
Doc. PhDr. Alois Glogar, CSc. se narodil 31. 8. 1932. Ve školství působil od roku 1955 po 

absolvování Filozoficko - historické fakulty Karlovy univerzity Praha. V období 1955 –   

1970 působil jako odborný asistent v Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů, 

Pedagogickém institutu a katedře filozofie VUT Brno. V období 1970 – 1989 nemohl 

vykonávat pedagogickou činnost, byl zaměstnán jako samostatný odborný pracovník – 

specialista na Fakultě technologické ve Zlíně a věnoval se především vědeckovýzkumné 

činnosti se zaměřením na řízení inovací a technického rozvoje. Po sametové revoluci mohl 

opět pedagogicky působit, s vervou a energií se věnoval pedagogické a publikační činnosti. 

Jako vedoucí katedry (od roku 1990) stál v čele proměny katedry ekonomiky a řízení Fakulty 

technologické VUT Brno na Institut managementu a ekonomiky v roce 1992. Od vzniku 

samostatné Fakulty managementu a ekonomiky VUT Brno ve Zlíně v říjnu 1995 do října 

1997 byl historicky prvním děkanem této fakulty, který se významně zasadil o její vznik a 

počáteční rozvoj. Od října 1997 do listopadu 2008 pracoval jako docent na ústavu 

managementu se zaměřením na marketing a metodiku diplomových seminářů. 

Docent Glogar vynikal nevšední pracovitostí a aktivitou jak na poli vědeckovýzkumném, tak 

pedagogickém. Vychoval řadu doktorandů a učitelů, publikoval své stati v řadě prestižních 

domácích i zahraničních odborných časopisů. Je autorem nebo spoluautorem stovky 

výzkumných zpráv pro průmysl, mnoha studijních textů, ale i průkopnické monografie o 

transformačním marketingu „Jak děláme marketing“, do které vtělil své výzkumné poznatky o 

metodice zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných společnostech 

v České republice.  

Docent Glogar vyučoval předměty Marketing, Metodika tvůrčí práce, Metodika 

marketingového plánování, controllingu a auditu. Jako uznávaný odborník působil v řadě 

vědeckých rad, v hodnotitelských komisích, ale i například jako konzultant Krajského úřadu 

Zlínského kraje pro zpracování programu rozvoje. 

Docent Glogar se významně zasloužil o rozvoj vysokého školství ve zlínském regionu, o 

spolupráci mezi průmyslovými podniky, veřejnými institucemi a univerzitou. Jako výraz úcty 

a obdivu k jeho celoživotnímu dílu mu byla v roce 2007 udělena prof. Sáhou „Cena rektora 

UTB ve Zlíně“ za mimořádné zásluhy o založení a rozvoj Fakulty managementu a ekonomiky 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Dlouhá léta se docent Glogar angažuje v Rotary Clubu, v letech 1995 – 1996 zde působil jako 

prezident. Za zásluhy mu byla udělena „Cena Tomáše J. Bati“.   

Významnou úlohu v jeho životě sehrál dlouholetý kontakt s panem Tomáše Baťou jun. 

Poznatky tohoto druhu shrnul docent Glogar ve své knize „Inspirace tří Baťů“ sloužící 

k rozvoji vzdělávání a podnikání. 

 

Toto vše by určitě nebylo možné bez podpory rodiny, zejména manželky Zdeničky, s kterou 

vychoval dvě dcery. Radost mu dělají i jeho vnoučátka Pavlík a Leuška.  

 

80. narozeny pana Glogara a jeho přítomnost i s paní Zdenou dnes zde v Rotary klubu je jistě 

pro nás všechny příjemná událost. Věříme, že zdraví bude panu Glogarovi sloužit a i nadále 

nás bude obohacovat svými myšlenkami, filosofickými názory a náhledy. Přejeme vše 

nejlepší! 

 

 


