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Úvod 
  

„Slovo má lehkost větru a sílu hromů“            

    Victor Hugo 

 

     Komunikace je stará jako člověk samotný a bylo o ní již mnoho pojednáno. Vždy 

existovala potřeba vyjádřit myšlenky, sdělit své emoce, prosadit se. V dnešní době je 

nezbytná kvalitní a efektivní komunikace ve všech sférách lidského konání. Schopnost 

komunikovat se odráží na kvalitě našeho života osobního i pracovního. Komunikace je 

důležitou součástí všech manažerských funkcí, na organizace a manažery jsou kladeny velké 

požadavky v oblasti public relations, kdy si zákazník žádá stále efektivnější a přímější 

komunikaci ze strany společnosti. Vnitro-organizační komunikace je zákazníkovi skryta, je 

ovšem neméně důležitou složkou pro prosperitu a budoucnost organizace.  

     V této bakalářské práci se budu zabývat interní komunikací ve školském prostředí. 

Konkrétně komunikací mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské školy. Školní jídelny 

ve formě jak fungují v České republice, nejsou ve světě obvyklé a komunikace ředitelů škol 

s managementem školních jídelen není příliš zmapovaná ani v České republice. Specifické 

postavení školní jídelny může být z pohledu firemního chápáno jako samostatná divize. Škola 

a jídelna jsou dvě rozdílná prostředí s rozdílnými pracovními podmínkami, režimem                

a odbornou znalostí. To klade při komunikaci a řízení na ředitele vysoké nároky znalosti 

problematiky školního stravování. 

     Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem komunikace z různých hledisek, jejích 

funkcí, komunikačním procesem, druhy komunikace, nástroji komunikace a problémy              

v komunikaci. Dále v této práci popíši pracoviště školní jídelny a mateřské školy a také pozici 

vedoucí školní jídelny a ředitele školy z hlediska jejich pracovního zařazení.  

     Do výzkumné části této práce jsou zahrnuti ředitelé mateřských škol a vedoucí školních 

jídelen, jejichž škola zřizuje školní jídelnu jako svou součást. Výzkumná skupina ředitelů 

mateřských škol a vedoucích jídelen je z pracovišť na území krajů Hl. město Praha                  

a Středočeský kraj. Kvantitativní výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením jednotlivě 

pro ředitele mateřských škol a vedoucí školních jídelen. 
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     Cílem této bakalářské práce je zmapovat komunikaci mezi vedoucí školní jídelny               

a ředitelem mateřské školy. Výzkum má zjistit, jaké komunikační nástroje vedoucí školní 

jídelny s ředitelem školy využívají, jak často spolu komunikují včetně osobní komunikace, 

zjistit délku a obsah jejich vzájemné komunikace. Dalším bodem výzkumu je srovnání 

priority jednotlivých komunikačních témat z pohledu vedoucí školní jídelny a ředitele 

mateřské školy.  

     Přínosem pro školský management je zjištění aktuálního stavu komunikace mezi 

vedoucími školních jídelen a řediteli mateřských škol. Výsledky mohou být použity jako 

podklady pro zjištění vlastních nedostatků a prostoru pro zlepšení vzájemné komunikace na 

jednotlivých mateřských školách.  
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1 Teoretická část 
 

1.1 Komunikace 
       

     Slovo komunikace je latinského původu. Communicare nebo také communem redere 

znamená spojovat, učinit společným. Pojem komunikace můžeme chápat jako vědní 

disciplínu, manažerskou dovednost nebo jako přímou komunikační činnost.  

     Komunikace je nedílnou součástí člověka a patří k základním potřebám všech živočišných 

druhů. Schopnost používat jazyk a rozličných, v dnešní době nadmíru složitých 

komunikačních nástrojů k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů, postojů a přesvědčení, je 

jedním z největších rozdílů mezi lidmi a jinými známými živočišnými druhy. Komunikace je 

nástrojem pro vzájemnou interakci. „Pomocí komunikace získáváme i předáváme informace, 

popisujeme, vysvětlujeme, vyjadřujeme pocity, nálady, jsme schopni vést jiné lidi, můžeme je 

ovlivňovat a nechat se ovlivňovat, vytvářet i ničit vztahy.“1  

     Pro úspěšnou komunikaci je důležité nejen umění své myšlenky sdělovat, ale především 

naslouchat. Naslouchání je jednou ze základních podmínek komunikace „Má-li být 

komunikace přínosná, musí být obousměrná a symetrická, role sdělujícího a příjemce se musí 

střídat. Hovoříme o umění sdělovat a o umění naslouchat.“ 2 

     Komunikace je stále probíhající proces. Přesto, že se může zdát, že jedinec nekomunikuje, 

nesděluje verbálně, stále probíhá neverbální komunikace, jakési vysílání signálů okolí. 

Například při sporu dvou stran, kdy dochází k absenci jakékoli komunikace, je i toto 

„nekomunikování“ komunikací. Tento fakt lze shrnout tezí – nelze nekomunikovat. 

     Komunikační úroveň jedince roste nebo klesá v závislosti na přítomnosti druhých lidí. 

Dobře ovládané a naučené chování bude za přítomnosti lidí efektivnější. Naopak výkon se za 

přítomnosti lidí zhorší v případě, pokud si jedinec není zcela jistý, je ve stresu nebo jde           

o novou záležitost. „Komunikační dovednost a účinnost jsou ovlivněny sociálním kontextem 

vnějším i vnitřním.“3 

                                                 
1 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 15 

2 VEBER, J., a kol., Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, str. 183 
 
3 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 21 
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1.1.1 Funkce komunikace 

 

     Komunikace má mnoho funkcí, které se vzájemně prolínají. Základní funkcí komunikace 

je funkce informativní. Jde o předávání konkrétních informací a dat. S informativní funkcí 

souvisí instruktivní funkce, jakési předání návodu, jak určitou činnost vykonat. Dává 

informaci bližší popis a zpřesňuje postup.  

     Funkce přesvědčovací umožňuje změnit názor, postoje nebo hodnoty jiných lidí a je 

zásadní funkcí komunikace uplatňovanou manažery na všech stupních řízení. S funkcí 

přesvědčovací je úzce spjatá funkce motivační, která napomáhá k zvyšování sebevědomí, 

ochotě komunikovat a spolupracovat.  

     Mezi další funkce komunikace patří funkce vzdělávací, výchovná, socializační, integrující, 

zábavná a mnohé další. Lze říci, že se v komunikaci nevyskytuje vždy jedna funkce, 

vzájemně spolu koexistují a doplňují se.  

 

1.1.2 Komunikace a její vývoj 

  

     Vývoj komunikace se váže k samotnému vývoji člověka. V počátcích se lidé dorozumívali 

pouze signály a znameními. Až později se přidalo mluvené slovo, jako předchůdce dnešních 

jazyků. Písmo, jak jej známe, se vyvinulo až později. V antickém období se komunikací 

zabýval například řecký filosof Aristoteles, který vytvořil první model komunikace. Ve 

středověku bylo zásadním zlomem objevení knihtisku v 15. století brusičem a zlatníkem 

Johannesem Gutenbergem. Komunikace v moderní historii zaznamenala zásadní vývoj až ve 

30. letech 20. století, kdy se začínají zkoumat vztahy na pracovištích. V průběhu 20. století 

vzniklo mnoho modelů komunikace.  

     Komunikační model můžeme definovat jako teoretickou, zjednodušenou reprezentaci 

reálného světa, jako nástroj, který odhaluje základní vztahy mezi jednotlivými částmi systému 

a snaží se popsat jejich vzájemnou dynamiku. Mezi známé komunikační modely patří 

Shannonův-Weaverův matematický model, model Davida Berleho nebo Schrammův model 

komunikace.  
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Obrázek 1: Schrammův model komunikace (1954) 4 

      

     Významným poznáním bylo formalizování pojmu zpětná vazba neboli feedback 

matematikem a kybernetikem Norbertem Wienerem. Zpětná vazba umožnila nahlížet na 

komunikaci jako na uzavřený proces. „Zpětnou vazbou je zpráva, kterou příjemce vysílá zpět 

zdroji sdělení, je určitou formou reakce příjemce na získané informace.“5 

     Mezi nejnovější technologický objev patří tzv. sociomapování českého tvůrce Radvana 

Bahbouha umožňující vizuálně znázorňovat úroveň a četnost komunikace ve skupině lidí. 

Využívá reliéfního zobrazení používaného v klasických geografických mapách. 

 

 

 

 

  

Obrázek 2: Sociomapa – komunikace ve skupině 6 

                                                 
4 http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Communication%20Models.htm 
 
5 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., Moderní marketingová komunikace, str. 25 
 
6 http://www.qedgroup.cz/produkty/tym/team-sociomapping/?gclid=CMm__PnNlaICFQQgZwodRyPEGA 
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1.1.3 Komunikace jako dovednost, komunikace jako činnost 

 

     Schopnost či dovednost úspěšně komunikovat patří k jedné z nejdůležitějších 

manažerských dovedností. Je jednou z tzv. soft skills, měkkých dovedností. „Mluvíme-li        

o měkkých dovednostech, vždy jde o lidi a jejich vzájemné vztahy.“7 Komunikace manažerům 

umožňuje dosahovat vytyčených cílů efektivněji a nároky na komunikační dovednosti rostou 

úměrně s hierarchickým postavením v organizační struktuře. Kvalitní komunikace je důležitá 

pro prosperitu organizace, dosahování cílů, ovlivňuje postoj veřejnosti k organizaci i firemní 

kulturu. V dnešní informační společnosti se schopnost komunikace a práce s informacemi 

stává stěžejní dovedností. „Prostý přístup k informacím již přestává být jednoznačnou 

výhodou. Na významu nabývá schopnost s informacemi dále pracovat, analyzovat je, sdílet je, 

předávat a šířit je – komunikovat.“8 Mezi základní komunikační dovednosti řadíme také 

empatii, asertivitu, schopnost naslouchat a řešit konflikty nebo odolávat manipulaci. 

     Komunikace jako specifická činnost neobsahuje pouze verbální složku sdělení, ale též 

neverbální projev a komunikaci činem. Neverbální komunikace rozumíme mimiku, gesta, 

postoj, dynamiku projevu a další neverbální složky.  

 

1.2 Proces komunikace 
 

     Mezi základní elementy procesu komunikace patří mluvčí nebo také komunikátor, tedy ten 

který mluví, sděluje, naopak příjemce sdělení nazýváme komunikantem, samotný obsah 

můžeme označit jako komuniké. Důležitou součástí procesu je způsob, kterým informaci 

sdělujeme tzv. komunikační kanály, použité nástroje a zpětná vazba, sestávající se ze sběru, 

vyhodnocení a následné reakce na přijaté sdělení. Při komunikaci mezi lidmi jsou předávány 

nejen informace, ale i postoje, nálady, pocity a vztahy. „Podstatou pro pochopení vztahů jsou 

souvislosti, ve kterých jsou zprávy předávány.“ 9  

                                                 
7 MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N., Komunikační a jiné měkké dovednosti, str. 21 
 
8 VEBER, J., a kol., Management, Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, str. 181 

9 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 23 
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1.2.1 Základní prvky komunikace 

 

     Komunikátor – vysílač je ten, který předává určitou informaci. „Zdroj je iniciátorem 

komunikačních vztahů. Od něj směřuje komunikace prostřednictvím komunikačních kanálů, 

prostředků a forem k objektu komunikace.“10 Do sdělení vždy promítá svou osobnost emoce, 

postoje, názory, chce být pochopen a přijat. Je důležité, aby se komunikátor držel faktické 

linie sdělení, nedezinterpretovat informaci a nepoužívat naučené a prázdné fráze či slovní 

spojení.  

     Komunikant – příjemce sdělované informace. Vnímání informace příjemcem, je také 

ovlivněno jeho osobností, cíli, vlastními zkušenostmi a emocemi. „Než začneme komunikovat, 

musíme vědět, co příjemce očekává, že uvidí a uslyší.“11 Pro správné pochopení a přijetí 

sdělované zprávy je zapotřebí používat společných vyjadřovacích prostředků.  

     Komunikant se může zdát být pasivním členem komunikace, není tomu tak, bez příjemce 

nemůže probíhat komunikace. „…tím, kdo komunikuje, je příjemce. Takzvaný komunikátor, 

tedy osoba, která komunikaci vysílá, nekomunikuje, Ten pouze něco vyřkne. Nemá-li někoho, 

kdo ho slyší, k žádné komunikaci nedojde, je to jen šum.“12 Jednou z podmínek pro úspěšnou 

komunikaci je právě přijetí sdělení komunikantem. 

     Komuniké – tímto pojmem je označována vysílaná zpráva, sdělení. Obsahuje nejen 

verbální, ale také neverbální složku. Různé chápání sdělované zprávy je dáno odlišným 

vnímáním, kontextem a komunikačním šumem. Zprávou mohou být nejen informace, 

myšlenky, emoce a pocity které komunikátor sděluje, ale také symboly a znaky. Nauka           

o znacích se nazývá sémiotika.  

 

1.2.2 Komunikační jazyk a komunikační kanál 

 

     Každé sdělení je předáváno pomocí určitého komunikačního jazyka. Klíč pro kódování      

a dekódování musí být pro účastníky komunikace společný. „Kódování závisí na znalosti 
                                                 
10 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., Moderní marketingová komunikace, str. 22 

11 DRUCKER, P. F., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, str. 222 

12 DRUCKER, P. F., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, str. 221 
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jazyka, na slovní zásobě nebo na znalosti signálů, ale také na schopnosti umět se přizpůsobit 

partnerovi, se kterým jednám.“13 Jako názorný příklad důležitosti komunikačního jazyka 

může posloužit mezinárodní jazyk Esperanto nebo Morseova abeceda, kdy v případě, že 

příjemce nezná dekódovací klíč nelze zprávu rozšifrovat. 

 

 

Obrázek 3: Prvky komunikačního procesu 14 

     Komunikačním kanálem rozumíme cestu, kterou je sdělení v podobě informací, dat nebo 

znaků doručeno k příjemci. Při osobní komunikaci jsou nejběžnějším kanálem zvuky – řeč, 

pohledy očí a těla, hlas nebo stisk ruky.  

     Nástrojům komunikace je věnována samostatná kapitola. 

 

1.2.3 Zpětná vazba 

 

     Zpětná vazba, anglicky feedback, je pojmem používaným v mnoha oborech lidské 

činnosti. „Zpětnou vazbou je zpráva, kterou příjemce vysílá zpět zdroji sdělení, je určitou 

formou reakce příjemce na získané informace. Umožňuje poznat účinnost komunikačního 

                                                 
13 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 25 

14 http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/obrazky/06_prvky_komunikacniho_procesu.jpg 
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snažení a dává podnět pro případné změny komunikace v budoucnosti.“15 Zpětná vazba by 

měla být poskytována nejlépe bezprostředně po přijetí zprávy. Základní členění zpětné vazby 

může být z hlediska času na okamžitou a zpožděnou, další dělení zpětné vazby je například 

z hlediska jejího charakteru na pozitivní a negativní zpětnou vazbu.  

     „Zpětnou vazbu poskytujeme proto, abychom dosáhli vyšších pracovních výkonů a vyšší 

kvality práce.“16  Mezi základní pravidla zpětné vazby patří nehodnotit, snažit se spíše           

o popisnou zpětnou vazbu. Odpovídat konkrétní odpovědí na konkrétní otázku, nezobecňovat, 

používat pozitivní formulace, předejdeme tak možnému nedorozumění. Zpětná vazba by měla 

být konstruktivní, směřující k budoucímu zlepšení.  

     Oblíbeným nástrojem manažerů i ve školském prostředí je 360° zpětná vazba. Jedná se     

o vícestupňovou anonymní metodu. Pro sběr dat se nejčastěji využívá dotazníkové šetření. 

Výhoda 360° zpětné vazby spočívá v komplexnosti hodnocení. 

 

 

Obrázek 4: Ukázka 360° zpětné vazby pro pedagogické pracovníky 17 

     Při použití této metody provede jedinec vlastní hodnocení, zároveň je hodnocen svým 

nadřízeným, podřízenými, kolegy na stejné organizační úrovni a zákazníky. „Metoda 

vícenásobné zpětné vazby je známá a používaná již několik desetiletí. Informace od celého 

                                                 
15 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., Moderní marketingová komunikace, str. 25 

16 LOJDA, J., Manažerské dovednosti, str. 159  
 
17 http://www.rise.hs.iastate.edu/360.php 
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kruhu lidí (proto 360 stupňů), s nimiž manažer spolupracuje, je to nejcennější, co mu mohou 

dát.“18 

 

1.3 Druhy komunikace      

 

     Nejjednodušším rozdělením komunikace je verbální a neverbální složka. Tyto jsou 

samostatně popsány v dalších kapitolách, včetně interní komunikace, která je ústředním 

tématem výzkumné části této práce. Kromě těchto tří druhů existují další, níže stručně popíši 

základní z nich. Komunikaci externí, vědomou, nevědomou, přímou, nepřímou, formální, 

neformální, jednosměrnou, dvousměrnou, interpersonální, skupinovou, masovou                     

a komunikaci činem.  

     Externí komunikací rozumíme komunikaci směrem z organizace ven k jejímu okolí, 

zákazníkům, veřejnosti. Externí komunikací se samostatně zabývá odvětví managementu 

zvané public relations, česky styk nebo též vztahy s veřejností. 

     Rozdílem mezi vědomou a nevědomou komunikací je, že v případě vědomého sdělení si 

uvědomujeme obsah a způsob vlastní komunikace. Při nevědomé komunikaci nemá 

komunikátor popř. komunikant svůj komunikační projev pod kontrolou. 

     Přímou komunikací rozumíme bezprostřední sociální kontakt. Nepřímou komunikací je 

takové sdělení, které je zprostředkované dalším komunikačním médiem. 

     Formální komunikace je méně častá, předem naplánovaná, bývá neveřejná a má předem 

daná pravidla. Může se jednat například o pracovní pohovor. Naopak komunikace neformální 

je běžnější a nahodilejší. Probíhá běžně mezi přáteli nebo kolegy na pracovišti.  

     Při jednosměrné komunikaci se na rozdíl od dvousměrné komunikace role komunikátora    

a komunikanta nemění, nestřídají se. Dvousměrná komunikace poskytuje příležitost ke zpětné 

vazbě a umožňuje bezprostřední reakci na sdělení.  

     Interpersonální komunikace probíhá mezi dvěma i více lidmi, může se uskutečňovat 

například formou dialogu, rozhovoru či vyjednávání. 

                                                 
18 KUBEŠ, M., ŠEBESTOVÁ, L., 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí, str. 9 
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     Pro skupinovou komunikaci je charakteristická přítomnost více komunikátorů, kteří chtějí 

sdělit své názory a postoje. Rizikem skupinové komunikace je vznik konfliktů                          

a nedorozumění.   

     Masovou komunikací rozumíme sdělení určité informace velkému počtu lidí například 

všem zaměstnancům. Klasickými nástroji masové komunikace je televize, noviny, internet      

a rádio. 

     Komunikace činem je prezentovaná tím, jak člověk jedná a co vykonává. Například 

manažer sám provede úkol a tím ukáže podřízeným správný postup.      

 

1.3.1 Verbální komunikace 

 

     Verbální komunikace je dorozumívání se za pomoci jazyka, artikulované řeči, případně 

znakových symbolů. Základními stavebními kameny jsou hlásky, slova a věty. Pojem 

verbální chápeme ve smyslu ústním i písemném a je nejběžnější formou komunikace mezi 

lidmi. Ústní komunikace a její vlastní obsah je vždy navázán na nonverbální sdělení, nelze 

tyto dvě složky od sebe oddělovat. Verbální komunikaci ovlivňuje jazykové prostředí a styl, 

paralingvistické prvky sdělení, hlas a jako výška, barva, tón řeči, rychlost a plynulost projevu, 

objem řeči, její kvalita nebo logopedické chyby. „…při jakékoliv komunikaci je význam slov 

vždy dotvářen neverbálními prostředky a svrchním tónem řeči. Slova se nedají oddělit od 

neverbálních složek komunikace.“19 Verbální komunikace je pro manažera efektivním 

nástrojem pro přesvědčování pracovníků, poskytnutí zpětné vazby nebo prostou výměnu 

názorů a myšlenek.  

Doporučení pro verbální komunikaci: 

Komunikátor: 

- prvotní aktivita 

- připravenost 

- nezamlčovat skutečnosti 

                                                 
19

 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 98 
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- jednoduchost – krátké věty, používání známých slov, názorné přiblížení sdělovaných 

skutečností; 

- přehlednost – sdělení by mělo být logicky uspořádáno, mělo by naznačit souvislosti celého 

problému, může odkázat na to, co již bylo sdělováno dříve; 

- výstižnost – sdělení musí být obsažné, hutné, krátké a k věci, nemělo by odbíhat od podstaty 

problému; 

- podnětnost – podnětná řeč není monotónní, užívá názorných příkladů, podobenství, vtipných 

přirovnání, apod. 

Komunikant: 

- neskákat sdělujícímu do řeči, vyslechnout sdělení až do konce, nereagovat spontánně, ale 

rozvážit si odpověď; 

- možná je rekapitulace a kladení upřesňujících otázek, bylo-li ve sdělení něco nejasného 20 

  

     Přesvědčivý projev je v komunikaci základem úspěchu, pro manažera je důležité osvojovat 

si rétorické dovednosti. Rétorikou se zabývali filosofové již před mnoha sty lety, jedná se        

o učení, jak zajímavě formulovat myšlenky a získat si obecenstvo. Sestává se z tří 

přesvědčovacích úkonů logos, éthos, pathos. Logos je logická a racionální stránka sdělení, 

struktura, styl přednesu. Éthos jsou morální základy, získání uznání, autority z druhé strany. 

Pathosem rozumíme emotivní apelování na posluchače, vzbuzení vášní a emocí. 

„P řesvědčování ostatních provádíme den co den. Můžeme tuto činnost nazvat vyjednáváním, 

marketingem, prodejem, ovlivňováním, vyprávěním, představováním, povzbuzováním, 

dodáváním odvahy, inspirováním, propagací, obchodováním, vedením či řízením. Všechny 

tyto výrazy však označují činnosti, jež zahrnují přesvědčování. Přesvědčujeme ostatní, aby 

akceptovali naše nápady, myšlenky, zboží, služby nebo prostě nás samotné.“21 

                                                 
20 VEBER, J., Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, str. 185 – 186 
 
21 THOMSON, P., Tajemství komunikace, str. 9 
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Obrázek 5: Přesvědčování a rétorické dovednosti 22 

     Písemná komunikace neobsahuje nonverbální složku, to znesnadňuje příjemci správně 

dekódovat okolnosti a náladu, při které bylo sdělení vytvořeno, zároveň autor zprávy neví, jak 

bude jeho sdělení akceptováno. „Skutečnost, že si sdělující v průběhu přípravy písemného 

sdělení nemůže ověřit, jaký dojem na příjemce udělá, jak bude jeho sdělení vnímáno a přijato, 

nutí k tomu, aby se písemnému sdělení věnovala pečlivá příprava, a to jak co do obsahu, tak 

řazení myšlenek, výběru jazykových prostředků, srozumitelnosti pro příjemce.“23 Výhodou 

písemné komunikace je možnost opakovaně si obsah sdělení projít, případně jej archivovat.  

 

1.3.2 Neverbální komunikace 

 

     Pojmem neverbální komunikace rozumíme řeč těla čili pohled očí, výraz tváře, celkový 

postoj těla, polohu a gesta rukou, doteky či vzdálenost mezi komunikujícími lidmi. „Až 55 % 

sdělení je vyjadřováno nonverbálně. Zatímco verbální komunikace je více spojena s rozumem, 

usiluje o racionální předání informací, nonverbální komunikace je spojena s emocemi, 

prozrazuje postoje mluvčího, jeho víru v to, co říká.“24 Většina neverbálního projevu je na 

                                                 
22 http://gocouponz.com/pathos-logos-ethos/naturally-appeal-ethos-and-logos-forget-pathos-57568-5/ 

 
23 VEBER, J., Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, str. 186 
 
24 ŠULEŘ, O., 5 rolí manažera. A jak je profesionálně zvládnout, str. 75 



20 
 

nevědomé úrovni a není kontrolovaná tak jako řeč, nejvíce vnímaný je neverbální projev 

v oblasti hlavy. „Právě neverbální projevy dodávají tomu, co je vysloveno důraz                       

a přesvědčivost.“25 Základní vzorce neverbálních signálů si osvojujeme již v dětském věku, 

hlavně napodobováním chování dospělých. Při komunikaci je třeba dávat si pozor na 

synchronizaci verbálního a neverbálního projevu, protože posluchač více věří neverbálnímu 

sdělení. „Vždy sdělujeme postoj k obsahu.“26 

     Neverbální zpráva může ve vztahu ke zprávě verbální vystupovat v několika možných 

vztazích: 

- jako opakování a zesílení verbální zprávy   

- jako odporování 

- reagování na verbální zprávu pouze neverbálními signály 

- důraz na doplnění 

- regulace 27 

     Mimika, též pohyby obličejových svalů. Mimika odráží vnitřní prožívání jedince, jeho 

vztah ke sdělení a autorovi, vyjadřuje momentální psychický stav. Z mimických pohybů         

a výrazů tváře lze vypozorovat základní pocity jako strach, radost, vztek, smutek, štěstí, 

překvapení, spokojenost nebo nezájem.  

     Vizika neboli řeč očí, pohledy, pohyby očních víček, velikost zornic, směr pohledu             

a povaha očního sdělení. Nevědomé pohyby očí jsou vázány na mozkové hemisféry a jejich 

funkce. 

     Haptika, kontakt hmatem či taktilní komunikace. Jde o komunikační sdělení 

bezprostředním tělesným kontaktem například podáním ruky, položením ruky na rameno, 

pohlazením. Etická stránka haptiky vychází z kulturního prostředí a historického kontextu. 

Kontakt hmatem můžeme rozdělit na kontakt profesionální například lékařské vyšetření 

pohmatem, společenský vyjádřený podáním ruky, osobní či přátelský a intimní. 

                                                 
25

 KHELEROVÁ, V., Komunikační a obchodní dovednosti manažera, str. 18  
 
26 VEBER, J., Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, str. 183 
 
27 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 107  
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     Posturologie je způsob držení těla, hlavy, rukou ale i nohou v prostoru. Do posturiky 

zahrnujeme směr natočení a pózy. Z postoje lze vyčíst soulad či nesoulad komunikujících, 

jedná se o tzv. kongruentní a nekongruentní posturiku. 

     Gestika jsou výrazné pohyby rukou, hlavou případně nohou, které doplňují verbální 

sdělení nebo ho mohou zcela nahradit. Ve většině případů jsou gesta vědomá a záměrná 

s cílem přiblížit nebo dokreslit sdělení. „Gesta mají v sociálních vztazích určitý domluvený 

smysl, tak jako verbalizovaná sdělení.“28  

     Proxemika je vyjádření vztahu komunikujících pomocí vzájemné vzdálenosti. Tento pojem 

zavedl americký antropolog E. T. Hall v roce 1966. V proxemice platí jednoduché pravidlo, 

čím jsou si komunikující lidé blíž, tím je vzdálenost mezi jedinci menší. Zónu okolo člověka 

můžeme rozdělit na jednotlivé oblasti od epicentra jedince až do vzdálenosti cca 7 až 10 

metrů. Rozlišujeme zónu intimní, osobní, sociální a veřejnou.           

 

Obrázek 6: Proxemické zóny 29 

 

     Dalšími způsoby neverbálního vyjádření jsou kinezika, chromemika či sdělení pomocí 

barev. 

                                                 
28 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 110 
 
29 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_Space.svg 
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1.3.3 Interní komunikace 

 

     Nejdůležitějším druhem komunikace v souvislosti s tématem této bakalářské práce je 

komunikace interní, myšleno ve významu komunikace vnitro-organizační, která je základním 

prvkem, hybnou silou celé společnosti. Předpokladem pro interní komunikaci je existence 

organizační struktury. Interní komunikace může probíhat mnoha způsoby a za pomoci 

rozličných komunikačních nástrojů. „Ú čelem vnitrofiremní komunikace je efektivní využití 

zdrojů, které jsou manažerovi svěřeny. Manažer efektivním využitím těchto zdrojů tvoří 

hodnotu zboží nebo služeb pro zákazníka.“30 

     Interní komunikace slouží manažerovi k získávání pracovníků za účelem vykonání 

požadované činnosti, je motivačním a přesvědčovacím nástrojem. Schopnost zaujmout           

a podnítit souvisí s manažerovou úrovní komunikace a přesvědčivostí jeho argumentů. 

Pracovníci by měli organizaci důvěřovat, nejen ve smyslu důvěry ve vedení, ale také by měli 

věřit v budoucnost a prosperitu organizace, jednoduše „žít se svojí organizací nebo školou“. 

„Manažeři si musí uvědomit, že pracovníci často ztotožňují své představy o organizaci s tím, 

jakým dojmem na ně působí lidé ve vedení.“31  

     Příčinou špatně nebo neefektivně fungující interní komunikace můžou být vzájemné 

negativní vztahy zaměstnanců, konflikty a nedorozumění. Vliv na komunikaci má také 

komunikační styl manažera vycházející ze stylu řízení. Rozlišujeme čtyři základní 

komunikační styly. Styl vedený od shora dolů – od manažera směrem k podřízeným. Styl 

vedený odspoda nahoru – od podřízených směrem k nadřízenému. Styl horizontální                 

a  vertikální – uplatňovaný v rámci hierarchického postavení v organizaci. 

 

1.4 Nástroje interní komunikace 
 

     V marketingu existuje mnoho nástrojů pro komunikaci se zákazníkem, předmětem této 

práce je ale komunikace interní, proto se marketingovými nástroji komunikace nebudu 

zabývat.  

                                                 
30 JANDA, P., Vnitrofiremní komunikace. Nástroje pro úspěšné fungování firmy, str. 10 
 
31 VEBER, J., a kol., Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, str. 187 
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     Vedoucí školní jídelny a ředitel mateřské školy mohou pro vzájemnou komunikaci 

používat rozličných nástrojů. Pravděpodobně nejběžnějším způsobem jejich komunikace je 

osobní setkání, jak v podobě neformální, například při setkání na chodbách školy, tak 

formálně za pomoci rozhovoru, porady, konzultace nebo prezentace. Telefon, včetně faxu či 

mobilní telefon, jsou dnes běžnou součástí interní komunikace. Porady jsou ve školním 

prostředí stěžejním nástrojem pro formální komunikaci s podřízenými. 

Rozlišujeme dva základní typy porad dle ovlivnitelnosti probíraného tématu na informativní   

a řešitelské. Porada jako nástroj komunikace uvnitř organizace má své zásady a měla by být 

předem pečlivě naplánovaná.  

Principy efektivního vedení porad: 

- věnovat pozornost definici cíle porady; 

- vytvořte dostatečný časový prostor pro přípravu porady; 

- sestavit program porady pozorně s ohledem na potřeby; 

- určit konkrétně, koho na poradě opravdu potřebujeme; 

- pro obtížné vyjednávání si zajistit facilitátora; 

- dbát na dodržování harmonogramu porady; 

- vyžadovat otevřenou a stručnou komunikaci; 

- dát všem příležitost k vyjádření; 

- zamezit odbočování od tématu; 

- vést poradu systematicky směrem k očekávanému cíli 

- vyhodnocení každé porady 

 

Nejčastější chyby porad: 

- nedokážeme omezit počet přítomných; 

- na poradě chybí důležití pracovníci potřební pro přijetí rozhodnutí; 
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- neschopnost nadefinovat závěry porady a usnesení dostatečně přesně; 

- zápis z porady je úryvkovitý nebo nepřesný; 

- neschopnost překonat překážky v komunikaci (pasivita, způsob vyjadřování); 

- pomalý a nezáživný průběh porady 

- rozhodování nebo řešení úkolů, pro které nemáme kompetence; 

- manažer vede monolog, nepustí nikoho ke slovu; 

- odklon od tématu jednotlivých bodů porady; 

- porada je špatně připravená, nebyl jasně definovaný cíl, jehož chceme dosáhnout.32      

     Písemná interní komunikace bývá realizovaná v podobě nástěnek, školního časopisu, 

oběžníků, vnitřních dokumentů a řádů, výročních zpráv, může probíhat skrze intranet, vnitřní 

webový portál, internet, email nebo sociální sítě.  Specifickým nástrojem interní komunikace 

ve školství je rozhlas.   

     „Nelze obecně definovat, která z forem komunikace je nejefektivnější, neboť každá              

v určitých daných podmínkách je více či méně efektivní, lze tedy na základě empirických 

ověření pouze doporučovat. Vymezení komunikačních forem je důležité z hlediska práce 

s informacemi, jejich sdílení a distribuce. Výběr formy musí vycházet ze závažnosti                  

a informačních potřeb pracovníků, neboť význam informace se odvíjí nejen od jejího obsahu, 

ale také od její formy. Forma má vliv na účinnost komunikačního procesu.“33 

 

1.5 Problémy v komunikaci 
 

   Každá interpersonální komunikace se dříve či později neobejde bez problémů                        

a nedorozumění. „Problémová komunikace nastává tehdy, když je narušena forma 

porozumění a shody.“34 Příčinou nepochopení sdělení může být komunikační šum, nevhodně 

                                                 
32 LOJDA, J., Manažerské dovednosti, str. 133 - 134 
 
33 HOLÁ, J., Interní komunikace ve firmě, str. 61 
 
34 MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi, str. 227 
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zvolený komunikační kanál nebo přirozená rozdílnost povah aktérů komunikace. Příčin 

komunikačních bariér je samozřejmě nepřeberné množství, nejjednodušší dělení je na 

komunikační bariéry externí a interní.  

     Mezi externí faktory ovlivňující komunikaci řadíme nevhodné prostředí například příliš 

hlučné prostředí, nevyhovující prostory pro konverzaci nebo vyrušování. Bariéry může 

produkovat samotná organizační struktura, případně genderové rozdíly.  

     Nejčastějšími interními bariérami v komunikaci je nepřipravenost, neznalost tématu, 

fyzické nepohodlí, rozmanité problémy osobní povahy jako je obava z neúspěchu, nervozita 

či emoční stav jedince. Problémy můžou působit i osobní postoje ke komunikačnímu 

partnerovi, případně rozdíly v jazykové úrovni.  

     Většinu problémů a sporů může zkušený a připravený manažer s dostatečnou komunikační 

výbavou vyřešit zdárně sám. Při řešení náročných problémů si lze najmou odborníka na 

komunikaci – facilitátora, v případně extrémních sporů lze využít služeb mediátora. Facilitace 

znamená usnadňování, mediace zprostředkování. „Mediace je způsob řešení sporů jednáním 

zúčastněných za přítomnosti neutrálního odborníka na proces řešení sporů – mediátora. 

Facilitace je – analogicky – způsob řešení problémů jednáním za přítomnosti neutrálního 

oborníka na procesy řešení problémů, rozhodování a skupinové komunikace – facilitátora.“ 35 

      

1.5.1 Vyjednávání 

 

     Vyjednáváním rozumíme snahu nalézt společné řešení dvou stran s rozdílnými názory        

a cíli. Vyjednávání v různých formách, je téměř každodenní aktivitou manažera. „Dobré 

vyjednávání patří k nejušlechtilejším, nejcivilizovanějším a nejkulturnějším metodám řešení 

konfliktů.“ 36 Herb Cohen popsal tři základní prvky vyjednávání – moc nebo též síla, čas          

a informace.  

                                                                                                                                                         
 
35 http://www.jiriplaminek.cz/index.php/reseni-problemu-krizi/mediace-a-facilitace 
 
36 GRUBER, D., Zlatá kniha komunikace, str. 206 
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     Vyjednávací proces má několik fází. Nejprve je zapotřebí stanovit si cíl, „…vyjednávač 

musí vždy nejprve přesvědčit sám sebe, že je mu zcela jasné, co je cílem vyjednávání.“37          

a vytvořit příznivou atmosféru pro vyjednávání. Dalšími důležitými body je shromáždění 

všech dostupných informací a podkladů, včetně jejich důkladné analýzy. Manažer by měl 

zvolit také způsob, jakým bude vyjednávat. Při samotném průběhu vyjednávání by mělo dojít 

k nastínění návrhů řešení, neboť cílem a posledním bodem vyjednávacího procesu je dohoda. 

Spokojenost s vyjednáváním by měla být ideálně na obou stranách. Může se stát, že 

vyjednávání skončí spokojeností pouze jedné strany, případně nemusí k dohodě vůbec dojít.  

 

1.5.2 Konflikt 

 

     Řešení konfliktů je součástí problémové komunikace, konflikty můžou vznikat jako 

intrapersonální nebo interpersonální (mezi dvěma a více lidmi, mezi skupinami lidí nebo 

uvnitř skupiny). Konflikty chápeme jako střet nebo spor mezi dvěma stranami, jde                   

o nevyhnutelný jev a většinou jsou při něm přítomny vypjaté emoce. Vyskytuje se v každé 

organizaci a nevyhýbá se žádnému manažerovi. „Konflikty existují i v nejlépe řízených            

a nejlépe fungujících organizacích. Pokud neexistuje žádný konflikt, mělo by to být lídrovi 

vysoce podezřelé, protože organizace jsou postaveny na konfliktu.“ 38 Nejčastějšími příčinami 

sporů jsou věcné zájmy, komunikace a vzájemné vztahy. 

     Konflikty mohou mít dvojí působení pozitivní a negativní. U pozitivního konfliktu dochází 

k uvolnění nahromaděného napětí a upevnění vzájemných vztahů, přináší nová řešení. „I pro 

ně však platí, že zůstávají-li dlouho neřešeny, nebo dochází-li k nim příliš často, mohou se stát 

problémem. Jejich důsledky pak mohou být podobné jako u konfliktů škodlivých.“39 

Důsledkem negativního konfliktu může být přerušení společného kontaktu, jeho povaha je pro 

organizaci destruktivní a narušuje její stabilitu. 

                                                 
37 TERMANN, S., Umění přesvědčit a vyjednávat, str. 23 
 
38 OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem. Leadership v praxi, str. 116  
 
39 URBAN, J., Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, str. 125 
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Obrázek 7: Konflikt – spory a problémy 40 

     Při řešení konfliktů musí manažer zjistit, zda mezi znesvářenými stranami funguje 

komunikace, pokud ne je zapotřebí nejprve směřovat úsilí k její obnově. „Je třeba se zaměřit 

na samu komunikaci a vytvořit nebo obnovit tyto mechanismy. Teprve v okamžiku, kdy je 

komunikace funkční, můžeme se vrátit k věcnému obsahu komunikace a pokusit se najít věcný 

obsah dohody či řešení.“41  

     Konflikty můžeme z hlediska jejich psychologického charakteru rozdělit na konflikty 

představ, názorů, postojů a zájmů. U konfliktů na úrovni představ je zapotřebí, aby si obě 

strany ujasnily základní pojmy, komunikovaly věcně a jasně, kladly upřesňující otázky za 

účelem ujasnit si, že vnímají podstatu konfliktu stejným způsobem a byly vzájemně 

tolerantní. Názorové konflikty jsou spojené s hodnotícím soudem, musí být řešeny objektivně, 

je možné přizvat odborníka na danou oblast či nahlédnout do předpisů. Povahu názorů 

zásadním způsobem ovlivňuje hodnotový žebříček jedince. Postoje jsou zabarveny osobním, 

emočním stavem jedince, při řešení konfliktů na této úrovni je důležité vnímat neverbální 

projevy zúčastněných a dbát na způsob, kterým je postoj protistraně sdělován. Konflikty 

zájmů ovlivňuje charakter osobního motivačního působení, které je základním hnacím 

motorem, tyto konflikty patří mezi nejzávažnější a nejsložitější. 

                                                 
40 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu, str. 103 
 
41 PLAMÍNEK, J., Vedení týmů a firem. Praktický atlas managementu, str. 102 
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          Vývoj konfliktu můžeme shrnout v základních pěti bodech. V první fázi začínají 

krystalizovat různé pohledy na věc a celkově se ztěžuje vzájemná komunikace. Pro druhou 

fázi je charakteristické zdůrazňování protichůdných názorů, které generuje negativní emoce, 

přesto v této fázi ještě existuje přesvědčení o zvládnutí konfliktu. V třetí fázi se ještě více 

vyostřuje negativní atmosféra, aktéři hledají spojence pro svou stranu. Pokud se konflikt 

dostane do čtvrté fáze, zde už mizí všechny naděje ve společné řešení, mohou být vyhlášeny 

potenciální sankce a hrozby. Pátá fáze je fázi boje, kdy již nelze ustoupit a předem avizované 

hrozby jsou uplatňovány. 

     Při řešení konfliktu může manažer postupovat několikero cestami. Může být pasivní           

a vyčkávat, zda se spor vyřeší bez jeho účasti, dalším způsobem je delegování řešení konfliktu 

jiné osobě. Pokud má dostatečné pravomoci, čas a informace může s oběma stranami 

vyjednávat, ve složitých situacích využít služeb mediátora. Nestranným řešením je ponechat 

vše náhodě, například o výsledku sporu losovat. 

 

1.6 Ředitel mateřské školy 
 

     Ředitel mateřské školy, je do funkce jmenován zřizovatelem na základě výběrového řízení, 

funkční období činní 6 let. Požadavky a předpoklady pro výkon funkce ředitele školy 

upravuje zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy: 

     Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala 

praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 

potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve 

výzkumu a vývoji v délce 

a) 3 roky pro ředitele mateřské školy; 

     Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí, může být ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 

získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti 

v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a). 
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     Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a 

svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal 

vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, nebo 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou zaměřeném 

na organizaci a řízení školství.42 

Předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka:  

- je plně způsobilý k právním úkonům, 

- má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

- je bezúhonný, 

- je zdravotně způsobilý a 

- prokázal znalost českého jazyka, není – li nadále stanoveno jinak.43 

      

     Ředitel mateřské školy v rámci své řídící funkce plní tři role. Roli manažera, lídra                

a roli vykonavatele, ve smyslu přímé pedagogické činnosti, která je specifickou rolí manažerů 

ve školství. 

     Ředitel by jako správný manažer měl mít osvojeny všechny základní manažerské 

dovednosti jako je plánování, organizování, vedení lidí, rozhodování a kontrola. Zároveň 

ředitel školy „stanovuje organizaci a podmínky provozu“ a „odpovídá za použití finančních 

prostředků státního rozpočtu.“ 44  

     Ředitel školy je samozřejmě i lídrem, nejen ve smyslu stanovení vize, strategie a motivace 

lidí vedoucí k jejímu dosažení, ale především ve smyslu pedagogickém, jako vzor správné 

pedagogické praxe. Ředitel je ten, který „odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň 

vzdělávacích a školských služeb.“45 

                                                 
42 Zákon č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících, § 5, odst. 1, písm. a), odst. 2 a 3  
 
43 Zákon č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících, § 3, odst. 1 
 
44 Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 165, odst. 1, písm. a) a písm. b) 
 
45 Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 164, odst. 1, písm. c) 
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1.6.1. Mateřská škola 

 

     Mateřská škola je zařízení předškolního vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let. 

Mateřské školy blíže upravuje školský zákon a související právní předpisy. Mateřské školy se 

dělí na veřejné, církevní a soukromé dle zřizovatele, kterým může být kraj, obec, svazek obcí, 

církev či náboženská společnost, fyzická nebo právnická osoba. 

 

Cíl předškolního vzdělávání: 

     „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“46 

 

1.7 Vedoucí školní jídelny 
  

    V kategorii vybraných povolání katalogu prací není pozice vedoucí školní jídelny                

u mateřských škol uvedena. Lze ji najít pouze v oddílu povolání základních škol. 

Pracovní zařazení vedoucí školní jídelny dle katalogu prací: 

 

Vedoucí školní kuchyně – do 500 jídel  2.05.06 – Provozář; 7. platová třída, 

ustanovení 2 

Vedoucí školní kuchyně – velkokapacitní provoz 2.05.06 – Provozář; 8. platová třída, 

ustanovení 1 

 

                                                 
46 Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 33  
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2.05.06 – Provozář 

7. platová třída, ustanovení 2 

     Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.  

8. platová třída, ustanovení 1 

     Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho 

technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů       

a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.47 

     Většina školních jídelen v mateřských školách nedosahuje rozměrů velkokapacitních 

stravovacích zařízení a jejich vedoucí jsou tedy zařazeny v 7. platové třídě na pozici provozář. 

Charakteristika pozice je zcela jistě nedostatečná a nepopisuje reálný obsah práce vedoucí 

školní jídelny, jako je tvorba technologických postupů, ekonomická agenda a dodržování 

hygienických předpisů, uváděných  v 8. platové třídě. Přesto všechny tyto práce vedoucí 

školní jídelny v menších provozech vykonávají.  

     Pozice vedoucí školní jídelny je bezesporu manažerskou pozicí. V současné době ale 

neexistují legislativně dané požadavky pro tuto pracovní pozici, přestože je v praxi u vedoucí 

školní jídelny požadováno ekonomické vzdělání, což je zcela určitě nutnou podmínkou. O to 

více je zarážející, že tento fakt není podložen konkrétním právním ustanovením. Vedoucí 

školní jídelny nemůže vykonávat člověk bez základních ekonomicko – manažerských 

znalostí, přesto je jako manažer opomíjen nejen řediteli škol, ale především veřejností. 

Světlou výjimkou je Centrum školského managementu, který pro vedoucí školních jídelen 

v minulých letech pořádal manažerské kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. 

     Vedoucí školní jídelny je pozicí středního managementu, naplňuje všechny manažerské 

funkce od plánování až po kontrolu, vedoucí zastává v týmu svých pracovníků roli lídra          

a inovátora, musí mít ekonomické znalosti v oblasti účetnictví a finančního plánování              

a v neposlední řadě také odborné gastronomické, výživové a hygienické znalosti.  

 

      

                                                 
47 ALINČE, F., TOMŠÍ, I., Katalog prací, str. 191, str. 475 - 477 
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1.7.1 Školní jídelna 

 

     Školní stravování má v českých zemích tradici prakticky od konce 2. světové války, ve 

formě, jak je známe dnes, funguje již 50 let.  

     „Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, 

jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, 

nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních 

služeb.“48          

     Zákon vymezuje tři typy zařízení pro školní stravování: 

Školní jídelna  

Školní jídelna – vývařovna 

Školní jídelna – výdejna 49    

       V České republice jsou pro školní stravování známy tři modely. Školní jídelna je 

zřizována školou či školským zařízením jako její nedílná součást, tento model je nejčastější. 

Může být zřizovaná jako samostatný právní subjekt, vedoucím je pak ředitel školní jídelny. 

Poslední možností, jak se mohou čeští žáci ve škole stravovat je zajištění stravovacích služeb 

soukromou gastronomickou firmou, především firem specializujících se na závodní 

stravování. Průnik soukromých subjektů do školního stravování ovšem nemá přílišnou 

podporu, jak ze strany odborníků na školní stravování tak ze strany rodičů, žáků a studentů. 

     Školní jídelna je ve smyslu školského zákona školským zařízením poskytující služby. Je 

důležitou součástí školy a podílí se na vzdělávacím procesu. „Školské zařízení poskytuje 

služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo 

souvisejí.“50         

 

                                                 
48 Vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování, § 1, odst. 1 
 
49 Vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování, § 3, odst. 1 
 
50 Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 7, odst. 4 



33 
 

2 Praktická část 
 

2.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 
 

     Předmětem výzkumu je komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské 

školy. Jedná se o výzkum deskriptivního charakteru.  

     Cílem práce je zmapovat vzájemnou komunikaci z pohledu vedoucí školní jídelny 

a pohledu ředitele mateřské školy. Konkrétně zjistit, jaké komunikační nástroje vedoucí školní 

jídelny s ředitelem mateřské školy k vzájemné komunikaci využívají, jak často spolu 

komunikují včetně osobní komunikace a co konkrétně je obsahem jejich komunikace.            

U jednotlivých komunikačních témat je porovnána jejich priorita z pohledu vedoucí školní 

jídelny a ředitele mateřské školy. Výzkumný cíl byl ověřen pomocí metody SMART. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké druhy komunikačních nástrojů jsou pro vedoucí školních jídelen a ředitele 
mateřských škol dostupné, jaké nejvíce používané a jaké nejvíce vyhovující? 

 
2. Jak často spolu vedoucí školní jídelny a ředitel mateřské školy komunikují? 

 
3. Jaká je četnost osobní komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské 

školy? 
 

4. Kolik času je denně průměrně věnováno vzájemné komunikaci mezi vedoucí školní 
jídelny a ředitelem mateřské školy? 

 
5. Co je obsahem komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské školy, jaká 

komunikační témata jsou nejčetnější? 
 

6. Jakou prioritu mají jednotlivá témata komunikace pro vedoucí školní jídelny a pro ředitele 

mateřské školy? 
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2.2 Respondenti a metodologie výzkumu 
 

     Respondenty jsou vedoucí školních jídelen v mateřských školách a ředitelé mateřských 

škol. Výběrovým souborem jsou vedoucí školních jídelen v mateřských školách a ředitelé 

mateřských škol Středočeského kraje a kraje Hlavní město Praha. Ve školním roce 2012/2013 

bylo na území těchto krajů 1.056 zařízení předškolního vzdělávání, včetně zařízení pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami.51 Kontakty na tyto zařízení byly převzaty z evidence 

krajů.  

    Výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením za pomoci aplikace Google Docs. Byly 

vytvořeny dva dotazníky, jednotlivě pro vedoucí školních jídelen a ředitele mateřských škol. 

V první fázi výzkumu byl dotazník ověřován na několika vybraných zařízeních v rámci 

obvodu městské části Praha 8, poté byl rozeslán na konkrétní pracoviště mateřských škol ve 

dvou vlnách.  

     Otázky dotazníku byly koncipovány jako uzavřené nebo polouzavřené, dále jako otázky 

výčtové s možností zaškrtnutí více platných odpovědí. Pro zjištění priorit jsou použity otázky 

škálové. Dotazník je anonymní. 

     Od oslovených ředitelů škol se vrátilo 428 vyplněných dotazníků, návratnost tedy činila 

40,5 %. Od vedoucích školních jídelen bylo obdrženo celkově 254 vyplněných dotazníků, 

návratnost byla 24 %.  Nižší návratnost lze vysvětlit nefunkčností emailových adres 

jednotlivých pracovišť, jejichž celkový počet činil až 20 %.  

 

 

Obrázek 8: Počty odpovědí v čase – ředitelé mateřských škol 

                                                 
51 http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp  
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Obrázek 9: Počty odpovědí v čase – vedoucí školní jídelny 

      

     Nižší návratnost od vedoucích školních jídelen může být zapříčiněna nepředáním odkazů 

na dotazník v rámci mateřských škol, případně vyšším počtem mateřských škol, které mají 

jako svou součást pouze školní jídelnu – výdejnu. Do vyhodnocení výzkumného šetření jsou 

tedy zahrnuti pouze ředitelé mateřských škol a vedoucí školních jídelen z pracovišť, které 

zřizují školní jídelnu jako svou součást. Celkově je tedy v rámci dotazníkového šetření 

vyhodnoceno 378 dotazníků od ředitelů škol a 239 dotazníků od vedoucích školních jídelen. 

Zpracování dat je provedeno pomocí programu Microsoft Excel 2010. Vyhodnocena je vždy 

nejprve otázka pro ředitele mateřské školy, poté otázka pro vedoucí školní jídelny a následně 

srovnání odpovědí od obou skupin. 

     Pro potřeby vyhodnocení budou používány zkratky ŘMŠ – ředitel mateřské školy a VŠJ – 

vedoucí školní jídelny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2.3 Vyhodnocení dotazníků 
 

Otázka č. 1: ŘMŠ - Je součástí mateřské školy, ve které pracujete, školní jídelna? 

 

Otázka č. 1 - ŘMŠ 
Ano 378 88.3% 
Ne 50 11.7% 

Celkem 428 100% 

Tabulka 1: Počet odpovědí otázka č. 1 – ŘMŠ 

 

     Z celkových 428 odpovědí ředitelů mateřských škol, celých 88,3 % pracuje v mateřské 

škole, která zřizuje školní jídelnu jako svou součást. Těchto 378 dotazníků je použito pro další 

vyhodnocení, 11,7 % není v dalším vyhodnocení zahrnuto. 

 

Otázka č. 1: VŠJ - Je školní jídelna, ve které pracujete součástí mateřské školy? 
 

Otázka č. 1 - VŠJ 
Ano 239 94.1% 
Ne 15 5.9% 

Celkem 254 100% 

Tabulka 2: Počet odpovědí otázka č. 1 – VŠJ 

 

     Z celkového počtu 254 odpovědí od vedoucích školních jídelen, celých 94,1 % pracuje 

v jídelně, která je součástí mateřské školy. Těchto 239 dotazníků je použito pro další 

vyhodnocení, 5,9 % v dalším vyhodnocení zahrnuto není. 

 

     Cílem této otázky bylo vyselektovat mateřské školy, které nezřizují školní jídelnu jako 

svou součást, respektive školní jídelny, které nejsou součástí mateřských škol. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 1: Procentuální porovnání otázka č. 1 – ŘMŠ x VŠJ 

     V procentuálním srovnání počtu odpovědí na otázku č. 1 převyšují odpovědi vedoucích 

školních jídelen o 6% odpovědi ředitelů mateřských škol. Z celkového počtu došlých 

dotazníků bylo jako nevyhovujících pro účely dalšího zpracování vyřazeno necelých 12 % 

dotazníků od ředitelů mateřských škol, v součtu to činní 50 vyřazených dotazníků. Od 

vedoucích školních jídelen bylo jako nevyhovující pro další účely zpracování vyřazeno 6 % 

dotazníků, to činní celkem 15 vyřazených dotazníků. Z celkového počtu 682 přijatých 

dotazníků od obou skupin bylo vyřazeno 65 dotazníků, což je zhruba 10 % dotazníků, které 

nevyhovují podmínkám dalšího výzkumného zpracování. 

 

Otázka č. 2: ŘMŠ - Počet dětí/strávníků v mateřské škole? 
 
 

Otázka č. 2 - ŘMŠ 
do 30 dětí 69 18.3% 
do 50 dětí 60 15.9% 
do 100 dětí 127 33.6% 
do 200 dětí 104 27.5% 

více 18 4.8% 

Celkem 378 100% 
 
Tabulka 3: Počet odpovědí otázka č. 2 – ŘMŠ     
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     Z celkového počtu 378 odpovědí ředitelů škol vyplývá, že 18,3 % ředitelů pracuje 

v mateřské škole s počtem do 30 dětí a 15,9 % ve škole s počtem do 50 dětí. Jedná se              

o ředitele z malotřídních, případně dvoutřídních mateřských škol. Největší počet ředitelů, 

kteří odpovídali na dotazník je ze středně velkých mateřských škol, 33,6 % pracuje ve škole 

s počtem do 100 dětí a 27,5 % ve škole s počtem do 200 dětí. Nejmenší část ředitelů, kteří 

odpověděli na dotazník, pracuje v zařízení s vyšším počtem než 200 dětí, podíl těchto ředitelů 

mateřských škol činní 4,8 %. 

 

Otázka č. 2: VŠJ - Počet strávníků ve školní jídelně? 

 

Otázka č. 2 - VŠJ 
do 30 dětí 30 12.6% 
do 50 dětí 32 13.4% 
do 100 dětí 73 30.5% 
do 200 dětí 78 32.6% 
více 26 10.9% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 4: Počet odpovědí otázka č. 2 – VŠJ  

 

     Z obdržených dat od vedoucích školních jídelen jich 12,6 % pracuje ve stravovacím 

zařízení s počtem do 30 dětí a 13,4 % s počtem do 50 dětí. Tato zařízení jsou součástí 

malotřídních a dvoutřídních mateřských škol. Největší počet odpovědí od vedoucích školních 

jídelen je ze zařízení do 100 respektive do 200 stravovaných dětí, s celkovým poměrem     

30,5 % respektive 32,6 % z celkového počtu. Nejméně odpovědí je od vedoucích školních 

jídelen ze zařízení stravující více než 200 dětí a to 10,9 %. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

      

Graf 2: Procentuální porovnání otázka č. 2 – ŘMŠ x VŠJ 

     Z uvedeného grafu 2 je patrné, že největší podíl odpovědí je z mateřských škol a jejich 

školních jídelen s počtem od 50 do 200 dětí/strávníků. Největší rozdíl ve složení respondentů 

z hlediska velikosti zařízení, ve kterém pracují je u zařízení s počtem do 30 dětí/strávníků          

a s počtem větším než 200 dětí/strávníků. 

 

Otázka č. 3: ŘMŠ - Probíhá na Vašem pracovišti vzájemná komunikace s vedoucí školní 

jídelny? 

 

Otázka č. 3 - ŘMŠ 
ano 356 94.2% 

spíše ano 17 4.5% 
spíše ne 5 1.3% 
ne 0 0.0% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 5: Počet odpovědí otázka č. 3 – ŘMŠ 
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     Z odpovědí ředitelů vyplývá, že v 94,2 % pracovišť probíhá komunikace s vedoucí školní 

jídelny a 4,5 % ředitelů označilo komunikaci za spíše probíhající. Pouze 5 ředitelů mateřských 

škol, čili 1,3 %, označilo komunikaci za spíše neprobíhající, jako neprobíhající neoznačil 

komunikaci žádný z ředitelů mateřských škol. 

 

Otázka č. 3: VŠJ - Probíhá na Vašem pracovišti vzájemná komunikace s ředitelem 

školy? 

 
 

Otázka č. 3 - VŠJ 
ano 222 92.9% 
spíše ano 17 7.1% 
spíše ne 0 0.0% 
ne 0 0.0% 

Celkem 239 100% 
 
Tabulka 6: Počet odpovědí otázka č. 3 – VŠJ 

     Vedoucí školní jídelny označili v 92,9 % komunikaci za probíhající a v 7,1 % za spíše 

probíhající. Nikdo z vedoucích školních jídelen neoznačil komunikaci jako za spíše 

neprobíhající a neprobíhající. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 3: Procentuální porovnání otázka č. 3 – ŘMŠ x VŠJ 
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    Z grafu 3 vyplývá, že komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem školy probíhá na 

100 %. Pouze 1,3 % ředitelů mateřských škol označilo komunikaci za spíše neprobíhající. Jde 

o zanedbatelné množství, přesto evokuje otázku, zda jsou ředitelé více kritičtí, či si vedoucí 

školní jídelny nedovolí kritizovat komunikaci přímého nadřízeného. 

 
 
Otázka č. 4: ŘMŠ - Jste spokojená/ý se současnou úrovní a kvalitou komunikace              

s vedoucí školní jídelny? 

 
 

Otázka č. 4 - ŘMŠ 
ano 277 73.3% 
spíše ano 82 21.7% 
spíše ne 16 4.2% 
ne 3 0.8% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 7: Počet odpovědí otázka č. 4 – ŘMŠ 
     

      Z celkového počtu 378 odpovědí ředitelů mateřských škol je 73,3 % spokojeno se 

současnou úrovní a kvalitou komunikace s vedoucí školní jídelny, 21,7 % je s úrovní               

a kvalitou komunikace spíše spokojeno. 16 ředitelů mateřských škol, tj. 4,2 % uvedlo, že je 

spíše nespokojeno, 2 ředitelé, tj. 0,8%, je s úrovní a kvalitou komunikace s vedoucí školní 

jídelny nespokojeno. 

 
 
Otázka č. 4: VŠJ - Jste spokojená/ý se současnou úrovní a kvalitou komunikace                

s ředitelem školy? 

 

Otázka č. 4 - VŠJ 
ano 186 77.8% 
spíše ano 48 20.1% 
spíše ne 5 2.1% 
ne 0 0.0% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 8: Počet odpovědí otázka č. 4 – VŠJ      
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     V tabulce 8 není uvedena položka „ne“, na kterou neodpověděl žádný z oslovených 

respondentů. Z celkového počtu 239 došlých odpovědí 77,8 % vedoucích školních jídelen je 

spokojených se současnou úrovní a kvalitou komunikace, 20,1 % je spíše spokojeno. Pouze 

2,1 %, tj. 5 vedoucích školních jídelen, je spíše nespokojeno se současnou úrovní a kvalitou 

vzájemné komunikace s ředitelem mateřské školy. Nespokojený z řad vedoucích školních 

jídelen není nikdo. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 4: Procentuální porovnání otázka č. 4 – ŘMŠ x VŠJ 

      

     Více než 70 % všech respondentů z obou skupin je se současnou úrovní a kvalitou 

vzájemné komunikace spokojeno, 20 % je spíše spokojeno. Z celkového počtu 617 všech 

došlých odpovědí je se současnou úrovní a kvalitou komunikace spíše nespokojeno či 

nespokojeno 24 respondentů, to činní zhruba 4 %. 
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Otázka č. 5: ŘMŠ - Které druhy a nástroje komunikace jsou na vašem pracovišti 

dostupné pro vzájemnou komunikaci s vedoucí školní jídelny? 

 

Otázka č. 5 - ŘMŠ 
osobní komunikace 362 41.2% 95.8% 

pevná linka 157 17.9% 41.5% 
pracovní mobil 133 15.1% 35.2% 
e-mail 192 21.8% 50.8% 
interní server 18 2.0% 4.8% 
jiné 17 1.9% 4.5% 

Celkem 879 100%   

Tabulka 9: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 5 – ŘMŠ 

     U této otázky měli ředitelé mateřských škol i vedoucí školních jídelen možnost zaškrtnout 

všechny platné možnosti. Z tohoto důvodu je počet odpovědí vyšší než počet respondentů.      

     Z uvedené tabulky 9 vyplývá, že 95,8 % ředitelů má na svém pracovišti dostupnou osobní 

komunikaci s vedoucí školní jídelny, 41,5 % má k dispozici pevnou linku, 35,2 % pracovní 

mobil, 50,8 % e-mail, 4,8 % interní server a 4,5 % ředitelů mateřských škol uvedlo položku 

jiné. Jako jiné dostupné komunikační nástroje uvedli ředitelé mateřských škol sešit 

s poznámkami, interní výtah pro předávání dokumentace, 2x porada, 3x soukromý mobil, 3x 

Skype, vzkazy na stole, předávání vzkazů po další osobě, 2x Icq, oběžníky, místní telefon       

a operativní konzultace.    

 

Otázka č. 5: VŠJ - Které druhy a nástroje komunikace jsou na Vašem pracovišti 

dostupné pro vzájemnou komunikaci s ředitelem školy? 

 

Otázka č. 5 - VŠJ 
osobní komunikace 238 44.0% 99.6% 
pevná linka 87 16.1% 36.4% 
pracovní mobil 86 15.9% 36.0% 
e-mail 108 20.0% 45.2% 
interní server 16 3.0% 6.7% 
jiné 6 1.1% 2.5% 

Celkem 541 100%   

Tabulka 10: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 5 – VŠJ      
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     Z tabulky 10 plyne, že 99,6 % vedoucích školních jídelen má k dispozici osobní 

komunikaci s ředitelem mateřské školy, 36,4 % pevnou linku, 36 % pracovní mobil, 45,2 %  

e-mail, 6,7 % interní server a 2,5 % vedoucích školních jídelen uvedlo položku jiné. Jako jiné 

dostupné komunikační nástroje vedoucí školních jídelen uvedli mazací tabuli, 2x písemné 

vzkazy, 2x Skype a oběžník. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol a odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 5: Procentuální porovnání otázka č. 5 – ŘMŠ x VŠJ     

     Graf 5 zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých dostupných komunikačních 

nástrojů. Podkladem je všech 879 odpovědí ředitelů mateřských škol a 541 odpovědí 

vedoucích školních jídelen. Z grafu vyplývá, že nejdostupnějším nástrojem je pro obě skupiny 

respondentů osobní komunikace s procentuálním zastoupením vysoko přes 90 %, následuje   

e-mailová komunikace se zastoupením mezi 40 – 50 % a telefonická komunikace, jejíž 

složení činní u pevné linky i pracovního mobilu přibližně stejný poměr 30 – 40 %. Nejméně 

dostupnými komunikačními nástroji pro obě skupiny respondentů je interní server. 
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Otázka č. 6: ŘMŠ - Jaký druh komunikace s vedoucí školní jídelny nejčastěji využíváte? 

 

Otázka č. 6 - ŘMŠ 

osobní komunikace 354 93.7% 

telefonická 19 5.0% 

elektronická 4 1.1% 

jiné 1 0.3% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 11: Počet odpovědí otázka č. 6 – ŘMŠ 

      

    Jako nejvíce využívaný druh komunikace ředitelé mateřských škol uváděli v 97,3 % osobní 

komunikaci, telefonická komunikace je nejčastěji využívaná 5 % respondentů, elektronickou 

komunikaci označilo 1,1 % a položku jiné uvedlo 0,3 %. Jako jiný nejvíce využívaný nástroj 

komunikace bylo uvedeno Icq. 

 

Otázka č. 6: VŠJ - Jaký druh komunikace s ředitelem školy nejčastěji využíváte? 

 

Otázka č. 6 - VŠJ 
osobní komunikace 225 94.1% 
telefonická 10 4.2% 
elektronická 4 1.7% 
jiné 0 0.0% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 12: Počet odpovědí otázka č. 6 – VŠJ 

 

     Tabulka 12 neobsahuje položku jiné, kterou neuvedl žádný z respondentů. Pro vedoucí 

školních jídelen je nejčastěji využívaným komunikačním nástrojem osobní komunikace se 

zastoupením 94,1 %, následují telefonická komunikace s 4,2 % a komunikace elektronická se 

zastoupením 1,7 %. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 6: Procentuální porovnání otázka č. 6 – ŘMŠ x VŠJ 

      V procentuálním porovnání odpovědí od ředitelů mateřských škol a vedoucích školních 

jídelen uvedených v grafu 6 vyplývá, že nejvíce využívaným nástrojem komunikace, 

zastoupeným více než 90 % u obou skupin respondentů, je osobní komunikace. V malém 

poměru je zastoupena i komunikace telefonická a elektronická. 

 

Otázka č. 7: ŘMŠ - Jaký druh komunikace s vedoucí školní jídelny Vám nejvíce 

vyhovuje? 

 

Otázka č. 7 - ŘMŠ 
osobní komunikace 364 96.3% 

telefonická 12 3.2% 
elektronická 2 0.5% 
jiné 0 0.0% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 13: Počet odpovědí otázka č. 7 – ŘMŠ 

 

     V tabulce 13 není uvedena položka „jiné“, na kterou neodpověděl žádný z respondentů. 

Jako nejvíce vyhovující nástroj komunikace ředitelé mateřských škol uvedli v 96,3 % osobní 
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komunikaci, v 3,2 % komunikaci elektronickou a 0,5 % respondentů uvedlo jako nejvíce 

vyhovující komunikaci elektronickou. 

Otázka č. 7: VŠJ - Jaký druh komunikace s ředitelem školy Vám osobně nejvíce 

vyhovuje? 

 

Otázka č. 7 - VŠJ 
osobní komunikace 229 95.8% 
telefonická 5 2.1% 
elektronická 4 1.7% 
jiné 1 0.4% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 14: Počet odpovědí otázka č. 7 – VŠJ 

      

     Jako nejvíce vyhovující druh komunikace vedoucí školních jídelen uváděli v 95,8 % 

osobní komunikaci, se zastoupením 2,1 % označili jako nejvíce vyhovující telefonickou 

komunikaci, 1,7 % respondentů označilo za nejvíce vyhovující elektronickou komunikace       

a 0,4 % vedoucích školních jídelen uvedlo položku jiné. Jiný nejvíce vyhovující druh 

komunikace uvedla jedna vedoucí školní jídelny, která je zároveň ředitelkou mateřské školy. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 7: Procentuální porovnání otázka č. 7 – ŘMŠ x VŠJ      
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     Z grafu 7 vyplývá, že pro ředitele mateřských škol i vedoucí školních jídelen je nejvíce 

vyhovující osobní komunikace se zastoupením více než 95 %. V jednotkách procent je jako 

nejvíce vyhovující komunikace uváděna telefonická a elektronická komunikace. 

 

Otázka č. 8: ŘMŠ - Jak často komunikujete s vedoucí školní jídelny? 

 

Otázka č. 8 - ŘMŠ 
vícekrát denně 181 47.9% 
denně 115 30.4% 
2-3x za týden 63 16.7% 
1x za týden 13 3.4% 

méně často 6 1.6% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 15: Počet odpovědí otázka č. 8 – ŘMŠ 

      

     Z tabulky 15 vyplývá, že z celkových 378 přijatých odpovědí 47,9 % ředitelů komunikuje 

s vedoucí školní jídelny vícekrát denně, 30,4 % komunikuje denně, 16,7 % ředitelů 

komunikuje s vedoucí školní jídelny 2-3 x za týden, 3,4 % 1x týdně a 1,6 % méně často než 

1x za týden. 

 

Otázka č. 8: VŠJ - Jak často komunikujete s ředitelem mateřské školy? 

 

 

Otázka č. 8 - VŠJ 
vícekrát denně 114 47.7% 
denně 74 31.0% 
2-3x za týden 37 15.5% 
1x za týden 11 4.6% 

méně často 3 1.3% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 16: Počet odpovědí otázka č. 8 – VŠJ 
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     Vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy nejčastěji komunikují v 47,7 % vícekrát 

denně, v 31 % denně, 15,5 % vedoucích školní jídelny s ředitelem mateřské školy komunikuje 

2-3x za týden, 4,6 % 1x týdně a 1,3 % vedoucích školních jídelen s ředitelem mateřské školy 

komunikuje méně často než 1x za týden. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 8: Procentuální porovnání otázka č. 8 – ŘMŠ x VŠJ 

     Téměř 50 % ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen spolu komunikuje 

vícekrát denně, 30 % komunikuje denně. 2-3x za týden spolu komunikuje zhruba 15 % 

ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen. Okolo 5% ředitelů mateřských škol       

a vedoucích školních jídelen komunikuje 1x za týden nebo méně často. 

Otázka č. 9: ŘMŠ - Jak často komunikujete s vedoucí školní jídelny elektronicky nebo 

telefonicky? 

 

Otázka č. 9 - ŘMŠ 
vícekrát denně 19 5.0% 
denně 49 13.0% 
2-3x za týden 96 25.4% 
1x za týden 74 19.6% 

méně často 140 37.0% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 17: Počet odpovědí otázka č. 9 – ŘMŠ 
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     Z uvedených dat vyplývá, že největší část ředitelů mateřských škol – 37 %, komunikuje 

s vedoucí školní jídelny elektronicky nebo telefonicky méně často než 1x za týden. 2-3x za 

týden komunikuje elektronicky nebo telefonicky s vedoucí školní jídelny 25,4 % ředitelů 

mateřských škol, 19,6 % spolu komunikuje elektronicky nebo telefonicky 1x za týden, 13 % 

denně a pouze 5 % ředitelů mateřských škol komunikuje s vedoucí školní jídelny elektronicky 

nebo telefonicky vícekrát denně. 

 

Otázka č. 9: VŠJ - Jak často komunikujete s ředitelem školy elektronicky nebo 

telefonicky? 

 

 

Otázka č. 9 - VŠJ 
vícekrát denně 19 7.9% 
denně 30 12.6% 
2-3x za týden 52 21.8% 
1x za týden 38 15.9% 

méně často 100 41.8% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 18: Počet odpovědí otázka č. 9 – VŠJ 

 

     Méně často než 1x za týden s ředitelem mateřské školy komunikuje elektronicky nebo 

telefonicky 41,8 % vedoucích školních jídelen, 2-3 x za týden s ředitelem mateřské školy 

komunikuje 21,8 %. 1x za týden elektronicky nebo telefonicky komunikuje 15,9 % vedoucích 

školních jídelen, 12,6 % jich komunikuje denně a pouze 7,9 % vedoucích školních jídelen 

komunikuje elektronicky nebo telefonicky s ředitelem mateřské školy vícekrát denně. 

 

 

 

 

 



51 
 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 9: Procentuální porovnání otázka č. 9 – ŘMŠ x VŠJ      

     Z grafu 9 vyplývá, že největší část ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen 

spolu komunikuje elektronicky nebo telefonicky méně často než 1x za týden. 20 – 25 % spolu 

komunikuje elektronicky nebo telefonicky 2-3 x za týden a 15 – 20 % 1x za týden. Pouze 

něco málo přes 10 % ředitelů a vedoucích školních jídelen spolu komunikuje elektronicky 

nebo telefonicky denně a 5 – 8% vícekrát denně. 

 

Otázka č. 10: ŘMŠ - Jak často probíhá mezi Vámi a vedoucí školní jídelny osobní 

komunikace? 

 

Otázka č. 10 - ŘMŠ 
vícekrát denně 180 47.6% 
denně 111 29.4% 
2-3x za týden 58 15.3% 
1x za týden 18 4.8% 

méně často 11 2.9% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 19: Počet odpovědí otázka č. 10 – ŘMŠ     

      

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

vícekrát
denně

denně 2-3x za týden 1x za týden méně často

Otázka č. 9 -ŘMŠ x VŠJ

ŘMŠ

VŠJ



52 
 

     V 47,6 % probíhá osobní komunikace mezi ředitelem mateřské školy a vedoucí školní 

jídelny vícekrát denně, 29,4 % osobně komunikuje denně, 15,3 % 2-3x za týden. Pouze 4,8 % 

ředitelů mateřských škol s vedoucí školní jídelny osobně komunikuje 1x za týden a 2,9 % 

méně často. 

Otázka č. 10: VŠJ - Jak často probíhá mezi Vámi a ředitelem školy osobní komunikace? 

 

Otázka č. 10 - VŠJ 
vícekrát denně 117 49.0% 
denně 71 29.7% 
2-3x za týden 32 13.4% 
1x za týden 16 6.7% 

méně často 3 1.3% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 20: Počet odpovědí otázka č. 10 – VŠJ 

      

     Vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy osobně komunikují v 49 % vícekrát 

denně, 29,7 % osobně komunikuje denně. 2-3x za týden osobně komunikuje s ředitelem 

mateřské školy 13,4 % vedoucích školních jídelen. Pouze 6,7 % vedoucích školních jídelen 

s ředitelem mateřské školy osobně komunikuje 1x za týden a 1,3 % méně často. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

 

Graf 10: Procentuální porovnání otázka č. 10 – ŘMŠ x VŠJ      
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     Nejvíce, téměř 50 % všech dotazovaných ředitelů mateřských škol a vedoucích školních 

jídelen spolu osobně komunikuje vícekrát denně, necelých 30 % denně. 2-3x denně spolu 

osobně komunikuje okolo 15 % ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen, méně 

než 10 % osobně komunikuje 1x za týden nebo méně často. 

 

 

Otázka č. 11: ŘMŠ - Máte přesně stanovený čas, popř. den pro osobní komunikaci           

s vedoucí školní jídelny? 

 

Otázka č. 11 - ŘMŠ 
Ano 36 9.5% 

Ne 342 90.5% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 21: Počet odpovědí otázka č. 11 – ŘMŠ        

     Z tabulky 21 plyne, že pouze 9,5 % oslovených ředitelů má pevně stanovený čas nebo den 

pro osobní komunikace s vedoucí školní jídelny, 90,5 % pevně stanovený čas popř. den pro 

osobní komunikaci nemá. 

 

Otázka č. 11: VŠJ - Máte přesně stanovený čas, popř. den pro osobní komunikaci             

s ředitelem školy? 

 

Otázka č. 11 - VŠJ 
Ano 16 6.7% 

Ne 223 93.3% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 22: Počet odpovědí otázka č. 11 – VŠJ 

     Tabulka 22 ukazuje, že pouhých 6,7 % vedoucích školní jídelny má stanovený čas popř. 

den pro osobní komunikaci s ředitelem mateřské školy, 93,3 % vedoucích školních jídelen 

pevně stanovený čas nebo den pro osobní komunikaci s ředitelem mateřské školy nemá. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 11: Procentuální porovnání otázka č. 11 – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 11 vyplývá, že 90 % ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen nemá 

pro vzájemnou osobní komunikaci pevně stanovený čas, popř. den, pouze okolo 10 % ředitelů 

mateřských škol a vedoucích školních jídelen má pro osobní komunikaci pevně stanovený čas 

nebo den. 

 

Otázka č. 12: ŘMŠ - Jaký čas v průměru věnujete denně komunikaci s vedoucí školní 

jídelny? (osobní, telefonické, elektronické, jiné) 

 

Otázka č. 12 - ŘMŠ 

do 5 minut 59 15.6% 

do 15 minut 166 43.9% 

do 30 minut 110 29.1% 

do 60 minut 43 11.4% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 23: Počet odpovědí otázka č. 12 – ŘMŠ 

      

     Z tabulky 23 plyne, že z celkových 378 odpovědí ředitelů mateřských škol 15,6 % stráví 

denně komunikací s vedoucí školní jídelny čas do 5 minut, 43,9 % čas od 5 do 15 minut,      
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29,1 % ředitelů mateřských škol stráví denně komunikací s vedoucí školní jídelny dobu od 15 

do 30 minut a 11,4 % od 30 do 60 minut. 

 

Otázka č. 12: VŠJ - Jaký čas v průměru věnujete denně komunikaci s ředitelem školy? 

(osobní, telefonické, elektronické, jiné) 

 

Otázka č. 12 - VŠJ 

do 5 minut 30 12.6% 

do 15 minut 92 38.5% 

do 30 minut 81 33.9% 

do 60 minut 36 15.1% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 24: Počet odpovědí otázka č. 12 – VŠJ 

 

     Tabulka 24 ukazuje, že 12,6 % vedoucích školních jídelen stráví komunikací s ředitelem 

mateřské školy denně čas do 5 minut, 38,5 % čas od 5 do 15 minut. Dobu od 15 do 30 minut 

věnuje denně komunikaci s ředitelem mateřské školy 33,9 % vedoucích školních jídelen           

a 15,1 % denně věnuje komunikaci s ředitelem mateřské školy čas od 30 do 60 minut. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

 

Graf 12: Procentuální porovnání otázka č. 12 – ŘMŠ x VŠJ 
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     Z grafu 12 vyplývá, že nejvíce, okolo 40 % ředitelů mateřských škol a vedoucích školních 

jídelen věnuje vzájemné komunikaci dobu od 5 do 15 minut. Od 15 do 30 minut času denně 

věnuje vzájemné komunikaci cca 30 % respondentů z obou skupin. Dobu do 5 minut nebo od 

30 do 60 minut denně věnuje komunikaci 10 – 15 % ředitelů mateřských škol a vedoucích 

školních jídelen. 

 

 

Otázka č. 13: ŘMŠ - Co je obsahem komunikace mezi Vámi a vedoucí školní jídelny? 
 
 

Otázka č. 13 - ŘMŠ 
provozní záležitosti 337 10.8% 89.2% 
jídelníček 309 9.9% 81.7% 
výběr stravného 256 8.2% 67.7% 
výsledky hygienických kontrol 233 7.5% 61.6% 
výkazy ŠJ 218 7.0% 57.7% 
spotřební koš 211 6.8% 55.8% 
uzávěrky 194 6.2% 51.3% 
změny v legislativě 190 6.1% 50.3% 
nákup spotřebního zboží a majetku 184 5.9% 48.7% 

výše normativů a stravného 182 5.8% 48.1% 
další vzdělávání pracovníků 177 5.7% 46.8% 
výběr školného 167 5.4% 44.2% 
hodnocení provozních zaměstnanců 165 5.3% 43.7% 
FKSP 139 4.5% 36.8% 
nákup potravin 130 4.2% 34.4% 
jiné 25 0.8% 6.6% 

Celkem 3117 100%   

Tabulka 25: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 13 – ŘMŠ 

     U otázky č. 13 měli respondenti možnost zaškrtnout všechny platné odpovědi, proto je 

počet odpovědí vyšší, než počet respondentů. 

 

     Komunikační témata v tabulce 25 jsou seřazena v sestupném řazení dle počtu odpovědí. 

Mezi nejvíce uváděná komunikační témata mezi řediteli mateřských škol a vedoucími 

školních jídelen patří provozní záležitosti a jídelníček, který uvedlo přes 80 % dotázaných. 

Dalšími, nejvíce uváděnými tématy, které jsou obsahem komunikace mezi ředitelem mateřské 

školy a vedoucí školní jídelny, jsou výběr stravného a výsledky hygienických kontrol, které 
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uvedlo přes 60 % respondentů. Další komunikační témata viz tabulka 35. Jako jiná 

komunikační témata ředitelé mateřských škol uváděli 2x osobní a rodinné záležitosti, 3x 

diety, 5x přihlášky a odhlášky stravného, 3x docházka, 2x změna jídelníčku, mimořádné akce, 

3x spokojenost rodičů a dětí, 2x velikost porcí a 3x vše dle aktuální potřeby.     

 

 

Otázka č. 13: VŠJ - Co je obsahem komunikace mezi Vámi a ředitelem školy? 

 

 

Otázka č. 13 - VŠJ 
provozní záležitosti 219 11.6% 91.6% 
výsledky hygienických kontrol 170 9.0% 71.1% 
výběr stravného 156 8.2% 65.3% 
jídelníček 151 8.0% 63.2% 
nákup spotřebního zboží a majetku 145 7.7% 60.7% 
výkazy ŠJ 133 7.0% 55.6% 
uzávěrky 130 6.9% 54.4% 
změny v legislativě 116 6.1% 48.5% 
hodnocení provozních zaměstnanců 106 5.6% 44.4% 
výše normativů a stravného 104 5.5% 43.5% 
další vzdělávání pracovníků 102 5.4% 42.7% 
spotřební koš 102 5.4% 42.7% 
výběr školného 102 5.4% 42.7% 
FKSP 95 5.0% 39.7% 
nákup potravin 54 2.9% 22.6% 
jiné 9 0.5% 3.8% 

Celkem 1894 100%   

Tabulka 26: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 13 – VŠJ 

      

     Komunikační témata v tabulce 26 jsou seřazena v sestupném pořadí, dle počtu odpovědí. 

Mezi nejvíce uváděná komunikační témata mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské 

školy patří provozní záležitosti, které označilo přes 90 % respondentů. Dalším tématem, 

označeným více než 70 % dotazovaných vedoucích školních jídelen, jsou výsledky 

hygienických kontrol. Přes 60 % vedoucích školních jídelen uvedlo jako obsah komunikace 

s ředitelem školní jídelny výběr stravného, jídelníček a nákup spotřebního zboží a majetku.           

Jako jiná komunikační témata uváděli vedoucí školní jídelny 2x osobní záležitosti, 
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dodavatelé, inventarizace, odhlašování a přihlašování strávníků, lékařské prohlídky a 3x vše, 

dle aktuální potřeby. Ostatní komunikační témata viz tabulka 26. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 13: Procentuální porovnání otázka č. 13 – ŘMŠ x VŠJ     
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     Graf 13 znázorňuje v abecedním pořadí jednotlivá komunikační témata. Podkladem je 

všech 3117 odpovědí ředitelů mateřských škol a 1894 odpovědí od vedoucích školních 

jídelen. Největší procentuální rozdíl v komunikačních tématech mezi oběma skupinami 

respondentů je v tématu jídelníček, kde rozdíl činní 19 %, hodnocení provozních zaměstnanců 

s rozdílem 13 %, výkazy školní jídelny a uzávěrek s rozdílem 12 % a výsledky hygienických 

kontrol s rozdílem 9 %. Ostatní témata byla oběma skupinami respondentů označována 

v přibližně stejném počtu procent s rozdílem do 5 %. 

 

Otázka č. 14: ŘMŠ - Které z témat vzájemné komunikace s vedoucí školní jídelny je         

z Vašeho pohledu nejčetnější? 

 

Otázka č. 14 - ŘMŠ 
provozní záležitosti 273 24.1% 72.2% 
jídelníček 216 19.0% 57.1% 
výběr stravného 161 14.2% 42.6% 
spotřební koš 92 8.1% 24.3% 
uzávěrky 79 7.0% 20.9% 
výběr školného 67 5.9% 17.7% 
nákup spotřebního zboží a majetku 56 4.9% 14.8% 
nákup potravin 46 4.1% 12.2% 
hodnocení provozních zaměstnanců 34 3.0% 9.0% 
výše normativů a stravného 23 2.0% 6.1% 
výsledky hygienických kontrol 22 1.9% 5.8% 
výkazy ŠJ 21 1.9% 5.6% 
změny v legislativě 12 1.1% 3.2% 
Ostatní 11 1.0% 2.9% 
FKSP 11 1.0% 2.9% 
další vzdělávání pracovníků 10 0.9% 2.6% 

Celkem 1134 100%   

Tabulka 27: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 14 – ŘMŠ  

U této otázky respondenti uváděli 3 nejčetnější témata vzájemné komunikace, proto je počet 

odpovědí vyšší než počet respondentů. 

     V tabulce 27 je uvedena četnost jednotlivých komunikačních témat dle všech odpovědí 

ředitelů mateřských škol. Jako tři nejčetnější komunikační témata v komunikaci s vedoucí 
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školní jídelny označili respondenti v 72,2 % provozní záležitosti, v 57,1 % jídelníček              

a v 42,6 % výběr stravného.  

 

Otázka č. 14: VŠJ - Které z témat vzájemné komunikace s ředitelem školy je z Vašeho 

pohledu nejčetnější? 

 

Otázka č. 14 - VŠJ 
provozní záležitosti 172 24.1% 72.0% 
jídelníček 108 15.1% 45.2% 
výběr stravného 78 10.9% 32.6% 
nákup spotřebního zboží a majetku 58 8.1% 24.3% 
spotřební koš 51 7.1% 21.3% 
uzávěrky 44 6.2% 18.4% 
výběr školného 36 5.0% 15.1% 
výkazy ŠJ 35 4.9% 14.6% 
nákup potravin 29 4.1% 12.1% 
výsledky hygienických kontrol 22 3.1% 9.2% 
výše normativů a stravného 21 2.9% 8.8% 
hodnocení provozních zaměstnanců 21 2.9% 8.8% 
změny v legislativě 21 2.9% 8.8% 
FKSP 8 1.1% 3.3% 
další vzdělávání pracovníků 6 0.8% 2.5% 
jiné 5 0.7% 2.1% 

Celkem 715 100%   

Tabulka 28: Celkový počet všech odpovědí otázka č. 14 – VŠJ 

    Tabulka 28 znázorňuje četnost jednotlivých komunikačních témat dle všech odpovědí od 

vedoucích školních jídelen. Jako nejčetnější označili provozní záležitosti v 72 %, ve 45,2 % 

označili jídelníček a jako třetí, nejčetnější komunikační téma mezi vedoucími školních jídelen     

a řediteli mateřských škol, označili výběr stravného v 32,6 %. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol v odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 14: Procentuální porovnání otázka č. 14 – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 14 vyplývá, že nejčetnějším komunikačním tématem ve vzájemné komunikaci 

ředitele mateřské školy a vedoucí školní jídelny jsou provozní záležitosti následované 

jídelníčkem a výběrem stravného. U těchto dvou témat je také patrný největší procentuální 

rozdíl mezi oběma skupinami respondentů, kdy pro ředitele jsou tato komunikační témata 

četnější. U vedoucích školních jídelen je oproti ředitelům mateřských škol větší četnost            

u komunikačního tématu nákup spotřebního zboží a majetku a výkazy školní jídelny. 
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Otázka č. 15: ŘMŠ - Jakou prioritu p řikládáte jednotlivým tématům komunikace            

s vedoucí školní jídelny z pozice ředitele školy?  

 
 
15 a) – ŘMŠ - výše normativů a stravného 
 
 

Otázka č. 15 a) – ŘMŠ 

0 - velmi nízká 18 4.8% 

1 - nízká 40 10.6% 

2 - střední 159 42.1% 

3 - vysoká 95 25.1% 

4 - velmi vysoká 66 17.5% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 29: Počet odpovědí otázka č. 15 a) – ŘMŠ 

     Z tabulky 29 plyne, že pro 42,1 % dotázaných ředitelů mateřských škol má výše normativů 

a stravného střední prioritu, pro 25,1 % vysokou a pro 17,5 % velmi vysokou prioritu. Pro cca 

15 % respondentů, z řad ředitelů mateřských škol, má výše normativů a stravného nízkou až 

velmi nízkou prioritu. 

 

Otázka č. 15: VŠJ - Jakou prioritu přikládáte jednotlivým tématům komunikace               

s ředitelem školy z pozice vedoucí školní jídelny?  

 
 
15 a) – VŠJ - výše normativů a stravného 
 
 

Otázka č. 15 a) - VŠJ 
0 - velmi nízká 25 10.5% 

1 - nízká 24 10.0% 

2 - střední 77 32.2% 

3 - vysoká 67 28.0% 

4 - velmi vysoká 46 19.2% 

Celkem 239 100.0% 

Tabulka 30: Počet odpovědí otázka č. 15 a) – VŠJ 

     Pro 32,2 % vedoucí školních jídelen má téma výše normativů a stravného střední prioritu, 

za vysokou prioritu toto téma označilo 28 % respondentů a za velmi vysokou 19,2 %.  Pro 
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20,5 % vedoucích školních jídelen má téma výše normativů a stravné nízkou až velmi nízkou 

prioritu. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 15: Procentuální porovnání otázka č. 15 a) – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 15 vyplývá, že nejvíce respondentů označilo v obou skupinách respondentů 

komunikační téma za středně prioritní. Za vysokou až velmi vysokou prioritu, komunikační 

témata výše normativů a stravného, označilo oproti ředitelům mateřských škol více vedoucích 

školních jídelen. Největší procentuální rozdíl – 10 % v odpovědích mezi oběma skupinami 

respondentů je u střední priority.  

 

15 b) – ŘMŠ – spotřební koš 

Otázka č. 15 b) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 20 5.3% 

1 - nízká 43 11.4% 

2 - střední 98 25.9% 

3 - vysoká 113 29.9% 

4 - velmi vysoká 104 27.5% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 31: Počet odpovědí otázka č. 15 b) – ŘMŠ 
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     Jako vysokou prioritu spotřebního koše označilo 29,9 % ředitelů mateřských škol, další 

nejvyšší počet respondentů označil prioritu tohoto tématu v 27,5 % jako vysokou. Pro 25,9% 

ředitelů mateřských škol je priorita tématu spotřební koš střední. Jako nízkou až velmi nízkou 

označilo komunikační téma 16,7 % respondentů. 

15 b) – VŠJ – spotřební koš 

Otázka č. 15 b) - VŠJ  

0 - velmi nízká 18 7.5% 

1 - nízká 27 11.3% 

2 - střední 73 30.5% 

3 - vysoká 69 28.9% 

4 - velmi vysoká 52 21.8% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 32: Počet odpovědí otázka č. 15 b) – VŠJ 

     Střední prioritu 30,5 % má téma spotřební koš pro největší počet respondentů z řad 

vedoucích školních jídelen. Za vysoko prioritní označilo komunikační téma 28,9% a 21,8% 

jej označilo jako velmi vysoce prioritní. Pro 18,5 %, což činní téměř pětinu všech 

respondentů, má téma spotřebního koše nízkou až velmi nízkou prioritu.  

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 16: Procentuální porovnání otázka č. 15 b) – ŘMŠ x VŠJ 
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     V procentuálním porovnání zobrazeném v grafu 16 je patrné, že nejvíce ředitelů 

mateřských škol odpovědělo, že pro ně má téma spotřební koš vysokou prioritu, pro vedoucí 

školních jídelen je nejčastěji toto téma středně prioritní. Rozdíl mezi kategorií 2 a 3 je             

u vedoucích školních jídelen nepatrný v procentuálním poměru nepatrný.  

 

15 c) – ŘMŠ - jídelníček 

Otázka č. 15 c) - ŘMŠ  
0 - velmi nízká 8 2.1% 

1 - nízká 12 3.2% 

2 - střední 77 20.4% 

3 - vysoká 133 35.2% 

4 - velmi vysoká 148 39.2% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 33: Počet odpovědí otázka č. 15 c) - ŘMŠ 

     Pro nejvyšší počet 39,2 % ředitelů mateřských škol má téma jídelníček velmi vysokou 

prioritu, vysokou prioritu tématu přiřadilo 35,2 % ředitelů a 20,4 % označilo prioritu tématu 

jako střední. Pouze pro 5,3 % respondentů z řad ředitelů mateřských škol má téma nízkou až 

velmi nízkou prioritu. 

15 c) – VŠJ – jídelníček 

Otázka č. 15 c) - VŠJ  

0 - velmi nízká 12 5.0% 

1 - nízká 18 7.5% 

2 - střední 76 31.8% 

3 - vysoká 67 28.0% 

4 - velmi vysoká 66 27.6% 

Celkem 239 100.0% 

Tabulka 34: Počet odpovědí otázka č. 15 c) - VŠJ 

     Nejvíc odpovědí 31,8 % od vedoucích školních jídelen přiřazuje tématu jídelníček střední 

prioritu, za vysoce prioritní toto téma označilo 28 % respondentů a 27,6 % z nich označilo 

prioritu tématu jídelníček za velmi vysokou. Pro 12,5 % vedoucích školních jídelen má toto 

téma nízkou až velmi nízkou prioritu.  
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 17: Procentuální porovnání otázka č. 15 c) – ŘMŠ x VŠJ       

     Graf 17 ukazuje, že v součtu priorit 3 a 4 o 12 % více ředitelů mateřských škol označovalo 

oproti vedoucím školních jídelen, téma jídelníček za vysoce a velmi vysoce prioritní. Opačný 

rozdíl v odpovědích je u střední priority tématu, kterou jídelníčku přiřadilo o 11 % více 

vedoucích školních jídelen. Ředitelé mateřských škol označovali nejčastěji v 39,2 % prioritu 

tohoto tématu jako velmi vysokou. Vedoucí školní jídelny nejčastěji v 31,8 % označovali 

prioritu jídelníčku jako střední. 

15 d) – ŘMŠ – výsledky hygienických kontrol 

 Otázka č. 15 d) - ŘMŠ 

0 - velmi nízká 2 0.5% 
1 - nízká 5 1.3% 
2 - střední 41 10.8% 
3 - vysoká 123 32.5% 
4 - velmi vysoká 207 54.8% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 35: Počet odpovědí otázka č. 15 d) – ŘMŠ 

     Výsledky hygienických kontrol mají pro 54,8 % ředitelů mateřských škol velmi vysokou 

prioritu, 32,5 % označilo prioritu za vysokou. 10,8 % dotázaných ředitelů mateřských škol 

označilo prioritu hygienických kontrol za střední a za nízkou až velmi nízkou označilo toto 

komunikační téma pouze 1,8 % respondentů. 
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15 d) – VŠJ – výsledky hygienických kontrol 

 Otázka č. 15 d) - VŠJ 

0 - velmi nízká 6 2.5% 

1 - nízká 5 2.1% 

2 - střední 35 14.6% 

3 - vysoká 80 33.5% 

4 - velmi vysoká 113 47.3% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 36: Počet odpovědí otázka č. 15 d) – VŠJ 

     Pro vedoucí školních jídelen jsou výsledky hygienických kontrol nejčastěji v 47,3 % velmi 

vysoce prioritní. Za vysokou, prioritu tohoto komunikačního tématu, označilo 33,5 % 

respondentů a středně vysoká je pro 14,6 %. Pouze necelých 5 % respondentů z řad vedoucích 

školních jídelen označilo komunikační téma výsledky hygienických kontrol za nízce až velmi 

nízce prioritní. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 18: Procentuální porovnání otázka č. 15 d) – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 18 plyne, že obě skupiny respondentů kladou velmi vysokou a vysokou prioritu 

tématu výsledky hygienických kontrol. Desetina ředitelů mateřských škol a 15 % vedoucích 

školních jídelen považuje toto téma za středně prioritní. Z celkového počtu všech 617 
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odpovědí od obou skupin pouze 18 označilo prioritu výsledků hygienických kontrol za nízkou 

až velmi nízkou, to činní v součtu pouze cca 3 %. 

 

15 e) – ŘMŠ – uzávěrky 

Otázka č. 15 e) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 9 2.4% 
1 - nízká 23 6.1% 
2 - střední 76 20.1% 
3 - vysoká 139 36.8% 
4 - velmi vysoká 131 34.7% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 37: Počet odpovědí otázka č. 15 e) – ŘMŠ 

 

     Ředitelé mateřských škol označili nejčastěji v 36,8 % prioritu tématu uzávěrky jako 

vysokou, za velmi vysokou ji označilo 34,7 % odpovídajících respondentů. Pro 20,1% 

ředitelů mateřských škol je toto komunikační téma středně prioritní a 8,5 % respondentů 

odpovědělo, že jsou pro ně uzávěrky jako komunikační téma nízce až velmi nízce prioritní. 

15 e) – VŠJ -  uzávěrky 

Otázka č. 15 e) - VŠJ  

0 - velmi nízká 11 4.6% 
1 - nízká 12 5.0% 
2 - střední 71 29.7% 
3 - vysoká 69 28.9% 
4 - velmi vysoká 76 31.8% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 38: Počet odpovědí otázka č. 15 e) – VŠJ      

     Necelých 32 % vedoucích školních jídelen označilo komunikační téma uzávěrky jako 

velmi vysoce prioritní. 28,9 % považuje uzávěrky za téma s vysokou prioritou a 28,9 % za 

téma středně prioritní. Zanedbatelný procentní rozdíl činí v kategorii 2, 3 a 4 pouze několik 

jednotek odpovědí. Pro 9,6 % vedoucích školních jídelen má téma uzávěrek nízkou až velmi 

nízkou prioritu.  
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 19: Procentuální porovnání otázka č. 15 e) – ŘMŠ x VŠJ 

     Největší procento ředitelů mateřských škol přiřadilo tématu uzávěrky vysokou prioritu. 

V součtu kategorie 3 a 4, 71,5% ředitelů škol považuje téma uzávěrek za vysoce až velmi 

vysoce prioritní a 20 % jich označilo téma za středně prioritní. Odpovědi vedoucích školních 

jídelen nejčastěji označili prioritu za velmi vysokou, zároveň jsou ale odpovědi v kategoriích 

2, 3 a 4 rozloženy rovnoměrně mezi střední až velmi vysokou prioritu. 

 

15 f) – ŘMŠ – výkazy ŠJ 

Otázka č. 15 f) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 13 3.4% 

1 - nízká 22 5.8% 

2 - střední 101 26.7% 

3 - vysoká 110 29.1% 

4 - velmi vysoká 132 34.9% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 39: Počet odpovědí otázka č. 15 f) – ŘMŠ 

     Tabulka 39 ukazuje, že pro 34,9 % ředitelů mateřských škol, je téma výkazů velmi vysoce 

prioritní, 29,1 % respondentů z řad ředitelů označilo prioritu tohoto komunikačního tématu 
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jako vysoce prioritní. Pro 26,7 % ředitelů mateřských škol je téma výkazů středně prioritní      

a pro 9,2 % respondentů má nízkou až velmi nízkou prioritu. 

15 f) – VŠJ – výkazy ŠJ 

Otázka č. 15 f) - VŠJ  

0 - velmi nízká 14 5.9% 

1 - nízká 15 6.3% 

2 - střední 65 27.2% 

3 - vysoká 66 27.6% 

4 - velmi vysoká 79 33.1% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 40: Počet odpovědí otázka č. 15 f) -  VŠJ 

     Dle odpovědí znázorněných v tabulce 40 nejvíce – 33,1 % vedoucích školních jídelen 

přiřadilo tématu výkazy velmi vysokou prioritu. Přibližně stejný počet respondentů přiřadilo 

tématu kategorii 2 a 3 čili střední a vysokou prioritu. Rozdíl činní pouze jednu odpověď. Tyto 

kategorie byly označeny s poměrem 27 %. Nízkou až velmi nízkou prioritu tomuto tématu 

přiřadilo 12,2 % respondentů z řad vedoucích školních jídelen. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 20: Procentuální porovnání otázka č. 15 f) – ŘMŠ x VŠJ 
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     Z grafu 20 vyplývá, že pro obě skupiny respondentů jsou výkazy ŠJ velmi vysoce 

prioritním komunikačním tématem, se zastoupení odpovědí kolem 35 %. Výrazné zastoupení 

odpovědí je také v kategorii 2 a 3, ve kterých odpovědělo v průměru více než 25 % 

respondentů, jak z řad ředitelů mateřských škol, tak vedoucích školních jídelen. Zhruba 20 % 

odpovědí z celkových 617, přiřadilo tématu výkazy nízkou až velmi nízkou prioritu.  

15 g) – ŘMŠ – provozní záležitosti 

Otázka č. 18 g) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 1 0.3% 

1 - nízká 1 0.3% 

2 - střední 38 10.1% 

3 - vysoká 148 39.2% 

4 - velmi vysoká 190 50.3% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 41: Počet odpovědí otázka č. 15 g) – ŘMŠ 

     Pro 50,3 % ředitelů mateřských škol je komunikační téma provozní záležitosti velmi 

vysoce prioritní a pro 39,2 % má toto téma vysokou prioritu. 10,1 % dotázaných respondentů 

označilo prioritu komunikačního témata provozní záležitosti jako středně prioritní. Pouze        

2 ředitelé mateřských škol, čili 0,6 %, označili téma provozních záležitostí za nízce až velmi 

nízce prioritní. 

15 g) – VŠJ – provozní záležitosti 

Otázka č. 15 g) - VŠJ  

0 - velmi nízká 3 1.3% 

1 - nízká 3 1.3% 

2 - střední 28 11.7% 

3 - vysoká 84 35.1% 

4 - velmi vysoká 121 50.6% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 42: Počet odpovědí otázka č. 15 g) – VŠJ 

     Z dat uvedených v tabulce 42 vyplývá, že 50,6 % vedoucích školních jídelen považuje 

komunikační téma provozní záležitosti za velmi vysoce prioritní a 35,1 % mu přiřadilo 

vysokou prioritu. Respondenti v 11,7 % označili prioritu tématu provozních záležitostí za 

střední a 2,6 % považuje prioritu tohoto tématu za nízkou až velmi nízkou. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 21: Procentuální porovnání otázka č. 15 g) – ŘMŠ x VŠJ 

     Procentuální vyjádření dle grafu 21 ukazuje, že v obou skupinách respondentů téma 

provozních záležitostí označilo jako velmi vysoce prioritní 50 % dotázaných respondentů. 

Okolo 35 – 40 % respondentů z obou dotazovaných skupin označilo prioritu tohoto tématu 

jako vysokou. Střední prioritu přiřadilo tématu provozních záležitostí cca 10 % respondentů 

z obou skupin. 

15 h) – ŘMŠ – hodnocení provozních zaměstnanců 

Otázka č. 15 h) – ŘMŠ  

0 - velmi nízká 15 4.0% 

1 - nízká 23 6.1% 

2 - střední 115 30.4% 

3 - vysoká 156 41.3% 

4 - velmi vysoká 69 18.3% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 43: Počet odpovědí otázka č. 15 h) – ŘMŠ 

     Respondenti z řad ředitelů mateřských škol nejčastěji označili prioritu komunikačního 

tématu hodnocení provozních zaměstnanců v 41,3 % za vysokou. Velmi vysokou prioritu 

označilo jen 18,3 % respondentů. Pro 30,4 % ředitelů je priorita tématu hodnocení provozních 
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zaměstnanců střední. Jako nízkou až velmi nízkou označilo toto téma 10,1 % dotázaných 

ředitelů mateřských škol. 

15 h) – VŠJ – hodnocení provozních zaměstnanců 

Otázka č. 15 h) - VŠJ  

0 - velmi nízká 14 5.9% 

1 - nízká 18 7.5% 

2 - střední 78 32.6% 

3 - vysoká 74 31.0% 

4 - velmi vysoká 55 23.0% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 44: Počet odpovědí otázka č. 15 h) – VŠJ 

     Dle odpovědí vedoucích školních jídelen zobrazených v tabulce 44 je téma hodnocení 

zaměstnanců hodnoceno 32,6 % jako středně prioritní a 31 % jako vysoce prioritní. Velmi 

vysokou prioritu označilo u komunikačního tématu hodnocení provozních zaměstnanců 23 % 

dotázaných vedoucích školních jídelen. Pro 13,4 % respondentů má toto téma nízkou až velmi 

nízkou prioritu. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 22: Procentuální porovnání otázka č. 15 h) – ŘMŠ x VŠJ 
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     Z grafu 22 plyne, že největší počet ředitelů mateřských škol označilo téma hodnocení 

provozních zaměstnanců jako vysoce prioritní. Zároveň v kategorii 3 je největší rozdíl v počtu 

odpovědí mezi jednotlivými skupinami respondentů, činní 10,3 %. Vedoucí školní jídelny 

označili hodnocení provozních zaměstnanců nejčastěji jako středně prioritní, ovšem mezi 

kategorií 2 a 3 u odpovědí vedoucích školních jídelen je rozdíl pouhých 4 odpovědí. Jako 

téma s nízkou nebo velmi nízkou jej označilo v průměru cca 5 % respondentů.  

15 ch) – ŘMŠ – nákup potravin 

 Otázka č. 15 ch) - ŘMŠ 

0 - velmi nízká 31 8.2% 

1 - nízká 71 18.8% 

2 - střední 141 37.3% 

3 - vysoká 93 24.6% 

4 - velmi vysoká 42 11.1% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 45: Počet odpovědí otázka č. 15 ch) – ŘMŠ 

     Nákup potravin jako komunikační téma má pro 37,3 % ředitelů mateřských škol středně 

vysokou prioritu. 24,6 % respondentů označilo téma nákup potravin jako vysoce prioritní         

a 18,8 % jako téma s nízkou prioritou. Velmi vysokou prioritu označilo 11,1 % dotázaných 

ředitelů mateřských škol a 8,2 % jich označilo nákup potravin jako velmi nízké prioritní téma 

komunikace.  

15 ch) – VŠJ – nákup potravin 

Otázka č. 15 ch) - VŠJ  

0 - velmi nízká 30 12.6% 

1 - nízká 45 18.8% 

2 - střední 86 36.0% 

3 - vysoká 50 20.9% 

4 - velmi vysoká 28 11.7% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 46: Počet odpovědí otázka č. 15 ch) – VŠJ 

     Dle vyhodnocených dat v tabulce 46 největší část vedoucích školních jídelen – 36 % 

považuje téma nákup potravin za středně prioritní. Jako vysoce prioritní toto komunikační 

téma hodnotilo 20,9 % a 18,8 % tématu nákupu potravin přisuzuje nízkou prioritu. Pro 12,6 % 
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dotázaných vedoucích školních jídelen má téma velmi nízkou prioritu. Nejmenší část 

oslovených, jen 11,7 %, zaškrtlo u tohoto tématu prioritu 4 – velmi vysoká. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 23: Procentuální porovnání otázka č. 15 ch) – ŘMŠ x VŠJ 

    Dle grafického znázornění otázky 15 ch), největší část respondentů, cca 35 % z obou 

dotazovaných skupin označila komunikační téma nákup potravin jako středně prioritní. Druhá 

největší skupina cca 20 – 25 % přisuzuje tomuto tématu vysokou prioritu. Nízkou prioritu 

označilo u tématu necelých 20 % respondentů. Pouze okolo 10 % respondentů z obou skupin 

vnímá prioritu nákup potravin jako velmi vysokou. 

 

15 i) – ŘMŠ – nákup spotřebního zboží a majetku 

Otázka č. 15 i) – ŘMŠ  

0 - velmi nízká 18 4.8% 

1 - nízká 51 13.5% 

2 - střední 161 42.6% 

3 - vysoká 99 26.2% 

4 - velmi vysoká 49 13.0% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 47: Počet odpovědí otázka č. 15 i) – ŘMŠ 
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     Dle tabulky 47 nejvyšší počet odpovědí priority komunikačního tématu nákup spotřebního 

zboží a majetku – 42,6 % uvedli ředitelé mateřských škol u střední priority. Jako vysoce 

prioritní hodnotilo toto téma 26,2 % respondentů. Ve stejném poměru cca 13 %, hodnotili 

ředitelé mateřských škol téma jako nízce nebo velmi vysoce prioritní. Pro 4,8 % dotázaných 

má komunikační téma nákup spotřebního zboží a majetku velmi nízkou prioritu. 

15 i) – VŠJ – nákup spotřebního zboží a majetku 

Otázka č. 15 i) - VŠJ  

0 - velmi nízká 10 4.2% 

1 - nízká 25 10.5% 

2 - střední 86 36.0% 

3 - vysoká 63 26.4% 

4 - velmi vysoká 55 23.0% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 48: Počet odpovědí otázka č. 15 i) – VŠJ 

     Pro největší část, 36 % dotázaných vedoucích školní jídelny, je priorita komunikačního 

tématu nákup spotřebního zboží a majetku středně prioritní. Respondenti ve 26,4 % považují 

téma za vysoce prioritní a ve 23 % za velmi vysoce prioritní. Pro 14,7 % vedoucích školních 

jídelen má toto komunikační téma nízkou až velmi nízkou prioritu. 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 24: Procentuální porovnání otázka č. 15 i) – ŘMŠ x VŠJ 
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     Z grafu 24 plyne, že největší počet respondentů v obou skupinách dotazovaných označilo 

komunikační téma nákup spotřebního zboží a majetku jako středně prioritní. Jako vysoce 

prioritní posoudilo toto téma 25 % dotázaných. Největší rozdíl v procentuálním  počtu 

odpovědí v dané kategorii je u priority velmi vysoká, činní 10 %. Jako nízce nebo velmi nízce 

prioritní označilo toto téma z celkových 617 dotázaných 104 respondentů, tj. necelých 17 %. 

 

15 j) – ŘMŠ – další vzdělávání pracovníků 

Otázka č. 15 j) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 19 5.0% 

1 - nízká 50 13.2% 

2 - střední 180 47.6% 

3 - vysoká 100 26.5% 

4 - velmi vysoká 29 7.7% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 49: Počet odpovědí otázka č. 15 j) – ŘMŠ 

     Další vzdělávání pracovníků je jako komunikační téma pro 47,6 % ředitelů mateřských 

škol středně prioritní, 26,5 % respondentů označilo toto téma jako vysoce prioritní a pro      

13,2 % dotázaných má prioritu nízkou. Jen 7,7 % ředitelů mateřských škol považuje 

komunikační téma další vzdělávání pracovníků jako velmi vysoce prioritní a jako velmi nízce 

prioritní téma jej hodnotí 5 % respondentů. 

 

15 j) – VŠJ – další vzdělávání pracovníků 

Otázka č. 15 j) - VŠJ  

0 - velmi nízká 18 7.5% 

1 - nízká 36 15.1% 

2 - střední 83 34.7% 

3 - vysoká 66 27.6% 

4 - velmi vysoká 36 15.1% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 50: Počet odpovědí otázka č. 15 j) – VŠJ 
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     Dle tabulky 50 hodnotí 34,7 % dotázaných vedoucích školních jídelen komunikační téma 

další vzdělávání pracovníků jako středně prioritní. Pro 27,6 % respondentů má toto téma 

vysokou prioritu. Shodný počet 15,1 % vedoucích školních jídelen označil komunikační téma 

jako nízce či velmi vysoce prioritní. Pro 7,5 % dotázaných je priorita tématu velmi nízká. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 25: Procentuální porovnání otázka č. 15 j) – ŘMŠ x VŠJ 

      

     Dle grafu 25 je největší počet odpovědí u komunikačního tématu další vzdělávání 

pracovníků, který respondenti z obou skupin označili jako střední, zároveň je u této kategorie 

největší procentuální rozdíl v počtu odpovědí, činní téměř 13 %. Přes 25 % dotázaných 

ředitelů mateřských škol a vedoucích školních jídelen označilo toto téma jako vysoce 

prioritní. U velmi vysoké priority komunikačního tématu je rozdíl mezi odpověďmi ředitelů 

mateřských škol a vedoucích školních jídelen 7,4 %. 
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15 k) – ŘMŠ – výběr stravného 

 Otázka č. 15 k) - ŘMŠ 

0 - velmi nízká 17 4.5% 

1 - nízká 25 6.6% 

2 - střední 97 25.7% 

3 - vysoká 123 32.5% 

4 - velmi vysoká 116 30.7% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 51: Počet odpovědí otázka č. 15 k) – ŘMŠ 

     Ředitelé mateřských škol označili prioritu komunikačního tématu v 32,5 % jako vysokou. 

Velmi vysokou prioritu má téma výběr stravného pro 30,7 % respondentů a 25,7 % ji 

posuzuje jako střední. Jako nízkou až velmi nízkou prioritu komunikačního tématu označilo 

11,1 % dotázaných ředitelů mateřských škol. 

 

15 k) – VŠJ – výběr stravného 

Otázka č. 15 k) - VŠJ  

0 - velmi nízká 7 2.9% 

1 - nízká 23 9.6% 

2 - střední 77 32.2% 

3 - vysoká 61 25.5% 

4 - velmi vysoká 71 29.7% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 52: Počet odpovědí otázka č. 15 k) – VŠJ 

     Z oslovených 239 vedoucích školních jídelen jich 32,2 % přisoudilo komunikačnímu 

tématu výběr stravného střední prioritu. Pro 29,7 % dotázaných má prioritu velmi vysokou      

a 25,5 % považuje prioritu tohoto tématu za vysokou. Jako téma s nízkou nebo velmi nízkou 

prioritou označilo výběr stravného 12,5 % respondentů z řad vedoucích školních jídelen. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 26: Procentuální porovnání otázka č. 15 k) – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 26 je patrné, že největší počet odpovědí od ředitelů mateřských škol je v kategorii 

priority 3 – vysoká, zároveň stejným procentuálním počtem odpovědí označili vedoucí školní 

jídelny prioritu 2 – střední. V těchto dvou kategoriích je také největší procentuální rozdíl 

v počtu odpovědí mezi oběma skupinami, který činní cca 7 %. Jako velmi vysokou prioritu 

komunikačního tématu výběr stravného hodnotili respondenti z obou skupin v počtu 30 %. 

15 l) – ŘMŠ – výběr školného 

 Otázka č. 15 l) - ŘMŠ 

0 - velmi nízká 82 21.7% 

1 - nízká 29 7.7% 

2 - střední 83 22.0% 

3 - vysoká 94 24.9% 

4 - velmi vysoká 90 23.8% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 53: Počet odpovědí otázka č. 15 l) – ŘMŠ 

      Ve čtyřech z pěti kategorií priorit jsou velmi podobné počty odpovědí. Největší zastoupení 

24,9 % odpovědí ředitelů mateřských škol označilo prioritu, u komunikačního tématu výběr 

školného, jako vysokou, 23,8 % jako velmi vysokou, 22 % hodnotilo téma jako středně 
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prioritní a 21,7 % jako téma s velmi nízkou prioritou. Pouze 7,7 % odpovědí ředitelů 

mateřských škol označilo toto komunikační téma jako nízce prioritní.  

15 l) – VŠJ – výběr školného 

Otázka č. 15 l) - VŠJ  

0 - velmi nízká 42 17.6% 

1 - nízká 16 6.7% 

2 - střední 71 29.7% 

3 - vysoká 47 19.7% 

4 - velmi vysoká 63 26.4% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 54: Počet odpovědí otázka č. 15 l) – VŠJ 

     Vedoucí školní jídelny komunikačnímu tématu výběr školného v největším počtu 29,7 % 

přidělili střední prioritu. Za velmi vysoce prioritní označilo toto téma 26,4 % dotázaných. 

Vysokou prioritu komunikačnímu tématu přisoudilo 19,7 % respondentů a podobný počet 

17,6 % hodnotil toto téma jako velmi nízce prioritní. Jen 6,7 % považuje téma výběru 

školného za nízce prioritní.  

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 27: Procentuální porovnání otázka č. 15 l) – ŘMŠ x VŠJ 
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     Rozložení odpovědí, až na kategorii 1 – nízká priorita je u ředitelů mateřských škol 

rozloženo v přibližně stejném poměru, odpovědi vedoucích školních jídelen mají mezi 

kategoriemi větší procentuální rozdíly. Největší procentuální rozdíl mezi oběma skupinami 

respondentů je v kategorii střední priorita, činní 7,7 %. Nejvyšší počet odpovědí ředitelů 

mateřských škol označil téma výběru školného vysokou prioritou. Vedoucí školní jídelny 

v nejvíce případech považují toto komunikační téma za středně prioritní. 

 

15 m) – ŘMŠ – FKSP 

Otázka č. 15 m) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 69 18.3% 

1 - nízká 67 17.7% 

2 - střední 143 37.8% 

3 - vysoká 67 17.7% 

4 - velmi vysoká 32 8.5% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 55: Počet odpovědí otázka č. 15 m) – ŘMŠ 

     Pro ředitele mateřských škol má téma FKSP v 37,8 % střední prioritu. Respondenti 

označili v počtu 18,3 % toto téma jako velmi nízké. Stejným počtem odpovědí 17,7 %, 

označili respondenti prioritu komunikačního tématu FKSP jako nízkou či vysokou. Nejnižší 

počet ředitelů mateřských škol, pouze 8,5 %, označil FKSP prioritou velmi vysokou. 

 

15 m) – VŠJ - FKSP 

Otázka č. 15 m) - VŠJ  

0 - velmi nízká 46 19.2% 

1 - nízká 33 13.8% 

2 - střední 73 30.5% 

3 - vysoká 49 20.5% 

4 - velmi vysoká 38 15.9% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 56: Počet odpovědí otázka č. 15 m) – VŠJ 
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     Nejčastěji vedoucí školní jídelny označili komunikační téma FKSP střední prioritou. 

Přibližně stejný počet – 20 % respondentů hodnotilo téma FKSP prioritou velmi nízkou              

a prioritou vysokou, 15 % označilo prioritu tématu za velmi vysokou a 13,8 % za nízkou. 

 

Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 28: Procentuální porovnání otázka č. 15 m) – ŘMŠ x VŠJ 

      

     Z grafu 28 plyne, že nejčastější prioritou označovanou oběma skupinami respondentů         

u komunikačního témata FKSP, je střední priorita. Největší procentuální rozdíl mezi 

odpověďmi ředitelů mateřských škol a vedoucími školních jídelen jsou u kategorie 2 – střední 

a 4 – velmi vysoká priorita, rozdíl činní cca 7,5 %. Druhou nejčastěji označenou prioritou 

tématu je u ředitelů mateřských škol velmi nízká priorita, u vedoucích školních jídelen 

priorita vysoká. 
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15 n) – ŘMŠ – změny v legislativě 

Otázka č. 15 n) - ŘMŠ  

0 - velmi nízká 16 4.2% 

1 - nízká 28 7.4% 

2 - střední 115 30.4% 

3 - vysoká 122 32.3% 

4 - velmi vysoká 97 25.7% 

Celkem 378 100% 

Tabulka 57: Počet odpovědí otázka č. 15 n) – ŘMŠ 

     Dle tabulky 57, nejvíce ředitelů mateřských škol 32,3 % považuje komunikační téma 

změny v legislativě za vysoce prioritní, 30,4% jej hodnotí střední prioritou. Pro 25,7 % 

respondentů má téma velmi vysokou prioritu. Nízkou a velmi nízkou prioritou označilo téma 

FKSP 11,6 % ředitelů mateřských škol. 

 

15 n) – VŠJ – změny v legislativě 

Otázka č. 15 n) - VŠJ  

0 - velmi nízká 19 7.9% 

1 - nízká 18 7.5% 

2 - střední 69 28.9% 

3 - vysoká 65 27.2% 

4 - velmi vysoká 68 28.5% 

Celkem 239 100% 

Tabulka 58: Počet odpovědí otázka č. 15 n) – VŠJ 

     Téměř stejný počet respondentů z řad vedoucích školních jídelen označil prioritu 

komunikačního tématu změny v legislativě, 28,9 % respondentů považuje téma za středně 

prioritní, 28,5 % za velmi vysoce prioritní a 27,2 % označilo u tématu vysokou prioritu. Za 

nízkou označilo téma změny v legislativě 7,5 % respondentů a za velmi nízkou 7,9 %. 
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Porovnání odpovědí ředitelů mateřských škol s odpověďmi vedoucích školních jídelen: 

 

Graf 29: Procentuální porovnání otázka č. 15 n) – ŘMŠ x VŠJ 

     Z grafu 29 vyplývá, že procentuální zastoupení v kategorii 2 až 4 je u ředitelů v rozmezí    

26 – 32 %, u vedoucích školních jídelen tento poměr činní cca 28 %. Největší rozdíl 

v procentuálním počtu odpovědí, je mezi oběma skupinami respondentů  u priority 3 – vysoká 

a činní 4,9 %. Nejvyrovnanější procentuální poměr odpovědí je u kategorie 1 – nízká priorita. 
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2.4 Vyhodnocení výzkumného šetření – výzkumné otázky 

 

1. Jaké druhy komunikačních nástrojů jsou pro vedoucí školních jídelen a ředitele 

mateřských škol dostupné, jaké nejvíce používané a jaké nejvíce vyhovující? 

     Pro ředitele mateřských škol je nejdostupnějším nástrojem pro komunikaci s vedoucí 

školní jídelny osobní komunikace, která je dostupná 96 % ředitelů mateřských škol. Druhým 

nástrojem pro vzájemnou komunikaci dostupným 51 % ředitelů je e-mailová korespondence. 

Se zastoupením 42 % mají dostupný jako komunikační nástroj pevnou linku a v 35 % také 

pracovní mobil. Interní server má pro vzájemnou komunikaci s vedoucí školní jídelny 

dostupný 5 % ředitelů mateřských škol. Dalších 5 % má k dispozici jiné nástroje, než ty, které 

byly uvedeny v dotazníku. Nejužívanějším komunikačním nástrojem ředitelů škol je v 94 % 

osobní komunikace, jen 5 % nejčastěji využívá pro komunikaci s vedoucí školní jídelny 

telefonickou a 1 % elektronickou komunikaci. Jako nejvíce vyhovující nástroj komunikace 

označili v 96 % ředitelé mateřských škol osobní komunikaci, v 3 % telefonickou a 1% 

elektronickou komunikaci. 

     Vedoucí školních jídelen mají v 99 % jako nejdostupnější komunikační nástroj pro 

vzájemnou komunikaci s ředitelem mateřské školy osobní komunikaci. E-mailová 

korespondence je k dispozici 45 % vedoucích jídelen. Pevnou linku či pracovní mobil může 

ke komunikaci s ředitelem mateřské školy využít 36 % vedoucích a jen 7 % má k dispozici 

jako komunikační nástroj interní server. Další cca 3 % vedoucích školních jídelen má 

dostupný jiný nástroj, než ten, který byl uveden v dotazníkovém šetření. Za nejpoužívanější 

komunikační nástroj označilo 94% vedoucí školních jídelen osobní komunikaci, 4 % uvedla 

telefonickou a 2 % elektronickou komunikaci. Nejvíce vyhovujícím nástrojem vzájemné 

komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské školy je v 96 % osobní 

komunikace, pro 2 % vedoucích školních jídelen je nejvíce vyhovujícím nástrojem 

telefonická nebo elektronická komunikace. 

2. Jak často spolu vedoucí školní jídelny a ředitel mateřské školy komunikují? 

     Ředitelé mateřských škol komunikují v 48 % s vedoucí školní jídelny vícekrát za den. 

Denně s vedoucí komunikuje 30 % ředitelů, 17 % komunikuje 2-3x za týden a 3 % jednou 

týdně. Jen 2 % ředitelů mateřských škol komunikuje s vedoucí školní jídelny méně často, než 

jednou za týden.   
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     Vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy v 48 % komunikuje vícekrát za den, 

denně komunikuje s ředitelem 31 % vedoucích. 2-3x za týden komunikuje s ředitelem 15 % 

vedoucích a 1x za týden 5 %. Pouze 1 % vedoucích školních jídelen komunikuje s ředitelem 

mateřské školy méně často než jednou týdně. 

3. Jaká je četnost osobní komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské 

školy? 

     Osobně komunikuje s vedoucí školní jídelny vícekrát denně 48 % ředitelů mateřských 

škol, denně jich osobně komunikuje 29 %. 2-3x za týden uskuteční osobní komunikaci 

s vedoucí 15 % ředitelů a 5 % osobně komunikuje 1x týdně. Jen 3 % ředitelů mateřských škol 

osobně komunikuje s vedoucí školní jídelny méně často než jednou týdně. 

     Vedoucí školní jídelny v 49 % osobně komunikují s ředitelem mateřské školy vícekrát 

denně, u 30 % vedoucích je četnost osobní komunikace denní. 2-3x za týden osobně 

komunikuje s ředitelem 13 % vedoucích a 1x za týden 7 %. Méně často než jednou týdně 

s ředitelem mateřské školy osobně komunikuje 1 % vedoucích školních jídelen.      

4. Kolik času je denně průměrně věnováno vzájemné komunikaci mezi vedoucí školní 

jídelny a ředitelem mateřské školy? 

     Ředitelé mateřských škol denně věnují komunikaci s vedoucí školní jídelny v 16 % čas do 

5 minut. Dobu mezi 5 a 15 minutami stráví denně komunikací s vedoucí 44 % ředitelů, 29 % 

věnuje komunikaci čas mezi 15 a 30 minutami. Pouze 11 % ředitelů mateřských škol stráví 

denně komunikací s vedoucí školní jídelny čas od 30 do 60 minut. 

     Vzájemné komunikaci s ředitelem mateřské školy 13 % vedoucích školních jídelen denně 

věnuje čas do 5 minut. Od 5 do 15 minut času se věnuje komunikaci s ředitelem 38 % 

vedoucích. Dobu mezi 15 až 30 minutami stráví denně komunikací s ředitelem mateřské školy 

34 % vedoucích školních jídelen a 15 % vedoucích věnuje komunikaci čas od 30 do 60 minut. 

     5. Co je obsahem komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem mateřské školy, 

jaká komunikační témata jsou nejčetnější? 

     Z výběrových témat uvedených v dotazníku (výše normativů a stravného, spotřební koš, 

jídelníček, výsledky hygienických kontrol, uzávěrky, výkazy ŠJ, provozní záležitosti, 

hodnocení provozních zaměstnanců, nákup potravin, nákup spotřebního zboří a majetku, další 

vzdělávání pracovníků, výběr stravného, výběr školného, FKSP, změny v legislativě, jiné), 



88 
 

označili obě skupiny respondentů všechna tato témata za předmět jejich vzájemné 

komunikace.  

     Jako tři nejčetnější témata vzájemné komunikace mezi vedoucí školní jídelny a ředitelem 

mateřské školy, uvedli shodně obě skupiny respondentů na prvním místě provozní záležitosti, 

na druhém jídelníček a jako třetí nejčetnější téma vzájemné komunikace uvedli vedoucí 

školních jídelen a ředitelé mateřských škol výběr stravného.  

6. Jakou prioritu mají jednotlivá témata komunikace pro vedoucí školní jídelny a pro 

ředitele mateřské školy? 

     U výběrových témat měli ředitelé mateřských škol a vedoucí školních jídelen možnost 

přiřadit priority 0 – velmi nízká, 1 – nízká, 2 – střední, 3 – vysoká, 4 – velmi vysoká. Priority 

jednotlivým komunikačním tématům byly přiřazeny dle nejvyššího procentuálního počtu 

odpovědí v kategorii.  

     Komunikační téma výše normativů a stravného má pro vedoucí školní jídelny a ředitele 

mateřské školy shodnou střední prioritu. Tématu spotřební koš přikládají vedoucí školních 

jídelen střední prioritu, ředitelé mateřských škol prioritu vysokou. Jídelníček jako 

komunikační téma má pro vedoucí školních jídelen opět střední prioritu a ředitelé jej hodnotí 

jako velmi vysoce prioritní téma vzájemné komunikace. Výsledky hygienických kontrol mají 

pro obě skupiny stejnou, velmi vysokou prioritu. Komunikační téma uzávěrky ŠJ hodnotí 

vedoucí školních jídelen jako velmi vysoce prioritní, pro ředitele mateřských škol má toto 

téma prioritu vysokou. Výkazy ŠJ a provozní záležitosti mají pro vedoucí i ředitele shodnou 

velmi vysokou prioritu. Hodnocení provozních zaměstnanců označili vedoucí školních jídelen 

prioritou střední, ředitelé je hodnotí jako téma vysoce prioritní. Témata nákup potravin, nákup 

spotřebního zboží a majetku a také další vzdělávání pracovníků má pro vedoucí i ředitele 

shodnou střední prioritu. Výběr stravného je pro vedoucí středně prioritním tématem, pro 

ředitele je vysoce prioritní. FKSP je středně prioritní pro obě skupiny. Vedoucí školních 

jídelen označili téma změn v legislativě jako středně prioritní, ředitelé za vysoce prioritní. 

 

     Z šetření také vyplynulo, že přes 90 % ředitelů mateřských a vedoucích školních jídelen 

nemá pro vzájemnou osobní komunikaci pevně stanovený čas případně den. 
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Závěr 
 

     Cílem této bakalářské práce, na téma komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem 

mateřské školy, bylo zmapovat vzájemnou komunikaci. Výzkum byl realizován jako 

dotazníkové šetření v rámci kraje Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Osloveno bylo přes 

tisíc zařízení pro předškolní vzdělávání a složení respondentů bylo napříč všemi velikostmi 

zařízení pro předškolní vzdělávání a školní stravování. Největší část respondentů byla ze 

středně velkých mateřských škol a školních jídelen. V rámci výzkumného šetření byly 

hledány odpovědi na šest výzkumných otázek.  

     Z výzkumu vyplynulo, že pro obě skupiny je nejdostupnější, nejpoužívanější i nejvíce 

vyhovující vzájemná osobní komunikace a polovina oslovených respondentů vzájemně 

osobně komunikuje vícekrát denně. Délka komunikace je nejčastěji v rozmezí od 5 do 30 

minut. Nejčetnějším komunikačním tématem jsou pro ředitele mateřských škol a vedoucí 

školních jídelen provozní záležitosti, jídelníček a výběr stravného. Priority komunikačních 

témat se mezi skupinami oslovených mírně liší, ředitelé mateřských škol obecně tématům 

přikládají vyšší priority.       

     Školní jídelna se zdá být samostatnou jednotkou, přesto je úzce spjatá s prostředím školy         

a podílí se na celkové image školy u veřejnosti a zákazníků. Dobrá vzájemná komunikace 

mezi těmito dvěma prostředí a dvěma manažery, je tak jedním z mnoha základních kamenů 

pro úspěch organizace. Přestože se pohled na školní jídelny za posledních několik let zlepšil, 

jsou stále mírně opomíjenou součástí vzdělávacího procesu.  

     Přínosem této bakalářské práce oboru školský management je zjištění aktuálního stavu 

komunikace mezi řediteli mateřských škol a jejich vedoucími školních jídelen. Na základě 

výsledků této práce mohou ředitelé škol a vedoucí jídelen porovnat vlastní vzájemnou 

komunikaci, nalézt prostor pro zlepšení a odstranit případné nedostatky. 
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Přílohy 
 

Průvodní dopis: 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

     jmenuji se Lucie Francová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Školský management na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji jako vedoucí školní jídelny v mateřské škole 

Na Korábě a obracím se na Vás s výzkumem určeným pro potřeby mé závěrečné bakalářské 

práce. Prosím Vás, o vyplnění dotazníku týkající se komunikace mezi vedoucí školní jídelny             

a ředitelem mateřské školy. 

     Dotazníky jsou dva, jeden určený pro ředitele mateřské školy, druhý pro vedoucí školní 

jídelny. Prosím o přeposlání v rámci Vaší školy. Odkazy viz níže. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 - 10 minut. V případě, že 

budete chtít znát výsledky tohoto výzkumu, zašlete mi Váš kontakt na adresu 

msnakorabe@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za pomoc. 

S pozdravem 

Lucie Francová 

 

Dotazník pro ředitele mateřské školy:  

https://docs.google.com/forms/d/1xNi5129oGj1Y8ek5qtOrQl_QO-09mlmqrhFyLfalH6I/viewform 

 

Dotazník pro vedoucí školní jídelny:  

https://docs.google.com/forms/d/1CvRktP8hi8HMlZFBEVN2_0rtA8mf0OvD0zpvm-PjaYY/viewform 

 
 

 

 



97 
 

Komunikace ředitele mateřské školy s vedoucí školní jídelny 

 

     Dotazník obsahuje 18 otázek, je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 - 10 

minut. Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely bakalářské práce. 

V případě, že budete chtít znát výsledky výzkumu, zašlete mi Váš kontakt na adresu 

msnakorabe@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za vyplnění. 

 

* Povinné pole 

1. Je součástí mateřské školy, ve které pracujete, školní jídelna? * 

o Ano  

o Ne  

2. Počet dětí/strávníků v mateřské škole? * 

o do 30 dětí  

o do 50 dětí  

o do 100 dětí  

o do 200 dětí  

o více 

3. Probíhá na Vašem pracovišti vzájemná komunikace s vedoucí školní jídelny? * 

o ano  

o spíše ano  

o spíše ne  

o ne  

 

  



98 
 

4. Jste spokojená/ý se současnou úrovní a kvalitou komunikace s vedoucí školní      

jídelny? * 

o ano  

o spíše ano  

o spíše ne  

o ne  

5. Které druhy a nástroje komunikace jsou na vašem pracovišti dostupné pro 

vzájemnou komunikaci s vedoucí školní jídelny? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o osobní komunikace  

o pevná linka  

o pracovní mobil  

o e-mail  

o interní server  

o Jiné: 

6. Jaký druh komunikace s vedoucí školní jídelny nejčastěji využíváte? * 

o osobní komunikace  

o telefonická  

o elektronická  

o Jiné:  

7. Jaký druh komunikace s vedoucí školní jídelny Vám nejvíce vyhovuje? * 

o osobní komunikace  

o telefonická  

o elektronická  

o Jiné:  
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8. Jak často komunikujete s vedoucí školní jídelny? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

9. Jak často komunikujete s vedoucí školní jídelny elektronicky nebo telefonicky? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

10. Jak často probíhá mezi Vámi a vedoucí školní jídelny osobní komunikace? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

11. Máte přesně stanovený čas, popř. den pro osobní komunikaci s vedoucí školní 

jídelny? * 

o ano  

o ne  
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12. Jaký čas v průměru věnujete denně komunikaci s vedoucí školní jídelny? (osobní, 

telefonické, elektronické, jiné) * 

o do 5 minut  

o do 15 minut  

o do 30 minut  

o do 60 minut  

13. Co je obsahem komunikace mezi Vámi a vedoucí školní jídelny? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o výše normativů a stravného  

o spotřební koš  

o jídelníček  

o výsledky hygienických kontrol  

o uzávěrky  

o výkazy ŠJ  

o provozní záležitosti  

o hodnocení provozních zaměstnanců  

o nákup potravin  

o nákup spotřebního zboží a majetku  

o další vzdělávání pracovníků  

o výběr stravného  

o výběr školného  

o FKSP  

o změny v legislativě  

o Jiné:  
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14. Které z témat vzájemné komunikace s vedoucí školní jídelny je z Vašeho pohledu 

nejčetnější? * 

Zaškrtněte 3 platné možnosti. 

o výše normativů a stravného  

o koš  

o spotřební jídelníček  

o výsledky hygienických kontrol  

o uzávěrky  

o výkazy ŠJ  

o provozní záležitosti  

o hodnocení provozních zaměstnanců  

o nákup potravin  

o nákup spotřebního zboží a majetku  

o další vzdělávání pracovníků  

o výběr stravného  

o výběr školného  

o FKSP  

o změny v legislativě  

o Jiné:  

 

15. Jakou prioritu přikládáte jednotlivým tématům komunikace s vedoucí školní jídelny 

z pozice ředitele školy? *                                                                                                       

Označte jednu prioritu na každém řádku.   

 0 – žádná, 1 – nízká, 2 – střední, 3 – vysoká, 4 – velmi vysoká  

● výše normativů a stravného    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● spotřební koš      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● jídelníček       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 
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● výsledky hygienických kontrol    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● uzávěrky       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výkazy ŠJ       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● provozní záležitosti      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● hodnocení provozních zaměstnanců   0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● nákup potravin      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● nákup spotřebního zboží a majetku   0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● další vzdělávání pracovníků    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výběr stravného      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výběr školného      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● FKSP       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● změny v legislativě      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 
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Komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy 

 

     Dotazník obsahuje 18 otázek, je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 - 10 

minut. Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely bakalářské práce. 

V případě, že budete chtít znát výsledky výzkumu, zašlete mi Váš kontakt na adresu 

msnakorabe@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za vyplnění. 

 

* Povinné pole 

1. Je školní jídelna, ve které pracujete, součástí mateřské školy? * 

o Ano  

o Ne  

2. Počet strávníků ve školní jídelně? * 

o do 30 dětí  

o do 50 dětí  

o do 100 dětí  

o do 200 dětí  

o více  

3. Probíhá na Vašem pracovišti vzájemná komunikace s ředitelem školy? * 

o ano  

o spíše ano  

o spíše ne  

o ne  
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4. Jste spokojená/ý se současnou úrovní a kvalitou komunikace s ředitelem školy? * 

o ano  

o spíše ano  

o spíše ne  

o ne  

5. Které druhy a nástroje komunikace jsou na Vašem pracovišti dostupné pro 

vzájemnou komunikaci s ředitelem školy? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o osobní komunikace  

o pevná linka  

o pracovní mobil  

o e-mail  

o interní server  

o Jiné:  

6. Jaký druh komunikace s ředitelem školy nejčastěji využíváte? * 

o osobní komunikace  

o telefonická  

o elektronická  

o Jiné:  

7. Jaký druh komunikace s ředitelem školy Vám osobně nejvíce vyhovuje? * 

o osobní komunikace  

o telefonická  

o elektronická  

o Jiné:  
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8. Jak často komunikujete s ředitelem školy? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

9. Jak často komunikujete s ředitelem školy elektronicky nebo telefonicky? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

10. Jak často probíhá mezi Vámi a ředitelem školy osobní komunikace? * 

o vícekrát denně  

o denně  

o 2-3x za týden  

o 1x za týden  

o méně často  

11. Máte přesně stanovený čas, popř. den pro osobní komunikaci s ředitelem školy? * 

o ano  

o ne  
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12. Jaký čas v průměru věnujete denně komunikaci s ředitelem školy? (osobní, 

telefonické, elektronické, jiné) * 

o do 5 minut  

o do 15 minut  

o do 30 minut  

o do 60 minut  

13. Co je obsahem komunikace mezi Vámi a ředitelem školy? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o výše normativů a stravného  

o spotřební koš  

o jídelníček  

o výsledky hygienických kontrol  

o uzávěrky  

o výkazy ŠJ  

o provozní záležitosti  

o hodnocení provozních zaměstnanců  

o nákup potravin  

o nákup spotřebního zboží a majetku  

o další vzdělávání pracovníků  

o výběr stravného  

o výběr školného  

o FKSP  

o změny v legislativě  

o Jiné:  
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14. Které z témat vzájemné komunikace s ředitelem školy je z Vašeho pohledu 

nejčetnější? * 

Zaškrtněte 3 platné možnosti. 

o výše normativů a stravného  

o spotřební koš  

o jídelníček  

o výsledky hygienických kontrol  

o uzávěrky  

o výkazy ŠJ  

o provozní záležitosti  

o hodnocení provozních zaměstnanců  

o nákup potravin  

o nákup spotřebního zboží a majetku  

o další vzdělávání pracovníků  

o výběr stravného  

o výběr školného  

o FKSP  

o změny v legislativě  

o Jiné:  

 

15. Jakou prioritu přikládáte jednotlivým tématům komunikace s ředitelem školy                   

z pozice vedoucí školní jídelny? *                                                                                                                

Označte jednu prioritu na každém řádku. 

0 - žádná priorita, 1 - nízká priorita, 2 - střední priorita, 3 - vysoká priorita, 4 - velmi vysoká priorita 

● výše normativů a stravného    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● spotřební koš      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● jídelníček       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 
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● výsledky hygienických kontrol    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● uzávěrky       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výkazy ŠJ       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● provozní záležitosti      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● hodnocení provozních zaměstnanců   0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● nákup potravin      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● nákup spotřebního zboží a majetku   0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● další vzdělávání pracovníků    0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výběr stravného      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● výběr školného      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● FKSP       0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 

● změny v legislativě      0 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 


