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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. 

Results of dissertation are addressed to companies in the automotive industry as 
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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 

Pre spoločenskú zodpovednosť organizácii existuje veľké množstvo definícii, ale 

uvedieme si aspoň tie najznámejšie: 

Ø Spoločenská zodpovednosť organizácií je dobrovoľné integrovanie sociálnych 

a ekologických hľadísk do každodenných firemných operácií a interakcií 

s firemnými stakeholders. [51] 

Ø Spoločenská zodpovednosť organizácie je koncept, ktorým spoločnosť dobrovoľne 

začleňuje spoločenské a ekologické záujmy do obchodných operácii a vo 

vzájomnom pôsobení so zainteresovanými stranami. [9] 

 

V súčasnosti existujú dva prístupy charakterizujúce Spoločenskú zodpovednosť 

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

manažmentu firmy. 

 

 

Obr. 1 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] 

Pevne definovaný systém, súčasť manažmentu firmy – tento prístup môžeme 

charakterizovať ako integráciu úsilí o začlenenie problematiky CSR do systému riadenia 
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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: 

Ø ekonomická oblasť, 

Ø sociálna oblasť a 

Ø oblasť životného prostredia. 

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

Ø Profit- zisk 

Ø People - ľudia 

Ø Planet – planéta 

 

Obr. 2 Piliere spoločenskej zodpovednosti organizácií [52] 

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. 
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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: 

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

uplatniteľná na trhu a založená na výsledkoch výskumu a vývoja alebo 

podnikateľskej činnosti, 

Ø nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane 

podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru, 

Ø  nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska 

alebo vonkajších vzťahov, 

Ø prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

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

získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv, 

Ø zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

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

Ø zvýšenie kvality a bezpečnosti práce, 

Ø zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

Ø účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie. 
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 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. 

 

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

    - Teória očakávania (Vroom) [77] 

 

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. 

 V systéme formovania pracovných schopností človeka rozlišujeme tri oblasti: 

Ø oblasť vzdelania, 

Ø oblasť kvalifikácie, 

Ø 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 

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. 

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

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

 

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: 

Ø analýzu budúceho smerovania organizácie a predpovedanie ich dôsledkov, 

Ø výskum verejnej mienky, postojov a očakávaní, 

Ø vytvorenie a budovanie obojstrannej komunikácie, založenej na pravdivých 

a úplných informáciách, 

Ø predchádzanie konfliktom, 

Ø prehlbovanie vzájomného rešpektu a dôvery, 

Ø zladenie verejných a súkromných záujmov, 

Ø posilňovanie dobrej vôle medzi vedením, pracovníkmi a zákazníkmi, 

Ø zlepšovanie vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi a ostatnými subjektmi 

hospodárskej sféry, 

Ø zlepšovanie kvality výrobkov a služieb,.... 
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2 BAŤOV SYSTÉM RIADENIA 

2.1 Inovácie v Baťových závodoch 

 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] 

 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. 

 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. Technologický výskumný ústav 

bol založený v roku 1934. Úlohou technologického výskumného ústavu bolo riešiť 

problémy, vyplývajúce z potrieb gumárenskej, obuvníckej výroby a výroby pneumatík.  

 Vo firme Baťa boli vytvorené ideálne podmienky pre rýchlu aplikáciu výsledkov 

výskumu do výroby, a to tým že: 

Ø spoločnosť mala vlastnú strojársku a stavebnú výrobu, 

Ø boli vytvorené vhodné podmienky pre rýchlu realizáciu výsledkov výskumu 

vybudovaním dielní, bola zabezpečená komunikácia so svetom, možnosť 

cestovania do zahraničia a dostatok devízových prostriedkov, 

Ø bol zavedený systém hmotnej zainteresovanosti riešiteľov na rýchlom riešení 

a realizácií úloh technického rozvoja, 

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

hlavne zo strany štúdia cudzích jazykov, 
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Ø 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] 

 

2.2 Motivácia zamestnancov v Baťových závodoch 

 Rozvoj Baťových závodov by nebol možný bez vysoko motivovaných 

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

v neskoršom veku neboli odkázaní na štát. 

 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  (samospráva dielní, týždenné vyúčtovanie, účasť na zisku a strate 

a pod.). 

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

bola mzda (pracovné podmienky, ubytovanie, stravovanie, vzdelávanie a pod.). 

 

2.3 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] 

 Ako vyplýva z Baťovho výroku, 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 
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Baťových škôl, ktorí obsadzovali kľúčové vedúce pozície v Baťových závodoch doma, ale 

i v zahraničí. 

 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] 

 

2.4 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 

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. 
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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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4 CIELE, VÝSKUMNÉ ÚLOHY, HYPOTÉZY A POSTUP 

SPRACOVANIA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

4.1 Ciele dizertačnej práce 

 Hlavnými cieľmi dizertačnej práce sú: 

Ø 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, 

Ø poskytnutie praktických príkladov využitia prvkov Baťovho systému riadenia 

v súčasnej podnikateľskej praxi v automobilovom priemysle, ktoré môžu byť 

inšpiratívne aj pre iné odvetvia hospodárstva. 

 Na dosiahnutie hlavných cieľov dizertačnej práce je potrebné naplnenie 

špecifických cieľov dizertačnej práce: 

Ø spracovanie teoretického základu pre spoločenskú zodpovednosť organizácií, 

inovácie, motiváciu, vzdelávanie a vzťahy s okolím, 

Ø spracovanie prvkov Baťovho systému riadenia v oblasti inovácií, motivácie, 

vzdelávania a budovania vzťahov s okolím a jeho rozvoja, 

Ø spracovanie teoretického základu pre model PERMANENT, 

Ø definovanie výskumných úloh, vychádzajúcich z Baťovho systému riadenia, 

spoločenskej zodpovednosti organizácií a modelu PERMANENT, 

Ø stanovenie hypotéz, 

Ø realizovanie dotazníkového skúmania v globálnom meradle, 

Ø definovanie prínosov dizertačnej práce pre vedu a prax. 
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4.2 Výskumné úlohy a hypotézy dizertačnej práce 

 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 štyri výskumné úlohy. 

 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.  

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. 

1. FÁZA

Definovanie oblastí skúmania 
dizertačnej práce

2. FÁZA

Spracovanie teoretického 
základu skúmaných oblastí 

dizertačnej práce

3. FÁZA

Formulovanie cieľov 
dizertačnej práce,

výskumných úloh a hypotéz

4. FÁZA

Realizácia výskumných úloh

5. FÁZA

Spracovanie a vyhodnotenie

výsledkov výskumných úloh a 
vyhodnotenie naplnenia

cieľov dizertačnej práce

 

Obr. 3 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: 

Ø príklady z Baťovej sústavy riadenia, 

Ø príklady zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., 

Ø 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: 

Ø najväčším výrobcom automobilov na svete, 

Ø najatraktívnejším zamestnávateľom v automobilovom priemysle, 

Ø výrobcom automobilov s najspokojnejšími zákazníkmi, 

Ø výrobcom automobilov s výnosnosťou 21%.  
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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, 

Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 

Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia). 

 

Graf 1 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.  
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Graf 2 Rozdelenie podnikov zapojených do dotazníkového skúmania podľa počtu 
zamestnancov 

 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 3 Rozdelenie osôb zapojených do dotazníkového skúmania podľa pracovnej 

pozície 
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 Okrem pracovnej pozície boli osoby vypĺňajúce dotazníky kategorizovaní podľa 

dĺžky pracovného pomeru v skúmanej spoločnosti. 

 

Graf 4 Rozdelenie osôb zapojených do dotazníkového skúmania podľa dĺžky 
pracovného pomeru 

 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. 

 

6 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. 1 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 5 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 

nástroje podporujúce súťaživosť a lojalitu zamestnancov. Spoločnosť má vypracovaný 
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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 dizertačnej práci 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. 

 Spoločnosť má vypracované rozvojové programy pre všetky úrovne riadenia. Tieto 

programy zahŕňajú široké spektrum školení, víkendových rozvojových workshopov, 

zahraničné pobyty, alebo tzv. job rotation. 
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 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 dizertačnej práci 

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 dizertačnej práci v kapitole 5.7. 
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8 PRÍNOSY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 Prínosy dizertačnej práce môžeme rozdeliť do dvoch kategórií a to na: 

Ø prínosy dizertačnej práce pre vedu, 

Ø 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  bola 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. 

 V rámci riešenia dizertačnej práce boli splnené hlavné a čiastkové ciele. 
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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. 2 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. 3 Prehľad naplnenia čiastkových cieľov dizertačnej práce 

 Dizertačná práca poskytuje cenné informácie a poznatky získané z výskumných 

úloh. Môže byť inšpiráciou alebo základom pre ďalšie výskumy, týkajúce sa využívania 
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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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