce do mimovládneho sektora. Tieto sa zaoberajú podporou 

spoločensky zodpovedného podnikania a to organizovaním seminárov, udeľovaním cien za 

dobrú prax, vykonávaním prieskumov, vydávaním publikácií a prostredníctvom rôznych 

propagačných aktivít. 
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Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú podpore alebo implementácií SZP 

môžeme rozdeliť do troch skupín: 

1. Organizácie, ktoré sa primárne zameriavajú na podporovanie Spoločensky 

zodpovedného podnikania. Ide o zvyšovanie povedomia verejnosti, komunikácia 

s rôznymi dôležitými zainteresovanými subjektmi, skúmanie a analyzovanie SZP a 

pod. Medzi najznámejšie mimovládne organizácie patria: Nadácia Pontis, Nadácia 

INTEGRA, Neziskové združenie PANET a Fórum donorov. 

2. Mimovládne organizácie, ktoré sú „cieľovou skupinou“ SZP. Zameriavajú sa na 

spoluprácu medzi firmami a mimovládnymi organizáciami. 

3. Mimovládne organizácie, ktoré podporujú aj realizujú aktivity Spoločensky 

zodpovedného podnikania. [20] 

 

1.1.4 Základné princípy a oblasti Spoločenskej zodpovednosti organizácií 

V súčasnosti existujú dva prístupy charakterizujúce Spoločenskú zodpovednosť 

organizácií a to Podniková filantropia a Pevne definovaný systém, ktorý je súčasťou 

manažmentu firmy. 

 

 

Obr. 2 Prístupy k spoločenskej zodpovednosti organizácií  [52] 

 

Podniková filantropia - predstavuje podporovanie neziskových organizácii alebo 

spoločensky prospešných projektov prostredníctvom vlastných programov darcovstva 

alebo podnikových nadácií. Podpora môže mať rôznu formu, ako napríklad poskytnutie 

peňažných prostriedkov, produktov, vybavenia, vecných darov, know-how, poskytnutie 

času vlastných zamestnancov a pod. [6] 
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Tento princíp bol propagovaný a aplikovaný hlavne vo veľkých spoločnostiach 

v USA od 60-tych rokov minulého storočia. Postupne spoločnosti v USA začali chápať 

CSR ako podnikový previazaný systém a začali vznikať prvé normy pre overovanie CSR, 

ako súčasť riadenia firmy. [52] 

Pevne definovaný systém, súčasť manažmentu firmy – tento prístup môžeme 

charakterizovať ako integráciu úsilí o začlenenie problematiky CSR do systému riadenia 

firmy. Odporúča sa, aby spoločnosti systematicky vyvíjali a zavádzali svoju spoločenskú 

politiku a ciele presahujúce legislatívne požiadavky. [52] 

 Ako som už spomenul, spoločenská zodpovednosť organizácií sa zameriava na 3 
kľúčové oblasti: 

 ekonomická oblasť, 

 sociálna oblasť a 

 oblasť životného prostredia. 

 Táto koncepcia je založená na troch hlavných pilieroch, úplne v súlade so známou 
filozofiou 3P - triple-bottom-line: 

 Profit- zisk 

 People - ľudia 

 Planet – planéta 

 

Obr. 3 Piliere spoločenskej zodpovednosti organizácií [52] 
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Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú vyvíjať a implementovať CSR do svojich systémov 

riadenia, musia nielen plniť a ísť nad rámec základných legislatívnych požiadaviek 

a požiadaviek rôznych úradov, ale musia zamerať svoju pozornosť aj na to, aby bola 

rovnováha v rozvoji jednotlivých oblastiach. To znamená, že organizácie by sa nemali 

zameriavať hlavne na rozvoj ekonomickej oblasti na úkor ostatných, ale mali by venovať 

rovnakú pozornosť sociálnej a environmentálnej oblasti. 

 

Ekonomická oblasť Sociálna oblasť Ekologická oblasť 

 kódex podnikateľského 
správania firmy (etický 
kódex) 

 transparentnosť 

 odmietnutie korupcie 

 správanie k zákazníkom 

 správanie k dodávateľom 

 správanie k investorom 

 vzťahy s akcionármi 

 ochrana duševného 
vlastníctva 

 zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov 

 rozvoj ľudského kapitálu, 
vzdelávanie zamestnancov 

 vyváženosť pracovného 
a osobného života 
zamestnancov 

 firemná filantropia 

 rovnaké príležitosti 

 rozmanitosť na pracovisku 

 zabezpečenie 
rekvalifikácie 
prepustených 

 ekologická firemná 
politika 

 materiály, preprava, 
balenie 

 využívanie energie, vody 

 environmentálny 
manažment 

 ochrana prírodných 
zdrojov 

 zhoda s národnými 
a nadnárodnými 
štandardmi 

 znižovanie negatívnych 
vplyvov na ŽP 

 

Tab. 1 Oblasti/ciele spoločenskej zodpovednosti [51] 
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Obr. 4 Matica plnenia záväzkov spoločenskej zodpovednosti organizácie [51] 

 

Ekonomické požiadavky 

Ekonomická zodpovednosť zahrňuje súbor chovaní, ktoré zabezpečujú, že mnoho 

subjektov v ekonomickom systéme nevníma voľnú trhovú ekonomiku a súťaž ako hrozbu, 

ale naopak, ako vhodné prostredie pre svoj vývoj a rast. [52] 

Základným princípom existencie podniku je nepochybne generovanie zisku. 

V rámci požiadaviek CSR môžeme túto podmienku posunúť až k spoločenskej požiadavke 

na dosahovanie pozitívnych  ekonomických výsledkov. Takáto spoločnosť je zodpovedná 

voči svojim akcionárom, zodpovedná za rozvoj, inovácie, zodpovedné investovanie, 

budovanie dobrého mena, ale rovnako sa podieľa aj na znižovaní nezamestnanosti 

v regióne, čím sa posilňuje kúpyschopnosť obyvateľstva, čo sa odráža aj vo vývoji tržieb 

spoločnosti. [51] 

Ako je zrejmé, organizácia musí uspokojovať požiadavky mnohých strán, ktoré sa 

vzťahujú k takým aspektom ako sú: 

 princípy pre riadenie a kontrolu firmy, riadenie a správa korporácií, 

 boj proti zneužitiu a zneužívaniu dôverných informácií, 

 boj proti korupcii, podplácaniu a praniu špinavých peňazí, 

 platobná morálka, dodržovanie zmlúv, ochrana dát, 
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 plnenie záväzkov, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, 

 minimalizovanie kartelových dohôd, zneužívanie dominantného postavenia, 

 boj proti priemyselnej špionáži, 

 ochrana práv v oblasti duševného vlastníctva. [52] 

 

 Medzi prínosy plnenia ekonomických požiadaviek môžeme zaradiť: 

 dobré meno a povesť firmy, 

 zlepšenie podnikovej kultúry, 

 odlíšenie od konkurencie, 

 zatraktívnenie spoločnosti, 

 zlepšenie ekonomických ukazovateľov. 

 

Environmentálne požiadavky 

Spoločnosť by mala identifikovať všetky aspekty životného prostredia, ktoré sú 

relevantné z hľadiska činnosti organizácie. Používaním určených kritérií by mal podnik 

zistiť, ktorými smermi by sa malo zlepšovanie v oblasti životného prostredia primárne 

uberať. Kritéria, ktoré si definuje sám podnik, majú byť dostatočne vyčerpávajúce, 

overiteľné, opakovateľné a mali by byť prístupné verejnosti. 

Veľkou konkurenčnou výhodou organizácie je zavedený a funkčný systém 

manažmentu ochrany životného prostredia, ktorý je založený na princípe neustáleho 

zlepšovania. Tento systém manažmentu ochrany životného prostredia významne pokrýva 

požiadavky, obsiahnuté v environmentálnej oblasti CSR a môže byť začlenený do systému 

manažmentu CSR. 

 Prínosy zavedeného systému manažmentu ochrany životného prostredia: 

 ubezpečenie zákazníkov o záväzku ochrany životného prostredia, 

 udržovanie dobrých vzťahov s verejnosťou, 

 zlepšenie mena firmy a podielu na trhu, 
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 rozumné využívanie surovín a energie a tým zlepšenie ekonomických 

ukazovateľov, 

 riešenie environmentálnych problémov.[52] 

 

Požiadavky v sociálnej oblasti 

Za spoločensky zodpovedné organizácie sa nepovažujú firmy, ktoré plnia iba 

minimálne požiadavky stanovené legislatívnymi a právnymi predpismi ale tie, ktoré  nad 

rámec svojich základných povinností uplatňujú ďalšie z dobrovoľných medzinárodných 

noriem. Medzi minimálne požiadavky, ktoré organizácie musia plniť patria: 

 zákonník práce, 

 kolektívne zmluvy, 

 vnútropodnikové zmluvy, 

 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

Medzi medzinárodné normy, týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti organizácii, 

ktoré by mali byť aplikované vo firmách patria: 

 smernice OECD pre nadnárodné podniky, 

 trojstranná deklarácia princípov, vzťahujúcich sa k nadnárodným podnikom 

a sociálnej politike ILO, 

 princípy ľudských práv a zodpovedností pre nadnárodné podniky a ďalšie 

podnikateľské subjekty pripravené Vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. 

 Pri definovaní cieľov sú navrhnuté tieto oblasti: 

 výchova a vzdelávanie zamestnancov. V tejto súvislosti musia byť zohľadnené 

možnosti výcviku osôb s obmedzenou kvalifikáciou, nezamestnaných pracovníkov, 

ľudí vracajúcich sa do zamestnania z rodičovských dovoleniek. 

 zamestnávanie postihnutých, starších a dlhodobo nezamestnaných osôb, 

 situácia starších pracovníkov v podniku (pracoviská a organizácia práce 

prispôsobená veku), 
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 prispôsobenie profesionálneho a rodinného života, 

 vzťah medzi vedením organizácie a zamestnancami, 

 ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, 

 antidiskriminačné opatrenia, 

 spoločensky zodpovedná investičná politika, 

 rešpektovanie práv miestnej populácie a pôvodných obyvateľov, 

 podpora dobrovoľnej práce zamestnancov vo verejných alebo spoločenských 

organizáciách.[52] 

 

1.1.5 Medzinárodná spoločenská zodpovednosť 

Koncept spoločenskej zodpovednosti organizácií je stále podporovaný zo strany 

národných, nadnárodných, ale aj medzinárodných spoločností. Na pôde Európskej únie 

a OSN vzniklo niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je podporiť  rozširovanie spoločenskej 

zodpovednosti organizácií. V roku 1996 bola z iniciatívy Európskej komisie zriadená 

organizácia pod názvom CSR Europe, ktorá je európskou expertnou centrálou na 

problematiku CSR. Jej cieľom je zaisťovanie propagácie, vzdelávania a poradenstva v tejto 

oblasti, zhromažďovanie poznatkov a príkladov a formulovanie konkrétnych výstupov 

dokladujúcich jednoznačné prínosy spoločenskej zodpovednosti organizácií. [51] 

 Medzi ďalšie iniciatívy v oblasti CSR patria: 

 EFQM Model Excellence 

 Global Compact (OSN) 

 GRI – Global Reporting Initiative 

 OECD- Organization for Economic Co-operation and development 

 ILO – Medzinárodná organizácia práce 
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 European Foundation for Quality Management (EFQM) 

 EFQM je nezisková organizácia, založená v roku 1988. Jej cieľom je zvyšovanie 

konkurencieschopnosti organizácií. V spolupráci s inými organizáciami bol vytvorený 

EFQM Model výnimočnosti, ktorý umožňuje samohodnotenie firmy. Výsledkom 

samohodnotenia sú výstupy vo forme silných stránok a možností na zlepšenie. Tento 

model sa okrem iného využíva aj pri hodnotení organizácií prihlásených do Európskej ceny 

za kvalitu alebo do národných súťaží. EFQM Model výnimočnosti sa opiera o tri základné 

piliere, ktorými sú ľudia, procesy a výsledky. Model sa skladá z 9 kritérií a 32 subkritérií.  

Prvých päť kritérií tvorí „Predpoklady“ a zvyšné štyri tvoria „Výsledky“. Každé kritérium 

je ohodnotené určitou váhou resp. prostredníctvom bodov 0-1000. Základom hodnotenia 

EFQM Modelu výnimočnosti je logika RADAR, ktorá sa skladá zo štyroch častí:  

 výsledky (Result), 

 prístup (Approach), 

 rozšírenie (Deployment), 

 hodnotenie a preskúmanie (Assessment and Review). 

 

 Global Compact 

 Ide o iniciatívu, založenú v roku 2000 na podnet generálneho riaditeľa OSN Kofiho 

Annana. K iniciatíve sa pripojilo množstvo organizácií zo 120 krajín. Cieľom iniciatívy je 

zapracovanie desiatich základných princípov do každodenných činností organizácie, ktoré 

sa týkajú oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a odmietania 

korupcie. Zapracovanie týchto princípov prispieva k ekonomickému rozvoju a rozvoju 

spoločenskej zodpovednosti organizácií. K hodnoteniu sa využíva rámec Global Reporting 

Initiative (GRI). 
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 Global Reporting Initiative (GRI) 

 Ide o neziskovú organizáciu, založenú v Spojených štátoch v roku 1997. 

Organizácia sa podieľa na vytváraní obsiahleho rámca a smerníc pre reportovanie 

o udržateľnom rozvoji. Stanovuje princípy a ukazovatele, týkajúce sa ekonomickej, 

sociálnej a ekologickej výkonnosti organizácie. Tento rámec sa využíva v organizáciách po 

celom svete. Je aplikovateľný vo všetkých organizáciách bez rozdielu veľkosti či oblasti 

pôsobenia. 

 

 Medzi normy zaoberajúce sa CSR patria: 

 SA 8000 – Social Accountability 

 ISO 26000 – Guidance on Social Responsibility 

 AA 1000 – Accountability 

 

 SA 8000 – Social Accountability 

Táto norma je celosvetovo uznávanou normou a používa sa ako referenčná norma 

pre zlepšovanie pracovných podmienok. Norma SA 8000 vychádza z dohôd a doporučení 

Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

a Deklarácie práv dieťaťa. Bola vydaná mimovládnou organizáciou Social Accountability 

International (SAI). Norma SA 8000 sa používa pri certifikácií pre nezávislé posúdenie 

schopnosti organizácie plniť požiadavky normy, predpisov, vlastných požiadaviek 

organizácií a pod. Norma obsahuje požiadavky na sociálnu zodpovednosť, rozdelenú do 9 

oblastí: 

1. pracovná doba 

2. zdravie a bezpečnosť 

3. zabránenie diskriminácií 

4. práca detí a mladistvých 

5. nútená práca 
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6. sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie 

7. pracovná disciplína 

8. odmeňovanie 

9. manažérsky systém 

 

 ISO 26000 – Spoločenská zodpovednosť organizácií 

V roku 2010 bola táto norma vydaná medzinárodnou organizáciou ISO. Je 

univerzálna a aplikovateľná vo všetkých typoch organizácií vo verejnej alebo súkromnej 

sfére. Nie je určená k certifikácií. Norma ISO 26000 poskytuje organizácií návod, ako 

popri svojej podnikateľskej činnosti brať do úvahy rôzne spoločenské, environmentálne, 

legislatívne, kultúrne a politické rozdiely. Norma ISO 26000 obsahuje 7 oblastí 

spoločenskej zodpovednosti.  

 

Obr. 5 Sedem oblastí spoločenskej zodpovednosti [26] 



32 

 

Norma ISO 26000 pozostáva zo siedmych kapitol. V prílohe normy sú zobrazené 

príklady demonštrujúce dobrovoľné iniciatívy a nástroje spoločenskej zodpovednosti, ktoré 

sa zameriavajú na viaceré oblasti spoločenskej zodpovednosti, ako aj integrácie do 

podnikového riadenia. 

Medzi hlavné prínosy normy ISO 26000 patrí: 

 zlepšenie konkurenčnej výhody organizácie, 

 zlepšenie imidžu firmy, 

 zvýšenie atraktivity organizácie pre zamestnancov, zákazníkov, investorov, ..., 

 zlepšenie vzťahov s dodávateľmi, úradmi, zákazníkmi, s okolím,... [26] 

 

 AA 1000 Accountability 

 Ide o štandard, určený na auditovanie sociálnej a environmentálnej výkonnosti 

firiem. Norma bola vytvorená inštitútom pre sociálnu a etickú zodpovednosť (ISEA – 

Institute of Social and Ethical Accountability). Je aplikovateľná vo všetkých typoch 

súkromných, verejných či neziskových organizácií bez rozdielu veľkosti a pôsobnosti. 

Cieľom normy je podpora etického správania v podnikaní. 
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1.2 Inovácie 

Úspešné firmy už dávno pochopili dôležitosť toho, že pokiaľ si chcú udržať svoju 

konkurenčnú výhodu v dnešnom globalizovanom svete,  ako aj v budúcnosti, musia 

zamerať svoju pozornosť a investovať finančné prostriedky na inovácie. Podľa dokumentu 

Európskej únie „Green Paper on Innovation“ , inovácia je chápaná ako synonymum 

úspešnej produkcie, asimilácie a používania novosti v ekonomickej a sociálnej sfére. 

Inovácie všeobecne ponúkajú nové riešenia problémov, vyvolaných zmenami 

v podnikateľskom prostredí, v požiadavkách zákazníkov, v technologickom rozvoji, 

v globalizácii a ďalších aktivitách súčasnej doby a tým umožňujú uspokojiť potreby 

jednotlivca alebo spoločnosti 

 Na Slovensku je inovácia definovaná v zmysle zákona c. 172/2005 Z. z. 

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona c. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov ako: 

 nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktorá je 

uplatniteľná na trhu a založená na výsledkoch výskumu a vývoja alebo 

podnikateľskej činnosti, 

 nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane 

podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru, 

  nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska 

alebo vonkajších vzťahov, 

 prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

  nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), 

získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv, 

 zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

 zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

 zvýšenie kvality a bezpečnosti práce, 

 zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

 účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie. 
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  Medzi najzávažnejšie faktory, ktoré pôsobia na vznik inovácii môžeme zaradiť: 

 zmeny dopytu zákazníkov, 

 nové technológie, 

 medzinárodný obchod, 

 vedecké poznatky, 

 konkurencia, 

 sociálne zmeny, 

 ekonomická výkonnosť. 

 Inovácia začína z inovačného nápadu, ktorý identifikuje nové resp. budúce potreby 

zákazníkov. Predpokladom je dôkladná analýza súčasného trhu, vývojových trendov 

a ďalších dôležitých faktorov. Ďalším krokom  inovačného procesu je podrobenie 

inovačného nápadu analýze realizovateľnosti z dôrazom na zabezpečenie finančných 

zdrojov, know-how, ľudských zdrojov, vybavenia a pod. Hodnotia sa aj ekonomické 

prínosy a návratnosť investícií. Po ohodnotení sa stáva inovačnou príležitosťou. Ďalšou 

fázou je vývojová fáza, po ktorej nasledujú príprava výroby, samotná výroba 

a implementácia nového produktu alebo služby na trh. 

 

Obr. 6 Schéma inovačného procesu [32] 
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 Oslo Manuál OECD definuje štyri typy inovácií, ktoré zahŕňajú široký rozsah 

zmien v činnostiach spoločností: 

 inovácia produktu, 

 inovácia procesu, 

 organizačné inovácie, 

 marketingové inovácie. [11] 

 

 Základné charakteristiky inovácie 

 Charakteristika priamo spojená s inováciou je stupeň novosti. Novosť podľa oblasti 

pôsobnosti rozdeľujeme na: 

 novosť v rámci podniku, 

 novosť v rámci odvetvia, 

 celosvetová novosť. 

  

 Objektom inovácie vo firme môže byť každý prvok, väzba alebo proces 

v technickom alebo spoločenskom systéme firmy, napríklad organizácia práce, pracovná 

sila, technológia, využívanie energie, samotný produkt, pracovné predmety, prostriedky a 

pod. Prínosom inovácie v podniku môže byť zníženie režijných nákladov na výrobu, 

zvýšenie produktivity zamestnancov a tým pádom aj zvýšenie zisku. 

 Riziko je dôležitou charakteristikou inovácie. Je spojené s očakávaním vysokých 

prínosov na jednej strane, na strane druhej s nebezpečenstvom neúspechu a strát. 

 Medzi zdroje rizík patria: 

 zmena dopytu, 

 zmena nákladov – energia, materiál, mzdy, ..., 

 zmena technológií, 

 politické prostredie, 
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 konštrukčné alebo technologické nedostatky, 

 uvedenie výrobku na trh v nesprávnom čase a pod.  

 Náklady na inovácie sa pohybujú v širokom rozsahu v závislosti od výrobku (iné 

náklady sa očakávajú pri inovácií automobilu ako pri inovácií motora). V zásade náklady 

musia byť v pomere s očakávaným prínosom. Udáva sa, že ak bežné racionálne opatrenia 

prinášajú zvýšenie produktivity o 20-30 % potom inovácia vyššieho rádu prináša zvýšenie 

produktivity o viac ako 1000 %. 

 Zvyšovanie nákladov na inovácie je spôsobované: 

 zvyšovaním zložitosti inovácií, 

 rastúcou komplexnosťou inovácií, 

 dodatočnými sociálnymi faktormi (požiadavky na životné prostredie, recykláciu, 

spoľahlivosť), 

 celosvetovým charakterom výskumno-vývojových činností. 

 Graf životného cyklu je sumárnym vyjadrením časových charakteristík inovácie, 

má všeobecnú platnosť a dajú sa z neho odvodiť parciálne časové charakteristiky. Životný 

cyklus inovácie má päť základných fáz: 

 Príprava inovácie - zahŕňa časový úsek od rozpoznania potreby inovácie až po 

uvedenie nového výrobku na trh. Charakteristickým znakom je vynakladanie 

jednorazových nákladov. 

 Prienik – nový výrobok vstupuje na trh. Objemy produkcie sú nízke. Riešia sa 

neočakávané problémy. Zisk z predaja je nižší ako vývojové a výrobné náklady. 

 Rast – inovácia začína prinášať pozitívne efekty. Odbyt rýchlo stúpa. 

Optimalizáciou výroby sa zvyšujú prínosy. Prebieha kontinuálne zlepšovanie výroby. 

Úspešnosť vedie k záujmu konkurencie o výrobu. 

 Nasýtenie – inovácia je na vrchole svojho potenciálu. Na predĺženie tejto fázy 

výrobca využíva diverzifikáciu (nové varianty výrobkov), prienik na príbuzné segmenty 

trhu a racionalizáciu výroby. Zisk z inovácie sa akumuluje pre potreby následných 

inovácií. 
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 Ústup – inovačný potenciál inovácie je vyčerpaný. Výrobca sa pripravuje na 

ukončenie výroby.[32] 

 

Graf 1 Graf životného cyklu inovácie [32] 
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1.3 Motivácia 

 Motiváciu môžeme definovať ako vnútorný stav organizmu, ktorý ho aktivuje 

reagovať určitým spôsobom na určité podnety. Je súčasťou efektívneho riadenia ľudských 

zdrojov a prelína sa so všetkými funkciami riadenia ľudských zdrojov, ako sú plánovanie 

ľudských zdrojov, projektovanie pracovných miest, výber pracovníkov a pod. 

 Motivácia má tri dimenzie: 

1. aktivácia je vyvolaná potrebami a najmä ich nedostatkom, ktorý vedie k úsiliu 

odstrániť pocit deficitu, 

2. smerovosť udáva zameranie aktivity v závislosti od hodnôt, záujmov, postojov, 

životnej orientácie alebo presvedčenia, 

3. cieľovosť sleduje určitý cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť a je závislý od úrovne 

inšpirácie. [39] 

 Existuje mnoho teórií motivácie, ale ani jedna nie je univerzálna, ktorá by 

poskytovala úplne vysvetlenie motivácie. Medzi najznámejšie teórie motivácie patria:  

I. Ranné prístupy k motivácií: - Vedecký manažment (Taylor) 

    -  Prístupy human relations (Mayo) 

 

II. Teórie zamerané na obsah: - Teória hierarchie potrieb (Maslow) 

    - Dvojfaktorová teória motivácie (Herzberg)  

    - Motivácia výkonu (McClelland) 

 

III. Teórie zamerané na proces: - Teória spravodlivosti (Adams) 

    - Teória očakávania (Vroom) [77] 
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 V nasledujúcej časti si v krátkosti popíšeme teórie vypracované postupne A. H. 

Maslowom a F. Herzbergom. 

 Maslowova teória motivácie je založená na uspokojovaní potrieb, ktoré rozdeľuje 

do piatich základných úrovní a to: 

1. Základné fyziologické potreby (sú potreby, ktoré musia byť uspokojené, aby človek 

netrpel ako napr.  potreba jesť, piť, potreba spánku, dýchania, ...) 

2. Potreba istoty a bezpečia (pocit istoty, bezpečia a spokojnosti v práci, ...) 

3. Sociálne potreby (sem patria napr. potreba priateľstva, spolupráce, spoločenského 

zaradenia do tímu, ...) 

4. Potreba uznania ( pocit užitočnosti, dobrá povesť, sebaúcta, ...) 

5. Potreba sebarealizácie (plné využitie vlastného potenciálu, talentu, potreba 

vzdelávania, ...)[48] 

 

 

Obr. 7 Herzberg-Maslowova pyramída [48] 

 

 Z obrázku vyplýva, že kým nie sú uspokojené potreby z nižšej úrovne pyramídy, 

nie je možné motivovať ľudí  uspokojovaním potrieb z vyšších úrovní.  Za primárne 
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potreby považuje Maslow fyziologické potreby a potreby istoty. Za sekundárne potreby 

považuje sociálne potreby a potreby sebarealizácie. 

 F. Herzberg vo svojej dvojfaktorovej teórií rozlišuje faktory hygieny a faktory 

motivácie. Podľa Herzbergera sa motivácia dosahuje iba prostredníctvom pozitívnej 

stránky (hodnotou). Maslow vo svojej teórií poukazuje aj na „nižšie“ potreby ako na 

faktory motivácie, čo znamená, že medzi týmito dvomi teóriami je rozpor. 

 Potreba vyžaduje určitú nutnosť a často vyúsťuje až v krutosť, pokiaľ by nebola 

uspokojená. 

 Rozlišujeme teda medzi potrebami a hodnotami. Vidíme, že prvá kategória vyplýva 

z vnútorných potrieb, ktorých uspokojenie je podmienkou krátkodobého prežitia. Podľa 

uvedenej definície tieto potreby nepatria k motivácií. Ide výlučne o potrebu. Ďalšie stupne 

obsahujú stále menej vnútorných a neskôr aj vonkajších potrieb a stále viacej vonkajších 

hodnôt. V poslednom stupni sú nahradené vnútornými hodnotami. 

 Hierarchia sa tak stáva úplnejšou: 

1. Vnútorné potreby (podmienky prežitia)   1.-2.úroveň pyramídy 

2. Vonkajšie potreby (podmienky, potrebné k usporiadaniu 2.-3. úroveň pyramídy 

vo vzťahu k vonkajšiemu svetu a ostatným ľudom) 

3. Vonkajšie hodnoty ( hodnoty, po ktorých človek túži  3.-4. úroveň pyramídy 

kvôli svojej vlastnej vážnosti v očiach okolia, pretože     

verí, že sú cenené) 

4. Vnútorné hodnoty (hodnoty, ktoré sa snaží získať,  5. úroveň pyramídy 

pretože stoja vysoko v jeho vlastnej stupnici hodnôt) 

 

 Motivácia u jednotlivých ľudí je veľmi rôzna a jej sila závisí od osobnej stupnice 

hodnôt. Každý človek má svoju stupnicu hodnôt, ktorá sa rozlišuje podľa toho, či vychádza 

zo základnej myšlienky, že človek žije „sám pre seba, pre svoj vlastný prospech“ (princíp 

egoizmu) alebo „pre druhých“ (princíp altruizmu).[48] 
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 Medzi konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú pracovnú motiváciu a nástroje 

motivovania zamestnancov môžeme zaradiť: 

1. náplň práce, 

2. participácia pracovníkov, 

3. prenášanie právomocí a zodpovedností, 

4. informovanosť o dianí vo firme, 

5. možnosť rozvoja, 

6. spravodlivý systém odmeňovania, 

7. sociálny program, 

8. spôsob správania sa vedúcich pracovníkov voči spolupracovníkom.[77] 
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1.4 Vzdelávanie 

 Požiadavky na vedomosti a schopnosti ľudí sa neustále menia. V súčasnej dobe už 

nepostačuje len vzdelanie, získané na školách, ale človek si musí neustále prehlbovať 

a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti a tým sa vzdelávanie stáva celoživotným 

poslaním. Tak ako sa mení podnikateľské prostredie (napr. eliminácia negatívneho dopadu 

výroby na životné prostredie si vyžaduje použitie najmodernejších technológií šetrných 

k životnému prostrediu) , ktorému sa musí každá úspešná spoločnosť prispôsobiť, to isté sa 

očakáva aj od zamestnancov, že budú flexibilní resp. že budú schopní pružne reagovať na 

nové požiadavky trhu (napr. nové technológie si vyžadujú ochotu učiť sa novým veciam), 

ako aj na potrebu neustáleho zlepšovania systému riadenia. Vzdelávanie zamestnancov má 

nemalý vplyv aj na podnikovú kultúru spoločnosti. Vzdelávanie zamestnancov je jednou 

z úloh personálnej práce, ktorá môže byť zabezpečovaná vlastnými zamestnancami alebo 

externými pracovníkmi. Významnú úlohu pri vzdelávaní takisto zohrávajú aj vedúci 

pracovníci. Môžeme teda tvrdiť, že cieľom podnikového vzdelávania je prispôsobovanie 

schopností pracovníka meniacim sa požiadavkám pracovného miesta.[39] 

 Pokiaľ ide o nových pracovníkov spoločnosti, tých musí podnik doškoľovať alebo 

preškoľovať, poprípade adaptovať na podnikové zvláštnosti, systém spoločnosti alebo 

podnikovú kultúru. Formovanie pracovných schopností v moderných systémoch 

prekračuje hranice kvalifikácie a stále viac sa zameriava aj na formovanie sociálnych 

vlastností a formovanie osobnosti zamestnanca. To znamená, že sa snaží ovplyvniť 

vlastnosti, ktoré sú dôležité v medziľudských vzťahoch, ovplyvňujú chovanie a vedomie 

(potreby, hodnoty, postoje, záujmy, ..) a teda aj motiváciu pracovníka. To sa odráža aj na 

pracovisku lepšími medziľudskými vzťahmi, tímovou prácou a zlepšovaním výkonu či už 

jednotlivca alebo skupiny .[39] 

 V systéme formovania pracovných schopností človeka rozlišujeme tri oblasti: 

 oblasť vzdelania, 

 oblasť kvalifikácie, 

 oblasť rozvoja. 

 Oblasť vzdelania je oblasť, v ktorej sa formujú základné a všeobecné znalosti 

a zručnosti človeka, potrebné k žitiu v spoločnosti a následnému získavaniu a rozvíjaniu 
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špecializovaných pracovných schopností a ďalších sociálnych vlastností. Táto oblasť je 

prioritne orientovaná na sociálny rozvoj človeka a jeho osobnosť. 

 Oblasť kvalifikácie resp. oblasť odbornej prípravy. Ide v podstate o prípravu na 

povolanie, o formovanie špecifických a na určité zamestnanie orientovaných znalostí 

a zručností. Táto oblasť kvalifikácie zahŕňa základnú prípravu na povolanie, orientáciu, 

doškoľovanie alebo rekvalifikáciu zamestnancov. 

 Základná príprava na povolanie často stojí mimo systému podnikového vzdelávania 

pracovníkov a netýka sa pracovníkov podniku. Výnimkou sú napríklad učňovské odbory, 

ktorým spoločnosť umožňuje vykonávať v podniku učňovskú prax. 

 Orientácia znamená adaptáciu novoprijatého pracovníka do organizácie alebo do 

kolektívu a zabezpečenie potrebných informácií, špecifických znalostí a zručností pre 

pracovnú pozíciu, na ktorú bol prijatý. 

 Doškoľovanie je významným nástrojom pri zvyšovaní pracovného výkonu ako aj 

pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podniku. Ide o ďalšie prehlbovanie odborných 

vedomostí zamestnancov v odbore, v ktorom pracujú. 

 Rekvalifikácia je takisto určitým nástrojom formovania nových pracovných 

schopností človeka, ktorý pracoval v odlišnom odbore od plánovaného. 

 Oblasť rozvoja je orientovaná na získanie širšieho spektra znalostí a skúseností, 

ktoré sú potrebné pre budúce pracovné povinnosti. Veľmi dôležité je zameranie sa na 

pochopenie a zvládnutie komplexných problémov, ktoré v mnohých prípadoch prekračujú 

hranice odboru. Veľmi dôležitá je orientácia na formovanie sociálnych vlastností 

a formovanie osobnosti jedinca.  Môžeme konštatovať,  že rozvoj je orientovaný na kariéru 

zamestnanca. 
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Obr. 8 Systém formovania pracovných schopností človeka [39] 

 

 Podnikové vzdelávanie  zamestnancov by malo byť neustále sa opakujúci cyklus, 

ktorý vychádza zo zásad podnikovej politiky vzdelávania. Celý cyklus by mal začať 

identifikáciu potrieb vzdelávania pracovníkov, ktoré vyplývajú z jednotlivých pracovných 

pozícií. Nasleduje etapa plánovania, ktorá zahŕňa finančné zdroje, časový plán, rozsah 

vzdelávania, použité metódy vzdelávania a pod. Ďalšou etapou je realizácia vzdelávacieho 

procesu. Tu ide o samotný priebeh vzdelávania pracovníkov. Poslednou etapou je 

vyhodnotenie výsledkov vzdelávania a účinnosti vzdelávacieho programu. 

 

 



45 

 

 

Obr. 9 Systematické vzdelávanie [4] 

 

 Medzi výhody podnikového vzdelávania patria: 

 zabezpečenie odborne pripravených pracovníkov, 

 neustále zlepšovanie kvalifikácie, znalostí a zručností zamestnancov, 

 umožňuje neustále zlepšovanie vzdelávacieho systému, 

 zvýšenie atraktivity podniku na trhu práce, 

 zvýšenie sociálnych istôt zamestnancov, 

 zvýšenie kvality, 

 zlepšovanie pracovných a medziľudských vzťahov. 
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 Podľa miesta vzdelávania môžeme metódy rozdeliť na: 

a) metódy, používané k vzdelávaniu na pracovisku, ktoré sú vhodnejšie pre 

vzdelávanie pracovníkov, 

b) metódy, používané k vzdelávaniu mimo pracoviska. Tieto metódy sú považované 

za vhodnejšie pre vzdelávanie vedúcich pracovníkov. 

 Kľúčovou otázkou je voľba metódy vzdelávania, ktorá závisí od viacerých faktorov 

ako napríklad ciele vzdelávania, rozpočet pre vzdelávanie, obsah vzdelávania a pod. Medzi 

najčastejšie používané metódy vzdelávania môžeme zaradiť: 

 demonštrovanie 

 coaching 

 mentoring 

 counselling 

 asistovanie 

 rotácia pracovných miest 

 poverenie úlohou 

 pracovné porady 

 samoštúdium 

 e-learnig 

 prednáška 

 tréning 

 outdoor training 

 workshop 

 assesment centre 
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1.5 Vzťahy s okolím 

 Neoddeliteľnou súčasťou podnikania je budovanie dobrých vzťahov s okolím resp. 

verejnosťou, čo má z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na dosahovanie stanovených 

cieľov. Budovanie dobrých vzťahov s verejnosťou si vyžaduje vedomosti a skúsenosti 

z rôznych oblastí, akými sú napríklad reklama, psychológia, marketing, ale aj krízový 

manažment a mnoho ďalších. Samozrejme, pokiaľ spoločnosť chce budovať dobré vzťahy 

s okolím, najdôležitejším faktorom je etika podnikania, ktorá priamo súvisí s kultúrou 

spoločnosti. Činnosti, zaoberajúce sa vzťahmi s verejnosťou boli zadefinované Inštitútom 

pre vzťahy s verejnosťou ako: Činnosť v rámci vzťahov s verejnosťou je nepretržitým 

plánovaným úsilím, vedúcim k dosiahnutiu a udržaniu dobrej vôle a vzájomného 

porozumenia medzi organizáciou a jej verejnosťou. [27] 

 Budovanie a udržovanie dobrých vzťahov s verejnosťou zahŕňa: 

 analýzu budúceho smerovania organizácie a predpovedanie ich dôsledkov, 

 výskum verejnej mienky, postojov a očakávaní, 

 vytvorenie a budovanie obojstrannej komunikácie, založenej na pravdivých 

a úplných informáciách, 

 predchádzanie konfliktom, 

 prehlbovanie vzájomného rešpektu a dôvery, 

 zladenie verejných a súkromných záujmov, 

 posilňovanie dobrej vôle medzi vedením, pracovníkmi a zákazníkmi, 

 zlepšovanie vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi a ostatnými subjektmi 

hospodárskej sféry, 

 zlepšovanie kvality výrobkov a služieb,.... 

 Každá organizácia pôsobí v určitom prostredí a z toho dôvodu je vo 

vzájomnom pôsobení s rôznymi oblasťami verejného alebo spoločenského života.  
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 Podnikateľské prostredie môžeme rozdeliť na: 

 makroprostredie – predstavuje širšie geografické, politické, ekonomické 

a sociálno-kultúrne prostredie, 

 mezoprostredie – je prostredie, ktoré priamo ovplyvňuje procesy v organizácií 

(napr. zákazníci, dodávatelia, veritelia, daňové úrady, ...), 

 mikroprostredie – interné prostredie  spoločnosti (štruktúra organizácie, podniková 

kultúra a pod. ) 

 Organizácie pri vykonávaní svojej  podnikateľskej činnosti prichádzajú do styku 

s rôznymi skupinami ľudí. Ak jednou z priorít spoločnosti je vytváranie a udržovanie 

dobrých vzťahov s verejnosťou, organizácia musí identifikovať túto verejnosť. 

 Verejnosť môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na: 

 vnútornú verejnosť – sem patrí manažment, interní a externí zamestnanci, 

zástupcovia zamestnancov resp. odbory, zamestnanci pobočiek doma i v zahraničí, 

a pod., 

 vonkajšiu verejnosť – vonkajšia verejnosť je rozmanitejšia a zahŕňa vládu, úrady, 

vzdelávacie a výskumné inštitúcie, univerzity, vysoké školy, zdravotné zariadenia, 

poisťovne, kultúrne zariadenia, charitatívne organizácie, celý dodávateľský reťazec, 

zákazníkov, občanov, média a pod. 
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Obr. 10 Rozsah potenciálnej verejnosti [27] 

 Ako už bolo spomenuté, veľmi dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim vnímanie 

organizácie verejnosťou a teda aj dobré vzťahy s okolím je etika podnikania. Etika 

podnikania je založená na piatich princípoch tzv. 5P: 

Zámer (Purpose) - poslanie organizácie je vysvetľované vedením zhora. Organizácia sa 

riadi hodnotami, postojmi a predstavami, ktoré umožňujú určiť, aký spôsob správania je 

prijateľný a aký je neprijateľný. 

Hrdosť (Pride) – zamestnanci sú hrdí na seba a na organizáciu a sú schopní odolávať 

pokušeniam k neetickému spôsobu správania. 

Trpezlivosť (Patience) – zamestnanci a vedenie veria, že pokiaľ organizácia bude stavať 

na etických hodnotách, povedie to k dlhodobému úspechu. Pritom treba udržovať 

rovnováhu medzi získanými výsledkami a spôsobom, ako boli tieto výsledky získané. 

Vytrvalosť (Peristence) – angažovanie sa pre život vedený podľa etických princípov. 

Všetci sú si istí, že všetky aktivity sú konzistentné s ich zámermi. 
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Perspektíva (Perspective) – vedúci pracovníci a zamestnanci si nájdu čas k zamysleniu 

a urobia si prehľad o tom, kde sa nachádzajú, zhodnotia situáciu kam smerujú a určia akým 

spôsobom sa tam dostanú. [27] 
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2 BAŤOV SYSTÉM RIADENIA 

2.1 Historický vývoj firmy Baťa 

 Tomáš Baťa pochádzal z obuvníckej rodiny, ktorej korene podľa známych 

dokumentov siahajú až do roku 1850. Baťovci pochádzali z okolia Zlína a boli známi ako 

výborní výrobcovia rôznej obuvi. Tomáš Baťa sa narodil 3. apríla 1876. Mal 11 

súrodencov. Odmalička sa vyznačoval bystrosťou a manuálnou zručnosťou. Od tretieho 

roku života sa usiloval napodobňovať svojho otca a v piatich rokoch všetkých prekvapil, 

keď priniesol z dreva vyrezané dreváky a neskôr ich aj predal. V desiatich rokoch dokázal 

vyhotoviť topánky pre dospelých. V štrnástich rokoch sa stal Tomáš oficiálne učňom 

u svojho otca v dielni. V tom čase sa nevenovala veľká pozornosť vzdelaniu a tak Tomáš 

absolvoval iba štvorročnú školskú dochádzku. Po presťahovaní rodiny Baťovcov do 

Uherského Hradišťa sa Tomáš dopočul, že v Prostějove sa nachádza obuvnícka firma 

Färber, ktorá pri šití topánok využíva stroje. V roku 1980 sa Tomáš aj napriek zákazu 

svojho otca vybral pracovať do firmy Färber. Tomáš si začal uvedomovať, že základom 

podnikateľského úspechu pri výrobe obuvi je ich rýchla, lacná a sériová výroba. Veľký 

záujem Tomáša o stroje si všimli zamestnanci dielne a tak na základe podozrenia zo 

špionáže konkurencie, Tomáš dostal výpoveď. 

 Po smrti Tomášovej matky a po narastajúcich hádkach s otcom, odchádza Tomáš za 

svojou sestrou do Viedne, aby dokázal otcovi, že sa dokáže o seba sám postarať. Po 

prvýkrát sa pustil samostatne do šitia topánok. Topánky boli síce vyrobené majstrovsky, 

ale keďže Tomáš nemal prehľad o viedenskej móde, o topánky nebol záujem. Túto 

skutočnosť si zapamätal a v budúcnosti sa riadil zásadou, vyrábať iba takú obuv, ktorej 

predaj mal zabezpečený. Keď Tomáš minul všetky peniaze a začala sa o neho zaujímať 

polícia kvôli pracovnému povoleniu, zbalil si všetky veci, vrátane topánok a vrátil sa späť 

k otcovi. Po návrate domov dostal Tomáš nápad, že bude robiť otcovi obchodného 

zástupcu. Otec súhlasil a tak sa Tomáš po obchodných cestách dostal až do Prahy. Tomáš 

mal výborného obchodného ducha a vlohy na presviedčanie o kvalite topánok jeho otca, 

ale to čo odrádzalo obchodníkov od podpisovania zmlúv boli Tomášove nečitateľné 

zmluvy. Po zlepšení písma sa Tomášovi začalo viac dariť. S prílevom peňazí dochádzalo 

k stále častejším sporom s otcom, ktorý sa začal hrať na pána a začal mrhať s rodinnými 

úsporami. V roku 1894 sa súrodenci Tomáš, Antonín a Anna rozhodli osamostatniť. Otec 
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najskôr nesúhlasil, ale nakoniec im vyplatil aj dedičstvo po matke 800 zlatých. Najstarší 

Antonín mal 21 rokov a Tomáš iba 18. Keďže Tomáš nebol plnoletý, živnosť bola 

zapísaná na Antonína. Tomáš sa svojimi novátorskými myšlienkami stal akýmsi výrobno-

technickým šéfom. Zaviedli viacero noviniek, ktoré sa nepáčili viacerým majstrom, ako 

napríklad pravidelný pracovný čas od šiestej ráno do šiestej do večera s hodinovou 

obedňajšou prestávkou alebo pravidelné týždenné vyplácanie zamestnancov. Materiál 

kupovali na úver a keďže vyrábali rovnaké topánky ako ostatní obuvníci, začali mať 

problémy s odbytom. Súrodenci nemali skúsenosti s administratívnymi záležitosťami a tak 

po čase stratili prehľad o úveroch za materiál, mzdách a podobných veciach. Po roku 

podnikania bol ich dlh 8 tisíc zlatých. Najväčšie problémy nastali po krachu firmy 

Koditsch, ktorej Antonín aj napriek nesúhlasu Tomáša podpísal zmenku na 20 tisíc zlatých. 

Tomáš si uvedomil, že so súčasnou kolekciou topánok nemá šancu splatiť dlh, tak začal 

hľadať možnosti výroby lacnej a kvalitnej obuvi, ktorú by bolo možné vyrábať 

veľkosériovo. 

 Po čase dospel k nápadu vyrábať lacnú a kvalitnú obuv z plátna. Uvedomoval si, že 

k tomu bude potrebovať stroje, ktoré nakoniec zohnal v Nemecku. Spočiatku si obuvníci 

robili srandu z Baťových plátenných topánok, ale po čase sa z nich stal hit, hlavne vo 

Viedni a v Prahe. V roku 1897 splatili všetky dlhy a koncom storočia presiahli aktíva firmy 

30 tisíc zlatých. Výroba sa rozšírila a presťahovala do novej budovy, v ktorej pracovalo 50 

zamestnancom. Ďalších 70 pracovníkov pracovalo pre Baťu doma, čím sa spoločnosť 

zaradila medzi 8 najväčších výrobcov obuvi v Čechách. Začiatkom storočia začal Baťa 

zavádzať stroje na parný pohon, výroba sa rozširovala a stúpal počet zamestnancov. 

 Baťa už vtedy zavádzal heslo: Ľuďom myslenie – strojom drinu“. V roku 1904 

firma zamestnávala cca 250 zamestnancov. V tomto roku sa Tomáš spolu s tromi 

majstrami vydáva na rok do USA, aby sa oboznámil s americkým systémom hromadnej 

výroby a najnovšími obuvníckymi strojmi. Po návrate začal zavádzať americké metódy 

práce a racionalizovať výrobu. Druhú cestu do Ameriky podnikol v roku 1913, kde 

študoval skúsenosti Forda a Taylora, ktorí ako prví objavili výhody vedeckého riadenia 

podniku. Do začiatku I. svetovej vojny Baťa neustále rozvíjal spoločnosť a patrila medzi 

spoločnosti s najvyššou produktivitou práce v danom odvetví. V roku 1914 pracovalo 

v závode približne 1400 ľudí. V období I. svetovej vojny získal Baťa veľkú objednávku na 

výrobu vojenskej obuvi. Okrem práce znamenala táto objednávka aj výnimku pre 
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mužských zamestnancov, ktorí nemuseli narukovať na front. Túto objednávku Baťa 

rozdelil na viacerých domácich výrobcov obuvi, čím pravdepodobne zachránil mnoho 

životov mladých mužov. Výroba išla spočiatku pomaly, ale na konci vojny produkoval 

Baťa až 10 000 párov obuvi denne.  

 Po I. svetovej vojne sa rozpadla rakúsko-uhorská monarchia a vznikol 

Československý štát. Na území Čiech a Moravy bolo sústredených takmer 80% 

obuvníckeho priemyslu, ktorý bol odkázaný na vývoz do zahraničia. Kúpyschopnosť 

obyvateľstva bola malá a na trhu bol nedostatok surovín na výrobu obuvi. Obchod začal 

stagnovať. Na zabezpečenie odbytu začala Baťova spoločnosť zakladať podniky 

v zahraničí. V priebehu rokov 1920 až 1922 založila firma dcérske spoločnosti v USA, 

Anglicku, Holandsku, Juhoslávií, Dánsku a Poľsku. Tieto dcérske spoločnosti 

zabezpečovali okrem odbytu aj nákup potrebných materiálov a surovín. 

 Ťažké obdobie nastalo v lete v roku 1922, keď napriek čiastočnému zlacneniu 

tovaru sa nepodarilo zastaviť klesajúcu tendenciu v predaji. Vtedy sa Baťa rozhodol znížiť 

cenu všetkých svojich výrobkov v priemere o 50%. Baťa týmto krokom dokázal 

vyprázdniť sklady, zbavil sa nepredajných topánok a získal potrebný kapitál, s ktorým 

rozbehol opäť výrobu. Aby sa vyhol prepúšťaniu, musel zamestnancom takisto znížiť 

mzdy, ale zaviazal sa, že svojim pracovníkom zabezpečí základné životné potraviny 

a potreby takisto za polovičné ceny. Tento mimoriadny marketingový ťah sa Baťovi 

vydaril a firma získala mnoho nových zákazníkov. 

 

Obr. 11 Plagát Baťa drtí drahotu [34] 
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 Od roku 1924 nastala hospodárska konjunktúra. Spoločnosť začala exportovať 

svoje výrobky na nové trhy. V roku 1925 už Baťove závody ovládali viac ako polovicu 

celkového vývozu obuvi z ČSR. Spoločnosť neustále investovala do modernizácie 

a zavádzania veľkosériovej výroby a takisto do vzdelávania pracovníkov.  

 Baťa videl veľkú príležitosť na uplatnenie sa na nových trhoch, čo charakterizuje aj 

jeho výrok: „ Na světe se vyrábí 900 mil. páru obuvi ročně, ač jsou na světě 2 mld. lidí. 

Počítame-li jen dva páry na obyvatele, vidíme, jaký rozdíl je mezi potřebou a výrobou. To 

je příležitost pro nás.“ [29] 

 Prudký nárast produktivity práce nastal po zavedení prúdovej výroby s použitím 

bežiaceho pásu. Bežiaci pás umožňoval plynulý pohyb materiálu celou dielnou, ktorý 

končil odovzdaním hotovej topánky. Rýchlosť pásu sa dala meniť. Zavedením bežiaceho 

pásu sa zvýšila výroba o 58%, hoci sa počet pracovníkov zvýšil len o 35%. 

 V 30-tych rokoch došlo k ďalšiemu rozširovaniu pomocných výrob, ako napríklad 

budovanie závodov v Otrokoviciach-Baťově a k diverzifikácii výroby (technická guma, 

pneumatiky, ...), k zakladaniu ďalších dcérskych spoločností s vlastnou výrobou (Fatra, 

Zlínske letecké závody, Kotva, Poisťovňa Atlas, ...). 

 V rokoch 1931 až 1939 bolo založených 47 sesterských zahraničných spoločností 

na celom svete. V roku 1939 patrilo koncernu 63 zahraničných spoločností a na ich 

akciovom kapitáli sa majoritne podieľala holdingová spoločnosť Leader A.G. Riadiacou 

centrálou bol materský podnik Baťa a.s. v Zlíne. [29] 

 

2.2 Inovácie v Baťových závodoch 

 Tomáš Baťa už ako 14-ročný chlapec pochopil, že stroje sú dôležitým 

konkurenčným nástrojom a podmienkou pre veľkosériovú výrobu lacných a kvalitných 

topánok. Už v tomto veku sa prejavuje Tomášova túžba po strojoch a po nových 

technológiách, ktoré by uľahčili otcovi prácu. Tomáš v mladom veku sníva o veľkej 

fabrike s vysokými komínmi a veľkým množstvom strojov. 

 Po presťahovaní sa rodiny Baťovcov do Uherského Hradišta sa Tomáš dopočul, že 

vo firme Färber, sídliacej v Prostějove používajú na šitie stroje. Napriek nesúhlasu svojho 
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otca sa Tomáš vybral do firmy pracovať. Zaujímal sa o princípy všetkých používaných 

strojoch, ktoré urýchľovali a zjednodušovali prácu. Neustále zvedavé otázky, týkajúce sa 

každého detailu vzbudili podozrenie, že Tomáš je špiónom konkurencie a dostal výpoveď. 

Hneď po návrate k otcovi Tomáš netúžil po ničom inom ako po zlepšení technológie resp. 

po kúpe strojov. 

 Dôležitým krokom vo vývoji spoločnosti bola Tomášova ročná cesta do USA. 

Vydal sa na ňu aj s tromi hlavnými majstrami, aby sa zoznámil s americkou hromadnou 

výrobou obuvi. Pred cestou si zaznamenal približne 700 otázok, na ktoré chcel nájsť 

odpoveď. Zo začiatku si nevedel nájsť prácu, pretože výkony Američanov boli pre neho 

nedosiahnuteľné. Počas celého roka pracoval vo výrobe. Podľa jeho slov nenašiel Tomáš 

v Amerike mnoho prevratného v strojoch a organizácii, pretože bol v neustálom písomnom 

styku so strojárenskými spoločnosťami. Čo ho najviac zaujalo, bola výkonnosť a zručnosť 

amerických pracovníkov, ktorá bola až 10 krát vyššia v porovnaní s európskou. Po návrate 

domov začal Tomáš zavádzať americké metódy práce a racionalizovať výrobu. Zameriaval 

sa hlavne na rozostavovanie strojov a zvyšovanie produktivity práce s cieľom dosiahnuť 

výkony pracovníkov v USA. Podľa vzoru amerických podnikov postavil trojpodlažnú 

továrenskú budovu a zaviedol sprísnené výrobné normy a pokuty za nekvalitnú prácu. 

 Tomáš neustále hľadal možnosti ako zjednodušiť prácu. Už od začiatku kariéry sa 

snažil poznať všetko nové a nové poznatky, technológie, technologické postupy 

a organizáciu výroby skúšal, hodnotil, zlepšoval a prispôsoboval požiadavkám svojej 

firmy. Bol názoru „Ľuďom myslenie – strojom drinu“. Inovácie boli vo firme Baťa úzko 

spojené s vývojom a výskumom a stali sa každodennou súčasťou. O tom svedčí aj Baťov 

výrok „Celé podnikání není vlastně ničím jiným nežli nepřetržitým řetězcem vynálezů, a 

toto vynalézaní je nezbytné při systému volné soutěže.“ [78] 

 Baťa sa na 2. pracovnej ceste v USA utvrdil v tom, že šetriť sa dá na všetkom 

okrem strojov. Od vtedy si začal zvlášť dávať pozor, aby nešetril finančnými prostriedkami 

pri kúpe strojov a tak spoločnosť venovala veľkú pozornosť zavádzaniu najmodernejšej 

techniky do výroby, inováciám a novému mysleniu v práci. Firma kupovala z celého sveta 

všetky stroje, u ktorých bola perspektíva na využitie. Baťa si vážil fyzickú prácu a rád ju 

vykonával, ale ako podnikateľ vedel, že skutočné bohatstvo prináša podniku, regiónu 

a národu hlavne duševná práca. Pod duševnou prácou chápal riešenie problémov, tvorivú 
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vynaliezavosť a koncepčnú realizáciu. Nezamestnanosť a úpadok pripisoval nedostatku 

duševnej práce a znalostí. „Duševní práce může vykonat jediný člověk za den i za milióny 

korun a tato práce nemůže být vykonána strojem. Této duševní práce leží kolem nás nejvíce 

nevykonáno a veškerá nezaměstnanost a bída je způsobena jen tím, že se nedostává lidí 

schopných a ochotných takovou duševní práci vykonat“. [78] 

 Proces výskum – vývoj – výroba bol u firmy Baťa realizovaný každý deň na 

každom pracovisku. Organizácia výskumu a vývoja sa prispôsobovala požiadavkám 

výroby a potrebám trhu. Zadanie výskumu a vývoja vychádzalo výhradne z potrieb výroby, 

marketingu a zo svetových trendov vývoja materiálov, výrobkov a technológii. Zadanie 

„základného výskumu“ spravidla vychádzalo zo samotnej myšlienky autora a súhlasu 

„Šéfa“ alebo zo stratégie podnikania, ktorú určovalo vrcholové vedenie firmy Baťa. 

 Časom požiadavky na výrobne stroje stále stúpali a tak si firma Baťa založila 

vlastné konštrukčné oddelenie pre obuvnícke výrobné stroje. A tak začiatky vlastného 

podnikového výskumu spadajú do roku 1926. Týmto si spoločnosť vybudovala silné 

strojárenské zázemie. Konštrukčné oddelenie sa neustále rozširovalo a v roku 1937 tu 

pracovalo približne 250 pracovníkov. Firma Baťa nevlastnila žiadne patenty, pretože po 

aplikovaní nových poznatkov alebo technológii sa tieto stávali už zastaranými. 

 Výroba obuvníckych a gumárenských strojov zaznamenala veľký rozvoj a v druhej 

polovici 30-tych rokov pokrývala nároky na vybavenie nových závodov nielen 

v Československu, ale aj v zahraničí. 

 Pre zaistenie rýchleho vývoja nových strojov a pre ich rýchlu realizáciu bolo 

v strojárskych závodoch 5 pokusných dielní so 100 zamestnancami. Z toho 4 dielne boli 

určené na výrobu prototypov. Výroba prototypov bezprostredne nasledovala po 

konštrukčných prácach a často prebiehala súčasne. V podniku boli vytvorené vynikajúce 

podmienky pre rýchlu realizáciu. Prototypy nových strojov boli predstavované na 

sobotných konferenciách vedúcim pracovníkom podniku. 

 Konštruktéri boli vysielaní na študijné pobyty do zahraničia. Každý mal 

v pracovnej zmluve, že aspoň raz do roka musí vykonať služobnú cestu do zahraničia za 

účelom patentového prieskumu. Všetky cestovné náklady na tieto služobné cesty hradil 



57 

 

podnik. V zmluve mali dohodnuté, že si budú neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu 

a hlavne štúdiom cudzích jazykov a udržovaním prehľadu o svetovom vývoji techniky. 

 Rozvojom spoločnosti a diverzifikáciou výroby dochádzalo k zakladaniu nových 

výskumných ústavov a laboratórií. V roku 1926 bola postavená pokusná kožiareň a v roku 

1928 bolo zriadené prvé laboratórium v Otrokoviciach. V rokoch 1931 až 1932 bol 

v Otrokoviciach vybudovaný výskumný ústav kožiarsky, ktorého úlohou bolo: 

 vybudovať čo najskôr výrobu pomocných prípravkov, 

 zlepšiť a stále budovať nové odvetvia umelých koží, 

 založiť vlastný technologický výskum, 

 zahájiť riešenie využitia odpadov, výskum vitamínov a hormónov,... 

 Výskumný program vyplýval zo zámeru vybudovať v Otrokoviciach nové závody 

pre výrobu obuvníckych a kožiarskych pomocných prípravkov, výrobu kožiarskych mazív, 

farieb, lepidiel, tužidlových materiálov, krémov a pod. 

 Technologický výskumný ústav bol založený v roku 1934. Úlohou technologického 

výskumného ústavu bolo riešiť problémy, vyplývajúce z potrieb gumárenskej, obuvníckej 

výroby a výroby pneumatík. Ďalšou náplňou práce bolo overovanie nových progresívnych 

smerov, ktoré pripadali do úvahy pri rozširovaní výroby firmy Baťa. Technologický 

výskumný ústav disponoval špičkovým vybavením. Sídlil v päťposchodovej budove, ktorá 

bola vybavená výskumnými laboratóriami, konštrukčnou skupinou chemických aparatúr, 

mechanickou dielňou, analytickým laboratóriom a ďalšími odbornými útvarmi. V roku 

1939 v ústave pracovalo 330 osôb. Okrem požiadaviek vyplývajúcich z potrieb výroby, 

ústav riešil aj tieto úlohy: 

 získavanie celulózy z bukových štepov, 

 viskózový hodváb, 

 chloroprenový kaučuk, 

 farmaceutické výrobky, 

 hormonálne produkty, 

 vývoj silonu, ... 
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 Medzi výsledky výskumu  realizované vo výrobe patria: 

 výroba meďnatého hodvábu, 

 výroba chloroprenového kaučuku, 

 výroba voskov a krémov, 

 výroba kožiarskych mazív, krycích farieb, 

 výroba lepidiel, 

 výroba viskózneho hodvábu, 

 výroba Silonu, 

 výroba syntetického kaučuku, ... 

 Vo firme Baťa boli vytvorené ideálne podmienky pre rýchlu aplikáciu výsledkov 

výskumu do výroby, a to tým že: 

 spoločnosť mala vlastnú strojársku a stavebnú výrobu, 

 boli vytvorené vhodné podmienky pre rýchlu realizáciu výsledkov výskumu 

vybudovaním dielní, bola zabezpečená komunikácia so svetom, možnosť 

cestovania do zahraničia a dostatok devízových prostriedkov, 

 bol zavedený systém hmotnej zainteresovanosti riešiteľov na rýchlom riešení 

a realizácií úloh technického rozvoja, 

 bol vytváraný tlak so strany vedenia na zvyšovanie odbornej kvalifikácie riešiteľov, 

hlavne zo strany štúdia cudzích jazykov, 

 vrcholové vedenie firmy venovalo technickému rozvoju mimoriadnu pozornosť, 

pretože si bolo vedomé toho, že technický pokrok resp. inovácie sú dôležitým 

predpokladom pre ďalší rozvoj spoločnosti ako aj konkurenčnou výhodou. [36] 
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2.3 Motivácia zamestnancov v Baťových závodoch 

 Rozvoj Baťových závodov by nebol možný bez vysoko motivovaných 

zamestnancov. Do stretu s odbormi sa Baťa dostal po návrate z Ameriky, keď začal 

zavádzať americké spôsoby výroby, čo vyžadovalo zvyšovanie pracovnej morálky. 

Sprísnený režim a tvrdé pracovné podmienky v roku 1906 vyústili do štrajkov o zvýšenie 

platov. Baťa celú situáciu vyriešil prepustením organizátorov. Po tejto skúsenosti 

s odbormi, ktoré v tom čase boli miestom ideologického súperenia politických strán, sa 

Baťa pokúsil vytvoriť spoločnosť, v ktorej by odbory neboli potrebné. Nakoniec sa mu to 

svojou sociálnou politikou, mzdovým systémom a samosprávou dielní podarilo.[34] 

 Považoval za dôležité, aby jeho zamestnanci mali čo najvyššie mzdy, aby 

v neskoršom veku neboli odkázaní na štát: „Pokládám za svou zaměstnavatelskou 

povinnost platit lidem za práci tak, aby ve svých čtyřiceti mohli žít z úspor a pracovat 

s pomocí svého kapitálu a zkušeností, místo z užití svých holých rukou.“ [78] 

 Motivačný systém vo firme Baťa môžeme rozdeliť na dve hlavné časti: 

Mzdový motivačný systém, ktorým boli zamestnanci motivovaní svojou mzdou, 

odvíjajúcou sa od odvedenej práce. Motivačný systém bol nadstavený tak, aby si 

zamestnanci vedeli svojou pracovitosťou a kvalitne odvedenou prácou svoj príjem 

podstatne ovplyvniť. 

Sociálny motivačný systém, v ktorom pracovníci boli motivovaní inými prostriedkami ako 

bola mzda. 

 

2.3.1 Mzdový motivačný systém 

 Do mzdového motivačného systému môžeme zaradiť: 

 samosprávu dielní a týždenné vyúčtovanie, 

 účasť na zisku a strate, 

 individuálnu mzdu, 

 vnútropodnikovú banku. 
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 Baťa sa snažil zmeniť myslenie zamestnancov z robotníkov na podnikateľov, ktoré 

je zamerané na dosahovanie zisku. Pracovník, ktorý má robotnícke myslenie sa zameriava 

iba na odpracovanie vopred stanoveného počtu výrobkov a okrem mzdy nie je viac 

motivovaný. Ako je vidieť z Baťovho výroku, Baťa si uvedomoval tieto nedostatky 

a snažil sa ich samosprávou dielní,  osobnou zodpovednosťou a zainteresovanosťou 

pracovníkov na zisku a strate odstrániť. 

  „Čistě námezdní poměr, na jaký se zorganizovala téměř v celé Evropě průmyslová 

výroba v 19. a 20. století, není zdravou základnou pro produktivní a úspěšnou práci. 

Příčinou dělnicky námezdního myšlení je čistě námezdní systém práce. Tento systém 

organizuje výrobu podle nařízení, úkolů a mzdy. Iniciativě a vynalézavosti člověka není tu 

dán podnět a obyčejně ani příležitost projevit se. U dělníka není, zejména při moderní 

dělbě práce, osobní zodpovědnost za hotový výrobek. Vztahy mezi dělníkem a podnikatelem 

se úží na počet nadělaných kusů a výplatní obálku. Mezi dělníkem a zákazníkem pak již 

vůbec není spojení.“ [78] 

 

 Samospráva dielní 

 Samospráva dielní bola založená na týchto zásadách: 

 každé oddelenie má jednu vedúcu osobu, zodpovednú za prácu, zisk a stratu 

oddelenia, 

 každé oddelenie má svoj účet zisku a straty, ktorý sa týždenne verejne účtuje, 

 majster a niektorí zamestnanci majú účasť na zisku dielne, 

 každý robotník v dielni je osobne zodpovedný za kvalitu svojej práce, 

 celé oddelenie sa snaží vykonať svoju prácu čo najkvalitnejšie. 

 Samospráva dielní tvorila základný kameň Baťovho systému riadenia a bola 

zavedená v roku 1924. Samospráva dielní bol jednoduchý a najlacnejší nástroj, ktorý 

motivoval jednotlivé dielne a oddelenia podniku k vzájomnému súpereniu, hospodárnemu 

využívaniu materiálov, energií a k zjednodušovaniu svojej práce, teda k zvyšovaniu 

výkonu. Každé oddelenie si vedelo samo jednoducho vypočítať cenu svojej práce a zisk, 

ktorý dielňa získala dokončením pracovných úkonov. Majster musel urobiť každý týždeň 
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vyúčtovanie hospodárskeho výsledku dielne, ktorý bol prehľadne spracovaný a verejne 

vystavený v dielni. 

 Náklady na hotové výrobky boli rozkalkulované do detailov, takže každá malá 

úspora znamenala vo veľkosériovej výrobe značné prostriedky. Napríklad, pracovník, 

ktorý vysekával z kože jednotlivé diely pre topánky, bol motivovaný, aby straty, resp. 

odpad z kože bol čo najmenší. Podobným spôsobom boli motivovaní aj ostatní pracovníci. 

 Všetky dielne a oddelenia sa chovali ako samostatne hospodáriace podniky. Každé 

oddelenia nakupovalo, vyrábalo a predávalo svoje produkty ďalej v rámci podniku. Týmto 

bola zabezpečená vysoká kvalita vyrábaných produktov, pretože v podniku fungovala tzv. 

samokontrola. Boli stanovené vnútropodnikové ceny pre jednotlivé polotovary a každé 

oddelenie si samo kontrolovalo kvalitu nakupovaných polotovarov. V prípade 

nedostatočnej kvality, tovar vrátili späť alebo požadovali zníženie nákupnej ceny, čo sa 

prejavilo v dielni, ktorá nepodarok vyrobila, ako strata. V tomto systéme bolo jednoduché 

zistiť, kde nastala chyba a okamžite prijať účinné opatrenia, aby sa tieto nedostatky už 

neobjavovali. 

 Baťa vybudoval účinný systém riadenia, založený na vnútorných procesoch 

organizácie, čo zodpovedá súčasným požiadavkám obsiahnutých v norme ISO a EFQM 

modeli výnimočnosti. [36] 

 

 Účasť zamestnancov na zisku 

 „Poskytujeme vám účast na zisku ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat 

nějak peníze mezi lidi, jen tak, z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. 

Chceme docílit toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vydělávali. Proto 

poskytujeme účast na zisku, který byl dosažen v dílně, ve které pracujete. Samostatně 

pracující dílny jsou malé, a proto může každý uplatnit svůj vliv na zvýšení zisku své dílny 

bez ohledu, jestli jiná oddělení pracují třeba se ztrátou. Účtování je tak jednoduché, že mu 

porozumíte každý a účet ztráty a zisku bude každý týden vyvěšen v dotyčném oddělení. 

Pokud některý týden bude vykazovat vaše oddělení ztrátu, nebudete postiženi, neboť na 

ztrátě nemáte účasti“. [78] 
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 Hlavným cieľom zavedenia účasti zamestnancov na zisku bolo zníženie výrobných 

nákladov, zníženie predajných cien a v neposlednom rade aj zvýšenie platov robotníkov. 

V pôvodnom spôsobe odmeňovania dochádzalo k veľkým stratám, či už na materiáli alebo 

energiách, pretože zamestnanci mali na mysli iba vlastný prospech. 

 Baťa pre odmeňovanie zaviedol nasledujúce pravidlá: „Já hledal však takový 

způsob účasti zaměstnanců na zisku, aby jím bylo lze vybudovat samosprávu dílen. Tento 

způsob podmiňovalo: 

1. Aby vyúčtování dosaženého zisku bylo provedeno v době co nejkratší, tedy týdne, 

2. Aby si účastník mohl vypočíst svoji účast sám, 

3. Aby se účast vztahovala na malé oddělení tak, aby každý zaměstnanec mohl být 

zúčastněn na správě dílny.“ 

 Nový systém odmeňovania bol odskúšaný na jednom oddelení a neskôr bol 

zavedený do celého podniku. Spočiatku mali vedúci pracovníci podiel iba na zisku, pričom 

straty išli na účet podniku. Tento systém sa však neosvedčil, tak Baťa zaviedol pre 

vedúcich pracovníkov aj účasť na strate. Podľa nového systému sa riadiaci pracovníci 

vyšších stupňov riadenia musia podieľať aj na strate, ktorú vytvorí ich oddelenie. Každý 

vedúci musel vložil určitú sumu peňazí na účet, ktorá slúžila ako záloha v prípade vzniku 

straty. Týmto sa zvýšila zodpovednosť osôb a výsledky nového systému sa začali pozitívne 

prejavovať. Účasť na zisku nemali len výrobní pracovníci, ale tento systém bol zavedený aj 

mimo svojho podniku. Napríklad nákupcovia surovín dostávali podiely podľa toho, aké 

ceny dokázali vyjednať. Vedúci firemnej predajne pracoval ako samostatný podnikateľ. Za 

každý predaný pár obuvi dostával určitú odmenu a záležalo na ňom, koľko párov obuvi 

dokáže predať. 

 Zavedenie účasti na zisku s strate malo za následok výrazne zvýšenie produktivity 

práce a objemu výroby. Úspory sa prejavili aj v spotrebe materiálu a v znížení 

nekvalitných výrobkov. Priemerná výška podielu sa pravidelne zvyšovala 

a u najvýkonnejších pracovníkov tvoril tento podiel približne 20-30% príjmu.[34] 
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 Individuálna mzda pracovníka 

 Individuálnu mzdu pracovníkov môžeme rozdeliť na dva druhy: 

 Individuálna mzda výrobných pracovníkov - pôvodnou formou mzdy v Baťových 

závodoch bola mzda úkolová resp. akordná. Výška mzdy vždy závisela od množstva 

vykonanej práce pracovníka a motivovala ho k zvyšovaniu výkonu. Platy sa vypočítavali 

na základe kalkulácií pre jednotlivé práce v závislosti od náročnosti, namáhavosti 

a dôležitosti práce. Bolo zadefinovaných 8 tarifných tried pre  spodkové montážne dielne 

a 5 tarifných tried pre šijacie dielne. Mzdy boli vždy vyplácané týždne za počet 

odvedených denných plánov. Za 5 odvedených denných plánov boli vyplácané mzdy vo 

výške 100 %, za 4 odvedené denné plány 80% a pod. 

 Individuálna mzda režijných pracovníkov – pre režijné činnosti bolo zavedených 7 

tarifných tried. Dostávali ju hlavne administratívni pracovníci, ktorých výkon sa nedal 

merať akordne v pomere k vykonanej práci. 

 Nakoľko väčšina pracovníkov dostávala mzdu na základe kvantity a kvality 

vykonanej práce, exitovali veľké rozdiely aj medzi zamestnancami, vykonávajúcimi tú istú 

pracovnú činnosť. Na základe dolu uvedenej tabuľky, toto mzdové rozpätie dávalo 

dostatočný priestor na osobitnú iniciatívu a rast výkonu pracovníkov. 

Šerfovanie  170 ‐ 200  Lemovanie  133 ‐ 200 

Šitie podšívok  100 ‐ 150  Šitie rýh  125 ‐ 150 

Prehýbanie  152 ‐ 200  Obšívanie  190 ‐ 200 

Krúžkovanie  186 ‐ 200  Cvikanie  300 ‐ 450 

Šitie priehlavkov  200 ‐ 250  Šalovanie  200 ‐ 250 

Predcvikanie  390 ‐ 450  Prešívanie  430 ‐ 500 

Tab. 2 Priemerná týždenná mzda v roku 1925 (Kč) [34] 

 

  Baťove závody  Československo 

Kvalifikovaní odborní pracovníci  400  270 

Kvalifikované odborné pracovníčky  250  160 

Nekvalifikovaní odborní pracovníci  280  150 

Nekvalifikované odborné pracovníčky  160  95 

Učni  180  100 

Učnice  130  65 

Tab. 3 Porovnanie priemerných miezd v Baťových závodoch v Zlíne a v 
Československu [37] 
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 Vnútropodniková banka 

 Firemná banka slúžila na zhodnocovanie vložených prostriedkov zamestnancov 

a na financovanie aktivít koncernu. Banka získavala zdroje viacerými spôsobmi. Podiely 

na zisku sa pripisovali zamestnancom na osobné účty vo firemnej banke. Ďalším zdrojom 

boli vklady vedúcich pracovníkov, ktoré slúžili ako zábezpeka v prípade, že dané 

oddelenie vyprodukuje stratu. Všetci klienti firemnej banky dostávali oproti ostatným 

bankám bezkonkurenčný 10% - ný úrok. Polovicu podielu na zisku si mohli pracovníci 

kedykoľvek vybrať, ale vzhľadom na výhodný úrok ich najčastejšie nechávali uložené 

v banke. Takýmto spôsobom si dokázali zamestnanci podniku vytvoriť úspory 

a v budúcnosti neboli odkázaní na pomoc štátu. Ďalším zdrojom kapitálu boli dobrovoľné 

vklady zamestnancov. 

 Okrem vysokých úrokov oproti konkurenčným bankám, dával tento systém 

zamestnancom pocit spolupatričnosti s podnikom. Pracovníci si boli vedomí toho, že 

nekvalitnou prácou by škodili podniku, čo by sa negatívne prejavilo na ich osobných 

účtoch. 

 

Graf 2 Úspory zamestnancov vo firemnej banke v rokoch 1922 – 1937 [34] 
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2.3.2 Sociálny motivačný systém 

 Sociálny program bol neoddeliteľnou súčasťou Baťových závodov a 

nezanedbateľným faktorom, ktorý motivoval zamestnancov k vyšším výkonom 

a ovplyvňoval vzťah k podniku. Baťa sa snažil poskytnúť svojim pracovníkom okrem 

vysokej mzdy aj dôstojné pracovné podmienky a možnosť zregenerovať telo a myseľ po 

dobre vykonanej práci. Bol presvedčený, že keď poskytne svojim zamestnancom dobré 

pracovné podmienky a možnosť kultúrneho a športového vyžitia, zlepší sa zdravotný stav 

zamestnancov a premietne sa to aj na ich pracovnom výkone. Do sociálneho programu 

Baťových závodov môžeme zaradiť: 

 pracovné podmienky, 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 športové a kultúrne vyžitie, 

 vzdelávania možnosť kariérneho rastu a pod. 

 Pracovné podmienky – pracovné podmienky sa napriek vysokému pracovnému 

tempu neustále zlepšovali. Po I. svetovej vojne zažal Baťa modernizovať továrenské 

budovy a areál podniku. Výroba sa presťahovala do moderných niekoľkoposchodových 

budov, ktoré boli v zime vyhrievané teplým vzduchom a v lete chladené studeným 

vzduchom. V každej budove bol nainštalovaný odsávač prachu. V podniku vládol poriadok 

a čistota. Závod bol postavený v príjemnom zelenom prostredí. V závode bol zákaz 

fajčenia a požívania alkoholických nápojov. 

 Veľká pozornosť sa venovala zdravotnému stavu a zdravému životnému štýlu čím 

Baťa predbehol obdobie o mnoho desaťročí. Už pri budovaní Zlína si Baťa uvedomil vplyv 

zdravého životného prostredia na ľudský organizmus, čo sa prejavovalo budovaním 

záhradných domčekov, budovaním priemyselných závodov s veľkým množstvom zelene, 

dobrými pracovnými podmienkami a dôrazom na zdravú výživu občanov. Základom 

zdravotnej starostlivosti bola prevencia. V roku 1936 bol v Zlíne založený Vedecký ústav 

pre priemyselné zdravotníctvo. Hlavnou úlohou bolo štúdium pracovných podmienok, 

zdravotného stavu pracovníkov, zabránenie úrazom a škodám na zdraví, spôsobených pri 

práci. Baťova nemocnica, založená v roku 1927, bola na vysokej úrovni a bola vybavená 
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na všetky druhy lekárskej starostlivosti. Mala chirurgické oddelenie, oddelenie pre 

vnútorné choroby, infekčné a tuberkulózu, ortopedické, stomatologické a mnoho ďalších. 

V roku 1938 mala Baťova nemocnica 340 lôžok. 

 Ubytovanie – ľudia postupne prichádzali za prácou do Zlína a pre Baťu bolo 

dôležité zabezpečiť im dôstojné bývanie, pretože v zlých životných podmienkach videl 

riziko vzniku sociálnych nepokojov. Jeho zásadou bolo poskytnúť zamestnancom kvalitné 

bývanie v zdravom životnom prostredí za nízku cenu. „Domek má býti volný ze všech 

stran a obklopený zelení záhrady a stromů. Každá rodina bydlící v domku má míti vlastní 

vchod. Má býti ze všech stran neodvislá od svých sousedů. Rodinný byt má míti vodovod, 

elektrické osvětlení, koupelnu. Týdenní nájemné z tohoto bytu musí byt tak nízké, aby si na 

ně vydělal člověk za dvě hodiny své práce v továrně.“ [34] 

 Prvých 200 domov bolo postavených na lúkach za továrňou. V každom dome boli 

štyri byty s rozlohou 56m2. V roku 1928 bolo postavených ďalších 467 nových rodinných 

bytov, v ktorých žilo takmer 1000 rodín. V každom dome sa nachádzali dva byty. 

Týždenné nájomné v menších bytov stálo 15 Kč a vo väčších 25 Kč. Stavali sa aj 

samostatné rodinné domčeky a nájomné bolo 35 Kč. Domčeky mali plynovú prípojku, 

ústredné kúrenie, napojené na závodnú tepláreň a vodovod. Zlín nadobudol modernú 

podobu moderného mesta v americkom štýle, keďže domčeky boli navrhované 

poprednými architektmi.  

 Slobodní pracovníci podniku a študenti bývali na internátoch. Ako z vyššie 

uvedeného vyplýva, zamestnanci mali vytvorené ideálne životné podmienky. 

 Výstavbu zabezpečovalo stavebné oddelenie Baťových závodov. Všetky materiály 

na stavbu domov si vyrábala spoločnosť sama. Baťova spoločnosť okrem iného vlastnila aj 

tehelňu a betonárku, drevo si ťažila vo vlastných lesoch. Baťa dokázal stavby pokryť zo 

zisku spoločnosti. Domčeky boli väčšinou dokončené skôr, ako sa plánovalo. To bolo 

dosiahnuté tým, že Baťa motivoval stavbárov odmenami, ktoré boli stanovené za každý 

deň, o ktorý bola stavba odovzdaná pred plánovaným termínom odovzdania. Domčeky 

museli byť samozrejme v požadovanej kvalite o čom svedčí skutočnosť, že životnosť 

domčekov bola plánovaná na 40 rokov a mnohé sa používajú dodnes. 
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 Stravovanie – stravovanie v Baťových závodoch bolo na vysokej úrovni a hlavný 

dôraz sa kládol na kvalitu používaných surovín. Kvalita surovín sa pravidelne 

kontrolovala. Suroviny pochádzali hlavne od miestnych poľnohospodárov a vlastných 

potravinárskych jednotiek, čo ekonomicky podporovalo aj daný región. Stravovanie bolo 

dobre organizované a dokázalo denne obslúžiť viac ako 30 000 pracovníkov. V závode sa 

nachádzalo viacero jedální s množstvom ponúk. Priemerná cena za obed predstavovala 

cenu práce za približne 20 minút t.j. 2 až 4 Kč, pretože na potravinách bol stanovený 

minimálny zisk. 

 Športové a kultúrne vyžitie – zamestnanci Baťových závodov mohli využívať 

rôzne športové zariadenia alebo inštitúcie, ktoré dal Baťa postaviť alebo zriadil v meste 

Zlín. 

 Ako je zrejmé, na využitie voľného času v Zlíne bolo viacero možností: 

 Baťa dal pre potreby športového vyžitia postaviť v Zlíne štadión. V meste fungovali 

viaceré športové organizácie, napr. Sokol, Orel a pod., 

 v Zlíne bolo postavených viacero kín, 

 bola zriadená verejná knižnica s bohatým fondom kníh, 

 v hoteli Spoločenský dom sa usporadúvali zábavy, tanečné večery, hotel bol 

miestom spoločenských stretnutí a podujatí, 

 ďalšie možnosti boli v oblasti kultúry, umenia, hudby, divadelných podujatí a pod. 

[34] 

 Na financovaní aktivít sa podieľal aj Baťov podporný fond. Jeho činnosť sa 

zameriavala hlavne na: 

 poskytovanie výpomoci zamestnancom pri narodení dieťaťa, 

 poskytovanie výpomoci zamestnancom pri dlhej chorobe, 

 poskytovanie výpomoci zamestnancom pri úmrtí v rodine, 

 prilepšenie vdovských a invalidných rent, 

 zriaďovanie ozdravovní pre zamestnancov firmy, 

 udeľovanie podpôr starnúcim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, 
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 podporu bytovej akcie, 

 podporu vzdelávacích, kultúrnych a telovýchovných aktivít zamestnancov firmy 

Baťa a pod.  [34] 

 Ako vyplýva z predchádzajúceho, tak samotné mzdy tvorili iba časť motivačného 

systému v Baťových závodoch. Okrem mzdy boli veľmi dôležitou formou motivácie 

pracovníkov aj životné a pracovné prostredie zamestnancov. 

 

2.4 Výchova a vzdelávanie pracovníkov v Baťových závodoch 

 „Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem 

člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům, a on potom vybudoval závod. Hlavní 

úlohou organizátora je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho 

spolupracovníci mohli zdárně rozvíjet“.  [78] 

 „Malou výrobu je možno řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze 

velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Chybí nám vedoucí lidé a 

možná, že budeme muset počkat, až nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. 

Je důležité pro vás a celý kraj, abyste mě upozornili na muže, kteří jsou s to, aby tento 

velký úkol splnili.“ [78] 

 Ako vyplýva z Baťových výrokov, Baťa pripisoval výchove a vzdelávaniu svojich 

pracovníkov kľúčový význam pri budovaní podniku. Sám pochádzal z chudobnej rodiny 

a vychodil iba štvorročnú školu. Tento svoj hendikep, zo základného vzdelania, musel 

doháňať študovaním po nociach. 

 Baťovi sa podarilo vytvoriť dobre prepracovaný systém výchovy a vzdelávania 

svojich pracovníkov. Veľkým pozitívom a takisto podmienkou úspešnosti vzdelávania 

bolo úzke prepojenie výučby s praxou. Dôkazom efektívnosti celého systému sú absolventi 

Baťových škôl, ktorí obsadzovali kľúčové vedúce pozície v Baťových závodoch doma, ale 

i v zahraničí. 

 Bol presvedčený, že každá investícia do výchovy a vzdelávania zamestnancov sa 

mnohonásobne vrátia nielen vo forme mravných hodnôt, ale aj na zvýšení blahobytu 

celého kraja. „Každý krejcar, který vydáme na účelné vybudování školy, se nám 
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mnohokráte v životě vrátí, a to nejen na nevypočitatelných požitcích mravních, ale i na 

zvýšeném blahobytu, kterého dosáhneme“.[78] 

 Keďže schopných, vzdelaných a spoľahlivých ľudí bol v tom čase nedostatok, 

rozhodol sa ich vychovať sám. Výchova zamestnancov vychádzala z filozofie, že 

najlepším zdrojom zamestnancov je závodná škola, v ktorej si podnik sám podľa svojich 

zásad pripravuje a vychováva spoľahlivých pracovníkov. 

 Vzdelávanie a výchova prebiehala v troch základných okruhoch: 

1. Výchova mladých mužov a mladých žien v učňovských školách. 

2. Príprava nových zamestnancov v školiacich dielňach a odborných školách. 

3. Odborná príprava na vyšších typoch škôl a špecializovaných kurzoch. [34] 

  

 Počas celej prípravy boli rešpektované tieto hľadiská: 

 osvojiť si potrebný rozsah základných teoretických a konkrétnych odborných 

znalostí zo svojho odboru, 

 vypestovať si kladný vzťah k práci, vysokému výkonu a kvalite práce, 

 osvojiť si návyky pracovnej disciplíny a vedomia zodpovednosti za zverenú prácu, 

 učiť sa hospodárnosti, či už podnikovej alebo osobnej, 

 od začiatku sa živiť sám a usilovať sa byť „zámožný“. 

 

 Výchova mladých mužov a mladých žien v učňovských školách  

 Výchovu mladých mužov a mladých žien zabezpečovala tzv. Baťova škola práce. 

Baťova škola práce pre výchovu a vzdelávanie mladých mužov bola založená v roku 1925 

a v roku 1929 aj pre mladé ženy. Režim bol prísny a dĺžka štúdia trvala na začiatku 3 roky, 

neskôr 4 roky. Viac ako 50 % študentov to vzdalo ešte pred dokončením. Počas celého 

štúdia dostávali učni mzdu a mali zakázané prijímať podporu z domova. Vynikajúce 

výsledky Baťovej školy práce pritiahli mnoho zahraničných študentov, ktorí sa uplatnili na 
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celom svete. Podľa početnosti na nej študovalo 136 Juhoslovanov, 36 Nemcov, 18 

Poliakov, 14 Angličanov, 12 Indov, Američanov, Rakúšanov  a pod. 

 

Graf 3 Počet absolventov Baťovej školy práce [34] 

 

 Prijímanie učňov bolo organizované Baťovou školou práce. Boli prijímaní chlapci, 

ktorí ukončili školu. Škola rozposielala letáky, na základe ktorých sa podávali žiadosti 

o prijatie na školu. Počet žiadostí sa ročne pohyboval okolo 20 000. Z nich bolo predbežne 

vybraných cca 3000 uchádzačov k prijímaciemu pohovoru. Požiadavky na uchádzačov boli 

definované osobným oddelením podľa požiadaviek výroby. Prijímacie pohovory boli 

veľmi náročné a pozostávali z psychologických testov a osobných pohovorov, na základe 

ktorých boli vybraní len najlepší z najlepších, čo ročne predstavovalo asi 1000 úspešných 

uchádzačov. Všetci študenti museli povinne bývať na internátoch. 

 Sústava školského systému nazývaná Baťova škola práce obsahovala tieto typy 

škôl: 

 technické - odborné 

- učňovské 

- majstrovské 

- vyššie odborné priemyslovky 
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 ostatné odborné školy, medzi ktoré patrili obchodná škola, obchodná akadémia, 

odborná škola pre ženské povolanie, exportná škola, jazykové kurzy a mnoho 

ďalších kurzov. 

 Praktická výučba študentov prebiehala v dielňach v ranných a poobedných 

hodinách. Študenti boli zaškoľovaní postupne od tých najjednoduchších operácií až po tie 

najzložitejšie. Za celé štúdium si prešli všetkými operáciami a na záverečných skúškach 

museli vyrobiť samostatne pár obuvi. Školská výučba prebiehala dve hodiny a to 

v podvečerných hodinách.  

 Skoro všetci študenti museli pracovať počas celej pracovnej doby, okrem žiakov 

navštevujúcich majstrovské a priemyslové školy, ktorí pracovali len obmedzene. 

 Okrem odborných znalostí bol kladený veľký dôraz na štúdium cudzích jazykov. 

Šport, kultúra a umenie tvorilo neodmysliteľnú súčasť ich života. Súťaživosť v športe sa 

prenášala aj do bežného života žiakov. 

 Učitelia boli hlavne vychovávateľmi, pracujúcimi na internátoch, ktoré boli 

neoddeliteľnou súčasťou systému výchovy mladých mužov a žien. Na internátoch platili 

prísne podmienky. Baťa zamestnával najlepších učiteľov a vychovávateľov. 

Vychovávatelia mali na starosti po 80 až 100 učňov, podľa možnosti rovnakého odboru. 

Ich úlohou bolo: 

 kontrolovať učňov pri rannom odchode do zamestnania, 

 vyučovať v učňovskej škole, 

 sledovať vývoj učňov, 

 veľmi dôležité bolo sledovať a kontrolovať ich osobné hospodárenie a viesť ich 

k hospodárnosti, 

 organizovať program na víkend (kultúra, športové aktivity, ...). 
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 Denný režim študentov Baťovej školy práce bol prísny a pozostával: 

06:00-7:00 budíček, hygiena, upratovanie, raňajky, pri odchode z internátu prechádzali 

mladí muži kontrolou vychovávateľov, ktorí kontrolovali oblečenie, 

oholenie, ostrihanie a obutie 

07:00-12:00 práca v továrni 

12:00-14:00 obedňajšia prestávka, obed, oddych, kino, možnosť štúdia 

14:00-17:00 práca v továrni 

17:00-18:50 večera, vybavenie osobných vecí, štúdium 

18:50-20:30 návšteva odbornej školy 

20:30-22:00 cesta na internát, osobná hygiena, príprava na spánok, večierka 

22:00- časovo neohraničená možnosť štúdia v študovni na internáte [58] 

 

 Mladé ženy boli vychovávané podobnými metódami ako mladí muži. Od žien sa 

vyžadovalo, aby boli dokonale pripravené na rodinný život. Požadoval sa výborný 

prospech, znalosti vedenia domácnosti, varenia, šitia, starostlivosti o deti a pod., aby sa 

manžel mohol plne venovať svojej práci v továrni. 

 Mimoriadne nadaným mladým mužom bola venovaná zvláštna pozornosť. V roku 

1937 bol v Zlíne založený Tomášov, kde boli títo nadaní mladí muži vychovávaní. V roku 

1938 bolo vybraných 60 najúspešnejších mladých mužov, ktorí absolvovali Baťovu školu 

práce, aby sa z nich stali vedúci pracovníci.  

 Výchova bola rozsiahla, plánovaná a dobre organizovaná. Výučba zahŕňala 

rozšírené štúdium cudzích jazykov, prehlbovanie vedomostí vo svojom odbore, v odbore 

chémie, strojárstva, obchodných vied, spoločenské správanie, jazdu na koni a pod. 

Predpokladalo a vyžadovalo sa spoločenské chovanie na vysokej úrovni, pretože sa 

zúčastňovali na rôznych konferenciách a spoločenských udalostiach. Vyžadovala sa 

výborná fyzická kondícia a na zdravotný stav mladých mužov dohliadali lekári z Baťovej 

nemocnice.  
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 Hlavnou činnosťou bola práca v továrni na rôznych úsekoch, aby študenti získali čo 

najviac pracovných skúseností. Pracovná doba bola rovnaká ako u ostatných pracovníkov. 

Večerné štúdium prebiehalo v priemyselnej škole a v Obchodnej akadémii Tomáše Bati 

a to v čase od 18:30 do 21:30. Štúdium prebiehalo aj v sobotu v počte 6 vyučovacích 

hodín. [37] 

 Je nesporné, že Baťa sa nemalou mierou podieľal na zvyšovaní vzdelanosti 

obyvateľstva. Dal vypracovať typové projekty škôl rôznych veľkostí, vrátane všetkých 

potrebných kalkulácií a zdarma ich predal všetkým záujemcom a v Zlíne školy postavil. 

Boli vybudované napríklad: Měšťanská škola na Baťově, školy v Slušovicích, 

Malenovicích, v Loukách a mnoho ďalších v okolí Zlína. Bolo založené gymnázium, 

obchodná akadémia, priemyselné školy, škola umenia a mnoho ďalších. [36] 

 Taktiež bol vybudovaný Študijný ústav pre všetky vekové kategórie, ktorý 

pozostával z dvoch častí. Študijný ústav I. slúžil predovšetkým k vzdelávaniu a združovali 

sa s ňom vedecké a výskumné činnosti (geológie, mineralógie, biologické oddelenie, ...). 

Študijný ústav II. bol určený pre galériu výtvarných umení. [27] 

 

2.5 Vzťahy s okolím 

 „Moje práce má jeden účel: službu životu. Jsem nadšen životem. Miluji život. Přál 

bych si žít jej desetkrát po sobě beze změny nebo za každých podmínek. Přál bych si mít 

deset synů. Ne, abych mohl mezi ně rozdělit své jmění, ale abych je naučil žít a pracovat. 

Nyní jich mám tisíce, třeba jenom jeden nese moje jméno. A nejlepší z nich dostane moje 

housle. Ovšem, ne k tomu, aby na ně hrál sobě, nýbrž jiným.“ 

  „Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci 

budete konat v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti.“ 

 „Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti“ [37] 

 Baťove výroky potvrdzujú to, že podnikanie vnímal ako službu verejnosti. 

Podnikanie nemalo slúžiť iba jemu a jeho pracovníkom na zabezpečenie životných potrieb, 

ale v prvom rade malo slúžiť na zvyšovanie životnej úrovne celej verejnosti. Už týmto 

uvažovaním Baťa predbehol celý svet o niekoľko desaťročí. Ovplyvnil hospodársky 
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a verejný život nielen v Zlíne, ale aj v mnohých krajinách po celom svete. Zarobené 

finančné prostriedky sa snažil investovať hlavne doma pre rozvoj blahobytu spoluobčanov. 

Jeho podnikateľské aktivity sa pozitívne prejavili v rôznych oblastiach života, či už ide 

o kultúru, umenie, zdravie obyvateľstva, rozvoj cestných komunikácii a pod. 

 Baťa pri výstavbe Zlína spolupracoval s najvýznamnejšími architektmi. Na každého 

návštevníka veľmi zapôsobila atmosféra života v Zlíne, ktorá sa výrazne odlišovala od 

iných miest v krajine. Mesto bolo udržované ako záhradné mesto s množstvom zelene 

a modernými budovami. V meste a v jeho okolí bol vybudovaný dopravný systém, ktorý 

obsahoval aj dráhy pre cestné bicykle, ktoré boli masovým dopravným prostriedkom. Bola 

vybudovaná cestná sieť a diaľnice (napr. vybudovanie trojprúdovej diaľnice Kvítkovice-

Malenovice). Baťa považoval diaľnice a dopravné prostriedky za tak dôležité, že na tento 

účel museli byť za každých podmienok nájdené finančné prostriedky. O blahobyte v meste 

svedčí aj to, že už v roku 1929 pripadalo na 35 obyvateľov jedno auto, čo bolo najviac 

v ČSR. Pričinil sa aj o rozvoj železničnej a leteckej dopravy. [27] 

 „Jsem přesvědčen, že síť dobrých, pevných silnic v transitním státe, jako je naše 

republika, stane se obrovským magnetem, přitahujícím hodnoty do naší země a spolehlivým 

základem blahobytu všeho obyvatelstva.“[27] 

 V Zlíne boli celkovo životné náklady nižšie ako v ostatných mestách. Umožnila to 

prevádzka reštauračných zariadení, jedální, ubytovania, kultúrnych a športových zariadení, 

v ktorých nebol kalkulovaný takmer žiadny zisk. V meste sa nachádzalo veľké množstvo 

automatov, v ktorých bolo možné kúpiť rôzne druhy jedla, nápojov, ovocia, ovocných štiav 

a mnoho iného rozličného tovaru. V meste bola priemerná spotreba mäsa a mliečnych 

výrobkov vyššia ako bol priemer v ČSR. 

Potraviny ‐ spotreba v Kg  v Zlíne  v ČSR 

chlieb  90  159 

mäso  85  39 

cukor  32  26 

tuk  20  14 

     

Potraviny ‐ spotreba v litroch  v Zlíne  v ČSR 

mlieko  269  137 

limonáda  230  4,5 

pivo  48  66,6 

Tab. 4 Spotreba potravín v Zlíne a v ČSR [27] 
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 Baťa kládol veľký dôraz na zdravie obyvateľstva a tak v 30-tych rokoch bola 

postavená nemocnica. Obsahovala operačné sály a špecializované oddelenia (chirurgia, 

interné, infekčné, stomatologické, pediatrické, ...) s najmodernejším vybavením. 

Zamestnávaní boli iba špičkoví lekári z celej republiky. Vďaka lekárskej prevencii 

a kvalite služieb, poskytovaných Baťovou nemocnicou sa Baťovi podarilo výrazne znížiť 

výskyt tuberkulózy. Boli založené zdravotné matriky obyvateľstva. 

 K rozvoju vzdelávania bol založený Študijný ústav, mnoho odborných 

a jazykových škôl a knižnice. Výsledkom úspešnej činnosti výskumných ústavov boli 

mnohé vynálezy a objavy v rôznych oblastiach (elektrotechnika, strojárstvo, chemický 

priemysel, ...). 

 V meste bolo postavené veľké kino pre takmer 3000 divákov, v ktorom sa 

premietali novinky z filmového sveta za symbolické vstupné. V Spoločenskom dome sa 

nachádzali sály pre stolný tenis, šachy a biliard. Šport patril k najrozšírenejším 

prostriedkom rekreácie. Bol postavený veľký štadión s ihriskami pre futbal, volejbal, 

hokej, atletiku a hádzanú. Menšie štadióny boli umiestnené v rôznych častiach mesta. 

Športový život sa sústreďoval hlavne v Športovom klube Baťa. V roku 1939 združoval 

viac ako 3000 členov v 15-tich športových oblastiach (motoristický, letecký, turistický, ...). 

Všetky zariadenia slúžili k jedinému účelu a to k regenerácii pracovnej sily. 

 V roku 1928 vznikali prvé filmové záznamy. Spočiatku boli zamerané na 

propagáciu spoločnosti. Postupne prichádzali mladí filmári a Baťa pochopil obrovské 

možnosti filmu. V roku 1930 vznikli na Kudlově nad Zlínom dobre vybavené filmové 

ateliéry, ktoré majú vo vývoji českého filmu nezastupiteľné miesto. Na Kudlově vyrástlo 

mnoho filmových osobností, napr. Alexander Hackenschmied, ktorý neskôr získal 

amerického Oscara. V ateliéroch vznikali školské náučné a dokumentárne filmy. Neskôr 

boli ateliéry rozšírené o trikové oddelenie, čo umožnilo rozvoj animovaného filmu. 

 Došlo k rozvoju literatúry. Baťa spolupracoval s takými umelcami ako bol Karel 

Čapek. Chcel, aby sa literatúra stala každodennou súčasťou života širokej verejnosti a aby 

v nich vzbudzovala národnú hrdosť a vychovávala ich. 

 Nakladateľstvo Tisk Zlín sa okrem tlače reklamných letákov spoločnosti podieľalo 

aj na produkcii beletrie. Vydávalo firemné noviny „Sdělení“, ktoré sa neskôr premenovali 
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na „Zlín“. Zo začiatku sa venovali iba problematike výroby v podniku. Neskôr prinášali 

rôzne články o kultúre a športe. Týmto postupne dochádzalo k rozvoju publicistiky. Ďalší 

časopis, ktorý mal veľký ohlas v celej republike sa volal „Výběr“. Išlo o mesačnú revue, 

ktorá obsahovala najzaujímavejšie články zo svetovej tlače. 

 Od roku 1936 sa v Zlíne konala Vernisáž výtvarného umenia. Na prvej vernisáži 

vystavovalo 152 maliarov a grafikov, ktorí vystavovali 334 diel, 74 sochárov s 85 dielami. 

Návštevnosť bola takmer 90 000 ľudí a doprava bola zabezpečená zdarma. Vernisáže 

priťahovali stále väčší počet umelcov a tak v roku 1939 bola založená škola umenia. 

Vyučovali na nej poprední umelci z celej republiky. Škola predstavovala umelecko-

priemyselné štúdium. Študenti čiastočne pracovali  v závode v oblastiach, ktoré súviseli 

s ich umeleckým odborom. Vyučovala sa tu kresba, grafika, maliarske techniky, maľba na 

sklo, dekoračná maľba, keramika, drobná plastika, výroba hračiek, umelecká história, 

literatúra, film, fotografia, módne návrhárstvo, propagácia, reklama a mnoho ďalších 

odborov. [27] 

 Okrem iného sa Baťa zaslúžil o vybudovanie elektrárne, telefónnej siete, 

osvetlenia, kanalizácie, vodovodu a rozvodných tunelov pre elektrinu a plyn. Bytová 

kultúra bola na vysokej úrovni. Do roku 1932 bolo postavených zhruba 1500 rodinných 

domčekov pre približne 18 000 ľudí. Baťa si všetky stavebné materiály zabezpečoval 

z vlastných zdrojov. Ako sa zvyšovala životná úroveň obyvateľov mesta Zlín, rozrastalo sa 

aj samotné mesto, o čom svedčí rast počtu obyvateľov v meste. Od roku 1926 každé 

narodené dieťa dostávalo šporiacu knižku so sumou 1000 Kč, ktorá bola úročená 10%. Po 

dovŕšení 24 rokov majiteľ dostal sumu 9 846 Kč. 
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Graf 4 Rast počtu obyvateľov Zlína v rokoch 1894 až 1931 [34] 

 

 V Zlíne a v jeho okolí bola nezamestnanosť na veľmi nízkej úrovni. Celý rozvoj 

mesta Zlín a jeho okolia sa Baťovi podaril, pretože jeho spoločnosť vlastnila mnoho 

ďalších podnikov doma i v zahraničí, čím sa Baťova spoločnosť stala sebestačnou pri 

rozvoji mesta a zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva. Medzi podniky, ktoré Baťova 

spoločnosť vlastnila doma patrili napríklad železničné spoločnosti, Baťove pomocné 

závody, Zlínská stavební a.s., poisťovňa Atlas, Zlínské letecké závody, Kotva s.r.o., 

závody pre výrobu plynových masiek a gumových výrobkov, závody na ťažbu uhlia, 

strojárske závody Mas a.s., Plavebná spoločnosť, kožiarske závody, spoločnosť na ťažbu 

zemného plynu a nafty a iné. Do roku 1945 spadalo do vlastníctva Baťových závodov, 

okrem domácich spoločností, okolo 100 spoločností po celom svete. 

 Podnikateľská činnosť Baťových závodov sa pričinila aj o vznik novým miest, ako 

napríklad mestá Batavia v Indii, Batawa v Kanade alebo Batatuba v Brazílii. 

 O zásluhe Baťovej spoločnosti pri rozvoji mesta Zlín, jeho okolia a krajín po celom 

svete, v ktorých spoločnosť pôsobila niet pochýb. To je dôkazom, že Baťa svojím 

podnikaním resp. službou verejnosti predbehol svoju dobu o mnoho desiatok rokov 

a nepochybne je aj v súčasnosti inšpiráciou pre mnohé podniky. 
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3 MODEL PERMANENT 

Model PERMANENT (Performance Oriented Management System for Enterprise) 

je jednoduchý systém riadenia podniku, orientovaný na riadenie výkonnosti na základe 

sledovaných parametrov. Obsahuje niekoľko oblastí, z ktorých si každá organizácia zvolí 

tie, ktoré sú relevantné pre zvýšenie jej výkonnosti. Model je vybudovaný na základe 

skúseností niektorých podnikov, ktorých koncepcia je založená na Baťovej sústave 

riadenia. V tomto modeli sú aplikované prvky kvality, znalostí, inovácií a kreativity tak, 

aby bolo možné dosiahnuť požadované ekonomické výsledky. 

Model PERMANENT sa odlišuje tým, že je výlučne orientovaný na výkonnosť – 

výsledky, pričom nástroje – spôsob dosiahnutia výsledkov, sú riešené v alternatívach. 

Prioritou pre podnik je zaoberať sa prvkami, ktoré aktuálne potrebuje. Ostatnými prvkami 

sa organizácia zaoberá až po dosiahnutí tejto kvalitatívnej zmeny, hodnotenej pomocou 

finančných ukazovateľov. [71] 

Zjednodušený model bol v podmienkach Domu techniky Ostrava vypracovaný 

autorským týmom v spolupráci s externými spolupracovníkmi. Tento model obsahuje 

celkom 19 doporučení v 7 hlavných oblastiach riadenia podniku: 

1. globálne podnikanie a stratégia 

2. zákazník 

3. pridaná hodnota 

4. inovácie 

5. motivácia ľudí 

6. znalosti a učenie 

7. vzťah s okolím [47] 
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 Princípy modelu PERMANENT 

Nasledujúcich desať princípov modelu PERMANENT sa môže stať základom 

výstavby a rozvoja organizácií smerom k výsledkom a konkurencieschopnosti. Inšpiráciou 

a podkladom pre určenie princípov bola Sústava riadenia Baťa. 

1. Podnik funguje v globálnom, nielen v lokálnom priestore. 

2. Podnik je „továrňou na inovácie“. 

3. Podnik je spojený so svojim regiónom. 

4. Zamestnanci sú spolupodnikatelia a spolupracovníci nie „námezdný robotník“. 

5. Každý útvar, proces a jedinec musí pridávať hodnotu. Pridaná hodnota, nie zisk, je 

mierou podnikovej (aj národnej) výkonnosti a konkurencieschopnosti. 

6. Znalosti sú najdôležitejšou formou kapitálu podniku a aj celej ekonomiky. 

7. Vzdelávanie je úzko spojené s podnikovou praxou, podnikové vzdelávanie je 

zodpovednosťou podniku. 

8. Podnikateľsky zameraná univerzita neprodukuje absolventov, ale potenciál pre 

nové konkurencieschopné firmy, v ktorých sú absolventi „zabalení“. 

9. Globálna stratégia je základom podnikovej činnosti. Rozhoduje akčnosť a nie 

deklaratívnosť. 

10. Služba verejnosti a uspokojovanie zákazníka sú cieľom podnikania. [71] 

 

Takmer všetky atribúty modelu PERMANENT sú významne spojené s fenoménom 

súčasných dní, ktorým je spoločenská zodpovednosť organizácií, ktorá bude podstatou 

praktickej časti.  
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4 CIELE, VÝSKUMNÉ ÚLOHY, HYPOTÉZY A POSTUP 
SPRACOVANIA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

4.1 Ciele dizertačnej práce 

 Hlavnými cieľmi dizertačnej práce sú: 

 potvrdenie alebo vyvrátenie stanovených hypotéz, ktoré vychádzajú z Baťovho 

systému riadenia a sú súčasťou spoločenskej zodpovednosti organizácií a tým 

podporiť myšlienku, že Baťov systém riadenia je nadčasový a inšpiratívny pre 

súčasnú prax, 

 poskytnutie praktických príkladov využitia prvkov Baťovho systému riadenia 

v súčasnej podnikateľskej praxi v automobilovom priemysle, ktoré môžu byť 

inšpiratívne aj pre iné odvetvia hospodárstva. 

 

 Mnohé princípy alebo príklady z praxe v Baťových závodoch je možné aplikovať v 

podnikoch, ktoré podnikajú v súčasnom konkurenčnom prostredí. V súčasnosti sa 

spoločenská zodpovednosť organizácií stáva neoddeliteľnou súčasťou riadenia podniku, 

pretože podniky si pomaly začínajú uvedomovať svoju zodpovednosť nielen voči 

zákazníkom a investorom, ale hlavne voči svojim zamestnancom a okoliu, v ktorom 

pôsobia resp. voči celej spoločnosti. Zodpovednosť voči zamestnancom sa prejavuje 

starostlivosťou o ich psychické a fyzické pohodlie, ktoré môže byť 

zabezpečované bezpečnosťou a ergonómiou na pracovisku, stabilizáciou bytovej otázky, 

sociálnych istôt a pod. Veľká pozornosť sa venuje zdravému životnému štýlu a rozvoju 

mimopracovných aktivít. Zodpovednosť voči okoliu sa prejavuje využívaním moderných 

technológií, šetrných voči životnému prostrediu, hospodárnym využívaním prírodných 

zdrojov a to nielen vo firmách, ale aj domácnostiach, napr. na základe rôznych kampaní, 

orientovaných na znižovanie environmentálnej záťaže či už firiem alebo všeobecne ľudskej 

spoločnosti a pod. 

 Ako ukazuje prax spoločností, ktoré dosiahli úspechy v oblasti spoločenskej 

zodpovednosti organizácií, využívajú metódy a princípy, ktoré v podstate vyplývajú alebo 

kopírujú Baťov systém riadenia, aj keď samotné firmy si to neuvedomujú. 
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 Na dosiahnutie hlavných cieľov dizertačnej práce je potrebné naplnenie 

špecifických cieľov dizertačnej práce: 

 spracovanie teoretického základu pre spoločenskú zodpovednosť organizácií, 

inovácie, motiváciu, vzdelávanie a vzťahy s okolím, 

 spracovanie prvkov Baťovho systému riadenia v oblasti inovácií, motivácie, 

vzdelávania a budovania vzťahov s okolím a jeho rozvoja, 

 spracovanie teoretického základu pre model PERMANENT, 

 definovanie výskumných úloh, vychádzajúcich z Baťovho systému riadenia, 

spoločenskej zodpovednosti organizácií a modelu PERMANENT, 

 stanovenie hypotéz, 

 realizovanie dotazníkového skúmania v globálnom meradle, 

 definovanie prínosov dizertačnej práce pre vedu a prax. 

 

4.2 Výskumné úlohy a hypotézy dizertačnej práce 

4.2.1 Výskumné úlohy 

 Výskumné úlohy dizertačnej práce sa týkajú štyroch oblastí, ktorými sú inovácie, 

motivácia zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov a rozvoj regiónu, v ktorom 

spoločnosť pôsobí. Tieto oblasti skúmania boli stanovené na základe hlavných oblastí 

riadenia zjednodušeného modelu PERMANENT, ktorý bol vybudovaný na základe 

skúseností podnikov, ktorých základom riadenia bola Baťova sústava. Výskumné úlohy 

predstavujú prienik medzi Baťovou sústavou riadenia, spoločenskou zodpovednosťou 

organizácií a modelom PERMANENT, nakoľko tieto tri oblasti so sebou úzko súvisia. Na 

základe uvedených oblastí boli stanovené nasledujúce štyri výskumné úlohy: 

Výskumná úloha č.1: Využitie Baťovej filozofie v oblasti inovácií 

v automobilovom priemysle 

Výskumná úloha č.2:  Využitie princípov Baťovho motivačného systému 

zamestnancov v automobilovom priemysle 
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Výskumná úloha č.3:  Využitie princípov Baťovho systému výchovy a vzdelávania 

zamestnancov v automobilovom priemysle 

Výskumná úloha č.4:  Využitie Baťových princípov rozvoja regiónu spoločnosťami, 

pôsobiacimi v automobilovom priemysle 

 

4.2.2 Hypotézy dizertačnej práce 

 Pre každú výskumnú úlohu je stanovená jedna hypotéza. So zreteľom na Baťov 

systém riadenia boli sformulované hypotézy pre automobilový priemysel, v ktorom 

spoločenská zodpovednosť zohráva stále dôležitejšiu a dôležitejšiu úlohu vzhľadom 

k zákazníkom, zamestnancom a celej spoločnosti. Hypotézy dizertačnej práce sú odvodené 

zo štyroch základných výskumných úloh dizertačnej práce: 

Výskumná úloha č.1 

Využitie Baťovej filozofie v oblasti inovácií v automobilovom priemysle. 

Hypotéza č.1 

Pre podniky pôsobiace v automobilovom priemysle sú inovácie rovnako dôležité ako 

v Baťových závodoch t.z. inovácie sú dôležitou konkurenčnou výhodu a sú nevyhnutné pre 

neustály rozvoj spoločností a z tohto dôvodu podniky investujú do najmodernejších 

technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. 

 

Výskumná úloha č.2 

Využitie princípov Baťovho motivačného systému zamestnancov v automobilovom 

priemysle. 

Hypotéza č.2 

Systém motivácie v Baťových závodoch je uplatniteľný a využívaný v podnikoch 

pôsobiacich v automobilovom priemysle, t.z. podniky majú vypracované mzdové a 

sociálne programy pre zamestnancov, ktoré sú dôležitým motivačným faktorom. 
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Výskumná úloha č.3 

Využitie princípov Baťovho systému výchovy a vzdelávania zamestnancov 

v automobilovom priemysle. 

Hypotéza č.3 

Podniky pôsobiace v automobilovom priemysle kladú čoraz väčší dôraz na systém 

vzdelávania rovnako ako v Baťových závodoch t.z. podniky vnímajú vzdelávanie ako 

dôležitý konkurenčný nástroj podnikania a z tohto dôvodu majú vypracované vzdelávacie 

a rozvojové programy pre svojich zamestnancov, spolupracujú so vzdelávacími 

inštitúciami pri vytváraní nových študijných odborov, ktoré si vyžaduje súčasná prax. 

 

Výskumná úloha č.4 

Využitie Baťových princípov rozvoja regiónu spoločnosťami, pôsobiacimi 

v automobilovom priemysle. 

Hypotéza č.4 

Baťova filozofia podnikania „Podnikanie je službou verejnosti“ je súčasťou podnikovej 

stratégie firiem, pôsobiacich v automobilovom sektore, ktorá sa prejavuje tým, že 

spoločnosti sa intenzívne angažujú pri rozvoji regiónu, v ktorom pôsobia. 

 

4.3 Postup spracovania dizertačnej práce 

 Postup spracovania dizertačnej práce bol rozdelený do piatich základných fáz ako 

je vidieť na Obr.12. 

 Prvá fáza zahŕňala stanovenie oblasti skúmania dizertačnej práce. Boli stanovené 

štyri oblasti, ktorými sú inovácie, motivácia, vzdelávanie, budovanie vzťahov s okolím 

a jeho rozvoj.  

 Druhou fázou bolo spracovanie teoretického základu skúmanej problematiky. 

V našom prípade išlo o spoločenskú zodpovednosť organizácii, inovácie, motiváciu, 
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vzdelávanie, vzťahy s okolím, model PERMANENT a Baťov systém riadenia, zameraný 

na inovácie, motiváciu, vzdelávanie a rozvoj okolia. 

 Treťou fázou spracovania dizertačnej práce bola formulácia hlavných a čiastkových 

cieľov, výskumných úloh a z nich vyplývajúcich hypotéz. 

 Štvrtá fáza obsahovala samotnú realizáciu výskumných úloh. Realizácia 

výskumných úloh bola uskutočnená prostredníctvom elektronického dotazníka, čiastočne 

prostredníctvom interview a skúmaním správ o spoločenskej zodpovednosti organizácií. 

 Piata fáza zahŕňala spracovanie a vyhodnotenie výsledkov výskumných úloh a 

posúdenie, či boli splnené hlavné a čiastkové ciele dizertačnej práce. 

 

Obr. 12 Postup spracovania dizertačnej práce 
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4.4 Metódy spracovania dizertačnej práce 

 Pri spracovaní dizertačnej práce boli použité nasledujúce metódy: 

 Logické (párové) metódy – sú metódy, ktoré využívajú princípy logiky a logického 

myslenia. Medzi logické metódy patria: 

 Indukcia a dedukcia – indukcia je proces logického myslenia, pri ktorom 

vyvodzujeme všeobecné závery na základe informácií o jednotlivých javoch alebo 

procesoch. Pri indukcii postupujeme od konkrétneho k všeobecnému. Metóda indukcie 

bola použitá pri spracovaní výsledkov a záverov zo skúmania pomocou dotazníkovej 

metódy.  

Dedukcia je opačným javom indukcie. Pri dedukcii postupujeme od všeobecného ku 

konkrétnemu. To znamená, že ide o proces logického myslenia, pri ktorom vyvodzujeme 

závery elementárnych javov alebo procesov na základe všeobecného chovania systému. 

Dedukcia bola použitá pri definovaní jednotlivých tvrdení dotazníka, tak aby sme na 

základe získaných elementárnych informácií mohli potvrdiť alebo vyvrátiť formulované 

tvrdenia. 

 Analýza a syntéza – analýza je postupom, pri ktorom dochádza k logickému 

rozkladu skúmaného celku na jednotlivé časti. V dizertačnej práci bola analýza použitá pri 

spracovaní Baťovho systému riadenia v štyroch skúmaných oblastiach, pri samotnej 

realizácií výskumných úloh ako aj pri posúdení, či stanovené ciele dizertačnej práce boli 

dosiahnuté.  

Syntéza je postup, pri ktorom dochádza k spájaniu jednotlivých častí do všeobecného 

celku. Metóda syntézy bola použitá pri spracovaní výsledkov dotazovania a pri 

vyhodnotení výsledkov hypotéz a výskumných úloh. 

 Abstrakcia a konkretizácia – abstrakcia je myšlienkový proces, pri ktorom 

oddeľujeme podstatné vlastnosti od nepodstatných. V dizertačnej práci bola použitá 

abstrakcia pri definovaní hlavných princípov Baťovho systému riadenia alebo definovaní 

hlavných okruhov dotazovania. 

Opačným procesom je konkretizácia a ide o proces, ktorý spočíva vo vyhľadávaní 

konkrétnych vlastností objektu alebo javu. Metóda konkretizácie bola použitá v tých 
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častiach dizertačnej práce, kde sú praktické ukážky využívania princípov Baťovho systému 

riadenia.  

 Metóda komparácie – je metóda, ktorá umožňuje identifikovať spoločné alebo 

rozdielne znaky skúmaných javov. 

Metóda komparácie bola v dizertačnej práci využitá pri definovaní možností využitia 

Baťovej sústavy riadenia v súčasných podnikoch. Komparáciou Baťovej sústavy riadenia 

a riadením niektorých podnikov boli identifikované tie oblasti Baťovej sústavy riadenia, 

ktoré sú v malej miere uplatňované v podnikoch, napriek tomu poskytujú inšpiráciu a majú 

veľký potenciál. 

 Empirické metódy – sú metódy založené na skúmaní reality. Z empirických metód 

boli použité nasledujúce metódy: 

 Dotazníková metóda –  je metódou nepriameho styku. Ide predovšetkým o 

získavanie údajov prostredníctvom zasielania dotazníkov určenej skupine osôb alebo 

spoločností, ktorá je definovaná ako vzorka. Veľký význam pri dotazníkovej metóde má 

štruktúra samotného dotazníka a vstupné informácie pre respondenta, v ktorom je potrebné 

vysvetliť ciele a význam dotazovania. Výhodou tejto metódy sú nízke náklady, možnosť 

využitia v prípade veľkých vzdialeností, relatívne rýchla spätná väzba v prípade využitia 

elektronickej pošty. Nevýhodou tejto metódy je slabá odozva respondentov a fakt, že ide o 

metódu nepriameho styku. Preto je dôležitá motivácia respondenta na vyplnenie dotazníka.  

Dotazníková metóda bola využitá pri získavaní informácií o spoločenskej zodpovednosti 

firiem, pôsobiacich v automobilovom priemysle v mnohých krajinách. 

 Interview –  patrí medzi najpoužívanejšie metódy získavania informácií. Poznáme 

viacero druhov interview ako napr. telefonické, online alebo priame interview. Najčastejšie 

sa však realizuje formou priameho styku medzi výskumníkom a skúmanou osobou. 

Výhodou tejto metódy je vysoká odozva a získanie detailných  informácií o skúmanom 

objekte. Nevýhodou môžu byť vysoké náklady, ak sa skúmané osoby nachádzajú vo 

vzdialenejších oblastiach. 

Pri spracovaní výskumných úloh dizertačnej práce resp. pri získavaní informácií 

o spoločenskej zodpovednosti v niektorých organizáciách, bolo použité aj priame 

interview. 
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5 REALIZÁCIA VÝSKUMNÝCH ÚLOH 

 Štyri výskumné úlohy dizertačnej práce boli realizované na troch hlavných 

príkladoch: 

 príklady z Baťovej sústavy riadenia, 

 príklady zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., 

 príklady ostatných firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle. 

 

5.1 Príklady z Baťovej sústavy riadenia 

 Prvou oblasťou demonštrujúcou názorné príklady bola Baťova sústava riadenia, 

z ktorej boli identifikované hlavné princípy alebo metódy poskytujúce vynikajúce príklady, 

ktoré sú využiteľné v súčasnom konkurenčnom prostredí. 

 

5.2 Príklady zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Druhou oblasťou boli názorné príklady využitia niektorých metód v spoločnosti 

Volkswagen Slovakia, a.s., ktoré vychádzajú z Baťovho systému riadenia. Pre spoločnosť 

Volkswagen Slovakia, a.s. som sa rozhodol, z dôvodu, že patrí k najväčším 

zamestnávateľom na Slovensku a je súčasťou medzinárodného koncernu VOLKSWAGEN 

AG, ktorého cieľom je do roku 2018 stať sa: 

 najväčším výrobcom automobilov na svete, 

 najatraktívnejším zamestnávateľom v automobilovom priemysle, 

 výrobcom automobilov s najspokojnejšími zákazníkmi, 

 výrobcom automobilov s výnosnosťou 21%.  

 

 Myslím si, že spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. je dobrým príkladom 

spoločnosti, využívajúcej prvky Baťovho systému riadenia, ktorá získala niekoľko ocenení. 

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť získala 1. miesto v „Lean & Green 
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Efficiency Award 2012“ v kategórii, hodnotiacej zavádzanie opatrení na šetrenie 

prírodných zdrojov v automobilovom sektore. V oblasti personálneho manažmentu sa 

spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. umiestnila v rebríčku najatraktívnejších 

zamestnávateľov v Európe v roku 2012/2013 na 8. mieste. 

 

 Základné informácie o spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Volkswagen Bratislava, s. r. o. vznikol v roku 1991. Už v roku 1992 začal sériovú 

výrobu Volkswagenu Passat Variant. So zmenou právnej formy k 01. 01. 1999 mení 

spoločnosť svoj názov na Volkswagen Slovakia, a. s. V závode v Bratislave vyrábajú 

osobné vozidlá a prevodovky a v závode v Martine komponenty. 

Volkswagen Slovakia, a. s., patrí s počtom 8 400 zamestnancov k najväčším slovenským 

zamestnávateľom a k najväčším exportérom v Slovenskej republike. V súčasnosti sa v 

závode v Bratislave vyrábajú modely Volkswagen Touareg, Audi Q7 , Volkswagen up!, 

Škoda Citigo a SEAT Mii a do výrobného portfólia závodu patrí aj produkcia karosérií 

Porsche Cayenne. Vozidlá smerujú najmä do krajín Európskej únie, Číny, USA, či Ruska. 

Bratislavský závod VW SK je zároveň jediným automobilovým závodom na svete, 

vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.  

 

5.3 Príklady ostatných firiem, pôsobiacich v automobilovom priemysle 

 Treťou oblasťou, demonštrujúcou využívanie princípov a metód Baťovej sústavy 

riadenia, boli výsledky skúmania spoločenskej zodpovednosti organizácií ostatných firiem, 

pôsobiacich v automobilovom priemysle na základe dotazníkovej metódy. Skúmanú 

vzorku tvorilo 1447 spoločností z 36 krajín. Dotazníky boli primárne zasielané riaditeľom 

podniku a jeho manažmentu. Kontakty pochádzali z databázy firiem spoločnosti 

Volkswagen AG. Nakoľko všetky kontakty v databáze neboli aktualizované jednotlivými 

dodávateľmi, bolo potrebné osloviť mnohé spoločnosti viackrát. So zástupcami 15 

spoločností prebehlo interview, kde podkladom bol takisto dotazník. Návratnosť 

dotazníkov dosiahla úroveň približne 8%, čo predstavuje 116 vyplnených dotazníkov z 20 

krajín (Belgicko, Brazília, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Mexiko, 
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Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 

Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia). 

 

Graf 5 Počet vyplnených dotazníkov 

 

 Podniky, ktoré sa zapojili do dotazníkového skúmania problematiky CSR v týchto 

štyroch oblastiach boli roztriedené do troch skupín z hľadiska počtu zamestnancov.  

 

Graf 6 Rozdelenie podnikov zapojených do dotazníkového skúmania podľa počtu 
zamestnancov 
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 Pracovníci jednotlivých spoločností, ktorí sa zapojili do dotazníkového výskumu, 

boli rozdelení do troch kategórií podľa pracovnej pozície: riaditeľ podniku, manažment 

podniku a  ostatní zamestnanci. V poslednej skupine ide hlavne o zamestnancov oddelenia 

kvality. 

 

Graf 7 Rozdelenie osôb zapojených do dotazníkového skúmania podľa pracovnej 
pozície 

 Okrem pracovnej pozície boli osoby vypĺňajúce dotazníky kategorizovaní podľa 

dĺžky pracovného pomeru v skúmanej spoločnosti. 

 

Graf 8 Rozdelenie osôb zapojených do dotazníkového skúmania podľa dĺžky 
pracovného pomeru 
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 Všetky podniky obsiahnuté v skúmanej vzorke pôsobia v automobilovom 

priemysle. Dotazníky boli rozposlané prostredníctvom elektronickej pošty. Spolu 

s dotazníkmi bol zaslaný návod k dotazníku, ktorý vysvetľuje účel dotazníkového 

skúmania a poskytuje bližšie informácie k vyplneniu dotazníka. 

 Návod k dotazníku v slovenskom jazyku znie: 

 „Vážená pani, vážený pán, 

 som študentom doktorandského štúdia Řízení průmyslových systému na Katedre 

kontroly a řízení jakosti na VŠB – TU Ostrava v Českej republike. Moja dizertačná práca 

sa týka štúdie spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR – Corporate Social 

Responsibility) v štyroch oblastiach: inovácie, motivácia pracovníkov, vzdelávanie 

pracovníkov, budovanie vzťahov spoločnosti s okolitým prostredím. 

 Z tohto dôvodu si Vás dovoľujem požiadať o vyplnenie dotazníka, týkajúceho sa 

analýzy súčasného stavu CSR vo Vašej organizácií v týchto štyroch skúmaných oblastiach. 

Verím, že aj Vy sa zapojíte do analýzy a prispejete k presnejším výsledkom mojej 

dizertačnej práce. 

 Získané údaje budú použité výlučne pre účely dizertačnej práce. Vyplnenie 

dotazníka Vám zaberie približne 5 minút. 

 Vyplnený dotazník prosím pošlite späť na e-mailovú adresu 

marek.polak1@volkswagen.sk najneskôr do DD.MM.RRRR. 

 Dotazník je rozdelený na 2 hlavné časti. Prvá časť dotazníka sa týka základných 

informácií o Vašej spoločnosti. V druhej časti sú otázky, týkajúce sa štyroch skúmaných 

oblastí. 

 K hodnoteniu bola stanovená päťstupňová hodnotiaca škála od „úplne súhlasím“ 

až po „zásadne nesúhlasím“. 

 Za vyplnenie a odoslanie dotazníka Vám vopred ďakujem. V prípade záujmu Vám 

celkový výstup z analýzy CSR s radosťou poskytnem. 

S pozdravom 

Ing. Marek Polák“ 
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 Pozn.: Návod k dotazníku v nemeckom a anglickom jazyku sa nachádza v Prílohe 

D a E. 

 

 Návrh dotazníka 

 Dotazník bol vytvorený v programe Adobe Acrobat Pro, ktorý umožňuje 

vytvorenie elektronického dotazníka vo formáte PDF. Výhodou elektronického dotazníka 

je aj fakt, že dotazník nie je možné meniť ako v niektorých iných formátoch. Formát PDF 

bol zvolený aj na základe predpokladu, že podniky investujú finančné prostriedky na 

zabezpečenie bezpečnosti emailovej komunikácie, čo môže zapríčiniť, že niektoré iné 

formáty nemusia byť doručené respondentom.  

 Dotazník bol vyhotovený v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Viď 

Príloha A, B a C. 

 Dotazník sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť dotazníka obsahuje otázky 

týkajúce sa informácií o podniku a o osobe, ktorá daný dotazník vypĺňa. 

 Otázky týkajúce sa skúmanej spoločnosti: 

 Predmet činnosti spoločnosti 

 Počet zamestnancov spoločnosti. Na výber boli definované tri možnosti: 

 menej ako 100 zamestnancov 

 od 100 do 500 zamestnancov 

 viac ako 500 zamestnancov 

 

 Otázky týkajúce sa osoby, ktorá dotazník vypĺňa: 

 Vaša pracovná pozícia 

 Ako dlho pracujete v tejto spoločnosti? Na výber boli stanovené štyri možnosti: 

 do 1 roka 

 od 1 do 5 rokov 
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 od 6 do 10 rokov 

 viac ako 10 rokov 

 

 Druhá časť dotazníka sa týka štyroch výskumných úloh a obsahuje celkovo 16 

tvrdení. To znamená, že pre každú hypotézu boli zadefinované štyri tvrdenia, ktoré boli 

v dotazníku graficky zoskupené. 

Pre hypotézu č.1 boli definované tieto tvrdenia: 

1. Podnik považuje inovácie technológií za dôležitý konkurenčný nástroj podnikania. 

2. Podnik využíva inovácie technológií k uspokojovaniu potrieb zákazníka. 

3. Podnik monitoruje najnovšie trendy vývoja technológií a snaží sa ich aplikovať v 

spoločnosti. 

4. Podnik sa podieľa na vývoji a výskume nových technológii alebo výrobkov. 

 

Pre hypotézu č.2 boli definované tieto tvrdenia: 

1. Hlavnou motiváciou pre zamestnancov je mzda. 

2. Zamestnanci sú motivovaní možnosťou osobného rozvoja alebo kariérneho rastu v 

spoločnosti. 

3. Podnik poskytuje svojim zamestnancom bezúročné pôžičky na zabezpečenie 

bývania. 

4. Podnik zabezpečuje svojim zamestnancom široké možnosti rekreácie a kultúrneho 

vyžitia (vstupy do fitness, wellness alebo lístky do divadla, kina,...). 

 

Pre hypotézu č.3 boli definované tieto tvrdenia: 

1. Podnik má vypracovaný vlastný vzdelávací a rozvojový program pre svojich 

zamestnancov. 
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2. Podnik vysiela svojich zamestnancov na zahraničné stáže, s cieľom ich ďalšieho 

odborného rozvoja. 

3. Podnik sa angažuje pri vytváraní nových študijných odborov na školách a 

univerzitách. 

4. Podnik spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zvyšovaní kvality vzdelávania 

potenciálnych budúcich zamestnancov firmy (prednášky, workshopy, poskytovanie 

odbornej práce študentov popri štúdiu). 

 

Pre hypotézu č.4 boli definované tieto tvrdenia: 

1. Podnik investuje finančné prostriedky do rozvoja školstva, zdravotníctva alebo 

infraštruktúry regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí. 

2. Podnik sa usiluje o neustále vytváranie nových pracovných miest a tým o 

znižovanie nezamestnanosti v regióne alebo v krajine. 

3. Podnik sa usiluje o to, aby sa stal atraktívnym zamestnávateľom v regióne alebo v 

krajine. 

4. Podnik má vypracovanú politiku a stratégiu boja proti korupcii. 

 

 Z dôvodu lepšej výpovednej hodnoty dotazníka bola zvolená Likertová hodnotiaca 

škála, ktorá umožňuje viacstupňové hodnotenie. Konkrétne bola zvolená päťstupňová 

hodnotiaca škála, od plne súhlasím cez prevažne súhlasím, z časti súhlasím, skôr 

nesúhlasím až po zásadne nesúhlasím. 
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5.4 Výskumná úloha 1 – Využitie Baťovej filozofie v oblasti inovácií 

 v automobilovom priemysle 

5.4.1 Príklad firmy Baťa 

 Baťa už v detstve pochopil, že stroje a všeobecne nové technológie sú veľmi 

dôležitým konkurenčným nástrojom. Keď sa ako 14-ročný dozvedel, že v neďalekej 

obuvníckej firme využívajú na výrobu obuvi stroje,  neodolal a napriek nesúhlasu svojho 

otca, rozhodol sa zamestnať vo firme Färber. Baťu stroje vo firme Färber natoľko nadchli, 

že po pár mesiacoch dostal výpoveď, pretože svojim záujmom v zbudil dojem, že je 

špiónom konkurencie. Táto jeho túžba po nových strojoch a nových technológiách ho 

sprevádzala po celý život. Vždy sa snažil najnovšie poznatky aplikovať, overiť 

a samozrejme zlepšiť. Za inšpiráciu a novými poznatkami absolvoval dve cesty do USA, 

kde ho nadchli metódy hromadnej výroby. Uvedomoval si, že na moderných technológiách 

nesmie šetriť, pretože by naplno nevyužil svoju podnikateľskú príležitosť: „ Na světe se 

vyrábí 900 mil. páru obuvi ročně, ač jsou na světě 2 mld. lidí. Počítame-li jen dva páry na 

obyvatele, vidíme, jaký rozdíl je medzi potrěbou a výrobou. To je příležitost pro nás.“ [34]  

Bol názoru“ Ľudom myslenie - strojom drinu“.  

 Baťa považoval moderné technológie za dôležitý konkurenčný nástroj, ktorý mal 

pozitívny vplyv na uspokojovanie potrieb a tým aj spokojnosti zákazníkov. Prejavovalo sa 

to vysokou kvalitou topánok pri súčasnom zvyšovaní produkcie, širšou paletou 

ponúkaných produktov, uspokojovaním väčšieho množstva zákazníkov, využívaním 

nových materiálov a pod. 

 Baťa v tom čase využíval najmodernejšiu dostupnú technológiu o čom svedčí: 

 zavedenie strojov na parný pohon,  

 zavedenie prúdovej výroby s využitím bežiaceho pásu, v dôsledku čoho sa zvýšila 

produktivita práce o 58 %, 

 projektovanie trojpodlažných budov, ktoré vyhovovali požiadavkám na 

racionalizáciu výroby,  

 využívanie leteckej a lodnej dopravy a pod. 
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 Vo firme Baťa boli inovácie úzko spojené s vývojom a výskumom. Inovácie sa stali 

každodennou súčasťou, ktoré boli v krátkom čase implementované v podniku. V závode 

boli vytvorené skúšobné dielne, zabezpečená komunikácia so svetom, možnosť cestovania 

a firma Baťa disponovala dostatkom finančných prostriedkov. Zamestnanci niektorých 

oddelení mali v pracovnej zmluve dohodnuté, že musia absolvovať minimálne jednu 

pracovnú cestu do zahraničia s cieľom získať nové poznatky a praktické skúsenosti vo 

svojom odbore. Svedčí o tom aj Baťov výrok: „Celé podnikání není vlastně ničím jiným 

nežli nepřetržitým řetězcem vynálezů, a toto vynalézaní je nezbytné při systému volné 

soutěže.“ [78]  

 S postupným rozširovaním výroby a zvyšujúcimi sa požiadavkami na obuvnícke 

stroje sa vedenie Baťových závodov rozhodlo založiť konštrukčné oddelenie pre 

obuvnícke stroje. Ako sa rozširovali exportné trhy, stúpali požiadavky aj na nové 

materiály. Baťové závody investovali nemalé finančné prostriedky do výskumu a vývoja 

nových technológií a materiálov. Zakladali výskumné ústavy a laboratóriá ako napríklad: 

Výskumný ústav kožiarsky v Otrokoviciach, ktorého úlohou bolo budovať nové odvetvia 

umelých koží, výskum vitamínov, hormónov a pod. 

Technologický výskumný ústav, ktorý sa zaoberal gumárenskou, obuvníckou výrobou 

a výrobou pneumatík. Riešil úlohy ako získavanie celulózy z bukových štepov, viskózny 

hodváb, chloroprenový kaučuk, hormonálne produkty alebo vývoj silonu. Výskumný ústav 

bol vybavený špičkovou technikou. V roku 1939 v ústave pracovalo 330 ľudí. 

Technologický výskumný ústav sa môže pochváliť výrobou silonu, lepidiel, syntetického 

kaučuku a mnohými ďalšími výsledkami. 

 Niet pochýb, že v Baťových závodoch boli vytvorené ideálne podmienky na vývoj, 

výskum a zavádzanie nových poznatkov do výroby, ktoré významne ovplyvňovali celý 

chod spoločnosti a nepochybne aj spokojnosť svojich zákazníkov. 

 

5.4.2 Príklad firmy Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. sú inovácie kľúčovým faktorom. 

V Bratislavskom závode sú vyrábané malé mestské automobily a automobily SUV (Sport 

Utility Vehicle) disponujúce progresívnymi technológiami, ktoré počas samotného 
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výrobného procesu takisto vyžadujú najmodernejšie technológie. Inovácie v Bratislavskom 

závode môžeme rozdeliť na dve hlavné oblasti: 

 Inovácie produktu, 

 Inovácie výrobných technológií. 

 

 Inovácie produktu a výrobných technológií sú navzájom previazané. Dobrým 

príkladom je výroba malého elektromobilu alebo výroba niektorých SUV, ktorá si 

vyžaduje progresívne technológie a progresívne kontrolné prostriedky. Pri vývoji nových 

produktov sa aktívne zúčastňujú aj zamestnanci bratislavského závodu, čím prispievajú 

k lepším vlastnostiach produktu a tým aj k lepšiemu naplneniu požiadaviek zákazníka. 

K uspokojovaniu potrieb zákazníka nepochybne prispievajú inovácie samotného produktu 

ako napríklad karoséria automobilu vyrobená z kombinácie oceľ-hliník. Karoséria 

vyrobená z tejto kombinácie je omnoho ľahšia, čo sa pozitívne prejaví u koncového 

zákazníka a to zníženou spotrebou pohonných hmôt. Na druhej strane, karoséria 

automobilu obsahujúca hliníkové časti zvyšuje nároky na spoje jednotlivých dielov 

karosérie a tým aj na kontrolu samotných spojov. Na zabezpečenie kontroly a kvality 

jednotlivých spojov, Bratislavský závod disponuje CT zariadením, ktoré umožňuje 

vykonávať nedeštruktívne skúšky spojov, čo má aj ekonomický význam. Na analýzu 

jednotlivých komponentov automobilu (dverové obklady, nápravy, nálepky,..) podnik 

disponuje laboratóriom zo špičkovým vybavením, či už ide laboratórne skúšky kovov, 

plastov, lepidiel, farieb alebo o akustické analýzy v akustickej komore. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s., ako dcérsky závod monitoruje v spolupráci 

s materským podnikom najnovšie technológie uplatniteľné v automobiloch a trendy vo 

výrobných technológiách. Implementácia týchto progresívnych metód do podniku však 

závisí od rozpočtu a rentability jednotlivých projektov. 

 Podnik v Bratislave nedisponuje vlastným výskumným alebo vývojovým 

oddelením, ale aktívne sa podieľa na vývoji nových produktov v materskom závode. 

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. finančne alebo materiálne podporuje niektoré 

výskumné alebo vývojové programy. 
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5.4.3 Príklady ostatných firiem 

 Spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle kladú veľký dôraz na inovácie 

technológií, o čom svedčia výsledky dotazníkového skúmania. Na základe výsledkov 

dotazníkového skúmania, môžeme konštatovať, že 47% plne súhlasí a 33% respondentov 

prevažne súhlasí s tvrdením, že podnik považuje inovácie technológií za dôležitý 

konkurenčný nástroj. 11 % respondentov zaujalo stanovisko, že z časti súhlasia s 

týmto tvrdením 1. 9% respondentov skôr nesúhlasí s tvrdením, že podnik v ktorom pracujú 

považuje inovácie za dôležitý konkurenčný nástroj. Čisto záporný postoj resp. stanovisko 

zásadne nesúhlasím nevyjadril nikto z respondentov zapojených do skúmania. 

 Inovácie sa stali všeobecne hnacím motorom jednotlivých automobiliek, ktoré sa 

snažia zaujať svojich alebo potenciálnych zákazníkov novými technológiami, či už v 

oblasti komfortu jazdy, znižovania spotreby pohonných hmôt, využívania alternatívnych 

palív a v mnohých ďalších oblastiach, týkajúcich sa uspokojovania stále náročnejších 

požiadaviek zákazníkov. Tieto stúpajúce nároky automobiliek sa jednoznačne premietajú 

na celý dodávateľský reťazec. Z výskumu vyplýva, že 41% respondentov plne súhlasí 

s tvrdením, že podnik využíva inovácie technológií k uspokojovaniu potrieb zákazníka. 

38% prevažne súhlasí, 14% z časti nesúhlasí, 6% skôr nesúhlasí a 1% podnikov úplne 

nesúhlasí s tvrdením. Keďže mnohé skúmané podniky, pôsobiace v automobilovom 

priemysle pôsobia ako dodávatelia jednotlivých komponentov, môžeme predpokladať, že 

ide hlavne o inovácie výrobných technológií, ktorými môžu podniky uspokojovať neustále 

zvyšujúce sa nároky svojich zákazníkov s ohľadom na životné prostredie. 

 S tvrdením, že podnik monitoruje najnovšie trendy vývoja technológií a snaží sa ich 

aplikovať v spoločnosti, plne súhlasí 32% respondentov a 36 % opýtaných prevažne 

súhlasí. Z tohto vyplýva, že väčšina podnikov chápe význam a dôležitosť inovácií. 21% 

opýtaných z časti súhlasí, 9% skôr nesúhlasí a 2% respondentov úplne nesúhlasia s 

týmto tvrdením. 

 23% podnikov plne súhlasí s posledným tvrdením, že sa podnik podieľa na vývoji 

a výskume nových technológií a výrobkov. 38 % prevažne súhlasí s týmto tvrdením, 21% 

z časti súhlasí, 12% skôr nesúhlasí a 6% úplne nesúhlasí. Podniky, ktoré z časti súhlasia, 

skôr nesúhlasia a úplne nesúhlasia, môžu patriť do skupiny podnikov, ktorých 
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podnikateľská činnosť nezahŕňa výskum a vývoj nových technológií a produktov, ale 

patria medzi výrobné podniky. 

 

Graf 9 Výsledky dotazníkového skúmania výskumnej úlohy č.1 

 

5.5 Výskumná úloha 2 – Využitie princípov Baťovho motivačného 

 systému zamestnancov v automobilovom priemysle. 

5.5.1 Príklad firmy Baťa 

 Baťa si uvedomoval, že ďalší rozvoj spoločnosti by nebol možný bez vysoko 

motivovaných zamestnancov. Vybudoval systém, v ktorom zamestnanci dosahovali 

vysokú produktivitu práce. Podarilo sa mu to vďaka mzdovému a sociálnemu 

motivačnému systému. 

 Do mzdového motivačného systému spadala samospráva dielní, účasť na zisku 

a strate, individuálna mzda a výhody, poskytujúce vnútropodnikovou bankou. 

 Samospráva dielní bola zavedená v roku 1924. Systém bol jednoduchý, umožňoval 

súťaž medzi jednotlivými oddeleniami podniku, motivoval k úspore materiálu a viedol 
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zamestnancov k zjednodušovaniu práce a tým k zvyšovaniu výkonnosti. Ďalšou výhodou 

tohto systému bolo to, že každý zamestnanec si mohol vypočítať svoju mzdu, ktorá 

závisela od kvality vykonanej práce. 

 Účasť na zisku a strate motivovala zamestnancov k väčšej zodpovednosti 

a k znižovaniu výrobných nákladov, čo malo pozitívny vplyv na znižovanie predajných 

cien. Napríklad nákupca surovín dostával odmenu zo zisku na základe vyjednanej ceny. 

Alebo ak pracovník, ktorý pri vysekávaní dielov z kože dokázal vyťažiť viac ako bol 

stanovený počet kožených kusov, tak toto predstavovalo úsporu oddelenia a aj zisk, ktorý 

bol neskôr v rámci oddelenia rozdelený. Každý vedúci zamestnanec musel vložiť kauciu, 

ktorá slúžila ako záloha v prípade, že došlo k strate na oddelení. Tento systém bol 

zavedený aj v ostatných oblastiach mimo podniku. Týmto systémom došlo k zvýšeniu 

produktivity práce a u najvýkonnejších pracovníkov účasť na zisku tvorila 20-30% 

celkového príjmu.[34] 

 Individuálna mzda bola rozdelená pre výrobných a režijných pracovníkov. Mzda 

výrobných zamestnancov závisela od množstva vykonanej práce, čo motivovalo 

zamestnancov k vyšším výkonom. Bolo stanovených 8 tarifných tried pre spodkové 

montážne dielne a 5 tried pre šijacie dielne. Mzda režijných pracovníkov bola rozdelená do 

7 tarifných skupín, pretože hodnotenie výkonu na základe vykonanej práce nebolo možné. 

[34]  

 Vnútropodniková banka slúžila na zhodnocovanie finančných prostriedkov 

zamestnancov. V tom čase vnútropodniková banka poskytovala bezkonkurenčný 10%-ný 

úrok. Zamestnanci si mohli časť úspor kedykoľvek vybrať, ale väčšina ľudí nechávala 

úspory vďaka výhodnému úroku v banke. Týmto spôsobom si ľudia dokázali nasporiť 

nemalé finančné prostriedky a tým neboli v staršom veku odkázaní na dávky štátu. 

Výhody, ktoré poskytovala vnútropodniková banka zvyšovali pocit spolupatričnosti 

s podnikom. 

 Cieľom sociálneho motivačného systému bolo motivovanie pracovníkov k vyšším 

výkonom. Baťa si uvedomoval, že okrem vysokej mzdy a dobrých pracovných podmienok, 

výkonnosť svojich zamestnancov výrazne ovplyvňuje aj spokojnosť v súkromnom živote. 

Do sociálneho motivačného systému patrila starostlivosť o pracovné podmienky, 
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ubytovanie, stravovanie, športové a kultúrne aktivity, vzdelávanie a možnosť kariérneho 

rastu. 

 Baťové podniky obsahovali veľa zelene, vládol tu poriadok a čistota. V halách boli 

nainštalované lapače prachu. V zime boli haly vyhrievané teplým vzduchom a lete 

chladným. V podniku bol zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. 

 Stavebné oddelenie Baťových závodov zabezpečovalo výstavbu domčekov vo 

vlastnej réžii, nakoľko spoločnosť si zabezpečovala všetky stavebné materiály sama a 

vlastnila tehelňu, betonárku, drevo ťažila vo vlastných lesoch a pod. Bol kladený veľký 

dôraz na kvalitu vyhotovených stavieb. Domčeky sa vo väčšine prípadov podarilo postaviť 

dokonca pred plánovaným termínom ukončenia, čo bolo dôsledkom motivácie stavebných 

zamestnancov, ktorí boli odmeňovaní za každý ušetrený deň oproti pôvodnému plánu.  

 Baťa staval domčeky pozostávajúce z dvoch bytov alebo väčšie samostatné rodinné 

domčeky. Všetky domy boli pripojené na plyn, elektriku, ústredné kúrenie a vodovod. 

Týždenné nájomné predstavovalo iba malú časť príjmu. 

 Stravovanie bolo v Baťových závodoch na vysokej úrovni. Dôraz sa kládol hlavne 

na kvalitu používaných surovín pochádzajúcich z miestnych zdrojov. Stravovacie jednotky 

dokázali obslúžiť až 30 000 pracovníkov. 

 Zamestnanci Baťových závodov mohli využívať športové a kultúrne zariadenia. 

K týmto účelom dal Baťa postaviť športový štadión, kiná a verejné knižnice. Spoločenský 

dom organizoval rôzne kultúrne podujatia. Baťa podporoval rozvoj umenia, hudby, 

divadelnej tvorby a pod. 

 Baťov podporný fond poskytoval príspevky pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej 

práceneschopnosti, pri úmrtí člena rodiny, podieľal sa na výstavbe ozdravovní pre 

zamestnancov a pod. 

 Podnik umožňoval široké možnosti ďalšieho odborného a jazykového vzdelávania. 

Pracovníci Baťových závodov mali veľké možnosti kariérneho rastu či už v domácich 

alebo v zahraničných podnikoch. Široké možnosti mali hlavne pracovníci ovládajúci 

cudzie jazyky. Títo zamestnanci sa uplatňovali predovšetkým v nákupných oddeleniach. 

Pri kariérnom postupe pracovníkov sa okrem jazykových znalostí bral do úvahy kladný 

vzťah k spoločnosti, lojalita, skúsenosti a charakterové vlastnosti. 
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5.5.2 Príklad firmy Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. patrí medzi najväčších zamestnávateľov na 

Slovensku a zamestnávajúca približne 9 000 zamestnancov. Má vypracované mzdové 

a sociálne programy, ktorými motivuje svojich zamestnancov k vyšším výkonom a ku 

kvalite vykonanej práce. 

 Mzdový program umožňuje diferenciáciu odmeňovania podľa náročnosti 

vykonanej práce a podľa individuálnych resp.  skupinových výkonov. Systém 

odmeňovania pracovníkov pozostáva z mesačných odmien (tarifná mzda, osobné a 

skupinové hodnotenie) a ostatných odmien . 

 Tarifná mzda zohľadňuje kritéria VEDIEŤ a MÔCŤ pracovníka. Pracovné činnosti 

sú všeobecne rozdelené do funkcií robotník a referent. Každá funkcia má podľa náročnosti 

priradené rozpätie tarifných tried. 

 Osobné hodnotenie výkonu zamestnanca hodnotí pracovné kritérium CHCIEŤ 

zamestnanca a osobný prístup k pracovnej činnosti. Pri hodnotení sa posudzujú štyri 

kritéria: 

 využitie pracovného času (príchod – odchod, efektívne využitie pracovného času, 

dodržiavanie prestávok,...), 

 kvalita (dodržiavanie pracovných postupov, stabilita pracovného výkonu, kreativita 

pri odstraňovaní nedostatkov kvality, ...), 

 flexibilita, iniciatíva a samostatnosť (ochota prevziať pracovné úlohy, hľadanie 

alternatívnych riešení, ochota odovzdávať skúsenosti a vedomosti, ...), 

 spolupráca, správanie, dodržiavanie BOZP (ochota spolupracovať s kolegami, 

dodržiavanie zásad korektných medziľudských vzťahov, udržiavanie čistoty na 

pracovisku, ...) 
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 Každé kritérium je možné ohodnotiť stupnicou od 0 do 5 bodov, pričom toto 

hodnotenie predstavuje: 

0 – nezodpovedá očakávaniam, 

1 – vo všeobecnosti spĺňa očakávania, 

2 – občas prekračuje očakávania, 

3 – pravidelne prekračuje očakávania, 

4 – trvalo prekračuje očakávania, 

5 – je vzorom pre ostatných zamestnancov. 

 

 Body získané v jednotlivých kritériách zároveň predstavujú percento z tarifnej 

mzdy zamestnanca. To znamená, že zamestnanec si môže osobným hodnotením zvýšiť 

príjem až o 20% z tarifnej mzdy. 

 Skupinové hodnotenie hodnotí výsledok práce zamestnanca a jeho príspevok na 

dosiahnutí stanovených cieľov oddelenia. Každé oddelenie má stanovené ciele v štyroch 

perspektívach (financie, zákazník a koncern, procesy, atraktívne pracovné miesto). 

Odmena za dosiahnutie skupinových výsledkov môže byť maximálne 10% z tarifnej mzdy 

pracovníka.  

 Medzi ďalšie odmeny, ktoré zvyšujú motiváciu zamestnancov patrí: 

 odmena za hospodárske výsledky spoločnosti, ktorá je stanovená na základe 

dohody vedenia spoločnosti a odborov a vypláca sa jeden krát ročne, 

 dovolenkový a vianočný príspevok, ktorý je stanovený ako % z priemerného príjmu 

zamestnanca v závislosti od počtu odpracovaných rokov v spoločnosti. 

 Sociálny program je nepochybne významným motivačným faktorom spoločnosti. 

Zo sociálneho fondu sú zamestnancom poskytované: 

 pôžičky na zariadenie bytu, na rekonštrukciu a odkúpenie bytu a stabilizačné 

pôžičky, 
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 zľavy do športových centier (fitness, squash, plaváreň, tenis, lyžiarske zájazdy ...) 

a na kultúrne podujatia, 

 príspevky na domáce i zahraničné rekreácie, detské tábory, wellness, relaxačné 

a rehabilitačné pobyty,  

 príspevky pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej PN, mimoriadna sociálna výpomoc, 

pri úmrtí člena rodiny, pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, pri 

pracovnom jubileu, pre bezplatných darcov krvi,... 

 doplnkové dôchodkové poistenie a to určitým percentom z tarifnej mzdy, v 

závislosti od veku zamestnanca, 

 zľavy pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla, zľavy poskytované zmluvnými 

partnermi spoločnosti (biela, čierna technika, cestovná kancelária, finančné služby, 

...),  

 príspevky na ubytovanie v zmluvných ubytovniach a pod. 

 

5.5.3 Príklady ostatných firiem 

 Podľa výsledkov dotazníkového skúmania môžeme tvrdiť, že mzda je dôležitým ale 

nie je jediným hlavným motivačným faktorom. Dokazuje to skutočnosť, že iba 12% 

respondentov plne súhlasí s tvrdením č.5, že mzda je hlavnou motiváciou zamestnancov. 

26% s tvrdením prevažne súhlasí. Takmer polovica respondentov (46%) s týmto tvrdením 

z časti súhlasí, z čoho vyplýva, že mzda je dôležitý motivačný faktor, ale nie jediný. 

S tvrdením skôr nesúhlasí 13% opýtaných a zásadne nesúhlasia iba 3% respondentov. 

 S predchádzajúcim tvrdením úzko súvisí tvrdenie č.6, že zamestnanci sú 

motivovaní možnosťou osobného rozvoja alebo kariérneho rastu v spoločnosti. S týmto 

tvrdením plne súhlasí 9% opýtaných a 39% prevažne súhlasí. Uvedené výsledky podporujú 

skutočnosť, že tieto možnosti v spoločnosti výrazne zvyšujú motiváciu pracovníkov. 30 % 

opýtaných z časti súhlasí s tvrdením a 18% prevažne nesúhlasí. 4% respondentov si myslí, 

že spoločnosť nevyužíva možnosť osobného rozvoja a kariérneho rastu ako motivačný 

faktor. 
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 Na podávanie stabilných pracovných výkonov nepochybne vplýva psychická 

a fyzická pohoda zamestnancov. Jedným z dôležitých potrieb človeka je zabezpečenie 

bývania. Napriek tomu sa touto otázkou zaoberá len málo firiem. Môže to byť spôsobené 

tým, že je to otázkou prosperity či perspektívy spoločnosti alebo mentalitou obyvateľstva 

v krajine, v ktorej firma pôsobí. V niektorých krajinách legislatívne podmienky 

neumožňujú poskytovať zamestnancom bezúročné pôžičky a tak spoločnosti poskytujú 

svojim zamestnancom pôžičky so zvýhodneným úrokom. Ide o pôžičky na vybavenie 

alebo prestavbu bytov, na kúpu domácich elektrospotrebičov a pod. Len 3% respondentov 

plne súhlasia a 6% prevažne súhlasí s tvrdením, že spoločnosť ponúka bezúročné pôžičky 

na zabezpečenie bývania. 15% respondentov z časti súhlasí, 21% skôr nesúhlasí a 55% 

respondentov s týmto tvrdením zásadne nesúhlasí. 

 Z výsledkov dotazníkového skúmania vyplýva, že až 50% firiem dostatočne 

nevenuje svoju pozornosť mimopracovným aktivitám zamestnancov. Konkrétne 22% 

opýtaných zásadne nesúhlasí s tvrdením, že podnik zabezpečuje svojim zamestnancom 

široké možnosti rekreácie a kultúrneho vyžitia. 28% ľudí s týmto tvrdením prevažne 

nesúhlasí. 25% z časti súhlasí, 16 % prevažne súhlasí a iba 8 % s tvrdením úplne súhlasí. 

Starostlivosť o mimopracovné aktivity pracovníkov si vyžaduje vynaloženie vysokých 

finančných prostriedkov, ale napriek tomu nepochybne prináša rôzne pozitívne efekty ako 

napríklad zníženie práceneschopnosti pracovníkov alebo dosahovanie vyšších pracovných 

výkonov a stanovených cieľov.  Na základe rozhovorov so zamestnancami niektorých 

dodávateľských spoločností, podniky ponúkajú svojim zamestnancov zvýhodnené 

rehabilitačné pobyty, lístky do divadla, možnosť zvýhodneného využitia niektorých 

zazmluvnených chát a pod. 



106 

 

 

Graf 10 Výsledky dotazníkového skúmania výskumnej úlohy č.2 

 

5.6 Výskumná úloha 3 – Využitie princípov Baťovho systému výchovy a 

 vzdelávania zamestnancov v automobilovom priemysle. 

5.6.1 Príklad firmy Baťa 

 Vzdelávanie a výchova ľudí boli kľúčovou oblasťou Baťovho systému riadenia 

podniku. Tento fakt potvrdzujú aj mnohé Baťove výroky. Jedným z nich je výrok, ktorým 

Baťa demonštruje dôležitosť formovania ľudí pri budovaní podniku: „Při své práci neměl 

jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a 

lépe sloužil zákazníkům, a on potom vybudoval závod. Hlavní úlohou organizátora je, aby 

vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho spolupracovníci mohli 

zdárně rozvíjet“. [78] 

 V tom období  mnoho mladých ľudí pochádzalo z chudobných pomerov a bez 

dostatočného vzdelania, čo zapríčiňovalo, že na trhu práce bol nedostatok schopných, 

spoľahlivých a vzdelaných ľudí. Z toho dôvodu sa Baťa rozhodol, že najlepšie bude, ak si 

zamestnancov vychová sám. Cieľom výchovy a vzdelávania bola zmena myslenia mladých 

ľudí. Chcel dosiahnuť, aby si ľudia vypestovali kladný vzťah k práci, osvojili návyky 
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pracovnej disciplíny, boli samostatní a usilovali sa byť „zámožný“. Baťa pri výbere ľudí 

uprednostňoval ľudí z chudobnejších pomerov. Predpokladal, že títo ľudia sa stanú 

lojálnymi voči podniku a budú si oveľa viac vážiť prácu a výhody, vyplývajúce 

z pracovného pomeru v Baťových závodoch. Pohovory boli náročné a pozostávali 

z osobných rozhovorov a  psychologických testov. 

 Vzdelávanie a výchova sa uskutočňovala v troch oblastiach: 

 výchova mladých mužov a žien v učňovských školách, 

 príprava nových zamestnancov v školiacich dielňach a odborných školách, 

 odborná príprava na vyšších typoch škôl a špecializovaných kurzoch. 

  

 Celý systém vzdelávania a výchovy mladých mužov a mladých žien bol dobre 

prepracovaný a úzko prepojený s praxou. Mladé ženy boli vychovávané podobnými 

metódami ako mladí muži. Samotná výchova neprebiehala iba na školách a v práci, ale 

veľkú úlohu zohrávali internáty. Študenti povinne bývali na internátoch, kde na celý 

priebeh výchovy dohliadali vzdelaní vychovávatelia. Ďalšou dôležitou podmienkou bola 

nezávislosť študentov od svojich rodičov. Denný režim bol naplánovaný tak, aby žiaci 

mohli pracovať v závode, vzdelávať sa a aby im ostal čas aj na šport a kultúru. Počas 

štúdia si žiaci prešli všetkými výrobnými operáciami od tých najjednoduchších až po tie 

najzložitejšie. Na konci štúdia bol každý žiak schopný vyrobiť pár obuvi. 

 Talentovaným mužom bola venovaná mimoriadna pozornosť. Boli pripravovaní na 

riadiace pozície doma i zahraničí, čo si vyžadovalo rozšírené štúdium cudzích jazykov, 

prehĺbenie vedomostí z odborných predmetov, spoločenské správanie a pod. Vyžadoval sa 

dobrý zdravotný stav a výborná fyzická kondícia. 

 Baťova škola práce obsahovala technické školy (odborné, učňovské, majstrovské 

a vyššie odborné priemyslovky) a ostatné odborné školy (obchodná akadémia, jazyková 

škola, exportná škola a mnoho ďalších). Nemalou mierou sa Baťa podieľal na zvyšovaní 

vzdelanosti celého obyvateľstva. Bolo postavených viacero škôl a bol vybudovaný 

Študijný ústav, ktorý okrem vedeckých a výskumných činností zahŕňal aj galériu 

výtvarných umení. 
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 O úspechoch Baťovho systému výchovy a vzdelávania svedčia výsledky jeho 

študentov, ktorí obsadzovali významné pozície po celom svete. Týmito úspechmi sa 

Baťova škola práce preslávila i v zahraničí. 

 

5.6.2 Príklad firmy Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. kladie veľký dôraz na vzdelávanie 

zamestnancov, ktoré patrí medzi základné prostriedky na podporu rastu a rozvoja firmy. 

Toto vzdelávanie zabezpečuje oddelenie Personálny rozvoj. Činnosti tohto oddelenia 

môžeme rozdeliť na: 

 personálny marketing a manažment talentov, 

 vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, 

 stredisko praktického vyučovania, 

 rozvojové plány a programy, 

 externý coaching a 

 budovanie kompetencií.  

 

 Personálny marketing a manažment talentov predstavuje činnosti, ktorými 

Volkswagen Slovakia, a.s. spolupracuje s vysokými školami a študentmi vysokých škôl. 

 Založením Programu IngA. – Inžinier v automobilovom priemysle, spoločnosť 

Volkswagen Slovakia, a.s. začala projekt spolupráce s vysokými školami. V súčasnosti 

spoločnosť spolupracuje s viacerými vysokými školami. Cieľom je ponúknuť študentom 

a pedagógom informácie o výrobe technicky vyspelých automobilov, umožniť 

vynikajúcim študentom odbornú prax a získavanie kvalifikovaných absolventov.  

 Bratislavský závod v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave vytvoril nové študijné zameranie Automobilová produkcia. 

 Trainee program je ročný rozvojový program pre absolventov technických 

a ekonomických vysokých škôl. Cieľom je získavanie špecialistov pre odborné útvary. 
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Rozvojový program zahŕňa projektovú prácu na odborných útvaroch, rotáciu medzi 

odbornými útvarmi, jazykové kurzy, školenia a zahraničnú stáž v koncerne Volkswagen. 

 Bratislavský závod ponúka pracovné stáže pre zahraničných študentov 

s technickým alebo ekonomickým zameraním, ponúka možnosť vypracovania 

bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. 

 Stredisko praktického vyučovania v spolupráci so Strednou odbornou školou 

elektrotechnickou zabezpečuje vyučovanie v odbore mechanik elektrotechnik so 

zameraním na autoelektroniku. Odborné vyučovanie prebieha priamo v bratislavskom 

závode. 

 V oblasti vzdelávania zamestnancov sú zabezpečované mnohé vzdelávacie aktivity 

podľa požiadaviek odborných útvaroch napríklad PC školenia, jazykové kurzy, zákonné 

školenia. V rámci rozvojových programov ide o odborné a nadodborné a zákonné školenia. 

Podnik má vypracované vlastné rozvojové plány pre zamestnancov, či pre všetky riadiace 

úrovne. Cieľom týchto rozvojových programov je rozvíjanie odborných, nadodborných 

kompetencií a sociálnych spôsobilostí (efektívna komunikácia, asertívne správanie, 

zvládanie stresu a pod). Rozvojové programy sú podporované kvalifikovanými 

psychológmi z Assessment centra. 

 

5.6.3 Príklady ostatných firiem 

 Výsledky dotazníkového výskumu ukazujú, že podniky sa väčšinou orientujú iba na 

vzdelávanie vlastných zamestnancov, ale nevenujú dostatočnú pozornosť 

vzdelávaniu potenciálnych budúcich zamestnancov. Potvrdzujú to stanoviská respondentov 

k nasledujúcim tvrdeniam. 

 S tvrdením, že podnik má vypracovaný vlastný vzdelávací a rozvojový program 

plne súhlasí 20% a prevažne súhlasí 34% respondentov. Je zrejmé, že vzdelávacie 

a rozvojové programy majú veľký význam pri zabezpečovaní kompetentnosti svojich 

zamestnancov. Z časti súhlasí 28%. S tvrdením skôr nesúhlasí 13% a zásadne nesúhlasí 5% 

osôb.  
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 S tvrdením č. 10, že podnik vysiela svojich zamestnancov na zahraničné stáže, 

s cieľom ich ďalšieho odborného rozvoja, plne súhlasí iba 8% ľudí, rovnako 22% 

s tvrdením prevažne súhlasí a z časti súhlasí. S tvrdením prevažne nesúhlasí 31% a zásadne 

nesúhlasí 18 % osôb. Výrazné percento nesúhlasu môže súvisieť s tým, že zahraničné stáže 

predstavujú značnú finančnú záťaž pre spoločnosť. Podniky využívajú túto formu 

vzdelávania najčastejšie vo vysokých manažérskych funkciách. 

 Podľa výsledkov k tvrdeniu, že podnik sa angažuje pri vytváraní nových študijných 

odborov na školách a univerzitách, vyplýva, že podniky tejto činnosti nevenujú svoju 

pozornosť. S týmto tvrdením plne súhlasí iba 10%, prevažne súhlasí 14% a z časti súhlasí 

16% ľudí. Záporné stanovisko vyjadrilo 59% respondentov, konkrétne 28% s tvrdením 

skôr nesúhlasí a 31% respondentov zásadne nesúhlasí. 

 Spolupráca podnikov so vzdelávacími inštitúciami pri zvyšovaní kvality 

vzdelávania je trochu na lepšej úrovni ako spolupráca pri vytváraní nových študijných 

odborov. S tvrdením, že podnik spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zvyšovaní 

kvality vzdelávania potenciálnych budúcich zamestnancov firmy, plne súhlasí 17% 

a prevažne súhlasí 19% respondentov. Z časti súhlasí 26%, skôr nesúhlasí 25% a 13% 

opýtaných zásadne nesúhlasí s týmto tvrdením. 

 Napriek tomu, že väčšina podnikov pôsobiacich v automobilovom priemysle 

nevyvíja výrazné aktivity pri vytváraní nových študijných programov, nie je im ľahostajná 

kvalita vzdelávania v krajine. Keďže podniky pociťujú nedostatok kvalifikovanej sily, 

kvalitu vzdelávania nenechávajú iba v zodpovednosti vzdelávacích inštitúcii, ale snažia sa 

ju aktívne ovplyvňovať organizovaním rôznych  prednášok, workshopov, poskytovaním 

odborných stáží pre študentov, poskytujú možnosti vypracovania bakalárskych, 

diplomových alebo doktorandských prác a pod.  
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Graf 11 Výsledky dotazníkového skúmania výskumnej úlohy č.3 

 

5.7 Výskumná úloha 4 – Využitie Baťových princípov rozvoja regiónu 

 spoločnosťami, pôsobiacimi v automobilovom priemysle 

5.7.1 Príklad firmy Baťa 

 Ako je známe, Baťa považoval podnikanie za službu verejnosti. Zarobené finančné 

prostriedky investoval vždy do rozvoja firmy a do okolia, v ktorom pôsobil. Na začiatku 

podnikania sa s postupným rozvojom firmy rozširovali aj aktivity, ktoré pozitívne 

ovplyvňovali Zlín a jeho okolie. V Zlíne boli životné náklady oveľa nižšie ako v ostatných 

častiach krajiny. Rovnako aj nezamestnanosť bola na nízkej úrovni. V meste prebiehala 

výstavba domčekov. Mesto obsahovalo veľa zelene. Bolo udržované v čistote a v poriadku. 

V meste bola vybudovaná cestná sieť. Baťa sa zaslúžil o vybudovanie elektrárne, 

verejného osvetlenia, vodovodu, kanalizácie a ostatných inžinierskych sietí. Životná 

úroveň v Zlíne a v jeho okolí stúpala a patrila k tým najvyšším v rámci krajiny. Stavali sa 

športové a kultúrne zariadenia, špičkové nemocnice, vzdelávacie a vedecké inštitúcie. 

Rozvíjali sa nové oblasti umenia (film, fotografia, literatúra, výtvarné umenie, keramika, 
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sochárstvo, ...). Stravovanie bolo na vysokej úrovni. Potraviny pochádzali z miestnych 

zdrojov a vyznačovali sa vysokou kvalitou. V Zlíne bola spotreba mäsa a mliečnych 

výrobkov vysoko na priemerom krajiny. Tieto skutočnosti priťahovali množstvo ľudí 

a mesto sa postupne rozrastalo. V roku 1894 malo mesto Zlín približne 2900 obyvateľov 

a v roku 1931 až 30 145 obyvateľov.[34] 

 Postupom času Baťova spoločnosť vlastnila mnoho ďalších podnikov doma 

i v zahraničí (Železničné spoločnosti, Zlínske letecké závody, Kotva s.r.o, Plavebná 

spoločnosť a pod.)  a tým sa Baťove závody stali úplne sebestačnými. 

 Baťa sa pričinil nielen o rozvoj Zlína a jeho okolia ale Baťové závody svojimi 

podnikateľskými aktivitami pozitívne ovplyvňovali oblasti po celom svete. S neustálym 

rozvojom firmy a tým aj prenikaním na nové trhy bolo založených niekoľko novým miest 

po celom svete ako napríklad Batavia v Indii, Batawa v Kanade a mnoho ďalších. 

 

5.7.2 Príklad firmy Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. vyvíja mnohé aktivity smerujúce k rozvoju 

regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Medzi takéto oblasti patrí ochrana životného 

prostredia, podpora rozvoja školstva, znižovanie nezamestnanosti. Podnik si uvedomuje 

svoju zodpovednosť v oblasti boja proti korupcii. Má vypracovanú politiku a stratégiu 

v tejto oblasti. V rámci boja proti korupcií využíva funkciu ombudsmana a spolupracuje 

s medzinárodnými nezávislými právnickými kanceláriami. 

 Podnik má vypracovaný program na znižovanie environmentálnej záťaže pod 

názvom „Think blue. Factory“. Cieľom tohto programu je do roku 2018 znížiť 

environmentálne vplyvy na jeden vyrobený automobil o 25% oproti roku 2010.  

 V oblasti ochrany životného prostredia podnik dosiahol viacero ocenení napríklad 

v odpadovom hospodárstve, pri efektívnom využívaní prírodných zdrojov 

v automobilovom priemysle alebo v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie. 

 Zamestnanci podniku sa podieľajú na rôznych akciách zameraných na skrášľovanie 

bezprostredného okolia podniku a mestskej časti Devínska Nová Ves, kde sa podnik 
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nachádza. Konkrétne ide o akcie výsadby zelenie, čistenia okolia od odpadkov, a pod. 

Spoločnosť sa aktívne podieľa na ochrane rakov riečnych.  

 Podnik sa usiluje o neustály rozvoj spoločnosti, čo sa prejavuje znižovaním 

nezamestnanosti v regióne. V období krízy sa podieľal na vytváraní nového nástroja 

v Zákonníku práce tzv. Flexikonta. Tento nástroj umožňoval flexibilné využívanie 

pracovných síl v období hospodárskej krízy, čo viedlo k udržaniu zamestnanosti v regióne 

v tomto období. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. sa svojimi aktivitami, mzdovým a sociálnym 

programom pre svojich zamestnancom prebojovala do prvej desiatky v rebríčku 

najatraktívnejších zamestnávateľov v Európe v roku 2012/2013. 

 V roku 2008 bola založená Nadácia Volkswagen Slovakia a jej cieľom je 

sprístupnenie vzdelávania a podpora inovatívnych koncepcií vzdelávania. Nadácia 

podporuje bilingválnu výchovu v ranom veku, základné a stredné školy, univerzity, 

projekty zamestnancov a siroty. 

 

5.7.3 Príklady ostatných firiem 

 Táto oblasť úzko súvisí s predchádzajúcimi tromi oblasťami skúmania. S tvrdením, 

že podnik investuje finančné prostriedky do rozvoja školstva, zdravotníctva alebo 

infraštruktúry regiónu, v ktorom pôsobí, plne súhlasí iba 6% a 16% osôb prevažne súhlasí. 

22% z časti súhlasí. Až polovica opýtaných zaujala negatívne stanovisko k tomuto tvrdeniu 

konkrétne až 34% s tvrdením skôr nesúhlasí a 22% zásadne nesúhlasí. 

 Dobrým príkladom je napríklad spoločnosť Yokohama sídliaca v Japonsku, ktorá 

sa podieľa na obnove krajiny postihnutej prílivovou vlnou Tsunami a investuje finančné 

prostriedky do preventívnych opatrení proti možným prílivovým vlnám. 

 Výsledky stanovísk k tvrdeniu č. 14, že podnik sa usiluje o neustále vytváranie 

nových pracovným miest a tým o znižovanie nezamestnanosti v regióne alebo v krajine, 

dopadli o niečo lepšie, ako predchádzajúcom prípade. S týmto tvrdením plne súhlasí 9%, 

prevažne súhlasí 24% a až 40% opýtaných z časti súhlasí. Záporný postoj k tvrdeniu resp. 

skôr nesúhlasím vyjadrilo 16% a zásadne nesúhlasím 11% ľudí. 
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 Niektoré nadnárodné spoločnosti využívajú možnosti presunu kvalifikovanej 

pracovnej sily v rámci svojich podnikov po celom svete. Tým sa usilujú o zachovanie 

zamestnanosti v regióne v ťažšom hospodárskom období, ako aj o udržanie 

kvalifikovaných pracovníkov.  

 K tvrdeniu, že podnik sa usiluje stať sa atraktívnym zamestnávateľom v regióne 

alebo v krajine, vyjadrilo stanovisko plne súhlasím 24%, prevažne súhlasím 34% a z časti 

súhlasím 30% respondentov. Z výsledkov je zrejmé, že tejto oblasti podniky venujú veľkú 

pozornosť. Podniky sa zameriavajú na vytváranie dobrých pracovných podmienok, venujú 

pozornosť zdraviu zamestnancov, prostredníctvom rozšírených zdravotných prehliadok 

alebo zabezpečovaním rôznych očkovaní. Niektoré spoločnosti organizujú v podnikoch 

darovanie krvi alebo zbierky na rôzne dobročinné účely. Iné podniky zvolili stratégiu 

ochrany životného prostredia alebo znižovania environmentálnej záťaže v dôsledku 

priemyselnej výroby. S týmto tvrdením skôr nesúhlasilo 8% a zásadne nesúhlasili iba 3% 

opýtaných. 

 Kladné stanovisko k poslednému tvrdeniu, že podnik disponuje politikou 

a stratégiou boja proti korupcii vyjadrilo viac ako polovica respondentov, konkrétne 34% 

plne súhlasí a 22% prevažne súhlasí s týmto tvrdením. Z časti súhlasí 24%, skôr nesúhlasí 

13% a zásadne nesúhlasí 7% opýtaných. Keďže väčšina podnikov zapojených do 

dotazníkového skúmania patrí medzi nadnárodné spoločnosti, niet divu, že problematike 

boja proti korupcií venujú veľkú pozornosť, čo dokazujú výsledky skúmania tejto oblasti. 
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Graf 12 Výsledky dotazníkového skúmania výskumnej úlohy č. 4 
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6 VYHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 
DIZERTAČNEJ PRÁCE 

6.1 Verifikácia hypotézy č. 1 

 Hypotéza č. 1: Pre podniky pôsobiace v automobilovom priemysle sú inovácie 

rovnako dôležité ako v Baťových závodoch t.z. inovácie sú dôležitou konkurenčnou výhodu 

a sú nevyhnutné pre neustály rozvoj spoločnosti a z tohto dôvodu podniky investujú do 

najmodernejších technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. 

 Z výsledkov dotazníkového skúmania v oblasti inovácií vyplýva, že rovnako ako 

v Baťových závodoch aj v súčasnosti predstavujú inovácie pre podniky, pôsobiace 

v automobilovom priemysle hybnú silu rozvoja spoločnosti a dôležitý konkurenčný nástroj 

pre uspokojovanie požiadaviek svojich zákazníkov resp. požiadaviek všetkých 

zainteresovaných strán. Podniky monitorujú aktuálny vývoj technológií, súvisiacich s ich 

podnikateľskou činnosťou a snažia sa ich aplikovať v spoločnosti. Vysoké percento firiem 

sa aktívne podieľa na vývoji a výskume nových technológií. 

 Potvrdzujú to stanoviská respondentov (plne súhlasím a prevažne súhlasím) 

s tvrdeniami 1 až 4: 

1. Podnik považuje inovácie technológií za dôležitý konkurenčný nástroj podnikania - 

80% respondentov 

2. Podnik využíva inovácie technológií k uspokojovaniu potrieb zákazníka - 79% 

respondentov, 

3. Podnik monitoruje najnovšie trendy vývoja technológií a snaží sa ich aplikovať 

v spoločnosti - 68% respondentov, 

4. Podnik sa podieľa na vývoji a výskume nových technológii alebo výrobkov - 61% 

respondentov. 

 Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza č. 1 bola 

potvrdená. 
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6.2 Verifikácia hypotézy č. 2 

 Hypotéza č.2: Systém motivácie v Baťových závodoch je uplatniteľný a využívaný 

v podnikoch, pôsobiacich v automobilovom priemysle, t.z. podniky majú vypracované 

mzdové a sociálne programy pre zamestnancov, ktoré sú dôležitým motivačným faktorom. 

 Podniky v automobilovom priemysle využívajú mnohé metódy v oblasti motivácie. 

Tieto nepochybne súvisia s Baťovým motivačným systémom. Z výsledkov skúmania 

vyplýva, že pre 38 % respondentov je mzda dôležitým motivačných faktorov. To vypovedá 

o tom, že mnohé spoločnosti nevyužívajú mzdu ako najhlavnejší motivačný faktor. Svedčí 

o tom aj skutočnosť, že zamestnanci sú vo firmách motivovaní stabilitou pracovného 

miesta, možnosťou osobného rozvoja alebo kariérneho rastu. Žiaľ motivácia zamestnancov 

prostredníctvom poskytovania pôžičiek svojim zamestnancom na podporu bývania 

a zabezpečovania možností rekreácie a kultúrneho vyžitia nie je spoločnosťami významne 

využívaná. 

 Potvrdzujú to stanoviská respondentov (plne súhlasím a prevažne súhlasím) 

s tvrdeniami 5 až 8: 

5. Hlavnou motiváciou pre zamestnancov je mzda – 38% respondentov, 

6. Zamestnanci sú motivovaní možnosťou osobného rozvoja alebo kariérneho rastu 

v spoločnosti – 48% respondentov, 

7. Podnik poskytuje svojim zamestnancom bezúročné pôžičky na zabezpečenie 

bývania – 9% respondentov, 

8. Podnik zabezpečuje svojim zamestnancom široké možnosti rekreácie a kultúrneho 

vyžitia (vstupy do fitness, wellness alebo lístky do divadla, kina,...) – 24% 

respondentov. 

 

 Na základe týchto výsledkov môžeme hypotézu č. 2 iba čiastočne potvrdiť a to, že 

najčastejšie využívanou motiváciou v podnikoch, pôsobiacich v automobilovom priemysle 

je mzda a možnosť osobného rozvoja alebo kariérneho rastu v spoločnosti. V oblasti 

sociálnych programov majú podniky proti Baťovým závodom veľké rezervy, či už 
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v oblasti zabezpečovania bytovej otázky alebo starostlivosti o mimopracovné aktivity 

svojich zamestnancov.  

 

6.3 Verifikácia hypotézy č. 3 

 Hypotéza č. 3: Podniky pôsobiace v automobilovom priemysle kladú čoraz väčší 

dôraz na systém vzdelávania, rovnako ako v Baťových závodoch t.z. podniky vnímajú 

vzdelávanie ako dôležitý konkurenčný nástroj podnikania a z tohto dôvodu majú 

vypracované vzdelávacie a rozvojové programy pre svojich zamestnancov, spolupracujú so 

vzdelávacími inštitúciami pri vytváraní nových študijných odborov, ktoré si vyžaduje 

súčasná prax. 

 Podniky pôsobiace v automobilovom priemysle by mali mať zavedené a fungujúce 

systémy manažérstva kvality. Napriek tomu, na základe spätnej väzby od respondentov, 

nie všetky podniky majú vypracované vzdelávacie a rozvojové programy pre svojich 

zamestnancov. Podľa noriem manažérstva kvality musí manažment podniku určiť a 

zabezpečiť nevyhnutnú kompetentnosť svojich zamestnancov. Pri zaistení musí brať do 

úvahy analýzy súčasných a budúcich potrieb kompetencií. Podnik musí zabezpečiť 

prípravu alebo prijať opatrenia na zabezpečenia tejto kompetentnosti, vyhodnocovať 

efektívnosť poskytovanej prípravy a udržiavať primerané záznamy o vzdelávaní, príprave 

a skúseností.  

 Niektoré podniky využívajú zahraničné stáže ako nástroj ďalšieho rozvoja 

zamestnancov. Tento spôsob profesijného rozvoja sa využíva najčastejšie pri 

manažérskych funkciách alebo pri úzko špecializovaných profesiách.  

 Približne tretina podnikov v automobilovom priemysle spolupracuje so 

vzdelávacími inštitúciami, či už pri vytváraní nových študijných programov alebo pri 

zvyšovaní kvality vzdelávania a to formou odborných prednášok, workshopov, 

poskytovaním odborných stáží a pod. 

 Na základe výsledkov skúmania v oblasti vzdelávania môžeme konštatovať, že 

málo podnikov, pôsobiacich v automobilovom priemysle využíva Baťove metódy 

vzdelávania vlastných alebo budúcich zamestnancov a z tohto dôvodu majú oproti 

Baťovým podnikom v oblasti vzdelávania značné rezervy. Tieto závery podporujú aj 
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výsledky dotazníkového skúmania. S tvrdeniami 9 až 12 plne súhlasilo alebo prevažne 

súhlasilo nasledujúce percento respondentov: 

9. Podnik má vypracovaný vlastný vzdelávací a rozvojový program pre svojich 

zamestnancov – 54% respondentov, 

10. Podnik vysiela svojich zamestnancov na zahraničné stáže, s cieľom ich ďalšieho 

odborného rozvoja – 30% respondentov, 

11. Podnik sa angažuje pri vytváraní nových študijných odborov na školách 

a univerzitách – 24% respondentov, 

12. Podnik spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zvyšovaní kvality vzdelávania 

potenciálnych budúcich zamestnancov firmy (prednášky, workshopy, poskytovanie 

odbornej práce študentov popri štúdiu) – 36% respondentov. 

 

 Aj napriek nižšiemu percentu podnikov, ktoré si uvedomujú význam spolupráce so 

vzdelávacími inštitúciami, môžeme hypotézu č. 3 potvrdiť. Podniky v automobilovom 

priemysle kladú čoraz väčší dôraz na vzdelávanie a využívajú Baťové princípy vzdelávania 

aj keď oproti Baťovmu systému vzdelávania majú stále značné rezervy. 

 

6.4 Verifikácia hypotézy č. 4 

 Hypotéza č. 4: Baťova filozofia podnikania „Podnikanie je službou verejnosti“ je 

súčasťou podnikovej stratégie firiem, pôsobiacich v automobilovom sektore, ktorá sa 

prejavuje tým, že spoločnosti sa intenzívne angažujú pri rozvoji regiónu, v ktorom pôsobia. 

 Podľa výsledkov skúmania podniky najčastejšie vyvíjajú také aktivity, aby sa 

spoločnosť stala atraktívnym zamestnávateľom v regióne alebo v krajine a aktivity vedúce 

k potlačovaniu korupcie v podnikaní a tým k transparentnému a férovému podnikaniu. Do 

rozvoja školstva, zdravotníctva a infraštruktúry regiónu, v ktorom podniky pôsobia, 

investuje finančné prostriedky približne iba tretina podnikov. 

 V oblasti budovania vzťahov s okolím a jeho rozvoja majú podniky, pôsobiace 

v automobilovom priemysle oproti Baťovým závodom rovnako ako v predchádzajúcej 
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oblasti značné rezervy. Potvrdzujú to stanoviská respondentov (plne súhlasím, prevažne 

súhlasím) k tvrdeniam 13 až 16: 

13. Podnik investuje finančné prostriedky do rozvoja školstva, zdravotníctva alebo 

infraštruktúry regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí – 22% respondentov, 

14. Podnik sa usiluje o neustále vytváranie nových pracovných miest a tým o 

znižovanie nezamestnanosti v regióne alebo v krajine – 33% respondentov, 

15. Podnik sa usiluje o to, aby sa stal atraktívnym zamestnávateľom v regióne alebo 

v krajine – 58% respondentov, 

16. Podnik má vypracovanú politiku a stratégiu boja proti korupcii – 56% 

respondentov. 

  

 Na základe výsledkov dotazníkového skúmania môžeme hypotézu č. 4 potvrdiť, 

pretože podniky v automobilovom sektore sa usilujú o potlačovanie korupcie v podnikaní, 

o znižovanie nezamestnanosti v regióne, ktoré je z väčšej časti závislé od objednávok 

zákazníkov a niektoré podniky investujú finančné prostriedky do rozvoja regiónu.  

 

6.5  Zhrnutie výsledkov verifikácie hypotéz 

 Zo štyroch hypotéz boli potvrdené tri hypotézy. Jedna hypotéza bola čiastočne 

potvrdená a to z toho dôvodu, že podniky v automobilovom priemysle najčastejšie 

využívajú mzdu, možnosť osobného rozvoja a kariérneho rastu ako formu motivácie 

svojich zamestnancov. Motivácia zamestnancov formou sociálnych programov 

v automobilovom priemysle absentuje. 
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Hypotéza 
Potvrdenie 
platnosti 
hypotézy 

Hypotéza č. 1 - Pre podniky, pôsobiace v automobilovom priemysle 

sú inovácie rovnako dôležité ako v Baťových závodoch t.z. inovácie 

sú dôležitou konkurenčnou výhodu a sú nevyhnutné pre neustály 

rozvoj spoločnosti a z tohto dôvodu podniky investujú do 

najmodernejších technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. 

ÁNO 

Hypotéza č.2 - Systém motivácie v Baťových závodoch je 

uplatniteľný a využívaný v podnikoch, pôsobiacich v automobilovom 

priemysle, t.z. podniky majú vypracované mzdové a sociálne 

programy pre zamestnancov, ktoré sú dôležitým motivačným 

faktorom. 

ČIASTOČNE 

Hypotéza č. 3 - Podniky pôsobiace v automobilovom priemysle kladú 

čoraz väčší dôraz na systém vzdelávania rovnako ako v Baťových 

závodoch t.z. podniky vnímajú vzdelávanie ako dôležitý konkurenčný 

nástroj podnikania a z tohto dôvodu majú vypracované vzdelávacie 

a rozvojové programy pre svojich zamestnancov, spolupracujú so 

vzdelávacími inštitúciami pri vytváraní nových študijných odborov, 

ktoré si vyžaduje súčasná prax. 

ÁNO 

Hypotéza č. 4 - Baťova filozofia podnikania „Podnikanie je službou 

verejnosti“ je súčasťou podnikovej stratégie firiem, pôsobiacich 

v automobilovom sektore, ktorá sa prejavuje tým, že spoločnosti sa 

intenzívne angažujú pri rozvoji regiónu, v ktorom pôsobia. 

ÁNO 

 

Tab. 5 Prehľad hypotéz a potvrdenia ich platnosti 
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7 MOŽNOSTI VYUŽITIA PRINCÍPOV BAŤOVEJ 
SÚSTAVY RIADENIA V AUTOMOBILOVOM 
PRIEMYSLE 

 Z Grafu 13, ktorý bol vytvorený na základe výsledkov stanovísk „Plne súhlasím“ 

jednotlivých respondentov, vyplýva, že podniky v automobilovom priemysle venujú 

pozornosť najmä oblasti inovácií (tvrdenie 1, 2, 3 a 4) a čiastočne rozvoju regiónu, 

v ktorom pôsobia (tvrdenie 15 a 16), na úkor vzdelávania a motivácie. Podniky sa 

zameriavajú na inovácie, pretože sú hnacím motorom rozvoja podniku a priamo 

ovplyvňujú plnenie neustále sa zvyšujúcich požiadaviek svojich zákazníkov. Z hľadiska 

spoločenskej zodpovednosti organizácií ide hlavne o uspokojovanie požiadaviek 

ekonomickej oblasti a čiastočne oblasti životného prostredia. 

 

Graf 13 Celkový prehľad výsledkov dotazníkového skúmania v % 
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 Ako vyplýva z grafu, podniky v zásade využívajú mnohé metódy resp. prvky 

Baťovho systému riadenia, ale tieto nie sú v automobilovom priemysle dostatočne 

rozšírené, čo predstavuje priestor pre ich aplikáciu v súčasnom podnikateľskom prostredí. 

Tieto prvky nepochybne poskytujú určitú inšpiráciu pre podniky. Z vlastnej skúsenosti 

niekoľkých posledných rokov môžem potvrdiť, že spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. 

pomaly objavuje prvky Baťovho systému riadenia a snaží sa ich aplikovať v spoločnosti. 

Aj keď tieto metódy resp. prvky nie sú v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. priamo 

definované ako metódy Baťovho systému, nepochybne  k nim patria. 

 Spoločnosť Volkswagen Slovakia môže poslúžiť ako dobrý príklad aplikácie 

prvkov Baťovho systému riadenia do podnikového riadenia, pretože neustále sa rozvíjajúca 

spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku 

s dobrými hospodárskymi výsledkami a získala ocenenia v oblasti personálnej, 

environmentálnej i v oblasti štíhlej výroby. 

 V oblasti inovácií sa spoločnosť zameriava na využívanie najnovších výrobných či 

podporných technológií pri zohľadnení environmentálnych aspektov a finančných 

možností spoločnosti. Využívanie moderných výrobných technológií je nevyhnutné pri 

výrobe produktov, využívajúcich najmodernejšie technológie. Tieto moderné technológie 

sú využívané s cieľom uspokojovania požiadaviek zákazníka, zvýšenia ekonomických 

výsledkov spoločnosti prostredníctvom zvýšenia produktivity práce, znižovania plytvaní, 

využívania energeticky menej náročných technológií, zlepšovania ergonomických 

podmienok a s cieľom znižovania ekologickej záťaže. Ako praktický príklad môže 

poslúžiť technológia využívaná v lakovni, ktorá je energeticky a zdrojovo oveľa menej  

náročná ako predchádzajúce technológie alebo inteligentné centrálne riadené vonkajšie 

osvetlenie, ktoré umožňuje úsporu elektrickej energie, ktorá v rámci podniku nie je vôbec 

zanedbateľná. 

 Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, predmetom podnikateľskej 

činnosti bratislavského podniku nie je vývoj a výskum nových produktov, ale zamestnanci 

podniku sa v zahraničných podnikoch aktívne zúčastňujú na vývoji produktu v určitých 

fázach projektu. 

 V oblasti motivácie zamestnancov sú rovnako ako v Baťových závodoch využívané 

rôzne nástroje ovplyvňujúce samotnú výkonnosť zamestnancov, tímové správanie a 
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nástroje podporujúce súťaživosť a lojalitu zamestnancov. Spoločnosť má vypracovaný 

mzdový a odmeňovací systém. Je založený na osobnom ohodnotení každého zamestnanca 

podľa náročnosti pracovnej pozície, podľa osobného prínosu na dosahovaní cieľov 

jednotlivých tímov resp. oddelení a podľa plnenia cieľov celého tímu. Určitým 

ohodnotením lojality zamestnanca je poskytnutie dovolenkového a vianočného príspevku, 

ktorého výška je stanovená na základe dĺžky pracovného pomeru zamestnanca 

v spoločnosti. Podnik sa usiluje zvyšovať lojalitu svojich zamestnancov prostredníctvom 

rozsiahleho sociálneho systému ako napr. poskytovanie bezúročných pôžičiek na 

stabilizáciu bytovej otázky, rekonštrukciu alebo vybavenie bytu, kúpu ojazdených vozidiel 

z vozového parku spoločnosti, poskytnutie príspevku na dovolenku a pod. Tieto príspevky 

sú takisto poskytované v závislosti od dĺžky pracovného pomeru zamestnanca 

v spoločnosti.  

 Rovnako ako v Baťových závodoch bol kladený dôraz na mimopracovné aktivity 

pracovníkov tak aj bratislavský podnik sa zameriava na poskytovanie širokých možností 

regenerácie zamestnancov v mimopracovnom čase. V rámci sociálneho systému sú 

poskytované príspevky na rehabilitačné pobyty, permanentky do fitness centier a plavární, 

lístky do divadiel a pod. Podrobnejšie je sociálny systém spoločnosti Volkswagen 

Slovakia, a.s. popísaný v kapitole 5.5.  

 Na zvýšenie tímového ducha a zlepšenie športových návykov zamestnancov sú 

každoročne organizované futbalové a hokejové ligy alebo squashové turnaje. Sú 

organizované rôzne kampane zamerané na zdravý životný štýl, podporované pravidelnými 

bežeckými tréningami pod dozorom špičkového trénera alebo organizovaním najväčšieho 

štafetového preteku pod názvom „Volkswagen Slovakia run and fun“. 

 Rovnako ako v Baťových závodoch aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. sa 

kladie veľký dôraz na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Spoločnosť má vypracované 

vzdelávacie a rozvojové programy pre svojich zamestnancov a pre všetky úrovne riadenia. 

Tieto programy sú zabezpečované centrálne oddelením Personálneho rozvoja. Noví 

zamestnanci prijatí na prácu vo výrobe sú zaškoľovaní v špeciálnych tréningových 

centrách, kde získavajú potrebné zručnosti. K rozvoju zamestnancov sú poskytované 

zákonné, odborné, nadodborné školenia a jazykové kurzy. 
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 Spoločnosť má vypracované rozvojové programy pre všetky úrovne riadenia. Tieto 

programy zahŕňajú široké spektrum školení, víkendových rozvojových workshopov, 

zahraničné pobyty, alebo tzv. job rotation. 

 Podnik intenzívne spolupracuje so strednými a vysokými školami pri vytváraní 

nových študijných odborov a pri zvyšovaní kvality vzdelávania prostredníctvom spájania 

výučby s praxou ako to bolo zvykom v Baťových závodoch. Systém vzdelávania 

v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. je bližšie špecifikovaný v kapitole 5.6. 

 V oblasti rozvoja okolia a budovania vzťahov s okolím sa podnik intenzívne 

angažuje v rôznych oblastiach. Napríklad v oblasti vzdelávania ide o podporu výučby 

nemeckého alebo anglického jazyka v detských škôlkach. V oblasti životného prostredia 

má podnik vypracované mnohé projekty, napríklad projekt, zameraný na znižovanie 

environmentálnej záťaže spôsobenej výrobou, projekt na ochranu rakov riečnych a pod. 

Podnik organizuje akcie zamerané na čistenie životného prostredia, výsadbu zelene a 

rekonštrukciu rôznych zariadení (škôlka, ihrisko, ...). 

 V oblasti zachovania zamestnanosti podnik v dobe hospodárskej krízy vytvoril 

a presadil nástroje, ktoré zvyšovali flexibilitu zamestnancov, čo v konečnom dôsledku 

umožňovalo udržanie zamestnanosti. Tieto nástroje boli zapracované aj do Zákonníka 

práce. V oblasti korektného podnikania má podnik vypracovanú politiku a stratégiu boja 

proti korupcii. Oblasť budovania vzťahov s okolím a jeho rozvoja v spoločnosti 

Volkswagen Slovakia, a.s. je bližšie popísaná v kapitole 5.7. 
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8 PRÍNOSY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 Prínosy dizertačnej práce môžeme rozdeliť do dvoch kategórií a to na: 

 prínosy dizertačnej práce pre vedu, 

 prínosy dizertačnej práce pre prax. 

 

8.1 Prínosy dizertačnej práce pre vedu 

 Problematika dizertačnej práce predstavuje určitý prienik medzi skúmanými 

oblasťami, ktorými sú Baťova sústava riadenia a z nej vychádzajúci model PERMANENT 

a spoločenská zodpovednosť organizácií. Toto prepojenie spoločenskej zodpovednosti 

organizácií s Baťovou  sústavou riadenia je zrejmé aj zo spracovania teoretickej časti CSR 

a Baťovej sústavy riadenia v oblastiach inovácií, vzdelávania, motivácie a rozvoja okolia. 

 V rámci praktickej časti dizertačnej práce potvrdená platnosť troch hypotéz a jedna 

hypotéza bola potvrdená čiastočne: 

H1 bola potvrdená - Pre podniky, pôsobiace v automobilovom priemysle sú inovácie 

rovnako dôležité ako v Baťových závodoch t.z. inovácie sú dôležitou konkurenčnou 

výhodu a sú nevyhnutné pre neustály rozvoj spoločnosti a z tohto dôvodu podniky 

investujú do najmodernejších technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. 

H2 bola potvrdená čiastočne - Systém motivácie v Baťových závodoch je uplatniteľný a 

využívaný v podnikoch, pôsobiacich v automobilovom priemysle, t.z. podniky majú 

vypracované mzdové a sociálne programy pre zamestnancov, ktoré sú dôležitým 

motivačným faktorom. 

H3 bola potvrdená – Podniky, pôsobiace v automobilovom priemysle kladú čoraz väčší 

dôraz na systém vzdelávania rovnako ako v Baťových závodoch t.z. podniky vnímajú 

vzdelávanie ako dôležitý konkurenčný nástroj podnikania a z tohto dôvodu majú 

vypracované vzdelávacie a rozvojové programy pre svojich zamestnancov, spolupracujú so 

vzdelávacími inštitúciami pri vytváraní nových študijných odborov, ktoré si vyžaduje 

súčasná prax. 
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H4 bola potvrdená - Baťova filozofia podnikania „Podnikanie je službou verejnosti“ je 

súčasťou podnikovej stratégie firiem, pôsobiacich v automobilovom sektore, ktorá sa 

prejavuje tým, že spoločnosti sa intenzívne angažujú pri rozvoji regiónu, v ktorom pôsobia. 

 Bol vytvorený dotazník, ktorý skúma reálne využívanie prvkov Baťovej sústavy 

riadenia v rámci spoločenskej zodpovednosti v podnikoch, pôsobiacich v automobilovom 

priemysle na základe stanovísk zamestnancov dodávateľských spoločností. 

 Toto dotazníkové skúmanie môže slúžiť ako základ pre porovnávanie zmeny 

využívania týchto prvkov Baťovej sústavy v čase, v prípade, že v budúcnosti bude 

prebiehať podobné skúmanie. 

 Dizertačná práca môže poskytovať cenný návod a podklad k porovnávaniu 

v prípade, že v budúcnosti dôjde k podobnému skúmaniu využitia prvkov Baťovej sústavy 

riadenia v rámci spoločenskej zodpovednosti v iných oblastiach hospodárstva ako 

napríklad stavebníctvo, bankovníctvo, IT sektor, sektor služieb a pod.  

 

8.2 Prínosy dizertačnej práce pre prax 

 Prínos dizertačnej práce pre prax spočíva v tom, že poskytuje praktické príklady 

z Baťovej sústavy riadenia a spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., ktoré môžu byť 

inšpiráciou pre podniky, pôsobiace v automobilovom priemysle alebo podniky pôsobiace 

v inej oblasti hospodárstva. 

 Z globálneho aspektu na automobilový priemysel, dizertačná práca poskytuje 

reálny pohľad na využívanie prvkov Baťovej sústavy riadenia, ktoré sú rovnako súčasťou 

spoločenskej zodpovednosti organizácií, nakoľko výsledky dotazníkového skúmania boli 

spracované na základe vrátených dotazníkov z 20 krajín. 

 Výsledky dotazníkového skúmania podávajú informácie o tom, ktorým oblastiam 

spoločenskej zodpovednosti podniky v automobilovom priemysle venujú značnú 

pozornosť a na druhej strane, v ktorých oblastiach majú podniky deficit. 
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ZÁVER 

 Predložená dizertačná práca pojednáva o možnosti využitia prvkov Baťovho 

systému riadenia v automobilovom priemysle, pri napĺňaní požiadaviek spoločenskej 

zodpovednosti organizácií. Ako vyplýva z teoretického a aj z praktického riešenia 

dizertačnej práce, prvky Baťovho systému riadenia sú čiastočne využívané aj súčasnosti, 

v niektorých podnikoch viac, v iných menej, v závislosti od oblasti manažérskeho systému. 

 Dizertačná práca pozostáva z dvoch hlavných častí. Teoretická časť sa skladá 

z troch hlavných kapitol. Prvá kapitola poskytuje základné poznatky o spoločenskej 

zodpovednosti, inováciách, motivácií, vzdelávaní a budovaní vzťahov s okolitým 

prostredím.  Druhá kapitola popisuje základné princípy alebo nástroje Baťovho systému 

riadenia v štyroch skúmaných oblastiach. Posledná časť teoretickej časti sa zaoberá 

modelom PERMANENT. 

 Ďalšia kapitola dizertačnej práce sa týka praktickej časti. V tejto kapitole sú 

popísané hlavné a čiastkové ciele dizertačnej práce, výskumné úlohy, hypotézy, použité 

metódy a postup vypracovania dizertačnej práce. V rámci riešenia dizertačnej práce boli 

zadefinované dva hlavné ciele a sedem čiastkových cieľov. Štyri výskumné úlohy sa týkali 

štyroch skúmaných oblastí a pre každú výskumnú úlohu bola stanovená jedna hypotéza. 

 Piata kapitola „realizácia výskumných úloh“ sa zaoberá poznatkami, získanými 

z dotazníkového výskumu, doplneného o informácie z interview a zo správ o spoločenskej 

zodpovednosti niektorých spoločností, príkladmi z Baťovho systému riadenia a príkladmi 

zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.  

 Nasledujúca časť dizertačnej práce obsahuje vyhodnotenie, resp. verifikáciu 

stanovených hypotéz. V rámci výskumu boli potvrdené tri stanovené hypotézy a jedna 

hypotéza bola čiastočne potvrdená.  

 Siedma kapitola poskytuje na základe výskumu praktické príklady využitia prvkov 

Baťovho systému riadenia v automobilovom priemysle, pri napĺňaní požiadaviek 

spoločenskej zodpovednosti organizácie. 

 V ôsmej časti dizertačnej práce popísané prínosy predloženej dizertačnej práce pre 

vedu a prax. 
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 V rámci riešenia dizertačnej práce boli splnené hlavné a čiastkové ciele. 

Hlavné ciele Cieľ splnený 

Potvrdenie alebo vyvrátenie stanovených hypotéz, ktoré vychádzajú 

z Baťovho systému riadenia a sú súčasťou spoločenskej 

zodpovednosti organizácií a tým podporiť myšlienku, že Baťov 

systém riadenia je nadčasový a inšpiratívny pre súčasnú prax. 

ÁNO 

Poskytnutie praktických príkladov využitia prvkov Baťovho 

systému riadenia v súčasnej podnikateľskej praxi v automobilovom 

priemysle, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre iné odvetvia 

hospodárstva. 

ÁNO 

Tab. 6 Prehľad naplnenia hlavných cieľov dizertačnej práce 

 

Čiastkové ciele Cieľ splnený 

Spracovanie teoretického základu pre spoločenskú zodpovednosť 

organizácií, inovácie, motiváciu, vzdelávanie a vzťahy s okolím. 
ÁNO 

Spracovanie prvkov Baťovho systému riadenia v oblasti inovácií, 

motivácie, vzdelávania a budovania vzťahov s okolím a jeho 

rozvoja. 

ÁNO 

Spracovanie teoretického základu pre model PERMANENT. ÁNO 

Definovanie výskumných úloh vychádzajúcich z Baťovho systému 

riadenia, spoločenskej zodpovednosti organizácií a modelu 

PERMANENT. 

ÁNO 

Stanovenie hypotéz. ÁNO 

Realizovanie dotazníkového skúmania v globálnom meradle. ÁNO 

Definovanie prínosov dizertačnej práce pre vedu a prax. ÁNO 

Tab. 7 Prehľad naplnenia čiastkových cieľov dizertačnej práce 
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 Dizertačná práca poskytuje cenné informácie a poznatky získané z výskumných 

úloh. Môže byť inšpiráciou alebo základom pre ďalšie výskumy, týkajúce sa využívania 

Baťovej sústavy riadenia v i iných oblastiach hospodárstva. Je určená pre študentov a 

pedagógov vysokých škôl, pre osoby zaoberajúcimi sa Baťovým systémom riadenia a pre 

podniky pôsobiace v automobilovom priemysle alebo podnikom, pôsobiacim v iných 

oblastiach hospodárstva ako napríklad  IT sektor, služby, stavebníctvo a pod. 
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 Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herren. 

 Ich bin Doktorand an der technische Universität in Ostrava in der Tschechischen 

Republik in dem Fachbereich der Steuerung von Industriesystemen. Meine Doktorarbeit 

beschäftigt sich mit der Forschung der  gesellschaftlichen Verantwortung (CSR -  

Corporate Social Responsibility) in den Bereichen: Innovation, Motivation von 

Mitarbeitern, Ausbildung von Mitarbeitern, Entwicklung von fairen Betriebs - und 

Geschäftspraktiken mit der Öffentlichkeit. 

 Aus dieser Grund, möchte ich Sie um das Ausfüllen des Fragebogens bitten, der die 

Analyse des aktuellen Stands des CSR in Iher Firma in diesen vier Bereichen betrifft. Ich 

hoffe, dass Sie sich Zeit für diese Analyse nehmen und somit zu den exakten Ergebnissen 

meiner Doktorarbeit beitragen. 

 Die erhaltenen Angaben werden nur zum Zweck der Doktorarbeit benutzt werden. 

 Das Ausfüllen des Fragebogens wird circa 5 Minuten dauern. 

 Den ausgefüllten Fragebogen schicken Sie bitte an diese E-mail Adresse 

xxxx@xxxx.sk  spätestens bis TT.MM.JJJJ. 

 Der Fragebogen ist in zwei allgemeine Teile gegliedert. Der erste Teil betrifft 

allgemeine Informationen über ihre Firma. Der zweite Teil des Fragebogens enthält Fragen 

über diesen vieren Forschungsbereiche. 

 Zur Bewertung ist das fünfstufige Niveau definiert von „ trifft voll und ganz zu“ 

bis „trifft überhaupt nicht zu“. 

 Danke im Voraus für das Ausfüllen und Zurücksenden des Fragebogens. Falls Sie 

Interresse an den Ergebnissen meiner Doktorarbeit haben werden, stelle ich Ihnen die 

Ergebnisse gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dipl. Ing. Marek Polák 
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 Dear Madam/ Sir, 

 I am a PhD student of Industrial Management at the Quality Control and 

Management Department at VŠB – TU Ostrava in Czech Republic. My dissertation 

concerns the study of corporate social responsibility (CSR – Corporate Social 

Responsibility) in four areas: innovation, staff motivation, staff training, company and 

environment relationship building. 

 For this reason I presume to ask you to fill in this questionnaire on the analysis of 

the current CSR status in your company in these four surveyed areas.  I believe that by 

participating in the analysis you will contribute the better results of my dissertation. 

 The collected data will be explicitly used for the purpose of the dissertation. 

 Filling in the questionnaire will take approximately 5 minutes. 

 Please send the completed questionnaire back to the e-mail address  

XXXXX@XXXX.sk  at latest DD.MM.YYYY. 

 The questionnaire is divided into two main parts. The first part concerns the basic 

information about your company. In the second part the questions are related to four 

surveyed areas. 

 To the evaluation, the 5 level evaluation range has been defined: from „I fully 

agree“ to „I strongly disagree“. 

 For complete and submit the questionnaire thank you in advance. If you are 

interested in the total output of the CSR analysis, I will be happy to provide you with it. 

 

Best regards  

Ing. Marek Polák 


