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Michaela Štefanová, Beáta Balogová 

Historické korene Talent managementu vo výrobe 

 

1. V ktorých slovenských mestách sa v minulosti využívali „baťovské 

princípy“? 

Vzhľadom na skutočnosť, že v dobe v ktorej Tomáš Baťa pôsobil bolo 

Slovensko súčasťou Československa, mu v literatúre nie je venovaná 

osobitná pozornosť. Vnímame však, že mestá v ktorých sa využívali autorom 

rozvinuté princípy, sú predovšetkým tie kde firma pôsobila. Síce začal 

podnikať s obuvou, no jeho podnikateľská činnosť sa rozrástla do ďalších 

odvetví, v dôsledku čoho firma zo Zlína začala expandovať nie len do celého 

štátu, ale aj zahraničia. K známym mestám v rámci Slovenska tak 

nepochybne patria súčasný Svit, Partizánske, Nové Zámky, Liptovský 

Mikuláš, Veľké Bošany, Bojnice či Bratislava. 

 

2. Ako sa podarilo Tomášovi Baťovi zmeniť ľudí, ktorí v jeho firme 

pracovali?  

Tomáš Baťa sa vo svojej práce nefokusoval len organizáciu a riadenie 

výroby, ale taktiež na zamestnancov a zamestnankyne. Jedným z jeho 

najznámejších experimentov bolo zavedenie účasti na zisku zamestnancov 

a zamestnankýň, čím vytvoril prehľadný systém odmien. Výsledkom čoho 

bola skutočnosť, že ľudí tak naučil niesť zodpovednosť za odvedenú prácu, 

samostatnosti nie len pri práci, lojalite k firme, zvýšil motiváciu jednotlivcov 

vzdelávať sa. Prostredníctvom kontroly zisku, polročných odmien či vedením 

banky sa snažil zmeniť zaužívané spôsoby hospodárenia s peniazmi. 

Vyžadoval poriadok a kontrolu, zákaz požívania alkoholu a fajčenia nie len 

v pracovnej dobe, domnievame preto sa že zmenil nie len stereotypné 

správanie, ale taktiež naučil zamestnancov a zamestnankyne starostlivosti 

o seba. Baťa sa podieľal tiež na budovaní vlastných miest, kultúry a trávení 

voľného času, čím sa snažil zmeniť robotníkov a robotníčky k efektívnemu 

využívaniu času, oddychu, či spolužitiu v komunite. Vnímame, že výsledkom 

jeho prosociálnej orientácie je nie len zmena jednotlivca  ale aj zníženie 

nezamestnanosti, prevencia pred vznikom deviantného či patologického 

správania, prevencia pred vznikom závislostí, prevencia pred vznikom 

bezdomovectva a pod. 



 

12 

3. Ako Tomáš Baťa vychovával a motivoval mládež? 

Formovaniu mladého človeka venoval autor osobitú pozornosť. Uvedomoval 

si hodnotu ľudských vedomostí a znalostí, a taktiež hodnotu mladého 

vzdelaného ľudského kapitálu, v dôsledku čoho sa rozhodol založiť Školu 

práce. Tu platila zásada, že hlavnou vyučovacou metódou je práca (Krajčiová 

2013, s. 1, [cit. 2018-11-17]). K základným inováciám, ktoré táto škola 

vytvorila radíme skutočnosť duálneho vzdelávania. Prvotne mladí muži, 

a neskôr aj ženy sa vzdelávali za pomoci trojjediného princípu - v učebniach, 

školských dielňach a nakoniec vo výrobných prevádzkach (Pokluda, 

Pešatová a Mišurcová (2013, s. 14, [cit. 2018-11-17]). Baťa bol známy 

aj svojim prísnym režimom. Študenti a študentky boli ubytovaní 

na internátoch, kde vychovávatelia realizovali kontrolu čistoty spojenú 

s bodovým hodnotením, každý mal vlastný kartotékový záznam, bolo 

zakázané prijímať podporu z domova a výdavky si hradil každý zo svojho 

vlastného príjmu, deň začínali rozcvičkou, následne pracovali 8 hodín 

v továrni, a po skončení pracovnej doby sa ešte zúčastňovali 3 hodinového 

vyučovacieho procesu (Krajčiová 2013, s. 1, [cit. 2018-11-17]). Mládež tak 

motivoval nie len  možnosťou dobrého vzdelania, ale taktiež zisku 

a uplatnením sa po ukončení štúdia. 

 

4. Ako sa Tomášovi Baťovi podarilo „vybudovať seba“?  

Vnímame, že Tomáš Baťu formovali skúsenosti z ranného detstva 

a neúspechy súvisiace so začiatkami podnikania. Vychádzajúc z jeho 

životopisu predpokladáme, že ho do významnej miery ovplyvnila smrť 

matky, chabý záujem otca o jeho osobu, osočovanie a výsmech od ostatných 

zamestnancov z otcovej dielne, opätovný sobáš otca, hrozba hladu, život 

na hranici biedy, predčasné ukončenie štúdia, prvotný neúspech vo Viedni 

v rámci osamostatnenia sa a podnikania, dlhy vo firme po osamostatnení sa 

od otca, prvotné opantanie mocou a peniazmi či prvé cesty do zahraničia. 

Zmeny v rodinnom prostredí, ktoré ho sprevádzali domnievame sa znamenali 

jeho zvýšený záujem o rodinu zamestnancov a zamestnankýň a zabezpečenie 

ich nevyhnutných životných podmienok. Okolnosti týkajúce sa práce 

v otcovej dielni ho predpokladáme viedli k vybudovaniu trpezlivosti, 

precíznosti, zodpovednosti a samostatnosti, ktorú neskôr žiadal aj 

od zamestnancov a zamestnankýň. Prvotný neúspech pri výrobe obuvi - 

Mikado vo Viedni, pripisoval nedostatku vedomosti, vedomosti o trhu 
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a o výrobe. Taktiež k predčasnému ukončeniu štúdia došlo z dôvodu 

nedostatku vedomostí. Zrejme tieto atribúty ho viedli nie len k starostlivosti 

o mládež, ale taktiež k akcentovaniu potreby vzdelávania. Situácie, ktoré 

nastali po osamostatnení sa, ako napr. narastajúce dlhy, hrozba krachu či 

opantanie mocou, ho priviedli k rozhodnutiu pracovať v dielni, rozvoju 

sebazodpovednosti, húževnatosti a organizačných zručností. Práve tieto 

a zrejme aj iné neuvedené udalosti vyprofilovali osobnosť, ktorej výsledky 

práce žneme aj dnes. 

 

5. Ktoré zručnosti alebo oblasti by ste odporúčali rozvíjať 

u pomáhajúcich profesionálov ako zamestnancov v kontexte 

„baťovských princípov“? 

Ako prvé by som chcela poukázať na skutočnosť, ktorú zdôrazňuje takmer 

každý autor či autorka, ktorý sa venuje tejto problematike. Išlo o zásadu, 

ktorú nachádzame aj u samotného Baťu, a ktorú taktiež vyžadoval aj 

od vedúcich zamestnancov a zamestnankýň, a teda to čo žiadali aby vedel 

robotník a robotníčka v rámci pracovného výkonu, museli vedieť zrealizovať 

oni sami. Domnievame sa, že táto zásada sa bezprostredne dotýka každej 

pomáhajúcej profesie, nakoľko nemôžeme od klienta a klientky vyžadovať 

zmenu správania napr. v súvislosti so závislosťou, ak sami máme v tejto 

oblasti problém a neriešime ho. Pomáhajúci profesionáli a profesionálky by 

preto podľa nás pri výkone svojej činnosti mali mať na zreteli túto zásadu. 

K tejto oblasti sa taktiež viaže oblasť štruktúry zamestnancov 

a zamestnankýň, teda riaditeľ či riaditeľka podniku si musel prejsť každou 

pracovnou pozíciou kým sa dostal na vrchol. Vnímame preto, že v rámci 

organizácie a inštitúcie, ktorá zamestnáva pomáhajúcich profesionálov 

a profesionálky, by sa mal vedúci a vedúca jednotlivých oddelení a sekcií 

vyprofilovať od tzv. rádového zamestnanca až na riadiacu pozíciu. 

Prostredníctvom takejto profilácie tak získa empirické skúsenosti čo daná 

pracovná pozícia obnáša, a čo reálne môže požadovať od odborníkov 

a odborníčok. Taktiež veľmi podstatný baťovský princíp je oblasť 

vzdelávania, teda vzdelávanie nie len v teoretickej ale predovšetkým 

v praktickej rovine. Vnímame, že výkon práce pomáhajúcich profesií je 

náročný a vyžaduje si nie len dostatočné teoretické, ale aj praktické zručnosti, 

ktoré je potrebné neustále dopĺňať.  
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Vzhľadom na obsahovú bohatosť baťovských princípov poukážeme ešte na 

niektoré zručnosti, ktorými by mal pomáhajúci profesionál a profesionálka 

disponovať a samozrejme rozvíjať, a to napr. trpezlivosť, prosociálna 

orientácia, orientácia na výsledok, motivácia, empatia, asertivita, plánovanie, 

zodpovednosť, samostatnosť, sebazodpovednosť, etické a mravné hodnoty, 

vedomosti a mnoho iných.  




