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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním ve školních jídelnách 

s bezobjednávkovým systémem. Cílem práce je analyzovat faktory, které ovlivňují 

docházku a výběr klientů. Práce vychází z analýzy dat získaných dotazníkovým 

šetřením, dále je v práci použita komparativní metoda, jíž se získaná data z dotazníků 

porovnávají se skutečnou situací v konkrétní školní jídelně, která již sedm let úspěšně 

provozuje bezobjednávkový systém. Tři sta dotazníků bylo zasláno rodičům nezletilých 

strávníků, z toho přišlo dvě stě třicet čtyři odpovědí. Návratnost byla téměř 80 %. 

Šedesát dotazníků bylo zasláno vedoucím školních jídelen z celé České republiky 

a vráceno bylo čtyřicet pět, tedy 75 %. Výsledky dotazníků byly porovnány s daty 

školní jídelny s bezobjednávkovým systémem. Autorka podle výsledků výzkumu 

doporučuje, aby vedení školních jídelen s bezobjednávkovým systémem využívalo 4 P 

marketingového mixu v praxi. Produkt, cena, místo a propagace velmi ovlivňují 

docházku a výběr strávníků. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: školní jídelna, bezobjednávkový systém, marketingové 

plánování 
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ABSTRACT 

The thesis is concentrated on the marketing planning at school canteens with no lunch – 

ordering system. The purpose of this study is to analyze factors that influence 

attendance and choice of the school canteen customers. The quantitative research data 

was gathered with the aid of questionnaires. The comparative method was used to 

compare data of the questionnaires with the real data from the school canteen that has 

successfully run no lunch – ordering system for seven years. Three hundred 

questionnaires were sent to parents of the school canteen customers and two hundred 

and thirty - four responses were received. The response rate was nearly eighty percent. 

Sixty questionnaires were sent to management of the school canteens of the whole 

Czech Republic and forty - five responses were received. The response rate was 

seventy five percent. The results of the questionnaires were compared with the data of 

the school canteen with no lunch – ordering system. According to the results of the 

study the author recommends that management of the school canteens with no lunch – 

ordering system consider using the Marketing Mix, also known as the 4 P's of 

Marketing. All he factors - product, price, place and promotion influence the attendace 

and choice of school canteen customers. 

 

KEY WORDS: school canteen, no lunch - ordering system, marketing planning 
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Úvod 

Školní jídelny v České republice jsou považovány za samozřejmou součást 

školství. Po mnoho let se o nich mluvilo jako o něčem, na co má většina lidí z dětství 

špatné vzpomínky. I když se úroveň ve většině jídelen časem zvýšila, často jim je 

přisuzována špatná pověst. Zvedly se nároky nejen na hygienické podmínky, ale i na 

dodržování předpisů, kvalitu jídla, pestrost nabízených pokrmů, na šíři nabídky 

a především na kvalifikovanost a kreativitu personálu. 

V dnešní době je záměrem školních jídelen oslovit své klienty a nabídnout 

maximum pro uspokojování jejich potřeb. Vzhledem k velké konkurenci je v zájmu 

jídelen stále přicházet s něčím novým a vylepšovat nabídku. Ať už je to v počtu 

vařených menu nebo ve způsobu objednávání. Jedním z úkolů současnosti je mít a znát 

marketingové dovednosti a umět svou jídelnu prezentovat. 

Některé školní jídelny svým vzhledem i nabídkou dokáží konkurovat mnohým 

restauracím. Papírové lístky na oběd se ve většině jídelen vyměnily za čipy, a vznikl 

tak objednávkový systém obědů. Je třeba ušetřit strávníkům čas a nabídnout jim ten 

největší možný komfort, jakým je bezobjednávkový systém. S tímto systémem však 

přichází nové nároky na manažerské a marketingové znalosti a dovednosti nejen pro 

management jídelny, ale pro celý personál. 

Stejně jako neexistuje jeden univerzální návod, jak vést firmu, tak neexistuje 

jeden návod pro ideální marketingové plánování pro výrobu jídel ve školní jídelně 

s bezobjednávkovým systémem. Cílem této studie je prokázat, že management školní 

jídelny s bezobjednávkovým systémem nezbytně musí používat marketingové nástroje 

k popsání potřeb zákazníka, aby bylo dosahováno stanovených cílů. Výsledky 

průzkumu prokáží nebo neprokáží důležité faktory ovlivňující strávníky. 

Cílem práce je formulování modelu marketingového plánování za účelem 

výroby jídel školní jídelny s bezobjednávkovým systémem. Za přispění názorů 

vedoucích jídelen, rodičů strávníků a srovnáním s konkrétní školní jídelnou 

s bezobjednávkovým systémem by mělo být dosaženo návodu ke vhodnému plánování. 

Záměrně byla vybrána pražská školní jídelna s bezobjednávkovým systémem 

s nabídkou pěti menu a osloveni rodiče dětí, které se v jídelně stravují. Vedoucí jídelen 
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byli vybráni z každého kraje, z městských i vesnických jídelen, aby mohlo dojít 

k porovnání s názory rodičů v Praze. 
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1 Cíl práce a metodika 

Cílem závěrečné bakalářské práce Marketingové plánování ve školních 

jídelnách s bezobjednávkovým systémem je formulování modelu marketingového 

plánování za účelem výroby jídel školní jídelny s bezobjednávkovým systémem a najít 

prvky, které ovlivňují výběr a docházku strávníků. 

Předpokladem práce je, že existují marketingové prvky, které upřesňují nebo 

popisují potřeby strávníka. Práce nabídne návod, jak plánovat, jak uspokojovat potřeby 

zákazníků, a stane se tak vodítkem pro management školních jídelen 

s bezobjednávkovým systémem.  

Metodika práce: 

1. Výzkumné šetření na základě použití dvou dotazníkových šetření 

2. Analýza informací z dotazníků 

3. Komparace získaných informací ze školní jídelny realizující bezobjednávkový 

systém 

4. Komparace získaných zkušeností z vlastní praxe 

Autorkou dotazníku je sama pisatelka. Dotazník byl ověřen v obou skupinách 

respondentů. První dotazník bude rozeslán rodičům nezletilých strávníků stravovaných 

školní jídelnou s bezobjednávkovým systémem. Otázky budou směřovány na faktory, 

které ovlivňují docházku a výběr strávníků. 

Druhý dotazník bude adresován vedoucím školních jídelen, kteří byli vybráni 

po celé České republice. Otázky budou stejné jako otázky pro rodiče nezletilých 

strávníků, navíc budou požadovány informace o používání marketingových nástrojů. 

Dvě skupiny byly osloveny pro porovnání názorů. Všechny dotazníky budou 

vypracované anonymně. 

Pro porovnávání se skutečnými záznamy byla vybrána školní jídelna 

s bezobjednávkovým systémem s pěti druhy nabízených menu. Budou použita skutečná 

data docházky strávníků v určité dny a za určitá období. Bude provedena komparace 

s výsledky dotazníků. 

Výsledky výzkumu prokáží nebo neprokáží, jak pomocí marketingových 

nástrojů oslovit klienta a jak optimálně plánovat za účelem výroby jídel.
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2 Vymezení pojmů 

2.1 Školní jídelna 

Školní jídelna je stravovací zařízení určené pro děti a dospívající. Po roce 1990 

se jídelny rozdělily podle právní subjektivity na jídelny s právní subjektivitou a jídelny, 

které zůstaly součástí škol. Vzniká stále větší tlak na manažerské kvality managementu 

a na kreativitu kuchařského personálu. V současné době příprava jídel vyžaduje znalost 

mnoha předpisů, dodržování přísných hygienických zásad, správné výrobní praxe 

a zdravé výživy. Tato činnost není jen o znalostech, ale je spojená s velkou fyzickou 

a psychickou zátěží. Je nutné dívat se komplexně na způsob stravování dítěte 

a aplikovat manažerské dovednosti do provozování jídelen vzhledem k narůstající 

konkurenci. 

Školní jídelny musí mít zpracovaný systém hygienických a výrobních postupů 

v souladu s předpisy. Kontrolními orgány jsou Česká školní inspekce, hygienická 

stanice, v případě jídelen s právní subjektivitou orgány státní správy. Školní stravování 

se řídí předpisy, které jsou obsaženy v zákoně 561/2004 Sb., vyhláškou o školním 

stravování 107/2005 Sb., hygienickými předpisy a dále musí být dodržována 

bezpečnost práce a požární ochrana. 

Začátkem devadesátých let MŠMT stanovilo finanční limity na nákup potravin 

a to tak, aby jídelny mohly využít výhodných cenových nabídek potravin na trhu. Stále 

však dochází ke zdražování potravin a zvyšování DPH. V dubnu 2008 na to reagovalo 

MŠMT úpravou finančních normativů. Díky lepšímu vybavení za přispění zřizovatelů 

a dobrému hospodaření managementu školních jídelen se v jídelnách rozšířila nabídka 

o více druhů jídel. Školní jídelny používají nezávazné receptury zpracované 

Společností pro výživu a zároveň si mohou vytvářet své vlastní receptury. Neexistuje 

žádné nařízení, které receptury se smí nebo nesmí používat. Jídelní lístky jsou 

sestavovány převážně vedoucími školních jídelen s přihlédnutím k zásadám zdravé 

výživy, výživovým hodnotám, ale také k technickým a personálním podmínkám 

provozovny. Vedle toho má školní stravování důležitou zdravotně - výživovou roli 
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a musí splňovat nutriční kritéria daná předpisem spotřebního koše a hygienickými 

předpisy. 

Školní jídelny mají také svou hodnotovou funkci pro své nezletilé strávníky. 

Měly by vytvářet postoje ke stravování, ke zdraví, správnému stolování a slušnému 

chování ke světu, které si děti odnáší do reálného života. 

2.2 Bezobjednávkový systém 

Školní jídelny v České republice nabízí klasický způsob objednávání jídla 

formou objednávkového systému přes objednávkový box a internet. Strávníci jsou 

nuceni si minimálně den dopředu jídlo objednat. V případě, že se nemohou dostavit 

například z důvodu nemoci, jídlo propadá, anebo si ho rodiče musí vyzvednout do 

jídlonosičů. Vzniká tím nárůst potíží, které rodič musí řešit. Ze Školského zákona 

561/2004 Sb. si strávník za dotovanou cenu může vyzvednout jídlo jen první den 

nemoci. Při výdeji jídla do jídlonosičů je nutné dodržovat přísné hygienické předpisy. 

V případě, že si rodič přijde vyzvednout oběd v dalších dnech nemoci dítěte, vzniká tak 

problém jídelně s úhradou nedotovaných jídel. 

Bezobjednávkový systém na českém trhu není novinkou. Často je využíván ve 

veřejných nebo podnikových jídelnách. Začaly ho využívat také první školní jídelny. 

Tento systém nabízí jistý komfort. Strávník není nucen si jídlo předem objednávat, 

sledovat nabídku a doufat, že správně volil. Při bezobjednávkovém systému si strávník 

jídlo vybere až na místě. Jídlo si přes čipový systém navolí a jeho volba je uložena do 

systému. Přes internetový přístup si volbu svého dítěte může rodič kdykoliv 

zkontrolovat. Je vhodné, aby nabízená jídla byla vystavena v nabídkových vitrínách, 

a strávník si tak mohl jídlo volit podle vzhledu. Pokud tomu tak není, jsou strávníci 

nuceni se spolehnout na to, že nabízený produkt pod určitým názvem bude skutečně 

takový, jak je pojmenován. U neobvyklých jídel je strávník zcela odkázán na okamžik 

překvapení. 

Výhodou objednávkového systému je jistota rezervování objednaného jídla. 

U bezobjednávkového systému se může stát, že ke konci výdeje již nabídka není tak 

široká a oblíbené jídlo nemusí být v nabídce. Minimalizovat tento nedostatek 
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bezobjednávkového systému je hlavním úkolem managementu jídelny je správně 

odhadnout potřeby zákazníka. Strávníka ovlivňuje mnoho faktorů, jejichž odhalení 

a aplikace je úkolem této bakalářské práce. Management školní jídelny 

s bezobjednávkovým systémem musí umět určit počet strávníků na daný den a určit, 

kolik z nich si dá jaké jídlo. To vše při dodržování platných předpisů a plnění 

spotřebního koše. 

2.3 Marketing 

Marketing je popisován jako velmi jednoduchý. Jeho součástí je hledání toho, 

co chtějí zákazníci, vývoj strategie směřující k uspokojování těchto potřeb, vytvoření 

plánu k dosažení nalezené strategie, jeho zavedení a splnění. Ohniskem celého procesu 

jsou zákazníci. Je to neustálý cyklus, protože trh nezůstává nikdy v klidu a jeho 

účastníci musí neustále přehodnocovat a kontrolovat svou činnost (RUSSELL-JONES, 

2005). Vedení jídelny s bezobjednávkovým systémem vyžaduje řadu dovedností 

a zkušeností a je třeba se neustále vzdělávat a svoji činnost zdokonalovat. 

Marketing je určitý způsob myšlení, kterým musí být prodchnuta celá 

organizace a který musí prostupovat každým aspektem její činnosti. Organizace musí 

být neustále připravena k útoku a nakloněna změnám, které vývoj současného 

managementu přináší (EDERSHEIM, 2008). Drucker tvrdí, že máme-li svým 

zákazníkům poskytovat to, co potřebují, musíme se řídit dvěma pravidly. Využívat 

svých silných stránek a spolupracovat s jinými aktéry. V našem případě se školami, 

jejichž žáky jídelny stravují, se zřizovatelem, dodavateli a kontrolními orgány. 

Pojem marketing se definuje jako proces řízení, identifikace, předvídání 

a uspokojování požadavků zákazníka při tvorbě zisku (KERMALLY, 2005). Ve 

školních jídelnách na počtu strávníků závisí mnoho faktorů, jako je například 

přidělování financí do mzdového rozpočtu.  

Podle Kotlera je marketing proces, jehož pomocí jednotlivci a skupiny 

vytvořením a výměnou produktů a hodnot za jiné produkty a hodnoty získávají to, co 

potřebují a co chtějí. Proces výměny zahrnuje práci. Prodávající, v tomto případě 

jídelna, musí hledat kupující, strávníky, zjistit jejich potřeby a navrhnout dobré 
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výrobky. Musí propagovat výrobky a jídelnu jako takovou a stanovit ceny, které jsou 

v případě jídelen státem limitované. 

Základní činnosti marketingu jsou vývoj výrobku, v jídelně například tvorba 

jídelního lístku nebo samotná výroba pokrmu. Dále výzkum neboli vyhledávání faktorů 

ovlivňující docházku a výběr, pak komunikace, například webové stránky, distribuce, 

tj. nabídka jídel, tvorba ceny a mnoho dalších činností. Pro školní jídelny jsem si 

vybrala základní 4 P marketingu, které jsou dle mého názoru pro plánování výroby 

jídel dostačující. Ta 4 P jsou produkt, cena, místo prodeje a propagace. 

2.4 Marketingové plánování 

Plánování je základní funkcí každého manažera. Je zaměřeno do budoucnosti 

a to jak blízké tak vzdálené. Management školní jídelny je zaměřen především na 

plánování krátkodobé. Nelze však zcela vynechat ani dlouhodobé, jehož úkolem je 

dosahování dlouhodobých cílů a plnění vize organizace. Správné krátkodobé plánování 

má za následek plnění dlouhodobých cílů. Plánování při bezobjednávkovém systému je 

jako stavba z karet. Každá z karet musí být správně zvolena a postavena, jinak nelze 

dojít ke stavbě vyšších pater. Je nutné vše přesně vyhodnotit a poskládat, aby se přesně 

určilo, co, za kolik, kde a jak se bude nabízet. 

Každé plánování je založeno na stanovování cílů a vhodných prostředků k jejich 

dosahování. Výsledkem plánovací funkce je plán, psaný dokument, který obsahuje vše, 

co musí firma nebo jídelna učinit. Za plánování nesou zodpovědnost manažeři, ve 

školních jídelnách ředitelé školních jídelen nebo vedoucí školních jídelen. 

V současném konkurenčním prostředí jsou školní jídelny nuceny přicházet stále 

s něčím novým a vylepšovat svou nabídku. Plánování velmi ovlivňuje postavení jídelny 

na trhu. Školní jídelny si musí udržovat své strávníky a oslovovat nové. 

Bezobjednávkový systém je jedním ze způsobů, jak je oslovit. K tomu je však 

zapotřebí znát a dobře využívat marketingového výzkumu a jeho výsledky přizpůsobit 

marketingovému mixu. I státem zřízené školní jídelny mohou mnohé ovlivnit ke svému 

prospěchu, ale především k prospěchu dětí, rodičů a ostatních strávníků. Jídelny by 

měly umět vhodně vyvážit svou nabídku. Jsou povinny dodržovat předpisy, plnit 
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spotřební koš a zároveň by měly umět nabídnout produkt ve formě, která dokáže 

strávníky přilákat. Dobrý manažer školní jídelny by měl mít vžité nejen marketingové 

dovednosti a dodržování platných předpisů, ale i zásady vhodného stolování 

a stravování dětí. Jídelna nemůže nabídnout zákazníkovi cokoliv, co si přeje, aby 

neporušila platné předpisy. Je také nucena plnit spotřební koš některých potravin. 

Přesto se však může chovat marketingově. 

Bezobjednávkový systém však nese značné riziko, a proto je nutné rizikům 

předcházet a být na ně připraveni. Největším rizikem je nesprávně odhadnutý počet 

strávníků a nepřipravenost na kritické situace. Může se jednat o menší počet uvařených 

porcí, anebo naopak větší než je pak skutečný počet strávníků. Zároveň je důležité 

správně odhadnout výběr strávníků z nabízených menu, aby nabídka byla na konci 

výdeje stejně široká jako na začátku. Vždy je lépe očekávat strávníků méně a mít 

v rezervě jinou vhodnou variantu. Například mít vždy jedno jídlo, které lze přidělat. To 

je zapotřebí především při zavádění bezobjednávkového systému, než dojde 

k naprostému zmapování potřeb zákazníků a dobré spolupráci se školami, jejichž žáky 

jídelna stravuje. Situace se může stále měnit, a proto je nutné vše sledovat průběžně. 

Ideální pro jídelnu s bezobjednávkovým systémem je šoker na zmrazování jídel 

pro případ většího množství uvařených jídel než se vydá, ale jeho pořízení je finančně 

velmi nákladné. 

Plánování v jídelně s bezobjednávkovým systémem je zdlouhavá, náročná 

a nikdy nekončící práce, protože s každým školním rokem se situace mění. Nástroje 

marketingového výzkumu však zůstávají stejné a je nezbytné je mít stále po ruce. 

Plánování lze uskutečňovat na všech stupních managementu, a je tedy nutné do této 

činnosti zapojit vedoucí provozu, pracovníky administrativy a šéfkuchaře. Také 

kuchaři/ky mohou být součástí plánování výroby jídel, neboť jsou to oni/ony, kteří 

každý den přicházejí se strávníky do kontaktu a sledují jejich reakce a komentáře. 

Kuchaři/ky dokáží vyhodnotit oblíbenost určitých pokrmů a reakce strávníků na 

zavádějící novinky. Týmová spolupráce je nezbytná k vyhodnocování ovlivňujících 

faktorů. Zaměstnanci jídelny jsou jeden celek, který musí pracovat týmově, aby mohlo 

být dosahováno cílů. 
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3 Marketingový mix ve školních jídelnách 

Marketingový mix zahrnuje 4 P - produkt (výrobek), price (cenu), place (místo), 

promotion (propagaci). Existují i rozšířenější marketingové mixy např. 7 P, kde jsou 

navíc people (lidský faktor), psychical evidence (materiální předpoklady) a process 

(procesy). Nebo 8 P rozšířený o people (lidský faktor), packaging (tvorba obalu), 

programme coordination (programování), partnership (kooperace). Pro školní jídelny 

s bezobjednávkovým systémem pro plánování za účelem výroby jídel považuji 4 P dle 

mého názoru za postačující. 

Velmi vhodným přirovnáním v případě školních jídelen je, že marketing je jako 

vaření. Chceme-li vytvořit dokonalou nabídku, záleží na směsi přísad ve správném 

množství (RUSSELL-JONES, 2005). Všechny čtyři atributy lze ve školních jídelnách 

ovlivňovat, ale jen do určité míry a velmi záleží na podmínkách, s jakými musí jídelna 

pracovat. 

K tomu, aby byl marketingový mix správně používán, se na něj marketér nesmí 

dívat z hlediska prodávajícího, ale z hlediska kupujícího, v tomto případě především 

z pohledu rodičů a dětí. Pohled rodiče je téměř všem blízký a s dávkou empatie není 

složitý. Marketingový mix se rázem promění. Z produktu se stane zákaznická hodnota, 

z ceny zákazníkova vydání, místo se přemění na zákaznické pohodlí a z propagace se 

stane komunikace se zákazníkem. Díky tomu zjistíme, že zákazník požaduje hodnotu, 

nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, nikoliv propagaci. (KOTLER, KELLER, 

2007). 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace 

dělá, aby vzbudila poptávku po produktu a zájem zákazníka. Rozděluje je do čtyř 

proměnných: 

1. Produkt (co budeme prodávat), označuje nejen samotný produkt, ale také 

sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další 

faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho 

očekávání. 
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2. Cena (za kolik to budeme prodávat), je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou 

se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady 

nebo možnosti úvěru. 

3. Místo uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Ve 

školních jídelnách je to především místo, kde je jídelna umístěna a jaké je její 

prostředí. 

4. Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dovědí, jak bude jídelna 

oslovovat strávníky a rodiče nezletilých strávníků. 
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Obrázek 1: Schéma marketingového mixu 4 P ve školní jídelně 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1 Produkt 

Pojem produkt neoznačuje jen výrobek, ale může označovat službu, jako je to 

ve školních jídelnách. Navíc zahrnuje i všechny služby dodávané s výrobkem. Způsob, 

jakým je jídlo nabízeno, podáváno, v jakém prostředí a podobně. Účinný marketingový 

mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby zákazníkovi byla poskytnuta 

maximální hodnota a byly splněny všechny firemní marketingové cíle. Je to soubor 

osvědčených nástrojů k realizaci firemní strategie. 

Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb nebo 

přání. Foret v podstatě jen tuto definici rozšířil. V marketingu se za produkt chápe 

cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby anebo splnění určitého přání. 

(FORET, PROCHÁZKA, 2003) Tedy vše, co lze nabízet ke směně. Termín produkt se 

tak používá k označení jak hmotných (hmatatelných) předmětů, tak také pojmů 

abstraktních (nehmatatelných). Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co může 

získat pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co především může uspokojit přání nebo 

potřebu zákazníka. 

3.1.1 Služba jako produkt  

Ve školních jídelnách je produktem služba a hotový výrobek, tedy pokrm. 

Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé 

straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Poskytování 

služby může, ale nemusí být spojeno s hmotným produktem (KOTLER, KELLER, 

2007). 

3.1.2 Kvalita produktu  

Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. Jedná 

se o komplexní kategorii a obecně představuje jeho způsobilost plnit své funkce. 

Zahrnuje takové stránky produktu, jako jsou životnost, pohotovost, spolehlivost, 

přesnost, způsob fungování a údržby apod. (KERMALLY, 2005). V marketingovém 

pohledu je také kvalita produktu taková, jakou ji vnímá a vidí zákazník. Pokud je 

strávník spokojen a jídlo mu chutná, je velká pravděpodobnost, že se zákazník vrátí 
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a znovu využije služeb školní jídelny. A to jak strávník dětský, tak strávníci cizí, kteří 

jsou velkým zdrojem financí v doplňkové činnosti jídelny. Proto je dobré, aby zákazník 

byl informován, z jakých zdrojů jídelna čerpá potraviny. To znamená informovat 

formou dnů otevřených dveří například o tom, že jídelna používá potraviny v bio 

kvalitě, české potraviny, čerstvé ryby apod. K dispozici zákazníkům a jejich otázkám 

by měli být také dodavatelé. Strávník má možnost některé produkty ochutnat. 

3.1.3 Design  

Design je výrazem vztahu mezi obsahem a formou, je završením obsahu 

ve vnějškovém provedení. Jeho prostřednictvím lze například přilákat pozornost 

zákazníků, zdokonalit užitné vlastnosti a hodnotu produktu, snížit výrobní náklady, 

vytvořit konkurenční výhodu na trhu (KERMALLY, 2005). V případě školního 

stravování se jedná především o vzhled produktu, kdy si strávník při 

bezobjednávkovém systému jídlo vybírá v nabídkové vitríně. Vždy je třeba dbát na 

vzhled nabízeného pokrmu a na způsob, jakým je jídlo podáváno. Ne nadarmo se říká, 

že člověk jí nejdříve očima. 

3.1.4 Značka produktu  

Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích 

prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny 

prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců. (KERMALLY, 2005). 

U hotového pokrmu jen těžko můžeme mluvit o značce, i když každé jídlo má svůj 

název. Úprava jídelního lístku, vhodný výběr názvů jídel a ve finále vzhled, vůně 

a chuť hotového pokrmu jsou tou nejvhodnější značkou kvality. 

3.1.5 Obal  

Význam obalu (packaging) v posledních letech natolik vzrostl, že někdy bývá 

jako páté „P“ zahrnován do marketingového mixu (FORET, PROCHÁZKA, 2003). 

O vzrůstu úlohy obalu svědčí mimo jiné to, že zatímco dříve se obal měnil v průměru 

po 15 letech, dnes se tempo zrychlilo na každé 2 - 3 roky. V případě hotového pokrmu 

však obal není jeho součástí.  
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Ať to vezmeme z jakéhokoliv úhlu pohledu, je produkt tou nejdůležitější 

složkou marketingového mixu. Cena může být nízká, jídelna může být luxusně 

zařízená, propagace skvěle provedená, ale když není jídlo v dobré kvalitě a zákazník 

není chuťově uspokojen, vše ostatní ztrácí váhu. 

Produkt má ve školním stravování své platné předpisy dle zákona a stanovenou 

správnou výrobní praxi. Spotřební koš obsahuje složky potravy, které strávník musí 

dostat v určitém množství. O účinnosti spotřebního koše by se dalo velmi polemizovat. 

Školní jídelna plní v procentech tabulky, ale už nikdo neřeší, že jídlo nemusí být vždy 

zkonzumováno. Stejně jako by se dalo diskutovat o vhodnosti některých potravin, které 

jsou součástí spotřebního koše. Přitom existují studie, které mluví o jejich nezdravosti 

pro lidský organizmus. Přesto plnění spotřebních košů je kontrolováno Českou školní 

inspekcí a je tedy nutné se spotřebním košem počítat při plánování ve školních 

jídelnách. 

3.2 Cena 

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává 

(PAVELKOVÁ, 2010). Ve školství má cena svá pravidla a podmínky dle zákona. Cenu 

rozdělujeme na provozní režii, mzdovou režii a na náklady na potraviny, které hradí 

dětský strávník, tedy rodič. Cizí strávníci hradí vše včetně zisku. 

Cena je stanovena dle vyhlášky 463 ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění 

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. 

Určuje především to, jaké jsou součásti snídaní, obědů a večeří, v případě mateřských 

škol a dětských domovů také svačin. Například obědem se rozumí polévka, hlavní 

jídlo, doplněk a nápoj. Vždy se jídelna musí vejít do nastavených finančních limitů. 

Rozumí se tím, že jeden den může být reálná cena oběda vyšší a druhý den nižší. Pokud 

jídelna takzvaně provaří, v jiný den musí zase ušetřit levnějším pokrmem. Naopak má-

li ušetřeno, naplánuje dražší jídlo nebo doplněk. ČŠI dodržování finančních limitů 

kontroluje. Důležité je především to, aby na konci kalendářního a školního roku, byl 

finanční limit nulový. Dále vyhláška mluví o dodržování spotřebního koše, který je 

v marketingovém mixu spíše součástí produktu. 
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Finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny zákonem, ale mají určité 

finanční rozpětí, se kterým lze pracovat. Velikost a cena porcí je rozdělena dle 

věkových kategorií. 

Tabulka 1: Cenové rozpětí střední porce strávníků ve věku 7 až 10 let 

Jídlo Minimální cena (Kč) Maximální cena (Kč) 

Snídaně 9 15 

Přesnídávka 7 12 

Oběd 16 32 

Svačina 6 10 

Večeře 14 25 

Celkem 52 94 

Zdroj: Vyhláška MŠMT o finančních limitech účinná od 1. 1. 2012 

Z tohoto příkladu je možné si udělat představu, jak velké je cenové rozpětí. 

Záleží pak již jen na podmínkách jídelny, kde je umístěna, v jaké ekonomické oblasti se 

nachází a především, jak umí hospodařit a co dokáže nabídnout. Cena je jedním 

z nejdůležitějších vlivů, které mají dopad na zákazníka a jeho finanční podmínky. Cenu 

určuje trh. Konkurence by měla samovolně regulovat ceny. V prostředí školních jídelen 

však neexistuje dokonalá konkurence. 

Cena je silným nástrojem, jelikož nízkou cenou můžeme i zničit konkurenci. 

Cena bezesporu má velký vliv na rozhodování zákazníka. Pro spotřebitele je důležitá, 

můžeme říci, že je do značné míry určující, jelikož se často rozhoduje pro koupi právě 

na základě ceny. 

Nemůžeme očekávat, že při cenně stlačené příliš nízko bude jídlo vařené jen 

z těch nejlepších potravin. Také je důležité si uvědomit, že strava by měla být pestrá 

a strávníci by měli mít možnost ochutnat i jídla, která nejsou na našem každodenním 

jídelníčku zcela běžná. Důležitý je přístup managementu, který má možnost sledovat 

akce, sezónní potraviny a mnoho různých nabídek od dodavatelů. Je vhodné sledovat 

pohyby cen u konkurenčních dodavatelů. Zvolený dodavatel nemusí stále držet cenu na 

minimu, když ho nic a nikdo nekontroluje. Na trhu je mnoho firem obchodujících 
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s potravinami, takže je téměř povinností každého manažera být dobrým hospodářem 

a tím nabízet maximum pro své strávníky. 

Při stanovování ceny je důležité si uvědomit, zda má jídelna na trhu konkurenci 

a kdo je jejím cílovým zákazníkem. Pro jídelnu může být konkurencí v blízkosti 

cukrárna, restaurace, rychlé občerstvení apod. Pokud je jídelna na trhu sama, je 

bezkonkurenční, má prostor pro určování ceny a může ji stanovit až na hranici, kterou 

určuje zákon. Cílový trh je do značné míry určující pro stanovení ceny, jelikož volbou 

ceny si volíme i zákazníka. Proto je třeba zvážit, kdo je naším zákazníkem, na koho se 

budeme orientovat, jelikož špatným zvolením ceny můžeme přijít o potenciální 

zákazníky. Jiné prostředí je venkov, jiné velkoměsto, jiné prostředí může být třeba i jen 

jiná čtvrť. 

V případě školního stravování nízká cena za potraviny může být odrazující, 

jelikož tuto potravinu můžeme považovat za nekvalitní. Cena se nám může dokonce 

zdát podezřelá. Mnohdy otázkou ceny je země původu a pro každého z nás by domácí 

potravina měla být prioritou. Její cena je většinou vyšší, ale měla by být zárukou 

kvality. Čerstvost potravin by měla být základem. V současné době se dostávají na trh 

potraviny v bio kvalitě, tedy chemicky neošetřené, kde je cena vyšší a tím často 

rozhodující. Přesto je otázkou, zda právě to nejkvalitnější by neměly dostávat naše děti 

a zda by především k tomu nemělo směřovat školní stravování dotované státem. 

Stanovení cenové relace je důležité, jelikož se tím jídelna zařazuje do jisté 

kategorie. V různých kategoriích se pohybují rovněž různí zákazníci, je tedy na jídelně, 

jaké zákazníky si prostřednictvím své cenové politiky zvolí. Přesto cena ve školním 

stravování není nejspíš tím nejdůležitějším faktorem. 

3.3 Místo 

Distribuce řeší, komu a kde se budou výrobky nabízet a způsob, jak zajistit, aby 

byl produkt nabízen na vhodném místě a ve správnou chvíli. Distribuce v sobě zahrnuje 

kompletně vše, co se týká cest, jimiž se produkt dostane k zákazníkovi. Součástí toho 

jsou samotné podmínky nákupu v místě prodeje, v jakých podmínkách se nachází 
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školní jídelna. Základním úkolem je produkt dostat k zákazníkovi a není důležité, čím 

distribuce začíná a končí, hlavní je splnit cíl. (KOTLER, KELLER, 2007) 

Je nezbytné pečovat o distribuční kanál, jímž je v jídelně celý personál, který 

přichází se strávníky do styku. Proto je nezbytné starat se o své zaměstnance 

a dostatečně je proškolovat, aby byli informováni a jejich vystupování a způsob výdeje 

pokrmu byl na kvalitní úrovni. Je třeba si každé ráno opakovat, že lidé jsou ti, na nichž 

závisí úspěch celé organizace. Dobré vedení zaměstnanců musí být důležitou činností 

managementu. 

Od chvíle, kdy si zákazníci mohou vybírat, hraje velkou roli prostředí, kde si 

jídlo zakoupí a v jakém prostředí stráví čas při jeho konzumaci. Součástí je čas, jaký 

musí strávník strávit ve frontě. Pokud jsou fronty na jídlo opakovaně dlouhé 

a v nepříliš vzhledném a příjemném prostředí, může se stát, že tím zákazníky jídelna 

ztratí. Také pach jídla v prostorách jídelny nemusí být strávníkovi příjemný. Kladný 

vliv má naopak pěkný vzhled jídelny, ale i teplo v zimním období a klimatizované 

prostředí v teplých měsících. Je pravdou, že mnoho z příčin nespokojeného zákazníka 

nelze ovlivnit. Jídelna je závislá na vstřícnosti zřizovatele a na financích.  

Je nutné získat si důvěru zákazníka, a proto nesmí docházet k pravopisným 

chybám jak v jídelním lístku, tak na webových stránkách nebo na informativních 

nástěnkách jídelny. Vždy musí být v jídelně zřetelné, kde a od koho lze získat 

informace.  

Pokud zákazníkům v daný den nabídneme oblíbené jídlo, nesmí se stát, že 

budeme nuceni se jakkoliv omlouvat, že již není, že nejsme schopni ho zajistit všem 

zájemcům. Proto sledování potřeb zákazníka je naším hlavním úkolem, vědět a znát 

vše, co ho ovlivňuje a do jaké míry. Při plánování je nutné být připraven na situaci, že 

jídlo skutečně dojde. Je třeba mít vždy připravenou jinou variantu. Při objednávání 

zboží je zapotřebí myslet i na tyto situace, abychom pak mohli mít po ruce jiné 

oblíbené jídlo, které lze dodělávat. Záleží na manažerovi provozu, jak je pohotový a jak 

je na tyto situace připraven. V provozu, kde se správně plánuje a kde se sledují potřeby 

zákazníka, by k takovým situacím docházet nemělo. Rozhodně tyto situace mohou 

negativně ovlivnit zákazníka. 
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Kuchaři/ky při podávání jídla musí být vždy příjemné a vstřícné, musí umět 

poradit a navázat kontakt se strávníkem i v časové tísni. Management jídelny zajistí 

takové množství personálu, jaké je k takovým službám nezbytné. Je nutné umět jednat 

se všemi typy zákazníků a zachovat vždy profesionální jednání a slušné vystupování. 

Nejen vzhled jídelny a chování zaměstnanců má vliv na úsudek strávníka, ale i styl 

firemního oblékání a upravenost personálu. Dodržováním zásad a chováním dává 

personál strávníkovi mnohé o sobě najevo. 

Posledním neméně důležitým aspektem je čistota a dodržování hygienických 

předpisů. Dobré jídlo musí být vždy na čistém nádobí. Je podstatné si uvědomit, že to, 

co odrazuje a špatně působí na nás při návštěvě nějaké restaurace, stejně tak ovlivňuje 

klienty v jídelně, ačkoliv jsou převážně nezletilí. Vždyť vystupováním, úpravou, 

čistotou, stolováním a mnohými jinými aspekty děti určitým způsobem jídelna 

vychovává. 

Distribuce se dělí na velkoobchodní a maloobchodní. V případě školních jídelen 

se jedná o maloobchodní distribuci, kde produkt jde přímou cestou ke spotřebiteli. 

Přesto existují větší jídelny, které jídlo dováží do výdejen nebo mateřských škol, které 

nemají kuchyň nebo z nějakého důvodu si nejsou schopny uvařit. Charakteristické pro 

tento způsob distribuce je stálé přizpůsobování se potřebám zákazníků a poskytování 

velkého množství služeb. Velmi záleží na tom, kde se jídelna nachází. Jestli je 

v budově školy nebo do ní musí strávníci docházet. Při umístění mimo budovu školy je 

velké riziko možné konkurence. 

3.4 Propagace 

Marketingové pojetí propagace označované za komunikační mix v současnosti 

používá kombinaci těchto důležitých nástrojů: 

1. reklamu 

2. podporu prodeje 

3. vztahy s veřejností (public relations) 

4. osobní prodej (ve školní jídelně přímý prodej) 

5. přímý marketing (direct marketing). 
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Každá propagační činnost prováděná v praxi vyžaduje plánovité, předem dobře 

připravené, zorganizované a cílevědomé rozhodování zejména o následujících pěti 

pomocných faktorech. Podle počátečních písmen anglických slov jsou nazývány 5 M: 

1. poslání (mission) 

2. sdělení (message) 

3. použitá média (media) 

4. peníze (money) 

5. měření výsledků (measurement) 

Základní cíl propagace bývá většinou spatřován ve zvýšení odbytu na trhu a ve 

zvýšení zisku firmy. (RUSSEL – JONES, 2005) Podstata úspěšné propagace se potom 

hledá především v umění přesvědčit druhé, přimět rodiče, aby podporovali děti 

v docházce na obědy, a aby propagace oslovila i cizí strávníky, a zvýšil se tak zisk 

jídelny ve vedlejší činnosti.  

3.4.1 Reklama  

Reklama jako placená neosobní forma prezentace produktů představuje vždy 

účelové a jednosměrné sdělení, kterým firma komunikuje se svými stávajícími 

i potenciálními zákazníky, a to obvykle prostřednictvím sdělovacích prostředků. Školní 

jídelny využívají především reklamy neplacené, jako jsou články v místním zpravodaji, 

vývěsky na úřadě, ve školách apod. Reklama se vyznačuje schopností působit na 

nákupní chování a rozhodování velkého počtu lidí ve velmi krátkém časovém úseku 

a v široké geografické oblasti. (KERMALLY, 2005) Když chce jídelna získat cizí 

strávníky, je dobré oslovit místa, jako jsou zdravotní střediska, prodejny, firmy, banky 

a jiná další například formou stručných a výstižných letáčků nebo osobně. 

Nejlepší reklamou školních jídelen jsou dobře zorganizované dny otevřených 

dveří nejlépe s ochutnávkami vyrobených pokrmů v jídelně. Je nezbytné vytvořit 

takovému dni dobrou reklamu, která pomyslné budoucí strávníky přiláká. Vhodné je 

připravit aktivity pro děti. Je dobré spolupracovat se sportovními kluby nebo 

zájmovými kroužky. Velmi se osvědčuje vaření přímo před hosty. Ideální je, když má 

jídelna co ukázat a čím se pochlubit. Mnohé klienty dokáže zaujmout prohlídka zázemí 

kuchyně s výkladem odborníka.  
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Reklama má své základní cíle: 

1. informativní – informovat širokou veřejnost o novinkách a aktivitách jídelny, 

účelem je vyvolat zájem a zvýšit poptávku 

2. přesvědčovací – používá se v období zvýšeného konkurenčního tlaku, tedy 

v období, kdy se dávají přihlášky na školy. Měla by na zákazníka působit tak, 

aby si vybral právě tuto jídelnu nebo školu. 

3. tzv. připomínací reklama – ta by se měla udržet v povědomí zákazníků, proto je 

velmi důležitá pověst jídelny 

3.4.2 Public relations 

Public relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je 

vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými, 

důležitými skupinami veřejnosti. 

Komunikace s veřejností má dvě základní roviny:  

1. komunikaci s vnitřním prostředím, kdy vedení jídelny působí na vlastní 

zaměstnance tak, aby k jídelně měli kladný vztah a ztotožňovali se s jejími 

zájmy a cíli.  

2. komunikaci s vnějším prostředím, kdy se jídelna snaží navázat dobré vztahy se 

svým okolím – zákazníky, dodavateli, kontrolními a správními orgány a také 

s různými společenskými, kulturními, sociálními a sportovními organizacemi. 

(KERMALLY, 2005) 

Zaměstnanci by měli být proškolováni, jak správně komunikovat se stávajícími 

i budoucími klienty, a to jak v osobním jednání, tak v telefonu. Také správné ohlášení 

v telefonu může ovlivňovat zákazníka. Neméně důležitá je správná forma písemné 

komunikace, která má svá jasná pravidla. 

3.4.3 Osobní prodej  

Účinnost a efektivita osobního prodeje se projevuje okamžitě, protože osobní 

působení na spotřebitele je bezprostřední. Proto je velmi důležitá osobnost prodejce, 

jeho profesionalita, znalost výrobku, chování a vystupování, znalost psychologického 

působení na zákazníky a jeho důvěryhodný vzhled.  
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Mezi výhody osobního prodeje patří:  

1. přímý kontakt se zákazníkem umožňuje bezprostředně reagovat na jeho chování  

2. prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého prodeje až po vytváření 

osobních, přátelských vztahů 

3. budování databází osvědčených zákazníků, které umožňuje udržování kontaktů 

se stávajícími zákazníky a reálnou možnost dalšího prodeje 

4. využívání a uplatňování psychologických metod ovlivňování zákazníků a umění 

usměrňovat jejich potřeby a požadavky. (FORET, PROCHÁZKA, 2003) 

Školní jídelny využívají především osobního prodeje, ačkoliv je to prodej velmi 

specifický. Dochází k němu jen na určeném místě, tedy v budově  jídelny, prodejce za 

zákazníkem nikam nedochází. 

Dobré vztahy jsou základem k plnění cílů. Je nezbytné dobře komunikovat se 

všemi zákazníky, nejen s těmi, co vystupují příjemně. Každý z klientů si v sobě přináší 

prožitky z celého dne, ať už jsou kladné či záporné, a úkolem personálu je, aby se 

zákazník cítil pokud možno co nejpříjemněji a dobře se najedl. 

Přímý marketing obvykle bývá zaměřen na určitý, předem vytypovaný segment 

trhu. Do přímého marketingu patří písemné nabídky, jako jsou letáčky nebo 

elektronické nabídky na webových stránkách jídelny. Jídelna může nabízet stravování 

pro širokou veřejnost a je nezbytné ji správně oslovit. Přímý marketing může být 

adresný, kde jsou nabídky určeny konkrétním osobám, jako například speciální nabídky 

porcí pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. Nebo může být neadresný, kdy je 

klient osloven všeobecně. 

Často bývá pojmu marketing přisuzována jen reklama. Je ale důležité mít na 

paměti, že nejen reklama tvoří komunikační mix, je to právě podpora prodeje, public 

relations, osobní prodej a direct marketing. Celkově tomu lze říkat marketingová 

komunikace, což je obousměrný přenos informací mezi tím, kdo produkt nabízí, 

a zákazníkem. Konzistence komunikace je důvod, proč si lidé věří, a proto je úkolem 

každé organizace usilovat o to, aby komunikace byla pořád stejná, i když se situace či 

zaměstnanci mohou měnit. Ke komunikaci je dobré si stanovit svá pravidla, která pak 

všichni dodržují. Tedy nastavit si jakýsi tón, jakým se bude se zákazníky komunikovat. 
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Stále dávat okolí vědět, jaké novinky jídelna zavádí, jaké akce podnikla, v čem je 

úspěšná, co nového chystá, co může nabídnout potenciálním klientům. 

Samozřejmostí by měly být v oblasti propagace jídelny její webové stránky. 

Jejich vzhled a přehlednost může velmi ovlivnit názor zákazníka na jídelnu. Nejenže 

jsou vizitkou a reklamou jídelny, ale také nejlepším způsobem, jak dát vědět 

strávníkům důležité provozní informace.  

Ovlivňující reklamou pro strávníky může být reklama potravinových firem. 

Pokud reklama na určité potraviny může ovlivnit zákazníka, samozřejmě se to pak 

může odrazit i na zájmu strávníků v jídelně. Také negativní informace v médiích 

například o prasečí chřipce, nemoci šílených krav, nakažených okurkách apod. 

negativně ovlivňují strávníky. V takovém případě je jídelna nucena na takové 

informace zareagovat a počítat s tím, že to ovlivní zájem o jmenované suroviny. 

Zároveň reklama na zdravou výživu nebo biopotraviny může zvýšit zájem o tento 

způsob stravování a jídelna by ho měla umět nabídnout, pokud dodrží všechny platné 

předpisy a zásady školního stravování. 

Nejen reklama, kterou jídelna sama vytváří, může vytvořit zájem o její služby 

a produkty. Proto součástí práce managementu jídelny s bezobjednávkovým systémem  

je reklamu sledovat, stejně jako moderní trendy. 

3.5 Ostatní faktory 

Při bezobjednávkovém systému je při plánování nutné znát i ostatní faktory, jež 

nejsou obsaženy v marketingovém mixu 4 P a které mohou ovlivňovat strávníky při 

jejich docházce a výběru. Všechny tyto faktory přinášejí rizika, kterým je třeba 

předcházet. 

 3.5.1 Faktory ovlivňující docházku strávníků 

Je mnoho aspektů, které mohou ovlivňovat docházku strávníků do jídelny. 

Jedním z nich je umístění jídelny. Je tím myšleno, zda je jídelna v budově školy nebo 

mimo ni. Obojí má své výhody a nevýhody.  

U jídelny umístěné přímo v budově školy je velká pravděpodobnost, že většina 

strávníků bude jídelnu za účelem stravování navštěvovat. Strávníci nejsou nuceni se 
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převlékat a někam se přesouvat. Zároveň pokud mají odpolední vyučování, nezdržují se 

docházkou mimo budovu. 

Docházku strávníků do školní jídelny umístěné mimo budovu může ovlivňovat: 

1. nutnost docházet nějakou vzdálenost mimo školu 

2. vynaložený čas na převlékání a cestu do jídelny 

3. časová tíseň v případě odpoledního vyučování nebo kroužků a jiných aktivit 

4. nevhodné počasí  

Společný faktor pro docházku do jídelny v budově školy a mimo budovu, který 

může ovlivňovat docházku do jídelny, je například roční období. Všeobecně na začátku 

školního roku dochází k nárůstu počtu strávníků a s blížícím se koncem školního roku 

strávníků ubývá. Docházku ovlivňuje období chřipek a jiných epidemií, období před 

prázdninami a ředitelského volna. Další ovlivňující faktor jsou dny v týdnu. Jiná 

docházka je na začátku týdne, jiná na konci, jiná v den odpoledního vyučování. Dále je 

nutné sledovat aktivity školy, jako jsou školy v přírodě, lyžařské výcviky, výlety, 

divadla apod. V tomto ohledu je nutné se školami spolupracovat. 

Jsou dny, kdy třídy končí vyučování všechny stejně, a tak se v jídelně mohou tvořit 

fronty. Některé strávníky tato skutečnost ovlivní, a oběd vynechají. Je nezbytné, aby si 

management jídelny všechny tyto aspekty vysledoval, jinak může při 

bezobjednávkovém systému docházet ke ztrátám, anebo naopak k úzké nabídce, a tím 

k nespokojenému strávníkovi. Správné odhadování je základním principem plánování 

výroby jídel při bezobjednávkovém systému. 

3.5.2 Faktory ovlivňující volbu strávníků 

Dalším důležitým aspektem bezobjednávkového systému je dobrý odhad volby 

strávníka při výběru jídel. To znamená empatickým způsobem a sledováním v praxi 

správně odhadnout, který z pokrmů bude nejpreferovanější a jak správně množství 

připravovaných pokrmů rozdělit, aby nabídka byla stejně široká jako na začátku 

výdeje. V tomto směru je nezbytná spolupráce celého personálu. Volbu strávníků může 

ovlivňovat mnoho aspektů z okolí. Každý strávník je něčím ovlivněn. Ať je to styl 

stravování z domova nebo moderní trendy či reklamy médiích. Dětského strávníka 

může ovlivňovat spolužák či učitel nebo jiný vzor z jeho nejbližšího okolí. Již od 
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raného věku hraje velkou roli reklama. Děti už v mateřských školách se ve svém 

každodenním životě setkávají s reklamou, která je ovlivňuje nejen v oblasti stravování. 

Velmi záleží na přístupu rodiny, jakým způsobem se o jídle mluví. Pokud dítě slýchá, 

že například luštěniny nejsou dobré, dokáže se k jídlu postavit tak, že ho nechce, aniž 

by ho ochutnalo. Naopak, když v médiích slyší, jak chutný a jedinečný je hamburger, 

pak věří, že je pro jeho žaludek tím nejvhodnějším jídlem. 

Je dobré počítat s tím, že strávníky ovlivňuje mnoho věcí z jejich života. Zvláště 

s přístupem k internetu a jiným médiím. Mohou to být informace z médií o nevhodnosti 

některých pokrmů nebo některé nemoci zvířat, třeba nemoc šílených krav apod. 

S takovou informací pak zájem o jídla z hovězího masa klesá. Vhodná kombinace jídel 

v jídelním lístku a počet druhů jídel na výběr je dalším důležitým úkolem 

managementu jídelny. Školní jídelna však vždy musí přihlížet k platným předpisům, 

plnění spotřebního koše a zásadám školního stravování. Když si zákazník jídlo oblíbí, 

zájem o něj se pravděpodobně v budoucnu zvýší. Samozřejmě je dobré znát oblíbená 

jídla, vše skládat dohromady a vytvořit vhodný plán nabídky jídel na každý den. 
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4 Výsledky výzkumného šetření 

Tabulka 2: Návratnost dotazníků 

Počet oslovených 

rodičů 
300 

Počet vrácených 

vyplněných 

dotazníků 

234 
Návratnost 

dotazníků 
80 % 

Počet oslovených 

vedoucích 

školních jídelen 

60 

Počet vrácených 

vyplněných 

dotazníků 

45 
Návratnost 

dotazníků 
75 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1 Produkt 

Výsledky výzkumu prokázaly, že dětské strávníky nejvíce ovlivňuje způsob 

stravování z domova. Děti si přinášejí dobré i špatné návyky z domova a úkolem 

jídelny je strávníky vhodným způsobem přivést k zásadám správného stravování. Je 

dobré oslovovat rodiče vhodnou osvětou o zdravém stravování. Ve výsledcích došlo 

k shodě názorů rodičů s vedoucími školních jídelen. 

 

Obrázek 2: Vliv způsobu stravování z domova na volbu strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 



   33 

 

94 % rodičů preferuje svobodnou volbu dětí, ale zároveň 36 % rodičů 

objednává dětem přes internet. Při plánování je tedy nutné myslet na to, že školní 

jídelny působí nejen na dětské strávníky, ale i na jejich rodiče. Důležitou informací 

z tohoto grafu také je, že minimálně 36 % rodičů navštěvuje webové stránky jídelny, 

a proto je třeba dbát na jejich vzhled, úpravu a snadnou obsluhu. 29 % rodičů preferuje, 

aby se dítě nasytilo, aniž by pro ně bylo důležité, čím a jak. Tato skutečnost je 

alarmující, protože by mělo být především v zájmu rodičů, aby jejich dítě jedlo 

správně. 

 

Obrázek 3: Ochota rodičů nechat své dítě se svobodně rozhodnout o volbě jídla 

(vlevo), a zda je pro rodiče priorita „nasycené dítě“ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Oslovení rodiče a vedoucí školních jídelen se shodli, že strávníky ovlivňuje 

vzhled podávaného pokrmu. Jen 7 % rodičů si myslí, že tomu tak není. Vzhled 

podávaného jídla je důležitým nástrojem pro ovlivňování zákazníků a je silným 

signálem pro volbu strávníka, a proto je nutné na vzhled pokrmu vynaložit velké úsilí, 

čas i fantazii. Je vhodné, aby vzorky jídel byly vystaveny, čímž se strávníkovi usnadní 

výběr. 

 

Obrázek 4: Vliv vzhledu pokrmu na volbu a docházku strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jen 35 % rodičů je přesvědčeno, že děti ovlivňuje nabídka jídel na daný den. 

Pokud rodiče nemají možnost sledovat docházku svých dětí do jídelny na internetu, 

mohou se domnívat, že jejich dítě si jídlo vyzvedlo, i když se tak nemuselo stát. 

Naopak 59 % vedoucích je přesvědčeno, že nabídka v daný den ovlivňuje docházku 

a volbu strávníků. 

 

Obrázek 5: Vliv nabídky jídel v daný den na docházku strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Polovina oslovených rodičů a téměř tři čtvrtiny oslovených vedoucích je 

přesvědčeno, že dětského strávníka ovlivňují moderní trendy. Úkolem managementu je 

tedy sledování moderních trendů, které se v současné době velmi rychle mění. Je dobré 

si uvědomit, že pod pojmem „moderní trendy“ si každý může představovat něco jiného. 

Stravování všeobecně má své moderní trendy, které je nutné sledovat a vzdělávat se 

v nich. 

 

Obrázek 6: Vliv moderních trendů na volbu strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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94 % rodičů je přesvědčeno, že vedou své děti ke zdravému životnímu stylu. 

Jen 35 % vedoucích jídelen se domnívá, že děti ovlivňuje zdravý životní styl. Rozdíl 

může být způsoben odlišnou představou o tom, co to zdravý životní styl je. V odborné 

literatuře jsou často argumentovány velmi odlišné názory. Management školních 

jídelen by se tímto měl zabývat především, neboť školní stravování je a mělo by být 

založeno na zdravém stravování. Nikde však neexistuje předpis, který by některou 

potravinu zakazoval. Jídelny musí plnit spotřební koše na vybrané potraviny, ale 

používat může všechny. Je proto na managementu jídelny, jak se k této problematice 

postaví. 

 

Obrázek 7: Preference rodičů vzhledem ke zdravému životnímu stylu (vlevo), 

a jak podle vedoucích ŠJ děti ovlivňuje zdravý životní styl (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Přání rodičů je větší výběr z počtu nabízených pokrmů. 87 % rodičů se přiklání 

k širšímu výběru a preferují více druhů pokrmů v jeden den. Z výsledků šetření ve 

školních jídelnách je však patrné, že stále převažuje výběr ze dvou jídel. Je jen na 

managementu školních jídelen, kolik menu strávníkům nabídne. V případě 

nedostatečného vybavení kuchyně je možné strávníkům nabídnout třetí jídlo, například 

ve formě obědového salátu. 

 

Obrázek 8: Preference počtu druhů jídel podle rodičů (vlevo) a počet vařených jídel 

v oslovených jídelnách (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledky šetření o produktu vypovídají o nutnosti informovat a ovlivňovat 

rodiče, dbát na vzhled a kvalitu pokrmu, na pestrost a šíři nabídky nabízených menu, na 

moderní trendy současnosti a na zdravé stravování. 
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4.2 Cena 

I když cena bývá častým ovlivňujícím faktorem v rozhodování, tak 67 % 

oslovených rodičů vyjádřilo názor, že cena není důležitá. Jistě v tomto směru může být 

ovlivňující ekonomická úroveň obyvatel v dané oblasti. Dotazovaní rodiče jsou rodiče 

dětí základních škol v Praze Uhříněvsi, kde je zřejmě vyšší ekonomická úroveň. Je 

možné, že jinak odpovídali vedoucí jídelen na vesnicích a jinak ve městech. 

 

Obrázek 9: Vliv ceny oběda na docházku a volbu strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na otázku, zda by byli rodiče ochotni si připlatit za nadstandartní suroviny, 

může opět mít velký vliv místo, kde dotazovaní bydlí. Až 60 % rodičů by bylo ochotno 

si připlatit za nadstandardní suroviny, zatímco 82 % vedoucích odpovídalo, že rodiče 

ochotni nejsou. 

 

Obrázek 10: Ochota rodičů připlatit si za nadstandardní suroviny (vlevo) 

a názor vedoucích jídelen, zda jsou rodiče ochotni si připlatit (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při tvorbě ceny je nutné přihlížet k tomu, kde je jídelna umístěna a co z vnějšího 

prostředí může rozhodování rodičů ovlivňovat. V případě dobré ekonomické situace 

obyvatel lze nabídnout rodičům nadstandardní potraviny například v biokvalitě 
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4.3 Místo 

Faktorem, který příliš nelze ovlivnit, je umístění jídelny v budově školy nebo 

mimo ni. 69 % rodičů odpovídalo, že umístění jídelny docházku jejich dětí neovlivňuje. 

66 % vedoucích se domnívá, že umístění má na docházku vliv. Ačkoliv je to často 

neovlivnitelný faktor, je možné strávníky oslovovat něčím nadstandartním, například 

bezkonkurenční zajímavou nabídkou. Do zde uváděné školní jídelny v Praze Uhříněvsi 

dochází v průměru 750 strávníků, přičemž dětí ve třech školách, které jídelna stravuje, 

je až o 35 % více. Umístění této jídelny mimo budovy škol může být jedním z důvodů, 

proč se v jídelně nestravuje více dětí. 

 

Obrázek 11: Vliv umístění jídelny podle rodičů (vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 12: Umístění oslovených jídelen 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Více než polovina oslovených rodičů (60 %) si myslí, že vzhled a čistota 

prostředí jídelny má na docházku a volbu strávníků vliv. Pouze 66 % vedoucích se 

s tím shoduje, přestože by mělo být v zájmu managementu jídelny, aby prostředí jejich 

jídelny bylo příjemné a především čisté. Rozhodně se vyplatí prostředí jídelny 

zatraktivňovat a udržovat stále čisté, vzhledem k platným hygienickým  předpisům. 

 

Obrázek 13: Vliv prostředí a vzhledu jídelny na docházku a volbu strávníků podle 

rodičů (vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na otázku, zda strávníky ovlivňuje fronta v jídelně, 26 % rodičů odpovídalo, že 

jejich děti ovlivňuje. Také 55 % vedoucích se domnívá, že dlouhá čekací doba na oběd 

strávníky ovlivňuje. Znamená to, že v případě velké fronty nechce strávník čekat a na 

oběd nejde. Důkazem toho jsou data ze školní jídelny v Praze Uhříněvsi. Při komparaci 

dat lze z grafu vyčíst, že ve čtvrtek, kdy se dlouhodobě tvořily fronty, postupně klesly 

počty strávníků v daný den. Běžně v tento den zpočátku docházelo v průměru 750 

strávníků. Během dvou měsíců počet strávníků klesl až o 80 především žáků z vyšších 

tříd. Zřizovatel byl nucen provést rekonstrukci jídelny, která tento nepříjemný faktor 

odstranila. 

 

Obrázek 14: Vliv fronty v jídelně na docházku strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 15: Průměrný 

počet strávníků ve čtvrtek ve 

školním roce 2011/12 ve 

školní jídelně v Praze 

Uhříněvsi 

Zdroj: Školní jídelna 

v Praze Uhříněvsi 
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Závěrem dotazníkového šetření a komparace v oblasti místa je, že je nutné 

pracovat na dohodě se školami, aby se netvořily fronty a nedocházelo tak k poklesu 

počtu strávníků a především k nepříjemnému hluku a celkové atmosféře v jídelně. 

Rozhodně je nutné dbát na čistotu a vzhled jídelny, který je dobré přizpůsobit věku 

strávníků, a navodit tak pro ně pocit příjemného prostředí. Nelze ovlivnit umístění 

jídelny, ale o to víc je důležité nabídnout strávníkům něco, co je osloví a přivede do 

jídelny. 

4.4 Propagace 

Nezbytnou součástí marketingového plánování je propagace jídelny. Vhodné 

jsou dny otevřených dveří, webové stránky, články v tisku, letáky apod. 42 % rodičů se 

domnívá, že je propagace jídelny ovlivňuje a 59 % oslovených vedoucích s tím 

souhlasí. Propagace je silný způsob ovlivňování zákazníka a vyžaduje velký časový 

prostor. Měl by být na ni kladen velký důraz. 

 

Obrázek 16: Vliv propagace jídelny na docházku a volbu strávníků podle rodičů 

(vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Je obtížné ovlivnit zažitou pověst jídelny, ale lze postupně vkládat do 

podvědomí strávníků novou. 67 % rodičů odpovídalo, že je ovlivňuje pověst jídelny, 

a oslovení vedoucí si to myslí téměř všichni (94 %). Je dobré, aby jídelna vešla do 

podvědomí lidí také v aktivitách mimo stravování dětí. 

 

Obrázek 17: Vliv pověsti jídelny na docházku a volbu strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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64 % rodičů odpovídalo, že jejich děti ovlivňuje personál jídelny. Totéž si myslí 

82 % vedoucích školních jídelen. Proto je nezbytné klást důraz na jednotné a vhodné 

vystupování personálu, který musí být kvalitně proškolen. Z toho vychází celková 

kultura školní jídelny. Dětský strávník velmi vnímá, jakým způsobem je s ním jednáno 

a jak je jídelna za běžného provozu prezentována. Komunikace s rodiči, ať už osobně, 

telefonicky nebo elektronicky musí mít svá jasná pravidla a je nezbytné na tento faktor 

klást velký důraz. 

 

Obrázek 18: Vliv upravenosti a vystupování personálu na docházku a volbu strávníků 

podle rodičů (vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Strávníky ovlivňuje také reklama v médiích, která není tvořena jídelnou. 41 % 

rodičů je přesvědčeno, že reklama v médiích ovlivňuje jejich děti. To si myslí 74 % 

dotazovaných vedoucích školních jídelen. Reklama je součástí každodenního života, 

proto také při marketingovém plánování ve školních jídelnách je třeba mít přehled 

o reklamách potravinářských firem. 

 

Obrázek 19: Vliv reklamy na volbu strávníků podle rodičů (vlevo) a podle vedoucích 

ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kauzy v médiích ovlivňují strávníky z pohledu 29 % rodičů a 34 % vedoucích. 

V současné době záporných informací o potravinách přibývá. Je přímo povinností 

managementu školních jídelen tyto informace sledovat a podřídit tomu objednávky 

potravin a skladbu jídelního lístku. 

 

Obrázek 20: Vliv kauz v médiích (např. „šílené krávy“) na docházku a volbu strávníků 

podle rodičů (vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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56 % rodičů vyjádřilo názor, že informace v médiích o nevhodnosti některých 

potravin mají vliv na rozhodování o volbě jídla. Naopak 70 % vedoucích se domnívá, 

že informace v médiích nemají vliv na volbu strávníka. Sledovat tyto informace je 

nezbytnou součástí práce každé/ho vedoucí/ho jídelny. 

 

Obrázek 21: Vliv informací o nevhodnosti některých potravin na docházku a volbu 

strávníků podle rodičů (vlevo) a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Je zřejmé, že propagace je silným nástrojem v marketingové oblasti, kterým lze 

mnoho ovlivnit. Je velmi důležité, jak se školní jídelny prezentují směrem k veřejnosti. 

Také je dobré znát, jaké informace v oblasti stravování jsou vypouštěny do médií. 

4.5 Komparace vybraných faktorů výsledků šetření s daty 

vybrané školní jídelny 

Pro komparaci byla vybrána školní jídelna v Praze 22 Uhříněvsi 

s bezobjednávkovým systémem, který je provozován od roku 2006. 90 % rodičů si 

myslí, že na docházku dětí nepůsobí počasí ani roční období, s čímž se shoduje 80 % 

vedoucích školních jídelen. Přesto při komparaci dat s vybranou školní jídelnou se 

ukazuje, že docházka v zimních měsících byla o 10 až 15% nižší než v období podzimu 

a jara. To může být dáno 10 % rodičů, kteří si myslí, že i roční období je ovlivňujícím 

faktorem. To vše se dá vysledovat za probíhajícího provozu a v případě jídelny nově 

zavádějící bezobjednávkový systém je k této možnosti třeba přihlédnout. 
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Obrázek 22: Vliv ročních období a počasí na docházku strávníků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo)     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 23: Průměrný měsíční počet strávníků ve školním roce 2011/12 ve školní 

jídelně v Praze Uhříněvsi      Zdroj: Školní jídelna v Praze Uhříněvsi 



   51 

 

Další otázkou je, zda ovlivňují docházku dny v týdnu a odpolední vyučování 

a kroužky. Z pohledu 28 % rodičů a 73 % vedoucích jsou odpolední kroužky důležitým 

faktorem a potvrzují to také data ze školní jídelny v Praze Uhříněvsi. Školní jídelna 

vykazovala středy jako nejsilnější dny na docházku strávníků a dle informací škol, 

které jídelna stravuje, je to den, kdy bylo nejvíce zájmových kroužků. Počet strávníků 

uprostřed týdne narostl až na 800 až 820 strávníků, zatímco v pátek před dnem volna 

bývalo průměrně kolem 680 dětí. Druhým nejsilnějším dnem bylo úterý, kdy měly obě 

školy, které jídelna stravuje, odpolední vyučování. V tento den data vykazují průměrně 

790 stravovaných. Pondělí bylo průměrným dnem. Ve čtvrtek, přestože byla odpolední 

vyučování, došlo k poklesu, a to především z důvodu tvoření front v jídelně. 

 

Obrázek 24: Vliv dnů v týdnu a odpoledních vyučování a kroužků podle rodičů (vlevo) 

a podle vedoucích ŠJ (vpravo) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 25: Průměrný počet strávníků v září 2011 ve školní jídelně v Praze Uhříněvsi 

Zdroj: Školní jídelna v Praze Uhříněvsi 

 

Je třeba dodat, že 89 % vedoucích odpovídalo, že se snaží využívat 

marketingové nástroje. Při tvorbě jídelního lístku vedoucí nejvíce přihlíží na státem 

dané předpisy a na plnění spotřebního koše. 65 % vedoucích přihlíží k potřebám 

strávníků, sezónnosti a ceně potravin. 
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5 Model marketingového plánování 

5.1 Rizika bezobjednávkového systému 

Bezobjednávkový systém přináší větší rizika než provoz při běžném 

objednávkovém systému, kdy klient je vždy hlášen na oběd a vedoucí jídelny nemusí 

řešit, kolik strávníků na jídlo přijde a co si vyberou. U bezobjednávkového systému 

nejenže hrozí možnost nedostatku uvařených porcí, ale i možnost, že klient nebude mít 

výběr ze všech jídel na konci výdeje. Předpokladem pro to, aby se nic takového 

nestávalo, je vhodné plánování za účelem výroby jídel, které je výsledkem 

marketingového výzkumu. To znamená správně vysledovat a popsat marketingové 

prvky při plánování výroby jídel, které strávníky ovlivňují. Dále volit vhodnou skladbu 

jídelního lístku a správně odhadnout počet strávníků a jejich volbu při výběru jídel. 

Tabulka 3: Faktory ovlivňující docházku a výběr strávníka 

Produkt  

Vzhled podávaného pokrmu 

Nabídka jídel v daný den 

Způsob stravování z domova 

Zdravý životní styl 

Moderní trendy 

Cena 

Cena oběda 

Místo 

Umístění jídelny v budově školy nebo 

mimo budovu školy 

Prostředí a vzhled jídelny  

Fronty v jídelně 

Odpolední vyučování a kroužky 

Počasí 

Dny v týdnu 

Roční období 

Propagace 

Vystupování a upravenost personálu 

Pověst jídelny 

Propagace jídelny 

Reklama v médiích 

Kauzy v médiích 

Informace o nevhodnosti některých 

potravin 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2 Postup při plánování 

1. Stanovení plánu, jak sledovat klienta dle výše vyjmenovaných faktorů. 

2. Stanovení plánu, jak oslovit nové klienty (letáky, webové stránky, články, dny 

otevřených dveří) a odhadnout jejich počet. 

3. Vhodná volba ceny oběda dle místa dané jídelny a dle ekonomické úrovně 

místních obyvatel. 

4. Vhodná volba výzdoby a vybavení jídelny. 

5. Naplánování školení personálu pro komunikaci s klienty. 

6. Vhodná skladba jídelního lístku (sezónní plánování, vhodné kombinace pro 

případ dovařování, plán pro naplnění spotřebního koše, variace k uspokojení 

různých klientů s přihlédnutím k platným předpisům). 

7. Stanovení počtu porcí celkem v daný den (dle sledování ovlivňujících faktorů). 

8. Stanovení počtu porcí na konkrétní jídlo (dle vysledování oblíbenosti jídel). 

9. Stanovení předpokládaného množství potravin k objednání. 

10. Rozvržení objednávek dle plánovaných činností. 

11. Plánování množství potravin, které je nutné mít v záloze pro případ nutnosti 

více porcí, než bylo naplánováno (pro případ dovařování, aby bylo vše nutné na 

skladě). 

12. Rozvržení vhodného pracovní vytížení personálu. 

13. Dostatečné zásobení skladu pro případ dovařování. Vhodné jsou potraviny 

s kratší dobou úpravy. 

14. Dostatečné potřebné vybavení kuchyně. Včasné zahřátí grilu nebo fritézy, dát 

vařit vodu do kotle apod. Podle cenné zkušenosti je třeba vždy počítat o pět 

procent strávníků méně, než ukazují výsledky výzkumu, pro případ, že se 

z nepředpokládaných důvodů dostaví méně strávníků.  

15. Volit jedno z jídel tak, aby ho bylo možné zchlazovat podle předpisů HACCAP. 

16. Myslet dopředu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závěr 

Na základě výsledků dotazníkového šetření a komparace dat konkrétní školní 

jídelny s bezobjednávkovým systémem byl vytvořen model marketingového plánování 

za účelem výroby jídel ve školních jídelnách s bezobjednávkovým systémem. To 

znamená správná kombinace nabídky jídel, ceny, místa a propagace jídelny. Cílem 

práce bylo prokázat nezbytnost používání marketingových nástrojů ve školních 

jídelnách s bezobjednávkovým systémem, což se podle mého názoru podařilo. 

Výzkumem byly zjištěny faktory, které ovlivňují zákazníky. Počet druhů jídel, 

zvyky z domova, vliv spolužáků, vliv reklamy, upřednostňování zdravého životního 

stylu, optimální cena jídla, nabídka a kvalita jídel, umístění jídelny, prostředí jídelny, 

chování a úprava personálu, fronta v jídelně, odpolední vyučování, zájmové kroužky, 

počasí, roční období, dny v týdnu, propagace a pověst jídelny, dále zákony, nařízení 

vlády, vyhlášky a směrnice. To vše management školní jídelny musí sledovat a každý 

den ve svém plánování výroby jídel zohledňovat. 

Závěry výzkumu ukazují na nutnost výběru kvalifikovaného personálu. 

Zaměstnanci velmi ovlivňují kvalitu produktu jídelny. Vzhled, vůně a chuť produktu 

jsou z výsledků nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím volbu zákazníka. Cena je ve 

školním stravování lehce pohyblivou složkou, nicméně pro rodiče není nejdůležitějším 

faktorem. Záleží však na umístění jídelny město - venkov, které může ovlivňovat 

ekonomickou úroveň obyvatel. 

Zákazníky školních jídelen jsou nejen děti, ale i jejich rodiče, ačkoliv se 

v jídelně nestravují. Pro jídelnu s bezobjednávkovým systémem je nezbytná správná 

propagace a komunikace nejen se školami a dětmi, ale právě s rodiči. Vedoucí jídelen 

musí sledovat reklamy v médiích, informace o potravinách, moderní trendy ve 

stravování a stolování, zvyky a tradice v dané oblasti a zvyky a preference dětí, které se 

mění s jejich přibývajícím věkem. 

Kvalita vnitřního prostředí jídelny je jedním z nejsilnějších faktorů 

ovlivňujících vnímanou kvalitu práce jídelny. Klima jídelny, vztahy, vystupování, 

morálka, uniformovanost a hygiena je strávníky velmi vnímána a je silně ovlivňujícím 

faktorem, ke kterému je nezbytné při marketingovém plánování přihlížet. 



   56 

 

Výsledky výzkumu prokázaly nezbytnost používání marketingových nástrojů 

k popsání potřeb zákazníka při bezobjednávkovém systému, sledování vnějších 

a vnitřních faktorů, aby bylo dosahováno stanovených cílů při plánování za účelem 

výroby jídel. Při bezobjednávkovém systému tak vzniká velký tlak na znalosti 

a dovednosti managementu školní jídelny. I přes všechny ztěžující aspekty a tlak na 

znalosti a vynaložený čas managementu jídelen, se bezobjednávkový systém jeví jako 

zajímavý komfort pro zákazníky. Při jeho zavedení ve školních jídelnách může dojít ke 

zvýšení počtu strávníků, konkurenceschopnosti a zlepšení pověsti školních jídelen. 
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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 


