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V roce 1952, po náhlé smrti svého otce p. Kiichiro Toyody, 
zakladatele firmy Toyota, se stal p. Shoichiro Toyoda ředitelem firmy 
Toyota Japan Motor Company. Během půlstoletí působení ve vedoucích 
pozicích firmy dokázal Dr. Toyoda postupně přeměnit válkou silně 
zdevastovanou lokální firmu, stojící před krachem, v globální světovou 
jedničku v automobilovém průmyslu ovládajícím více než 10% světového 
trhu, firmu s výrobními závody po celém světě včetně ČR. Pan Toyoda je 
nazýván prvním globálním manažerem Toyoty. 



 

V padesátých letech dokázal vybudovat moderní závod, který začal 
poprvé v historii exportovat japonské vozy do USA. Osobně se 
inženýrskou prací podílel na vývoji nejúspěšnějších modelů Corona, 
Corolla a Landcruiser. 

V 60. letech, po analýze amerického trhu, se rozhodl ve firmě 
prosadit a zavést světoznámý, dnes již učebnicový systém „Total Quality 
Management“, který přinesl nevídané zvýšení kvality vozů a zahájil 
celojaponský trend směrem k absolutní kvalitě. Kvalitní vozy s velmi 
nízkou spotřebou velmi rychle pronikly na americký trh zejména v době 
ropné krize v 70. letech. 

Dlouhodobou strategií Dr. Toyody bylo začít vyrábět vozy přímo u 
spotřebitele. V roce 1984 Toyota otevírá první z dnešních šesti výrobních 
závodů přímo v USA a zahajuje tak éru budování výrobních kapacit po 
celém světě, včetně ČR. Globalizace Toyoty je vlastně hlavním motem 
celoživotního úsilí Dr. Toyody. Realizací své vize pak skutečně vytvořil 
učebnicový příklad citovaný od 80. let ve všech moderních příručkách 
firemního managementu. 

I přes své vize globálního průmyslového lídra věnoval Dr. Toyoda 
značné úsilí výchově lidí a „zlidšťování“ výrobních procesů a vztahů.  Cítí 
odpovědnost globálního lídra za proporcionální rozvoj lidstva. V často 
citovaném článku ve Financial Times (19.5.2003), který napsal společně 
s R. Rubinem a D. Straussem-Kahnem, se hlasitě staví za nezbytnost 
všestranné ekonomické podpory rozvoji nerozvinutých ekonomik ze strany 
nejvyspělejších států včetně Japonska. 

I přes svůj vysoký věk Dr. Toyoda i dnes podporuje nejmodernější 
výzkumné trendy opírající se o vizi automobilu budoucnosti jako 
inteligentního robota poskytujícího co největší komfort a bezpečnost 
člověku. Neváhá výzkum v oblasti robotiky, strojového vnímání a 
inteligentního rozhodování financovat. 

Osobně se podílel na rozhodnutí vybudovat moderní závod TPCA 
v Kolíně, který dnes tvoří jeden z pilířů našeho nejdůležitějšího 
průmyslového odvětví – automobilového průmyslu. 

Dr. Toyoda je jednou ze špičkových osobností světového významu, 
která nesporně ovlivnila rozvoj průmyslové výroby v celosvětovém 
měřítku.  
 

Udělení čestného doktorátu Dr. Toyodovi je součástí programu 
„Czech – Japan Science and Technology Days“, které se  konají od 15.– 
17. května 2006 pod záštitou vlád ČR a Japonska v Praze.  

 




