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ABSTRAKT: 

Závěrečná práce se zabývá problematikou kontrolní činnosti ve školních jídelnách. Daná 

problematika je posuzována s ohledem na právní formu školních jídelen. Práce přináší návrh 

modelu kontrolního systému obsahujícího také sebekontroly. Teoretické část vychází 

z poznatků z odborné literatury, vymezuje termín kontrola a pojmenovává fáze kontrolního 

procesu. Předmětem výzkumného šetření bylo zmapovat jakým způsobem vedoucí pracovníci 

školních jídelen, které jsou součástí mateřských, základních a středních škol a vedoucí 

pracovníci samostatných školních jídelen oblast kontroly vyhodnocují. Výsledkem práce je 

navržení funkčního modelu kontrolního systému, který vede k zefektivnění kontrolní činnosti 

ve školních jídelnách. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Kontrolní činnost, kontrola, fáze kontroly, vnitřní kontrolní systém. 
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ABSTRACT: 

Final thesis deals with control activities in school canteens. This scope is examined with 

regard to the legal form of school canteens. The work brings the model design of the 

inspection system comprising a self-control either. The theoretical part is based on findings 

from the literature, defines the term identifies the control phases and inspection process. The 

object of the research was to explore how managers of school canteens, which are part of 

kindergartens, primary and secondary schools and leaders of separate canteens evaluated the 

area of control. Result of this work is to propose a functional model of the control system, 

which leads to the effectiveness of control activities in school canteens. 

 

KEYWORDS: 

Control activities, inspection, control phase, internal control system.  
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1 Úvod 

Kontrolní činnost v zařízeních školního stravování je realizována ředitelem školní jídelny 

(v případě samostatného právního subjektu), ředitelem školy a vedoucím pracovníkem 

školní jídelny (v případě, že je školní jídelna součástí školy), zřizovatelem školní jídelny, 

Českou školní inspekcí, finančním úřadem, orgány hygienické služby a bezpečnosti práce 

a požární ochrany.  

Každý vedoucí pracovník, jako manažer, by měl v rámci svých pravomocí provádět 

kontroly na svém pracovišti. Měl by mít zájem o zkvalitňování prostředí a služeb, 

odhalovat nedostatky, sjednávat jejich nápravu a předcházet jim. Systém kontrolní 

činnosti uplatňovat  na efektivní kontrole lidských, materiálních, finančních                     

a technologických zdrojů. Je důležité, aby jak vedoucí pracovníci, tak pověření 

pracovníci, kteří provádějí kontrolní činnost, byli na kontrolu připraveni, aby věděli, kdo 

kontrolu vykonává, aby znali předmět, smysl, termín a způsob kontroly. 

Pokud má být kontrola účinná, musí vedoucí pracovníci vědět, v jakých oblastech 

vznikají rizika, která by mohla hospodaření organizace ovlivnit. Významným nástrojem 

pro minimalizaci rizik je vhodně nastavený vnitřní kontrolní systém. 

První část práce vychází z poznatků z odborné literatury, vymezuje termín kontrola, 

vnitřní kontrola a pojmenovává fáze kontrolního procesu.  

V druhé části práce se nachází výzkumné šetření, vycházející z dotazníkového šetření 

prováděného u vedoucích pracovníků školních jídelen, které jsou součástí mateřských, 

základních a středních škol a vedoucích pracovníků samostatných školních jídelen. 

Hlavním cílem práce je navržení funkčního modelu kontrolního systému, který vede 

k zefektivnění kontrolní činnosti ve školních jídelnách. 

 

 

 

 

       



10 
 

2 Teoretická část 

 

2.1 Kontrola 

Kontrola je jednou ze základních manažerských funkcí. Kontrolní činnost je nedílnou 

součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení. Je zaměřena na měření              

a korigování vykonané práce, aby bylo zabezpečeno, že plány budou plněny a cílů bude 

dosaženo. Proto lze poslání kontroly charakterizovat jako včasné a hospodárné 

zjišťování, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují 

rozdíl mezi záměrem (plánem) a jeho realizací. Toto srovnání skutečného stavu se 

stavem žádoucím je označováno za zpětnou vazbu managementu a proces kontroly je 

klíčově spojován s procesem plánování. Přitom však provádění kontroly není omezeno 

pouze na plánování, ale týká se i ostatních sekvenčních manažerských funkcí. Platí 

totiž, že každá z nich má svůj plánovaný záměr a více či méně úspěšnou realizaci          

a důsledky. Proto některé učebnice managementu omezují doporučení, jak kontrolu 

provádět, na zásadu, že se má ověřovat, zda a jak byly předcházející manažerské funkce 

plněny, a to podle postupů, které platí pro jejich provádění. (Vodáček & Vodáčková, 

2009) 

 

2.2 Význam kontroly 

Význam kontroly spočívá zejména v zaměření energie organizace žádoucím směrem, 

monitorování, hodnocení a ovlivňování organizačního chování, koordinování činností 

členů organizace a snižování manažerské nejistoty. 

- Zaměření úsilí firmy 

Efektivní kontrola zaměřuje veškerou energii firmy směrem k dosažení rozhodujících 

organizačních cílů, přičemž ponechává jistou volnost manažerům v rozhodování. 

Kontrolní systémy jsou projektovány tak, aby zjišťovaly, zda všechny plánované 

činnosti byly správně vykonány. 

- Monitorování, hodnocení a ovlivňování organizačního chování 
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Kontrolní systémy monitorují, hodnotí a posilují takové chování, jaké si přeje 

management. Každá organizace musí kontrolovat své činnosti a s ohledem na jejich 

rozdílnost musí mít připraven kontrolní systém. 

- Koordinování činností 

Kontrola zajišťuje, že úsilí všech členů organizace bude koordinováno pomocí 

standardů, zásad, norem, rozpočtů a systému hlášení. Bez kontroly by členové firmy 

mohli jednat rozdílnými způsoby. Kontrolní systémy tak omezují možnosti volby při 

rozhodování. 

- Snižování nejistoty 

Kontrolní systémy stanovují zásady a pravidla, jak řešit opakující se situace. Snižuje 

se tak manažerská nejistota při rozhodování v takových situacích. (Šuleř, 2008) 

 

2.3 Typy kontrol 

Kontrolní procesy jsou velice různorodé podle toho, na jaké činnosti se organizace 

zaměřují.  

2.3.1 Kontrola podle povahy kontrolovaných činností 

Podle povahy kontrolovaných záležitostí můžeme kontrolní činnosti rozdělit na:  

a) kontrolování prostředků potřebných k činnosti  

· kontrola zařízení a zásob,  

· kontrola dokumentace a dat,  

· kontrola pracovníků, 

· a pracovních podmínek. 

b) kontrolování výsledků činnosti  

· kontrola jakosti produkce,  

· kontrola efektivnosti produkce, 

· kontrola obchodních výsledků, 

· kontrola rozvoje a inovací. (Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1997) 

Kontrolování prostředků potřebných k činnosti zahrnuje rutinní aktivity, kterými jsou 

pověřeni specialisté. Manažeři se těmito rutinními záležitostmi běžně nezabývají, jsou 
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však za ně zodpovědní, a proto musí mít o těchto činnostech přehled. Na druhé straně 

je jejich povinností zabývat se osobně kontrolou výsledků činností firmy a osobně také 

řešit potřebná následná opatření. (Veber, 2000) 

Další účelové rozdělení kontrol lze uskutečnit podle:  

2.3.2 Kontrola podle obsahové náplně  

Kontrolní činnost se zaměřuje na zhodnocení kvality provádění různých činností 

organizace, které ve svém celku zajišťují její reprodukční proces. Může jít o kontrolu 

výzkumu, výroby, zásobování, prodeje apod. (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

2.3.3 Kontrola podle úrovně řízení  

Podle úrovně řízení můžeme kontrolní procesy rozdělit na: 

- kontrolní procesy vrcholového managementu, 

- kontrolní procesy středního a nižšího management. (Veber, 1999) 

 

Kontrolní procesy vrcholového managementu (top managementu) 

Tato klasifikace určuje, zda jde o kontrolu na vrcholové úrovni řízení, jež se obvykle 

označuje jako „strategický kontrolní proces“. Strategické kontrolní procesy věnují 

hlavní pozornost kvalitě vrcholového rozhodování a vztahu k podnikatelskému 

prostředí (např. bankám, věřitelům a dlužníkům, finančním úřadům, dodavatelům, 

odběratelům, konkurentům apod.). Ve firmě se zaměřují na celkové výsledky 

hospodaření, plnění poslání podniku, plnění podnikatelské strategie vyplývající           

z rozhodování vlastníků firmy nebo jejich zastupitelských orgánů (např. 

představenstva). Časové intervaly bývají delší a obvykle pravidelné, užívané kontrolní 

ukazatele mívají především agregovaná hodnotová vyjádření. 

Vrcholový management využívá více nepřímé kontroly, zaměřuje se na kontrolu 

finančních a koncepčních problémů, na kvalitu strategického rozhodování, které 

souvisí s kontrolou vnějšího okolí organizace. Řadu kontrolních nálezů připravují top 

managementu odborné kontrolní útvary (controllingu, auditu). (Veber, 1999). 

Kontrolní procesy středního a nižšího managementu 

Střední a nižší management svoji činnost zaměřuje do operativního řešení úkolů          

a tomu i odpovídá charakter kontrolní činnosti, která je zaměřena na dílčí činnosti 



13 
 

podniku, zpravidla též v kratším časovém horizontu. Operativní kontrolní procesy se 

zabývají hospodařením s  finančními a lidskými zdroji. 

Manažer na střední úrovni je hlavní iniciátor operativní kontroly. Vytváří si vlastní 

kontrolní systém, který je zaměřen na konkrétní kontrolu např. marketingu, nákupu, 

skladování, personálních záležitostí apod. 

Manažer první linie (vedoucí úseku) kontroluje bezprostředně podřízené výkonné 

pracovníky. Podstatná část kontroly spočívá v ověřování, jak jednotlivci a kolektiv 

plní zadané konkrétní úkoly. (Veber, 1999) 

2.3.4 Kontrola podle charakteru provádění  

Dle tohoto členění lze kontrolu klasifikovat na: 

- preventivní, průběžnou a následnou (kontrolu zpětnou vazbou),  

- pravidelnou a nepravidelnou,  

- interní a externí  

- komplexní a dílčí,  

- přímou a nepřímou. (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

  

O těchto druzích kontrol mluví Donnelly, Gibson a Ivancevich jako o základních 

typech kontrol. Nejvýznamnější členění kontrolních procesů však spočívá v dělení na 

vnitřní (interní) kontrolu a vnější (externí) kontrolu. (Veber, 1999) 

 

Vnitřní kontrola 

Vnitřní kontrola je iniciována vnitřními strukturami organizace. Je realizována 

zpravidla řídícími pracovníky nebo pracovníky, kteří jsou ke kontrole řídícími 

pracovníky zmocněni. (Veber, 1999)   

Vnější kontrola 

Vnější kontrola je zajišťována subjekty stojícími mimo organizaci, obvykle na základě 

smluvních požadavků, kdy se organizace v souladu se svými záměry zaváže, že 

umožní externímu subjektu prověřit určité skutečnosti (např. prověření pojištění), nebo 

na základě zákonných požadavků. Tuto kontrolní činnost, která je zaměřena na 

dodržování externě stanovených a závazných pravidel, norem, právních a jiných 

předpisů zpravidla provádějí státní orgány (např. nejvyšší kontrolní úřad, finanční 
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úřad, česká školní inspekce, česká obchodní inspekce, hygiena, kontrola bezpečnosti 

práce a požární ochrany). (Veber, 1999)   

Preventivní kontrola  

Preventivní kontrola zahrnuje veškeré manažerské úsilí zaměřené na zvýšení 

pravděpodobnosti, že dosažené výsledky budou příznivé ve srovnání s výsledky 

plánovanými. V preventivní kontrole hrají významnou roli zásady, pravidla a taktiky 

představující směrnice pro provádění různých činností. (Donelly, Gibson, & 

Ivancevich, 1997) 

Vodáček a Vodáčková vidí zaměření preventivní kontroly na zjišťování 

kvantitativních a kvalitativních odchylek zdrojů používaných organizací. Cílem je 

předcházet či odhalit včas nebezpečí nedostatků. 

Průběžná kontrola 

Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace. Jejím úkolem je zjistit, zda 

operace probíhají v souladu se stanovenými cíli. K tomu slouží standardy, odvozené 

od plánovaného průběhu daných aktivit. Průběžnou kontrolu používají v největší míře 

provozní manažeři a nejčastěji je prováděna pomocí osobního pozorování a zjišťování. 

Kontroluje se, zda jsou práce prováděny stanoveným způsobem a zda přinášejí 

požadované výsledky. Čím je charakter práce složitější, tím více usměrňování 

vyžaduje. (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

Usměrňování považuje Donnelly, Gibson a Ivancevich za manažerské instruování 

podřízených o pracovních postupech, metodách a sledování, zda jsou správně 

uplatňovány. 

Následná kontrola 

Kontrola zpětnou vazbou (následná kontrola) je zaměřena na konečné výsledky. 

Korekční opatření jsou směřována na používané zdroje nebo operace, čili historické 

výsledky kontroly jsou návodem pro budoucí činnosti. (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

Pravidelná kontrola 

Pravidelné periodické kontrolní procesy postihují především odchylky typu plán – 

průběh plnění – skutečnost. Umožňují regulační zásahy, popřípadě vhodnou úpravu 

plánu s ohledem na měnící se podmínky nebo postup plnění. (Vodáček & Vodáčková, 

2009) 
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Nepravidelná kontrola 

Nepravidelné kontroly vycházejí z potřeby prověrky specifických akcí, zejména pak 

kritických stádií jejich realizace. Dalším cílem bývá ověřit správnost provádění 

kontrolovaných činností (soulad s právními předpisy, úplnost, dodržování 

oprávněnosti osob, apod.).  (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

Komplexní kontrola 

Komplexní kontrolou (úplnou kontrolou) se kontrolují všechny předměty kontroly. 

Úplná kontrola prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a 

dodržování podmínek vyplývajících z předpisů (např. rozbor ročních výsledků, 

analýza účinnosti systému řízení, rozbor zavádění nového výrobku, zhodnocení, 

rozbor zásob). (Veber, 1999) 

Dílčí kontrola 

Dílčí kontrola je zaměřena na jednotlivé aktivity a provádí ji zpravidla pracovník, 

který příslušné operace vykonává (např. kapacitní rozpočet, kontrola nákladů, výpočet 

efektivnosti). (Donelly, Gibson, & Ivancevich, 1997) 

 

2.4 Vnitřní struktura kontrolních činností 

Každá kontrola se dá rozdělit do dílčích činností, které jsou chápány jako fáze kontroly. 

U složitějších kontrolních akcí mohou stát tyto fáze zcela samostatně. Jejich 

zabezpečením a provedením jsou obvykle pověřeni různí pracovníci. U běžné kontroly 

uvedené fáze splývají. (Veber, 2000)   

2.4.1 Určení předmětu kontroly  

Každý kontrolní proces by měl mít předem stanovený cíl, to znamená stanovit 

konkrétní, reálně měřitelný a kontroly schopný předmět. Předmětem mohou být 

výsledky, metody a jednání.  

Kontrola výsledků je porovnání plánovaného výsledku se skutečně dosaženým. 

Kontrolou metod se prověřují metody různých funkčních úseků (např. předpisy pro 

zajištění kvality, zabránění úrazům, zajištění včasného přijetí plateb). Předmětem 

kontroly jednání je chování zaměstnanců. (Wöhe & Kislingerová, 2007) 
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Za zcela nehospodárné lze považovat duplicitní provádění kontroly. Stejně tak je třeba 

zvážit situace, kdy se počítá s úplnou kontrolou (kontrolou všech prvků po celou dobu 

průběhu procesu), a posoudit možnost nahradit tuto kapacitně a ekonomicky náročnou 

kontrolu jiným přístupem, např. namátkovou kontrolou. (Veber, 2000)   

2.4.2 Získání a výběr informací pro kontrolu  

Východiskem každé kontroly je získání přehledu o vývoji sledované reality. Zdroje 

informací lze rozdělit do dvou základních skupin:  

a) primární informace, což jsou poznatky získané z procesu přímým sledováním 

kontrolované reality. Výhodou tohoto kontrolního přístupu je bezprostřední kontakt    

a možnost vzájemné komunikace. Nevýhodou je skutečnost, že tato kontrola nebývá 

prováděna trvale, takže pokrývá pouze určitou výseč kontrolovaného procesu.   

b)  sekundární informace, které získává řídící pracovník na základě zprostředkovaných 

informací v podobě zpráv, hlášení, sdělení, údajů z operativní evidence, z účetnictví, 

statistických přehledů apod.). Je totiž nesporné, že řídící pracovník zvláště na vyšší 

úrovni řízení nemůže být fyzicky přítomen při každé kontrole. (Veber, 2000)    

2.4.3 Ověření správnosti získaných informací 

Aby se předešlo nedostatkům způsobenými nepřesnými informacemi, měla by být 

posuzována formální i věcná správnost informací. To znamená, že se ověřují formální 

náležitosti dokumentů, podpisová oprávnění, úplnost údajů, početní správnost             

a věrohodnost informací. (Veber, 2000)   

Mezi nedostatky v této oblasti patří následující skutečnosti: 

a)  v evidenci chybí podstatné záznamy o skutečnostech, které jsou pro rozhodování 

pracovníků důležité nebo jsou předávány řídicím pracovníkům opožděně. V tomto 

případě je nutné provést analýzu informačního systému; 

b)  požadované informace jsou zaznamenávány chybně. Odstranění tohoto nedostatku 

si vyžaduje zvýšenou pozornost při koncipování formulářů pro zachycování údajů, 

dále vypracování srozumitelných klíčů, podle kterých jsou informace zaznamenávány 

a kontrolovány. Také je nutné věnovat pozornost způsobu jejich přenosu a zpracování, 

aby byly vyloučeny možné chyby a nepřesnosti; 
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c)  podávané informace jsou zkreslené. Tento negativní moment může mít řadu příčin. 

Jednou z nich je obava z nadřízených, kteří nechtějí znát skutečnou pravdu, pokud se 

rozchází s jejich představami. Neméně častou příčinou je i vázanost hmotné 

zainteresovanosti na vykazované výsledky, což může vést k tomu, že mnohé výkazy či 

hlášení jsou „přikrášlovány“, a tím neodrážejí skutečný stav. (Šuleř, 2008) 

2.4.4 Hodnocení kontrolovaných procesů  

Tato fáze představuje jádro kontrolních procesů. Podstatou hodnocení je srovnávání, 

kdy zjištěné údaje odrážející stav dané reality porovnáváme s určenými hodnotícími 

kritérii.   

Hodnotícími kritérii se měří skutečně vykonaná nebo očekávaná práce. Jestliže se 

jedná o jednoduchou pracovní operaci, může manažer pozorováním zjistit, zda a jak je 

prováděna. U většiny operací to však možné není z důvodu jejich složitosti, ale také 

proto, že manažer má na starosti mnoho různých věcí a nemůže celý den strávit 

pozorováním toho, co dělají jednotlivci. Manažer musí zvolit tzv. kritické kontrolní 

body, což jsou okamžiky produktivního procesu, kdy srovnáváme vykonanou práci      

s prací plánovanou. Mezi umění managementu patří i volba kritických bodů, protože 

na nich závisí spolehlivost kontroly. (Veber, 2000) 

 

Srovnání se standardy 

Při kontrole se zpravidla užívá standardů, což jsou nejběžnější kritéria kontroly. Mezi 

standardy řadíme obecné normy chování, které nejsou obvykle pro náplň konkrétní 

činnosti specifikovány, neboť se předpokládá, že jejich znalost je samozřejmou 

součástí kvalifikace pracovníků, a specifické požadavky, které konkretizují pro dané 

aktivity dílčí či cílové hodnoty. Obecně se dává přednost měřitelným veličinám, 

kterými jsou fyzikální veličiny (dosažené teploty, spotřebované kilogramy, metry, 

litry, vyrobené kusy), ekonomické veličiny (náklady, rozsah zásob, závazků, 

pohledávek, tržby, zisk), kombinované veličiny, které vznikají spojením fyzikálních   

a ekonomických veličin (např. spotřeba materiálových či mzdových nákladů na 

jednotku), a neměřitelné veličiny (nelze-li požadovaný stav vyjádřit kvantitativně). 

(Veber, 2000) 

 



18 
 

Srovnání v čase 

V případě porovnání v průběhu času se skutečná hodnota kontrolovaného předmětu    

v běžném (sledovaném) období porovnává s vývojem dané hodnoty v minulém období 

(např. předchozím roce). (Wöhe & Kislingerová, 2007) 

Srovnání v prostoru  

Cenné informace poskytuje též srovnání s konkurencí. Srovnávají se skutečné hodnoty 

dané organizace se skutečnými srovnatelnými hodnotami obdobné organizace. (Wöhe 

& Kislingerová, 2007)  

Tato myšlenka se stala základem zlepšovacího úsilí v organizacích označované jako 

benchmarking. Jeho základem je odhalení slabých stránek ve fungování firmy, 

poučení se od firem, které tuto problematiku mají vyřešenou lépe a přenesení jejich 

know - how do podmínek dané organizace. (Vodáček & Vodáčková, 2009) 

Správné řídící a provozní praktiky 

Správné řídící a provozní praktiky představují okruh požadavků, které obvykle nejsou 

přímo specifikovány v dokumentech či standardech, ale představují obecné požadavky 

na chování, jednání pracovníků, uspořádání pracovních elementů, které jsou obecně 

dané. (Veber, 2000) 

2.4.5 Závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt  

V této fázi dochází k reakci na kontrolní zjištění, závěry mohou být v podstatě trojí:  

a) „nech být“ – tzn., že kontrolou nebyly zjištěny žádné problémy, nejsou potřeba 

žádná korigující opatření; 

b) „proveď korigující opatření“ – k tomuto řešení se přistoupí v případě, kdy se vývoj 

řízené reality odchyluje od žádoucího stavu; 

c) „přijmi nové řešení“ – vyvíjí-li se řízená realita nežádoucím směrem nebo jsou-li 

zjištěny závažné nedostatky, na základě kterých je třeba přijmout nové zásadní 

rozhodnutí, které bude znamenat jiný směr řešení problému. (Veber, 2000) 

2.4.6 Zpětná kontrola  

Zpětná kontrola  je zaměřena na konečné výsledky. Korekční opatření jsou směřována  
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na používané zdroje nebo operace. Tato kontrola vychází z výsledků, které jsou 

podkladem pro budoucí korekční aktivity. (Dvořáček, 2003) Měla by být realizována v 

případě, že na základě předcházející kontroly byla navržena korigující opatření a je 

třeba prověřit jejich účinnost. (Veber, 2000) 

 

2.5 Nedostatky kontrolních procesů 

V procesu kontroly se může vyskytnout řada nedostatků, které mohou nejen negativně 

ovlivnit řízení organizace, ale i znehodnotit výsledky organizace. Je třeba věnovat 

pozornost zejména příliš volné a příliš těsné kontrole, nákladům kontroly, věrohodnosti 

poskytovaných údajů, srozumitelnosti výstupů kontroly, ale i hodnocení kontroly. 

(Šuleř, 2008)   

Žádná nebo nízká úroveň kontroly 

Kontrola je nezbytnou součástí systému řízení organizace. Při její absenci nelze zajistit 

pořádek, spolehlivost, stabilitu, včasnou adaptaci na změny a plnění stanovených cílů. 

(Šuleř, 2008). Absence kontroly může vést k preferování osobních zájmů, podvodům    

a defraudacím.   

Přílišná těsnost kontroly 

Přílišná těsnost může vést u zaměstnanců k určitému stupni potlačení zodpovědnosti za 

svou práci a kreativního přístupu k řešení pracovních problémů. Pracovníci začnou 

pociťovat kontrolu jako projev nedůvěry ze strany vedení a dělat jen to, co je nezbytné  

a nic víc.  (Šuleř, 2008) 

Nehospodárnost kontroly 

Je třeba klást důraz na provázanost jednotlivých kontrol, eliminovat duplicitu kontrol a 

upřednostňovat kontrolu v klíčových bodech sledovaného procesu před plošnou 

kontrolou celého procesu. (Šuleř, 2008)  

Nepřesnost kontroly 

Závěry kontroly vychází z okrajových zjištění, extrémní hodnoty jsou uhlazeny 

zprůměrováním a tím ztrácejí vypovídací hodnotu o sledované skutečnosti. (Šuleř, 

2008) 
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Subjektivní kontrola 

Hodnocení je subjektivním stanoviskem kontrolora, neopírá se o předem stanovená 

kritéria. (Šuleř, 2008) 

 

2.6 Moderní přístupy ke kontrole 

Je zřejmé, že jak realizace, tak i neuskutečnění kontroly mohou mít různé ekonomické 

důsledky. Jakákoliv neodhalená neshoda (vada, nedostatek) musí být považována za 

faktor snižující produktivitu firmy. Neshody mohou mít různou podobu a různé 

důsledky: 

- podvod, zpronevěra (finanční ztráta); 

- nespokojenost zákazníků (pokles podílu na trhu); 

- reklamace (uplatnění penále, náhrady škody); 

- vada ve výrobě (znehodnocení materiálu, energií, neužitečné vynaložení lidské 

práce, neproduktivní zatížení výrobních kapacit, vícenáklady na nápravu či 

likvidaci zmetků apod.). 

Ani kontrolní operace nepředstavují významnou produktivní aktivitu. I nejaktivnější 

kontrolní operace nejsou ničím jiným, než minimalizovanými ztrátami. Je-li 

výsledkem kontroly konstatování příznivého stavu, je zřejmé, že tato kontrola byla do 

jisté míry zbytečná. 

Důsledné promítnutí současných požadavků do kontrolních činností znamená 

respektovat následující doporučení: 

- jako nejméně výhodná se jeví konečná, výstupní, cílová kontrola. Sice do určité 

míry může být pro podřízené pracovníky motivujícím faktorem, na druhé straně je 

zde značné riziko týkající se případů, kdy realizace úkolů nejde správným směrem 

a tato skutečnost se zjistí až na základě závěrečné kontroly. 

Teorie managementu procesů doporučuje kontrolní úsilí zaměřit nikoliv na výsledky, 

ale na procesy, které k výsledkům směřují. 
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Výhodnější je aplikovat průběžnou kontrolu. Zde je nutno uplatnit diferenciovaný 

přístup k předmětu kontroly, popř. určit mezní body pro kontrolu a stanovit vhodnou 

formu kontroly. Výrazně preventivní náboj z ekonomického hlediska pak má 

předběžná kontrola, spočívající v prověření všech faktorů a podmínek, které mohou 

ovlivnit správný průběh procesu a následně i konečné výsledky.  

Ještě výhodnější je omezovat kontrolu, a to za předpokladu, že jsou učiněna na straně 

řízené reality taková opatření, aby vzniklé nedostatky byly minimalizovány, nebo 

k nim vůbec nedocházelo. 

Tento závěr v praxi vyžaduje důsledně vyhodnocovat zjištěné nedostatky z předešlé 

kontroly a prosazovat v řídících aktivitách taková preventivní opatření, která vyloučí 

vznik nežádoucího stavu. 

Preferování prevence před následnou kontrolou znamená výrazný obrat v přístupech 

řízení, jejichž prosazení do běžné praxe vyžaduje: 

- posílit zpětnou vazbu, vybudovat dobrý informační systém týkající se průběhu 

významných činností a skutečností a zabezpečit přístup k takto vyhodnoceným 

datům; 

- využívat při projektování nových výrobků, procesů apod. preventivních 

metodických postupů, jejichž smyslem je odhalit a eliminovat vysoká 

potencionální rizika neshod při běžném provozu; 

- potlačit u projektových i výkonných pracovníků přesvědčení o neomylnosti při 

výkonu práce a posílit u nich vnitřní kontrolní postupy. 

Je vhodné hledat odpovědi na otázky: Neudělal jsem někde chybu? Nevznikaly           

u podobných řešení v minulosti problémy? Zjistil jsem opravdu největší úskalí daného 

řešení? Je dané řešení nejlepší? Nedalo by se ještě něco zlepšit?  

Z uvedeného je zřejmé, že kontrolní postupy se přesouvají před vlastní realizaci. 

Pochopitelně mají jinou náplň a jsou zpravidla výrazně levnější než průběžná nebo 

následná kontrola. (Veber, 2000) 
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2.7 Vnitřní kontrolní systém organizace 

Vnitřní kontrolní systém může pomoci organizaci v dosahování jejích cílů z hlediska 

rentability a výkonu a zabránit ztrátě zdrojů. Může pomoci při získávání věrných 

finančních informací a může také posílit důvěru v to, že organizace dodržuje příslušné 

zákony a normy, vyhýbá se všemu, co může škodit její pověsti a jiným důsledkům. 

V souhrnu – může pomoci organizaci v tom, aby šla tam, kam chce jít a vyhnula se 

nebezpečí a překvapení na cestě. (Dvořáček, 2003) Vhodný kontrolní systém je součástí 

dobře fungujícího systému řízení. Odpovědnost za funkci organizace jako celku přísluší 

vrcholovému managementu a proto je i v jeho zájmu určit vhodný vnitřní kontrolní 

systém. (Veber, 2000)  

2.7.1 Projektování vnitřního kontrolního systému 

Kontrolní systém by měl představovat uskupení kontrolních činností, které jsou 

vzájemně propojeny, nikoli sumář různých individuálních kontrol. Při koncipování 

vnitřního kontrolního systému je třeba si ujasnit úlohu vnitřního kontrolního systému 

(dát odpověď na následující otázky): 

proč kontrolovat – účel funkce a smysl kontroly; 

co kontrolovat – předmět kontroly; 

kdo kontroluje – subjekt kontroly; 

kdy kontrolovat – periodicita kontroly; 

jak kontrolovat – způsob a metody kontroly. (Veber, 2000) 

 

Účel kontroly 

První otázkou „proč“ kontrolovat, se ptáme jednak na funkci a jednak na smysl 

kontroly. Kontrola může mít funkci inspekční, preventivní nebo eliminační. 

Inspekční funkce kontroly spočívá v objektivním zjišťování a vyhodnocování 

skutečného stavu sledované reality s ohledem na specifikované požadavky. Kontrola 

nemá opodstatnění, pokud chybí kritéria, která určují žádoucí stav. 

Preventivní funkce kontroly spočívá v působení svou přítomností popřípadě i zásahy 

na stabilní vývoj řízené reality. U podřízených zaměstnanců existence kontroly 
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vyvolává vyšší odpovědnost, naopak přehnané provádění kontroly je vyvoláno 

nedůvěrou nadřízených v odpovědném plnění úkolů podřízenými. 

Eliminační funkce kontroly znamená, že na základě kontroly jsou činěny zásadní 

zásahy, které zamezují vzniku nežádoucích situací. V tomto případě kontrola působí 

jako síto, přes které by neměly být propuštěny např. vadné výrobky a zjištěné závady. 

Smysl kontroly se v průběhu let postupně rozšiřuje. Původní zaměření spočívalo 

v odhalování nedostatků, zvláště pak k zjišťování podvodů a zabraňování okrádání či 

jiným ztrátám. Důležitý okruh kontrol je též zaměřen na respektování právních 

předpisů a obdobných nařízení. V současnosti se okruh kontrolní činnosti rozšiřuje      

o prověřování funkce systému. Moderní kontrolní systémy by měly manažerům 

poskytnout záruku, že systém se chová žádoucím způsobem a že probíhá bez 

nedostatků. Tento přístup nevylučuje, nýbrž v sobě zahrnuje monitorování, 

vyhodnocování a řešení případných nedostatků. (Veber, 2000) 

Předmět kontroly  

„Co“ má být kontrolováno. V tomto směru je žádoucí především analyzovat a 

vyhodnocovat všechny případy nezdarů a na tomto základě diferencovat přístupy 

kontroly, to znamená, že kontrola nebude zaváděna plošně, ale budou rozpoznána       

a určena rizika, kde nesplnění řídících záměrů je vysoké. 

Všechny aktivity není nezbytné kontrolovat, některé jen minimálně, u jiných je 

kontrola nutná. Zvýšené kontrolní úsilí musí být zaměřeno na regulované elementy, 

nestabilní procesy, zvláštní procesy a nové aktivity. 

Regulované elementy – u rizikových výrobků, firemních aktivit či pracovních činností 

může stát legislativně nařídit určité požadavky a jejich podobu a příslušnými 

ekonomickými a trestními nástroji vynutit jejich plnění. Je pochopitelné, že tyto 

státem regulované bezpečnostní, hygienické, ekologické, technologické a další 

požadavky představují pro firmu prioritu i z pohledu kontroly. 

Nestabilní procesy – jde o aktivity, u kterých se v minulosti vyskytovaly časté 

problémy, a provedená nápravná opatření dosud nebyla dostatečně účinná. 
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Zvláštní procesy – jde o aktivity, které se následně nedají, nebo se dají jen velice 

nákladně opravit. Proto je žádoucí, aby jim byla věnována mimořádná pozornost, a to   

i z hlediska kontroly jejich plnění. 

Nové aktivity – u kterých je vyšší potencionální riziko vzniku různých nedostatků. 

Zpravidla jde o zavedení nového výrobku, nákup nových materiálů, zavedení nové 

technologie a uvedení nového zaměstnance do pracovní činnosti. 

Ptáme-li se na zaměření kontroly, pak můžeme rozlišovat následující orientaci: 

- kvantitativní aspekty, zaměřené na množstevní kritéria, zpravidla vyjádřená ve 

fyzikálních jednotkách; 

- ekonomické aspekty, zaměřené na hospodárnost, popřípadě efektivnost procesů a 

jejich výsledků, zpravidla vyjádřené v peněžních jednotkách; 

- kvalitativní aspekty, zaměřené na dosažení požadovaných kvalitních parametrů, 

určených specifikacemi kvality; 

- časové aspekty, zaměřené na dodržování časových, termínovaných požadavků 

vyjádřených v časových jednotkách. 

Současné ekonomické prostředí je natolik ekonomicky náročné, že nestačí řídit a 

následně kontrolovat pouze na základě ekonomických kritérií, ale je třeba respektovat 

i kvantitativní a časová hlediska, nebo se je pokusit promítnout do finančních 

ukazatelů. (Veber, 2000) 

Subjekt kontroly 

Odpověď na otázku „kdo“ má kontrolovat má několik podob. Jsou jimi vedoucí 

pracovníci, jednotliví zaměstnanci, vnitřní kontroloři a externí odborníci. 

Vedoucí pracovníci – podle zásady kdo řídí, ten kontroluje, musí vedoucí pracovník 

zabezpečit určitou míru kontroly. 

Jednotliví zaměstnanci – organizace musí vytvořit prostřednictvím školení a řídících 

aktivit takové klima, kdy jednotliví zaměstnanci považují kontrolu vlastní činnosti za 

nedílnou součást svých aktivit. 
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Vnitřní kontroloři – s ohledem na pracovní zařazení můžeme tuto skupinu rozdělit na 

dvě podskupiny: 

- specialisté pověření výkonem kontrolní činnosti jako profesí, tj. podnikový 

kontrolor, pracovník technické kontroly, zaměstnanec útvaru controllingu, 

interního auditu apod.; 

- vyškolení pracovníci ve vybraných technikách kontroly (např. interního auditu, 

bezpečnostní technik), provádějící kontroly kumulované se svou základní profesí. 

Externí odborník ve službách vnitřní kontroly organizace. (Veber, 2000) 

Jsou to osoby, které stanovují cíle a zavádějí kontrolní mechanizmy. Realizují 

kontrolu podle svých slov a činů. Právě proto vnitřní kontrola odráží působení osob. 

Kontrola má na zřeteli, že osoby se ne vždy chápou, komunikují a realizují své funkce 

jednotným způsobem. Každý jedinec sebou přináší určitou historii a určité unikátní 

technické znalosti. Jeho priority a znalosti se liší od ostatních. Zaměstnanci musí znát 

svou odpovědnost a hranice svých pravomocí. Tato skutečnost se odráží ve vnitřní 

kontrole, proto musí existovat úzké pouto mezi funkcemi každého jedince a formou 

výkonu těchto funkcí v souladu s cíli organizace. (Dvořáček, 2003) 

Časová dimenze 

Otázka „kdy“ kontrolovat, může mít řadu praktických podob. Při přípravě a  

zpracování  kontrolního systému je třeba uvážit termín, četnost a časový charakter 

kontrol. 

Termín kontroly zahrnuje kontrolu řádnou a mimořádnou. Kontrola řádná se 

uskutečňuje v plánovaných termínech. Je užitečné, když má firma zpracován plán 

vnitřních kontrol, který upřesňuje termíny kontroly; a určen předmět, aby se kontroloři 

mohli na průběh kontroly připravit. Mimořádná kontrola se volí v těch případech, kdy 

nastaly, nebo jsou signalizovány nežádoucí situace či neshody. Mimořádnou kontrolu 

může nařídit vedoucí pracovník kdykoli, kdy má pochybnosti o vývoji řízené reality, 

nebo chce-li získat aktuální informace o jejím stavu. 

Četnost kontrol zahrnuje, zda budou kontroly prováděny v průběhu roku, nebo zda 

budou prováděny v průběhu kontrolní akce. Obecná doporučení při koncipování 

vnitřního kontrolního systému hovoří o tom, že alespoň jednou za rok by měly být 
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zkontrolovány všechny řízené oblasti, četnější kontrole pak mají být podrobeny 

oblasti, které představují prioritu v aktivitách organizace, a činnosti, které jsou pro 

organizaci z nějakého důvodu rizikové. 

Nákladné jsou úplné kontroly, kdy se kontrolují všechny předměty kontroly, naopak 

hospodárnější jsou kontroly neúplné, které můžeme dále rozdělit do dvou skupin, a to 

na kontroly náhodné a na kontroly statické. Kontroly náhodné jsou charakteristické 

tím, že rozsah, způsob výběru ani rozhodné kritérium nejsou dány, vše závisí na 

uvážení kontrolora. Naopak kontrola statická se vyznačuje daným rozsahem, 

způsobem výběru i rozhodným kritériem pro vyslovení soudu o kontrolovaném 

objektu. 

Časový charakter kontroly s ohledem na vývoj prověřované reality rozděluje kontrolu 

na předběžnou, průběžnou a následnou. 

Předběžná kontrola je zaměřena na ověření toho, zda všechny elementy nutné 

k žádoucímu průběhu určitého procesu či činnosti odpovídají určeným specifikacím. 

Cílem průběžné kontroly je prověření, zda průběh činnosti je v souladu se záměry. 

Kontrola se v tomto případě týká procesů, které právě probíhají. Na základě této 

kontroly mohou být prováděna korigující opatření. 

Následná kontrola se zaměřuje na ověření toho, zda bylo dosaženo požadovaných 

výsledků. V případě, že žádoucích výsledků nebylo dosaženo, je třeba přijmout 

korigující opatření nebo nové rozhodnutí. Nápravná opatření budou však nákladnější 

než při zjištění nedostatků v případě průběžné kontroly. (Veber, 2000) 

Přístupy a metody 

Při odpovědi na otázku „jak“ lze najít různé možnosti. Jsou jimi běžná vnitřní 

kontrola, interní audit, externí audit, controlling a automatická kontrola. 

Běžná vnitřní kontrola představuje proces, který je realizovaný statutárními orgány 

firmy. Nemá pevný metodický postup, může jít i o kontrolu realizovanou mimoděk při 

procházení určitým pracovištěm. 

Audit představuje nestranné ověření určité skutečnosti, funkce útvaru z hlediska 

procesů, které vedou k jejich realizaci, i z hlediska výsledků. 



27 
 

Externí audit provádějí autorizovaní externí pracovníci nebo firmy. O výsledku je 

podávána objektivní zpráva. 

Interní audit je nezávislé hodnocení činností uvnitř organizace a provádějí ho 

zaměstnanci, kteří jsou k tomu vyškoleni. Zaměřuje se na správnost dokumentace, 

spolehlivost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, efektivnost využívání 

zdrojů, dosahování výsledků a odhalování nedostatků. (Veber, 2000) 

K internímu auditu patří: 

- finanční audit (interní audit finančních a účetních výkazů), 

- operativní audit (audit organizace, audit komunikačních a informačních systémů), 

- audit managementu (audit výkonů managementu ve vztahu k zadaným cílům).  

Na rozdíl od auditorů se kontroloři na provedení kontroly daných skutečností podílejí 

nepřímo jako nadřízení nebo přímo (v případě sebekontroly). (Wöhe & Kislingerová, 

2007) 

Typickým rysem interních auditů je prověřování průběhu procesů, a to především 

z hlediska dodržování stanovených postupů, tj. obecných předpisů, podnikových 

směrnic, instrukcí apod. v souladu s principy procesového řízení těžiště auditových 

aktivit je zaměřeno na správnost procesu.  

Vychází se přitom ze závěru, že bude-li proces správný, lze předpokládat i správné 

výsledky na výstupu z procesu.  

Vnitřními audity se ve firmě udržuje disciplína, dodržování stanovených předpisů, 

ovšem nevylučuje se operativní reagování na případné nedostatky zjištěné při auditu. 

Se závěry auditu v podobě auditorské zprávy by měl být seznámen jednak vedoucí, do 

jehož kompetence prověřovaný proces spadá, jednak jeho nadřízený. Od vedoucího se 

očekává, že na zjištěné nedostatky vypracuje nápravná opatření, o jejichž podobě        

a realizaci informuje nadřízeného. 

Nejznámější sféra aplikace auditu je v oblasti účetní a daňové, kdy dochází 

k ověřování správnosti a úplnosti účtování, potvrzení věrohodnosti vykázaných 

výsledků, popř. správnosti splácení daňových povinností. 
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Další oblastí rozšiřování interních auditu je sféra zabezpečování jakosti, kde cílem je 

ověřit správnost všech podnikových činností (vývojových, obchodních, zásobovacích, 

výrobních, skladových atd.), ovlivňujících jakost produkce či služeb. 

Obdobný účel mají plnit i ekologické audity. Jejich realizace má posílit jistotu 

managementu, popř. i odběratelů, že všechny podnikové aktivity jsou realizovány tak, 

že nepovedou k nežádoucím důsledkům na životní prostředí. 

Controlling je v řadě organizací formován jako součást řídicího systému. Jeho úlohou 

je poskytovat managementu (zpravidla vrcholovému) vhodné informace sloužící ke 

koordinaci, ovlivňování a usměrňování organizačních aktivit. Controlling je zaměřen 

na vyhodnocování stavu plnění organizačních záměrů. Na základě zjištění 

vycházejících ze vztahu mezi plánem a skutečností se vytváří reálný obraz o stavu 

kontrolovaného objektu ve stanovených časových okamžicích. Určují se odchylky od 

požadovaného stavu, a přijímají se korigující opatření. Předmětem zájmu jsou 

ekonomické ukazatele plánu či rozpočty, časové aspekty, tzn. dodržování termínů, 

správné věcné plnění a dodržování kvality. (Veber, 2000) 

Wöhe a Kislingerová controllingem rozumějí všechna opatření, která slouží k tomu, 

aby plánování, kontrola, organizování personální řízení a informační management 

byly koordinovány tak, aby bylo maximálně dosaženo organizačních cílů. 

2.7.2 Formování vnitřního kontrolního systému 

Univerzální model vnitřního kontrolního systému organizace není nikde vymezen. 

Zaměření, charakter a četnost kontrolních aktivit se v různých organizacích liší. 

Několik obecných doporučení pro koncipování či zdokonalování kontrolních systémů 

hovoří o tom, že kontrolní systém je součástí systému řízení organizace, musí 

korespondovat s uplatněnými přístupy řízení, řídícími záměry, zavedenými 

komunikačními prostředky apod. Kontrolní systém proto nelze koncipovat jako souhrn 

dílčích kontrolních aktivit. Důraz musí být kladen na provázanost jednotlivých kontrol 

a eliminaci duplicit. 

Na úrovni vlastnických a správních orgánů organizace by měl kontrolní systém 

organizace signalizovat všechny významné případy, kdy hrozí potíže (finanční, 

ekonomické, ekologické, sociální), které mohou ohrozit stabilitu organizace či její 

existenci. Dále musí kontrolní systém upozorňovat na případy, které mohou ohrozit 
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image produktu nebo celé organizace. V neposlední řadě směřovat těžiště kontrolních 

aktivit do oblasti plnění strategických záměrů rozvoje organizace a jejích plánovaných 

cílů. 

Na úrovni výkonného managementu organizace je těžiště kontrolního systému 

obvykle spatřováno v následné kontrole. Menší důraz bývá kladen na průběžnou 

kontrolu, i když mnohé počítačové informační systémy umožňují prakticky průběžně 

informovat o základních ekonomických veličinách (např. denní výroba, prodej, změna 

stavu zásob, vývoj pohledávek či závazků). Ještě menší důraz je věnován předběžné 

kontrole (např. zajištění zdrojů či provozních podmínek). 

Za formování a funkci účinného kontrolního systému nese vždy odpovědnost 

vrcholové vedení firmy, které by mělo vytvořit podmínky, které omezují vznik 

příležitostí k podvodům, zpronevěrám či korupci. Dále zabezpečit fungující vnitřní 

kontrolní systém vytvořením samostatného kontrolního útvaru vnitřní kontroly 

(zejména ve větších organizacích), nebo alespoň zavedení systému interních kontrol 

prováděných vyškolenými kontrolory. Uplatňovaný styl řízení musí vést všechny 

pracovníky k odpovědnému přístupu k vlastním činnostem. Neměli by spoléhat, že 

kontrolní činnost všechny případné nedostatky odstraní. 

Při stanovování podoby kontrolního systému je třeba se vyvarovat následujících chyb: 

- absenci kontroly – skutečnost, že kontrola není prováděna, nebo je prováděna jen 

v nepatrné míře, může vést k preferování individuálních zájmů, k podvodům         

a defraudacím; 

- nízké autoritě kontroly – tento stav často pramení z omezené palety postihů, které 

mohou kontrolní orgány uplatnit v případě zjištění neshody; 

- nadměrné kontrole – častá či detailní kontrola nemusí být efektivní. U pracovníků 

může vést k přesvědčení, že se jim příliš nedůvěřuje; 

- nepřesné kontrole – závěry jsou získávány na základě okrajových zjištění nebo 

naopak zjištěné extrémní skutečnosti jsou otupeny zprůměrňováním; 

- subjektivní kontrole – kontrolní verdikt závisí na stanovisku kontrolujícího, 

neopírá se o žádné kritérium; 
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- nesrozumitelným závěrům – zjištěné skutečnosti jsou nepřesně interpretovány, 

popis neshody je nejasný, není uvedeno vůči čemu, jakému kritériu je neshoda 

určena; 

- formálnost kontroly – kontrolovaným připadá, že jde o kontrolu pro kontrolu, nebo 

je důraz kladen pouze na formální aspekty, nebo se používají obecné postupy 

kontroly, aniž by se přihlíželo k charakteristickým zvláštnostem kontrolovaného 

objektu. (Veber, 2000)                                                                            
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3 Výzkumná část 

 

3.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem práce je zjistit postoj vedoucích školních jídelen v okrese Benešov k provádění 

kontrolní činnosti. Tato práce má představit obraz vykonávané kontrolní činnosti ve 

školních jídelnách s ohledem na právní subjektivitu a ukázat možnost, jak zlepšit a 

zefektivnit kontrolní činnost v zařízeních školního stravování. 

3.2 Základní a výběrový soubor 

Základním souborem jsou všechna zařízení školního stravování v benešovském okrese 

zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Výběrový soubor pak tvoří vedoucí 

školních jídelen a jejich nejbližší nižší manažeři první linie, obvykle provozní školních 

jídelen, popřípadě hlavní kuchařky. Na tuto cílovou skupinu jsem se zaměřila proto, že 

je možné jasně definovat uživatele výzkumu a pracovní podmínky jsou z hlediska 

kontrolní činnosti srovnatelné. 

3.3 Metoda sběru dat 

Informace o současné situaci byly zjišťovány dotazníkovým šetřením, jehož nástrojem 

byl elektronický dotazník. 

Kontakt s respondenty probíhal telefonicky. Následné rozeslání dotazníků probíhalo     

e-mailem s průvodním dopisem. 

3.4 Pilotní ověření dotazníku 

Na předvýzkumu se podílely čtyři kolegyně ze studia a tři vedoucí školních jídelen se 

samostatnou právní subjektivitou. Na základě jejich připomínek byly v dotazníku 

upraveny 3 položky, které respondenti označili jako nesrozumitelné. 

3.5 Popis dotazníku 

V úvodní části dotazníku jsou pojmenované identifikátory. Zde je zjišťována právní 

forma školní jídelny a základní charakteristika (jako je odborná zkušenost vedoucích 

školních jídelen, délka řídící a odborné  praxe, kapacitní velikost zařízení školního 

stravování a denní počet vařených jídel). Právě právní forma školních jídelen rozdělí 

respondenty na skupiny pro potřebnou komparaci. 
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V další části dotazníku bude zkoumán smysl kontroly, předmět kontroly, preference 

kontroly, subjekt kontroly, četnost kontrol a sebekontrola a její důležitost. 

3.6 Charakteristika výzkumného vzorku 

Šetření bylo provedeno v zařízeních školního stravování v měsíci lednu až březnu 2012. 

Bylo zaměřeno na vedoucí pracovníky školních jídelen v okrese Benešov a jejich 

nejbližší nižší vedoucí pracovníky, kterými jsou provozní školních jídelen, popřípadě 

hlavní kuchařky. 

Do celkového počtu 59 školních jídelen zapsaných do rejstříku škol a školských 

zařízení v okrese Benešov jsem zaslala pouze 108 dotazníků, protože některá zařízení 

školního stravování mají jednu vedoucí pro dvě školní jídelny. Jedná se o 5 provozoven 

stejného zařízení školního stravování s právní subjektivitou. 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků 

Počet odeslaných dotazníků Počet vrácených dotazníků % 

108 64 59.25 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lepší orientaci mezi pojmy je ve výsledcích používán pojem vedoucí pracovník 

školní jídelny nebo vedoucí školního stravování, který zahrnuje ředitelky (školních 

jídelen s právní subjektivitou), vedoucí (školních jídelen, které jsou součástí 

mateřských, základních a středních škol), provozní a hlavní kuchařky. 

 

3.7 Identifikátory 

Identifikátory jsou zpracovány pro souhrnnou představu struktury respondentů. 

Tabulka 2: Určení respondentů podle právní subjektivity 

Respondenti podle právní subjektivity Počet respondentů % 

Školní jídelny se samostatnou právní subjektivitou 20 31 

Školní jídelny, které jsou součástí mateřských, základních a středních škol 44 69 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

69 % respondentů pochází ze školních jídelen, které jsou součástí mateřských, 

základních nebo středních škol a 31 % respondentů jsou vedoucí školních jídelen 

s právní subjektivitou. 
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Tabulka 3: Charakteristika respondentů podle délky praxe 

 

Délka praxe 

 

Počet respondentů 

 

% 

 

Zařízení s právní 

subjektivitou 

Zařízení 

spadající pod 

MŠ, ZŠ, SŠ 

Méně než rok 1 2 % 1 0 

1 – 3 roky 7 11 % 1 6 

4 – 5 let 4 6 % 1 3 

6 – 10 let 9 14 % 2 7 

10 – 19 let 18 27 % 9 9 

20 – 29 let 22 35 % 4 18 

30 a více let 3 5 % 2 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

27 % respondentů má délku praxe ve školním stravování ve smyslu odborné 

zkušenosti v rozmezí 10 až 19 let,  

35 % respondentů uvádí délku praxe ve školním stravování v rozmezí 20 až 29 let.  

 

Tabulka 4: Charakteristika respondentů podle řídící zkušenosti 

 

Délka řídící zkušenosti 

 

Počet respondentů 

 

% 

 

Zařízení s právní 

subjektivitou 

Zařízení 

spadající pod 

MŠ, ZŠ, SŠ 

Méně než rok 1 2 % 1 0 

1 – 3 roky 8 12 % 1 7 

4 – 5 let 5 8 % 1 4 

6 – 10 let 8 12 % 2 6 

10 – 19 let 18 28 % 9 9 

20 – 29 let 21 33 % 4 17 

30 a více let 3 5 % 2 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

33% respondentů má délku řídící zkušenosti v rozmezí 20 – 29 let. 

28% respondentů má délku řídící zkušenosti v rozmezí 10 – 19 let. 

 

Nejvíce dotázaných vedoucích pracovníků má délku praxe ve školním stravování,        

i délku řídící zkušenosti v rozmezí 10 – 19 let a 20 – 29 let. Z toho usuzuji, že oslovení 

respondenti jsou zkušení vedoucí školních jídelen, což je pro tento výzkum výhodou. 
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Tabulka 5: Charakteristika respondentů podle stavebně technické kapacity zařízení 

Velikost školních jídelen podle maximálního možného počtu přihlášených strávníků 

Počet schválených strávníků Počet respondentů % Zařízení 

s právní 

subjektivitou 

Zařízení 

spadající pod 

MŠ, ZŠ, SŠ 

Do 100 strávníků 23 36 % 0 23 

200 strávníků 13 21 % 0 13 

300 strávníků 6 9 % 0 6 

400 strávníků 5 8 % 3 2 

500 strávníků 6 9 % 6 0 

600 strávníků 2 3 % 2 0 

700 strávníků 2 3 % 2 0 

800 strávníků 4 6 % 4 0 

1000 strávníků 1 2 % 1 0 

1500 strávníků 2 3 % 2 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejpočetněji zastoupenou skupinu oslovených respondentů podle schválené stavebně 

technické kapacity stravovaných dětí, žáků a studentů v benešovském okrese tvoří     

23 pracovníků ze zařízení školního stravování s maximální kapacitou do 100 

stravovaných strávníků. Tato tabulka ukazuje, že respondenti, kteří zařadili své školní 

jídelny mezi zařízení s nižší stavebně technickou kapacitou, bývají zaměstnaní 

v organizacích, které jsou součástí mateřských, základních a středních škol. Naopak 

zařízení školního stravování se schválenou stavebně technickou kapacitou vyšší než 

500 strávníků, jsou výhradně zaměstnanci školních jídelen s právní subjektivitou. 
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Tabulka 6: Charakteristika respondentů podle druhu vařených jídel 

 

Počet denně vařených druhů 

jídel 

 

Počet 

respon-

dentů 

 

% 

Zařízení 

s právní 

subjekti-

vitou 

Zařízení 

spadající 

pod MŠ, 

ZŠ, SŠ 

Velikost zařízení podle 

stavebně technické kapacity 

Počet respondentů/ velikost 

zařízení 

 

Jeden druh 

 

36 

 

56 % 

 

0 

 

36 

19 / 100 strávníků,                        

11 / 200 strávníků, 

4 / 300 strávníků, 

2 / 400 strávníků. 

 

1 – 2 druhy jídel 

 

7 

 

11 % 

 

1 

 

6 

4 / 100 strávníků, 

1 / 200 strávníků, 

1 / 300 strávníků, 

1 / 800 strávníků. 

 

2 druhy jídel 

 

14 

 

22 % 

 

13 

 

1 

1 / 200 strávníků, 

3 / 400 strávníků, 

5 / 500 strávníků, 

2 / 600 strávníků, 

2 / 700 strávníků, 

1 /1000 strávníků. 

 

2 – 3 druhy jídel 

 

6 

 

9 % 

 

5 

 

1 

1 / 300 strávníků, 

1 / 500 strávníků, 

3 / 800 strávníků, 

1 / 1500 strávníků. 

3 druhy jídel 0 0 % 0 0 0 

4 a více druhů jídel 1 2 % 1 0 1/1500 strávníků. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledku šetření je patrné, že ve školních jídelnách v benešovském okrese stále 

převažuje poskytování jednoho druhu jídla. Management školních jídelen by měl 

zvážit, kolik druhů vařených jídel strávníkům nabídne. 

Z této tabulky dále vyplývá, že počet připravovaných jídel souvisí se 

schváleným kapacitním počtem stravovaných osob. Čím menší je zařízení školního 

stravování (se schválenou provozně technickou kapacitou do 100 strávníků), tím  

menší je možnost výběru z více druhů připravovaných jídel. A naopak. Čím je   

zařízení školního stravování kapacitně větší, tím je větší možnost výběru alespoň ze 

dvou připravovaných jídel. 
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Tabulka 7: Charakteristika respondentů podle způsobu výdeje obědů 

Způsob výdeje obědů Počet respondentů % 

Objednávkový systém 62 97 % 

Bezobjednávkový systém 2 3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z následující charakteristiky je zřejmé, že převážná většina školních jídelen poskytuje 

stravu strávníkům na základě řádné objednávky, a lze jen usuzovat, že zbývající          

3 procenta respondentů vydávají připravenou stravu bezobjednávkovým způsobem. 

Předpokládám, že se jedná o zařízení školního stravování s právní subjektivitou, 

poskytující stravu maximálnímu počtu stravovaných s nejvyšším počtem druhů 

vařených jídel.  

 

3.8 Výsledky dotazníkového šetření 

Cílem první otázky bylo zjistit, zda školní jídelny zpracovávají či nezpracovávají plány 

vnitřních kontrol. 

Tabulka 8: Plány kontrolní činnosti 

Máte vypracovaný plán vnitřních kontrol? Právní subjektivita oslovených respondentů 

NE – 21 respondentů 

33 % 

17 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ - 39 % 

4 respondenti ze ŠJ s právní subjektivitou – 20 % 

ANO – 43 respondentů 

67 % 

27 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ - 61 % 

16 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou - 80 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky průzkumu ukazují, že 67 % dotázaných vedoucích školního stravování 

v okrese Benešov zpracovává plány kontrolních činností:  

61 % respondentů přitom pochází ze zařízení školního stravování, které jsou součástí 

mateřských, základních nebo středních škol a  

80 % respondentů je ze školních jídelen s právní subjektivitou. 

Třetina vedoucích školního stravování vůbec plány kontrolních činností nezpracovává, 

tj. 20 % vedoucích ŠJ s právní subjektivitou a 39 % vedoucích ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ nebo SŠ.  
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3.8.1 Účel kontroly 

V dotazníku jsem zjišťovala smysl kontroly. Vedoucím školních jídelen bylo 

nabídnuto 5 možností odpovědí, a měli hodnotově obodovat, která z nabídnutých 

možností je pro ně nejvýznamnější (5 bodů – nejvyšší důležitost). 

Tabulka 9: Účel kontroly 

 

Proč kontrolujete? 

Celkem odpovědí 

Body/ počet 

respondentů 

Školní jídelny s právní 

subjektivitou 

Body / počet 

respondentů 

ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ nebo SŠ 

Body / počet 

respondentů 

 

Proto, aby byl zjištěn skutečný stav 

1 bod / 18                   

2 body / 12                  

3 body / 13                

4 body / 11                

5 bodů / 10 

1 bod / 4                      

2 body / 4                    

3 body / 5                    

4 body / 3                       

5 bodů / 4 

1 bod / 14                     

2 body / 8                     

3 body / 8                     

4 body / 8                     

5 bodů / 6 

Proto, aby bylo prevencí zamezeno nežádoucím 

stavům 

(eliminace rizika) 

1 bod / 4              

2 body / 17                 

3 body / 19                   

4 body / 12                   

5 bodů / 12 

1 bod / 3                      

2 body / 3                     

3 body / 5                    

4 body / 6                     

5 bodů / 3 

1 bod / 1                       

2 body / 14                   

3 body / 14                   

4 body / 6                     

5 bodů / 9 

 

Proto, aby na základě kontroly byly činěny 

zásahy, které zamezují vzniku nežádoucích 

situací 

1 bod / 11            

2 body / 7            

3 body / 14                

4 body / 18                 

5 bodů / 14 

1 bod / 1                      

2 body / 2                    

3 body / 5                     

4 body / 7                    

5 bodů / 5 

1 bod / 10                     

2 body / 5                     

3 body / 9                     

4 body / 11                   

5 bodů / 9 

 

Proto, aby byla poskytnuta zpětná vazba 

1 bod / 12           

2 body / 13         

3 body / 15                  

4 body / 15                 

5 bodů / 9 

1 bod / 5                       

2 body / 5                    

3 body / 5                       

4 body / 3                    

5 bodů / 2 

1 bod / 7                       

2 body / 8                     

3 body / 10                      

4 body / 12                    

5 bodů / 7 

 

Proto, aby byla získána jistota, že bude dosaženo 

stanovených cílů 

1 bod / 18           

2 body / 14               

3 body / 3                    

4 body / 10                      

5 bodů / 19 

1 bod / 6                                  

2 body / 5                               

3 body / 0                                  

4 body / 3                    

5 bodů / 6 

1 bod / 12                             

2 body / 9                                

3 body / 3                               

4 body / 7                               

5 bodů / 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Údaje z tabulky ukazují, že vedoucí ŠJ s právní subjektivitou vidí smysl kontroly 

v tomto pořadí: 

1. funkce eliminační, 

2. dosažení stanovených cílů, 

3. funkce preventivní, 

4. funkce inspekční, 

5. zpětná vazba. 
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Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ označili toto pořadí: 

1. funkce eliminační, 

2. zpětná vazba, 

3. dosažení stanovených cílů, 

4. funkce preventivní, 

5. funkce inspekční. 

 

Obě posuzované skupiny vidí největší smysl ve funkci eliminační. Vedoucí školních 

jídelen kontrolou zamezují vzniku nežádoucích situací. V tomto případě kontrola 

působí jako síto, přes které nemohou být propuštěny vadné výrobky.   

 Management školních jídelen chce kontrolou získat jistotu, že bude dosaženo 

stanovených cílů. Tyto cíle jsou jim jasné. Jedná se obvykle o poskytování vyvážené a 

rozmanité stravy a získání vyššího počtu strávníků školního stravování. Proto kontrole 

těchto obecně známých cílů na žebříčku priority přiřadili druhé a třetí místo.  

Smysl zpětné vazby není viděn tak jednoznačně. Vedoucí zaměstnanci ze zařízení 

školního stravování, které je součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ,  již pochopili, že kontrola 

nemá být zaměřena jen na pouhé odhalování nedostatků a následné zjišťování 

podvodů. 

 

Tabulka 10: Zpětná vazba 

Přinesla vám zpětná vazba jako výsledek kontroly 

nějakou změnu? 

Právní subjektivita oslovených respondentů 

 

NE – 32 respondentů 

50% 

22 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ – 69 % 

10 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou – 31 % 

 

ANO – 32 respondentů 

50% 

22 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ – 69 % 

10 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou – 31 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Smysl kontroly se v průběhu let rozšiřuje a stále více se klade důraz na posílení zpětné 

vazby. 50 % vedoucích pracovníků ze školního stravování z okresu Benešov již zpětnou 

vazbu využilo a poučilo se ze získaných informací.  

  

50 % respondentů ze zařízení školního stravování, které je součástí MŠ, ZŠ a SŠ uvádí, 

že jim zpětná vazba přinesla tyto změny: zavedení BIO dnů a zapojení se do projektu 

BIO potraviny do škol, zařazení do jídelníčku méně známé potraviny (kuskus a bulgur), 

rozšíření nabídky (saláty), zavedení bufetu v areálu školy, zpestření jídelníčku (ve 

formě přípravy dopoledních svačin pro žáky a studenty), spokojenější strávníky, 

vylepšení vztahů v pracovní skupině, ale také výměnu celého kolektivu.  

50% respondentů ze školních jídelen s právní subjektivitou dodává, že jim zpětná vazba 

přinesla následující změny: přípravu dvou druhů jídel, zpestření jídelníčku, rozvoz 

stravy strávníkům (firmám), příliv nových strávníků, nákup modernějšího vybavení 

kuchyně a vytvoření modernějšího zázemí pro zaměstnance. 
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Tabulka 11: Oblast přínosu změny na základě zpětné vazby 

Ve které oblasti vám 

zpětná vazba přinesla 

změnu? 

Celkem odpovědí 

Body/ počet respondentů 

Školní jídelny s právní 

subjektivitou             

Body / počet respondentů 

ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ nebo SŠ        

Body / počet respondentů 

Ekonomická oblast 1 bod / 5                            

2 body / 5                          

3 body / 20                        

4 body / 13                        

5 bodů / 11 

Bez odpovědi/10 

1 bod / 1                           

2 body / 1                        

3 body / 4                        

4 body / 6                        

5 bodů / 5 

Bez odpovědi/3 

1 bod / 4                           

2 body / 4                         

3 body / 16                       

4 body / 7                         

5 bodů / 6 

Bez odpovědi/7 

Provozní oblast 1 bod / 7                            

2 body / 27                         

3 body / 10                        

4 body / 4                          

5 bodů / 6 

Bez odpovědi/10 

1 bod / 1                          

2 body / 8                                

3 body / 5                        

4 body / 0                        

5 bodů / 3 

Bez odpovědi/3 

1 bod / 6                           

2 body / 19                       

3 body / 5                         

4 body / 4                         

5 bodů / 3 

Bez odpovědi/7 

Oblast hygieny 1 bod / 19                            

2 body / 12                        

3 body / 12                        

4 body / 7                          

5 bodů / 4 

Bez odpovědi/10 

1 bod / 4                          

2 body / 4                          

3 body / 5                        

4 body / 3                        

5 bodů / 1 

Bez odpovědi/3 

1 bod / 15                          

2 body / 8                              

3 body / 7                         

4 body / 4                           

5 bodů / 3 

Bez odpovědi/7 

Spokojenost zákazníků 1 bod / 2                               

2 body / 5                          

3 body / 4                          

4 body / 19                        

5 bodů / 24 

Bez odpovědi/10 

1 bod / 1                          

2 body / 2                         

3 body / 1                        

4 body / 8                        

5 bodů / 5 

Bez odpovědi/3 

1 bod / 1                           

2 body / 3                         

3 body / 3                         

4 body / 8                         

5 bodů / 19 

Bez odpovědi/7 

Vztahy na pracovišti 1 bod / 21                               

2 body / 5                               

3 body / 8                               

4 body / 11                             

5 bodů / 9 

Bez odpovědi/10 

1 bod / 10                             

2 body / 2                             

3 body / 2                             

4 body / 0                             

5 bodů / 3 

Bez odpovědi/3 

1 bod / 11                              

2 body / 3                              

3 body / 6                              

4 body / 11                            

5 bodů / 6 

Bez odpovědi/7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedoucí pracovníci školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ vidí změny, které 

jim přinesla zpětná vazba v těchto oblastech a v tomto pořadí: 

1. oblast spokojenosti zákazníků, 

2. ekonomická oblast, 

3. oblast vztahů na pracovišti, 

4. provozní oblast, 

5. oblast hygieny. 
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Změny, které byly na základě zpětné vazby provedeny (zavedení BIO dnů, rozšíření 

nabídky o saláty a zavedení bufetu v areálu školy) nejvíce ovlivnily oblast spokojenosti 

zákazníků a ekonomickou oblast. 

Domnívám se, že spokojenost zákazníků a ekonomický přínos posílili uváděné dobré 

vztahy ve skupině. 

Vedoucí pracovníci školních jídelen s právní subjektivitou uvádějí největší změny 

v těchto oblastech:  

1. oblast spokojenosti zákazníků,  

2. ekonomická oblast, 

3. provozní oblast,  

4. oblast hygieny, 

5. oblast vztahů na pracovišti.  

Oblast spokojenosti zákazníků byla výrazně ovlivněna přípravou dvou druhů jídel, 

zpestřením jídelníčku a rozvozem stravy organizacím.  Ekonomická oblast byla 

ovlivněna přílivem nových strávníků. Ačkoliv vedoucí školních jídelen s právní 

subjektivitou uvádějí, že díky informacím ze zpětné vazby byly kuchyně vybaveny 

modernějšími stroji a vybavením, provozní oblast to zásadně neovlivnilo. 
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Tabulka 12: Poskytování informací o zpětné vazbě 

Jakou formou poskytujete informace 

podřízeným o zpětné vazbě? 

Právní subjektivita oslovených 

respondentů 

nejčastěji obvykle občas zřídka 

 

 

Individuální forma 

 

 

40 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

4 respondenti neodpovídali 

20 

50% 

18 

45% 

2 

5% 

0 

0% 

20 respondenti ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

6 

30% 

11 

55% 

2 

10% 

1 

5% 

 

 

Na poradě 

40 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

4 respondenti neodpovídali 

16 

40% 

15 

37% 

6 

15% 

3 

8% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

11 

55% 

3 

15% 

2 

10% 

4 

20% 

 

 

Formou písemné zprávy 

40 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

4 respondenti neodpovídali 

2 

5% 

2 

5% 

2 

5% 

34 

85% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

% 

1 

5% 

4 

20% 

15 

75% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vedoucí pracovníci školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ nejčastěji 

předávají informace o zpětné vazbě individuální formou, popřípadě na poradách. 

Zřídka je využívána forma písemné zprávy.  

Vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou upřednostňují předávání informací na 

poradách.  Z charakteristiky respondentů je zřejmé, že samostatné právní subjekty jsou 

výhradně zařízení školního stravování se schválenou kapacitou 500 stravovaných osob 

a vyšší. Jde tedy o velké stravovací provozy s větším počtem zaměstnanců, kterým 

vedoucí poskytují v rámci úspory času informace o zpětné vazbě hromadně.  

Předávání informací individuální formou je využívána méně, forma písemné zprávy 

zřídka. 

 

Úkolem managementu je sledování moderních trendů i v oblasti kontroly, proto by 

kontroly neměly být zaměřovány jen na odhalování nedostatků, zabraňování okrádání 
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či jiným ztrátám. Vedoucí pracovníci školních jídelen by se měli zaměřit na okruh 

kontrol, který prověřuje funkci systému, že probíhá žádoucím způsobem (bez 

nedostatků) a více k tomu využít zpětnou vazbu. 
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3.8.2 Předmět kontroly 

Předmět kontroly odhaluje rizika a identifikuje oblasti, které je potřeba kontrolovat se 

zvýšeným úsilím. 

Tabulka 13: Zaměření kontrolní činnosti (oblast) 

Kontrola je činnost v mé 

praxi zaměřená především? 

Právní subjektivita 

oslovených respondentů 

nejčastěji obvykle občas zřídka nikdy 

Na ekonomickou stránku věci 

(finanční hospodaření) 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

20 

45% 

18 

41% 

3 

7% 

3 

7% 

0 

0% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

8 

40% 

11 

55% 

1 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

Na dodržování právních 

předpisů 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

19 

43% 

10 

23% 

10 

23% 

5 

11% 

0 

0% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

11 

55% 

3 

15% 

5 

25% 

1 

5% 

0 

0% 

Na dodržování hygienických 

předpisů 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

36 

82% 

7 

16% 

0 

0% 

1 

2% 

0 

0% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

16 

80% 

2 

10% 

2 

10% 

0 

0% 

0 

0% 

Na dodržování mnou 

vydaných nařízení 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

5 

11% 

28 

64% 

7 

16% 

4 

9% 

0 

0% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

5 

25% 

10 

50% 

5 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

Na prověřování probíhajících 

aktivit (práce) bez problémů 

a nedostatků 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

6 

14% 

20 

45% 

16 

36% 

2 

5% 

0 

0% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

5 

25% 

9 

45% 

5 

25% 

1 

5% 

0 

0% 

Na odhalování dílčích 

nedostatků (např. 

inventarizace zásob, majetku) 

44 respondentů ze ŠJ, 

které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

8 

18% 

12 

27% 

16 

36% 

7 

16% 

1 

3% 

20 respondentů ze ŠJ 

s právní subjektivitou 

3 

15% 

5 

25% 

10 

50% 

1 

5% 

1 

5% 

 Zdroj: Vlastní zpracování 



45 
 

Vedoucí zaměstnanci školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ nejčastěji 

zaměřují svou kontrolní činnost na dodržování ekonomických, hygienických a 

právních norem a předpisů. Dále obvykle kontrolují probíhající aktivity, aby činnosti 

podřízených byly bezproblémové a bez nedostatků a udávají, že jen občas kontrolují 

dílčí nedostatky (jako je například inventarizace zásob a majetku). Tuto činnost 

nejčastěji delegují na nižší stupeň řízení. (Tabulka 17: Delegování kontroly na nižší 

stupeň řízení). 

Vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou se nejčastěji zaměřují na dodržování 

právních a hygienických předpisů, obvykle pak kontrolují oblast ekonomickou, a 

oblast, která prověřuje probíhající aktivity. Na oblast inventarizace zásob a majetku se 

zaměřují jen občas. 

Zajímavým zjištěním však je, že vedoucí všech školních jídelen obvykle kontrolují 

splnění vlastních vydaných nařízení. Můj předpoklad vychází z toho, že existuje jen 

málo vedoucích školního v stravování, kteří důvěřují zaměstnancům, že splní jejich 

nařízení.  
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Tabulka 14: Zaměření kontroly (aspekty) 

Co nejčastěji kontrolujete? Právní subjektivita oslovených 

respondentů 

nejčastěji obvykle občas zřídka 

Kvantitativní aspekty 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

14    

32%  

19   

43% 

11 

25% 

0   

0% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

7      

35% 

3     

15% 

8   

40% 

2 

10% 

Ekonomické aspekty 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

 28   

64% 

10   

23%  

5  

11% 

1   

2% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

12    

60% 

7     

35% 

1    

5% 

0   

0% 

Kvalitativní aspekty 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

21    

48% 

20   

45% 

3    

7% 

0   

0% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

11    

55% 

6     

30% 

3   

15% 

0   

0% 

Časové aspekty 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

7 

16% 

23 

52% 

10 

23% 

4 

9% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

7 

35% 

5 

25% 

7 

35% 

1 

5% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

64 % vedoucích pracovníků ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ, zaměřuje svou 

kontrolní činnost na aspekty ekonomické, které bývají vyjádřeny v peněžních 

jednotkách. Nejčastějším kontrolovaným aspektem je hospodárnost při přípravě 

stravy. Druhý nejčastěji uváděný aspekt, který označilo 48 % respondentů této 

posuzované skupiny, je kvalita.  

Vedoucí zaměstnanci školních jídelen s právní subjektivitou také nejčastěji kontrolují 

ekonomické a kvalitativní aspekty. 

Současné ekonomické prostředí je natolik ekonomicky náročné, že nestačí řídit a 

následně kontrolovat pouze na základě ekonomických kritérií, ale je třeba respektovat 

i kvantitativní a časová hlediska. 

Výzkum ukazuje, že včasná distribuce, kvalita podané stravy, hospodárnost připravené 

stravy a spokojenost strávníků jsou nejdůležitějším předmětem kontroly vedoucích 

pracovníků všech dotázaných školních jídelen. 
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Na doplňkovou otázku, proč právě uvedené aspekty nejčastěji kontrolujete, uvádějí 

vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou: 

Abychom neztratili strávníky, kvalita odevzdané práce je největší vizitkou každé 

organizace, cílem je spokojenost zákazníka, ekonomika, včasné informace o 

hospodaření organizace a přehled o údajích ve spotřebním koši. 

Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ upozorňují na 

dodržování předpisů a vyhlášek, na hospodárnost a na kvalitu odvedené práce. 

 

Tabulka 15: Zaměření kontrolního úsilí (aktivity) 

Na co zaměřujete zvýšené 

kontrolní úsilí? 

Právní subjektivita oslovených respondentů nejčastěji obvykle občas zřídka 

Aktivity vynutitelné 

příslušnými ekonomickými a 

právními nástroji 

  

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

28 

64%  

13 

 29% 

2 

5% 

1 

2% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 10 

50% 

4 

20% 

2 

10% 

4 

20% 

Aktivity, u kterých se 

vyskytovaly v minulosti časté 

problémy 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

 7 

16% 

26 

59%  

11 

 25% 

0 

 0% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 5 

25% 

10 

50% 

5 

25% 

0 

0% 

Aktivity, které se následně 

nedají napravit 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

6 

13% 

22 

50% 

13 

30% 

3 

7% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 4 

20% 

7 

35% 

8 

40% 

1 

5% 

Nové aktivity 44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, 

ZŠ a SŠ 

9 

20% 

17 

39% 

12 

27% 

6 

14% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 8 

40% 

8 

40% 

2 

10% 

2 

10% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

64 % vedoucích pracovníků školních jídelen, které jsou součástí mateřských, 

základních a středních škol a 50 % vedoucích školních jídelen s právní subjektivitou 

se nejčastěji zaměřuje na regulované elementy, tedy na aktivity, které jsou vynutitelné 
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ekonomickými či právními nástroji. Proto je pochopitelné, že tyto požadavky pro 

management školních jídelen představují prioritu z pohledu kontroly.  

Vedoucí ŠJ se obvykle zabývají aktivitami, se kterými byly v minulosti časté 

problémy, a nezapomínají na aktivity, které se následně nedají napravit, protože 

znehodnocení připravovaného pokrmu přináší ekonomické důsledky celé organizaci.  

U nových aktivit je vyšší potencionální riziko vzniku. Tyto aktivity mohou 

představovat ve školním stravování: zavedení nové receptury (následně nového 

pokrmu), nákup nových potravin (bulgur, kuskus), zavedení nové technologie vaření 

(konvektomat) a uvedení nového zaměstnance do pracovní činnosti. 

Názory vedoucích školních jídelen s právní subjektivitou a vedoucích školních jídelen, 

které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ na zaměření zvýšeného kontrolního úsilí se shodují. 

Toto shoda obou posuzovaných skupin potvrzuje teorii, že nejčastěji je kontrolní 

činnost směřována na ty oblasti, které jsou vynutitelné ekonomickými a právními 

předpisy. 
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3.8.3 Subjekt kontroly 

Subjekt kontroly upřesňuje: „Kdo?“ kontrolu v organizaci provádí. 

Tabulka 16: Subjekt kontroly 

Provádíte kontrolní činnost sama? Právní subjektivita oslovených respondentů 

NE – 37 respondentů 

58% 

24 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ – 54 % 

13 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou – 65 % 

ANO – 27 respondentů 

42% 

20 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ – 46 % 

7 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou – 35 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

54 % vedoucích pracovníků školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ          

a 65 % vedoucích ŠJ s právní subjektivitou kontrolní činnost deleguje. 

Otevřenou otázkou jsem se snažila zjistit, na koho vedoucí školních jídelen pravomoci a 

odpovědnosti delegují, a jakou činnost delegují.  

Oslovení respondenti shodně uvádějí, že se na kontrolní činnosti podílejí účetní, 

ekonomové, vedoucí provozní pracovníci, mistři odborné výchovy, hlavní kuchařky, 

kuchaři i pomocné síly, a kontrolují například: skladovací podmínky (teploty 

v chladicích zařízeních), osobní a provozní hygienu na pracovišti, zásoby a jejich datum 

použitelnosti a doklady (výdejky, příjemky). 

Na základě těchto odpovědí jsem zjistila, že některé vedoucí školních jídelen zaměňují 

delegování s úkolováním. 

Tabulka 17: Delegování kontroly na nižší stupeň řízení 

Delegujete kontrolní činnost na nižší stupeň řízení? 

Právní subjektivita oslovených respondentů ano převážně 

ano 

občas převážně ne ne 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ a SŠ 

4 

9% 

1 

2%  

13 

 30% 

14 

32% 

12 

27% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 1 

5% 

7 

35% 

4 

20% 

6 

30% 

2 

10% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující tabulka ukazuje alarmující zjištění, kdy 27 % vedoucích školních jídelen, 

které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ vůbec nedeleguje kontrolní činnost. Usuzuji, že tato 
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skupina vedoucích pracovníků školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

představuje střední a nižší management, a proto jsou kompetence a pravomoci převážně 

delegovány na ně. 

35 % vedoucích školního stravování s právní subjektivitou převážně deleguje kontrolní 

činnost na nižší stupeň řízení, aby si zjednodušili proces kontroly, dalších 30 % 

respondentů posuzované skupiny převážně kontrolní činnost nedeleguje.  

Společné výhrady obou posuzovaných skupin spočívají ve výmluvách, že nemají na 

koho odpovědnosti a pravomoci delegovat, nebo nedůvěřují nižším podřízeným.  

Tabulka 18: Sebekontrola zaměstnanců - pohled vedoucího 

Považujete vy sama sebekontrolu zaměstnanců za samozřejmost? 

Právní subjektivita oslovených respondentů ano převážně 

ano 

občas převážně ne ne 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ a SŠ 

16 

36% 

11 

25%  

7 

16% 

7 

16% 

3 

7% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 5 

25% 

8 

40% 

2 

10% 

5 

25% 

0 

0% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

36 % vedoucích pracovníků školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ 

považuje sebekontrolu za samozřejmost, 

40 % respondentů ze školních jídelen s právní subjektivitou převážně považuje 

sebekontrolu za samozřejmost a dodávají, že sebekontrola je otázkou profesionálního 

přístupu, pracovník si musí být schopen ručit za svou činnost sám. 

Tabulka 19: Sebekontrola zaměstnanců – pohled zaměstnanců 

Vnímají vaši podřízení sebekontrolu za samozřejmost? 

Právní subjektivita oslovených respondentů ano převážně 

ano 

občas převážně ne ne 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou součástí 

MŠ, ZŠ a SŠ 

8 

18% 

12  

27 % 

13 

30% 

8 

18% 

3 

7% 

20 respondentů ze ŠJ s právní subjektivitou 3 

14% 

6 

29% 

4 

19% 

7 

33% 

0 

0% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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30 % vedoucích školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ si myslí, že jejich 

podřízení občas vnímají sebekontrolu za samozřejmost. Skupina vedoucích školních 

jídelen s právní subjektivitou předpokládá, že zaměstnanci převážně nejsou schopni 

sebekontroly. 

Obě posuzované skupiny respondentů se v názorech shodují. 

 

Management školních jídelen si svou ochotu nedelegovat ani neuvědomuje, ale spíše 

hledá logické důvody, proč delegovat nelze.  Efektivní kontrola by měla být propojena  

s delegováním. Vedoucí školních jídelen by měli přehodnotit pohled na svěřené 

pracovní týmy, a najít mezi podřízenými někoho, na koho je přenesení kompetencí a 

odpovědností možné. Ostatní motivovat k tomu, aby byli schopni sebekontroly. 
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3.8.4 Časová dimenze 

Termín kontroly zahrnuje rozdělení kontrolní činnosti na kontroly řádné neboli 

plánované kontroly a na kontroly mimořádné – neplánované. Následující tabulka 

ukazuje rozvržení plánovaných  a neplánovaných kontrol v daných oblastech.  

Tabulka 20: Poměrné zastoupení plánovaných a neplánovaných kontrol – ŠJ součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ 

Jaké je poměrné zastoupení plánovaných a neplánovaných kontrol? 

Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí mateřských, 

základních a středních škol 

Plánované kontroly   Neplánované kontroly   

Ekonomická oblast                       18 ze 44 respondentů 60% 40% 

Oblast hygieny                              22 ze 44 respondentů 80% 20% 

Oblast kontroly dokladů               20 ze 44 respondentů 60% 40% 

Oblast kontroly pracovních technologií     15 ze 44 resp. 20% 80% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ nejčastěji plánují  kontrolní 

činnosti v oblasti hygieny, ekonomické oblasti a oblasti kontroly. Náhodné kontroly 

pak směřují do oblasti kontroly pracovních technologií. 

  

Tabulka 21: Poměrné zastoupení plán. a neplán. kontrol - ŠJ s práv. subjektivitou 

Jaké je poměrné zastoupení plánovaných a neplánovaných kontrol? 

Vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou Plánované kontroly   Neplánované kontroly   

Ekonomická oblast                        12 z 20 respondentů 70% 30% 

Oblast hygieny                              10 z 20 respondentů 80% 20% 

Oblast kontroly dokladů                11 z 20 respondentů 40% 60% 

Oblast kontroly pracovních technologií       8 z 20 resp. 10% 90% 

 

Vedoucí ŠJ s právní subjektivitou nejčastěji plánují provádění kontrol v oblasti hygieny 

a oblasti ekonomické.  

Tak velký objem plánovaných kontrol souvisí s tím, že management školních jídelen 

zaměřuje svoji kontrolní činnost na dodržování ekonomických, hygienických a právních 

předpisů, které jsou vynutitelné zákonnými normami. (Tabulka 13: Zaměření kontrolní 

činnosti (oblast)) 
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Naopak neplánované – náhodné kontroly provádějí v oblasti kontroly dokladů. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jsou kontroly této oblasti delegovány na nižší 

stupeň řízení. (Tabulka 10: Zpětná vazba) 

Výsledky průzkumu ukazují na přímou úměrnost mezi předmětem kontroly, zaměřením 

kontrolní činnosti a poměrným zastoupení plánovaných kontrol.   

Čím je pro vedoucí školních jídelen důležitější předmět kontroly (Tabulka 13: Zaměření 

kontrolní činnosti (oblast)), tím je častější zaměření jejich kontrolní činnosti na danou 

oblast (ekonomickou, hygienickou, právní), tím vyšší je poměrné zastoupení 

plánovaných kontrol (Tabulka 21: Poměrné zastoupení plán. a neplán. kontrol - ŠJ s práv. 

subjektivitou). 

 

Tabulka 22: Četnost kontrolních činností 

Jak často kontrolujete uvedené 

činnosti? 

Právní subjektivita oslovených 

respondentů 

denně obden týdně 1 x za 

14 dní 

měsíč

ně 

Kvantitativní aspekty 

(množství, zpravidla vyjádřené 

ve fyzikálních jednotkách) 

  

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

10 

23% 

4 

9%  

14 

 32% 

2 

4% 

14 

32% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

6 

30% 

2 

10% 

6 

30% 

0 

0% 

6 

30% 

Ekonomické aspekty 

(hospodárnost, zpravidla 

vyjádřená v peněžních 

jednotkách) 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

11 

25% 

6 

14% 

19 

43%  

3 

 7% 

5 

 11% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

6 

30% 

8 

40% 

5 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

Kvalitativní aspekty 

(spokojenost zákazníka, 

kvalita odvedené práce, kvalita 

dodaného zboží) 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

23 

52% 

6 

14% 

10 

23% 

1 

2% 

4 

9% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

7 

35% 

7 

35% 

4 

20% 

0 

0% 

2 

10% 

Jiné 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

2 

5% 

1 

2% 

1 

2% 

0 

0% 

2 

5% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

1 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

10% 

3 

15% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ denně kontrolují kvalitu 

(např. připravených jídel, spokojenost strávníků), týdně jsou kontrolovány ekonomické 

aspekty (např. informace o hospodárnosti připravené stravy) a měsíčně kvantitativní 

aspekty (kterými mohou být např. skladové zásoby potravin).  

U vedoucích školních jídelen s právní subjektivitou je také kvalita kontrolována denně, 

ekonomické aspekty pak obden. Kvantitativní aspekty jsou kontrolovány denně (např. 

denní spotřeba potravin při normování připravovaného jídla), týdně i měsíčně. Záleží na 

každé jednotlivé organizaci. 

Dále vedoucí školních jídelen měli uvést, jestli kontrolují i jiné činnosti a jak často. 

Respondenti posuzovaných skupin uvádějí, že mimo uvedené kontrolují i HACCP – 

teploty jídel, dodržování BOZP, technické parametry pracoviště, provádění sanitace, 

čistotu pracovních oděvů i docházku zaměstnanců na pracoviště. 

 

Management školních jídelen by měl na základě důležitosti oblasti, ve které chce 

kontrolu vykonávat, určit, zda využije kontrolu běžnou vnitřní, interní audit, externí 

audit nebo controlling. Dále na základě těchto informací vhodně naplánovat termín a 

četnost kontrol ve sledovaném období. 
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Doplňující otázkou jsem se pokusila zjistit, které přenosy informací považují vedoucí 

školního stravování za nejefektivnější. 

Tabulka 23: Nejefektivnější metody přenosu informací 

Nejefektivnější metody 

přenosu informací? 

Právní subjektivita oslovených 

respondentů 

Podíl 

max. 

20% 

40% 

podíl 

60% 

podíl 

80%p

odíl 

100% 

podíl 

Osobní rozhovory 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

1 

2% 

7 

16%  

11 

 25% 

6 

14% 

19 

43% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

2 

10% 

4 

20% 

7 

35% 

4 

20% 

3 

15% 

Skupinové rozhovory 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

1 

2% 

2 

5% 

13 

30%  

14 

 32% 

14 

 32% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

2 

10% 

2 

10% 

6 

30% 

10 

50% 

Dokumenty (e-mail) 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

32 

73% 

6 

14% 

4 

9% 

0 

0% 

2 

5% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

11 

55% 

3 

15% 

4 

20% 

1 

5% 

1 

5% 

Dokumenty  

(písemná forma, dotazníky) 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

14 

32% 

16 

36% 

7 

16% 

5 

11% 

2 

5% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

2 

10% 

9 

45% 

4 

20% 

4 

20% 

1 

5% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ uvádějí, že 

nejefektivnější metody přenostu informací jsou rozhovory jak individuální, tak 

skupinové. Osobní rozhovor je považován v malých kolektivech za nejrychlejší           

a  nejefektivnější. Naopak elektronickou komunikaci a komunikaci prostřednictvím 

dokumentů (ve formě oběžníků, či dokumentů) vidí za maximálně neefektivní. Pro 

zajímavost zmiňuji, že jedna vedoucí školní jídelny v benešovské okrese 

v telefonickém hovoru uvedla, že ke své práci počítač vůbec nevyužívá a 8 vedoucích 

školních jídelen uvedlo, že nemají přístup k internetovému připojení. (Dotazníkového 

šetření se nezůčastnili.) 
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Vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou považují za nejefektivnější skupinové 

rozhovory. 

Tato otázka ověřila názor vedoucích školních jídelen jaké metody využívají při 

poskytování informací o zpětné vazbě. (Tabulka 12: Poskytování informací o zpětné 

vazbě)  

Ti respondenti, kteří nejčastěji využívají individuální formu přenosu informací, ji 

považují za nejefektivnější. A ti respondenti, kteří využívají k přenosu informací 

písemné zprávy jen zřídka, uvedli, že  elektronickou komunikaci a komunikaci 

prostřednictvím dokumentů vidí za maximálně neefektivní. 

 

Management školních jídelen kontrolními činnostmi (vnitřními audity) udržuje 

disciplínu a dodržování stanovených předpisů. Nevylučuje se ani operativní reagování 

na zjištěné nedostatky. Se závěry kontrolních činností musí být seznámen jak vedoucí, 

tak nadřízený do jehož kompetence kontrolovaná oblast spadá. Vedoucí školních 

jídelen by proto měli vyžadovat zprávy z kontrolních činností (v souladu se 

zavedenými komunikačními prostředky). 
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Poslední doplňující otázkou jsem se zjišťovala, jak vysoká plnění kritérií  jsou důležitá 

pro úspěšnost kontrol: 

Tabulka 24: Kritéria úspěšnosti kontrol 

Kritéria pro úspěšnost kontrol? Právní subjektivita oslovených 

respondentů 

Podíl 

max. 

20% 

40% 

podíl 

60% 

podíl 

80% 

podíl 

100% 

podíl 

Dodržování systému 

kritických bodů 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

0 

0% 

3 

7% 

10 

23% 

31 

70% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

50% 

10 

50% 

Spokojenost strávníků 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

2 

5% 

13 

30%  

15 

 33% 

14 

 32% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

4 

20% 

7 

35% 

6 

30% 

3 

15% 

Dodržení finančního limitu na 

nákup potravin 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

2 

5% 

5 

11% 

19 

43% 

18 

41% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

2 

10% 

4 

20% 

5 

25% 

9 

45% 

Dodržení zásad hygieny 44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

5 

11% 

39 

89% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

7 

33% 

13 

62% 

Dodržení zásad bezpečnosti 

práce 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

5 

11% 

39 

89% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

7 

33% 

13 

62% 

Dodržení doporučených 

výživových dávek 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

16 

36% 

28 

64% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

0 

0% 

0 

0% 

1 

5% 

5 

25% 

14 

70% 

Inventurní soupisy (skutečnost 

X výkaz) 

44 respondentů ze ŠJ, které jsou 

součástí MŠ, ZŠ a SŠ 

2 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

23% 

32 

73% 

20 respondentů ze ŠJ s právní 

subjektivitou 

1 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

5% 

18 

86% 
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Vedoucí školních jídelen, které jsou součástí MŠ, ZŠ a SŠ shledávají úspěšnost 

kontrol při stoprocentním dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce, dodržení 

doporučených výživových dávek, dodržení HACCP a inventurních výkazů. Vzhledem 

k tomu, že orgány hygienické správy provádějí namátkové kontroly v zařízeních 

školního stravování jedenkrát ročně, jsou pro vedoucí školních jídelen hygienické 

zásady velice významné. Za méně důležité je považováno kritérium  - spokojenost 

strávníka a dodržení finančního limitu na nákup potravin. 

Vedoucí školních jídelen s právní subjektivitou si rovněž myslí, že nejdůležitějším 

kritériem pro úspěšnost kontrol jsou hygienické zásady a zásady bezpečnosti práce.   

46 % vedoucích školních jídelen udává jen 80 procentní vliv na úspěšnost kontroly 

dodržení finančního limitu na nákup potravin. Předpokládám, že je to tím, že ve chvíli, 

kdy se nedaří finanční limit na nákup potravin dodržet (při splnění spotřebního koše), 

signalizuje to vedoucím školních jídelen, aby zvýšili cenu stravného. 

 

Výsledky šetření ukazují že, jestliže má být kontrola úspěšná, musí být stoprocentně 

dodrženy všechny zákonné požadavky. Proto je na managementu školních jídelen, jak 

se k těmto požadavkům postaví. 
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4 Model vnitřního kontrolního systému 

Tento model je koncipovaný pro zařízení školního stravování, které je součástí MŠ, ZŠ 

nebo SŠ se schválenou stavebně technickou kapacitou 100 stravovaných strávníků. Ze 

získaných poznatků je zřejmé, že tyto malé organizace potřebují jasně formulovaná 

pravidla kontroly. Je dobré, když má organizace zpracován plán vnitřních kontrol, který 

určuje předmět a upřesňuje termíny, aby se kontroloři mohli na průběh kontroly připravit. 

Obecný postup při plánování: 

Při formulování účelu kontroly: 

1. Umět pojmenovat účel kontroly.  

2. Zaměřit kontrolu na procesy, ne na výsledky. 

3. Neopomíjet zpětnou vazbu. 

4. Rozdělit si kontrolu na dílčí úseky. 

Při formulování předmětu kontroly: 

5. Klást důraz na hygienické, bezpečnostní a právní aspekty kontroly a 

ekonomickou stránku věci.  

6. Neopomíjet kvalitu připravované stravy. 

7. Nezapomínat na image organice. 

8. Kontrolovat postoje pracovníků včetně dodržování pracovní doby. 

Při určování subjektu kontroly: 

9. Neprovádět kontrolní činnost samostatně, využít delegování pravomocí 

a odpovědností. 

10. Využívat sebekontrolu zaměstnanců. 
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Při určování časové dimenze: 

11. Plánovat kontroly řádné, a alespoň jedenkrát v roce prověřit všechny řízené 

oblasti. 

12. Četnější kontrole podrobovat prioritní aktivity. 

13. Využívat kontrolu náhodnou k získání aktuálních informací.  

14. Dodržovat časové aspekty, jako jsou včasná distribuce a zapisování 

kontrolních bodů podle HACCP (měření teplot vydávaného jídla). 

      Na závěr kontrolní činnosti: 

15. Sdělovat informace o provedených kontrolách a zpětné vazbě. 

16. Vyhodnocovat prováděné kontroly. 

17. Pořizovat zápis, nebo si vyžádat informace o výsledku provedených 

kontrol. 
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Tabulka 25: Model kontrolní činnosti 

Předmět kontroly Časová dimenze kontroly Subjekt kontroly 

Ekonomická oblast: 

Kontrola hospodárnosti připravené 

stravy 

(úspora finančních prostředků x 

provar) 

Denně, týdně, měsíčně 

podle uvážení (a délky 

praxe) 

Vedoucí školní jídelny 

Kontrola naplnění spotřebního koše Týdně, měsíčně Vedoucí školní jídelny 

Kontrola docházky Náhodně 

1 x měsíčně výkazy 

Vedoucí školní jídelny 

Kontrola dodržování    

organizačního řádu – řádu  školní 

jídelny 

Měsíčně - náhodně Vedoucí školní jídelny 

Oběh účetních dokladů Týdně nebo podle uvážení Vedoucí školní jídelny, 

ekonom, hospodář 

Normování surovin na přípravu 

obědů 

Denně, kontrolovat podle 

počtu přihlášených 

strávníků 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Inventarizace zásob Měsíčně, ročně Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Inventarizace majetku Ročně Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Oblast hygieny: 

Kontrola teploty vydávané stravy – 

podle směrnice HACCP 

Denně 

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Kontrola teploty v chladicích 

zařízeních – podle směrnice HACCP 

Týdně 

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Expedice připravené stravy Denně 

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Kontrola úklidu – sanitace podlah a 

ploch 

Týdně - náhodně Vedoucí kuchařka ve 

spolupráci  s ostatními 

zaměstnanci jídelny – 
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využít sebekontroly 

Kontrola osobní hygieny Náhodně Využít sebekontroly 

Provozní oblast: 

Kontrola dodacích listů x skutečnost 

(přejímka zboží) 

Formální náležitosti dokladů 

Týdně                         

(podle data dodávky 

zboží) 

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Kontrola kvality dodaného zboží 

(expirační datum) 

Vždy při přejímce zboží Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Oblast spokojenosti strávníků: 

Kontrola spokojenosti strávníků Denně  

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Chuť a vizuální předpoklady stravy Denně 

Náhodně 

Vedoucí školní jídelny 

(delegovat na nižší 

stupeň řízení) 

Využít sebekontroly 

Ostatní oblasti: 

Kontrola nových aktivit Dle potřeby Vedoucí školní jídelny 

Kontrola nových pracovníků Dle potřeby Vedoucí školní jídelny 
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5 Závěr 

Základním cílem práce byla tvorba modelu kontrolního systému ve školních jídelnách, 

který vychází z komparace dat školních jídelen s právní subjektivitou a školních jídelen, 

které jsou součástí MŠ, ZŠ nebo SŠ v okrese Benešov.  

Výzkumem bylo zjištěno, že management školních jídelen musí kontrolou získat jistotu, 

že bude dosaženo stanovených cílů, a proto bylo překvapující, že polovina dotázaných 

vedoucích pracovníků školního stravování nemá zpracován plán kontrolních činností,      

i když kontrolu realizují. 

Prioritou zůstává zaměření kontroly na dodržování právních, hygienických                       

a ekonomických předpisů a norem. Výzkum ukázal, že včasná distribuce, kvalita podané 

stravy, ekonomická hospodárnost a spokojenost strávníků jsou nejdůležitějším 

předmětem kontroly všech vedoucích pracovníků školních jídelen. Proto je překvapující, 

že pro mnohé vedoucí je kontrola stále zaměřena na odhalování nedostatků a následné 

zjištění podvodů.  

Dále bylo zjištěno, že efektivní kontrola by měla být propojena s delegováním. Vedoucí 

pracovníci školních jídelen si svou neochotu delegovat ani neuvědomují, spíše hledají 

důvody, proč delegovat nelze. Delegování pak často zaměňují s úkolováním, a jen málo 

spoléhají na sebekontrolu zaměstnanců. 

Nejběžněji jsou využívány kontroly plánované, které souvisí s dodržováním zákonných 

norem, náhodné kontroly pak směřují do oblastí, které lze delegovat. 

Výsledky průzkumu ukázaly přímou úměrnost mezi předmětem kontroly, zaměřením 

kontroly na danou oblast a poměrným zastoupením plánovaných kontrol. Čím je 

důležitější předmět kontroly, tím je častější zaměření kontrolní činnosti na danou oblast 

(ekonomickou, hygienickou, právní), tím častější je poměr vykonávaných kontrol. 

V souladu se zavedeními komunikačními prostředky by měl management školních 

jídelen informovat a být informován o kontrolních činnostech. Stále je výhradně 

využívána osobní a skupinová komunikace.  

Školním jídelnám doporučuji vytvořit plán kontrolní činnosti. Jeho zavedení může 

pomoci zefektivnit manažerskou funkci – kontrolování. 
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