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Úvod 
 

Mateřská škola je vzdělávací zařízení a tvoří důležitý mezník života 

dítěte. Děti předškolního věku poprvé vstupují do nového prostředí bez 

rodičů, do kolektivu neznámých dětí a dospělých. Vytvořit pro děti příjemné 

prostředí, kde se budou cítit v bezpečí, je úkolem všech zaměstnanců, 

pedagogů i provozních zaměstnanců. Bezproblémový chod školy stojí na 

mezilidských vztazích a komunikaci, a z tohoto důvodu je důležité, aby 

udržování pozitivního klimatu byla věnována náležitá pozornost. Pozitivní 

klima posiluje soudržnost celého pracovního kolektivu, vzájemnou 

spolupráci a působí na spokojenost, která následně ovlivňuje kvalitu 

pracovního výkonu zaměstnanců.  

Téma hodnocení školního klimatu bylo zpracováno v mnoha 

podobách. Výzkumníci zkoumali klima školy z pohledu pedagogů, žáků, 

rodičů, vzájemných vztahů na pracovišti, vlivu stylu řízení na klima školy 

apod. 

Hodnocením klimatu z pohledu pedagogických a provozních 

zaměstnanců se zabývala ve své bakalářské práci Renata Kopečná.1 

Z výsledků jejího dotazníkového šetření vyplývá, že provozní zaměstnanci 

vnímají klima školy především v oblasti vzájemných vztahů méně pozitivně 

než pedagogové. Uvádí, že velkým problémem se jeví komunikace mezi 

jednotlivými pracovníky i skupinami. Dále prokázala rozdílnost ve vnímání 

klimatu škol provozními zaměstnanci především z hlediska oceňování 

pracovníků, řešení problémů a zohledňování nápadů a návrhů provozních 

zaměstnanců.   

Ve své bakalářské práci bych ráda zjistila, jak uvedené skutečnosti 

v závěru bakalářské práce Renaty Kopečné a další vybrané aspekty 

vnitřního klimatu vnímají zaměstnanci školních jídelen v mateřských 

                                                             
1 KOPEČNÁ, R. Klima mateřské školy. Olomouc 2010, s. 60. Závěrečná bakalářská práce 
(Bc.) Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra sociologie a 
andragogiky. 



2 

 

školách Středočeského kraje, co má největší vliv na jejich případnou 

nespokojenost a jak hodnotí celkové klima v mateřské škole. 

Podnětem k výběru skupiny zaměstnanců školních jídelen byly 

diskuse problematiky školních jídelen v mateřských školách, které jsme 

vedly s kolegyněmi během našeho studia školského managementu. 

Tématem byly především vztahy mezi zaměstnanci a hlavně tendence 

k separaci zaměstnanců ŠJ od ostatních zaměstnanců školy, což vnímaly 

stejně jak vedoucí ŠJ, tak i ředitelky škol.  

V teoretické části bakalářské práce krátce vysvětluji pojmy klima 

školy, zaměstnanci školní jídelny, pracovní vztahy a pracovní spokojenost, a 

dále se věnuji komunikaci, konfliktům, hodnocení zaměstnanců, 

pracovnímu prostředí a podpoře vlastní iniciativy zaměstnanců.  

Ve výzkumné části budu analyzovat zjištěné skutečnosti vyplývající 

z dotazníkového šetření.  

Hlavním cílem a výsledkem práce je komparace hodnocení klimatu 

mateřských škol s 1 – 2 zaměstnanci, 3 – 4 zaměstnanci a 5 a více 

zaměstnanci školních jídelen a identifikace negativních vlivů na jejich 

pracovní spokojenost. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Klima školy 

Pedagogický slovník vysvětluje klima školy jako: „…sociálně-

psychologickou proměnnou, vyjadřující kvalitu interpersonálních vztahů a 

sociálních procesů, které fungují v dané škole tak, jak ji vnímají, prožívají a 

hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy“.2 

Pojem organizační klima úzce souvisí s pojmem kultura. Literatura však 

nenabízí jednotný pohled na vztah pojmů klima a kultura. Hloušková3 

spojuje pojem kultura školy s fungováním této instituce jako celku a 

pojmem klima školy vyjadřuje spíš sociální a vztahový aspekt fungování 

škol. Domnívá se, že vliv kultury a klimatu školy na fungování škol je 

rozdílný. Zatímco kultura školy souvisí s vlivem sociálních konstruktů, 

hodnot, postojů a přesvědčení, klima školy představuje vliv mezilidských 

vztahů na fungování škol.  

Vnímání klimatu školy jejími zaměstnanci však ovlivňuje nejen kvalita 

mezilidských vztahů a sociálních procesů, nedílnou součástí je i prostředí. 

Nevyhovující aspekty architektonické, hygienické, ergonomické i akustické 

mohou výrazně ovlivnit nejen vnímání klimatu školy, ale i pohled 

zaměstnanců na kulturu školy. 

Obdržálek definuje vztah mezi oběma pojmy jako zpětnovazební: 

kultura školy ovlivňuje klima školy, které působí na spokojenost aktérů 

školy, a spokojenost má přímý vztah k efektivitě školy. Efektivita „živí“ 

spokojenost, jež ovlivňuje klima školy a to působí na kulturu školy.4 

Z obsahu této citace lze vyvodit, že spokojenost zaměstnanců je 

nejdůležitějším faktorem při vnímání a hodnocení klimatu i kultury školy. 

                                                             
2PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník, s. 107. 
3 HLOUŠKOVÁ, L. Proměna kultury školy v pedagogických diskursech, s. 36. 
4 OBDRŽÁLEK, Z. Vplyv manažmentu školy na  vytváranie školskej kultúry, s. 34. 
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Lidé mají různé nároky a potřeby. Někteří usilují o prožívání kvalitních 

mezilidských vztahů, někteří potřebují ujištění, že je jejich práce důležitá  

a nepostradatelná, jiní jsou spokojeni s pocitem bezpečí stálého zaměstnání 

atd. Nejdůležitější však pro pozitivní vnímání klimatu je prožívat v 

zaměstnání příjemné pocity.    

Eger a Jakubíková se vyjadřují ke klimatu jako k souboru zobecněných 

postojů, vnímání procesů odehrávajících se na pracovišti, ale především 

emocionálnímu reagování zaměstnanců na ně. „Není důležité, co se opravdu 

děje, ale to, jak je toto dění vnímáno“.5   

Subjektivní vnímání a prožívání organizačních a interpersonálních vlivů 

se projevuje v mínění zaměstnanců, a to na základě osobních i 

zprostředkovaných zkušeností a může působit na utváření jejich pracovních 

postojů.  

Ježek popisuje rozdíl v postojích zaměstnanců ke škole – pracovišti a 

k činnosti spolupracovníků ze dvou hledisek: 

Explicitní postoje: 

- jsou odrazem aktuálních, „čerstvých“ událostí, či událostí aktérům 

dostupných.  

Implicitní postoje: 

- mají původ v minulosti, v předchozích (často už neuvědomovaných) 

zážitcích a zkušenostech 

- jsou citlivější na emočně sycené zážitky než explicitní postoje 

- jsou silně ovlivněny jedincovým kulturním prostředím 

- nutí jedince ke konzistentnosti jeho postojů6 

                                                             
5 EGER, L., JAKUBÍKOVÁ, D. Kultura školy, s. 7. 
6 JEŽEK, S. Psychosociální klima školy III, s. 69. 
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 „Termín klima je charakterizován různě, v podstatě je tím míněna 

atmosféra školy, stabilní sociální ovzduší. To znamená, že základem klimatu 

jsou sociální vztahy ve škole, jejich druh, kvalita a dominance.“7  

Při šetření klimatu a hodnocení spokojenosti se předpokládá relativní 

stálost názorů respondentů, je však potřeba zohlednit vliv bezprostřední 

situace. Atmosféra odráží aktuální situaci především v oblasti vztahů, 

důležité ale je stabilní sociální ovzduší, jaké vzájemné vztahy převládají 

mezi zaměstnanci samotnými a jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci 

a vedoucími pracovníky. Spokojenost zaměstnanců je podmíněna žádoucím 

dominantním klimatem. 

 

Podle Solfronka by žádoucí dominantní klima mělo mít podobu 

následujících vztahů:  

-  vztahy spolupráce a ochoty ke spolupráci  

-  vztahy založené na preferování pozitivních jevů 

-  vztahy založené na objektivním a spravedlivém hodnocení  

-  vztahy založené na respektování nezbytné míry organizovanosti a 

pořádku školy  

-  vztahy založené na dosažení nezbytné míry spokojenosti a kladných 

emocí8  

 

Na klima v mateřských školách budu pohlížet jako na výsledek 

působení manažera a zaměstnanců v prostředí, jehož podstatou je pracovní 

spokojenost zaměstnanců. 

 Podstatu pracovní spokojenosti spatřuje Nakonečný v postojích 

pracujících k různým aspektům pracovních situací. Dle jeho názoru 

postihuje níže uvedený soubor všechny podstatné činitele jeho pracovní 

spokojenosti a může být dobrým východiskem empirického výzkumu 

opírajícího se o měření postojů: 

                                                             
7 SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu, s. 13. 
8 SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu, s. 15. 



6 

 

1. můj nadřízený  

2. moji kolegové  

3. moje činnost  

4. organizace a její vedení  

5. mé pracovní podmínky  

6. ohodnocení  

7. možnosti mého vývoje 

8. zajištěné pracovní místo 

9. pracovní doba9  

V souvislosti s hodnocením klimatu v této bakalářské práci se 

respondenti v rámci dotazníkového šetření vyjádří k těmto faktorům 

pracovní spokojenosti, kromě posledních tří aspektů, které jsem do svého 

výzkumu nezařadila. Nakonec vyberou ten, který má největší vliv na jejich 

případnou nespokojenost.  

 

2. Zaměstnanci školní jídelny 
 

Cílovou skupinu respondentů tvoří zaměstnanci školních jídelen, 

které jsou organizační součástí škol. 

Činnost mateřské školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Zodpovědnou osobou, která se zodpovídá zřizovateli za vedení školy i za 

chod školní jídelny, je ředitelka školy. 

                                                             
9 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace, s. 119.   
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Pro zaměstnance školní jídelny má ředitelka školy přidělené účelově 

vázané finanční prostředky na platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje 

z krajského úřadu, který je přerozděluje na základě krajských normativů 

školám podle výkonů uvedených ve statistických výkazech škol. Na základě 

počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho nepedagogického 

pracovníka stanoví krajský normativ i pracovní úvazek pro zaměstnance 

školní jídelny (kuchařky, pomocné kuchařky, pracovnice v provozu i 

vedoucí školní jídelny). 

 Popis pracovních činností vedoucí školní jídelny není ze zákona 

nijak definovaný, není ani metodický pokyn k náplni práce. Ředitelka školy 

nemá k dispozici žádný právní předpis, který by určoval požadované 

vzdělání vedoucí školní jídelny, přestože k plnění svých povinností 

potřebuje vedoucí ŠJ odborné znalosti, aby stravování předškolních dětí 

bylo zajištěno v souladu s platnou legislativou, např. vyhláškou č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby apod.  

Pokud vedoucí ŠJ splňuje kompetence sociální, osobnostní a 

manažerské, může ředitelka, po zvážení organizačních i ekonomických 

důsledků, delegovat pravomoc i odpovědnost za vedení školní jídelny 

vedoucí ŠJ.  

„Vedení zaměstnanců je součást řízení zaměstnanců, resp. řídících 

dovedností a manažerských rolí spojených s řízením lidí v organizaci. 

Spočívá ve schopnosti přesvědčovat a motivovat zaměstnance ke sledování 

stanovených cílů souvisejících s pracovníky úkoly nebo rozvojem 

zaměstnance. Vedení nemusí být nutně spojeno s formální autoritou, souvisí 

spíše se schopností ovlivňovat, podněcovat a povzbuzovat ostatní k tomu, 

aby se dobrovolně chovali určitým způsobem.“10 

Jako spolupracovnice zaměstnanců školní jídelny zná vedoucí školní 

jídelny pracovní rezervy i limity zaměstnanců, v roli bezprostřední 

                                                             
10 URBAN, J. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů s anglickými ekvivalenty, s. 187. 
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nadřízené může dobře koordinovat chod jídelny a motivovat zaměstnance 

pocitem vzájemné prospěšnosti. 

Náplň práce zaměstnancům školní jídelny stanovuje ředitelka školy. 

Ve školních řádech11 konkretizuje čas a způsob podávání obědů i svačin 

v jednotlivých třídách, část své pracovní doby proto tráví zaměstnanci ŠJ 

v prostorách mateřských škol, čímž sdílejí a ovlivňují klima školy. 

Zaměstnanci školní jídelny tvoří pracovní skupinu, která má spolu 

s pedagogy a ostatními provozními zaměstnanci společný cíl, a tím je 

zajistit klidné prostředí pro předškolní vzdělávání dětí, které podporuje 

rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a 

tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. Tím se zaměstnanci školní jídelny 

stávají součástí týmu zaměstnanců mateřské školy, v jehož čele stojí 

ředitelka školy. 

Pro optimální výkon jednotlivce je třeba, aby se sám považoval za 

člena týmu. Pocit sounáležitosti zaměstnanců podporuje pozitivní vnímání 

klimatu.12  

 

3. Pracovní vztahy 
 

Pracovní vztahy mezi zaměstnanci mohou mít širokou škálu kvality 

a výrazně se podílejí na vnitřním klimatu školy. Uspokojivé pracovní a 

mezilidské vztahy mají pozitivní vliv na individuální i kolektivní výkon a 

příznivě se odrážejí ve spokojenosti pracovníků.  

Nezdravé pracovní vztahy vytvářejí turbulentní prostředí, nebo 

naopak prostředí, jehož dominantním znakem je apatie. V takovém prostředí 

se nesnadno plánuje, obtížně se plní vytyčené cíle, vyskytují se konflikty, 

                                                             
11 Mateřská škola Dolní Krupá [online]. Dostupné na WWW: <http://ms-dk.webnode.cz>  
12 Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu (2008), s. 130. 
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stížnosti, panuje v něm nedůvěra mezi zaměstnanci a častěji se porušuje 

kázeň všeho druhu.13 

 

Klima v mateřské škole ovlivňují především tyto pracovní vztahy: 

- Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (ředitelem školy). 

Tento vztah je zpravidla upraven Zákoníkem práce, kolektivní 

smlouvou, pracovní smlouvou nebo jiným dokumentem, na jehož 

základě vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele práci. 

- Vztah mezi nadřízeným a podřízeným. 

Je upraven pracovní smlouvou, organizačním řádem, pracovním 

řádem, případně dalšími předpisy organizace. 

- Vztahy mezi pracovními kolektivy v mateřské škole. 

Tyto vztahy bývají také upravovány organizačním či pracovním 

řádem, zpravidla je organizačně harmonizují. 

- Vztahy mezi spolupracovníky. 

Vztahy mezi spolupracovníky jsou obvykle neformální, jde o běžné 

sociální, mezilidské vztahy. 

Zdravé pracovní a mezilidské vztahy jsou nezbytné pro udržení 

pozitivního klimatu na pracovišti. Projevem vztahu mezi lidmi je jejich 

vzájemná komunikace, je podmínkou jakékoliv činnosti, na které se podílí 

více lidí. 

„Zdálo by se, že ideální je skupina stejně myslících a jednajících lidí. 

Studie přírodních ekosystémů, ale i výsledky sociologického bádání 

(například práce Mereditha Belbina) to ovšem zpochybňují. Zdravý systém 

si uchovává rozumný stupeň vnitřní rozmanitosti, který mu umožňuje 

stabilně reagovat na nepředvídané změny.“14   

                                                             
13 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 326. 

14 PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem, 2008, s. 120. 
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Podle Plamínka se komunikace pro svou zdánlivou jednoduchost a 

skutečnou složitost stává prakticky nevyčerpatelným zdrojem osobních 

konfliktů mezi lidmi. To je důvod, proč se komunikací zabývat se vší 

vážností a detailně. 15 

3.1 Komunikace 

 

Významným prvkem ovlivňujícím pracovní a sociální vztahy, a tím i 

klima na pracovišti, je komunikace. 

Komunikace je způsob předávání, přijímání a vyhodnocování 

sdělení, způsob dorozumívání s okolím. Komparace a komunikace s okolím 

je velmi důležitá, je to významný zdroj emocí. Emoce jsou pocity, jež 

odrážejí naše aktuální hodnocení nás a našeho okolí.16 

„Okolí hodnotíme ve vztahu k sobě, protože vztah nás a našeho okolí 

je to jediné, co je pro nás na našem okolí opravdu důležité. Je tedy těžké až 

nemožné získat na okolí objektivní, ničím nezatížený a nedeformovaný 

pohled. Náš názor na okolí je v každém okamžiku našeho života subjektivní, 

zatížený a deformovaný naší vlastní existencí.“17 

Na komunikaci můžeme nazírat z různých úhlů a v různých 

souvislostech. Má-li být přínosná, musí být obousměrná a symetrická, role 

sdělujícího a příjemce se musí střídat. Hovoříme o umění sdělovat a 

naslouchat. 

 

Komunikace podle účastníků komunikace: 

- vertikální: mezi pracovníky a vedením, které dále dělíme: 

o v sestupné linii: vedení sděluje informace pracovníkům 

o ve vzestupné linii: pracovníci sdělují informace vedení 

                                                             
15 PLAMÍNEK, J. Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a 
týmech, s. 85. 
16 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 101. 
17 Tamtéž. 
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- horizontální: komunikace mezi jednotlivými pracovníky a 

pracovními skupinami 

 

Fungující systém komunikace je jedním z nejefektivnějších nástrojů 

prevence konfliktů, vytváření zdravých pracovních vztahů, čímž se rozvíjí a 

udržuje dobré vnitřní sociální klima.  

Pracovníci by měli být přiměřeně a včas informováni o všem, co se jich 

nějakým způsobem dotýká. Na druhou stranu by měli mít i možnost 

vyjadřovat se k záležitostem organizace.18  

 

Potřeba komunikace mezi zaměstnanci mateřských škol vyplývá i 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V kapitole 

7.2 Životospráva se uvádí:  

Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující, jestliže: 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle 

předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována 

zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále 

k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými 

pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně 

nutit děti do jídla. 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně 

natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne 

přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své 

děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat  

na neplánované události v životě mateřské školy apod.).19 

 

Je-li zajištěna v mateřské škole flexibilita a rodiče mohou přivádět děti 

podle svých možností, musí být např. pozdější příchod dítěte neprodleně 

nahlášen kuchařkám, které musí reagovat na změnu v počtech nahlášené 

                                                             
18 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 339. 
19 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vzdělávání, s. 33.   
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stravy. Funkční systém komunikace a předávání včasných informací je 

v tomto případě nezbytný.   

 

Mezilidská komunikace probíhá ve dvou hladinách, které se 

vzájemně ovlivňují: 

1. ve věcné rovině (jde o obsah sdělení, komunikace je posuzována 

na úrovni rozumu, racionality) 

2. ve vztahové rovině (jde o postoj ke komunikujícímu i k obsahu 

sdělení, významně se tu prosazují city, emocionalita) 

 

Při komunikaci je velice důležitá zpětná vazba. Ať už jsme v roli 

sdělujícího (komunikátora) nebo v roli příjemce informací (komunikanta), 

během procesu komunikace musíme dbát na ověřování skutečnosti, že byl 

obsah informace správně pochopen. 

 

 

3.1.1 Komunikační bariéry 

 

Komunikační bariérou označujeme překážku, která neumožní 

správné pochopení informace. Může vznikat během všech fází komunikace, 

při vzniku informace, při sdělení, naslouchání i pochopení informace. 

Při vzniku a předání je informace v určitém tvaru, kterou příjemce 

nemusí správně pochopit. Může to být informace složitě formulovaná a pro 

příjemce nelogická. Další bariérou může být naopak nedostatečná slovní 

zásoba, špatná artikulace a tréma. Příjemce si pak tu část zprávy, kterou 

postrádá, domýšlí, a tím se význam vysílané informace liší od přijímané.  

Veber popisuje důležité prvky srozumitelnosti sdělení:  

- jednoduchost – krátké věty, používání známých slov, názorné 

přiblížení sdělovaných skutečností 

- přehlednost – předem upozornit, o čem bude řeč, dbát na logickou 

stavbu prezentace celého problému 
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- výstižnost – řeč musí být obsažná, stručná a věcná 

- podnětnost – vyvarovat se monotónnosti, použít řečnické, příp. 

skutečné otázky, názorné příklady20 

Nejen komunikační bariéry ale mohou způsobit neúspěšnost 

komunikace. Dobře sdělená i pochopená informace může vykazovat 

nedostatky, které uberou na kvalitě komunikace. Mezi tyto nedostatky patří 

např. příkré užívání příkazů, povýšené chování, zatajování informací, 

tendence vynášet soudy, naléhat apod. 

Partneři se v komunikaci musí cítit příjemně, aby byli ochotni si 

vzájemně naslouchat. Vzájemné pochopení a zdvořilost při komunikaci 

může předejít nesrovnalostem, které by se později mohly vyvinout 

v konflikt a výrazně ovlivnit klima na pracovišti. 

 

3.2 Konflikty 

 

„Doprovodným jevem všech mezilidských vztahů, včetně vztahů 

pracovních, jsou konflikty.“21 

 

Zdroje konfliktů mohou spočívat: 

- v osobnosti a sociálním chování jednotlivců (osoby nedbalé, 

neukázněné, se sklony k nedodržování pravidel slušnosti…) 

- v nedorozumění (špatná komunikace, nedostatečná kvalifikace…) 

- v nedostatcích personální práce (nevhodné zařazení pracovníka, 

nedostatečné hodnocení, péče o pracovníky…) 

- ve stylu vedení lidí (převažující direktivní styl vedení, neúměrné 

rozšiřování povinností pracovníků, sociální přehrady…) 

- ve změnách technologie, organizace práce a organizačních struktur 

(nedostatečná informovanost o změnách, změny dosavadních 

pracovních kolektivů, potřeba rekvalifikace pracovníků…) 

                                                             
20 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace, s. 211. 
21 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 336. 
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- v umístění pracoviště a v pracovních podmínkách (izolace 

pracovníka při práci nebo naopak nedostatek soukromí, fyzikální 

podmínky práce…) 

- v příčinách nacházejících se mimo organizaci (životní podmínky 

pracovníka, rodinné problémy…) 

 

Typy konfliktů: 

- interpersonální (konflikty se odehrávají mezi lidmi) 

- intrapersonální (odehrávají se v nitru člověka) 

- extrapersonální (aktéři nejsou lidé) 

 

Tajemství úspěšného zvládání konfliktů spočívá ve schopnosti od nich 

odstoupit a vidět je v jejich kontextu a vnitřních souvislostech, jak uvádí 

Plamínek.22 Autor konflikty chválí, uvádí, že vyživují motor vývoje. 

Pozitivní přístup ke konfliktům vychází ze dvou základních lidských práv, a 

to je právo přemýšlet a vyjádřit názor a právo lišit se a respektovat 

odlišnosti. Nemá smysl konflikty ze života odstraňovat, ale smířit se s jejich 

existencí a naučit se je řešit.  

Úspěšné řešení konfliktů vyžaduje taktní přístup vedoucího 

pracovníka, v případě interpersonálního konfliktu je nejdůležitější odhalit 

věcné jádro, odstranit emocionální obal a ve sporu najít problém. Můžeme 

ale také zjistit, že v jádru sporu žádný racionální problém není. Plamínek 

totiž uvádí, že konflikty, které řešil od roku 1991 podle jejich příčin, byly 

zhruba ze 45%  ve střetu věcných  zájmů (bylo možné je  řešit racionálně 

jako problémy) a zbylých 55% konfliktů byly spory, přičemž 35 % mělo 

hlavní příčinu v oblasti mezilidských vztahů a 20% v mezilidské 

komunikaci. Zvládnutím těchto dvou disciplín se ukázalo, že věcné jádro 

konfliktu buď neexistovalo, nebo se stalo v nových vztahových a 

komunikačních podmínkách lehce zvládnutelné. 23   

                                                             
22 PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání, s. 13 - 34. 
23 PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání, s. 65, 66.  
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Spokojenost s řešením konfliktů sleduji ve svém výzkumu jako jeden 

z aspektů vnímání a hodnocení klimatu.  

 

3.2.1 Spory a problémy 

 

Rozlišujeme dva typy konfliktů: 

1) Spory – lidé si prosazují své vlastní řešení (problém + emoce) 

2) Problémy – lidé usilují o nalezení nejlepšího řešení (spor – emoce) 

 

Schéma č. 1: Spor a problém 

          problém 

věcné jádro   vztahový obal 

(racionální)    (emocionální) 

                                 spor      

 

Abychom mohli racionálně jednat ve sporu, musíme z něho odstranit 

emocionální obal. Emotivně vystupující člověk může odložit své emoce a 

jednat racionálně teprve tehdy, budou-li jeho emoce pochopeny. Chápat 

neznamená souhlasit, je potřeba přítomnost emocí rozeznat a odstranit.24  

 

3.2.2 Řešení konfliktů 

 

Při řešení konfliktů je potřeba si uvědomit, že na chování lidí 

v konfliktech mají vliv dvě příčiny: 

1) Vnější příčiny (podmínky, ve kterých žijí a pracují, a dále potřeby a 

zájmy, které jsou vnější situací vyvolávány) 

2) Vnitřní příčiny (osobní vlastnosti, schopnosti a postoje)  
                                                             
24 PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem (2008), s. 124 - 125. 
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Řešení konfliktu se nejlépe hledá, pokud rozpoznáme zájmy skryté za 

postoji. S každou odpovědí na otázku „proč?“ roste šance na nalezení 

dobrého řešení konfliktu.25 

Postoj – je to, co lidé při řešení konfliktů říkají. 

Zájem – je to, proč lidé postoje vyjadřují. 

Podle Plamínka je míra spokojenosti s řešením konfliktů důležitým 

faktorem, který rozhoduje o tom, zda bude člověk dohodu o řešení 

respektovat nebo bojkotovat. Je proto nezbytné vyhovět každému alespoň 

v jedné vrstvě spokojenosti, ať už v osobní, věcné nebo procesní.26 

Schéma č. 2: Míra spokojenosti v pyramidě 

 

  osobní spokojenost 

           procesní spokojenost 

   věcná spokojenost 

 

Věcná spokojenost se týká výsledku řešení, jeho věcné podstaty.  

Procesní spokojenost souvisí s odpovědí na otázku, zda byl proces 

spravedlivý. S nepříznivým výsledkem se lépe smíříme, když uznáme 

korektnost jednání. 

Osobní spokojenost závisí na tom, jak účastník konfliktu posoudí 

svou roli v řešení, zda jako důstojnou, nebo nedůstojnou. I příznivý 

výsledek může být pro mnohé nepřijatelný, byl-li dosažen v nespravedlivém 

procesu nebo za cenu ztráty důstojnosti.  

 

                                                             
25 PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání, s. 24. 
26 PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání, s. 103. 
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4. Pracovní spokojenost 
 

Kocianová píše, že pracovní spokojenost je součástí celkové životní 

spokojenosti. Je významným aspektem řízení organizace. Odborná literatura 

věnuje pozornost pracovní spokojenosti v souvislosti s pracovní motivací, 

výkonností pracovníků a jejich identifikací s firmou.27 

Pracovní spokojenost je vždy subjektivním vyjádřením (v případě, že 

míra pracovní spokojenosti je usuzována z hodnocení lidí). Člověk obvykle 

není zcela se vším spokojen nebo zcela nespokojen, některé okolnosti jsou 

pro něho přijatelné více, jiné méně. Některé vlivy na pracovní spokojenost 

působí situačně, jiné jsou dlouhodobější.28 

Z hlediska vnímání klimatu na pracovišti jsou pro každého 

pracovníka důležité jeho priority. Jeden může pracovat v prostředí, které 

nebude moderně vybavené, a přesto bude spokojen, protože jsou pro něj 

důležité přátelské vztahy se spolupracovníky. Druhý člověk může být 

uzavřený, vztahy pro něj nemusí být důležité, ale záleží mu na ohodnocení 

jeho snahy a práce atd. 

 

4.1 Hodnocení pracovníků 

 

 „Schopnost objektivního a spravedlivého hodnocení podřízených je 

jednou ze základních odborných kompetencí vedoucího pracovníka. 

Výsledkem objektivního hodnocení výkonu pracovníků je jak ocenění jejich 

pozitivních vlastností, tak i určení rezerv ve výkonu. Systém hodnocení by 

měl přispívat k zvýšení stability zaměstnance ve firmě a zlepšení 

podnikového klimatu.“29 

                                                             
27 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 34. 
28 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 35. 
29 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace, s. 183. 
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V hodnocení zaměstnanců školní jídelny hraje klíčovou roli 

hodnotící pracovník. Objektivní a spravedlivé hodnocení se nezaměřuje 

pouze na výsledky práce, ale i na pracovní a sociální chování, vztah 

k vykonávané práci a k podmínkám, v nichž zaměstnanci práci vykonávají. 

Systematická kontrola plnění pracovních úkolů a pracovního chování je 

nezbytná k vytvoření uceleného obrazu o hodnoceném zaměstnanci.  

 

Hodnocení bezprostředním nadřízeným  

 

Koubek uvádí, že teorie a zpravidla i praxe se shodují, že 

nejkompetentnější osobou pro hodnocení pracovníka bývá jeho 

bezprostřední nadřízený. Hodnocení prováděné bezprostředním nadřízeným 

má své výhody. Bezprostřední nadřízený zná důvěrně úkoly pracovního 

místa, práci svého podřízeného i podmínky, za nichž pracuje, a často i 

zázemí pracovníka a možné vlivy na jeho práci. Poskytuje pracovníkovi 

zpětnou vazbu na jeho výkon a provádí neformální hodnocení, formální 

hodnocení tak představuje logické vyústění neformálního hodnocení. 30  

„Kvalifikované řešení situace – skutečně spravedlivá odměna – 

vyžaduje jak vysokou odbornou autoritu řídícího pracovníka a dobré 

komunikační dovednosti, tak i určité morální vlastnosti a dávku osobní 

statečnosti.“31 

Nevýhodou v hodnocení bezprostředního nadřízeného je nebezpečí 

subjektivní deformace či jeho nedostatečné autority. V prostředí školních 

jídelen mateřských škol je důležité, koho považují zaměstnanci školních 

jídelen jako svého nadřízeného.  

 

 

 

 

                                                             
30 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 216. 
31 SVOBODA, J. Rozvoj lidských zdrojů v podmínkách řízení školy, s. 21. 
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Hodnocení nejvyšším nadřízeným  

 

Pokud je bezprostřední nadřízenou zaměstnanců školní jídelny 

vedoucí ŠJ, nejvyšší nadřízená (ředitelka školy) může fungovat jako 

ověřovatelka a schvalovatelka hodnocení bezprostřední nadřízené, a 

signalizovat tak, že proces proběhl řádně a byl spravedlivý. Pokud je 

jediným řídícím pracovníkem, provádí hodnocení sama.  

Nevýhodu představuje možný nedostatek kontaktu s pracovištěm a 

jednotlivými pracovníky školní jídelny. Může jít o hodnocení z příliš 

velkého odstupu.32 

 „Vyváženost či nevyváženost odměn se samozřejmě odráží v chování 

a prožívání pracovníků. Jako jediné východisko proti těmto problémům je 

doporučováno manažerům snažit se o jasně definovaná kritéria hodnocení a 

vytvoření podmínek průhlednosti“.33 

V chování a prožívání pracovníků se neodráží jen vyváženost či 

nevyváženost odměn, součástí hodnocení je i ocenění přístupu zaměstnanců 

k práci, jejich flexibility, sociálního chování apod.  

 

4.2  Podpora vlastní iniciativy 
 

V souvislosti s řízením lidských zdrojů se objevují některé pojmy, 

které přinášejí nové úhly pohledu na člověka jako pracovníka a na jeho 

význam, jeho hodnotu pro organizaci. To, co tvoří hodnotu, jsou znalosti, 

dovednosti a schopnosti jednotlivých pracovníků.34 

Schopnosti a dovednosti ale samy o sobě nestačí, je důležité, aby je 

lidé využívali ve prospěch firmy, což vypovídá o jejich postojích.  

                                                             
32 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 216. 
33 SVOBODA, J. Rozvoj lidských zdrojů v podmínkách řízení školy, s. 18. 
34 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 27. 
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Postoje vyjadřují celkovou míru snahy, ochoty a loajality 

konkrétního člověka. Úzce souvisejí s jeho motivací, píše Plamínek.35  

Zaměstnanci školní jídelny mají při výkonu své práce stanovená 

pravidla, jimiž se řídí. Kuchařky vaří podle receptur teplých a studených 

pokrmů s ohledem na věkové kategorie strávníků a plnění výživových 

norem. Možnost realizovat se vlastními nápady může být pro ně silnou 

motivací a může jim přinášet pocit uspokojení. Je to projev důvěry vedení 

školy v jejich schopnosti, což se projeví v klimatu školy. Vlastní projev 

iniciativy a kreativity je třeba ocenit, je to jakási nadhodnota, kterou 

nabízejí.  

            Udržovat pracovní zaujetí a angažovanost pracovníků musí být však 

v souladu s potřebami dětí. Podle nutriční terapeutky Jitky Ruskové musí 

dítě každou novou potravinu zkusit často více než 10x, než si ji oblíbí a 

začne ji považovat za trvalou součást svého jídelníčku. Proto je nutné 

kreativitu zaměstnanců školní jídelny ocenit, ale přistupovat ke změnám ve 

stravovacích návycích dětí citlivě.36  

 
4.3 Pracovní prostředí 

 

Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek 

pracovní činnosti (např. stroje a zařízení, vybavení pracovišť, stavební 

řešení, osobní ochranné prostředky), které spolu s dalšími podmínkami 

(organizací práce, společenskými podmínkami práce) vytváří sociálně 

psychologické faktory ovlivňující pracovníka v průběhu pracovního 

procesu. Skladba a úroveň pracovního prostředí působí na pracovní pohodu 

a výkon pracovníka.37 

                                                             
35PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem (2008), s. 60.  
36 RUSKOVÁ, J. Jak připravit pro dítě zdravé jídlo. Dostupné na WWW:  
<http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/1852/jak_pripravit_pro_dite_zdrave_jidlo.ht
ml> 
37 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 353. 
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Nevyhovující podmínky pro práci mohou být stresujícím faktorem, 

který negativně ovlivní klima na pracovišti.  

Personální práce se v souvislosti s pracovním prostředím soustřeďuje 

zejména na prostorové řešení pracoviště, fyzikální podmínky práce a 

sociálně psychologické podmínky práce.38 

Prostorové řešení pracoviště: 

1. Vhodná pracovní poloha: pro zaměstnance školní jídelny je 

nezbytné kompenzovat jednostrannou zátěž střídáním poloh. 

2. Výška pracovní plochy: přizpůsobená postavě pracovníka.  

3. Optimální pohybové prostory: manipulační prostor je důležitý pro 

umístění jednotlivých prvků vybavení pracoviště s přihlédnutím na 

frekvenci jejich používání. Rozmístění těchto prvků by mělo 

zajišťovat maximální ekonomičnost pracovních pohybů a mělo by 

být zrakově kontrolovatelné.   

4. Přístup na pracoviště: dostatečně kapacitní přístupové cesty bez 

překážek, zejména nahodilých. 

Fyzikální podmínky práce: 

1. Pracovní ovzduší: teplota, vlhkost, rychlost proudění a čistota 

vzduchu. 

2. Osvětlení: osvětlenost (množství světla na dané ploše), 

rovnoměrnost a směr osvětlení, u umělého osvětlení barva světla 

3. Hluk: škodlivost hluku je ovlivněna délkou jeho působení, 

subjektivní odolností pracovníka k hluku i tím, zda jde o hluk trvalý 

nebo občasný, zda jeho hladina kolísá či nikoliv. 

4. Barevná úprava pracoviště: slouží jako nástroj signalizace, 

zlepšování světelných podmínek, psychologického ovlivnění 

pracovníka a dosažení estetických účinků. 

                                                             
38 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 353. 
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„Fyzikální podmínky práce ovlivňují nejen pracovní výkon, jeho kvalitu, 

ale mají značný vliv na zdravotní stav pracovníků jak tělesný, tak 

duševní. V důsledku vlivu na duševní rozpoložení a pohodu pracovníků 

mohou ovlivňovat i mezilidské vztahy na pracovišti.“39 

Sociálně psychologické podmínky práce: 

Při vytváření pracovních podmínek je třeba zvážit, zda pracovní 

úkoly vyžadují soustavnou nebo občasnou součinnost pracovníků, nebo zda 

je pracovník vykonává samostatně. Potřeba kontaktu s ostatními lidmi se u 

každého pracovníka liší, přílišná izolace ale může vyvolávat psychickou 

nepohodu, což se může odrazit na poměru k práci a na pracovním výkonu.  

Koubek uvádí, že pracovní prostředí významně ovlivňuje pracovníka 

během pracovního procesu i jeho vztah k vykonávané práci i vztah 

k zaměstnavateli. Tvoří je souhrn všech materiálních a sociálně 

psychologických podmínek pracovní činnosti. Nejen tedy vybavení a 

prostorové řešení pracoviště, ale i fyzikální podmínky a sociálně 

psychologické podmínky práce.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 354. 
40 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, s. 55. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
 

5. Formulace řešeného problému a cíle výzkumu 

 

Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak vnímají klima v mateřských 

školách Středočeského kraje zaměstnanci školních jídelen, zda a do jaké 

míry ovlivňuje vnímání klimatu počet zaměstnanců ve školních jídelnách a 

především identifikuje složky klimatu, které respondentům nejméně 

vyhovují a mají negativní vliv na jejich spokojenost. Zjišťuje spokojenost s 

vedením nadřízených pracovníků, podobu vzájemných vztahů mezi 

zaměstnanci, spokojenost s podporou vlastní iniciativy, spokojenost 

zaměstnanců ŠJ s řešením konfliktů, hodnotí mimopracovní setkání 

zaměstnanců a pocit sounáležitosti s kolektivem školy jako pracovním 

týmem. 

Výsledkem výzkumu je analýza současného stavu a komparace tří typů 

mateřských škol dle počtu zaměstnanců ve školní jídelně, je určen 

ředitelkám mateřských škol jako manažerkám, mohou ji využít jako podnět 

k reflexi stávající situace v jejich mateřské škole. 

Cíl č. 1:  

Zjistit, jak vnímají klima v mateřských školách zaměstnanci školních jídelen 

s 1 – 2 zaměstnanci, 3 – 4 zaměstnanci  a 5 a více zaměstnanci ŠJ. 

Cíl č. 2:  

Definovat faktory, které negativně ovlivňují pracovní spokojenost 

zaměstnanců.  

Cíl č. 3:  

Zjistit, do jaké míry ovlivňuje komunikace mezi vedením školy a 

zaměstnanci ŠJ školní klima. 
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5.1 Předpoklady 

 

1. Zaměstnanci sledovaných třech typů ŠJ vnímají klima 

v mateřské škole odlišně. 

2. Negativní vlivy na spokojenost jsou rozdílné v závislosti na 

počtu zaměstnanců školní jídelny. 

3. Komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci ŠJ je 

zásadní příčinou nespokojenosti s klimatem školy.  

                    

6. Dotazníkové šetření 
 

Jako výzkumný nástroj jsem zvolila dotazník. Skládá se z patnácti 

otázek a je obsahem přílohy č. 1.  

V otázce č. 1 vyplnili respondenti počet zaměstnanců v jejich ŠJ. Na 

otázky č. 2 – 11 odpovídali respondenti dvakrát. Nejdříve označili odpověď, 

která nejvíce odpovídá skutečnosti a poté následovalo hodnocení, jak jsou 

s tímto stavem spokojeni. Hodnotili zejména vztahy mezi zaměstnanci, styl 

řízení vedoucích pracovníků, podmínky k práci apod. Na otázky č. 12 – 15 

odpovídali respondenti jednou. Hodnotili kolektiv školy jako pracovní tým, 

mimopracovní setkání kolektivu školy, vyjádřili se k otázce, co má největší 

negativní vliv na jejich spokojenost a nakonec hodnotili klima v mateřské 

škole z jejich pohledu.  

 

6.1 Ověření dotazníku 

 

Před rozesláním dotazníků bylo provedeno předběžné ověření 

srozumitelnosti dotazníku. Navštívila jsem všechny ředitelky MŠ v Příbrami 

a požádala je o předání dotazníků zaměstnancům školní jídelny. 

V průvodním dopise jsem respondenty žádala nejen o vyplnění, ale 
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v případě nejasností i o jejich poznámky a připomínky. Po navrácení 

dotazníků jsem provedla korekci otázek v dotazníku. Respondenti například 

uvedli v otázce spokojenosti s řešením konfliktů, že se jedná spíše o spory. 

Konflikt zřejmě vnímali jako vyhrocený střet, opravila jsem proto konflikt 

na spor. Objasnění pojmů konflikt, spor a problém se věnuji v teoretické 

části této bakalářské práce.  

 

6.2  Výběrový soubor 

 
Základní soubor pro výzkum tvořilo 399 mateřských škol s vlastní 

školní jídelnou ve Středočeském kraji. Do výběrového souboru jsem 

zařadila každou osmou školu ze seznamu mateřských škol uvedených na 

webových stránkách MŠMT, celkový počet vybraných mateřských škol byl 

49. Návratnost byla 65,3%, a sice 32 obálek s vyplněnými dotazníky. 

Zjistila jsem však, že mateřské školy s pěti a více zaměstnanci školní jídelny 

jsou zastoupeny pouze dvakrát. Vyhledala jsem proto velké mateřské školy 

a v druhém kole jsem oslovila všechny, aby byl zajištěn přibližně stejný 

počet mateřských škol pro jednotlivé kategorie dle počtu zaměstnanců 

školní jídelny.   

 

6.3 Distribuce dotazníků 

 
Způsob distribuce dotazníků jsem zvolila prostřednictvím České 

pošty. Odeslala jsem obálky, do kterých jsem vložila obálku se zpáteční 

adresou a poštovní známkou, průvodní dopis a dotazníky. Vzhledem 

k pracovnímu zařazení respondentů jsem tímto způsobem předpokládala 

vyšší návratnost, než sběrem dat prostřednictvím online dotazníku. Dle 

mého názoru nelze počítat s tím, že všichni zaměstnanci školních jídelen 

mají zkušenosti s výpočetní technikou a vyplnění tištěného dotazníku mohli 

respondenti věnovat dostatek času a péče. 
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6.4 Návratnost dotazníků 

 

         Ve dvou kolech rozesílání dotazníků bylo osloveno 56 mateřských 

škol s vlastní školní jídelnou ve Středočeském kraji, zpět se vrátilo 39 

obálek (69,6%). Do mateřských škol, které neměly na webových stránkách 

uveden počet zaměstnanců školních jídelen, jsem vždy vložila 6 dotazníků. 

Vrácených a vyplněných dotazníků bylo celkem 125. 

 

 

6.5 Způsob zpracování výsledků  

 

Sleduji odděleně tři typy mateřských škol podle počtu zaměstnanců 

ŠJ (1 – 2 zam., 3 – 4 zam., 5 a více zam.). V každé kategorii je rozdílný 

celkový počet respondentů, budu proto uvádět nejen počet jednotlivých 

odpovědí, ale i procentuální vyjádření.  

V každé otázce vybere respondent jednu ze tří odpovědí, která 

nejblíže odpovídá skutečnosti (tučně zvýrazněna), a dále označí, jak je 

s touto skutečností spokojen, zda mu vyhovuje, spíše vyhovuje, spíše 

nevyhovuje či nevyhovuje. 

Celkový počet respondentů za jednotlivou kategorii ŠJ tudíž bude 

odpovídat součtu třech nabídnutých odpovědí (tučně zvýrazněných) a bude 

vyjádřen sty procenty.                          
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Tabulka č. 1: Struktura tabulek zpracovaných odpovědí: 

 

Vzhledem k tomu, že se snažím identifikovat negativní složky 

ovlivňující klima, budu bodovat negativní odpovědi (barevně odlišené) u 

otázek č. 2 – 11 tímto způsobem: za hodnocení spokojenosti „spíše 

nevyhovuje“ přidělím 1 bod za jedno procento odpovědí a za hodnocení 

spokojenosti „nevyhovuje“ přidělím 2 body za jedno procento odpovědí. 

Tento způsob umožní přehledné sledování negativních hodnocení všech 

nabídnutých možností a komparaci sledovaných typů mateřských škol.      

Odpovědi s největším počtem bodů jsou pro účel této bakalářské 

práce nejdůležitější, proto budu řadit výsledky otázek č. 2 – 11 sestupně za 

všechny kategorie dohromady, v komentáři se pak budu věnovat každé 

kategorii mateřských škol zvlášť. 

Odpovědi na otázky č. 12 - 15 jsou uváděny v počtech odpovědí a v 

procentech bez bodového hodnocení. 

 

velikost ŠJ =    například   1 - 2 zam.
počet dotazníků =              25

odpověď - dobré vztay počet odpovědí / % vyjádření = 12/48%     
hodnocení spokojenosti - vyhovuje    počet odpovědí / % vyjádření = 10/40% 
                     převážně vyhovuje                                                                         2/8%
                        spíše nevyhovuje                                                         0/0%
                                 nevyhovuje                                                         0/0%
odpověď - neutrální počet odpovědí / % vyjádření = 10/40%    
hodnocení spokojenosti - vyhovuje  počet odpovědí / % vyjádření =   5/20%   
                     převážně vyhovuje                                                      5/20%
                        spíše nevyhovuje                                                         0/0%
                                 nevyhovuje                                                         0/0%
odpověď - napjaté vztahy počet odpovědí / % vyjádření =   3/12%    
hodnocení spokojenosti - vyhovuje  počet odpovědí / % vyjádření =     0/0% 
                     převážně vyhovuje                                                          0/0% 
                        spíše nevyhovuje                                                         1/4%
                                 nevyhovuje                                                          2/8%
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Rozdělení ŠJ dle počtu zam.:
1 - 2 zaměstnanci 14 ŠJ 25 dotazníků
3 - 4 zaměstnanci 16 ŠJ 53 dotazníků
5 a více zam.   9 ŠJ 47 dotazníků
celkem 39 ŠJ 125 dotazníků

7. Analýza dat 

 

Otázka č. 1: Počet zaměstnanců školní jídelny včetně vedoucí ŠJ:  

 

 Tabulka č. 2 

                 

 

 

  

Graf č. 1 
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Bodové hodnocení otázek č. 2 – 11: 

Nejdříve uvádím přidělený počet bodů za odpovědi, které 

respondenti označili za spíše nevyhovující či nevyhovující v jednotlivých 

typech školních jídelen. Nejvíce bodů získali zaměstnanci středně velkých 

ŠJ (3 – 4 zam.). Negativní odpovědi uváděli ve všech otázkách a bodovým 

hodnocením téměř dvojnásobně převyšují bodové hodnocení zaměstnanců 

malých ŠJ (1 – 2 zam.).  

Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 
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HODNOCENÍ  ZAMĚSTANCŮ  ŠJ  (otázka č. 10) 120 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

odpovídající ohodnocení 19 / 76% 29 / 55% 26 / 55%
               vyhovuje 17 / 68% 23 / 44% 23 / 49%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 6 / 11% 3 / 6%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
nemohu posoudit 2 / 8% 10 / 19% 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 4 / 8% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 6 / 11% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
nedostatečné ohodnocení 4 / 16% 14 / 26% 21 / 45%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 3 / 12% 11 / 21% 15 / 32%
               nevyhovuje 1 / 4% 3 / 5% 6 / 13%

Jak vnímáte hodnocení práce zaměstnanců školní jídelny? 

   Tabulka č. 3 

 

  Graf č. 4 

 

Nejméně spokojeni s hodnocením jsou zaměstnanci velkých ŠJ. 

Zaměstnanci středně velkých ŠJ v 11 % uvádějí, že hodnocení nemohou 

posoudit a přesto jim tato skutečnost spíše nevyhovuje. Nejvíce jsou 
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spokojeni zaměstnanci malých ŠJ, odpovídající hodnocení uvedlo 76% 

zaměstnanců. 

Z odpovědí nelze konstatovat příčinu nespokojenosti. Není zřejmé, 

zda jsou respondenti nespokojeni s platovým ohodnocením v rámci 

nenárokových složek platu, nebo zda postrádají zpětnou vazbu na jejich 

výkon od vedoucího pracovníka. Jsou zavedeny hodnotící pohovory? Jsou si 

zaměstnanci vědomi, že jsou jejich výkony hodnoceny nejen z hlediska 

množství a kvality práce, ale i z hlediska přístupu k práci, pracovního a 

sociálního chování? 

Pokud ve škole působí vedoucí školní jídelny jako bezprostřední 

nadřízená zaměstnanců ŠJ, poskytuje denně zpětnou vazbu na výkon 

zaměstnanců ŠJ a provádí formální či neformální hodnocení.  

Z výsledků odpovědí na otázku č. 3: Jak hodnotíte styl řízení vedoucí 

ŠJ? (tabulka č. 9) vyplývá, že 24% respondentů z malých MŠ a 23% 

respondentů ze středně velkých MŠ považuje vedoucí ŠJ za 

administrativního pracovníka. Pokud je vedoucím pracovníkem, a přesto jí 

zaměstnanci za vedoucího pracovníka nepovažují, nemá jako vedoucí 

pracovník dostatečné kompetence. 

Je-li vedoucím pracovníkem ředitelka školy, provádí formální či 

neformální hodnocení sama. 
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SPOKOJENOST  S  ŘEŠENÍM   SPORŮ  (otázka č. 11) 105 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

ved. pracovník je řeší objektivně 15 / 60% 26 / 49% 20 / 43%
               vyhovuje 14 / 56% 14 / 26% 18 / 39%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 12 / 23% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
vedoucí pracovník nezasahuje 7 / 28% 20 / 38% 19 / 40%
               vyhovuje  3 / 12% 9 / 17% 0 / 0%
               převážně vyhovuje  4 / 16% 4 / 8% 10 / 21%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 5 / 9% 9 / 19%
               nevyhovuje 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%
dochází k protěžování 3 / 12% 7 / 13% 8 / 17%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 2 / 8% 4 / 7% 0 / 0%
               nevyhovuje 1 / 4% 3 / 6% 8 / 17%

Jak jste spokojeni s řešením případných sporů? 

Tabulka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejméně spokojeni jsou zaměstnanci velkých ŠJ s celkovým počtem 

53 bodů, dále zaměstnanci středně velkých ŠJ s celkovým počtem 36 bodů. 

Zaměstnanci malých ŠJ dosáhli 16 bodů. 
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Vzhledem k tomu, že vztahy ve školní jídelně uvedli respondenti 

v 93% jako uspokojivé, pouze 7% respondentů ze středně velkých ŠJ uvádí, 

že jim spíše nevyhovují neutrální vztahy (tabulka č. 12) a malé ŠJ mají 

pouze jednoho nebo dva zaměstnance, lze předpokládat, že jde o spory 

s ostatními zaměstnanci MŠ.   

Úspěšné řešení konfliktů vyžaduje taktní přístup vedoucího 

pracovníka. V průměru 14% zaměstnanců všech ŠJ uvádí, že dochází při 

řešení sporů k protěžování. Při řešení konfliktu je důležité, aby bylo 

dosaženo alespoň jedné vrstvy spokojenosti pro všechny aktéry konfliktu. 

Při nepříznivém výsledku by měl být účastník konfliktu spokojen alespoň se 

spravedlivým procesem, nebo s důstojnou rolí při řešení konfliktu. 

V případě, že se jeví konflikt jako nedůležitý, může přenechat vedoucí 

pracovník řešení na samotných aktérech konfliktu. V obou případech ale 

musí dbát na oboustrannou komunikaci a ověřit si správné pochopení jeho 

rozhodnutí.   

Odpovědi respondentů na tuto otázku nutí k zamyšlení, zda se 

zaměstnanci nepotýkají s jiným typem konfliktu, a to intrapersonálním. 

Pokud pociťuje problém jen jedna strana a nesdělí ho dostatečně zřetelně, 

nemusí ho druhá strana, případně i vedoucí pracovník, vyhodnotit jako 

konflikt, ale jako projev např. nerudnosti. Pak může první strana snadno 

nabýt dojmu, že není konflikt spravedlivě řešen. 
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MATERIÁLNÍ  PODMÍNKY  K  PRÁCI  (otázka č. 9) 40 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

moderní vybavení 9 / 36% 4 / 8% 33 / 70%
               vyhovuje 5 / 20% 4 / 8% 33 / 70%
               převážně vyhovuje 4 / 16% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
vybavení se průběžně obnovuje 12 / 48% 43 / 81% 14 / 30%
               vyhovuje 6 / 24% 19 / 36% 9 / 19%
               převážně vyhovuje 6 / 24% 23 / 43% 5 / 11%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
vybavení je zastaralé 4 / 16% 6 / 11% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 1 / 4% 2 / 4% 0 / 0%
               nevyhovuje 2 / 8% 4 / 7% 0 / 0%

Jak hodnotíte materiální podmínky k práci? 

 Tabulka č. 5 

 

  Graf č. 6 

 

Materiální podmínky k práci nevyhovují respondentům malých ŠJ a 

středně velkých ŠJ. Zastaralé vybavení může být jistě „trnem v oku“ pro 

zaměstnance, zvláště tehdy, pokud se v jiné školní jídelně zařízení 

modernizovalo. Je třeba zvážit, nakolik je ještě zařízení ekonomické, zda 
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nemá velkou spotřebu energie, nebo zda se často nehradí nákladné opravy, 

vše samozřejmě s ohledem na rozpočet školy. Nespokojenost zaměstnanců 

mohou rovněž způsobit fyzikální podmínky práce, např. zima, vlhkost 

vzduchu, osvětlení atd. 

Velké školy hospodaří s větším rozpočtem než malé školy, náklady 

na vybavení kuchyně však nejsou přímo úměrné počtu strávníků, pořízení 

např. kuchyňských spotřebičů bude představovat pro malou školu větší 

zátěž než pro velkou školu. Zde se jeví problém jako jednoznačně 

ekonomický.   

Pro zaměstnance malých i velkých ŠJ je materiální zabezpečení 

nejvýznamnějším negativem, který ovlivňuje jejich spokojenost (graf č. 16). 
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POCIT  INFORMOVANOSTI  (otázka č. 7) 31 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

informace jsou přístupné každému 23 / 92% 50 / 94% 39 / 83%
               vyhovuje 18 / 72% 38 / 72% 35 / 74%
               převážně vyhovuje 5 / 20% 12 / 22% 4 / 9%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
informovanost  při změnách vázne 2 / 8% 1 / 2% 8 / 17%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 1 / 4% 1 / 2% 8 / 17%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
informace nejsou k dispozici 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%

Jak hodnotíte informovanost o činnostech školy? 

 Tabulka č. 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

            Nejméně jsou s informovaností při změnách spokojeni zaměstnanci 

velkých ŠJ. O změny v činnosti mateřské školy, např. plánované výlety, 

návštěvy divadla apod. se zaměstnanci ŠJ mohou zajímat jak osobně, tak 

profesně. Ať už se jedná o půldenní nebo celodenní akci, změna se dotýká i 

stravování dětí. 
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            Dva zaměstnanci středně velkých MŠ uvádí, že informace nejsou 

k dispozici a že jim to nevyhovuje. Otázka zní, jaké informace jim chybí? 

Obrátili se na vedoucího pracovníka?  

            Doporučuji se zabývat touto otázkou v konkrétních podmínkách 

škol, zvolit nejvhodnější způsob přenosu informací. 

            Na klima školy pocit informovanosti nemá negativní vliv, ani jeden 

respondent neuvedl pocit informovanosti jako důvod k nespokojenosti (graf 

č. 16). 
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PODPORA  VLASTNÍ   INICIATIVY  (otázka č. 8) 29 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

vedení školy podporuje inovace 19 / 76% 29 / 55% 28 / 60%
               vyhovuje 17 / 68% 24 / 45% 26 / 56%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 5 / 10% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
vedení školy se inovacím brání 2 / 8% 14 / 26% 19 / 40%
               vyhovuje 0 / 0% 5 / 9% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 5 / 9% 11 / 23%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 4 / 8% 8 / 17%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
vedení školy se nevyjadřuje 4 / 16% 10 / 19% 0 / 0%
               vyhovuje 1 / 4% 1 / 2% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 3 / 12% 7 / 13% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

Jak hodnotíte podporu vlastní iniciativy? 

Tabulka č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf č. 8 

 

 

 

 

 

 

   

            Z výsledků nelze jednoznačně vyvodit, jak zaměstnanci projevují 

iniciativu a jaké inovace by chtěli prosadit, ale z jejich pracovního zařazení 

můžeme předpokládat, že se jedná o přípravu pokrmů. Nabízí se celá řada 

možností, např. podílet se na sestavě jídelního lístku, na výběru potravin, 
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vařit podle vlastních receptů atd. Možnost realizovat se vlastními nápady 

může být silnou motivací a může přinášet zaměstnancům pocit uspokojení.  

Na druhou stranu, v průměru 16% respondentů všech typů MŠ 

uvádí, že vedení školy se inovacím brání a že jsou s tímto stavem spokojeni. 

Nelze z výsledků odvodit, zda je to projev např. pohodlnosti, nebo lítosti 

z likvidace nedotčeného jídla.  

            Podpora vlastní iniciativy má jen minimální podíl na nespokojenosti 

zaměstnanců, a sice 2% u zaměstnanců středně velkých škol (graf č. 16).  
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VZTAHY  S  PROVOZNÍMI  ZAMĚSTNANCI  (otázka č. 5) 14 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

převládají dobré vztahy 23 / 92% 31 / 59% 23 / 49%
               vyhovuje 19 / 76% 24 / 45% 21 / 45%
               převážně vyhovuje 4 / 16% 7 / 14% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
neutrální, každý si hledí své práce 2 / 8% 16 / 30% 24 / 51%
               vyhovuje 2 / 8% 7 / 14% 7 / 15%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 8 / 15% 17 / 36%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 1 / 1% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
převážně napjaté vztahy 0% 6 / 11% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 5 / 9% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%

Jak hodnotíte vztahy s provozními zaměstnanci (uklízečky, školnice)? 

Tabulka č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vztahy, které mezi zaměstnanci vznikají, mohou mít širokou škálu 

kvality, je velice nepravděpodobné, že budou mít všichni zaměstnanci dobré 
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vzájemné vztahy. Ale i přes napjaté osobní vztahy, profesní vztahy – 

spolupráce by měla být na takové úrovni, aby zadané úkoly byly 

vykonávány v odpovídající kvalitě.  

            Při vytváření zdravých pracovních vztahů není možné v krátké době 

změnit postoj zaměstnanců ve smyslu emocionálního cítění, ale vedoucí 

pracovník musí dbát především na dodržování zásad slušného chování. Na 

vzájemný respekt, toleranci a zdvořilost při komunikaci.  

            Zajímavé je zjištění, že vztahy mezi zaměstnanci spíše nevyhovují 

nebo zcela nevyhovují pouze zaměstnancům středně velkých ŠJ, přesto 

v negativních vlivech na spokojenost uvádí jako hlavní důvod 

nespokojenosti vztahy mezi zaměstnanci i 8% zaměstnanců malých ŠJ. 

            Výsledky dotazníkového šetření poukazují na to, že negativní vliv na 

spokojenost zaměstnanců malých ŠJ (graf č. 16) má z 8% také hodnocení, 

pocit protěžování a pocit nerovnocennosti. Pokud se respondenti necítí 

ohodnocenými a rovnocennými zaměstnanci, tak má tato skutečnost vliv i 

na vzájemné vztahy.   
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STYL  ŘÍZENÍ   VEDOUCÍ/HO  ŠJ  (otázka č. 3) 14 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

obousměrná komunikace 19 / 76% 41 / 77% 47 / 100%
               vyhovuje 17 / 68% 31 / 58% 46 / 98%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 10 / 19% 1 / 2%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
direktivní styl řízení 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
je spíše administrativní pracovník 6 / 24% 12 / 23% 0  / 0%
               vyhovuje 3 / 12% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 3 / 12% 6 / 11% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 5 / 10% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%

Jak hodnotíte styl řízení vedoucí/ho školní jídelny? 

Tabulka č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 10 

 

 

 

 

           

 

 

           

          V mateřských školách s jedním až dvěma zaměstnanci ŠJ zcela jistě 

nebude vytvořena pracovní pozice vedoucí ŠJ.      
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          V dotazníku jsem se netázala, zda vedoucí školní jídelny pobírá 

příplatek za vedení a má v popisu pracovních činností vedení práce 

zaměstnanců školní jídelny či nikoliv. Proto nelze vyhodnotit, zda 

v mateřských školách s 3 – 4 zaměstnanci školní jídelny skutečně není 

vedoucím pracovníkem, nebo zda jí pouze zaměstnanci za vedoucí 

nepovažují. 

          Při hodnocení stylu řízení ředitelky školy však 5,5% respondentů 

středně velkých ŠJ projevilo nespokojenost (odpověď – spíše nevyhovuje), 

protože školní jídelnu řídí vedoucí školní jídelny. 

          Otázkou, do jaké míry by postavení vedoucí ŠJ jako článku středního 

managementu přispělo ke zlepšení klimatu, je vhodné se zabývat 

v konkrétních podmínkách školy.  
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STYL  ŘÍZENÍ  ŘEDITELE / ŘEDITELKY  ŠKOLY  (otázka č. 4) 12,5 bodu

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

obousměrná komunikace 21 / 84% 44 / 83% 33 / 70%
               vyhovuje 21 / 84% 29 / 55% 31 / 66%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 15 / 28% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
direktivní styl řízení 1 / 4% 3 / 6% 2 / 4%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 0 / 0% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 2 / 3% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%
nemohu  posoudit, ŠJ  řídí ved.ŠJ 3 / 12% 6 / 11% 12 / 26%
               vyhovuje 1 / 4% 0 / 0% 8 / 17%
               převážně vyhovuje 2 / 8% 3 / 5,5% 4 / 9%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 3 / 5,5% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

Jak hodnotíte styl řízení ředitele/ředitelky školy? 

Tabulka č. 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11  

 

 

 

 

 

 

 

             

Se stylem řízení ředitele školy nejsou spokojeni tři zaměstnanci 

středně velkých ŠJ z důvodu direktivního stylu řízení, přičemž dvěma to 

spíše nevyhovuje a jednomu nevyhovuje. Třem respondentům stejného typu 

ŠJ spíše nevyhovuje, že školní jídelnu řídí vedoucí ŠJ.    
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 Direktivní styl řízení uvádí také jeden zaměstnanec malé ŠJ a dva 

zaměstnanci velké ŠJ. Těmto třem respondentům tato skutečnost převážně 

vyhovuje. 

            Z odpovědí: styl řízení ředitele školy nemohu posoudit, ŠJ řídí ved. 

ŠJ – spíše nevyhovuje, vyplývají otázky. Nevyhovuje respondentům styl 

řízení vedoucí ŠJ? Odpověď zní ne, protože v otázce č. 3 (tabulka č. 9) 

uvádí zaměstnanci středně velkých ŠJ spokojenost se stylem řízení vedoucí 

ŠJ (s výjimkou odpovědí, kdy je vedoucí ŠJ pouze administrativní 

zaměstnanec). Očekávají zaměstnanci ŠJ větší vliv ředitele školy na řízení 

ŠJ nebo např. na hodnocení? Pro respondenty ze středně velkých ŠJ má 

největší vliv na nespokojenost (graf č. 16) skutečnost, že se necítí 

rovnocennými zaměstnanci. Pokud ředitel řídí a hodnotí pedagogy a 

uklízečky, tak se kladné hodnocení a pochvala projeví na jejich emocích, je 

to uznání za podaný výkon. V případě, že řízení a především hodnocení 

zaměstnanců ŠJ provádí pouze vedoucí ŠJ, mohou to chápat tím způsobem, 

že jejich práce není považována za důležitou a necítí se součástí týmu MŠ 

vedeného ředitelem školy (graf č. 14).   

 Styl řízení vedoucího pracovníka má pětiprocentní vliv na 

nespokojenost zaměstnanců středně velkých ŠJ (tři zaměstnanci) a 

čtyřprocentní vliv na nespokojenost zaměstnanců malých ŠJ (jeden 

zaměstnanec), ačkoliv to v této otázce neuvedl (graf č. 10, 11). 
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VZTAHY  S  PEDAGOGICKÝMI   ZAM.   (otázka č. 6)               12 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

převládají dobré vztahy 24 / 96% 41 / 77% 18 / 38%
               vyhovuje 18 / 72% 26 / 49% 11 / 23%
               převážně vyhovuje 6 / 24% 15 / 28% 7 / 15%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
neutrální, každý si hledí své práce 0 / 0% 9 / 17% 29 / 62%
               vyhovuje 0 / 0% 4 / 7% 11 / 23%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 3 / 6% 18 / 39%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
převážně napjaté vztahy 1 / 4% 3 / 6% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 2 / 4% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%

Jak hodnotíte vztahy s pedagogickými zaměstnanci? 

Tabulka č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12 
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Výsledek této dotazníkové položky je obdobný, jako u vztahů 

s provozními zaměstnanci. Je možné, že vztahy jsou poněkud odlišné 

vzhledem k rozdílnostem, které jsou dané (jiná pracovní doba, vzdělání, 

lepší platové podmínky, delší dovolená, možná i způsob jednání a 

vyjadřování může působit na některé zaměstnance nepříjemně). Je potřeba 

dbát na to, aby komunikace byla funkční a vystupování zdvořilé. 
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VZTAHY   VE   ŠKOLNÍ   JÍDELNĚ  (otázka č. 2) 7 bodů

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

převládají dobré vztahy 22 / 88% 48 / 91% 43 / 91%
               vyhovuje 21 / 84% 32 /  61% 41 / 87%
               převážně vyhovuje 1 / 4% 16 / 30% 2 / 4%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
neutrální, každý si hledí své práce 3 / 12% 5 / 9% 4 / 9%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 3 / 12% 1 / 2% 4 / 9%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 4 / 7% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
převážně napjaté vztahy 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               převážně vyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               spíše nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
               nevyhovuje 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

Jak hodnotíte vztahy ve školní jídelně? 

Tabulka č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska klimatu na pracovišti hodnotím odpovědi u této otázky 

jako vyhovující, pouze čtyřem respondentům spíše nevyhovují neutrální 

vztahy. Náprava na ideální stav ale není v možnostech ředitelky školy, jako 

spíše v zaměstnancích samotných. 
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HODNOCENÍ  KOLEKTIVU  JAKO  PRAC.  TÝMU  (otázka č. 12)

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

všichni vzájemně spolupracují 21 / 84% 32 / 60% 18 / 38%
nejsme jeden tým, nevadí mi to 2 / 8% 11 / 21% 17 / 36%
nejsme jeden tým, vadí mi  to 2 / 8% 10 / 19% 12 / 26%

Následuje hodnocení odpovědí na otázky, na které respondenti 

odpovídali pouze jednou (otázky č. 12 – 15). Odpovědi nejsou bodovány, 

jsou vyjádřeny pouze počtem odpovědí a procenty. 

 

Jak hodnotíte kolektiv všech zaměstnanců jako pracovní tým v jedné 
škole? 

Tabulka č. 13 

 

 Graf č. 14 

 

S týmovou spoluprací jsou nejméně spokojeni zaměstnanci velkých 

ŠJ (26%). Dalších 36% zaměstnanců nevnímá kolektiv zaměstnanců jako 

jeden pracovní tým, ale nevadí jim to. Celkem 62 procent zaměstnanců 

velkých ŠJ se necítí součástí jednoho pracovního týmu mateřské školy.  
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Pět a více zaměstnanců již tvoří natolik velkou skupinu pracovníků, 

která si vytvoří své vlastní klima na pracovišti kuchyně a nemusí cítit 

potřebu být členem týmu kolektivu mateřské školy, ačkoliv 26% uvádí 

opak. Dále z bodového hodnocení (graf č. 3) vyplývá, že zaměstnanci 

negativně hodnotí systém toku informací. Jsou to ale právě včasné 

informace a vzájemná komunikace, která zajistí klidný průběh operativních 

změn a dodá zaměstnancům pocit týmové spolupráce.  

ŠJ s počtem zaměstnanců 3 – 4 uvádí devatenáctiprocentní 

nespokojenost s kolektivem jako pracovním týmem a zaměstnanci malých 

ŠJ osmiprocentní nespokojenost. Ta nespočívá v nedostatku včasných 

informací, přesto se odehrává především v komunikační rovině. Stejně jako 

ve velkých školních jídelnách totiž mají zaměstnanci ŠJ pocit 

nerovnocennosti a pociťují protěžování jednotlivců (tabulka č. 15). 

Malé mateřské školy (1 – 2 zam. ŠJ) jsou školy s malým kolektivem 

zaměstnanců, kde lze předpokládat častější vzájemnou komunikaci a snazší 

koordinaci práce všech zaměstnanců. Nespokojeni jsou pouze dva 

zaměstnanci ŠJ, další dva zaměstnanci rovněž nehodnotí kolektiv jako tým, 

ale nevadí jim to. 
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ÚČAST  NA  SPOLEČNÝCH  SETKÁNÍCH  (otázka č. 13)

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

účastním se vždy a ráda 18 / 72% 32 / 60% 14 / 30%
účastním se, je to povinnost 4 / 16% 17 / 32% 12 / 26%
účastním se  jen výjimečně 3 / 12% 4 / 8% 21 / 44%

Účastníte se setkávání zaměstnanců např. o Vánocích, při oslavách 

jubileí atd.? 

Tabulka č. 14 

 

 Graf č. 15 

 

Neúčast na společných setkáních neznamená, že se tato skutečnost 

negativně projeví v klimatu školy. Zaměstnanci velkých ŠJ hodnotili klima 

školy jako velmi dobré, přesto se 44% respondentů společných setkání 

neúčastní. Otázkou je, nakolik je absence zaměstnanců ŠJ při setkáních 

příjemná či nepříjemná ostatním zaměstnancům školy.  

Z dalších odpovědí vyplývá, že v průměru téměř čtvrtina 

respondentů se účastní společných mimopracovních setkání z povinnosti. To 

vypovídá o nezájmu těchto zaměstnanců pozitivně ovlivňovat lidské vztahy 

s ostatními zaměstnanci školy. 
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NEGATIVNÍ  VLIVY  NA  SPOKOJENOST  (otázka č. 14)

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

vztahy mezi zaměstnanci 2 / 8% 7 / 13% 0 / 0%
styl řízení vedoucího pracovníka 1 / 4% 3 / 5% 0 / 0%
řešení sporů 1 / 4% 4 / 8% 5 / 11%
protěžování jednotlivců 2 / 8% 11 / 21% 7 / 15%
necítím se rovnocenným zaměst. 2 / 8% 12 / 22% 7 / 15%
ohodnocení vlastní práce 2 / 8% 4 / 8% 0 / 0%
pocit informovanosti 0 / 0% 0 /  0% 0 / 0%
materiální zabezpečení  8 / 32% 4 / 8% 9 / 19%
podpora vlastní iniciativy 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%
jiné (vždy odpovězeno žádné) 7 / 28% 7 / 13% 19 / 40%

Co nejvíce negativně ovlivňuje Vaší pracovní spokojenost? 

Tabulka č. 15 

 

Graf č. 16 

 

Nejčastěji jsou nespokojeni zaměstnanci malých ŠJ s materiálním 

zabezpečením, zaměstnanci středně velkých ŠJ se nejčastěji necítí 

rovnocennými zaměstnanci a pociťují v zaměstnání protěžování jednotlivců. 

Zaměstnanci velkých ŠJ uvedli jako hlavní důvody nespokojenosti 

materiální zabezpečení, pocit nerovnocennosti a protěžování.  
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Rozdělení negativních vlivů na spokojenost dle počtu zaměstnanců ŠJ: 

Graf č. 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci velkých ŠJ při odpovědích na otázky 2 – 11 (graf č. 3) 

nejhůře hodnotili hodnocení zaměstnanců, 45% zaměstnanců uvedlo 

hodnocení jako nedostatečné (tabulka č. 3), nemá však vůbec žádný vliv na 

jejich nespokojenost. Negativní vliv na jejich spokojenost má materiální 

zabezpečení, což se v bodovém hodnocení otázky neprojevilo. Druhá 

nejhůře hodnocená otázka byla spokojenost s řešením sporů, což se promítlo 

i v označení negativních vlivů na spokojenost, spolu s pocitem protěžování 

jednotlivců a pocitem nerovnocennosti. 

Odpovědi v otázce hodnocení zaměstnanců jsou pochopitelné, platy 

provozních zaměstnanců nejsou vysoké, ale zaměstnanci vědí, že to jiné 

nebude, a proto se tím zřejmě dále nezabývají a neuvádí to jako důvod k 

nespokojenosti. 60% respondentů velkých ŠJ negativně ovlivňuje materiální 

zabezpečení, pocit nerovnocennosti, pocit protěžování jednotlivců a řešení 

sporů (graf č. 16), na vnímání klimatu v MŠ to však nemá významný vliv, 

protože 60% respondentů také uvedlo, že klima v MŠ vnímají spíše dobré. 

Za hlavní příčinu tohoto hodnocení považuji nedostatečnou komunikaci 

mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnanci ŠJ. Doporučuji vedoucím 

pracovníkům věnovat právě komunikaci zvýšenou pozornost, ať už jsou 
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v roli komunikátora nebo komunikanta, ověřovat, zda byl obsah správně 

pochopen, dbát na zpětnou vazbu.  

 

 

Graf č. 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaměstnanci středně velkých ŠJ při odpovědích na otázky 2 – 11 

(graf č. 3) nejhůře hodnotili hodnocení zaměstnanců a řešení sporů, ale 

negativní vliv na jejich spokojenost má pocit nerovnocennosti a protěžování 

jednotlivců, na třetím místě jsou pak vztahy mezi zaměstnanci. Vzhledem 

k tomu, že styl řízení nemá významný vliv na jejich nespokojenost a řešení 

sporů se dělí o čtvrté až šesté místo, je tento výsledek důkazem, že 

v kolektivech zaměstnanců mateřských škol existuje hierarchie v postavení 

zaměstnanců. To ovšem neznamená, že by se měli cítit nerovnocennými 

zaměstnanci a považovat tuto skutečnost za protěžování. 

 Zde hraje důležitou roli komunikace vedoucího pracovníka se 

zaměstnanci ŠJ. 
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Graf č. 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci malých ŠJ odpovídali shodně při otázce materiálního 

zabezpečení. Nejméně jim vyhovuje zastaralé vybavení (graf č. 6) a 

materiální zabezpečení má také největší podíl na jejich nespokojenosti. 

Problém je jednoznačné ekonomický, malé MŠ disponují nižším 

rozpočtem než větší školy, přestože náklady na zařízení nebo vybavení 

kuchyně se výrazně neliší. 

 Hodnocení zaměstnanců označili respondenti jako nedostatečné 

v 16% odpovědí a má negativní vliv na jejich spokojenost spolu s pocitem 

protěžování, pocitem nerovnocennosti a stejnou měrou také na vztahy mezi 

zaměstnanci.  

V otázkách vztahů mezi pedagogickými, provozními zaměstnanci a 

zaměstnanci ŠJ uvedli respondenti vždy vyhovující hodnocení, 

osmiprocentní vliv na jejich nespokojenost se proto týká vzájemných vztahů 

pouze mezi jednotlivci a ne skupinami zaměstnanců.  

Při volné otázce s možností vlastní odpovědi uvedli všichni 

respondenti vždy žádné negativní vlivy na spokojenost. 
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Rozdělení žádných negativních vlivů na spokojenost dle počtu 

zaměstnanců ŠJ: 

Graf č. 20 

 

 

 

 

 

Nejspokojenějšími zaměstnanci jsou zaměstnanci velkých ŠJ. Žádný 

negativní vliv na jejich spokojenost uvedlo 40%, to samé množství 

respondentů také označilo klima v MŠ z jejich pohledu jako dobré (graf č. 

23). 

Zaměstnanci malých ŠJ neuvedli žádné negativní vlivy na 

spokojenost v 28% odpovědí, ale klima hodnotí lépe než zaměstnanci 

velkých ŠJ, a sice 64% respondentů uvedlo klima v MŠ jako dobré (graf č. 

21).  
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HODNOCENÍ  KLIMATU  V  MŠ  Z  POHLEDU  ZAM.  ŠJ  (otázka č. 15)

1 - 2 zam. 3 - 4 zam. 5 a více zam.
25 dotazníků 53 dotazníků 47 dotazníků

DOBRÉ 16 / 64% 13 / 24% 19 / 40%
SPÍŠE  DOBRÉ  9 / 36% 35 / 66% 28 / 60%
SPÍŠE  HORŠÍ 0 / 0% 4 / 8% 0 / 0%
ŠPATNÉ 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0%

Celkové klima v mateřské škole je z Vašeho pohledu: 

Tabulka č. 16 

 

Graf č. 21          Graf č. 22 

    

        Graf č. 23 
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Nejlépe vnímají klima v mateřské škole zaměstnanci malých ŠJ, a 

sice 64% jako dobré a 36% jako spíše dobré klima. Tento typ mateřské 

školy tvoří tak malý kolektiv, že ani nemůžeme hovořit o klimatu, spíše o 

vztazích několika lidí. 

 Zaměstnanci velkých ŠJ uvádějí dobré klima v 40% a spíše dobré v 

60% odpovědí. Tyto MŠ mají početnější pracovní skupiny, které si vytváří 

klima na svých pracovištích. Zaměstnanci ŠJ v dotazníku uvedli, že jim 

vztahy ve školní jídelně vyhovují, nebo převážně vyhovují a klima v celé 

mateřské škole vnímají jako dobré.  

Nejhůře vnímají klima v mateřské škole zaměstnanci středně 

velkých ŠJ. Respondenti uvádějí dobré klima v 24% odpovědí, spíše dobré 

v 66%, spíše horší v 8% a špatné v 2% odpovědí. To může být ovlivněno 

různými aspekty, ať už aktuálním problémem na pracovišti, osobnostní 

charakteristikou pracovníků, příchodem nového zaměstnance apod.  
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8. Ověření předpokladů 
 

1. Zaměstnanci sledovaných třech typů ŠJ vnímají klima 

v mateřské škole odlišně. 

 

První předpoklad se nepotvrdil.  

 

 Zaměstnanci ŠJ středně velkých MŠ hodnotí klima v mateřské škole 

nejhůře ze všech tří sledovaných typů MŠ, nebyla však zjištěna žádná 

souvislost mezi počtem zaměstnanců a vnímáním kvality klimatu.  

 

 

 

2. Negativní vlivy na spokojenost jsou rozdílné v závislosti na 

počtu zaměstnanců školní jídelny. 

 

Druhý předpoklad se potvrdil částečně.  

   

 Na zaměstnance velkých ŠJ má negativní vliv na spokojenost 

materiální zabezpečení (19% respondentů), ačkoliv u otázky č. 9: „Jak 

hodnotíte materiální podmínky k práci“ uvedli, že je kuchyně i zázemí pro 

zaměstnance moderně vybavená (70% respondentů), nebo průběžně se 

obnovuje (30% respondentů), a že jim tento stav vyhovuje. V otázce 

negativních vlivů na spokojenost jsem do materiálního zabezpečení zařadila 

i příklad fyzikálního faktoru – zima na pracovišti. Lze proto vycházet 

z toho, že příčina nespokojenosti s materiálním zabezpečením spočívá ve 

fyzikálních podmínkách práce, v prostorovém řešení pracoviště, případně v 

estetických požadavcích respondentů. 

 Zaměstnanci středně velkých ŠJ uvedli pocit nerovnocennosti 

zaměstnanců (22% respondentů) a protěžování jednotlivců (21% 

respondentů). 
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 Nejčastěji má negativní vliv na spokojenost zaměstnanců malých 

školních jídelen materiální zabezpečení (32% respondentů). Stejně jako 

zaměstnanci velkých ŠJ však uvedli v otázce č. 9 převážně vyhovující 

vybavení kuchyně, pouze 12 % respondentů nevyhovuje zastaralé vybavení. 

Negativní vliv na spokojenost zaměstnanců mají vliv i fyzikální podmínky 

práce. 

 

3. Komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci ŠJ je 

zásadní příčinou nespokojenosti s klimatem školy.  

 

Třetí předpoklad se potvrdil. 

 

 Materiální zabezpečení jako nejčastější důvod nespokojenosti 

zaměstnanců pramení z větší části z fyzikálních podmínek, z prostorového 

řešení pracoviště, či z estetických požadavků. Zaměstnanci ŠJ by si měli být 

vědomi, že pokud se potýkají s problémem, musí se s ním obrátit na 

vedoucího pracovníka. Komunikace musí být obousměrná a je v zájmu 

vedoucího pracovníka podporovat komunikaci jak v sestupné, tak i ve 

vzestupné linii.  

 Pocit nerovnocennosti zaměstnanců a pocit protěžování jednotlivců, 

jsou rovněž problémy, které se odehrávají výhradně v komunikační rovině. 

Způsob řešení spočívá v kvalitnější komunikaci, vedoucí pracovník jako 

manažer musí rozkrýt případné komunikační bariéry a umožnit správné 

pochopení informací.  
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9. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké klima panuje 

v mateřských školách z pohledu zaměstnanců školních jídelen ve 

Středočeském kraji, a zda vnímání klimatu ovlivňuje počet zaměstnanců ve 

školních jídelnách.  

Dalším cílem bylo definovat faktory, které působí negativně na 

pracovní spokojenost a porovnat jejich vliv na zaměstnance třech typů 

školních jídelen.  

Třetím cílem bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje vnímání klimatu 

v mateřské škole komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci ŠJ. 

Tyto cíle jsem splnila a při vyhodnocování výsledků dotazníkového 

šetření jsem dospěla k zajímavým zjištěním.  

Z výsledků mého dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci 

školních jídelen jsou nejčastěji nespokojeni s hodnocením zaměstnanců, ale 

tato skutečnost nemá významný vliv na jejich spokojenost. Dále 11% 

respondentů uvedlo, že jim spíše nevyhovuje to, že hodnocení pracovníků 

nemohou posoudit. Zřejmě jde o osobní charakteristiku respondentů. 

K posouzení, zda jsou nebo nejsou dostatečně hodnoceni, potřebují 

pravděpodobně informace o hodnocení ostatních zaměstnanců. 

Druhá nejhůře bodovaná otázka byla spokojenost s řešením sporů. 

Respondentům nejčastěji nevyhovuje skutečnost, že dochází k protěžování 

jednotlivců, nebo že vedoucí pracovník nezasahuje, přesto v celkovém 

hodnocení negativních vlivů nemá významný vliv na jejich nespokojenost. 

Vztahy mezi všemi skupinami zaměstnanců jim převážně vyhovují a nemají 

také téměř žádný vliv na jejich nespokojenost. Z toho vyplývá, že se 

doposud nejednalo o sporech, spíše o vyjádření odlišných názorů, protože 

neřešené spory by měly negativní dopad na vztahy mezi zaměstnanci nebo 

na hodnocení stylu řízení vedoucího pracovníka, který většina respondentů 

hodnotila kladně.  

Jako významné negativní vlivy na spokojenost označili respondenti 

pocit nerovnocennosti a protěžování, který nevzniká při řešení sporů, ale při 
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hodnocení zaměstnanců. Nedostatečná zpětná vazba na pracovní výkon 

může být pro zaměstnance frustrující a demotivující. 

Podpora vlastní iniciativy a pocit informovanosti nemá negativní 

vliv na spokojenost respondentů malých ŠJ.  

 

Ze závěrů své bakalářské práce bych managementu mateřských škol 

doporučila: 

 

Otázka hodnocení zaměstnanců 

 Chvalte často zaměstnance za kvalitně odvedenou práci.   

 Oceňujte osobní iniciativu zaměstnanců, byť byste k ní nedala 

souhlas. 

Otázka materiálního zabezpečení 

 Pokud nefiguruje vedoucí ŠJ jako vedoucí pracovník a článek 

středního managementu, komunikujte pravidelně se zaměstnanci ŠJ 

o jejich přáních a potřebách.  

Otázka řešení sporů, pocitů protěžování a nerovnocennosti 

 Při řešení sporů přizpůsobte komunikaci naturelu a osobnosti 

účastníků komunikace, vždy si zpětnou vazbou ověřte správnost 

pochopení informací. 

 Podporujte pozitivní klima školy a vzájemnou spolupráci, dejte 

najevo, že všichni zaměstnanci jsou potřební k zajištění chodu 

mateřské školy. 

Na závěr bych ráda uvedla některá zjištění, která jsem si uvědomila až 

v průběhu zpracování výzkumné části této závěrečné bakalářské práce. 

Dopustila jsem se chyb, které již nebylo možné napravit.  
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Změnila bych znění dotazníku, tázala bych se vedoucích školních 

jídelen na jejich manažerské postavení v mateřské škole. Zda figurují jako 

bezprostřední nadřízení zaměstnanců ŠJ či nikoli. 

Dále bych přidala k některým otázkám možnost volného vyjádření, např. 

k otázce hodnocení, nebo k podpoře vlastní iniciativy, aby byly odpovědi 

lépe specifikovány.   
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – dotazník 

 

1. Počet zaměstnanců školní jídelny včetně vedoucí ŠJ:  

 1 – 2    3 – 4         5 a více 

2. Jak hodnotíte vztahy ve školní jídelně?     

 převládají dobré vztahy a vzájemná spolupráce 

 neutrální, každý si hledí své práce 

 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení: vyhovuje  převážně mi vyhovuje spíše mi nevyhovuje    

nevyhovuje     

3. Jak hodnotíte styl řízení vedoucí/ho školní jídelny?    

 obousměrná komunikace se zaměstnanci, mám možnost vyjádřit 
svůj názor 

 direktivní styl řízení, nemám možnost vyjádřit svůj názor                     

 je spíše administrativní pracovník, vedoucí pracovník je ředitel/ka 
školy 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje 

4. Jak hodnotíte styl řízení ředitele/ředitelky školy?  

  obousměrná komunikace se zaměstnanci, mám možnost vyjádřit 
svůj názor 

    direktivní styl řízení, nemám možnost vyjádřit svůj názor                     

 nemohu posoudit, školní jídelnu řídí vedoucí školní jídelny 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje 
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5. Jak hodnotíte vztahy s provozními zaměstnanci (uklízečky, 

školnice)? 

 převážně dobré vztahy 

 neutrální, každý si hledí své práce 

 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje      

6. Jak hodnotíte vztahy s pedagogickými zaměstnanci? 

 převážně dobré vztahy 

 neutrální, každý si hledí své práce 

 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje          

7. Jak hodnotíte informovanost o činnostech školy?  

 informace jsou přístupné každému zaměstnanci školy (nástěnky, 
porady) 

 vázne informovanost při operativních změnách 

 informace nejsou k dispozici 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje   

8. Jak hodnotíte podporu vlastní iniciativy?   

       vedení školy podporuje inovace ve stravování  

   upřednostňuje tradiční výběr a způsob přípravy pokrmů, inovacím 
se brání 

  vedení školy se nevyjadřuje k inovacím 

Hodnocení:   vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje        
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9. Jak hodnotíte materiální podmínky k práci? 

 škola má moderně vybavenou kuchyň i zázemí pro zaměstnance 
školní jídelny  

 průběžně se vybavení ŠJ obnovuje 

 vybavení školní jídelny je zastaralé 

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje  

10.    Jak vnímáte ohodnocení práce zaměstnanců školní jídelny?  

 odpovídající ohodnocení, nechybí pochvala za dobře odvedenou  
práci 

 nemohu posoudit 

 nedostatečné ohodnocení, častější kritika než pochvala  

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje  

11.   Jak jste spokojeni s řešením případných sporů? 

 spory jsou vedoucím pracovníkem řešeny objektivně 

 spory si zaměstnanci řeší sami, vedení školy nezasahuje  

 dochází k protěžování jednotlivců nebo skupin  

Hodnocení:    vyhovuje    převážně mi vyhovuje     spíše mi 

nevyhovuje     nevyhovuje 

12.   Jak hodnotíte kolektiv všech zaměstnanců jako pracovní tým 

v jedné škole? 

 jednotlivé skupiny zaměstnanců vzájemně spolupracují a tvoří 
tým  

 necítím se jako součást jednoho pracovního týmu, nevadí mi to  

 necítím se jako součást jednoho pracovního týmu, vadí mi to 
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13.   Účastníte se setkávání zaměstnanců např. o Vánocích, při 

oslavách jubileí atd.? 

 účastním se  rád/a 

 účastním se, je to spíše povinnost 

 účastním se jen výjimečně  

14. Co nejvíce negativně ovlivňuje Vaší pracovní spokojenost? 

 vztahy mezi zaměstnanci 

 styl řízení vedoucího pracovníka (organizace práce, kontrola, 
vzájemná   

    komunikace)  

 řešení sporů mezi zaměstnanci  

 protěžování jednotlivců nebo skupin 

 necítím se rovnocenným zaměstnancem, moje práce není 
považována za důležitou 

 ohodnocení vlastní práce 

 pocit neinformovanosti 

 materiální zabezpečení (např.zima na pracovišti,poruchovost 
strojů,nedostatečné      

    zázemí..) 

 nemám možnost projevit při práci vlastní iniciativu a kreativitu 

 jiné důvody: 
…………………………………………………………………….. 

 

15. Celkové  klima v mateřské škole je z Vašeho pohledu:  

 dobré            spíše dobré              spíše horší             špatné 
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Příloha č. 2 – průvodní dopis 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 
 

jmenuji se Zdeňka Svobodová, pracuji jako vedoucí školní jídelny 

v MŠ 28. října 55 v Příbrami a studuji na Karlově univerzitě obor školský 

management. Tématem mé závěrečné bakalářské práce je hodnocení 

klimatu MŠ z pohledu zaměstnanců školních jídelen v mateřských školách 

Středočeského kraje. 

Dovoluji si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku všemi 

zaměstnanci Vaší školní jídelny a v přiložené obálce mi je prosím pošlete 

zpět. Jedná se o anonymní průzkum a výsledky budou zpracovány 

hromadně pro účely mé závěrečné práce.  

V dotazníku je 15 otázek, 2. – 11. otázka se skládá ze dvou částí. 

V první části si ze tří možností vyberete jednu, která nejvíce odpovídá  

skutečnosti a v druhé části ohodnotíte, jak jste s tímto stavem spokojen/a  

tím způsobem, že do prázdného čtverečku před nabízenou možností napíšete 

křížek. Na ostatní otázky odpovíte vždy jen jednou. 

Jakékoliv případné dotazy Vám ráda zodpovím, moje e-mailová 

adresa je: zdenkamarvanova@seznam.cz.  

Předem Vám velice děkuji za spolupráci, ráda bych Vás ještě 

požádala o zaslání vyplněných dotazníků zpět na moji adresu nejpozději do 

16. 12. 2013. Obálku se zpáteční adresou a poštovní známkou jsem přiložila 

k dotazníkům. 

 

 
Přeji hezký den. 
 
 
Zdeňka Svobodová 
V Příbrami dne 2. 12. 2013 
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MŠ – mateřská škola 

ŠJ – školní jídelna 

zam. - zaměstnanci 


