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„Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít 
jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních 
lidech.“

/Tomáš Baťa



CHARAKTER 



Lidé s pěstěným charakterem ví, 
že v životě není nic zadarmo. 

T. Baťa



Proč je charakter stabilitou naší práce? 

•Stabilita naší práce je založena na tom, že většina lidí v životě chce 
dělat to, co je správné. 

•Charakterní lidé se snaží získat výkonnost. 

•Na začátku pracovního života každého mladého člověka je většinou 
snaha vyhnout se odpovědnosti, charakter však pomáhá člověku 
tento strach překonat. 



Charakterní člověk nepotřebuje, aby byl 
u práce hlídán.

T. Baťa



Trvale vést je možné pouze osobním příkladem

„Úspěšný život je výsledkem soustředěnosti. Úspěch 
člověka je tak velký, jak velká jsou jeho očekávání. Co 
dnes slyšíme, nebo čteme, to se zítra stává důležitou 
složkou našeho života. Jsme výsledkem jen toho, jak 
myslíme, co říkáme, jíme a s kým se stýkáme. “

T. Baťa 



Pokud jste byl vybrán pro pozici vedoucího, byl 
Vám svěřen výjimečný úkol – staly jste se 
příkladem druhých. Je na Vás přenesena 
odpovědnost za spokojený život 
spolupracovníků. 

V. Jaroněk, vedoucí osobního oddělení firmy Baťa



„Pro rozvoj závodu je potřeba získat srdce 

spolupracovníků.“

T. Baťa



Jaká lidská vlastnost spolupracovníků je 
pro budování firmy nejdůležitější?



Pro budování firmy je 
nejdůležitější….

„Touha každého člověka  udržet si 
vědomí osobní ceny a zdatnosti.“

/Baťa 1926



Jak to můžeme umožnit lidem získat osobní 
cenu?

„Příležitostí!“

„Dávejme lidem příležitost!“

„v naší práci by měli lidé nalézt příležitost – příležitost vyniknout v 
nějaké práci. Tím stoupne jeho sebevědomí, protože ví, že s prací, 
kterou dokonalé ovládá, nemůže se ve světě ztratit. “



„Lidé milují krásu.“

„Špinavé dílny, nevkusné výrobky, nevzhledné a neupravené prostředí, 
neupravený vzhled, nepořádek, málo prostoru k pohybu… to vše 
působí na lidského ducha tíživě. 

Opak toho všeho vzbuzuje v člověku důstojnost a zájem o práci.“



Zdroj pracovní energie…
„Pracovní energie každého člověka má své kořeny ve šťastném 
osobním a rodinném životě. 

Rodina má být každého spolupracovníka by mu měla být zdrojem 
inspirace.

Každý vedoucí si musí uvědomit, že láska spolupracovníka k rodině je 
stejně silná, jako ta jeho k té vlastní a zdrojem nezměrné energie.“



„Náš závod musí vytvářet takové podmínky, které 
nerozvíjí člověka pouze v závodě, ale i mimo něj a 
rozvíjí i jeho rodinu.“

/Osobní oddělení Baťa 1930



ÚKOL VEDOUCÍHO 

Úkolem vedoucích není úkolovat, dohlížet, kontrolovat a 
kárat, takovou práci zastává systém. Úkolem vedoucího je 

vést, povzbuzovat a probouzet tvořivého ducha.

Pokud se věnujete pracím, které vám nepřísluší, nezůstává 
vám čas na to, k čemu jste byl vybrán - k vedení.



MYŠLENKA NA ZÁVĚR



„ Disciplína je základním 
předpokladem nejen pracovního 

růstu, ale zejména osobního. Ten je 
nezbytný, aby člověk uspěl trvale.

Mnoho lidí totiž nezabil neúspěch, ale 
právě úspěch. Zničil jejich lidství.“

Tomáš Baťa
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