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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová:  

podnikateľ, parné stroje, benzínový motor, fordizmus, hlavné princípy 

 

Stručná anotácia: 

Hlavnou témou a problematikou v klube odborníkov bola získať  poznatky spojené so 

životným dielom Henryho Forda 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

- podnikateľské začiatky Henryho Forda 

- patenty Henryho Forda 

- štyri hlavné princípy Henryho Forda 

- životné dielo Henryho Forda 

 

I. časť prednášky- Podnikateľské začiatky Henryho Forda 

http://www.trnava-vuc.sk/


Narodil sa v rodine farmára ako jedno zo šiestich detí Mary a Williama Fordovcov. Vyrastal 

na rodinnej farme v Greenfielde v štáte Michigan. Vďaka tomu sa Ford skoro zoznámil s 

tvrdou manuálnou prácou. Už od svojich desiatich rokov bol fascinovaný technikou. V 

dvanástich videl lokomotívu, čo zmenilo jeho život. Bolo to prvé vozidlo bez zvieracieho 

ťahu, aké kedy videl. V šestnástich rokoch odišiel do neďalekého Detroitu, aby sa vyučil za 

zámočníckeho učňa. Než sa Henry Ford stal strojníkom, musel viac ako tri roky pracovať 

nevýnosne ako učeň. Po vyučení sa vrátil na otcovu farmu, kde sa venoval opravám parných 

strojov. Už vtedy ale vedel, že jeho osud leží inde. Nejaký čas myslel na využitie pary, ale 

po čase si uvedomil, že je táto cesta slepá. Čítaním vedeckých časopisov sa dozvedel o stroji 

nazývanom Otto (tichom plynovom motore). Odborníci sa zhodovali na jednom, že benzín 

nikdy nenahradí paru pri pohone motora. Henry Ford sa nevzdal a stále viac času a síl venoval 

vývoju strojov, ktorým patrila budúcnosť – benzínovým motorom. Ford sa od svojej práce 

nenechal odviesť napriek naliehaniu svojho otca a prísľubu pôdy, ak sa vzdá prekliatych 

strojov. V roku 1888 sa oženil s Clarou Bryant, s ktorou mal jediného syna. V roku 1891 sa 

zamestnal v Edison Illuminating Company ako inžinier a po druhý raz opustil rodinnú farmu. 

Čoskoro sa stal hlavným inžinierom a mohol sa naplno pustiť do svojich experimentov. 

Každý večer po návrate z továrne domov trávil hodiny prácou na benzínovom motore. Úsilie 

a vytrvalosť neboli márne. V roku 1896 zostrojil svoje prvé samohybné vozidlo podobné 

bicyklu, zvané Quadricycle. Povzbudený svojim úspechom založil spolu s ďalšími 

investormi v roku 1899 Detroit Automobile Company. Chcel dokázať nesprávnosť tvrdenia, 

že automobil je hračka bohatých. Žiadny obchodník v Detroite by nebol investoval do tak 

riskantného podniku. Ľudia obvykle prijímajú nový výrobok váhavo, zvlášť keď je 

nahraditeľný. Spoločnosť Detroit Automobile Company však nikdy nepredala viac ako šesť 

alebo sedem automobilov ročne. Záujem spoločníkov bol vyrábať automobily na zákazku čo 

bolo v rozpore s Fordovou predstavou automobilu pre širokú verejnosť. Tieto rozpory 

narastali. Časom nechal ale svoju firmu zbankrotovať, lebo bol presvedčený, že jeho autá 

môžu byť ešte lepšie a je predčasné začínať s masovou výrobou. Ďalší pokus prišiel v 

roku 1901 s firmou Henry Ford Company. Vývoj postupoval dobre, ale čoskoro prišiel 

konflikt s investormi, ktorí namiesto Fordovej vízie lacného auta pre všetkých presadzovali 

luxusné modely. Neostávalo mu nič iné ako podnik opustiť, ten však nezbankrotoval, ale 

premenil sa na značku luxusných automobilov Cadillac Automobile Company. 

Do tretice založil Ford Motor Company. Kde základné imanie bolo 28 000 dolárov a bolo 

vyzbierané od radových občanov. S touto spoločnosťou si naplnil svoju víziu do poslednej 

bodky. The Ford Motor Company začala vyrábať automobily v továrni na Mack Avenue v 

Detroite. Bol prvý, ktorý začal vyrábať autá na montážnej linke, čo umožňovalo masovú 

produkciu cenovo výhodných automobilov. Týmto ľudovým automobilom bol 

legendárny Ford T, ktorého sa od roku 1908 do roku 1927 vyrobilo a predalo neuveriteľných 

15 007 034 kusov. Nástupca tohto legendárneho modelu, ktorý niesol označenie Ford 

A dosiahol taktiež úctyhodných 4 000 000 predaných kusov. Tento úspech znamenal nielen 

revolúciu v priemysle, ale tak veľký vplyv na modernú kultúru, že mnohí teoretici nazývajú 

toto obdobie ekonomickej a sociálnej histórie ako „Fordizmus“.   

II. časť prednášky-  161 patentov 

Henry Ford patrí nielen k podnikateľským veličinám, ale aj k technicky a organizačne 

nadaným ľuďom. Na svojom konte má 161 patentov. Jeho snaha o produkciu pri vynaložení 

čo najmenších nákladov viedla nielen k vynálezom rôznych technických vymožeností, ale 

tiež k objavu faktu, že spokojný zamestnanec toho urobí viac, ako traja nespokojní. Bol 
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dobrým známym vtedajších boháčov a obchodníkov v USA, napríklad Firestone, Edison, 

Rockefeller a ďalší. O čo bol Ford úspešnejší v profesionálnom živote, o to bol neúspešnejší 

v súkromnom živote. Celý svoj život venoval iba autám. 

III. časť prednášky- Štyri hlavné princípy Henryho Forda 

Ford sa vo svojich ohliadnutiach do minulosti zamýšľa nad akousi filozofiou modernej 

priemyselnej výroby, poslaním (nielen) automobilového výrobcu a vôbec priemyselníka. 

Jeho inovátorský postoj vychádzal zo štyroch hlavných princípov, ktorých sa pridržiaval po 

celý život:  

1. Nebáť sa budúcnosti  

2. Nevšímať si konkurenciu  

3. Uprednostňovať služby pred ziskom  

4. Výrobu chápať ako proces férového nakupovania materiálov a ich pretváranie na spotrebný 

tovar, ktorý sa má následne distribuovať zákazníkom. 

Fordove novátorské postupy sa stali predmetom abecedy každého manažéra v prvej polovici 

20. storočia, no ani dnes, v predvečer 100. výročia od ich vyjdenia, nestrácajú na originalite 

a miestami na aktuálnosti. Ford sa totiž ukázal ako nefalšovaný vizionár, obdivuhodný stratég 

a prezieravý človek, a to i napriek chabému vzdelaniu. Málokto vie, že súčasný päťdňový 

pracovný týždeň zaviedol práve Henry Ford spolu so zníženým pracovným časom, 

nehovoriac o rôznych iných sociálnych vymoženostiach pre vlastných pracovníkov, zavedení 

montážnej linky či metodiky JIT (Just-in-Time). 

IV. časť prednášky- Životné dielo Henryho Forda 

Henry Martin Ford patril k priekopníkom automobilového priemyslu. Stál a najväčšou 

mierou sa podieľal na ranej motorizácii Spojených štátov amerických. Zavedením pásovej 

výroby zrevolucionizoval poňatie automobilovej výroby. Jeho progresívne myslenie v oblasti 

výroby sa prejavilo aj zavádzaním prevratných sociálnych programov pre vlastných 

zamestnancov, ktorých zároveň podnecoval k inovatívnosti. Ako syn farmárov sa odmietol 

podvoliť osudu farmára a radšej ako šestnásťročný opustil domov. Vyučil sa na zámočníka. 

Najskôr pracoval v známej americkej firme Westinghouse, neskôr sa vypracoval na hlavného 

inžiniera vo firme slávneho amerického vynálezcu Thomasa Alvu Edisona. Fordovým 

najväčším snom však bolo skonštruovať lacný automobil, ktorý si bude môcť dovoliť každá 

priemerná americká rodina. Za týmto účelom založil spoločnosť Ford Motor Company. Na 

začiatku 20. storočia uzrel svetlo sveta legendárny Model T, ktorý sa predával za menej než 

1 000 dolárov. Za necelých 20 rokov jeho výroby z montážnej linky zišlo viac než 15 

miliónov kusov. Ford sa postupne stal lídrom na americkom automobilovom trhu s podielom 

prevyšujúcim 50 %. S nástupom fašizmu však Ford prejavil aj svoju kontroverznú tvár. Ako 

neústupný antisemita podporoval Hitlera v jeho ceste k európskej hegemónii. Zo ziskov z 

nemeckej filiálky dokonca financoval NSDAP. Po vstupe USA do druhej svetovej vojny však 

od podpory Hitlera upustil, a naopak, významnou mierou sa podieľal na výrobe bombardérov 

pre americkú armádu. Po jeho smrti spoločnosť Ford Motor Company prevzal jeho vnuk 

Henry II. 
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Závery a odporúčania: 
 

Ako na záver sme si spoločne naformulovali otázky na tému aké zaujímavé poznatky sme 

získali v danej tematike. 

 

A zhrnuli sme odpovede na tieto otázky: 

 

1. Aké boli podnikateľské začiatky Henryho Forda? 

2. Koľko patentov sa pripisuje k jeho mene? 

3. Ktoré sú štyri princípy Henryho Forda? 

4. Ako by sme mohli charakterizovať jeho životné dielo? 

 

 

 V závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je veľmi zaujímavá. 

Odporúčame zaviesť do vyučovacieho procesu našej školy.  

 

 

 

 
 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Szabolcs Nagy 

Dátum 21.12.2022. 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Nagyová Csápaiová 

Dátum 21.12.2022. 

Podpis  
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Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SPOJENÁ ŠKOLA,  Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 

Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda  929 38 

Dátum konania stretnutia: 21.12.2022 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00 

  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Eva Nagyová Csápaiová  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 

2. PaedDr. Csilla Mészáros  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  



Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

  
3. Mgr. Szabolcs Nagy  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
4. Bc. Jolana Földesová, DiS.  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
5. Mgr. Roland Gaál  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
6. Mgr. Matilda Csánóová   SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 


