
  

Přílohy: 

 

Příloha A: Tři nepoužívanější a tři nejefektivnější vzdělávací a rozvojové metody v 

organizacích 

(CIPD, 2014, s. 8-9) 

 

 

  



  

Příloha B: Kontrolní list pracoviště pro pozici crew trenér 

 

 



  

Příloha C: Popis pracovní pozice crew trenéra 

 

  



  

Příloha D: Popis pracovní floor manažera 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha E: Anketa společnosti McDonald's ČR a SR pro zaměstnance na 

nemanažerských pozicích 

 

 

 



  

Příloha F: Anketa společnosti McDonald's ČR a SR pro manažery v restauracích 

 



  

Příloha G: Vzor pracovního hodnocení pro manažery na pozici floor manažera a  

II. asistenta 

 



  

 



  

 



  

 



  

  

  



  

Příloha H: Vzor plánu rozvoje kariéry (dodatek k pracovnímu hodnocení) 

 

 



  

  

  



  

Příloha I: Ukázka hodnocení účastníka kurzu SMC zasílaná tréninkovým oddělením 

 

 

  



  

Příloha J: Ukázka hodnocení účastníka kurzu FMC zasílaná tréninkovým oddělením 

 

 



  

Příloha K: Ukázka vyplněného hodnocení z kurzu FMC 

 

 



  

      Příloha L: Ukázka vyplněného hodnocení z kurzu SMC 

  



  



  

  



  

 

Příloha M: Agenda kurzu FMC 

 

  



  

Příloha N: Agenda kurzu SMC 

 

  



  

Příloha O: Anketa vedoucích restaurací 

(přepis je autentický, jazyk použitý stejný, jako používaly respondenti) 

 

Otázky: 

1. Jaký je podle tebe největší přínos kurzu FMC? 

2. Jak podle tebe konkrétně připraví kurz FMC (pouze samotný kurz tj. 3 dny) manažery pro 

provoz restaurace? 

3. Jaký je podle tebe rozdíl mezi prací zkušeného crew trenéra a floor managera po FMC? 

4. Jaký je podle tebe největší přínos kurzu SMC? 

5. Jak podle tebe konkrétně připraví kurz SMC (pouze samotný kurz tj. 4 dny) manažery pro 

vedení směny? 

Respondent číslo 1 

1. Jako nějvětší přínos FMC vidím motivaci nových manažerů v rámci dodržování 

firemních standardů a uvědomnění si, že každé pravidlo a standard je důležitý 

k dobrému výsledku. 

2. Samotný třídenní kurz dodá manažerovi určitě sebevědomí s kterým má větší chuť 

k práci a snaží se o další seberealizaci, vést lidi ke standardům McD a vytváří si u 

crew respekt. Bohužel u každého manažera trvá motivace z kurzu jinak dlouho. 

3. Rozdíl je hlavně v pravomoci daného zaměstnance. Floor manager se v určitých 

věcech může rozhodovat sám, kdežto crew trenér ne. Crew trenér se především věnuje 

tréninku zaměstnanců a na floor managerovi je, aby crew trenéry kontroloval a 

popřípadě mu poradil, jak to příště dělat lépe. 

4. Největší přínos SMC je v předání zodpovědnosti za celou restauraci denému 

manažerovi a důvěra vedoucího restaurace v něj. Manažer se naučí řídit celý provoz a 

ví, že každé jeho rozhodnutí je důležité. 

5. Samotný kurz nedokáže manažera na vedení směn dostatečně připravit. Spíše 

manažerovi ukáže určitou cestu, kterou se může vydat a jaké praktiky se v praxi jinách 

restaurací osvědčili. 

Respondent číslo 2 

1. Přínos vidím v tom, že se vidí kurzisté navzájem a může se porovnat stupeň tréninku 

na různých restauracích. Do praxe je ale kurz k ničemu. Všechno ho musí naučit 

asistenti a hlavně vedoucí. 



  

2. Jak už jsem říkal, kurz ho nepřipraví nijak. Možná maximálně tím, že je nucený 

vyplnit MDP, ale somotný kurz je o ničem. Jen poslouchají to, co v praxi nefunguje. A 

hlavně přednášejí lidé, kteří jsou odtrženi od reality v restauraci. Vem si, že Patrik 

(Patrik Smola, tréninkový konzultant – poz. autorky) byl naposledy v provoze před 

třemi lety a Jirka (Jiří Jícha – tréninkový specialista – poz. autorky) před dvěmi. 

Rasťo (Ing. Rastislav Tesár – tréninkový manažer – poz. autorky) chodil jako buisness 

(business consultant – poz. autorky) a ten je, podle mě, úplně mimo realitu. 

3. Rozdíl je jen v platu a pozici, jinak rozdíl nevidím. 

4. SMC kurz je opět k ničemu, možná tak provozní den bych označil jako plusový. 

5. Kurz je nepřipraví. Opět maximálně tím, že jsi nucena vypňovat MDP. Musí je 

připravovat jednotlivý vedoucí a asistenti. Jak to udělají, tak je budou mít vychované 

na restauraci. Kurz porovná maximálně rozdíly na restauracích v tréninku. 

Ještě bych chtěl dodat, že co se týká tréninku, tak ten už pár let nefunguje, Je to hlavně díky 

platovým podmínkám. Proč podporovat trénink, když můžu přidávat plat jen podle budgetu. 

Energie vydaná na postupy lidí je pak zbytečná. Naučit dělat lidi to, co potřebuji, aby 

v restauraci dělali, zvládnu za pár dní. Až se bude moci přidávat podle výkonnosti a toho, jak 

co kdo umí, tak se to možná zlepší. Možná. Ale do té doby to jedem tak, jak je potřeba a nic 

se nejede dlouhodobě. V McD chybí jakákoli koncepce. Ať už jde i marketing, tak o business. 

Není žádný dlouhodobý cíl, kromě vydělat co nejvíc. Podle toho to vypadá. Všechno je 

narychlo. Zkušené lidi to již nebaví a dělají tady už jen kvůli penězům a možnosti plánovat si 

svůj čas. 

Respondent číslo 3 

1. Největší přínos je v tom, že si floor manager uvědomí svou pozici. 

2. Podle mě tě kurz na provoz na restaurace nepřipraví. Můžeš si odtamtud odnést rady, 

co a jak by mělo být, jak se v jaké situaci správně zachovat a jak vést úsek. Pak už je 

jen na člověku samotném, co si z toho vezme a jak se k tomu postaví. Tento kurz je 

tak všeobecný, že z mého pohledu, na něj může jet jakýkoliv zaměstnanec a úspěšně 

ho absolvuje bez nějaké sáhodlouhé přípravy. 

3. Z mého pohledu a z mých zkušeností mohu s klidným srdcem říct, že práce zkušeného 

crew trenéra je mnohdy kvalitnější a stabilnější, než kdejakého floor managera po 

FMC. Floor manager je podle mě CT v bílé košili, který si jako bonus ještě plní 

managerské povinnosti. FM by měl trénovat a vést úsek lépe než CT, dále by měl chtít 

rozvíjet své znalosti a získávat zkušenosti, ze kterých má následně těžit a posouvat se 



  

dál. Někteří floor manageři po FMC nabudou dojmu, že teď jsou manažeři a od práce 

tu jsou již ostatní.  

4. Největším přínosem tohoto kurzu je motivace vést samostatně směny a šance jít na 

další kurz. Rozvíjí se znalosti, člověk má pocit, že se dále posouvá. 

5. Samotný kurz člověka nepřipraví. Všichni zde počítají, že se s lidmi, kteří na tento 

kurz mají jet, neustále pracuje před i po kurzu. Na kurzu, pak formou přednášek, 

„nalejí“ informace do hlavy a opět je to jen na člověku, jak se k tomu postaví a také na 

tom, jak a kým je následně veden a trénován v restauraci, kdo mu předává a pomáhá 

získávat zkušenosti, kdo ho motivuje. Znalosti z kurzů se lehce zapomínají, pokud je 

nemáš komu dál předávat. To, že člověk úspěšně absolvuje kurz, neznamená to, že je 

připraven. Kurz je podle mě, návodem, jak na to. 

Respondent číslo 4 

1. Největším přínosem FMC kurzu je motivace. Pokud vyberu nějakého zaměstnance do 

pozice manažera, musím mít představu, že to bude člověk schopný vést nejen úseky, 

ale i směny. 

2. Kurz FMC by měl účastníkům dát především možnost prosadit své názory a obhájit 

své zkušenosti z provozu. Na druhou stranu získat představu o jiných restauracích a 

nechat se jimi inspirovat. Kurz by měl být závěrem celé přípravy – něco jako státnice 

na vyskoké škole. 

3. Rozdíl vidím v přístupu k zaměstnancům – schopnosti motivovat, rozvíjet a 

inspirovat. Floor manažeři mají u zaměstnanců větší respekt než crew trenéři. 

Manažeři po FMC by měli být důslední k sobě samým i k okolí. 

4. Vidět dopad svého rozhodnutí na celou směnu. 

5. SMC kurz má něco navíc než kurz FMC. To je schopnost ukázat profitabilnost 

rozhodnutí a široké možnosti, které jako vedoucí směny mají. Učí je svobodnému 

rozhodnutí a volbě, což jako zaměstnanci nemají. 

Respondent číslo 5 

1. Největší přínos kurzu FMC je podle mě skok ze zaměstnanecké pozice na 

manažerskou. Začínají povinnosti manažera v restauraci, což crew trenéři nemají. 

Obléknou se do manažerské košile a automaticky tak získávají větší respekt u 

zaměstnanců. Začne je brát vážně i manažerská tým. 



  

2. Po absolvování kurzu FMC získají ucelené informace převážně o vedení úseku, 

správné komunikaci se zaměstnanci i zákazníky. Na provoz restaurace je to ale 

nepřipraví. Nejvíce zkušeností získají v samotním provozu restaurace. 

3. Manažer má větší zodpovědnost než crew trenér, také se od něj víc očekává. 

4. Největší přínos kurzu SMC je to, že po dotrénování na restauraci mohou manažeři vést 

směny v pozici shift manažera. 

5. Konkrétně kurz SMC připraví manažery na to, jak správně vést směnu. Od přebrání, 

až po předání další směně, včetně analýzy po směně. Rozšíření komunikačních 

dovedností se zákazníky i zaměstnanci. Nejvíce ale manažery připraví zkušenosti 

z vedení směn. To je něco, na co kurz SMC tak úplně nepřipraví. 

Respondent číslo 6 

1. Díky kurzu FMC získají zaměstnanci novou motivaci, vidí před sebou šanci se 

rozvíjet, něco se naučit. Také je to pro ně významný posun z pozice zaměstnance 

na pozici manažera. 

2. Samotný kurz jim dodá sebevědomí, mají možnost se projevit před ostatními 

manažery, porovnat své zkušenosti. Jinak po dobré přípravě pomocí MDP a 

správného trenéra by jim neměl kurz přinést nic nového, kromě pohledu na věc od 

jiných lidí, než těch z jeho restaurace. Prakticky kurz FMC ale manažery 

nepřipraví, všechno se musí naučit na restauraci z vlastních chyb a s pomocí 

zkušenějších kolegů. 

3. Náplň práce je podobná, od manažera se ale čeká větší zodpovědnost a také z jeho 

pozice vyplývají povinnosti i mimo směnu. 

4. Přínos je, že někteří manažeři díky tomu dospějí. Dožene je zodpovědnost za celou 

restauraci. Po kurzu mohou s potřebným tréninkem vést samostatně celé směny. 

To je přínos SMC. 

5. Samotný kurz manažery nepřipraví. Každá restaurace je jiná, vést směnu se musí 

naučit sami a s pomocí trenéra. Úplně nejvíce se toho ale naučí, když jsou na 

restauraci sami a nikdo jim nepomůže a oni nesou důsledky svých rozhodnutí. 

Kurz SMC jim ale může dát pár tipů, jak se na některé věci dívat. 

 

 


