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Otazníky kolem školního stravování 

Kritéria hodnocení závěrečných prací počet 
bodů 0-5 

A Uvodní část 4 
Práce se zaměřuje na některé aspekty školního stravování, a to jak po stránce přístupu 
ředitelů managementu škol k němu, tak na zjištění, jak jsou dodržována stanovená 
pravidla pro zajištění správné výživy ve školních jídelnách, což je v úvodní části 
uvedeno jako cíl práce. 
V celkem rozsáhlé rešeršní části se autorka věnuje zjištění stavu školního stravování 
v některých evropských státech i státech mimoevropských a porovnává jej se školním 
stravováním u nás. 

B Dosavadní ře§ení problému 4 
Vzhledem k tomu, že cíl práce je zcela originální a u nás nebyl nikdy sledován a 
publikován, byla rešeršní část práce zaměřena na zjištění stavu školního stravování 
v jiných státech. 

C Výzkumná část 5 
Výzkumná část je, jak již bylo řečeno, rozdělena do dvou oblastí. Autorka pomocí 
dotazníku zjišťuje postoj managementu škol ke školnímu stravování a jeho stavu na 
základních školách v libereckém kraji a v druhé části navazuje na svoji profesi 
kontrolního pracovníka ČŠI a hodnotí plnění výživových hodnot poskytované stravy 
podle staré a podle nové vyhlášky o školním stravování. K tomuto účelu jsou 
formulovány celkem 4 pracovní hypotézy, k jejichž potvrzení, či vyvrácení výzkum 
směřuje. Dotazníky směřované k ředitelům základních škol libereckého kraje obsahují 
otázky, jejichž vyhodnocení může přinést řadu poznatkií o situaci ve školním 
stravování na základních školách. 

D Analytická část 5 
Získané dotazníky (celkem 80% z celkového počtu obeslaných škol) autorka zpracovala 
na dobré úrovni jak graficky tak vlastním komentářem. Stejně tak je kvalitně a 
přehledně zpracována část, která se týká vyhodnocení plnění tzv."Spotřebního koše" 

E Závěry 4 
Autorka závěry z výzkumné části zařazuje k vyhodnocení jednotlivých hypotéz, zvlášť 
pak uvádí návrhy na možné zlepšení stravovacích návykU dětí v rámci pedagogického 
procesu. Zde by možná bylo lepší závěry pak ještě stručně shrnout v závěru práce, aby 
čtenář získal větší přehled o důležitých výsledcích a jejich možné nápravě. V každém 
případě jsou tyto závěry velmi zajímavé a doporučuji, aby autorka s nimi seznámila 
veřejnost formou publikace ve Zpravodaji školního stravování, portálu 
a na Konferenci školního stravování. S výsledky by měl být zcela určitě seznámen i 
Krajský úřad libereckého kraje a zúčastnění respondenti. Z práce jasně vyplývá 
autorčin vztah ke školnímu stravování, jehož úroveň jí leží na srdci. 
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Klady práce: 

Nedostatky práce: 

práce: 

Doporučení otázky pro obhajobu: 

Prezentace (formální úroveň práce) 
Formální úroveň práce je na dobré úrovni. GrafY i tabulky jsou přehledné a zpracované 
kvalitním způsobem. Trochu mám problém se členěním práce,kde bych někdy trochu jinak 
řadila kapitoly v zájmu větší přehlednosti. (např. výsledky kontrolní práce ČŠI bych 
zařadila do části 8.2.3., která se zabývá právě hodnocením spotřebního koše. To je však věc 
názoru a hodnotu práce to nesnižuje. 
Autorka vybrala vhodně klíčová slova práce a její resumé vystihuje obsah práce. 
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G Přínos pro sféru řízení 
Práce přináší mimo jiné originální pohled na roli manažerské práce ředitele školy 
v oblasti školního stravováni. Jednak zjistila, jak tuto činnost vnímají sami 
ředitelé, jednak pak rozborem plnění výživových norem ve školních jfdelnách 
naznačila, kde jsou ještě určité rezervy v managementu (vnitřní kontrola, zařazení 
určitých výchovných opatření apod.) 
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celkem bodů 31 

Práce znamená sondu do oblasti, kterou se v rezortu školství zatím nikdo příliš nezabýval. 
Splnění hypotéz č.I,2 se dalo sice čekat, ale tím, že dotazník tuto skutečnost potvrdil, lze 
vyjádřit uspokojení nad tím, že vrcholoví manažeři škol si jsou vědomi důležitosti školního 
stravování pro žáky jejich škol. 
Nepotvrzení hypotézy č.3 je z pohledu odborníka pro školní stravování velmi významné. 
Získané výsledky naznačují, že se školní jídelny opravdu snaží dětem poskytovat to, co 
potřebují, a že ani větší benevolence v plnění tzv. "Spotřebního koše" nepřinesla zhoršení 
stavu:' 
Ke 4. hypotéze, která se také průzkumem potvrdila: Oceňuji, že autorka navrhla řadu snadno 
realizovatelných výchovných opatření , která by pomohla ve výchově dětí ke zdravějšímu 
stravování. Škola by pro to měla dělat maximum, rodina v tomto velmi často děti správně 
nevede. 

Práce působí trochu nevyrovnaně. Část úvodní a rešeršní by mohla být stručnější, aby byl 

větší důraz kladen na vlastní průzkumnou práci a její hodnocení. 

Naopak v kap.8.2.4. týkající se hodnocení plnění výživových doporučení, bych uvítala hlubší 

zamyšlení nad důvody, proč jídelny v určitých komoditách Spotřební koš trvale neplní. 

Uvedené však neznamená, že práce jako celek nesplňuje podle mého názoru její zadání. 


Návrh klasifikace 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm: výborně 

a 

1. 	 Jaké jsou podle Vás možné důvody, proč jídelny kontrolované ČŠI v 73% ( str.23) 

neplnily výživové dávky? Jednalo se o pouze jednotlivé komodity? Tabulka na str.55 

by tomu naznačovala. O jaké procento z celkového počtu hodnocení se u jednotlivých 

komodit jednalo? 
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2. Vysvětlete nesoulad v odpovědích na otázky č.16 a 17. U první 100% respondentů 

uvádí, že stravovací automat nemají, u druhé je to 70%. 

3. 	 Co pozitivru'ho přinesla výzkumná práce podle Vašeho názoru pro management škol, 

případně management školních jídelen? 

4. 	 Můžete uvést některé další skutečnosti, které vyplynuly ze zpracování dotazm'k:ů a 

jejich přípravy, na které se v práci nedostalo místa? 

V 	 Praze dne 11.5.2006 

Ing.Ludmila Věříšová, CSc. 




