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Resumé: 

Bakalářská práce je zaměřena na využití metody benchmarkingu za účelem 

zvýšení efektivity příspěvkové organizace, samostatné školní jídelny. Objektem 

benchmarkového srovnávání byly samostatné školní jídelny, příspěvkové organizace, 

v Ústeckém kraji. V bakalářské práci je shrnuto potřebné teoretické zázemí pro 

využití benchmarkingu v řízení příspěvkové organizace. V rámci praktické části byla 

metodou benchmarkingu srovnávána organizace, ve které autorka působí v pozici 

ředitelky – Centrální školní jídelna ve Štětí, se dvěma dalšími příspěvkovými 

organizacemi. Benchmarkové srovnávání bylo zaměřeno na neekonomické 

parametry samostatných školních jídelen, které ovlivňují výkonnost organizace 

v oblasti doplňkové činnosti. 

 

Summary: 

The Bachelor thesis is focused on benchmarking method utilization in order to 

increase the effectivity of an allowance organization, the independent school 

refectory. The benchmark comparison objects were the independent school 

refectories, allowance organizations, in Ústí Region. There is a summation of the 

necessary theoretical background in the Bachelor thesis to utilize the benchmarking 

in the management of the allowance organization. Within the practical section an 

organization where the author acts in a position of a Chief manager – Central school 

refectory in Štětí – has been compared with two other allowance organizations using 

the benchmarking method. The benchmark comparison was focused on non-

economical parameters of independent school refectories which influence the 

efficiency of the organization in the area of additional activities. 
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1 Úvod 
Školní jídelny začaly vznikat v tehdejším Československu na počátku 50. let 20. 

století a velice rychle se rozrůstaly. Byly svěřeny do působnosti ministerstva školství, 

postupně se jim dostalo odborného řízení a dozoru. Jídelny byly poznamenány 

situací na trhu potravin a dalších potřeb. Školních jídelen využívaly všechny děti 

v předškolních zařízeních a maximum žáků základních a středních škol. Účast 

dospělých byla omezena na pracovníky škol, zatímco veřejnost neměla do školních 

jídelen přístup. 

Současná situace se vlivem úbytku žáků a dětí změnila. Pokles dětí ve školách 

uvolnil kapacity ve školních jídelnách a ty dostaly možnost nabízet své služby 

veřejnosti. Tato skutečnost jim přináší nejen zisk, ale i více uznání.1 Současné školní 

stravování je nedílnou součástí vzdělávací soustavy2 a navazuje na dlouholetou 

tradici. Školní jídelny se po roce 1990 staly součástí škol a jsou řízeny ředitelem 

školy v rámci jednoho právního subjektu. Jen některé velké jídelny jsou 

samostatnými právními subjekty řízenými ředitelem školní jídelny. V některých 

městech zajišťují školní stravování soukromé společnosti. 

V tržním prostředí se musí samostatná školní jídelna chovat efektivně. Hlavním 

motivem pro zdůraznění efektivity práce školních jídelen je úsilí uspokojit co nejvíce 

strávníků v souladu se současnými výživovými trendy a s přihlédnutím k měnícím se 

podmínkám prostředí, avšak zároveň v souladu s platnými právními předpisy. 

Konkurence vytváří tlak na organizace ve veřejném sektoru, na zlepšení kvality 

služeb a na udržení jejich uživatelů, aby neklesl jejich počet a nezjistilo se, že 

organizace je už zbytečná a lze ji zrušit, nebo provozování svěřit soukromé 

společnosti. Nicméně efektivnost znamená nejen hospodárnost, ale také užitečnost 

pro občana. 

Tato práce je zaměřena na srovnání kvalitativních neekonomických parametrů 

výkonnosti školních jídelen v Ústeckém kraji, které mají samostatnou právní 

subjektivitu. 

Ke srovnání těchto parametrů je využita metoda benchmarkingu. Přínosem práce 

bude i poznání postavení vlastní organizace ve srovnání s ostatními, a to na případu 

Centrální školní jídelny ve Štětí. 
                                                
1  ŠULCOVÁ, E. Školní stravování ve světě. Výživa a potraviny. 2010, roč. 65, č. 5. ISSN 1211-
846X. 
2  § 7 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
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Cíl bakalářské práce byl definován následovně: 

„Zjistit, jak může metoda benchmarkingu přispět ke zlepšení výkonu – zvýšení 

efektivity samostatné školní jídelny“ 
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2 Teoretická část 
V teoretické části budou postupně představeny nástroje, které byly využity 

v praktické části. V úvodu bude představena příspěvková organizace a její 

fungování. Následně budou uvedeny potřebné kapitoly teorie marketingového řízení 

a teorie benchmarkingu. 

 

2.1 Příspěvková organizace 
Příspěvková organizace je právnickou osobou zřízenou k plnění úkolů ve 

veřejném zájmu. Příspěvkové organizace jsou formálně založeny, mají institucionální 

strukturu a organizační formu zakotvenou ve zřizovací listině. Většinou jde  

o organizace, které řídí a kontrolují svou vlastní činnost. S ohledem na rozsah  

a složitost vyžadují právní subjektivitu.3 Forma příspěvkové organizace je v České 

republice velmi častá. Příspěvkové organizace zajišťují veřejně prospěšné  

a různorodé služby pro občany a jsou zřizovány v těchto odvětvích a oblastech: 

 školství 

 kultury 

 zdravotnictví 

 sociálních služeb 

 veřejné hromadné dopravy 

 ochrany životního prostředí 

 vodního hospodářství 

 

2.1.1 Zřizovatel příspěvkové organizace 
Funkci zřizovatele příspěvkových organizací na centrální úrovni plní stát. Na 

úrovni územní samosprávy jsou zřizovatelem jednotlivé obce a kraje. Územní 

samosprávné celky zřizují příspěvkové organizace podle zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů4 zpravidla pro zajišťování neziskových činností. 

                                                
3 dostupné na – http://www.smocr.cz/data/fileBank/a0a5aed0-d4d5-46fe-97a0-
7f7cb761e5fb.pdf, Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, 
str. 1 
4  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (malá rozpočtová pravidla; dále jen „MRP“), poslední úprava provedena zákonem  
č. 477/2008 Sb. 
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Příspěvkové organizace jsou pak napojeny finančními vztahy na rozpočtovou 

kapitolu svého zřizovatele. Na návrh svého zřizovatele se příspěvková organizace 

zapisuje do obchodního rejstříku. O zřízení, zrušení, či sloučení příspěvkových 

organizací, jakož i o zřizovací listině (včetně jejich změn a doplňků) rozhoduje 

zastupitelstvo (obce, kraje). 

 

2.1.2 Zřizovací listina 
Zřizovací listina je jedním ze základních dokumentů příspěvkové organizace, 

přičemž struktura obsahu zřizovací listiny je dána zákonem5 a musí obsahovat úplný 

název zřizovatele, tzn. název příslušné obce či kraje, podobně zřizovatele orgánu  

v případě státu: 

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace; 

 vymezení hlavního účelu, pro který je zřízena, náplň její činnosti; 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 

organizace; 

 vymezení majetku, který zřizovatel předává do správy příspěvkové 

organizaci k jejímu hospodaření a způsob jeho využití, tzn. využití zejména 

pro zabezpečování veřejné služby; 

 vymezení majetkových práv tak, aby mohla řádně spravovat svěřený 

majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, tzn. zejména 

pečovat o ochranu majetku, jeho rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho 

případnou další investiční výstavbu; 

 vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou vymezeny jako 

předmět činnosti příspěvkové organizace; 

 vymezení práv a povinností spojených s případným pronajímáním 

svěřeného majetku jiným subjektům; 

 druhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel činnosti příspěvkové 

organizace (aby mohla lépe využít všechny své hospodářské možnosti  

a odbornost svých zaměstnanců), přičemž tato činnost nesmí narušovat 

                                                
5  V souladu s § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů (malá rozpočtová pravidla; dále jen „MRP“), poslední úprava provedena 
zákonem č. 477/2008 Sb. 
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plnění hlavní činnosti. Sleduje se včetně hospodaření odděleně; 

 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena; 

 

2.1.3 Hospodaření příspěvkových organizací 
Příspěvkové organizace hospodaří s vlastními příjmy, které dosahují ze své 

vlastní činnosti - především z poplatků od svých klientů, které si ponechávají pro 

financování nákladů na tyto činnosti. Protože však zabezpečují a poskytují veřejné 

služby na neziskovém principu, nejsou finančně soběstačné. Proto dostávají  

z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky a to formou příspěvku na provoz a dotace 

na investice. Příspěvek na provoz je určen na financování běžných neinvestičních 

potřeb, včetně nákladů na opravy a údržbu. 

Plánovaný finanční vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele 

by měl být v průběhu roku měněn pouze ve výjimečných případech a to v důsledku 

neplánovaných příčin. Ke zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci může zřizovatel 

přistoupit pouze tehdy, má – li potřebné finanční zdroje na jeho pokrytí ve svém 

rozpočtu.6 Příspěvkové organizace dále hospodaří s finančními prostředky svých 

fondů7, mohou také získávat peněžní dary od různých subjektů i finanční prostředky 

ze zahraničí. 

Jestliže příspěvková organizace se souhlasem svého zřizovatele zajišťuje i jiné 

doplňkové činnosti, měla by je zabezpečovat se ziskem (ztrátové činnosti nemají 

smysl, snižují efektivnost hospodaření příspěvkové organizace) a pak tento zisk 

použije k financování hlavní činnosti. V takovém případě zisk z této činnosti je 

předmětem daně z příjmů právnických osob. Na příspěvkovou organizaci se vztahují 

určitá daňová zvýhodnění specifikovaná v zákonu o daních z příjmů.8 

 

                                                
6  dostupné na – http://www.smocr.cz/data/fileBank/a0a5aed0-d4d5-46fe-97a0-
7f7cb761e5fb.pdf, Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, 
str. 11 
7  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (malá rozpočtová pravidla; dále jen „MRP“), poslední úprava provedena zákonem  
č. 477/2008 Sb. 
8 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) 
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2.1.4 Ředitel příspěvkové organizace 
Ředitele příspěvkové organizace jmenuje do funkce zřizovatel, na základě jím 

vyhlášeného konkurzního řízení. Z funkce ho může také odvolat. Pro výkon funkce 

ředitele příspěvkové organizace jsou potřebné odborné znalosti, znalost finančního 

hospodaření, znalost právních předpisů a jejich uplatňování. Klasické manažerské 

funkce jako jsou plánování, kontrolování, komunikace a řízení lidí tvoří i nadále náplň 

činnosti manažera. 

Manažerská práce se dnes stala odborně náročnou profesí. Ředitel příspěvkové 

organizace je vedoucí pracovník - manažer, který je zodpovědný za dosahování cílů 

jemu svěřené organizace. Zpravidla se na tvorbě těchto cílů i zajištění podmínek 

jejich plnění významně podílí9 – iniciativním a profesionálním řízením změn, 

dostatečnou mírou kreativity, správnou dělbou práce a schopností motivovat 

spolupracovníky. 

Obecně se pro úspěšné vedení organizace doporučuje, aby její vedoucí 

pracovník - manažer měl jasnou představu o rozvoji organizace. Ta musí být 

přijatelná pro organizaci v souladu se zákony, slučitelná s posláním, hodnotami  

a zásadami organizace.10 

V čele příspěvkové organizace, tedy i samostatně zřízené školní jídelny musí stát 

ambiciózní ředitel, který se rozhodne vybudovat školní jídelnu na špičkové úrovni 

kvalitou jídla, kvalitou personálu, technologického zázemí i kvalitou interiéru jídelny. 

 

2.2 Školní jídelny 
Každá existující instituce má konkrétní účel a poslání; plní konkrétní 

společenskou funkci.11 „V České republice existuje 9 028 školních jídelen, ve kterých 

se stravuje 1 610 000 strávníků, což je více než 10 % obyvatel České republiky. 

Školní jídelny využívá 100 % dětí mateřských škol, 78 % žáků základních škol a 58% 

studentů středních škol a jejich návštěva významně pomáhá rodičům u jejich dětí 

splňovat potřebné denní limity příjmu energie a živin. Zajištění správné výživy dítěte 

je nejen předpokladem pro jeho zdravý vývoj, ale i pro jeho zdraví v dospělosti. Děti 

navštěvující školní jídelnu nejsou nuceny k nepravidelnému stravování v závislosti na 

                                                
9 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 
 2006. ISBN 80- 7261-143-7, str. 13. 
10 DRUCKER, P.F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-189-8, str. 13. 
11 DRUCKER, P.F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press,  
 2002. ISBN 978-80-7261-066-2, str. 25. 
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čase příchodu domů a nestravují se dle vlastního uvážení, které může být nutričně 

nevyvážené a energeticky nadměrné. Školní stravování je zárukou zdravého 

způsobu výživy a přispívá k prevenci rozvoje obezity“, říká MUDr. Petr Tláskal CSc., 

předseda Společnosti pro výživu a vedoucí lékař dětské polikliniky Fakultní 

nemocnice v Praze – Motole.12 

 

2.2.1 Cíle školního stravování 
Školní jídelny jsou povinny nabízet dětem stravu, která odpovídá zásadám 

správné výživy v souladu se spotřebním košem a tím se podílet na dosahování cílů 

moderního školního stravování. Přestože neexistuje žádný závazný zákon, ani norma 

vztahující se k účelům a cílům školního stravování, jsou na základě doporučené 

metodiky13 v moderním školním stravování sledovány následující cíle: 

- školní jídelny koncipovat jako výchovné a informační centrum zdravé 

výživy 

- usilovat o stravování co největšího počtu žáků a studentů 

- zabezpečit stravování v souladu se současnými výživovými trendy, tj. snížit 

podíl živočišných tuků, zvýšit spotřebu rostlinných produktů (luštěnin) jako 

zdroje minerálů 

- zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, preferovat podávání ryb a drůbeže 

- seznamovat strávníky s novými trendy ve výživě přípravou netradičních 

jídel – podáváním celozrnných výrobků, ovesných vloček, zeleninových  

a ovocných salátů 

- omezit podávání uzenin, konzervovaných a smažených pokrmů 

- snižovat spotřebu soli, cukru, sladkostí a slazených nápojů 

- zajišťovat pitný režim podáváním ovocných i černých čajů, vitamínových 

nápojů a přírodních ovocných šťáv 

                                                
12  TLÁSKAL, P. Kvalita školního stravování. 2008 [online]. [cit. 2011-04-25]. 
 < http://freshin.cz/dite/kvalita-skolniho-stravovani.html> 
13  ŠTOČEK, M. a kol. Ředitel školy a školní jídelna. Nový Bydžov: aTre, 2009, str. 17. 
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Pracovníci ve školních jídelnách mají dostatek prostoru k tomu, aby své služby 

poskytovali v co nejvyšší kvalitě tak, jak to vyhovuje konkrétním podmínkám  

a strávníkům. K dobrému jídlu patří i kultura stolování. Pracovníci jídelen zajistí dobré 

a zdravé jídlo, ale často jim nestačí síly na zajištění vhodného prostředí ke 

konzumaci obědů. Strávník by měl mít šanci si jídlo vychutnat v příjemném prostředí, 

v klidu a dostatečném čase, aby věděl, proč jí a co jí. 

 

2.2.2 Právní předpisy 
Oblast školního stravování upravuje § 119 a 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a na něm navazující prováděcí vyhláškou č. 

107/2005 Sb., o školním stravování. Školní stravování zahrnuje stravování dětí, žáků 

a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 

písm. b) a c) školského zákona a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. 

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování vlastních 

zaměstnanců (závodní stravování)14 a poskytovat stravovací služby i pro další osoby. 

Školská zařízení školního stravování poskytují stravovací služby za úplatu. 

 

2.2.3 Zdroje financování ve školním stravování 
Zdroje financování určené pro školní jídelny jsou pro všechny typy školního 

stravování shodné, liší se však konkrétními finančními toky. V případě školních 

jídelen, které jsou součástí škol a jsou řízeny ředitelem školy, jakož i v případě 

zajištění školního stravování soukromými společnostmi dochází k odlišnostem vůči 

jídelnám, které jsou samostatnými právními subjekty (příspěvkovými organizacemi). 

V případě školních jídelen zřizovaných obcí nebo krajem jsou jejich finančními 

zdroji: 

- státní rozpočet 
- zřizovatel 
- strávník nebo jeho zákonný zástupce 
- další zdroje 

                                                
14 Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky 
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Státní rozpočet 

Na základě počtu přihlášených žáků a studentů ke stravování ve školní jídelně 

rozepisuje a poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu (přímé výdaje) krajský 

úřad.15 Tyto přímé výdaje jsou určeny na platy a na ostatní osobní náklady. Součástí 

tohoto rozpisu závazných ukazatelů je i limit počtu zaměstnanců školní jídelny, kteří 

zajišťují stravování pro přihlášené žáky a studenty. 

 

Zřizovatel 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.3. - Hospodaření příspěvkových organizací – 

dostávají školní jídelny (příspěvkové organizace) od svého zřizovatele příspěvek na 

provoz. Tento příspěvek je určený k zajištění financování neinvestičních výdajů 

(opravy, udržování, materiální výdaje, služby, mzdové prostředky a ostatní výplaty 

fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad). Na pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku o ceně vyšší než 40 tis. Kč to jsou dotace na investice. Školní 

kuchyně se vybavují novým multifunkčním zařízením, jako jsou kotle, pánve, 

konvektomaty apod., jejichž cena obvykle přesahuje 100 tis. Kč. 

 

Strávník nebo jeho zákonný zástupce 

Úplata za školní stravování je daná finančním normativem, uvedeným ve 

vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Finanční normativ 

určuje rozpětí, za které školní jídelny musí uvařit oběd (polévku, hlavní jídlo, salát 

nebo moučník a nápoj). Rozpětí finančního normativu na potraviny se pohybuje od 

13,50 Kč do 29,50 Kč podle věkové skupiny strávníků. Cenu za potraviny na přípravu 

oběda hradí v plné výši zákonný zástupce strávníka, anebo zletilí žáci střední školy, 

konzervatoře a vyšší odborné školy. 

 

                                                
15 v souladu s §161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
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Další zdroje 

Školní jídelny mohou pro svoji činnost využít další mimorozpočtové zdroje, 

kterými jsou: finanční fondy (rezervní fond, fond odměn, investiční fond, fond 

kulturních a sociálních potřeb) 

 doplňková činnost 

 granty a dotační programy 

 peněžní dary 

 

2.2.4 Doplňková činnost 
Přínosným finančním zdrojem pro školní jídelnu může být doplňková činnost, a to 

jak pro oblast provozní, tak i mzdovou. Měla by školní jídelně přinést určitý zisk, který 

je následně využit na podporu hlavní činnosti školní jídelny. 

Doplňkovou činností je taková činnost příspěvkové organizace, kterou provádí 

mimo svoji hlavní činnost, pro niž byla zřízena. Je třeba důsledně odlišovat hlavní 

činnost organizace od činnosti doplňkové, a to i účetně. Důvodem je logický 

požadavek zákona, že doplňková činnost nesmí být provozována na úkor činnosti 

hlavní.16 

Okruhy doplňkové činnosti, kterou zřizovatel povolí školní jídelně provozovat, jsou 

uvedeny ve zřizovací listině. Tyto okruhy musí být v souladu se zákonem č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění. Školní jídelny 

nejčastěji provozují hostinskou činnost – tzn., že vaří pro cizí strávníky. Splňují přitom 

podmínku, že doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, 

pro který byla zřízena. Doplňují takto kapacitu zařízení, je využito technické vybavení 

kuchyně a odbornosti zaměstnanců. 

Výdej obědů v rámci doplňkové činnosti musí být časově nebo prostorově 

oddělen od školního stravování - § 3 odst. 7 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování v platném znění. Další okruhy doplňkové činnosti ve školních jídelnách 

jsou – pronájem prostor jídelny za účelem pořádání společenských akcí, pronájem 

strojů, výpůjčka nádobí, prodej vlastních výrobků (knedlíky, koláče, zeleninové  

saláty aj.). 

                                                
16  VALENTA, J. Financování a rozpočet školy. Karviná – Mizerov : PARIS, 2004. ISBN 80-239-
2218-1, str.129.  
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O provádění doplňkové činnosti musí být zpracována „Vnitřní směrnice  

o provádění doplňkové činnosti“ v podmínkách konkrétní školní jídelny. 

Na provozování doplňkové činnosti nesmí být použity prostředky ze státního 

rozpočtu, proto jsou veškeré náklady součástí ceny oběda – hradí je „cizí“ strávník. 

Cenu oběda tvoří 

- pořizovací cena surovin spotřebovaných na přípravu oběda 

- provozní náklady – věcná režie (teplo, voda, elektřina, údržba atd.) 

- mzdové náklady – osobní režie (mzdové náklady včetně odvodů) 

- zisk 

Kalkulačním vzorcem, jak stanovit výši věcné režie, je výpočet podílu veškerých 

provozních nákladů školní jídelny za dané období a celkového počtu uvařených 

obědů v tomto období. Vynásobením režijních nákladů celkovým počtem uvařených 

obědů v hlavní činnosti (žáci, studenti) a počtem uvařených obědů v doplňkové 

činnosti. Stejným způsobem se postupuje i při stanovení osobní režie. 

 

2.2.5 Spotřební koš 
Pro školní stravování je důležitý spotřební koš. Je součástí vyhlášky o školním 

stravování17 a vypracovalo ho Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho smyslem je jednoduché zjištění, v jakém 

množství a poměru dostávají jednotlivé potravinové komodity strávníci v průběhu 

jednoho měsíce stravování ve školní jídelně. Je to soustava 10 skupin základních 

potravin, které mají rozhodující vliv na žádoucí kvalitu stravy: maso (bez bližšího 

rozlišení druhů), ryby, mléko, mléčné výrobky, volné tuky, volný cukr, zelenina, 

ovoce, brambory a luštěniny. 

Skladba spotřebního koše se získává z jídelních lístků příslušným počítačovým 

programem. Při ručním zpracování může docházet k úmyslnému zkreslování 

skutečné spotřeby, které odhalí až hloubková kontrola. Výsledky spotřebního koše 

musí být k dispozici kontrolním orgánům, které dohlížejí na kvalitu školních jídelen – 

Česká školní inspekce, Hygiena Ministerstva zdravotnictví a zřizovatel. 

                                                
17  Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování 
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Určitým problémem je sledování spotřebního koše v jídelnách, kde je nabízen 

výběr obědů. Je nutné dbát na správnou sestavu jídelního lístku, aby se průměrná 

spotřeba potravin na strávníka v měsíci přibližovala přípustnému rozpětí stanovených 

hodnot. 

Oběd, který strávník ve školní jídelně odebere, by měl pokrýt 30 – 35% 

doporučené denní dávky potravin. Doporučené dávky potravin jsou v České 

republice stanoveny Státním zdravotním ústavem. 

Bc. Alena Strosserová ze Společnosti pro výživu v Praze uvádí ve Zpravodaji pro 

školní stravování č.1/2009: „Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být 

zabezpečeny všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na 

stav výživy dětí bude mít vždy domácí stravování. Přesto pravidelné zabezpečení 

alespoň části hlavních živin může sehrát ve výživě dětí důležitou roli. Stejně tak je 

důležité vědět, co je nad síly školního stravování a co je třeba doma doplnit. 

Budeme-li hodnotit školní stravování z obecného měřítka, dojdeme nejspíš k závěru, 

že pravidelné poskytování jednoho teplého jídla denně více než 70% školních dětí, je 

pro výživu dětské populace jednoznačným přínosem.“ 

Dodržování spotřebního koše chrání školní jídelnu před často neodborným  

a kritickým hodnocením nabízených obědů. Dodržováním spotřebního koše je 

naplněna vyhláška, koncipovaná na základě požadavků odborníků – nutricionistů. 

 

2.2.6 Struktura strávníků 
Strávníky, kteří se stravují ve školní jídelně, je nutné rozlišit do následujících 

kategorií: 

a) strávníci v režimu školního stravování – děti, žáci a studenti v době jejich 

pobytu ve škole (§ 119 školského zákona). 

Tito strávníci jsou zařazováni do věkových skupin v souladu s přílohou č. 2 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování na dobu školního roku, ve 

kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. 

1. strávníci do 6 let 
2. strávníci 7 - 10 let 
3. strávníci 11 – 14 let 
4. strávníci 15 a více let 
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K zařazení strávníka do věkové kategorie je nutná přihláška ke školnímu 

stravování, která musí obsahovat údaje o strávníkovi (jméno, příjmení, datum 

narození – podle něho stanovíme, v jaké skupině se bude stravovat, místo 

bydliště, kontakt na zákonného zástupce a další potřebné údaje). Ze školní 

jídelny mají právo denně odebrat oběd žáci základní školy a nezletilí žáci 

střední školy a konzervatoře. Zletilí žáci střední školy, konzervatoře a studenti 

vyšší odborné školy mohou využívat výhod levnějšího školního stravování, ale 

jen na základě rozhodnutí ředitele dané školy. 

Strávníci hradí pouze náklady na potraviny. Výše platby je určena výší 

normativu na potraviny pro každou věkovou kategorii strávníků. Finanční limity 

na nákup potravin jsou rovněž uvedeny v již citované vyhlášce o školním 

stravování. 

b) strávníci v režimu závodního stravování18 u samostatné školní jídelny, která 

stravování zajišťuje, to jsou pouze vlastní zaměstnanci právního subjektu. 

Závodní stravování je součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace a je 

uvedeno ve zřizovací listině. Zaměstnanec hradí náklady na potraviny. Ostatní 

náklady hradí zaměstnavatel. 

c) ostatní strávníci – poskytování stravovacích služeb jiným subjektům nebo 

veřejnosti je doplňková činnost, která je uvedena ve zřizovací listině.  

V případě, že je stravování poskytováno za účelem tvorby zisku, je nezbytným 

předpokladem živnostenské oprávnění. Cena za stravovací služby, 

poskytovaná v rámci doplňkové činnosti, musí obsahovat všechny náklady, 

spojené s touto poskytovanou službou a může obsahovat zisk. 

 

2.3 Marketingové řízení a management 

2.3.1 Teorie marketingového řízení 
Marketing (z anglického „market“ – trh) je proces řízení, jehož výsledkem je 

poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků 

organizace efektivním způsobem zajišťujícím současně splnění cílů organizace.19 

                                                
18  Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění. 
19 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-
494-9, str. 19. 
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Management (z anglického „to manage“ - řídit, vést, vládnout, dosáhnout) lze 

nejobecněji charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba vykonat, aby 

byl zabezpečen chod organizace. „Účelem managementu je vytvářet organizace, 

které fungují.“20 

Efektivitu organizace lze vyjádřit následujícím schématem21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorií marketingového řízení je nezbytné zabývat se proto, aby bylo patrné,  

že i v oblasti poskytování služeb školního stravování se jedná o umístění a prodej 

služeb na trhu, na kterém panuje konkurenční prostředí. Zároveň management 

představuje souhrn nástrojů, které mohou přispět k takovému řízení organizace, že 

její orientace na efektivní řízení a finální produkt umožní zmiňované umístění 

stravovacích služeb na trhu. 

 

2.3.1.1 Pojetí managementu 
Problematika řízení představuje v současné době značně specializovanou 

činnost, bez které se neobejde žádný větší organizační celek. Ačkoliv pojem 

„management“, v naší běžné i odborné mluvě v poslední době zdomácněl, nelze 

                                                
20 VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a 
prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 19. 
21 PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-
2448-5, str. 31. 
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přehlédnout, že má řadu významových poloh a v jejich rámci různé interpretace.  

S pojmem „management“, se můžeme setkat v trojím významu: 

 specifická aktivita, 

 skupina řídících pracovníků, 

 vědní disciplína. 

Management jako specifická aktivita (profese) je stále s větší vážností uznáván 

jako významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. I sebelépe technicky 

vybavená organizace disponující kvalifikovanými lidmi nemusí být zárukou úspěchu, 

je-li špatně řízena. 

V literatuře se v tomto smyslu můžeme setkat s řadou definic, které lze rozdělit 

minimálně do tří skupin: 

První skupina - zdůrazňuje složky, které tvoří náplň manažerské profese: 

Management – „soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, 

kterých vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností 

(manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení záměrů organizace“. 

Řízení by mělo propojovat vertikálně (ve směru nadřízenosti a podřízenosti, tj. na 

různých stupních řízení) a horizontálně (tzn. na stejném stupni řízení) útvary  

a pracovníky v organizaci prostřednictvím plánování, implementace, organizování, 

kontrolování. V praxi lze tohoto dosáhnout pouze za předpokladu účinné 

komunikace. Tyto aktivity bývají označovány jako manažerské funkce, zvláštní 

postavení mezi nimi zaujímá rozhodování, které představuje součást každé řídící 

činnosti.22 

Druhá skupina definic zdůrazňuje smysluplnost managementu, tzn. dosažení 

vytyčeného cíle: 

Management – „činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování 

právních norem, nákladů, kvality a lhůt k uskutečnění určité akce či projektu“. 

Management – „umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba“. Management 

chápeme jako „organizovanou a systematickou snahu ovlivnit předmět svého zájmu 

žádoucím způsobem“. 

                                                
22  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 20, 21. 
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Třetí skupina zdůrazňuje klíčové faktory, které charakterizují soudobé 

manažerské činnosti: jsou spojeny s rizikem a jejich smyslem je realizovat změny, 

aby bylo dosaženo žádoucích efektů (hodnot). Management znamená „mobilizování 

a aktivizování všech zdrojů instituce a podstupování rizik s cílem dosáhnout 

žádoucích přínosů pro řízenou instituci“. 

Shrneme-li uvedená pojetí managementu, můžeme formulovat typické rysy 

soudobého managementu: 

 jde o specifické aktivity, zaměřené a působící na lidi tak, aby lidé (pracovníci, 

zaměstnanci) udělali to, co je třeba: „řídit znamená dosahovat výsledků 

prostřednictvím lidí a s jejich pomocí“; 

 „tah na branku“: řídící činnosti musí být jednoznačně podřízeny stanovenému 

cíli; přitom nemůže jít o jakékoliv dosažení cíle, ale řídící aktivity musí mít na 

zřeteli výkonnost organizace – „manažeři jsou zaměřeni do budoucnosti“; 

 četnost úkolů či problémů, které je třeba řešit v zájmu dosažení výše 

uvedených cílů, je značná, vždy je třeba mít na zřeteli priority, klíčové 

záležitosti, podstatné skutečnosti a těm přednostně věnovat pozornost – 

„dělejme, co je třeba – a ne to, co jsme až doposud dělali“; 

 řízení probíhá v podmínkách, kde změny jsou každodenní skutečností a týkají 

se jak vlastních řízených objektů, tak okolních podmínek; reakce na změny, 

přijímání a realizace řídících záměrů musí probíhat rychle – „není pravda, že 

velké ryby požírají malé, ale platí, že rychlé ryby požírají pomalé“; 

 riziko je v současnosti dalším rysem manažerských aktivit, rozhodování 

manažerů o současných podmínkách probíhá za rizika a respektování rizika 

musí být doprovodným atributem prakticky všech manažerských rozhodnutí; 

 realizaci řídících záměrů manažeři zajišťují prostřednictvím specifických 

manažerských aktivit, jako jsou rozhodování, plánování, organizování, 

ovlivňování, kontrolování apod., a řady metod vyvinutých speciálně pro účely 

řízení. 

Management představuje uspořádaný soubor poznatků, většinou 

odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo 

jako principy. Tyto poznatky aplikuje a rozvíjí v konkrétních podmínkách. 

Management v sobě obsahuje i prvky umění, které souvisejí s individuálními 
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schopnostmi manažerů. Jde o organizační schopnosti manažerů, umění jednat  

s lidmi, o vystupování, schopnost kvalifikovaného rozhodování atd.23 

 

2.3.2 Marketing 
Marketing bývá často nesprávně používán pouze v souvislosti s reklamou  

a s různými formami podpory prodeje. Tyto části marketingu jsou ovšem jen 

nepatrnou špičkou ledovce, protože se jedná jen o některé, v řadě případů ne 

nejpodstatnější části marketingu. Většina důležitých marketingových činností probíhá 

uvnitř organizace a není tak viditelná. Proto také není tolik známa širší veřejnosti, 

která si pojem marketing někdy bohužel spojuje s výše uvedenými aktivitami, které 

bývají v rozporu s etickými principy fungování samotného marketingu.24 

Definicí marketingu existuje celá řada. Všechny mají společný jeden subjekt,  

a tím je zákazník a uspokojení jeho potřeb a přání. Při zdůraznění prvku řízení  

v uplatňování marketingu můžeme říci, že: 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků organizace efektivním způsobem 

zajišťujícím současně splnění cílů organizace.“25 

Jestliže jsme dospěli do této fáze objasnění pojmu, je nutné vyjít z filozofie funkce 

trhu. Na trhu se v různých formách setkávají dva subjekty, z nichž jeden nabízí svou 

produkci a druhý se po určité produkci poptává. Poptávkou řeší druhý subjekt svůj 

určitý problém, který by měla vyřešit nabídka. Je samozřejmé, že není možné trhem 

vyřešit jakoukoli poptávku, neboť ta pramení ze subjektivní představy zákazníka, 

která může být laická i neuskutečnitelná. Naopak nabídka by měla najít řešení 

jakéhokoliv problému, avšak v souladu s možnostmi produkce a s koncepcí řešit 

nabídkou větší množství problémů určitého druhu tak, aby toto řešení uspělo 

v konkurenci na trhu. 

                                                
23  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 21, 22. 
24  SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-
494-9, str. 18. 
25  SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-
494-9, str. 19. 
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Marketingové řízení obecně vychází ze čtyř druhů marketingových činností: 

 marketingových průzkumů, 

 marketingových nabídek, 

 marketingového plánování, 

 marketingové kontraktace.26 

 

2.3.2.1 Podrobné kroky marketingového řízení 
Marketingový průzkum 

Úlohou marketingového průzkumu je zjistit v dlouhém i krátkém časovém období 

potřeby trhu, tedy především ony problémy odběratelů, jejichž řešení je v silách 

výrobního programu podniku, resp. poskytování služeb. Jak z uvedeného plyne, 

rozeznáváme podle období průzkumu: 

 průzkumy dlouhodobé - strategické, 

 průzkumy krátkodobé - taktické. 

Průzkumy využívají řadu metod, vycházejících z exaktních věd, především  

z matematiky, specielně pak matematické statistiky, dále pak sociologie  

a psychologie (především psychologie zákazníka). V konkrétních případech jsou 

využívány zejména tyto metody: 

 matematická statistika - pro vyhodnocování údajů a vazeb ze statistických 

a účetních výkazů, které jsou průzkumnému týmu k dispozici, 

 pozorovací metoda - při níž se využívá sítě prodejců, obchodních zástupců 

a zapojují se i členové marketingového týmu. Jde o metodu zcela 

jednoduchou, která vychází z pozorování uvedených pracovníků buď  

v době provádění průzkumu, nebo v dlouhodobé praktické činnosti, 

 metoda písemného dotazování - provádí se formou ankety, založené na 

otázkách pečlivě formulovaných týmem, ve kterém musí být odborný 

pracovník, psycholog a sociolog, 

                                                
26  Metody na podporu rozhodování a marketing jsou převzaty z: SVOBODA V., LATÝN P. 
Logistika. 2. přepracované vydání. Praha : ČVUT, 2003. ISBN 80-01-2735-X. 
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 ústní dotazovací metoda - je obdobná jako metoda písemného dotazování, 

s tím rozdílem, že otázky klade a zapisuje tým vyškolených pracovníků,  

u nichž je předpoklad získat zákazníka pro tuto anketní formu, 

 metoda výběrového šetření spočívá ve výzkumu trhu na základě 

vybraného souboru otázek nebo vzorků výrobků, jejich četnost podléhá 

zákonu velkých čísel, v závislosti na přípustné chybě. 

Před zahájením marketingového průzkumu se vypracuje plán průzkumu trhu, 

který obvykle obsahuje: 

 rozhodnutí o zahájení průzkumu trhu, 

 stanovení organizace a personálního obsazení, 

 vytýčení hlavních úkolů, prací a cílů, 

 formulaci a rozpracování těchto úkolů, 

 shromáždění a třídění informací, 

 rozbor informací, 

 závěry, vyplývající z rozborů informací, 

 kontrolu výsledků. 

Marketingová nabídka 

Marketingová nabídka vychází ze závěrů marketingového průzkumu, který utřídil 

skupiny problémů, které může řešit výrobní nebo obchodní organizace. Každá 

nabídka na řešení problému zákazníka musí 

 problém řešit beze zbytku, 

 řešení zpracovat reálně s možností realizace potřeb zákazníků, 

 řešení zpracovat v cenách přijatelných pro zákazníka a konkurující cenám 

na trhu známým. 

Marketingová nabídka však musí najít takovou kvalitu, která uspokojí zákazníka 

jak po stránce vlastního uspokojení poptávané potřeby, tak po stránce ceny za její 

uskutečnění. 
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Marketingová kontraktace 

Jestliže splňuje nabídka jak po stránce kvality, tak po stránce ceny potřeby 

zákazníka, dochází ke kontraktu - hospodářské smlouvě, která zavazuje obě strany  

k určitým podmínkám. Na jedné straně se zavazuje dodavatel zboží nebo služby  

k dodávce určitého množství, v přesně definované kvalitě produkce, za přesně 

definovanou cenu, na druhé straně se zavazuje odběratel k převzetí téhož. 

Marketingové plánování 

Marketingové plánování se stalo nedílnou součástí marketingového 

managementu jako odpovědný přístup k podnikání. Marketingové plánování se 

vyznačuje 

 ujasněnou podnikovou strategií, která vychází z cílů, které chce podnik 

dosáhnout, 

 koncepcí, která vychází sice ze současné situace, ale uvažuje na určité 

období kupředu, 

 návazností krátkodobých a dlouhodobých opatření, 

 kvalifikovaným průzkumem, který shromažďuje potřebné informace pro 

rozhodnutí, 

 tvořivostí, která vylučuje šablonovitý přístup k plánování. 

Podnikové plány v marketingovém pojetí se zaměřují na 

 veškerou podnikovou činnost, 

 komplexnost, která integruje a provazuje jednotlivé části podnikové 

činnosti, 

 koncepci dlouhodobého rozvoje podniku, 

 provázanost výrobní a obchodní politiky, 

 personální a sociální politiku, 

 organizační opatření k jeho realizaci. 
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Z časového hlediska se marketingové plány člení na dlouhodobé  
a krátkodobé. Dlouhodobé plány se obvykle zpracovávají na období 3 až 5 let, 

investiční pak až na období 10 let. Krátkodobé plány se zpracovávají na období 

jednoho roku a upřesňují na jednotlivá čtvrtletí, přičemž reagují na změny na trhu 

vycházejíce z analýzy příčin těchto změn. 

Dlouhodobé plány obsahují: 

 prognózu potřeb trhu (prognózu poptávky), 

 koncepci výroby nebo rozvoje služeb, 

 výzkum a vývoj inovace produkce, 

 koncepci investiční výstavby, 

 výhled nákupu surovin a materiálů. 

Krátkodobé plány obvykle obsahují: 

 plán výroby zpracovaný na základě kontrahovaných objednávek  

a předpokladů poptávky, vyplývajících z marketingového průzkumu,  

v kvantitě i kvalitě, 

 náklady a ceny, 

 tržby a zisk, 

 zásoby a způsob jejich obratu, 

 celkovou taktiku chování podniku na trhu, vč. časových posloupností. 

V optimálním případě poskytuje organizace svým zákazníkům další doplňkové 

služby nad rámec základních poptávaných služeb. Z takto komplexního pohledu je 

zřejmé, že marketing nemůže být pouze přidružená formální činnost. 
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2.3.2.2 Orientace na zákazníka 
Orientace na zákazníka znamená, že zákazník je považován za nejdůležitější 

osobu v organizaci, jejíž požadavky musí být splněny. Organizace usilují nejen  

o splnění požadavků zákazníka, ale o jeho celkovou spokojenost a dlouhodobou 

věrnost.27 

Orientace na zákazníka je širší úsilí než marketingové aktivity. Nejde jen o to plnit 

požadavky zákazníka, ale činit zákazníka spokojeným. 

V tomto smyslu se doporučuje řada aktivit: 

- věnovat pozornost nejen kvalitě dodávaného produktu, ale i doprovodným 

službám 

- vyhledávat a odstraňovat bariéry, které brání plné spokojenosti zákazníků 

- učit se od vítězů (přebírání „best-practice“, implementovat přístupy 

benchmarkingu do oblasti spokojenosti zákazníka, nebýt nikdy spokojen  

s dosaženými výsledky v přístupech k zákazníkovi) 

- organizovat programy slušného jednání se zákazníky pro všechny 

pracovníky, kteří přicházejí do styku se zákazníky. 

- ověřovat, popř. i měřit spokojenost zákazníka (zjišťovat, jak jsou zákazníci 

spokojeni s produkty organizace, promítat tato zjištění do konkrétních 

opatření). 

- zejména u klíčových zákazníků směřovat k partnerství se zákazníky28 

- oceňovat význam zpětné vazby 

- dodat cílovým skupinám jasné sdělení o samotné organizaci 

- umožnit snadnou orientaci v možnostech objednávání výrobků a služeb 

- nepoužívat odborných výrazů, ale jazyka srozumitelného zákazníkovi apod. 

                                                
27 VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 42. 
28  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 503, 504, 505. 
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Uplatňování marketingové koncepce „Orientace na zákazníka“ je jedním 

z parametrů zvyšování výkonnosti samostatné školní jídelny. 

Zvyšování výkonnosti samostatné školní jídelny je proces cílevědomý  

a plánovitý. Jde o nepřetržitý proces zlepšování, uplatňování správných 

manažerských postupů, metod a technik v řízení. 

 

2.3.3 Manažerské funkce 
Zvládat činnost manažera vyžaduje především osvojení si základních 

manažerských funkcí. Mezi nimi bezpochyby na prvním místě bude rozhodování. 

Každý z nás se dnes a denně rozhoduje – přijme-li chybné rozhodnutí, následky si 

nese sám, přijme-li chybné rozhodnutí v roli manažera, může to mít následky pro 

celou organizaci. K univerzálním funkcím stejně tak patří komunikování. Další 

manažerské funkce nemusí manažeři vykonávat denně, nicméně se bez nich 

neobejdou – plánují, prosazují své záměry, kontrolují jejich plnění, řeší organizační 

uspořádání, pracují s lidmi, s informacemi. 

 

2.3.3.1  Proces rozhodování 
Rozhodování bezesporu patří k nejvýznamnějším činnostem, které manažeři  

v rámci managementu provádějí. Jako nedílná složka manažerské práce se 

rozhodování uplatňuje při jakýchkoliv manažerských činnostech, nejvýrazněji pak při 

plánování, neboť jádro plánovacích procesů tvoří právě rozhodovací procesy. 

Rozhodování je procesem volby mezi alespoň dvěma možnostmi, dvěma 

rozhodovacími variantami. Při manažerském rozhodování se snoubí vědecké 

přístupy s uměním rozhodovat, tj. s menším či větším podílem intuice.29 

Rozhodování je proces ve kterém řídící pracovník řeší situaci, jejímž výsledkem je 

určitá změna stavu. Rozhodnutím může být buď přijetí nebo zamítnutí jedné 

předložené varianty, nebo výběr z mnoha variant řešení, která mohou být 

pozitivistická nebo negační. 

                                                
29 VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 80, 81. 
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4. KONTROLA VÝSLEDKŮ 

1. ANALÝZA 
OKOLÍ 

3. VOLBA ŘEŠENÍ 
 

2. NÁVRHY 
ŘEŠENÍ 

Zdroj: VEBER, J. a kol. Management Základy, s. 88 

Rozhodování a celý rozhodovací proces (proces řešení rozhodovacího problému 

členěný do více časově návazných fází) ovlivňuje řada faktorů, k nimž patří: 

- rozhodovací problémy, zejména jejich charakter a závažnost; 

- podmínky pro rozhodování, především čas, míra rizika a nejistoty aj.; 

- osobnost rozhodovatele (manažera), hlavně jeho přístup k rozhodování, 

styl rozhodování, ale i minulé zkušenosti atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska dostupnosti údajů o objektu rozhodování rozlišujeme tři typy 

rozhodovacích procesů: 

Rozhodování za určitosti, ve kterém je každému procesu rozhodování 

přiřazen podle předem přijatého pravidla právě jediný výsledek. 

Rozhodování za určitosti znamená vždy řešení deterministicky popsané 

úlohy. 

Rozhodování za rizika znamená, že každé variantě řešení rozhodovací 

úlohy je přiřazena pravděpodobnost výsledků, resp. pravděpodobnost 

(riziko) neúspěchu při volbě varianty. Znamená to, že manažer často 

nebude volit optimální řešení, pokud je výsledek málo pravděpodobný, 

respektive je vysoká míra rizika neúspěchu volené varianty. 
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Rozhodování za neurčitosti vytváří situaci volby z řady variant, avšak 

rozložení pravděpodobností výsledku je neznámé. V takových případech 

přecházíme na tzv. intuitivní rozhodování, při využívání buď empirického 

poznání, nebo heuristických metod. 

Systémy na podporu rozhodování operují celou řadou metod, které odpovídají 

míře neurčitosti rozhodovacího procesu. Lze je rozdělit do dvou základních kategorií: 

 metody exaktní, které jsou podloženy poznáním exaktních vědních 

oborů, nejčastěji pak matematických disciplin, zčásti i věd přírodních 

(fyzika, biologie) a využívají se zejména pro klasické optimalizační 

úlohy rozhodovacích procesů (např. lineární programování) 

 metody heuristické, využívané obvykle pro rozhodovací procesy  

s vysokou mírou neurčitosti a v těch úlohách, které jsou jen obtížně 

algoritmizovatelné.30 

V případě školního stravování a související doplňkové činnosti, kde je velká část 

výsledku závislá na osobním kontaktu se zákazníkem, vstupuje do celého procesu 

velká míra subjektivity. Z tohoto důvodu lze říci, že v této činnosti má naprostá 

většina rozhodovacích procesů takový charakter, že se jedná o rozhodovací procesy 

za neurčitosti, kdy volba rozhodnutí vychází téměř výhradně z empirie – zkušeností, 

vlastního poznání. Zda se jedná o rozhodnutí optimální, tak nelze dopředu 

odhadnout. 

 

2.3.3.2 Plánování 
Plánování je manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace a cest  

k jejich dosažení. 

Plánovací proces, ve kterém klíčovou úlohu sehrávají manažeři, je třeba chápat 

jako cílově orientovaný rozhodovací proces, tedy jako proces, který vychází z určení 

cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout. 

Cíl je konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat. 

Cíle organizace mohou být formulovány s různou mírou obecnosti, mohou mít různou 

                                                
30  SVOBODA, V.; LATÝN, P. Logistika. 2. přepracované vydání. Praha : ČVUT, 2003.  

ISBN 80-01-2735-X, str. 34. 
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věcnou podobu, ale bez jasných cílů se řízení stává nahodilým procesem.31 Od 

žádného jednotlivce a od žádné skupiny nelze očekávat vysokou výkonnost  

a efektivnost, jestliže nebude stanoven jasný cíl. 

Při stanovování cílů se doporučuje naplnit požadavky vyjádřené akronymem 

SMART. Cíle by měly být: 

Specific - jasně vymezené; 

Measurable - měřitelné; 

Agreed - přijaté po vzájemné dohodě; 

Realistic - realistické; 

Trackable – sledovatelné32 

Plánování je nástrojem rozvoje každé organizace a směr vývoje organizace se 

má určovat především plány. Prostřednictvím plánů se musí realizovat rozhodující 

změny. 

Plán - ve stejném významu se užívá výraz „program“ - poskytuje racionální cestu 

(vymezení postupů, aktivit, opatření) k dosažení stanovených cílů. Nedílnou součástí 

plánu by mělo být i stanovení struktury rozsahu zdrojů a určení časových dispozic 

realizace plánu (harmonogram).33 

Plánovací funkce musí vždy vycházet ze čtyř základních faktorů, které musí být 

vzaty do úvahy a do plánu zahrnuty: 

 Cílů, to znamená budoucích stavů organizace, kterých management chce 
dosáhnout. 

 Akcí, které znamenají specifické činnosti naplánované tak, aby bylo 
dosaženo zvolených cílů. 

 Zdrojů, které představují omezení, limity, ve kterých se organizace může 
pohybovat. 

 Pravidel, způsoby realizace plánů, které umožňují konkrétním osobám cílů 
dosáhnout. 

                                                
31  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 100. 
32  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 108. 
33  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 100. 
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Členění plánů 

Plány se dají členit podle různých hledisek: 

 z časového hlediska - členění plánů z časového hlediska je popsáno v kapitole 

2. 3. 2. 1. Podrobné kroky marketingového řízení 

 podle úrovně rozhodovacího (řídícího) procesu rozlišujeme 

strategické plány, které určují vývoj organizace v delším časovém výhledu 

taktické plány, které specifikují úkoly, vyplývající ze strategických plánů 

operativní plány, které jsou sestavovány na kratší časové úseky (měsíc, 

týden, den) 

 podle věcné náplně plánu – souvisí s předmětem činnosti organizace 

 podle účelu, kterému plány slouží 34 

Manažerským materiálem samostatných školních jídelen je plán rozvoje 

organizace, který slouží jako podklad pro jednání se zřizovatelem. Má komplexní 

charakter, je vypracován na zřetelně vymezené časové období. Vychází z analýzy 

zjištěného stavu a má jasně zformulované reálné cíle. Při jeho přípravě musí ředitel 

školní jídelny předvídat vývoj a trendy ve školním stravování. 

 

2.3.3.3 Kontrolování 
Kontrolní činnosti využívají manažeři na všech úrovních řízení jako určité formy 

zpětné vazby, jejímž prostřednictvím mají získat objektivní představu o řízené realitě. 

Podstatou kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry.  

Na základě tohoto posouzení jsou přijímány příslušné kontrolní závěry. 

 

Pojetí kontroly 

Kontrola, resp. Vhodný kontrolní systém je neopomenutelnou součástí řízení. 

Kontrolní procesy členíme na: 

 interní (vnitřní kontrolu); 

 externí kontrolu. 

                                                
34  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str.110. 
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Vnitřní kontrola je iniciována vnitřními strukturami organizace a realizována 

zpravidla řídícími pracovníky nebo pracovníky, kteří jsou ke kontrole řídícími 

pracovníky zmocněni. 

Externí kontrola je realizována subjekty stojícími mimo organizaci.35 

Za vytvoření a realizaci efektivních kontrolních mechanismů v samostatných 

školních jídelnách je zodpovědný ředitel školní jídelny. Delegováním kontrolních 

pravomocí se nezbavuje zodpovědnosti za kvalitu fungování dané oblasti a za kvalitu 

výkonu kontroly dané oblasti. Ve školním stravování se denně provádí kontrola 

osobní hygieny, přejímky a skladování potravin, přípravy a výdeje jídel, úklid prostorů 

a kuchyňského zařízení. Tyto činnosti vykonávají zaměstnanci školní jídelny, proto je 

nutné, aby kontrolní systém fungoval za předpokladu přesně stanovené 

odpovědnosti. 

2.3.3.4 Organizování 
Posláním organizování je účelně vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné 

nezbytné činnosti lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších potřeb 

organizační jednotky nebo její části. 

Organizování je založeno na využití: 

 výhod společenské dělby práce (především formou vhodné specializace,  

a pak následného sdružování činností), 

 koordinace (sladění) potřebných činností a vztahů lidí, kteří je provádějí, 

 přiměřeného vymezení pravomoci a zodpovědnosti lidí zúčastněných  

v organizovaných procesech. 

Formou sdružování činností i lidí pro zabezpečování úkolů organizování jsou 

organizační struktury. Mají odpovídat potřebě koordinovat činnost dílčích kolektivů 

lidí při zajišťování cílů organizační jednotky nebo její části. Zároveň mají vytvářet 

příznivé podmínky pro spokojenost a motivaci k dosahování dobrých výsledků 

společné práce.36 

                                                
35  VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha : Management 

Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7, str. 90. 
36  VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha : Management 
Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7, str. 118.  
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Organizace provozních činností ve školní jídelně musí mít jasně stanovenou 

posloupnost aktivit. Pro zvýšení efektivity výrobního procesu (ve školní jídelně je to 

příprava obědů) je podstatné, aby práce ve školní kuchyni byla dobře organizovaná a 

řízená. Mnohé z procesů se opakují v prakticky nezměněné podobě. Budeme-li 

pečovat o jejich kvalitu, můžeme se spolehnout, že přínos každého zlepšení se 

znásobí počtem opakování. 

Typickými formalizovanými výstupy organizování jsou dokumenty, které 

specifikují organizační strukturu organizace, vymezují vztahy nadřízenosti  

a podřízenosti, stanovují pravomoci a odpovědnosti. Základním organizačním 

dokumentem samostatné školní jídelny je organizační řád. 

Další organizační normou ve školní jídelně je provozní a pracovní řád, sanitační 

řád, spisový, skartační a podpisový řád, pracovní náplně, organizační směrnice  

a pokyny. 

2.3.4 Personální management 
Předmětem personálního managementu je především vedení lidí, plánování 

v operativní i strategické úrovni, kontrolování a organizování. 

Náplní manažerské funkce vedení lidí (spolupracovníků) je vytváření, a pak  

i účelné a účinné využívání schopnosti, dovednosti a umění manažerů vést, 

usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, 

popř. tvůrčímu plnění cílů jejich práce. 

Současný management vedoucím pracovníkům poskytuje nepřeberné množství 

poznatků, názorů, zkušeností, metod a přístupů, jak u svých spolupracovníků 

dosáhnout aktivní a kvalitní účasti na plnění poslání a cílů organizace.37 

Řízení lidských zdrojů lze schematicky znázornit následujícím způsobem38: 

                                                
37  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 158. 
38  PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-
2448-5, str. 31. 
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Lidské zdroje (stále častěji označované termínem „lidský kapitál“) jsou v každé 

organizaci důležitým prvkem tvorby hodnot. Organizace nemůže dosáhnout svých 

cílů, bez efektivně pracujících lidí. Existující nestabilní prostředí vyvolalo řadu nových 

 
ČLOVĚK 

(nositel lidských zdrojů) 
 

Který konkrétní člověk vyhovuje 
těmto požadavkům? 

POŽADAVKY 
 

Co přesně od něho budeme 
požadovat a na jaké úrovni 
zvládnutí? Jaké jsou naše 

požadavky na jeho vlastnosti, 
postoje a schopnosti? 

 
NÁROKY 

 
Co přesně bude muset zvládnout 

člověk, který bude vykonávat tuto 
činnost? 

 
ČINNOST 

 
Co přesně se bude dít v rámci 

dané aktivity? 

Zdroj: PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2448-5, 
str. 31. 

DEFINICE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V GRAFICKÉ PODOBĚ 
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požadavků na manažerskou práci. Do personální oblasti se promítá požadavek 

flexibility, adaptability, rychlé a efektivní reakce na změny všeho druhu.39 

V případě marketingového řízení školní jídelny je nutné, aby při výběru uchazeče 

o zaměstnání ve školní jídelně, byli vybíráni takoví zájemci, kteří budou v organizaci 

schopni co nejlépe uspokojovat potřeby strávníků. To znamená, že musí být 

kvalifikovaní ve svém oboru, důvěryhodní, zdvořilí, spolehliví, komunikativní  

a vnímaví ke svému okolí. 

Výběr pracovníků je oboustranný proces. Uchazeče o práci ve školní jídelně 

zajímají pracovní úkoly, platové podmínky, jistoty, rozvržení pracovní doby a čerpání 

dovolené. 

 

2.4 Teorie benchmarkingu 
Benchmarking je metoda řízení kvality. Je to metoda zlepšování učením se 

od druhých, způsob řízení změny. Je to neustále pokračující činnost, která se snaží 

nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř organizací s podobnými funkcemi a jejímž 

smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní organizaci. 

Benchmarking je technika trvalé optimalizace, která porovnává a analyzuje 

procesy (služby) za účelem zjistit nejlepší praxe (praktické postupy), s nimiž se pak 

organizace poměřuje. 

Smyslem benchmarkingu je zjištění: 

jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními, především pokud jde  

o výstupy, tj. výsledky služeb zákazníkům; 

jak vaše organizace pracuje z hlediska vstupů, tj. personálu, financí a dalších 

zdrojů, jaká je úroveň služeb, které pomocí vstupů zajišťujete; 

nejen rezerv v organizaci, ale především poznání, jak některé věci dělají jiní. 

Benchmarking je především otázkou zdokonalování. Každou informaci získanou 

prostřednictvím benchmarkingu je proto třeba využít k dosažení změny zlepšení 

poskytovaných služeb. 

                                                
39  VEBER, J. a kol. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost  
a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 158. 
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Benchmarking umožňuje organizaci: 

 neustále se zlepšovat; 

 měřit výkon; 

 porovnávat výkon své organizace s jinými; 

 zvyšovat kvalitu služeb 40 

Hlavním smyslem benchmarkingu ve veřejném sektoru však zůstává identifikace 

a implementace nejlepší praxe porovnávané organizace. 

Organizace může být porovnávána s jinou organizací nebo se standardem. 

Pokud je porovnávána s jinými organizacemi, je benchmarking důležitým 

zdrojem poznatků a neustálého přebírání dobrých a osvědčených zkušeností z jiných 

organizací. Benchmarking však nelze považovat za pouhé kopírování, neboť 

porovnávané organizace se navzájem ovlivňují a tím dochází k jejich optimalizaci  

a rozvoji. Porovnávací hodnoty („benchmarky“) se mohou stát „standardy nejlepší 

možné praxe“. 

- Hledání a analýza nejlepší praxe bude využívána ve vzájemném porovnávání 

činností mezi organizacemi, 

- modely kvality budou využívány při porovnávání skutečných činností vůči 

činnostem definovaným jako standard, 

-ukazatele výkonnosti budou používány při porovnávání výsledků organizace vůči 

výsledkům jiných organizací.41 

 Východiska benchmarkingu 

Společná východiska pro použití benchmarkingu ve veřejném sektoru: 

 objektivní hodnocení prováděné činnosti; 

 vytváření trvalého tlaku na zlepšení; 

 odhalení oblastí, ve kterých je nutné zlepšení; 

 identifikace lepších a kvalitnějších postupů; 

 zaměření na propojenost procesů s výsledky; 

 implementace změny s cílem dosáhnout zlepšení; 

 testování, zda byla zlepšení úspěšná. 
                                                
40  ŠIROKÝ, J. a kolektiv, Benchmarking ve veřejné správě. 2006 [online]
 http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/K001.pdf, Základy benchmarkingu, str. 7-8 
41  ŠIROKÝ, J. a kolektiv, Benchmarking ve veřejné správě. 2006 [online]
 http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/K001.pdf, Základy benchmarkingu, str. 10 
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 Benchmarkingový cyklus (proces) 

Benchmarking je neustále opakující se proces, je to způsob řízení změn a cesta  

k trvalému zlepšování. Benchmarkingový cyklus probíhá v sedmi krocích: 

1. Výběr činností / oblastí pro benchmarking. 

2. Vypracování profilů služeb. 

3. Sběr a analýza dat o výkonu. 

4. Stanovení pásma výkonu. 

5. Identifikace nejlepších postupů. 

6. Vypracování strategií pro porovnávání. 

7. Vyhodnocení výsledků a procesů42 

Benchmarking vždy vyžaduje alespoň jednu organizaci, vůči které se posuzuje 

vlastní realita. Tato organizace má být zvolena na základě poznání, že je ve 

sledované oblasti lepší, a může poskytnout inspiraci ke změnám a zlepšování. 

Aspekt partnerství a strategie skutečné přínosnosti benchmarkingového projektu pro 

všechny zúčastněné jsou pro úspěch benchmarkingu rozhodující. Základním 

pravidlem pro výběr objektu benchmarkingu by měla být poznaná vlastní slabá 

stránka. Benchmarking má mít silnou vzdělávací a motivační roli - organizace se 

neporovnává s fiktivním ideálem, ale s identifikovanou lepší realitou.43 

 

3 Praktická a výzkumná část 
3.1 Stanovení cíle výzkumu 

Cíl výzkumného šetření je srovnání neekonomických parametrů vlastní 

příspěvkové organizace – Centrální školní jídelny ve Štětí s ostatními školními 

jídelnami v Ústeckém kraji. Pro srovnání metodou benchmarkingu byly osloveny ty 

jídelny, které mají samostatnou právní subjektivitu. 

Fungování každé organizace se dříve či později dostane do roviny stereotypních 

schémat, kdy se tempo dalšího rozvoje zpomalí. Existuje tak mnohdy riziko,  

                                                
42  ŠIROKÝ, J. a kolektiv, Benchmarking ve veřejné správě. 2006 [online] 
 http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/K001.pdf, Základy benchmarkingu, str. 20 
43  NENADÁL J.; VYKYDAL D.; HALFAROVÁ P. Benchmarking – mýty a skutečnost.  
 Praha : Management Press, 2011. ISBN 978-80-276-1224-6, str. 16. 
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že v reakci na měnící se požadavky zákazníků bude organizace reagovat nepružně, 

až rigidně. 

V případě školních jídelen, příspěvkových organizací, je celý problém specifický 

tím, že školní jídelna obvykle nemá ve svém působišti v předmětu své hlavní činnosti 

konkurenci. Jedná se tak mnohdy o lokální monopoly na školní stravování, které 

nejsou vnějšími okolnostmi tlačeny ke zvyšování své výkonnosti. Jistý konkurenční 

tlak existuje v případě doplňkové činnosti, kdy jsou stravovací služby školních jídelen 

v konkurenčním vztahu vůči zařízením, která poskytují hlavní jídla, tj. restauracím, 

bufetům a soukromým jídelnám. Aby doplňková činnost školní jídelny, stravování pro 

externí subjekty, obstála v konkurenčním tlaku, musí se organizace rozvíjet nejen 

v úrovni samotné kvality nabízených jídel, ale i v oblasti komunikace se zákazníky  

a marketingu. Pokud školní jídelna zvyšuje svůj výkon pro služby v doplňkové 

činnosti, profituje s tím zároveň i úroveň služeb v hlavní činnosti – školním 

stravování. 

Metodou benchmarkingu lze účinně zjistit a porovnat, jak stejně zaměřené 

organizace, v tomto případě samostatné školní jídelny, fungují ve srovnatelném 

prostředí. Výzkumné šetření rovněž zjišťuje, jaký existuje prostor pro inovace  

ve vlastní organizaci, a to na základě inspirace, případně přímo aplikace postupů 

z fungující praxe v jiných organizacích. 

 

3.2 Stanovení výzkumného předpokladu a hypotéz 
Pro srovnání výkonnosti vlastní organizace byl vytvořen výzkumný předpoklad:  

1. Marketingové vedení a komunikace se strávníky zvyšuje výkonnost školní 

jídelny (viz kapitola 2.3.2.2. Orientace na zákazníka, str. 26). 

a následující hypotézy: 

1. Pro udržení počtu klientů v doplňkové činnosti je nutný prázdninový provoz. 

2. Pro dosažení vysokého počtu strávníků je nutný výběr z alespoň dvou 

hlavních jídel. 

Pro ověření platnosti výzkumného předpokladu a hypotéz byla zvolena metoda 

benchmarkingu, v rámci jejíhož uplatnění byl vytvořen dotazník. Zároveň v rámci 

uplatnění benchmarkingu byla navštívena Centrální školní jídelna v Lovosicích za 

účelem pozorování vnitřních procesů fungování organizace. 
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3.3 Využití metody benchmarkingu pro dosažení cílů práce 

3.3.1 Výběr objektů benchmarkingu 
Pro objekty benchmarkingu byly vybrány školní jídelny se samostatnou právní 

subjektivitou v Ústeckém kraji. Pro účely benchmarkingu nebylo možné vedle 

školních jídelen se samostatnou právní subjektivitou zahrnout ani školní jídelny, které 

jsou součástí škol, ani soukromé jídelny, neboť se nejedná o srovnatelné organizace. 

Stejným způsobem nelze srovnávat školní jídelny, příspěvkové organizace, 

v rámci různých krajů. V rámci jednotlivých krajů jsou totiž nastavena různá pravidla 

pro fungování a financování činnosti příspěvkových organizací. Pro srovnávání 

srovnatelných organizací tak byly uvažovány výhradně samostatné školní jídelny 

v Ústeckém kraji. 

Samostatných školních jídelen v Ústeckém kraji bylo v roce 2011 registrováno 8: 

- Školní jídelna Jiříkov 

- Centrální školní jídelna Bílina 

- Školní jídelna Varnsdorf Edisonova 

- Školní jídelna Varnsdorf Nám. E. Beneše 

- Centrální školní jídelna Děčín 

- Centrální školní jídelna Litoměřice 

- Centrální školní jídelna Lovosice 

- Centrální školní jídelna Štětí 

V rámci metody benchmarkingu byly osloveny všechny uvedené školní jídelny,  

a to přesto, že podle základní teorie benchmarkingu postačuje srovnání vlastní 

organizace s jednou další, která je v pozici nejbližšího potenciálního konkurenta. 
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3.4 Provedení výzkumu 

3.4.1 Metoda výzkumného šetření 
Pro ověření platnosti výzkumného předpokladu a hypotéz byla zvolena metoda 

benchmarkingu, v rámci jejíhož uplatnění byl vytvořen dotazník s 24 otázkami, které 

byly zaměřeny na potvrzení/vyvrácení výzkumného předpokladu a hypotéz. Zároveň 

v rámci uplatnění benchmarkingu byla navštívena Centrální školní jídelna 

v Lovosicích za účelem pozorování vnitřních procesů fungování organizace. Výběr 

Centrální školní jídelny v Lovosicích pro pozorovací metodu nebyl náhodný – jídelna 

je podobná svou velikostí i rozsahem doplňkové činnosti Centrální školní jídelně ve 

Štětí. 

Dotazník se souhrnnými odpověďmi je uveden v příloze č. 1. 

 

3.5 Vyhodnocení výsledků výzkumu 
Ze všech rozeslaných dotazníků na všechny samostatné školní jídelny se vrátily 

dotazníky pouze od dvou organizací. Dále se podařilo z krajského úřadu Ústeckého 

kraje sehnat sumarizovaný přehled za všechny samostatné školní jídelny v kraji – 

počet vařených obědů v členění na hlavní a doplňkovou činnost. Ostatní údaje jsou 

bohužel neveřejné a ze strany kraje nemohly být poskytnuty. 

Pro účely zpracování této práce byly k dispozici požadované údaje od Centrální 

školní jídelny Lovosice a Centrální školní jídelny Děčín, které byly srovnávány 

s vlastní organizací, Centrální školní jídelnou ve Štětí. 

K výzkumnému předpokladu 1 byly vztaženy otázky dotazníku 1 – 13, k hypotéze 

1 otázky dotazníku 14 – 17 a k hypotéze 2 otázky dotazníku 18 – 24. 
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3.5.1 Rozbor dotazníku 
V následující části budou rozebrány jednotlivé dotazy dotazníku určeného pro 

benchmarkové srovnání a shrnuty odpovědi jednotlivých organizací. 

 

Otázky zaměřené na potvrzení / vyvrácení výzkumného předpokladu: 

1) Jaký je počet strávníků ve Vaší jídelně? 

Nabízená odpověď:  (Vyplňte číslo) 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na srovnání podílu hlavní a doplňkové činnosti. 

Srovnání je shrnuto v následující tabulce: 

školní jídelna 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnost 

% podíl 
doplňkové 

činnosti 

Školní jídelna Jiříkov 132 68 34,00 

Centrální školní jídelna 

Bílina 
206 32 13,45 

Školní jídelna Varnsdorf – 

Edisonova 
323 161 33,26 

Školní jídelna Varnsdorf - 

Nám. E. Beneše 
555 219 28,29 

Centrální školní jídelna 

Litoměřice 
2669 2398 47,33 

Centrální školní jídelna 

Lovosice 
1050 350 25,00 

Centrální školní jídelna 

Děčín 
1000 400 28,57 

Centrální školní jídelna Štětí 610 495 44,80 
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2) Je výdej doplňkové činnosti oddělen časově nebo prostorově? 

 

Nabízená odpověď:  Časově 

    Prostorově 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na oddělení doplňkové činnosti od hlavní činnosti. 

Výsledkem srovnání je, že toto oddělení uplatňují všechny srovnávané 

organizace. 

Odděleným výdejem obědů dodržují školní jídelny Vyhlášku č. 107/2005 Sb.,  

o školním stravování (§ 3). 

V rámci doplňkové činnosti nabízí školní jídelny prodej obědů veřejnosti. 

Jídelny umožňují strávníkům konzumaci obědů v prostorách školní jídelny 

nebo odběr do jídlonosičů strávníka. Tuto možnost využívají ve velkém počtu 

maminky na mateřské dovolené a senioři. Z důvodů hygienických  

a bezpečnostních proto musí být tento výdej oddělen od výdeje obědů pro 

školní strávníky. Výdej klade větší nároky na práci zaměstnanců jídelny.  

Z časových důvodů musí být zahájen nejméně 30 minut před příchodem 

prvních žáků ze školního vyučování. Prodej obědů veřejnosti je pro školní 

jídelny nejen přínosem finančním, ale také přínosem pozitivním při vyřizování 

neoprávněných stížností dětských strávníků. Díky tomu, že se mohou v jídelně 

stravovat i rodinní příslušníci dětí, mohou tak posoudit, jestli jsou námitky dětí 

ke stravování oprávněné. 
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3) Jak je využita kapacita jídelny? 

Nabízená odpověď:  0 - 60% 

    61 - 70% 
    71 - 80% 

    81 - 90% 
    91 - 100% 

Grafické vyjádření: 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na limity a možnosti dalšího rozvoje hlavní a doplňkové 

činnosti. 

Výsledkem srovnání je, že srovnávané organizace mají ještě volné kapacity 

k dalšímu rozvoji. 

Školní jídelny vyplňují výkaz Z 17-01. Je to „Výkaz o činnosti zařízení školního 

stravování“ podle stavu k 31.10. V oddíle „VI. Stavebně technická kapacita 

zařízení“ se vyplňuje řádek „0601 - Kapacita kuchyně“ a řádek „0602 – Počet 

míst u stolu.“ Uvádí se maximální možný počet vařených jídel a míst u stolů 

podle kolaudačního nebo obdobného rozhodnutí. Vykazovaný údaj – počet 

míst u stolu – nemá pro statistické šetření žádnou vypovídací hodnotu a je ve 

výkaze zbytečný. Je to dáno právě doplňkovou činností, kdy strávníci obědy  

v jídelně nekonzumují. Uvolněné kapacity v jídelně u stolu vyhovují dětem, 

studentům a hlavně pedagogickým pracovníkům. Pokud strávníci nepospíchají 

na dopravní prostředek, nebo další vyučování a vědí, že nemusí místo u stolu 

přenechat dalšímu strávníkovi, čas na oběd v klidu, velmi oceňují. 
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4) Pronajímá Vaše jídelna prostory za komerčním účelem? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na využívání ostatních zdrojů příjmů z doplňkové 

činnosti. 

Výsledek srovnání je nejednoznačný, neboť obě srovnávané organizace 

projevily v této věci odlišný přístup. 

Centrální školní jídelna ve Štětí pronajímá prostory za účelem pořádání svateb 

a oslav, které se konají o víkendech, nebo o prázdninách. Např. Klub šachistů 

pořádá ve školní jídelně různé turnaje, oddíl Junáka soutěže v pexesu. 

Prostory školní jídelny využívá zřizovatel při zajišťování voleb a stravování 

volebních komisí. Ve Štětí se koná 1 x za dva roky koncem června kulturní 

akce „Festival dechových orchestrů.“ Tato akce trvá tři dny a školní jídelna 

běžně zajišťuje stravování pro 700 účinkujících. Zaměstnanci připravují 

snídaně, obědy, večeře a balíčky na cestu. Tyto akce představují nejen zdroj 

příjmů z doplňkové činnosti, ale také mnoho příjemných zážitků. 
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5) Jaký je celkový přepočtený počet zaměstnanců Vaší jídelny? 

Nabízená odpověď:  (Vyplňte číslo) 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na produktivitu zaměstnanců ve vztahu k hlavní  

a doplňkové činnosti. 

Výsledek srovnání je shrnut v následující tabulce: 

školní jídelna celkový 
počet obědů 

počet 
zaměstnanců 

obědů / 
zaměstnance 

Centrální školní jídelna Lovosice 1400 21 66,67 

Centrální školní jídelna Děčín 1400 20 70,00 

Centrální školní jídelna Štětí 1105 18 61,39 

 

6) Kolik mužů je ve Vašem pracovním kolektivu? 

Nabízená odpověď:  (Vyplňte číslo) 

Grafické vyjádření: 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na přítomnost mužského elementu v tradičně ženských 

kolektivech. Mužský element je velmi přínosný pro doplňkovou činnost, 

s ohledem na odlišný styl vaření, chutí, jednání se zákazníky apod. Muž je 

neocenitelným prvkem ve školní kuchyni, neboť kuchařkám ulehčuje těžkou 

fyzickou práci např. při zvedání nebo přenosu těžkých břemen. 

Výsledek srovnání je jednoznačný, neboť všechny srovnávané organizace 

zabývající se doplňkovou činností mají v kolektivu mužský prvek.  
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7) Jaký je průměrný věk Vašich zaměstnanců? 

 

Nabízená odpověď:  (Vyplňte číslo) 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na průměrný věk zaměstnanců a to s ohledem na 

schopnost kolektivu přijímat změny v řízení. 

Všechny srovnávané organizace mají srovnatelný průměrný věk 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci ve všech jídelnách jsou si vědomi změn, které se dotýkají  

i školního stravování a potřeby, ve vlastním zájmu se změnám přizpůsobovat. 

V gastronomii je obecně velká nezaměstnanost, proto si zaměstnanci váží 

stálého zaměstnání v místě bydliště. I když je práce ve školních jídelnách 

podprůměrně ohodnocena, zaměstnanci oceňují i nehmotnou oblast – stálá 

pracovní doba, volné víkendy a volnější organizace práce o prázdninách.  

V Centrální školní jídelně ve Štětí se podařilo vytvořit pevný a stabilní kolektiv, 

kde je zcela zanedbatelná fluktuace, proto se všichni zaměstnanci podílí na 

řešení změn, které se mohou v organizaci uskutečnit. 
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8) Věnujete se aktivně získávání dalších strávníků? 

 

Nabízená odpověď:  ne, není nutné 
    reklama na internetu 

    reklama v místním tisku 
    letáky na akcích města 

    reklamní poutače 
    osobní kontakt 
 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na aktivity v získávání dalších klientů pro doplňkovou 

činnost. 

Všechny srovnávané organizace vykazují aktivní přístup v získávání dalších 

klientů. 

Školní jídelny se shodují, že získávání strávníků je nejlepší přirozenou cestou. 

To znamená, že strávník předává svůj názor a svou zkušenost dalším.  

V Centrální školní jídelně ve Štětí se osvědčily reportáže v místní kabelové 

televizi, proto jídelna žádnou venkovní reklamu nevyužívá. 
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9) Má Vaše jídelna pravidelně aktualizované webové stránky? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na poskytování základních informací o organizaci  

a jejích službách přes web. 

Všechny srovnávané organizace poskytují informace přes své webové 

stránky, přestože tento přístup ve školním stravování stále nepatří mezi 

obvyklé. 

Na webových stránkách mají jídelny uvedeny ceny stravného pro jednotlivé 

kategorie, výdejní dobu obědů, jídelníček, kontaktní údaje, způsob platby 

obědů. Centrální školní jídelny v Děčíně a Lovosicích provozují diskusní 

fórum, kam strávníci zasílají své náměty a připomínky. Centrální školní jídelna 

ve Štětí tento způsob komunikace v současnosti nepreferuje. Centrální školní 

jídelna v Děčíně má na svých stránkách umístěnu fotogalerii provozu kuchyně, 

prostor jídelny a sociálního zařízení. 

Veškeré důležité informace, které mají jídelny umístěny na webových 

stránkách, jsou také umístěny v prostorách jídelny, nebo vydány strávníkům  

v tištěné podobě. Jídelny vychází vstříc strávníkům, kteří nemají přístup  

k internetu. 
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10)  Zveřejňuje Vaše jídelna aktuální jídelníček na webových stránkách? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na poskytování informací o nabídce jídel a jídelníčku 

na webu, což je významné zejména pro klienty doplňkové činnosti. 

Všechny srovnávané organizace zveřejňují jídelníček na webu, přestože tato 

forma ve školním stravování stále není zcela běžná. Zveřejňování jídelních 

lístků je důležitý PR (Public relations) dokument a lze jím ovlivnit celkový 

obraz školní jídelny. Strávníci hodnotí skladbu jídelníčku, vhodnost 

používaných potravin a kombinaci jídel. Záleží také na přiměřenosti jídel věku 

strávníků, barevnosti jídel a ročním období. Důležité je používat jazyk 

zákazníka a nikoli odborných výrazů, kterým rozumí jen zaměstnanci školní 

jídelny. 

 

 



 52  

11)  Jaký systém nákupu obědů provozuje Vaše jídelna? 

 

Nabízená odpověď:  Objednávkový 

    Bezobjednávkový 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na způsob objednávání obědů. Zda organizace 

preferuje objednávkový či bezobjednávkový systém, či jejich kombinaci. 

Bezobjednávkový systém vyžaduje mnohem větší flexibilitu ve výrobě obědů  

a je obecně organizačně náročnější. Oba dva přístupy mají odlišné zákaznicky 

orientované prvky. 

Jedna srovnávaná organizace využívá výhradně objednávkový systém, druhá 

organizace kombinaci obou systémů. 
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12)  Došlo během posledních 3 let ke změně způsobu komunikace se 
strávníky a způsobu vyřizování stížností strávníků? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na realizaci změn ve způsobu vyřizování stížností, což 

je jeden ze základních bodů zákaznického přístupu. 

Jedna srovnávaná organizace změny zavedla, druhá uplatňuje zaběhnutý 

systém. Efektivní komunikace se strávníky je základem efektivního řízení. 

Zaměstnanci školní jídelny jsou denně v přímém styku s žáky, studenty  

a veřejností. Proto je důvěra mezi školní jídelnou a strávníkem do značné míry 

ovlivněna správnou komunikací a informovaností. Komunikace je oboustranná 

a zaměstnanci si uvědomují, že jejich autorita a vážnost u strávníků je větší, 

čím více se zajímají o zpětnou vazbu ze strany strávníků. 
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13) Má Vaše jídelna strategický plán rozvoje a dosahování cílů, který 
 sledujete a naplňujete? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na existenci dlouhodobých plánů strategického rozvoje 

organizace. 

Obě organizace mají vypracovaný strategický plán rozvoje. 

Dlouhodobé plány strategického rozvoje školní jídelny zpracovávají společně 

se zřizovatelem. Jedná se o dlouhodobé a konkrétní cíle. Školní jídelny usilují 

o udržení, nebo zvýšení počtu strávníků, zlepšení vybavenosti školních 

kuchyní novými technologiemi, zlepšení prostředí pro strávníky nebo zvýšení 

objemu finančních prostředků mimo rozpočet. 
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Otázky zaměřené na potvrzení / vyvrácení 1. hypotézy: 

14) Je Vaše jídelna v provozu i o prázdninách (včetně letních) pro 

 doplňkovou činnost? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na poskytování doplňkové činnosti v období prázdnin, 

kdy se pro žáky škol běžně nevaří. 

Obě organizace poskytují doplňkovou činnost i v době, kdy hlavní činnost 

provozována není. Pro udržení zákazníků ve školních jídelnách je nutné 

zajistit vaření obědů o prázdninách, aby strávníci neukončili odběr obědů ze 

školní jídelny. Jedná se většinou o firmy, které mají s jídelnami uzavřenou 

smlouvu o stravování. Pro strávníky, kteří si obědy odebírají ve školní jídelně 

sami, je výdejní doba odběru obědů ve všech jídelnách zkrácena (např. pouze 

od 12,00 hod. do 13,00 hod.) 
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15) Pokud je Vaše jídelna v provozu i během prázdnin, omezujete výběr 
 hlavních jídel? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na rozsah služeb v případě, že jsou poskytovány 

pouze za účelem doplňkové činnosti. 

Obě organizace omezují rozsah služeb, není-li provozována hlavní činnost. Při 

přípravě obědů pouze pro doplňkovou činnost, mohou jídelny volit takovou 

skladbu jídelního lístku, která vyhovuje závodnímu stravování. 
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16) Došlo během posledních 3 let k výrazné změně (odchylka +/- 10%) počtu 
 strávníků? 

Nabízená odpověď:  Pokles 

    Stagnace 

    Nárůst 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na trend poskytovaných služeb v hlavní i doplňkové 

činnost. 

Jedna ze srovnávaných organizací vykazuje klesající trend v počtu vařených 

obědů v hlavní i doplňkové činnosti, druhá organizace vykazuje stagnaci 

v hlavní činnosti a nárůst v doplňkové. 

Trendem v poskytovaných službách jsou internetové způsoby komunikace, 

kterou upřednostňují strávníci mladší věkové kategorie. 

V Centrální školní jídelně ve Štětí došlo k nárůstu strávníků v hlavní  

i doplňkové činnosti poté, co byly provedeny personální změny v organizaci. 
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17) Jaké jsou vztahy Vaší jídelny se zřizovatelem? 

 

Nabízená odpověď:  Podprůměrné 

    Průměrné 

    Nadprůměrné 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na vztahy organizace se zřizovatelem, neboť tyto jsou 

pro doplňkovou činnost klíčové. 

Všechny srovnávané organizace vykazují standardní vztahy se zřizovatelem. 

Pro svého zřizovatele zajišťují jídelny různé akce, zřizovatel je takto 

informován o možnostech a potřebách jídelny. Těmito aktivitami si jídelny 

budují pověst důležitého prvku ve městě. 
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Otázky zaměřené na potvrzení / vyvrácení 2. hypotézy: 

18) Jaký je Vámi nabízený počet hlavních jídel ve stravování během 

školního roku? 

 

Nabízená odpověď:  (Vyplňte číslo) 

 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka je zaměřena na celkový výběr hlavního jídla pro hlavní a doplňkovou 

činnost. 

Obě srovnávané organizace poskytují větší počet hlavních jídel pro hlavní i 

doplňkovou činnost, a to dokonce v počtu 3 jídel. 

Školní jídelny se při přípravě obědů řídí nezávaznými recepturami, které 

zpracovala Společnost pro výživu. Je to soubor, který obsahuje 666 receptur. 

Jídelny mohou používat vlastní a krajové receptury. Ty musí být schváleny 

orgány hygienické služby a odpovídat zásadám zdravé výživy dětí  

a dospívajících. Mají – li jídelny dobré provozní a personální zázemí k přípravě 

více druhů jídel, mohou si strávníci vybírat z nabídky pestrých jídelních lístků. 
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19) Je součástí nabídky hlavních jídel běžně dietní jídlo (např. bezlepkové 
nebo vegetariánské? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na poskytování služeb specifické části klientů. 

Všechny srovnávané organizace nabízí hlavní jídlo pro strávníky s nějakým 

dietním omezením. 

Žáků, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčbu dietou stoupá. Jsou to různé 

potravinové alergie (na mléko, mák, ořechy), celiakie (alergie na lepek). 

Nejčastější dietou, kterou jídelny připravují je bezlepková, diabetická a jaterní. 

Vegetariánství je životní postoj a není známo onemocnění, které by 

vegetariánská strava přímo léčila. Je to spíš módní záležitost a školní jídelny i 

v tomto směru vycházejí strávníkům vstříc. 
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20) Věnuje se Vaše organizace dalšímu vzdělávání a školení zaměstnanců? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na další vzdělávání zaměstnanců organizace 

s ohledem na její rozvoj. 

Všechny srovnávané organizace se věnují dalšímu vzdělávání personálu. 

Zaměstnanci školních jídelen se pravidelně školí v oblasti hygieny  

a bezpečnosti práce. Účast na akcích, které se týkají moderních trendů ve 

výživě a vaření je zcela samozřejmá. 
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21) Preferujete v rámci organizace práce zaměstnanců výkon samostatných 
úkolů nebo týmové práce? 

 

Nabízená odpověď:  Samostatné úkoly 

    Týmová práce 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na organizaci práce, což má v souvislosti se školním 

stravováním vazbu na specializaci jednotlivých zaměstnanců. 

Srovnávané organizace převážně preferují týmovou práci, jedna z organizací 

uvádí i zaměření na samostatnou práci. 

Týmová práce v kuchyni vyžaduje dobrou organizaci práce, návaznost 

jednotlivých pracovních procesů a dodržování hygienických pravidel. Při práci 

v kuchyni je důležitá komunikace všech zaměstnanců a nastavení příjemné 

atmosféry. Ta je základním kamenem budování pozitivních vztahů, 

postavených na důvěře a respektu. Samostatnou práci vyžaduje příprava 

dietních pokrmů, protože k přípravě této stravy musí být zaměstnanec 

odborně proškolen. 
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22) Investovala Vaše jídelna během posledních 3 let do prostředí pro 
 strávníky? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na investice do prostředí pro zákazníky – otázka 

vyjadřuje postoj organizace k výdejnímu prostředí, kdy zákazník nevnímá 

pouze kvalitu stravy, ale všímá si i prostředí jídelny, kde bude obědvat. 

Výsledkem je, že jedna z organizací tyto investice provedla, druhá nikoli. 

Neobvyklá výzdoba jídelny a příjemné prostředí je pro dětského strávníka 

velmi atraktivní a může ho k odběru obědů inspirovat. Centrální školní jídelna 

v Děčíně prezentuje na webových stránkách prostředí jídelny na fotografiích. 
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23) Investovala Vaše jídelna během posledních 3 let do vybavení kuchyně? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na investice do samotných „výrobních“ prostředků. 

Výsledkem je, že všechny organizace tyto investice provedly. 

Správné využívání moderních kuchyňských strojů výrazně usnadňuje  

a zefektivňuje práci v kuchyni. Obědy připravované v multifunkčních 

zařízeních mají vyšší kvalitu pokrmů a zachovávají si svoje specifické 

vlastnosti. Z ekonomického hlediska šetří náklady na spotřebu elektrické 

energie a vody. 
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24) Nechala/nechává si Vaše jídelna prověřit jídelníček nutričním 
 terapeutem? 

 

Nabízená odpověď:  Ano 

    Ne 

 

Grafické vyjádření: 

 

 

 

Komentář: 

Otázka byla zaměřena na provádění průběžné a preventivní kontroly skladby 

jídelníčků s ohledem na nabídku vyvážené stravy. 

Výsledkem je, že jedna z organizací toto prověření provádí, druhá nikoli. 

Centrální školní jídelna v Lovosicích spolupracuje s nutričním terapeutem 

(dietní sestra). Centrální školní jídelna v Děčíně toto prověření neprovádí 

z důvodu dlouholeté praxe vedení ve školním stravování, a rovněž Centrální 

školní jídelna ve Štětí, v jejímž čele stojí absolventka Střední zdravotnické 

školy v Praze, oboru dietní sestra. 
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4 Shrnutí výsledků výzkumné části 
4.1 Potvrzení platnosti výzkumného předpokladu a hypotéz 

Shrnutím dotazníku a vyhodnocením srovnání vlastní organizace – Centrální 

školní jídelna Štětí – se dvěma dalšími organizacemi, které byly předmětem 

benchmarkingu (Centrální školní jídelna Lovosice, Centrální školní jídelna Děčín) 

vyplynulo jednoznačné potvrzení platnosti výzkumného předpokladu a hypotéz. 

 

Výzkumný předpoklad 1 - Marketingové vedení a komunikace se 

strávníky zvyšuje výkonnost školní jídelny. 

Všechny otázky vztažené k výzkumnému předpokladu potvrdily, že v současné 

době, kdy se oproti minulým letům snižuje počet žáků základních a středních škol, 

kteří tvoří hlavní část klientely školních jídelen, je ze strany školních jídelen nutný 

velmi aktivní přístup k dětem (i jejich rodičům), aby školním jídelnám neklesala 

výkonnost. 

V „klasickém“ školním stravování jsou pro školní jídelny hlavním konkurentem 

„fast-foody“, bufetová okénka s rychlým občerstvením apod. a školní jídelny musí 

umět svým prozákaznickým přístupem přesvědčit rodiče, že pro jejich dítě je volba 

školního stravování dobrou volbou. 

V oblasti doplňkové činnosti je to naopak klasický konkurenční boj o zákazníka  

a zajištění jeho stravování. Zejména, je-li školní jídelna ve své doplňkové činnosti 

úspěšná, lze se setkat se silnými projevy nevole ze strany restauratérů ve městě. 

V těchto případech je nutné mít skutečně transparentně oddělenou hlavní  

a doplňkovou činnost, aby nedocházelo k podezření, že zdravá, chutná a cenově 

dostupná strava produkovaná v rámci doplňkové činnosti školními jídelnami, není 

křížově dotovaná z hlavní činnosti prostřednictvím dětí a jejich rodičů. 

 

Hypotéza 1 - Pro udržení počtu klientů v doplňkové činnosti je nutný 

prázdninový provoz. 

Všechny otázky vztažené k hypotéze potvrdily, že pro udržení zákazníků / 

strávníků v doplňkové činnosti je významné, zajišťovat tuto činnost i v období, kdy 

hlavní činnost zajišťována není. Pokud představuje doplňková činnost výrazný zdroj 

příjmů organizace, nelze tuto činnost na delší dobu jednoduše přerušit, neboť by 
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došlo k odlivu zákazníků. I ve školním stravování, stejně jako v mnoha ostatních 

odvětvích ve službách platí, že je mnohem snazší zákazníka ztratit, než získat.  

A ještě obtížnější je získat zpět takového zákazníka, který na základě své 

nespokojenosti odejde ke konkurenci. 

 

Hypotéza 2 - Pro dosažení vysokého počtu strávníků je nutný výběr 

z alespoň dvou hlavních jídel. 

Všechny otázky vztažené k hypotéze potvrdily, že vysoký počet strávníků přímo 

souvisí s počtem nabízených jídel. Subjektivní možnost volby přináší zákazníkům 

příjemný pocit rozhodování a pocit, že si mohou vybrat, kterak uspokojit své chutě. 

Již výběr ze dvou jídel je ze strany zákazníků vnímán jako výrazně vyšší kvalita 

služeb, než varianta bez výběru. Zejména v případě, kdy je provozována kombinace 

objednávkového a bezobjednávkového systému, jsou již dvě hlavní jídla považována 

za komfortní nabídku. Objednávkový systém klientovi zaručuje, že i když přijde před 

zavírací dobou, dostane jídlo, které si vybral. Bezobjednávkový systém naopak 

umožňuje klientům, kteří se o návštěvě školní jídelny rozhodnou ad hoc, aby při své 

návštěvě měli možnost výběru, přestože si jídlo neobjednali předem. Ačkoli výběr ze 

dvou jídel představuje pouze rozhodování v rovině „buď“ a „nebo“, a ve skutečnosti 

vůbec nemusí reflektovat aktuální zákazníkovy chutě, cítí se klient velice spokojen, 

neboť mu bylo umožněno, aby si vybral podle své volby. 

 

4.2 Srovnání sledovaných parametrů jednotlivých školních jídelen 
V této části budou primárně shrnuty hlavní rozdíly, vyplývající s benchmarkového 

srovnání školních jídelen Lovosice a Děčín s vlastní organizací – Centrální školní 

jídelnou Štětí. Otázky a parametry, které byly předmětem benchmarkového 

srovnávání, a ve kterých se uvedené organizace neliší, již nebudou podrobně 

rozebírány. Podkladem pro výběr uvedeného srovnávání je sumarizovaný odpovědní 

formulář (shrnutí dotazníku) z přílohy 1. 
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Srovnání hlavní a doplňkové činnosti 

Ze srovnávaných organizací má Centrální školní jídelna Štětí jednoznačně 

největší podíl doplňkové činnosti na celkovém množství vařených obědů, a sice 

44,80 %. Tento ukazatel vyjadřuje faktickou úspěšnost organizace na trhu 

stravovacích služeb ve městě. 

 

Naplnění kapacity školní jídelny 

Ze srovnávaných organizací má Centrální školní jídelna Štětí nejvíce využitou 

kapacitu jídelny, a sice nad 91%, konkrétně na 93%. Tato hodnota vyjadřuje, že bez 

rekolaudace stávajících prostor Centrální školní jídelny nelze zvyšovat výkon 

v oblasti hlavní činnosti. Z hlediska technických možností je teoreticky možné, 

dosáhnout ještě mírného zvýšení výkonu Centrální školní jídelna i se stávajícím 

zařízením. Došlo-li by k rekolaudaci prostor Centrální školní jídelny (na což by bylo 

nutné schválení stavebním úřadem a krajským hygienikem), mohla by být zvýšena 

teoretická kapacita Centrální školní jídelny a investicemi do dalšího vybavení 

Centrální školní jídelny by mohlo být dosaženo výrazného zvýšení faktického výkonu 

jídelny – vařených obědů. Tato situace je zásadně odlišná od srovnávaných 

organizací, neboť obě jídelny mají možnosti zvyšování svého výkonu i v rámci 

stávajících možností. 

 

Výkon jídelny přepočtený na zaměstnance 

Ze srovnání výkonu (vařených obědů) přepočtených na jednoho zaměstnance 

vyšla situace Centrální školní jídelny Štětí nejhůře. Ze srovnání vyplývá, že Centrální 

školní jídelna Štětí má nejmenší produktivitu práce. Tento stav je způsoben tím,  

že Centrální školní jídelna Štětí, na základě přání zadavatele, udržuje plný provoz 

kuchyně na obou pracovištích (pracoviště Školní, pracoviště Ostrovní). Na základě 

informací od srovnávaných organizací se tento stav oproti těmto organizacím liší, 

neboť jak Centrální školní jídelna Lovosice, tak i Centrální školní jídelna Děčín vaří 

pouze na jednom pracovišti, přičemž na odloučená pracoviště se vařené obědy 

následně rozváří. Tento princip přirozeně zvyšuje efektivitu pracoviště, organizaci 

práce i její produktivitu. 
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Vývoj počtu strávníků 

Centrální školní jídelna Štětí vykazuje ze srovnávaných organizací jako jediná 

nárůstový trend v počtu strávníků, a to jak v hlavní, tak i v doplňkové činnosti. Tento 

trend je pro Centrální školní jídelnu Štětí velmi motivační, neboť je zřejmé, že změny 

provedené v organizaci práce i v přístupu ke klientům vedou k úspěchu. Limitem je 

v tomto případě kapacita jídelny, která je celkově naplněna na 93%. 

 

Srovnání vztahů se zřizovatelem 

Vztahy se zřizovatelem jsou pro fungování příspěvkové organizace naprosto 

klíčové. Zřizovatel zásadním způsobem vstupuje do řešení klíčových problémů, které 

jsou pro chod příspěvkové organizace určující. Přístup zřizovatele je zásadní 

zejména pro doplňkovou činnost. Jsou to právě rozhodnutí a přístup zřizovatele, 

která ovlivní, jak bude naloženo se ziskem, který příspěvková organizace vytvoří 

doplňkovou činností. Z pohledu ředitele příspěvkové organizace i jejích zaměstnanců 

je klíčové, aby z vytvářené doplňkové činnosti profitovali. Zřizovatel naopak může 

dojít k přesvědčení, že zisk vytvořený příspěvkovou organizací ze své pozice plně 

využije (tj. sníží o tuto hodnotu provozní úhrady na hlavní činnost), což je pro 

příspěvkovou organizaci následně silně demotivující. Z tohoto pohledu je nezbytně 

nutné, aby příspěvková organizace měla ze strany zřizovatele dlouhodobě stabilní 

mantinely svého fungování. Stabilita těchto mantinelů je však při čtyřleté periodě 

obměny komunálních politiků mnohdy velmi diskutabilní. 
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4.3 Potenciál zvýšení efektivity vlastní organizace 
V rámci této kapitoly bude shrnut výsledek benchmarkového porovnání, 

s ohledem na maximální přínos a potenciál vlastní organizace – Centrální školní 

jídelny Štětí. 

 

Možnosti zvýšení produktivity Centrální školní jídelny Štětí 

Ze srovnání výkonu (vařených obědů) přepočtených na jednoho zaměstnance 

vyšlo, že Centrální školní jídelna Štětí má nejmenší produktivitu práce. Tento stav 

způsobený udržováním plného provozu kuchyně na obou pracovištích (pracoviště 

Školní, pracoviště Ostrovní) je potenciálem zlepšení pro případ, že bude ze strany 

zřizovatele vzrůstat tlak na zvýšení efektivity příspěvkové organizace. 

Pro zvýšení produktivity Centrální školní jídelny Štětí je nutné provést seriozní 

analýzu dopadů, pro případ že by došlo k přechodu na systém, ve kterém by byly 

všechny obědy vařeny pouze na jednom z pracovišť („hlavní“ pracoviště Ostrovní)  

a na ostatní („odloučená“) pracoviště by byly hotové obědy pouze rozváženy  

a následně vydávány. Provedení tohoto kroku by vedlo ke zvýšení produktivity práce, 

což by znamenalo na straně jedné sice snížení příspěvku na hlavní činnost od 

zřizovatele, ale zároveň na straně druhé nutnost propuštění cca 2-3 zaměstnanců 

Centrální školní jídelny. Pro tento krok by bylo nutné nejen investovat do vybavení 

hlavního pracoviště Centrální školní jídelny, ale i rekolaudovat kuchyň a jídelnu 

hlavního pracoviště, aby bylo možné vařit více obědů v hlavní činnosti – neboť jak již 

bylo zmíněno, kapacita Centrální školní jídelny je v současné době naplněna z 93%. 

 

Možnosti úprav vztahů se zřizovatelem 

Ze srovnání s ostatními příspěvkovými organizacemi na jedné straně vyplynulo, 

že objem doplňkové činnosti v Centrální školní jídelně Štětí je sice nejvyšší, ale 

zároveň vyplynulo, že Centrální školní jídelna Štětí – na rozdíl od srovnávaných 

organizací – hodnotí vysoce své vztahy se zřizovatelem. Objem doplňkové činnosti  

a subjektivní vyjádření vztahu se zřizovatelem vede k úvaze, zda je obecně dobré, 

rozvíjet doplňkovou činnost příspěvkové organizace na tak vysokou míru, jak je tomu 

u Centrální školní jídelny Štětí, aniž by v daném případě existoval závazný rámec, 

který by upravoval stabilitu ekonomického fungování příspěvkové organizace 

z pohledu zřizovatele. Vzhledem k pravidelné obměně komunálních politiků může 
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nastat situace, kdy se zřizovateli změní priority a dojde i k přehodnocení vztahu 

k vlastním příspěvkovým organizacím. Pokud by se zřizovatel jednorázově rozhodl, 

využít veškerý zisk, který příspěvková organizace vytváří doplňkovou činností, může 

tak samozřejmě učinit. Z pohledu příspěvkové organizace však v ten okamžik bude 

velký rozsah doplňkové činnosti nevýhodný, neboť bude ekonomickou přítěží – 

potřebný rozsah činnosti, který je na doplňkovou činnost vázán najednou nebude 

organizaci přinášet žádný benefit. 

Z uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá pro Centrální školní jídelnu Štětí 

upozornění. V nestabilním prostředí je vysoký podíl doplňkové činnosti rizikový. Má-li 

však Centrální školní jídelna Štětí vysoký potenciál v konkurenčním prostředí 

stravovacích služeb ve městě, a daří-li se udržovat nárůstový trend strávníků, pak by 

jistě bylo chybou, tohoto potenciálu nevyužívat. Pro dynamický rozvoj Centrální 

školní jídelny Štětí je tak ale nutné, aby došlo k uzavření nějakého typu pevné 

smlouvy (anebo alespoň schválení interní směrnice města / zřizovatele), která bude 

v dlouhodobém horizontu stabilizovat výši příspěvku zřizovatele na hlavní činnost 

příspěvkové organizace. Tímto krokem lze zvýšit stabilitu ekonomického prostředí,  

ve kterém se bude příspěvková organizace pohybovat a sníží se tak rizika spojená 

s velkým rozsahem příspěvkové činnosti. 

Byla to právě metoda benchmarkingu, která na základě srovnávání vybraných 

parametrů pomohla odhalit tyto rozdíly. Z tohoto ohledu splnila veškerá očekávání, 

vkládaná do benchmarkového srovnání, svůj účel. Benchmarking se tak ukázal jako 

velmi vhodná metoda, která může přispět ke zvýšení efektivity samostatné školní 

jídelny. 
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4.4 SWOT analýza vlastní organizace 
SWOT analýza představuje nástroj, který názorně shrnuje pozici příslušného 

subjektu na trhu. Jsou shrnuty silné stránky (strenghts), slabé stránky (weakness), 

příležitosti (opportunities) a hrozby (strenghts). 

 

silné stránky slabé stránky 

- silná pozice na trhu 

stravovacích služeb ve městě 

- dlouhodobě rostoucí počet 

strávníků v hlavní i doplňkové 

činnosti 

- dlouhodobě nízký počet 

stížností na kvalitu jídel 

- udržování paralelních provozů 

na hlavním i odloučeném 

pracovišti 

- málo rozvinuté způsoby 

komunikace se strávníky 

elektronickou cestou 

příležitosti hrozby 

- další zvyšování produkce 

obědů, posilování pozice na 

trhu stravování 

- rekolaudace kuchyně a prostor 

hlavního provozu pro zvýšení 

výkonnosti 

- zvýšení stability fungování 

organizace fixováním 

příspěvku zřizovatele na hlavní 

činnost 

- odliv zákazníků, pokud by 

s dalším navyšováním 

produkce klesla kvalita jídel, 

anebo by se zhoršil přístup ke 

strávníkům 

- zřizovatel začne systematicky 

využívat zisk vytvářený 

doplňkovou činností ke 

spolufinancování hlavní 

činnosti 
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5 Metodická doporučení 
Metodická doporučení představují souhrn obecně využitelných poznatků, které 

vyplynuly z benchmarkového srovnání konkrétních příspěvkových organizací – na 

straně jedné vlastní organizace Centrální školní jídelny Štětí, na straně druhé 

Centrální školní jídelny Lovosice a Centrální školní jídelny Děčín. 

Jednoznačně se prokázalo, že metoda benchmarkingu je velice vhodná pro 

srovnávání podobných organizací, kterých v daném oboru a dané lokalitě nepůsobí 

mnoho. Zatímco klasické dotazníkové šetření lze použít v případě průzkumu trhu  

a zkoumání prostředí s velkým množstvím účastníků, tak naopak benchmarking 

představuje účinnou metodu, jak srovnávat chování a přístupy organizací a subjektů, 

které jsou zaměřeny na stejnou činnost a fungují ve srovnatelném prostředí. 

Pro každého manažera působícího ve specifickém a úzce profilovaném odvětví 

s malým počtem hráčů na trhu, kam lze jednoznačně zařadit samostatné školní 

jídelny (příspěvkové organizace), by měl benchmarking představovat nedílnou 

součást řídící a plánovací činnosti. 

V rámci benchmarkového šetření vyplynulo, že aplikace výstupů benchmarkingu 

zcela jednoznačně může vést ke zvýšení výkonu příspěvkové organizace. Tím byl 

nejen formálně naplněn samotný cíl práce, ale došlo i k samotnému poznání 

fungování vlastní organizace, prostřednictvím zkoumání rozdílů v manažerských 

přístupech organizací podobných. Toto poznání bude plně využito ve vlastní praxi, 

manažerském řízení příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Štětí. 
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6 Závěr 
Bakalářská práce byla zaměřena na využití metody benchmarkingu, konkrétně na 

jeho aplikace a možné využití ve zvyšování výkonu a efektivity příspěvkové 

organizace. Metoda benchmarkingu byla uplatněna na srovnání výkonnosti 

samostatných školních jídelen působících v Ústeckém kraji. 

Pro benchmarkové šetření byl stanoven výzkumný předpoklad a hypotézy, 

zaměřené primárně na doplňkovou činnost, která tvoří výrazný zdroj příjmu 

samostatných školních jídelen. Pro benchmarkové šetření byla využita kombinace 

vlastního pozorování a písemného dotazování. Zaměření na doplňkovou činnost 

obnášelo i celou škálu dotazů, které zkoumaly přístup organizace  

ke klientům / strávníkům. V rámci praktické aplikace metody benchmarkingu byly 

obeslány všechny samostatné školní jídelny v Ústeckém kraji, přičemž samotné 

šetření bylo provedeno na srovnání vlastní organizace (Centrální školní jídelna Štětí) 

s dvěma dalšími organizacemi, které vyplněný dotazník zaslaly zpět  

a benchmarkového šetření se byly ochotny zúčastnit (Centrální školní jídelna 

Lovosice a Centrální školní jídelna Děčín). 

Výsledkem praktické části bakalářské práce bylo sebepoznání vlastní organizace, 

kdy na základě uplatnění metody benchmarkingu plně vyplynul potenciál pro 

zlepšení vlastní činnosti. Pro srovnání vlastní pozice byla zároveň využita SWOT 

analýza. 

Praktickou aplikací metody benchmarkingu byl v plné míře splněn cíl bakalářské 

práce, neboť se prokázalo, že tato metoda je velmi vhodná pro manažera 

příspěvkové organizace, samostatné školní jídelny, a může vést ke zvýšení výkonu 

organizace. Výsledky této bakalářské práce budou plně uplatněny ve vlastní praxi  

a mohou být inspirací i pro zkvalitnění činnosti dalších samostatných školních jídelen. 
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8 Seznam příloh 
3.1  Dotazník pro ředitele školních jídelen (příspěvkových organizací) 
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3.2  Srovnání parametrů za Centrální školní jídelny Štětí, Lovosice a Děčín 
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