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32 ZÁVER 

Náš život je jediným predmetom na 
tomto svete, ktorý nemôžeme 

považovať za svoje súkromné 
vlastníctvo, lebo sme ničím 
neprispeli k jeho vybudovaniu. Bol 
nám len prepožičaný s povinnosťou 
odovzdať ho potomstvu 
rozmnožený a zdokonalený. Majme 
cieľ. Človek bez cieľa sa potáca zo 
dňa na deň ako bludná ovca. Pevný 

cieľ a rozhodná vôľa ho dosiahnuť tvorí os nášho života, 
dodáva energiu svalom a mozgu. Ľudia, ktorí vedia, čo 
chcú, ktorí dňom i nocou majú pred očami vytýčenú 
métu a celou svojou bytosťou sa venujú práci na tomto 
cieli, prekonajú všetky prekážky. Tým patrí víťazstvo. 

Preto majú naši vrstovníci a ešte viac naše potomstvo 
právo žiadať vyúčtovanie nášho života. Tomáš Baťa. 

Tomáš a Jan Baťa boli veľkými mužmi svetového 
obchodu. Baťova sústava riadenia slúži dodnes ako 
spoľahlivý a komplexný súhrn zásad pre úspešné 
podnikanie. Je overená rokmi praxe. Podľa odborníkov 
tvoria Baťove zásady českú školu podnikového riadenia. 

Sila charakteru pomáha prekonať krízu a Tomáš Baťa 
dokázal vyriešiť mnohé z nich. Mal húževnatosť, 
nezlomnosť, túžbu po poznaní a schopnosť učiť sa. 

Vybudoval originálny systém a podnik, nezávislý od 
vonkajších podmienok. 

Avšak dušou podniku bol človek. Tomáš Baťa veril 
v ľudí a v ich schopnosti. Podmienky boli u neho tvrdé 
ale spravodlivé. Výška odmeny závisela od kvality práce. 
Baťov systém vytvoril zo všetkých spolupracovníkov 
podnikateľov a svojich kapitálových spoluúčastníkov. 
Mozgom a srdcom fabriky bola osoba dynamického šéfa-
Tomáša Baťu. 

Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ, inteligentný 
a vytrvalý človek s veľkým srdcom. Pri budovaní závodov 
nemyslel na vlastný prospech, ale na všeobecné blaho 
spolupracovníkov, mesta, kraja, zákazníkov. Cieľom jeho 
života bola služba ľuďom, svetu. Jeho podnikanie bolo 
založené na morálnych princípoch. Bolo to podnikanie, 
ktoré slúžilo človeku a jeho zdokonaľovaniu. Morálne 
princípy nachádzame nielen v jeho slovách, ale hlavne 

v jeho činoch. Viac ako materiálne hodnoty-budovy 
a stroje, predstavujú pre Baťu jeho myšlienky-jeho 
podnikateľská a životná filozofia. Z jeho filozofie čerpal 

silu pri prekonávaní problémov a z nej pramení aj trvalá 
hodnota jeho odkazu. 

Poslaním Tomáša Baťu bolo obúvať ľudstvo. Tomáš Baťa 
po celý život hľadal jeho naplnenie v továrenských 
dielňach a v obchode. Jeho práca a život svedčia o tom, 
že bol vo svojom hľadaní úspešný. 

 


