POZVÁNKA
Brněnská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve
na MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve středu 24. 4. 2013
od 18 do 21 hodin v restauraci MAXIM, Palác Trinity, Trnitá 7,
Brno - střed

"Odkazy Tomáše a Jana Bati pro udržitelný život“
Tomáš Baťa (1876 - 1932) byl jedním z nejúspěšnějších podnikatelů všech dob. Měl
revoluční názory a postupy a pozvedl podnikání, řízení a organizaci vysoko nad běžné umění,
vysoko nad umělý a lidským mozkem vykonstruovaný pohled na realitu. Pozvedl je také vysoko
nad vědu, vysoko nad racionálně objektivní pohled výpočtu a důkazu.
V čem spočívá tajemství úspěchu podnikatele Tomáše Bati? Nejenom o tom bude
hovořit na našem klubovém setkání velmi vážený a vzácný host prof. Milan Zelený. Tento
globálně působící profesor přednáší na zahraničních univerzitách, ale také na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. Prof. Milan Zelený patří mimo jiné i mezi nejcitovanější české ekonomy.
S Tomášem Baťou je neodmyslitelně spojeno město Zlín, kde se narodil. Stal se zlínským
starostou a toto město neustále rozvíjel, modernizoval ho, podílel se na architektonickém
vzhledu a staral se o celkové blaho Zlína. Založil zde mimo jiné také nemocnici, univerzitu nebo
první „mrakodrap“. Tomáš Baťa navždy zůstane symbolem úspěšného podnikatele. Jeho
postupy a strategie, které byly na tehdejší dobu revoluční, jsou v současném podnikání
nepostradatelné. Mnozí podnikatelé, ekonomové a manažeři z jeho životních poznatků vycházejí,
aniž by si byli plně vědomi, že tyto postupy vymyslel právě Baťa.
Co mohou univerzity a vysoké školy udělat pro další zkvalitnění připravenosti absolventů a
manažerů do praxe? Jaké možnosti zapojení a ovlivnění výuky na vysokých školách mají
podniky?

Prof. Jana Stávková naváže na toto téma apelem k zamyšlení ve svém příspěvku

Možnosti odborných praxí studentů PEF Mendelovy univerzity v Brně, která byla letos již
potřetí oceněna titulem Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě.
Pod záštitou České manažerské asociace byla 26. dubna 2012 v Praze v rámci DNE
ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM slavnostně podepsána dohoda o založení české pobočky
World Business Council for Sustainable Development - Světové podnikatelské rady pro
udržitelný rozvoj. Český byznys se tímto přihlásil k přijatým zásadám mezinárodního byznysu
ohledně ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší korporátní zodpovědnosti
vedené mottem Tomáše Bati: “Mysli globálně-jednej lokálně”.
V závěru našeho klubového setkání zajistí ostravský host
promítnutí nového snímku "Vyrostli jsme s Baťou".

prof. Růžena Petříková

Krátké představení vystupujících:
prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph.D.
Globální profesor, působící na Fordham University v New Yorku/ USA,
ale také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an Fu
Jen University v Taipei/ Čína, Indian Institute of Technology v Kanpuru a
IBMEC Rio de Janeiro.
Již 30 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems
Management.
Dlouhodobě drží první příčku v žebříčku nejcitovanějších českých
ekonomů. Jeho populární knihy v češtině jsou např. Cesty k úspěchu,
Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty a Všechno bude jinak.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
20 let stojí v čele úspěšné vzdělávací a poradenské společnosti se sídlem
v Ostravě. Téměř 40 let spojila s VŠB-TU Ostrava, v posledních 20 letech
jako profesorka katedry řízení jakosti.
V současnosti působí rovněž na Vysoké škole podnikání Ostrava a
přednáší doktorandům na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.
Od roku 1992 je odbornou garantkou mezinárodních konferencí KvalitaQuality.
Je autorkou řady odborných knih, skript, několika stovek odborných
článků.
Od roku 2008 je členkou Rady kvality ČR, v současnosti ve funkci
místopředsedy.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 1993
profesorkou. Je děkankou Provozně-ekonomické fakulty.
Oborem vědecko-výzkumné činnosti byla a stále je oblast kvalitativního a
kvantitativního výzkumu, aplikace exaktních matematicko - statistických
metod v různých oborech činnosti.
Výsledky vědecko-výzkumných aktivit jsou obsaženy ve 112 původních
vědeckých pracích a 9 závěrečných zprávách. Spolupráce s podniky se
realizuje především v oblasti marketingového výzkumu. Absolvovala též
studijní pobyty na univerzitách a zúčastnila se konferencí v zahraničí,
např. Německo, USA, Španělsko, Polsko, Holandsko, Anglie, Itálie,
Dánsko.
Restaurace MAXIM je v době konání klubu uzavřena pro veřejnost - www.maximrestaurant.cz.
S přátelským pozdravem
mobil: 603 54 46 05
www.cma.cz

Dana Odehnalová
předsedkyně
Brněnský manažerský klub
odehnalova@cma.cz

