
Příloha č. 1 

 
 

D O T A Z N Í K 
 

Analýza pracovního místa vedoucí kuchařky v základní škole 
 
Kvalifikace (hodící se odpověď vyznačte tučně. Při odpovědi jiné, uveďte jaké) 

 

1) Jaký je nejvyšší dosažený stupeň vzdělání Vaší vedoucí kuchařky? 

a) základní vzdělání 

b) střední s výučním listem (odborné) 

c) střední s maturitní zkouškou 

d) jiné …………………………………………. 

 

2) Jaký je obor vzdělání Vaší vedoucí kuchařky? 

a) kuchař 

b) příbuzný obor (cukrář, prodavač potravin ap.) 

c) maturitní zkouška v oboru gastronomie 

d) jiné …………………………………………… 

 

3) Jaká by měla být, dle Vašeho názoru, délka požadované praxe na pracovní místo 

vedoucí kuchařky v základní škole? 

a) 1 – 2 roky 

b) 3 – 4 roky 

c) více než 4 roky 

d) délka praxe nerozhoduje 

 

 

 

Pracovní náplň (hodící se odpověď vyznačte tučně) 

 
4) Má Vaše organizace zpracovanou pracovní náplň pro vedoucí kuchařku? 

a) ano 

b) ne 

 

5) Jsou v pracovní náplni obsaženy odborné kompetence? 

a) ano 

b) ne  

 

6) Jsou v pracovní náplni obsaženy manažerské kompetence? 

a) ano 

b) ne  
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Kompetence manažerské (hodící se odpověď vyznačte tučně) 
  

7)  Jak je důležitá kreativita (ochota vyvíjet nové produkty) u vedoucí kuchařky? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

 c) málo důležitá 

 d) není důležitá  

 

 

8) Jak je důležitá kontrola pracovníků vedoucí kuchařkou? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

9) Jak je důležitá efektivní spolupráce týmu – kvalitní plnění úkolů? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

10)  Jak je důležitá schopnost řešit konflikty na pracovišti? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

11)   Jak je důležitá péče o dobré vztahy na pracovišti? 
a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

12) Jak je důležitá organizace práce podřízených pracovníků? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 
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Kompetence odborné ((hodící se odpověď vyznačte tučně) 

 
13)  Jak je důležitá znalost přípravy dietních pokrmů? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

14)  Jak je důležitá znalost zjišťování finančních nákladů na pokrmy? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

15) Jak je důležitá znalost sestavování jídelního lístku dle zásad zdravé výživy? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

16)  Jak je důležitá znalost technologických postupů při přípravě pokrmů? 
a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

17) Jak je důležitá znalost dodržování principů ekonomického provozu? 

a) velmi důležitá 

       b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 

 

 

18)  Jak je důležitá znalost požadavků na hygienu v gastronomii? 

a) velmi důležitá 

b) hodně důležitá 

c) málo důležitá 

d) není důležitá 
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Závěrečné otázky (hodící se odpověď vyznačte tučně. Při odpovědi jiné, uveďte jaké) 

 

19)  Které kompetence jsou, dle Vašeho názoru, žádanější?        

a) manažerské 

b) odborné  

 

20) Kdo je zřizovatelem Vašeho zařízení školního stravování? 

a) kraj 

b) obec 

c) církev 

d) jiné ……………………… 
 

 
 
 
Vyplněný dotazník a náplň práce vedoucí kuchařky prosím Vás odešlete nejpozději do 

10. 2. 2012 

na e-mailovou adresu: vampolka@seznam.cz  

Děkuji Vám za ochotu a za čas, který jste strávil(a) vyplněním dotazníku. 

Miloslava Vampolová 

 

 

Současně s dotazníkem byl zaslán průvodní dopis v tomto znění: 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

pracuji jako vedoucí školní jídelny v ZŠ M. Horákové v Hradci Králové a dovoluji si Vás 

požádat o zaslání aktuální náplně práce vedoucí kuchařky a vyplnění dotazníku. Vámi 

poskytnuté informace zpracuji ve své bakalářské práci na téma "Analýza pracovního místa 

vedoucí kuchařky v základní škole". Vyplněný dotazník a náplň práce vedoucí kuchařky 

prosím Vás odešlete nejpozději do 10. 2. 2012 na e-mailovou adresu: vampolka@seznam.cz. 

Na závěr prohlašuji, že způsob nakládání s osobními údaji je v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Miloslava Vampolová 
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