
  

Kurz bude realizován 
podle tohoto programu:

8:45 hod.  
9:00   – 13:00 hod. 

13:00 – 14:00 hod. 
14:00 – 15:40 hod. 

16:00 – 18:00 hod. 

Pátek 2. června 2017 
8:00  – 10:30 hod. 

10:45 – 13:00 hod. 

13:00 hod. 

www.batovaskola.cz

Čtvrtek 1. června 2017 

Cesta Fosfy: služba jako smysl podnikání
(Ing. Ivan Baťka)
Systém garantovaného zlepšování výkonu firem, týmů a jednotlivců
(Leoš Kubíček)
Závěr kurzu a společný oběd

Zahájení kurzu
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.)
Přestávka na oběd
Baťa, inspirace pro dnešek
(PhDr. Zdeněk Pokluda)
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)

který se uskuteční  v termínu 1. - 2. 6. 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci                 
s Muzeem jihovýchodní Moravy 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 současných podmínkách. 

Tento již 12. běh kurzu má tematický název: Celostní přístup v managementu.

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.

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

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 pořádá ve Zlíně pravidelná 
trienále mezinárodní konference Shoes in History.

Ing. Ivan Baťka
Vystudoval VŠE, obor zahraniční obchod. Od r. 1990 soukromý podnikatel. V roce 1998 založil rádio Impuls – 
nejúspěšnější celoplošnou stanici v ČR. V letech 1999 - 2000 byl obchodním ředitelem energetické společnosti 
ČEZ, a.s. Od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti FOSFA.

Leoš Kubíček
Certifikovaný systemický a transformační kouč pro individuální a skupinovou práci, lektor a osobní poradce 
majitelů společností, zakladatel dovednostního vzdělávacího systému Kompetenční akademie®, 
spoluzakladatel systému Holistic management a Health tuning®.

Cena kurzu je: 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 Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
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. května 2017
na e-mail: tomancova@fame.utb.cz

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

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

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

Ve Zlíně, 21. 3. 2017

www.batovaskola.cz


