Vážené dámy, vážení panové, srdečně Vás zveme na kurz

který se uskuteční v termínu 29. – 30. listopadu 2018 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a ve spolupráci s Nadací T. Bati. Lektory kurzu budou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.
Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a zhodnocení
možností využití principů systému řízení Baťa v současných podmínkách.
Tento již 15. běh kurzu má tematický název: Spolupráce a sdílení jako cesta k prosperitě firmy.
Žijeme v čase rychlých změn. Ještě nikdy v minulosti nepronikali nové technologie, materiály, výrobky a služby
do našich životů tak rychle jako dnes. Mnohé podnikatelské a manažerské teorie v tomto turbulentním
a nepředvídatelném prostředí přestávají platit. Je zbytečné kopírovat kroky našich konkurentů anebo se je snažit
porazit nízkými cenami - důležité jsou nové podnikatelské modely, na které konkurence ještě nepřišla. Je důležité
poznat ty, kteří jsou v dané oblasti experti, učit se od nich, spolupracovat. Sedět doma, optimalizovat procesy
a produkty a minimalizovat riziko neúspěchu je daleko více rizikovější než chodit mezi lidi, komunikovat s nimi,
hledat nové impulzy a inspirace, uvolnit kreativitu, svobodu a hledání výjimečných řešení. Oddělování a izolace
oslabují, spojování a spolupráce dává sílu. Byznys současnosti je o setkávání, komunikaci, spolupráci, důvěře
a vztazích.
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 29. 11. 2018
8:45 hod.
9:00 – 12:30 hod.
12:30 – 13:30 hod.
13:30 – 15:30 hod.
17:00 – 19:00 hod.
Pátek 30. 11. 2018

8:30 – 10:30 hod.

11:00 – 13:00 hod.
13:00 hod.

Zahájení kurzu
Cesty k úspěchu – trvalé hodnoty soustavy Baťa v kontextu současnosti (krize,
znalosti, soustava řízení a podnikatelské modely)
(Milan Zelený)
Přestávka na oběd
Spolupráce jako základ Baťovy soustavy řízení
(Gabriela Culík Končitíková)
Číše vína a prohlídka vily T. Bati s odborným výkladem
(Pavel Velev)

Spolupráce a propojování lidí a firem
(Ján Košturiak)
Respekt, expertíza a sdílení jako cesta k prosperitě společnosti
(Jan Mašek)
Závěr kurzu, předání certifikátů, společný oběd

www.batovaskola.cz

Milan Zelený

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.

Gabriela Culík Končitíková

Dlouhodobě se věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu aktuálnímu využití. V rámci své lektorské činnosti
přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení. Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. V rámci své disertační práce vytváří model pro aplikaci personálních zásad vytvářených firmou
Baťa a.s. do roku 1945 do současného podnikatelského prostředí. Své studie publikuje, je autorkou několika
knih. V současné době pracuje jako projektová manažerka pro Nadaci Tomáše Bati. Věnuje se sdílení
inspirativních myšlenek Tomáše Bati v rámci projektu Inspirace Baťa.

Pavel Velev

Výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati, znalec baťovské historie.

Ján Košturiak

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikatelské univerzity v Žilině, kde zkoumá nové trendy a technologie
v byznysu, propojuje podnikatele a hledá s nimi inovace a nové podnikatelské modely. Žije ve Varínu
na Slovensku a Měrůtkách na Moravě, věnuje se horské turistice a cyklistice. V současnosti věnuje spoustu
energie rozvoji podnikání ve školách a mezi mládeží a výstavbě Nemocnice chudobných v OZ Dobrý Pastier
Kláštor pod Znievom.

Jan Mašek

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval
ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi,
jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věci, které se zdají být
neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí
kolem sebe… Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které
si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě
štěstí a jeho rodina.

Cena kurzu je: 5.999,- Kč (vč. DPH)
V ceně je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, odborná monografie a občerstvení (včetně 2 obědů)
během kurzu. Součástí vložného je také prohlídka vily T. Bati s odborným výkladem.
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 14. listopadu 2018
na e-mail: tomancova@utb.cz
Bližší informace ke kurzu budou zájemcům zaslány po obdržení závazné přihlášky.
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