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8 ZAMESTNANCI 

Vo svojej práci som nemyslel na 
vybudovanie závodu, ale ľudí. 

Vybudoval som človeka, aby bol 
výkonnejší a lepšie slúžil 
zákazníkom a on potom vybudoval 
závod. Tomáš Baťa. 

Na väčšinu pozícii dosadzoval 
vlastných zamestnancov 
a odchovancov, ktorých 

systematicky pripravoval už od učňovských rokov. Veril, 
že človek sa dá formovať len v mladosti a tomuto 
poznatku prispôsobil výchovu a prípravu budúcich 
riadiacich pracovníkov a zamestnancov. 

Zásady vedúcich pracovníkov pri výchove ľudí: 

 Vychovávaj svojich ľudí. 

 Chváľ verejne. 

 Dohováraj dôverne. 

 Zachovávaj v jednaní kľud. 

 Neukvapuj sa úsudku. 

 Nedbaj na lichotenie, rozoznávaj ho od poctivého 

úmyslu. 

 Poznaj ľudí, čo chcú, čo vedia, čo môžu. 

 Staraj sa, aby tvoji ľudia zarábali. 

 Nezabúdaj na vzostup dobrých ľudí. 

 Vychovávaj si nástupcov. 

Pri prijímaní preferoval Baťa mladých ľudí z okolitých 
dedín a miest. Vekový priemer ľudí bol 26 rokov. U Baťu 
pracovali aj 14 ročné deti. 

Pracovná disciplína bola veľmi tvrdá a nie každý dokázal 

udržať vysoké tempo. Fluktuácia bola veľká, lebo mladí 
muži odchádzali na vojenčinu a ženy, keď sa vydali 
automaticky strácali pracovné miesto. 

Baťa požadoval od zamestnancov maximálny výkon 
a vravel, že v továrni niet miesto a času na priateľské 
prejavy. Láska patrí do rodinného obydlia. Baťa si mohol 
zamestnancov vyberať, lebo bola vysoká 

nezamestnanosť. 

V závode bolo zakázané piť a fajčiť. Od svojich 
spolupracovníkov vyžadoval úplnú poslušnosť 
a pracoval len s tými, ktorí sa dokázali jeho príkazom 
a metódam absolútne podriadiť. 

Nám ide v prvom rade o človeka. O človeka lepšieho, 
zdravšieho, vzdelanejšieho, bohatšieho, 
sebavedomejšieho a pri tom ochotnejšieho k spolupráci. 
Jan Baťa 

Mzdové ohodnotenie bolo u Baťu 100% vyššie ako 

celoštátny priemer. Baťa dbal o celoživotné vzdelávanie. 
Pracovná morálka bola v Baťových závodoch na vysokej 
úrovni.  Baťa si cvikal kartu o 7,00 ako ostatní 
a stravoval sa v továrenskej jedálni za 2 koruny spolu 
s ostatnými robotníkmi. Bol príkladom. V roku 1938 
zamestnával Baťa 65 064 zamestnancov v ČR 
a v zahraničí. 

9 MZDY 

Úkolová mzda je jedným z prostriedkov, ktorý odmeňuje 
vynálezcu za jednotlivé pokroky vo výrobe, pretože robí 

z robotníka malého podnikateľa, ťažiaceho z vlastných 
výkonov. Tomáš Baťa. 

Základnou formou mzdového odmeňovania v Baťových 
závodoch bola pôvodne úkolová mzda. Jej výška závisela 
od množstva vykonanej práce a poháňala pracovníkov 
k dosiahnutiu vyššieho výkonu. Mzda sa kalkulovala pre 
každý druh obuvi a výrobku. 

Po zavedení pásovej výroby a podávača v roku 1927, 
odkedy prebiehala práca v kruhu, sa mzda jednotlivca 
zmenila na úkolovú mzdu skupiny-dielne. Prestala sa 
kalkulovať sadzba na jednotlivca a začala sa kalkulovať 
odmena za celú dielňu za každý pár obuvi. 

V priebehu 30 rokov sa mzdový systém ustálil do týchto 
kategórií: 

 Pevná mzda. Dostávali ju administratívni pracovníci 

a pracovníci, ktorých výkon sa nedal merať 
v pomere k vykonanej práci. Ako motiváciu dostávali 
najlepší 13 plat, alebo podiel na zisku. 

 Individuálna úkolová mzda sa vyplácala časti 

zamestnancov v dielňach. Jej výška závisela od 
počtu vyrobených výrobkov. 

 Kolektívna úkolová mzda. Po zavedení prúdovej 

výroby na bežiacom páse sa  táto mzda vzťahovala 
na väčšinu pracovníkov. 

 Mzda s podielom na zisku sa vyplácala hlavne 

vedúcim zamestnancom. Mzdový základ bol pri nej 
pomerne malý a väčšiu časť tvorila pohyblivá zložka 
závislá od výsledkov zvereného pracoviska. 

Okrem pravidelne vyplácaných miezd, sa vyplácali 
špeciálne odmeny a prémie najiniciatívnejším 
pracovníkom. Dostávali ich hlavne tí zamestnanci, ktorí 
prichádzali so zlepšeniami v úspore materiálu a práce. 

Priemerná týždenná mzda dospelých odborných 
pracovníkov v rokoch 1922-1934 sa pohybovala od 166 
Kč do 525 Kč. V Baťových závodoch bola mzda asi 100 
krát vyššia ako bol československý priemer. Výška mzdy 
sa líšila aj podľa druhu práce od 170-200 až po 430-
500. Pracovníci boli odmeňovaní za kvantitu a kvalitu 
práce, preto existovali veľké rozdiely aj medzi 
pracovníkmi, ktorí vykonávali rovnaký druh práce. 

Mzdy sa vyplácali týždenne. Termín výplaty bol 

pondelok, alebo utorok, s cieľom, aby zamestnanci cez 
voľné dni neuvážene neutrácali.  

 


