
který se uskuteční v termínu 1. - 2. 12. 2016 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s 
Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzu budou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídnou 
také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v souča- 
sných podmínkách. 

Tento již 11.  běh kurzu má tematický název: P řekonáváním překážek k úspěchu.

V rámci kurzu vedle přednášek bude využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Na závěr 
kurzu obdrží účastníci certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o absolvování tohoto manažerského kurzu.

Kurz bude realizován 
podle tohoto programu:

Čtvrtek 1. 12. 2016: 
8:45 hod.    Zahájení kurzu  
9:00   – 13:00 hod.    Cesty k úspěchu – trvalé hodnoty soustavy Baťa v kontextu současnosti (krize, znalosti,
   soustava řízení a podnikatelské modely)
   (prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.)
13:00 – 14:15 hod.    Přestávka na oběd
14:15 – 15:45 hod.   Baťa včera a dnes (podnikatel a společnost)
   (PhDr. Zdeněk Pokluda)
16:00 – 18:00 hod.   Expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Prohlídka s odborným výkladem   

v nových prostorách 14/15 Baťova institutu ve 14. budově bývalého baťovského areálu.  
   Dále výjezd v legendární pojízdné kanceláři a výklad na terase bývalé Správní budovy  
   firmy Baťa – „Baťův mrakodrap“
   (Mgr. Miroslava Štýbrová)
 
Pátek 2. 12. 2016: 
8:00   – 10:30 hod.  Zvyšování tržeb a marží není raketová věd a
   (Mgr.VáclavNovák,MBA)
10:45 – 13:00 hod.  Modulární svět, od vize k činům
   (Ing.StanislavMartinec)
13:00 hod. 

   
Závěr kurzu a společný oběd

www.batovaskola.cz

Vážené dámy, vážení panové, srdečně Vás zveme na kurz



prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an,
Fu Jen University v Taipei, Università degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem 
mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako 
mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy 
řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce 
kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Mgr. Miroslava Štýbrová
Historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa a vývoj obuvnictví, kurátorka sbírky historické obuvi. Od roku 2002
působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka
mnoha odborných článků zabývajících se dějinami a podnikatelskou filozofií firmy Baťa. V roce 2009 vydala v
Nakladatelství Lidové noviny knihu Boty, boty, botičky. Od roku 1994 pořádáve Zlíně pravidelná trienále mezinárodní
konference Shoes in History.

 

Mgrrr. VVVáááclaaavvv   Nooovvvááákkk,,,   MBA

Ceeennnaaa   kkkuuurrrzzzuuu   jeee: 4.999,,,- Kč (vč. DPH)

V ceně je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, odborná monografie a občerstvení (včetně 2 obědů) 
během kurzu. Součástí vložného je také zajištění prohlídky v prostorách Obuvnického muzea, terasy „Baťova 
mrakodrapu“ a pojízdné kanceláře. 

Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na ubytování 
nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, je možné převést 
registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Přihlášky zasílejte prosím elektronicky nejpozději do 10. listopadu 2016
na e-mail: tomancova@fame.utb.cz

Bližší informace ke kurzu budou zájemcům zaslány po obdržení závazné přihlášky.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@fame.utb.cz 

Ve Zlíně, 29. 9. 2016

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 760 01  Zlín

www.batovaskola.cz

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika a fyzika, MBA získal na University of Phoenix. Spoluzaložil
společnost M. L. Moran (1996). Ve své profesní praxi se věnuje krizovému managementu a rozvoji firem. Celkem
pracoval na více než 20 projektech; mezi nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, finanční a provozní 
restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování firmy Setuza, připravil záchranný plán ČSA. V současné době
vlastní několik výrobních společností, které se po překonání krize úspěšně rozvíjejí.

Innng. StaaannnissslaaavvvMaaarrrtinnneeec
V roce 1992 založil firmu KOMA MODULAR s.r.o., která je specialistou na modulární výstavbu. Firma postupnými
inovacemi výrobků a procesů dosáhla významného postavení na českém a evropském trhu. Firma během více než
dvacíti let své existence získala řadu ocenění; v roce 2010 se stala Inovační firmou Zlínského kraje. V roce 2015 se stala 
dodavatelem pavilonu České republiky na světovou výstavu EXPO v Miláně. V témže roce jí byl udělen titul firma roku 
2015. Nyní skupina firem, pod značkou KOMA, trvale popularizuje nový obor modulární výstavby.

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně.
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