
    

 

Přílohy 

Příloha 1: Dotazník pro vedoucí školních jídelen s průvodním dopisem 

Průvodní dopis:  

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

jmenuji se Monika Veselá, studuji 3. ročník bakalářského studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Školský management. V příloze Vám zasílám 

dotazník a prosím Vás o jeho vyplnění. 

Pro svoji závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Marketingové plánování 

ve školních jídelnách s bezobjednávkovým systémem“. Výzkumné šetření je zaměřené 

na faktory ovlivňující docházku a výběr strávníků v jídelnách s bezobjednávkovým 

systémem. Práce by se měla stát vodítkem při aplikaci bezobjednávkového systému. 

Děkuji Vám za ochotu dotazník vyplnit. Vyplnění nezabere více jak 10 minut. 

V případě Vašeho zájmu Vám zašlu výsledky výzkumného šetření. 

Dotazník je anonymní a dostupný na: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBFVTExeEFTMWtxU3Nx

UzRrVXd2REE6MQ#gid=0 

S pozdravem 

Monika Veselá 

V Praze, dne 12. 12. 2012 

Kolik druhů jídel vaříte? 

 jedno 

 dvě 

 tři 

 čtyři a více 

 

 

 

 



    

 

Kolik strávníků má vaše školní jídelna? 

 do 200 

 do 500 

 500 a více 

Mají strávníci možnost objednat si přes internet? 

 ano 

 ne 

Umístění vaší školní jídelny je 

 v budově školy 

 mimo budovu školy 

Máte zkušenost, že by si za nadstandardní suroviny rodiče ochotně připlatili? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Využíváte marketingové nástroje při tvorbě jídelníčku a při nabídce služeb? 

Marketingové nástroje jsou například: cena, produkt, propagace a místo. 

 vždy využívám 

 občas využívám 

 zřídka 

 nikdy 

 nemohu posoudit 

Kolik času věnujete tvorbě jídelního lístku? Prosím napište Váš odhad.  

Při tvorbě jídelníčku přihlížíte k: (Více možností.) 

 potřebám strávníků 

 plnění spotřebního koše 

 sezónnosti potravin 

 ceně jednotlivých surovin 

 Jiné:  



    

 

Podle Vaší zkušenosti z praxe ovlivňují docházku a výběr jídla dětského strávníka 

následující faktory? 

Roční období 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Počasí 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Dny v týdnu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Odpolední vyučování a kroužky 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Nabídka jídel v daný den 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Fronta v jídelně 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Umístění jídelny (v budově školy, mimo budovu školy) 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Prostředí a vzhled jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Upravenost a vystupování personálu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Cena oběda 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Pověst jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Propagace jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Způsob stravování z domova 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Reklama v médiích 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Moderní trendy 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Spolužáci 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Vzhled podávaného pokrmu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Informace o nevhodnosti některých potravin 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Kauzy v médiích (např. nemoc šílených krav, ptačí chřipka, kontaminované bio 

okurky apod.) 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Zdravý životní styl 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Příloha 2: Dotazník pro rodiče nezletilých strávníků s průvodním dopisem 

 

Průvodní dopis: 

 

Vážení rodiče, 

 

jmenuji se Monika Veselá, studuji 3. ročník bakalářského studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Školský management a zároveň jsem vedoucí 

provozu ve školní jídelně, kam dochází Vaše dítě. V příloze Vám zasílám dotazník 

a prosím Vás o jeho vyplnění. 

Pro svoji závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Marketingové plánování 

ve školních jídelnách s bezobjednávkovým systémem“. Výzkumné šetření je zaměřené 

na faktory ovlivňující docházku a výběr strávníků v jídelnách s bezobjednávkovým 

systémem. 

Děkuji Vám za ochotu dotazník vyplnit. Vyplnění nezabere více jak 10 minut. 

V případě Vašeho zájmu Vám zašlu výsledky výzkumného šetření. 

Dotazník je anonymní a dostupný na: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNrV01DOC1PckZHU0Np

WW50cVNQZVE6MQ#gid=0S pozdravem 

Monika Veselá 

V Praze, dne 12. 12. 2012 

Upřednostňujete nabídku 

 jednoho 

 dvou 

 tří 

 čtyř a víc druhů jídel 

Objednáváte obědy svému dítěti předem online na internetu? 

 ano 

 ne 

 občas 



    

 

Sledujete webové stránky své školní jídelny? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Upřednostňujete svobodnou volbu Vašeho dítěte? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Je pro Vás prioritou nasycené dítě (nezáleží na tom, čím a jak)? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Vedete své dítě ke zdravému životnímu stylu? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Upřednostňujete zdravé stravování? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Nadstandardní suroviny (bio) byste si připlatili. 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Ovlivňují podle Vás docházku a výběr jídla Vašeho dítěte do jídelny následující 

faktory? 

Roční období 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Počasí 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Dny v týdnu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Odpolední vyučování a kroužky 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Nabídka jídel v daný den 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Fronta v jídelně 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Umístění jídelny (v budově školy, mimo budovu školy) 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Prostředí a vzhled jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Upravenost a vystupování personálu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Cena oběda 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Pověst jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Propagace jídelny 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Způsob stravování z domova 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Reklama v médiích 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Moderní trendy 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Spolužáci 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Vzhled podávaného pokrmu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Informace o nevhodnosti některých potravin 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 



    

 

Kauzy v médiích (např. nemoc šílených krav, ptačí chřipka, kontaminované bio 

okurky apod.) 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

 


