
žena 1472 75.4%

muž 479 24.6%

FF – ul. Reální a T . Československých legií – ozn. D, DD, DM, E 479 24.6%

PdF – ul. Českobratrská, ul. Mlýnská – ozn. B, G 241 12.4%

PdF – ul. Fráni Šrámka – ozn. SA, SB, SD, SE 221 11.3%

PdF – ul. Varenská – ozn. V 102 5.2%

FSS – ul. Fráni Šrámka – ozn. SC 167 Ř.6%

P F – ul. 30. dubna, ul. Bráfova – ozn. A, C 162 Ř.3%

P F – ul. Chittussiho – ozn. L, M 253 13%

FU – ul. Sokolská – F 16 0.Ř%

FU – ul. Podlahova   P, PD 29 1.5%

LF  ul. 17. listopadu  X 44 2.3%

LF  ul. Syllabova  ZO, ZU, ZW, ZY, ZZ 223 11.4%

Other 14 0.7%

1951 responses
View all responses  Publish analytics

Summary

Uveďte pohlaví:

Uveďte označení budovy, ve které máte v tomto semestru nejčastěji výuku.

Máte problémy s potravinovou alergií, intolerancí nebo přecitlivělostí?

Edit this formr.bulava@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1zZZZSCX2Lyucxt5YuSaQ593B7h-Zcjhomc-uUyT0xZk/edit#start=publishanalytics
https://profiles.google.com/?hl=en-GB
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12559UcgVd0qy4C93w9V6GsTgHe_CxjgH8LW6JjGwP2c#gid=646718262
https://docs.google.com/forms/d/1zZZZSCX2Lyucxt5YuSaQ593B7h-Zcjhomc-uUyT0xZk/edit


ano 197 10.1%

ne 1754 Řř.ř%

obiloviny obsahující lepek 45 2.3%

korýši 9 0.5%

vejce 9 0.5%

ryby 10 0.5%

podzemnice olejná (arašídy) 24 1.2%

sojové boby (sója) 9 0.5%

mléko 74 3.Ř%

sko ápkové plody 20 1%

celer 11 0.6%

ho čice 1 0.1%

O jaké potraviny se jedná?



sezamová semena (sezam) 4 0.2%
oxid si ičitý a si ičitany 5 0.3%

vlčí bob (lupina) 2 0.1%

měkkýši 6 0.3%

Other 85 4.4%

ano 233 11.ř%

ne 1718 ŘŘ.1%

laktoovovegetariánství (nekonzumuje maso a ryby, konzumuje mléko a vejce) 67 3.4%

laktovegetariánství (nekonzumuje maso, ryby a vejce, konzumuje mléko) 8 0.4%

ovovegetariánství (nekonzumuje maso, ryby a mléčné výrobky, konzumuje vejce) 7 0.4%

veganství (nekonzumuje žádné živočišné produkty) 15 0.Ř%

bezlepková dieta 35 1.Ř%

frutariánství (konzumují pouze plody) 0 0%

raw strava 10 0.5%

paleolitická dieta 6 0.3%

Other 85 4.4%

Dodržujete dlouhodobě nějaký speciální stravovací režim?

O jaký stravovací režim se jedná?

Jaký je Váš názor na zavedení obědové pauzy? (55 min)



plně souhlasím se zavedením obědové pauzy 506 25.ř%

spíše souhlasím 523 26.Ř%

nevím / je mi to jedno 389 1ř.ř%

spíše nesouhlasím 392 20.1%

absolutně nesouhlasím 141 7.2%

Zde můžete vložit svůj názor týkající se obědové pauzy:

Táto pauza by mi vyhovovala ale obávam sa že by sa rozvrhové akcie poobede

posunuli a musela by som byť v škole do večera.

Dob e, souhlasím. Ale studenti FF také někdy nemají čas na jídlo. Stačilo by 20  30

minut.

bylo by dobré mít možnost si zvolit čas pauzy p i vytvá ení rozvrhu

Je to dobrý nápad, ale 55 minut mi p ijde jako moc dlouhé časové rozmezí, dala bych

tak 25 minut, maximálně 30.

Vzhledem k tomu, že by to prodloužilo výuku s tímto návrhem moc nesouhlasím

Studuji v kombinované formě, obědová pauza se mě netýká.

Může být kratší doba na snědení oběda, ale dobu strávenou cestou do menzy

neovlivním.

Ano, souhlasím se zavedením obědové pauzy, ale pro studenty z LF je i tento čas

bohužel p íliš krátký na to, abychom stihli na ul. Reální dojet, pojíst si a vrátit se zpátky.

Cesta tramvají trvá 15 min, tzn. 30 min jen cesta + čekání a dojití na tramvaj z areálu

LF.... Toto prostě nelze stihnout.

P i kombinované formě pauzu na oběd nemáme.

Krátké časové rozmezí

Navrhovala bych obědovou pauzu v délce 2 vyučovacích hodin, ne vždy se dá tento

limit 55 min dodržet, vzhledem k tomu, že min. 30 minut musíme věnovat cestování a je

nutno počítat i s  adou a zdržením. Navíc, pokud mám pauzu, chci se najíst v klidu, ne

oběd zhltat a poté trpět nevolností.

výhoda pokud bych neměla volno v rozvrhu nevýhoda posunutí vyučování a

prodloužení p ípadné pauzy v rozvrhu

Podle mého názoru by bylo dobré, kdyby byla taková obědová pauza zavedena, aby se

studenti mohli v klidu naobědvat a ne to do sebe naházet a pak letět p es půl Ostravy na

další hodinu.

Pauzu na oběd během dne nepot ebuji, svůj čas p izpůsobím blokům výuky.



P íklad  pokud p ijedu do školy z jiného města na dvě p ednášky a bude mezi nimi

obědová pauza, je to pro mě zbytečná ztráta času (jíst budu doma)

Vzhledem k tomu, že jako student učitelství pro SŠ mám kombinaci dvou oborů na

různých fakultách, tak jsem ráda, že za 5 minut stihnu p ejet z jedné z 5 budov, na

kterých mám výuku, do druhé. A myslím si, že je nás dost, kterých p ejíždí a nestihne

se kolikrát naobědvat d ív než v 5 hodin odpoledne.

Každý student obědvá v jinou denní dobu, záleží na jeho vyučovacích hodinách.

Obědová pauza v určitou hodinu by mi spíše nevyhovovala...

ano ale raději jeden den bez pauzy než být ve škole o tu hodinu dýl stačila by pulhodina



Moc si nedokážu p edstavit když se o té jedné obědové pauze do menzy nahrne tolik

lidí. Uvítala bych, kdyby menza byla otev ená do těch 14:30.

Oběd je jedno z nejdůležitějších jídel dne (ihned po snídani), myslím, že každý by si měl

na něj udělat čas :)

Studuji dálkově LF OU a běžně máme rozvrh od ř:00 do 1Ř:00 s max. 15 minutovou

p estávkou určenou na p esuny mezi učebnami. Studenti denního studia na tom určitě

nebudou i nic lépe. V okolí LF není možnost stavování ani v gastronomických za ízení a

postavení automatu na bagety mi p íjde jako neadekvátní. Bagetu jako náhradu obědu

bych na studiu LF neočekával.

dlé mého je na množství fakult a vzhledem k jejich rozmístění jedno výdejní obědové

místo málo

Mně osobně je to jedno, já bych to stejně nevyužívala, protože do centra kvůlu obědu

asi spíš nepojedu. Navíc mám tak málo p ednášek, že to absolutně nemusím  ešit. Ale

na jiných oborech, pokud toho mají hodně, to bude určitě super, kdyby se to zavedlo.

Hlavně ale ať mají dost času nejenom na cestu tam a zpět, ale p edevším na to jídlo.

Plně souhlasím se zavedením, jelikož p i klasické výuce není možné stihnout dojet do

menzy a zpět.

V letním semestru mám cvičení, které trvá od 10:50 do 14:05. Obědovou pauzu bych

tedy velice ráda uvítala co nejd íve.

Jiné fakulty (LF) by pauzu na oběd taky ocenily, ale na cestu ze Záb ehu do Menzy

Reální je to krátký čas.

Obědová pauza je vhodná pro ty, kte í mají výuku v kuse nebo jsou ubytováni v

Ostravě. Ale p edstava, že mám 2 vyučovací hodiny, poté obědovou pauzu, mezeru ve

vyučování (opět 2 hodiny) a až posléze další hodiny, se mi p íliš nezamlouvá. Zbytečně

by se tak protáhl čas strávený ve škole, resp. mimo domov. P ičemž v rozvrhu většinou

mám mezery mezi vyučovanými p edměty. Situace, kdy mám celý den v kuse bez

pauzy nastává spíše výjimečně.

55 minut je velice krátká doba. Za tak krátký čas se nedá stihnout do menzy ani dojet

natož ještě se v klidu naobědvat.

Menza by mimo jiné měla být otev ena déle, alespoň do půl 3

Obědová pauza by mohla zvýšit zájem o menzu, ale na druhou stranu by mohla

zap íčinit delší vyučování, což je pro mě nevýhoda, protože většina mých p edmětů se

doteď konala v době této pauzy. Navíc kvalita jídla dle mého názoru nestojí za



prodlužování vyučování.

jako studentka FF bych chtěla taky obědovou pauzu, často se mi stává, že mám hodiny

od 10:5014:10 a nestíhám si zajít na oběd, neboť p estávky jsou pouze 5 min. Proto by

mě potěšilo, kdyby nap íklad jedna p estávka měla aspoň 20 minut. Pokud vím, mnoho

lidí odchází z hodin d ív, jenom aby si zašli na oběd.

Obědvám doma, nebo mám své p ipravené jídlo.

Jelikož se většinu času zdržuji až v Ostravě  Záb ehu (LF), nemá pro mě význam ani

55 min pauza, protože je časově nedostatečná; pauza by taktéž natáhla čas strávený

ve škole a ten je už tak dosti nešikovně naplánovaný, kvůli častým mezerám mezi

výukou. Ideální by bylo postavit pobočku menzy blíže areálu Léka ské fakulty.

Sám si vytvá ím rozvrhy tak, abych měl čas se v klidu najíst p es den

jelikož studuji na LF, stejně bych nestihla zajet tramvají a zpět, abych stihla výuku

Co studenti ostatních fakult, kdyby měli aspoň poradny bufet, který je otev en déle než

do 12:30.

Je to zbytečná ztráta času, lepší by bylo, kdyby mezi 5.  Ř. vyučovací hodinou byla

vždy minimálně jedna hodina povinně volná, tedy že by se do jedné z těchto hodin

nedávaly povinné "A" p edměty. Je zbytečné dávat obědovou pauzu, když někdo má

t eba vyučovací blok ráno a pak t eba až v 15 hodin, akorát by se mu tímto natáhl den o

hodinu.

V tento čas bych mohl mít výuku a pokud by tam vzniklo okno na oběd, budou mé

rozvrhy ještě horší. Na obědy si většinou stihnu zajít i tak.

Vznikne zbytečné čekací okno mezi p edměty (pop . se rozší í okno, které už je dáno

rozvrhem) a v tu dobu bude menza k p íliš plná.

Nemám výuku tak, abych si nenašel čas na oběd.

Prodloužilo by to školní den a pro studenty stravující se doma, by to bylo nevýhodné.

Vzhledem k tomu, že mám rozt íštěnou výuku po celém týdnu, nejsem schopen se v

p estávce dostavit.

V rozvrhu se většinou najde pauza, kdy se můžeme najíst. Menza by ale mohla vydávat

jídla déle (v průběhu celého dne).

Každý se může v klidu najíst, někdy mám dny, kdy se na oběd prostě nedostanu a

zdraví to rozhodně neprospívá

hodiny mám od 11 do 16 hodin, tato pauza by mi natáhla školu a to mi p ijde naprosto

nep ijatelné. naprosto!

Pokud by byla speciálně pro dvě fakulty, pak je to jistě dobré  ešení. Pokud by byla pro

všechny, pak kvůli frontám apod. toho moc nevy eší, ale jinak tedy výborný nápad.

jako dálkový student menzu nenavštěvuju,po domluvě s vyučujícím je p íjemné

obědovou pauzu vynechat a pak skončit d íve.

každý tam stejně nechodí ....

Po většinu času mého studia jsem měla vyučování, které začínalo nap  v 11:30 a někdy

se jednalo i o blokovou výuku, tzn. že šlo o vyučování dlouhé i 3 hodiny s pauzou max

510 minut. Jelikož nejsem z Ostravy, musím z domu vyjíždět t eba už p ed 10.hodinou,

proto nemám čas na oběd a to se pak podepisuje na mých stravovacích návycích a

hlavně na mém žaludku...



Většinou jsem měl čas jít na oběd, ale někdy jsem ani tu bagetu nestihl sníst během té

desetiminutové pauzy, kdy jsem se ještě musel p esunout.

mnoho studentů si radši zdlabe rohlík na p ednášce, než aby jeli/šli kvůli pauze později

domů :)

Dost často mívám oběd sebou a 55min mně osobně p ijde zbytečně moc času, jím tak

maximálně 10min.

Jsem raději když jdou hodiny rychle po sobě, abych měla d íve čas pro sebe. Na oběd

si vždy nějak najdu čas i bez větší pauzy. S takovou pauzou bych končila mnohem

později. Maximálně bych zavedla v menze reální delší dobu výdeje jídel a to do 14:30!!!

55 minut na cestování z budovy L do menzy na Reální, na "klidné" najezení se a na

cestu zpět mi p ijde málo. Všechno by to bylo tak hrozně na rychlo. Pravdou je, že na

jídlo během nabitého rozvrhu, není moc času, ale tato pauza by pak p edstavovala čas,

o který bychom o to déle museli zůstat ve škole...

Mnoho lidí p i studiu pracuje a tímto by se jen prodloužila nucená doba pobytu ve škole,

kdyby mezi p edměty byla vložena obědová pauza.

Nepot ebuji obědovou pauzu, mám své jídlo.

Menza bude p eplněná, rozvrh si může každý p izpůsobit individuálně

Zanedbávám kvůli výuce svůj pravidelný oběd, člověk by měl být plně najezený a cítit

se v pohodě, výuka by pak byla efektivnější.

Když nestíhám otevírací dobu menzy, vezmu si oběd z domu. Obědová pauza by mě

spíš rozčilovala, že musím čekat na hodinu.

Pokud by se vztahovala i na studenty FF OU, kde se menza nachází, tak nesouhlasím.

Nestojí za to kvůli ní prodlužovat výuku, kdo chce, na oběd si zajde i bez pauzy.

Chápala bych to na vzdálených fakultách, ale na FF to nemá smysl.

Obědová pauza je skvělý nápad! Nyní se stává, že máme výuku t eba od ř:10 do 17:25,

kde jsou mezi p edměty pouze standardní 5minutové pauzy, což je velmi krátká doba na

to, stravovat se správným (zdravým) způsobem..

Obědová pauza je výborný nápad. Člověk na jídlo pot ebuje klid a ne že jí za pochodu

mezi p ednáškami.

málokdy se stane že student nemá žádný volný prostor na oběd a studentům kte í

menzu nenavštěvují by mohla pauza nevyhovovat

Ona obědová pauza není zase až tak podstatná, protože se málokdy stane, že

p edměty plyně na sebe navazují v rozvrhu, povětšinou tam je nějaká pauza mezi

p edměty.

I kdyz ma treba nejaky student obed s sebou, tak za 5 minut se nestihne najist,

obzvlaste pri prejizdeni na jinou budovu, jak tomu bylo v predchozich semestrech.

Nastesti tento semestr nam vysel rozvrh priznive, co se pauzy na obed tyka 

samozrejme je lepsi mit tutove obedovou pauzu kazdy semestr a ne jako stastnou

nahodu... ;)

V okolí LF není kde si koupit jídlo... Je tam jen automat

Výhodná by byla pro ty, kte í se v menze stravují. Pro ty, kte í nikoliv, by mohla být

pauza na obtíž.

Myslim ze je to dobry napad ale ne kazdy chodi do menzy a spise by mu hodinova



pauza vadila. A to nemluvim o preplneni menzy v dobe pauzy ....spise bych nechala

prodlouzenou dobu vydeje do 14:30

bylo by to lepší, vzhledem k ceně jiných restaurací a menu nabídek...

Je dobré mít čas na oběd, tuto myšlenku vítám. Avšak nejsem si jistá zda je dobrý

nápad zavádět obědovou pauzu tak nějak... plošně... nevím jak p esně je tato pauza

domyšlena.

strata času, každý si zariadni po svojom

Nechápu, jak by to bylo slučitelné s výukou. Situace, kdy má někdo výuku mezi 10:55

12:25 a pak ještě 12:3014:10 nebývá, myslím, až tak častá. Ostatně jeden den v týdnu

se dá bez teplého jídla určitě p ežít  sám jsem milovníkem jídla a musel jsem tuto

situaci  ešit náhradním p íkrmem.

Ano, souhlasím, ale bohužel není poblíž Léka ské fakulty (Sylabova) žádná menza, do

které bychom včas dojeli + se vklidu najedli, takže tohle mě celkem mrzí.

Spíše souhlasím, jelikož pokud mají studenti výuku celý den od rána do večera, někdy

nemají ani čas se po ádně najíst. Proto jsem pro pauzu.

Myslím si, že obědová pauza je nutná pouze tehdy, pokud vyučování trvá celý den a to

nep etržitě. V mém p ípadě se nikdy nestalo, že bych neměla čas si zajít na oběd p ed

nebo po vyučování. Nejsme již na st ední škole, abychom všichni chodili povinně na

oběd tehdy a tehdy. Jak by to v té menze vypadalo? Stejně by se všichni nestihli najíst,

snad bychom se tam ani nevyšli. Navíc si již na VŠ tvo í každý rozvrh sám a každý si

ho tedy může do jisté míry sestavit dle svých stravovacích návyků.

Pokud by v těchto hodinách neprobíhala výuka, mohlo by se to projevit na delším čase

stráveném ve škole a o to by určitě nikdo nestál.

Nestravuji se v menze, pauza by mi prodloužila prodlevy mezi hodinami.

Najednou budou všichni studenti chodit na oběd ve stejnou dobu do p eplněné menzy a

bude p eplněná ještě víc, než nyní je. Skvělé jsou také nabídky menu academie caffe,

bohužel pro 3/4 studentů velmi daleko.

Radši bych končila d íve.

v jídelně by bylo moc narváno

Navštívení Menzy Reální není možné pro studenty léka ské fakulty, nestihne se p esun

ze Záb ehu do centra tam a zpět + oběd, natož z FNO do Menzy.

Nejsem si jistá,zda by p i zavedení "povinné" pauzy si bylo kde sednout,kapacita pro

všechny studenty rozhodně v menze neni

Studenti LF se za 55 minut maximálně dopraví do menzy, která je v centru Ostravy, a

zpět... na oběd čas nezbývá a v tomto čase by to nestíhali

Volného času mezi p edměty mám dost, abych si stihl zajít na oběd do Menzy.

P ijde mi to zcela zbytečné. Menzu využívám když mám volno mezi hodinami právě v

okolí oběda, jinak se stravuji doma.

Konečně dobrý nápad. Celou dobu co jsem na OSU nadávám na otevírací dobu menzy.

Copak úderem 14. hodiny odpolední končí oběd? Co když maji studenti v otevírací době

právě ty dvě hodiny, které p esně (!) p ekrývají onu otevírací dobu? Pokud bude něco

změněno do roku a půl, palec nahoru!

Nevím, jestli to chápu správně, pokud by se zavedla obědová pauza znamenalo by to,



že by všichni studenti chodili do jídelny právě jen během tého hodiny? Blbost!

Raději se najím v rychlosti ve škole, než být pak ve škole kvůli p estávce o hodinu déle.

Lepší by byly pauzy mezi hodinami alespoň 1015 minut obědová pauza by mi

nevyhovovala.

myslím, že by byla menza tu hodinu p eplněná, nebude kam sednout, budou dlouhé

fronty jako na st ední. Lepší by bylo, kdyby se otvírací hodiny podělily mezi počet

studentů tak, aby to vycházelo rovnoměrně (na 3 skupiny) a nebyly fronty v jeden čas a

prázdná menza v jiný čas

Oběd si nosím s sebou. Nepot ebuji obědovou pauzu. Většinou máme volnou hodinu,

kdy mám prostor se najíst.

často na oběd ani nestihnu dojít, protože mám během celé otevírací doby školu... tím

pádem jsem bez teplého oběda a mám až teplou veče i, což si myslím, že není úplně

ideální...

Je to naprosto vhodné, někdy máme výuku celý den a není možné se po ádně najíst a

myslím si, že zrovna tohle by i p itáhlo více studentů do menzy.

Vyhovuje mi to tak, jak to je teď. Hodinovou pauzu bych stejně netrávila v menze. Tam

mým stravovacím návykům p íliš naklonění nejsou.

Je pro mě zásadní dodržovat pravidelný stravovací režim a v p ípadě výuky od rána do

večera, nemám možnost tuto pravidelnost dodržovat.

Myslím, že i kdybych měla obědovou pauzu, tak bych momentálně do menzy nechodila

a to z důvodu vysokých cen. Proto je pro mě lepší skončit s výukou co nejd íve a jet se

najíst domů

Dojíždím z daleka, lepší mít školu jen pár dní od rána do večera, než jezdit každý den

kvůli t eba jedné hodině. Nechci čekat t eba na jeden p ednět kvuli pauze, který bude až

po obědě, to si myslím i hodně lidí odradí na p edmět chodit.

Prodlouží se tak výuka

Je to sice dobrý nápad, ale nechci, nechci díky této pauze zůstat ve škole déle. Já do

menzy totiž nechodím, jídlo si beru z domu a myslím, že je to lepší tak, jak to je.

Lidé, kte í se ve škole nestravují by museli být ve škole ,,zbytečně" o hodinu déle.

No konečně! :)

Jsem student kombinovaného studia, pro tento typ je tedy zavádění času navíc

zbytečný.

Na obědy většinou chodím stejně když mám volnou hodinu, ale obědová pauza může

být zajímavá

Je mi to vlastne fuk, letos končím Bc. studium, pak jsem rok na Erasmu a ten zbylý

rrok budu vše dohánět, takže si na jídlo ani nevzpomenu :)

Kdyby měli mít všichni 55 minut pauzu na oběd, tak by bylo v jídelně p eplněno.

Je to dobrý nápad, pretože sa niekedy stáva, že študenti nemajú dosť času sa poriadne

najesť, čo nie je vhodné pre ich zdravie.

Dejte na Léka skou fakultu aspoň mikrovlnky a budu souhlasit.

Pauzu bych zavedl i pro studenty FF i když t eba kratší.

Mně osobně rozvrh vychází tak, že mám zrovna v době oběda volno. Po zavedení



obědové pauzy se nejspíš bude déle čekat na výdej jídla z důvodu velkého množství

strávníků.

Je mi to jedno, protože jsem student kombinované formy, ale kdybych byla denní, tak

absolutně nesouhlasím, protože to smrdí komunistickýma praktikama, všechny pěkně

najednou nahnat na oběd.

Jako studentka nepreferovane studijní kombinace biologie  matematika bych obedovou

pauzu uvítala vzhledem k tomu, ze kvůli rozvrhu litam mezi Brafovou a Chittusiho a

petiminutova pauza je skutečně malo. Na druhou stranu hodně lidi ma v rozvrhu okna

kdy se pohodlně stíhá najíst. Mnohem vice bych ocenila delší pauzy mezi hodinami,

aby si člověk stihl dat aspoň svacinu, nebo p ejet mezi centrem a Slezskou.

Mně samotné obědová pauza není pot eba, ale mám kamarády,kte í mají celý den školu

a oběd opravdu v 5 minutách p estávky nestíhají.

O návrhu zavedení obědové pauzy jsem bohužel zatím nic neslyšela, takže p esně

nevím, jak by měla být realizována. Pokud by to ale znamenalo, že by v této době

neprobíhala žádná výuka (což ze spojení obědová pauza vyplývá), pak s tímto návrhem

nesouhlasím. Myslím, že už takto je velice obtížné sestavit studentům a vyučujícím

smysluplné rozvrhy. I tak se často stane, že mají studenti i několikahodinové díry mezi

výukou. A pauza by ubrala ještě další hodinu pro výuku z každého dne? V již

zmíněných "dírách" se dá většinou oběd stihnout, pokud je to ovšem v otevírací době

menzy (1114h). Tento problém se d íve také pohodlně vy ešit veče emi v menze od

15h, které ale tuším byly zrušeny. Zatím nejlepším  ešením "obědových situací"

studentů je volné zp ístupnění mikrovlnné trouby a varné konvice na budově M P F

(Chittusiho). Všichni se kterými se stýkám, si nemohou na toto  ešení nemohou

stěžovat. A dle mého názoru oběd z domova rozhodně cenově i chuťově p ekoná

stravování v menze.

Myslím, že hodně záleží na člověku a taky na daném rozvrhu. Pokud bych měla od rána

do večera rozvrh a neměla tam nějakou větší pauzu na jídlo, určitě bych tuto obědovou

pauzu uvítala.Ale pokud bych měla t eba jen dva p edměty v ten den a mezi nimi by

byla ona obědová pauza, p išlo by mi to zbytečné zdržovat se, když si na oběd můžu

zajít po tom druhém p edmětu.. záleží hodně na tom rozvrhu :) ale určitě pro ty, co mají

školu celý den,bez větší pauzy je to dobrý nápad.

Už teď mám problém s tím, že výuka je rozháraná a místo toho, abych strávil ve škole

nap . 3 hodiny, tak tam strávím Ř, protože mám velké pauzy mezi hodinami.

Nikdy mě to nenapadlo, ale myslím, že je takový nápad hodně užitečný.

Stavovat se chodím v tento čas jen občas. narušilo by to podle mého názoru kontinuitu

výuky.

Záleží taky na množství hodin ve dne  pokud má student jen dvě hodiny a zrovna

kolem té obědové pauzy asi by to bylo zbytečné

Prodloužení doby strávené ve škole, už tak časové problémy pro dojíždějící.

Pauza ano, ale né Menza Reální

my na LF bohužel tuto možnost nemáme, stále nám na fakultě chybí menza ...

obědová pauza je zbytečná, raději bez ní a skončit ve škole d ív, ušet it čas

Pro mě je nejdůležitější, aby to udělali obě školy (VŠB i OU), jinak budou vznikat

problémy.



Tento názor se mi velice líbí, jelikož i já někdy nemám čas jít na oběd, když v danou

dobu mám výuku, v tyto dny jsem bez teplé stravy, což není moc dobré.

Neoplatí se mi dojíždět do Menzy z LF.

Jednalo by se o zbytečné prodlužování dne. Studenti si většinou volí rozvrh tak, že ve

škole jsou jen určité hodiny a obědová pauza by jim mohla udělat p íliš velké okno mezi

jednotlivými p ednáškami.

Jako dálkový student bych obědovou pauzu neocenila, vyučování je už tak dost dlouhé

a protáhlo by se o další hodinu.

Stejně už letos končím :)

Ještě jsem neměl tak nabitý rozvrh, který by mi neumožnil si v klidu zajít v průběhu

vyučování na oběd.

ztráta času, p edevším pro ty, kte í tam jíst nechodí a mohou si tak oběd/va inu

posunout kamkoliv

Neni to pro me vyhodou, protoze na Lf menza ani otevreny bufet neni a to ani na nove

budove, coz povazuji za chybu a velky nedostatek, neni zde ani moznost ohrat jidlo v

mikrovlnce (neberuli mikrovlnku v kabinete profesoru)

Myslím, že by taková pauza p íliš komplikovala tvorbu rozvrhů a nakonec by čas

strávený ve škole více lidem prodloužila.

Obědové pauzy jsou krátké. Mnohdy ani nejsou v dopoledních hodinách, kdy je vhodné

oběd mít.

Nevím, zda zrovna obědová pauza pomůže s vyšší návštěvností menzy. Studenti

využívají spíše protější Penny market (jsem na budově L) a nezaznamenala jsem, že by

někomu vadilo, že nemají teplé jídlo (nejspíš obědvají doma až večer).

Tato pauza by byla spíše výhodná pro studenty, kte í využívají MHD Ostravy, stále je

tady malé procento, které docházející z budovy L a M na Reálnou pěšky. Pokud student

chce, volnou chvíli na oběd nebo na svačinu, většinou si jí dokáže najít a dále

vymezením takovéto pauzy by se výuka prodloužila do večerních nebo dopoledních

hodin a pro dojiždějící se špatným spojením je to dost velký problém, takže bych raději

oželela ty to pauzy.

Souhlasím se zavedením obědové pauzy, ale jelikož studuji na LF, je pro mě obtížnější

dostat se do menzy, v klidu se najíst a následně se dostat zpět na fakultu, když je v

menze hodně studentů. Takže bych i jako pomoc uvítala mikrovlnné trouby na

fakultách.

Možná by stačilo vydávat obědy až do 14:30, ne pouze do 14:00

Oběd je největší jídlo dne, měl by na něj být dostatek času..

Pokud mám rozvrh na celý den, pauza se určitě hodí. Avšak kdybych měla jen dvě

hodiny a mezi nimi by měla být pauza, považovala bych to za zdržení. Není pro mě

problém dát si jídlo d íve nebo později.

Myslím si, že jde o dobrý nápad, ale mohlo by to působit problémy v rozvrhu.

Problém není čas, ale právě to ztrátové cestování. Proč jezdit jinde, když je na každém

kroku restaurace, nebo fastfood, apod. Menza není IN.

Myslím si,že pro studenty LF je to naprosto zbytečné, jelikož do menzy se za tuto dobu

dostat nedá a v okolí fakulty také není žádné za ízení, kde by se dalo zajít na oběd.



Témě  vždycky mám pauzu ve výuce a když ne, tak mám větší svačinu.

Je však t eba zvážit možné "návaly" v Menze

Nesouhlasím, zbytečné pro ty, co menzu nenavštěvují nebo ji navštěvují jen občas,

když ji mají po cestě.

Obědová pauza je určitě velice dobrý nápad, jelikož se stává, že někte í studenti mají

dny kdy jsou ve škole od rána do večera s pěti minutovými pauzami a nemají čas se

najíst. Jídlo a nějaká delší p estávka mezi vyučovacími hodinami je podle mého názoru

velice důležitá. Obzvlášť když ve škole trávíme celý den.

Myslím, že obědová pauza by měla být zavedena PRO VŠECHNY FAKULTY!

Obědovou pauzu nepodporuji jelikož by už tak dlouhý vyučovací den trval ještě dýl a dá

se to zvladnout i bez ní.

Až na to že studenti LF žádnou menzu nemají, a ani možnost si někde jídlo oh át.

Občas sice není čas se najíst, ale myslím si, že by obědová pauza zbytečně

posunovala hodiny k večeru, což není velmi dobrý nápad. Studenti jsou už unavení,

nekoncentrují se.

Obědová pauza by nebyla ani tak pot eba, stačila by v budovách LF kuchyňka, kde si

člověk může oběd oh át... ZY je nová budova, ale že by tam byl aspoň bufet..to se  íct

nedá..Pouze automat s ne zrovna zdravými produkty...

Vzhledem k mému časovému vytížení a pracovní době  eším oběd vždy v jiném čase a

jiném místě/městě.

Když mám nap . jenom 2 p ednášky za den, tak si p ed nebo po udělam čas na oběd a

nemusím mít nějakou pauzu, která by mě spíše odrazovala od vrácení se do učebních

místností.

Pro mě jako pro studenta FF, kde se menza p ímo nachází, je výhodnější správné

sestavení rozvrhu. Zkrátka abychom neměli nap . několik vyučovacích hodin za sebou

p esně v té době, kdy je menza otev ena, ale měli v tu dobu nějakou proluku (tzn. nap .

jeden den začínáme ve 14:10 a p edtím nemáme nic, jiný den končí hodina ve 12:30 a

pak volno atd.) Jestliže je rozvrh hodin stanoven výše uvedeným způsobem, a většinu

let pro mě takto skutečně stanoven byl, je pak pro mě a mé spolužáky jakákoliv

obědová p estávka zbytečná.

rozvrh mám a měla jsem vždy tak že jsem měla čas si někam na oběd dojít. poblíž

školy (na podlahové) stejně není menza..

Jedná se o hezký nápad, rychlé pětiminutové stravování mi p ipadá nezdravé. Za tuto

dobu se nedá oh át ani pomalu  ádně sníst oběd.

Menza neva í dostatečně levná a chutná jídla na to, aby tam někdo chodil. Neznám

nikoho, kdo by jí pravidelně využíval, tudíž je p estávka zbytečná.

je to vhodné pro lidi, kte í se chtějí p es den stravovat pravidelně a nemusí se honit.

Nevím, jestli by zrovna zavedení obědové pauzy dokázalo zvýšit návštěvnost menzy ze

strany studentů P F, konkrétně z budovy L a M. Podle mého názoru by to lidem bylo

spíše na obtíž. Mezi vyučovacími hodinami jsou mnohdy dosti absurdní rozestupy,

speciálně v době obědů a stejně tam nikdo z lidí, které znám, nejezdí. Ten problém je

podle mého trochu někde jinde. Tkví v samotné propagaci obědvání v menze a v

(ne)komfortním způsobu objednání stravy. Když p ijdete na zápis na OSU,  eknou vám



velmi stroze, kde se dá naobědvat a jak si to za ídit. A hned vám dojde, že to nestojí za

námahu: Musíte si složitě p evést peníze na ISIC, zajít na stránky menzy, p ihlásit se,

objednat si jídlo, zajet + dojít do menzy, aby nepropadlo a pak teprve jíte. Hlavní chody

stojí, pokud se nemýlím, okolo 40 Kč. Ekvivalentní pro studenta z P F (budovy L a M)

je, že si zajde do ř0 m vzdáleného Penny marketu p es ulici, nakoupí si za 40 Kč

nap íklad 240 g slaného pečiva (se slaninou, sýrem) a v tom okamžiku je nasycen.

Nebo využije za stejnou cenu p ipravených baget v automatu a tu si dokonce může

oh át v mikrovlnné troubě, kterou katedra disponuje. Mikrovlnná trouba také umožňuje

oh ívání pokrmů dovezených z domu. Někte í studenti raději p ed menzou volí

fastfoody, závodní jídelny apod. Mají totiž ještě ten den možnost okamžité volby jestli

vůbec chtějí jíst a navíc si zvolí na co ihned mají chuť. Chápu princip menzy a

objednávání jídel, rozumím tomu, že jde v ideálním p ípadě o bezeztrátový provoz, ale

podle toho co vidím, nefunguje to. O stravování na vysokoškolských kolejích J.

Opletala, které jsou tak ka za rohem, nás informoval jen chabý plakát a bližší informace,

jako nap íklad jak to funguje a jestli jde platit tím ISICem, který jsme si nabili, jsme

nedostali.

Pro studenta LF bezp edmětné, menza je pro nás p íliš daleko. Dlouhá p estávka také

prodlouží výuku.

Souhlasím se zavedením pro FSS a P F, pro ostatní fakulty to nemá smysl, když se v

té době nejsme schopni dostat do menzy.

už teď mám docela problémy s rozvrhem protože studiji dvouobor a tahle pauza by ho

celkem mohla ještě víc narušit, nadruhou stranu byl bych za ni rád protože někdy celý

den nejím nic jak p ebíhám mezi fakultama

Obědová pauza je výborný nápad, neboť mnohdy mezi p ednáškami není čas na to,

abychom si zašli do Menzy. Obávám se však toho, že kvůli této pauze budou muset být

p ednášky a seminá e posunuty na pozdější dobu, takže se člověk bude domů dostávat

později. Takže nevím, zda s tím souhlasím...

Jako hlavní omezující hledisko vidím v kapacitě míst...

Bohatě by stačilo, kdyby byla širší nabídka na LF v bufetu a k dispozici nějaká jídelna s

mikrovlnkou.

pokud by měli všichni ve stejný čas obědovou pauzu (a že je nás hodně studentů) tak

by byla menza plná k prasknutí a nebylo by si kam sednout

Zdržovalo by to výuku, zbytečně by se protáhl čas strávený ve škole.

Bohužel nebo bohudík jsem v posledním ročníku a p íští rok už Menzu navštěvovat

nebudu, ale pokud bych dále studoval byl bych určitě pro obědovou pauzu.

Záleží na rozvrhu, kolikrát je lepší to mít v kuse, než aby to bylo navíc p erušováno a

prodlužováno obědem.

No chápu, že lidem, co nemají hodiny blízko Menzy by z ejmě tato pauza pomohla.

Vzhledem k tomu, že většina mých hodin je ve stejné budově, v jaké je Menza, tak mi

půlhodina stačí :), někdy jsem neměla v rozvrhu ani tu půlhodinu, to už bylo horší.

Ano, je to skvělý nápad, ale pro mě určitě ne. Dojíždím do školy dlouho a každá minuta

v Ostravě navíc by znamenala pozdní p íjezd domů. Raději si p ivstanu a udělám si

oběd  DOMA. :)

Obědovou pauzu považuji za důležitý čas, během kterého si student nejenže odpočine,



ale také pravidelným stravováním v podobě obědové pauzy, udělá něco pro své zdraví.

Na léka ské fakultě není možnost stravování a uvedený čas není dostatečně dlouhý pro

realizaci obědu někde jinde.

Ono záleží na tom, jak se celkově postaví rozvrh... někdy není pauza pot eba, protože

tam studenti mají volnou hodinu

Co se týče mě, obědovou pauzu nepot ebuji, pokud mám výuku celý den, nosím si jídlo

s sebou a na oběd nechodím, najím se o pětiminutových p estávkách.

Proč ne i pro ostatní studenty?

Určitě jsem pro obědovou pauzu, protože mě někdy mrzí, že mám nep etržitou výuku

právě p es polední hodiny a nestihnu se ani najíst.

Pro kombinované studenty by to sice bylo p íjemné, bohužel hodinovou pauzu v den

tutoriálu si nedovedu moc p edstavit. Pro denní studenty s tím spíš plně souhlasím.

pokud má student hodinu pak hodinu volnou a pak zase hodinu, může se v klidu najíst

doma;později. Takhle se celá výuka prodlouží, pozdrží

Noo obědová pauza je velice důležitá, ale my, kte í studujeme p i zaměstnání,jsme

rádi,že skončíme t eba o to d íve.. pro nás pracující a žen od rodiny je hodina

drahocenný čas :)

Pravidelnost jídelníčku je základ pro celý organismus!

Myslím si, že tato pauza by měla své výhody i nevýhody. Nevím, jestli bych z důvodu

pauzy na oběd chtěla mít tím pádem rozvrh posunutý do pozdějších hodin. Na druhou

stranu někdy není během 5 minutové p estávky na jídlo prostor.

Rozhodne plytvani casem, ne obed skocim az po skole ale nebudu pauze prizpusobovat

cely den

Pro posluchače Léka ské fakulty je 55 minut málo. Skutečná docházková vzdálenost na

nejbližší tramvajovou zastávku je 10 minut. Než p ijede tramvaj  dalších 10. Jízdní

doba na Elektru tramvají číslo 2 je 12 minut. Z Elektry je to dalších 5. Totéž platí pro

cestu zpět. sečteno a podtrženo: Cesta tam = 37 minut, cesta zpět = 37 minut. Prosím,

postavte nám tady v Záb ehu alespoň kantýnu s polévkou a s výběrem ze dvou teplých

jídel denně!

V tento čas chodí studenti nejčastěji na oběd.

Jelikož navštěvuji Fakultu umění na ulici Podlahova 3 v Mariánských Horách, kde není

zajištěno stravování žádným způsobem, ani formou jednoduchého bufetu (je zde pouze

poloprázdný automat na sušenky a tyčinky), je pro mne i tento čas nereálný.

Vzhledem ke svému veganství si nosím jídlo svoje, tzn. nepot ebuji čas na kupování

jídla, jedení v menze atd. Ale obecně se mi to zdá jako dobrý nápad

Nep ijde mi to realizovatelné. Spíše bych navrhla delší p estávku mezi vyučovacími

hodinami v době oběda (cca 15 minut).

většinou nám ta pauza vyjde na oběd a když ne, tak si většinou nosíme obědy z domu

a ve škole je oh ejeme v mikrovlnce. Obědová pauza by byla fajn, ale myslím, že se

každý spíše těší, aby byl co nejd íve doma ze školy.

Dala bych ji ale na hodinu a půl, aby se lidé z jiných budov, než je FF mohli v klidu

najíst a nemuseli u toho spěchat, pop . po obědě chvíli v klidu sedět a ne hned utíkat na

tramvaj, aby se dostali na svou budovu :)



10:4511:40 45 2.3%

11:3512:30 683 35%

12:2513:20 702 36%

Záleželo by na rozvrhu, pokud bych měla výuku celý den, tak bych pauzu využila.

Naopak pokud bych měla nap . jen 4 vyučovací hodiny a mezitím obědovou pauzu, byla

by to ztráta času.

Spíše nesouhlasím z důvodu, že by map vznikla hodina, ve které bych nemohl mít

výuku a mohlo by mi to nep íjemně ovlivnit rozvrh. Na jídlo si zajdu p ed nebo po až

budu mít jindy volno.

Není zapot ebí obědová pauza, bohatě by stačilo, kdyby se provozní doba menzy

prodloužila. Mnohým skončí výuka v 14:00 a nestihnou zajít do menzy, protože zrovna

skončila provozní doba. Z mých dalších studijních zkušeností vím, že menzy běžně

fungují až do 15:00 hodin, některé dokonce vydávají i veče e.

LF na Syllabově ul. by pot ebovala více, než jednu vyučovací hodinu

Za 55 min se nikde nestihnete najíst. P ipočtěte si cestu, tam a zpět, plus p iíprava

jídla.

když mám 34 vyučovací hodiny po sobě a mezi tím vždy jen 5 minut volno tak to si

člověk nic teplého nedá a takový způsob stravování není zrovna ideální

Jsem dálkový student a výuka nám začíná odpoledne. Netuším, co je pro denní

studenty lepší.

V Záb ehu žádné po ádné stravovací za ízení není a jet ze Záb ehu do centra na oběd a

stihnout to do 55 min je témě  nereálné:) Zbytečný hodina

Jelikož studuji na FF tak tenhle problém ne eším, spíš bych zavedla všeobecnou pauzu

na oběd (od ř:1017:25) je opravdu dlouho jen s 5 minutovyma pauzama bez teplého

jídla.

vyloženě pauzy být nemusí, ale neměla by být výuka v kuse v době oběda, tzn nějaký

blok..

Jaký čas obědové pauzy by pro Vás byl nejpřijatelnější? (bez ohledu na Váš
současný rozvrh)



13:1514:10 113 5.Ř%
14:0515:00 25 1.3%

nevím / je mi to jedno 128 6.6%

ano 1213 62.2%

ne 738 37.Ř%

ano 463 23.7%

ne 750 3Ř.4%

p íliš velké porce 4 0.2%

dostačující 278 14.2%

p íliš malé porce 52 2.7%

proměnlivá 129 6.6%

nevím 0 0%

Už jste se někdy stravoval(a) v Menze Reální?

Navštěvujete v tomto semestru pravidelně Menzu Reální?

Ohodnoťte velikost podávaných porcí:



velmi dobrá 41 2.1%

dobrá 196 10%

průměrná 196 10%

spíše špatná 26 1.3%

velmi špatná 4 0.2%

velmi dobrá 44 2.3%

spíše dobrá 178 ř.1%

průměrná 201 10.3%

spíše špatná 34 1.7%

velmi špatná 6 0.3%

dostačující 127 6.5%

Nabídka jídel:

Chutnost pokrmů:

Výběr nápojů:



nedostačující, uvítal bych možnost nabídky nejméně jednoho dalšího nápoje 292 15%

nevím / je mi to jedno 25 1.3%

Other 19 1%

káva 87 4.5%

zelený čaj 105 5.4%

bylinný čaj (máta, he mánek, ...) 92 4.7%

černý čaj 24 1.2%

Other 140 7.2%

velmi dobré 16 0.Ř%

dobré 161 Ř.3%

průměr 234 12%

špatné 43 2.2%

velmi špatné 9 0.5%

Pokud byste uvítal(a) širší výběr nápojů, o které byste měl(a) zájem? (za
příplatek 5 Kč)

Celkové prostředí menzy:

Pokud byste rádi zmínili něco dalšího ohledně pokrmů, nápojů, čistoty apod.,



můžete tak učinit zde:

Ocenila bych, kdyby v jídelníčku byl uváděn obsah a typ masa v pokrmu a ne jen název

(nap . Bretaňské fazole  je tam maso / uzenina nebo ne, pokud ano, jaké?), nejím totiž

jeden typ masa.

zdá se mi, že v jídelníčku jsou typicky opakující se páteční jídla, které se v jiné dny

neobjevují (nap . vývar, a teď t eba palačnky) tzn.že nemám kdy si tyto jídla dát kromě

pátku a to už do menzy nechodím

Často si "musím"  íct o knedlík navíc :P

katastrofální židle a stoly, špatně větrané prost edí

Nabídka jídel mi p ijde docela dost omezená. Vím, že jídlo musí splňovat určité

výživové hodnoty, myslím si však, že to jde i jinak než nazvat sekanou či ku ecí maso

stokrát možnými způsoby...mimochodem občas musím ocenit originalitu, protože až u

okýnka zjistím, co se to za názvem jídla skrývá :)) Hodně mě mrzí, že nikdy není k

mání ryba  z otázky níže hádám, že problém je finančního rázu a holt bychom si za

rybu museli p iplatit... Jinak asi nemám co namítnout, až na jednotvárnost jídelníčku

jsem spokojená a chutná mi. :)

Menza působí jako typická "jídelna", její rekonstrukce by mohla místu hodně pomoci.

Jídla nejsou v poměru k ceně vůbec špatná, ocenila bych více salátů a celkově

zdravých jídel, stálou nabídku p íloh (salátů, drobných zákusků, pitiva) za p ijatelné

ceny jako v Menze VŠB.

Chtěla bych  íci, že celkově se úroveň menzy na OU nedá srovnávat s menzami jiných

univerzit. Rozumím, že to je i o něčem jiném, hlavně o penězích, ale myslím si, že by

se dalo slušně změnit vše, počínaje prost edím (současné p ipomíná hodně, hodně

špatnou, komunistickou stravovnu někde na základní škole), pokračujíc p es výběr jídla,

určitě se to dá více obměňovat, pest eji. Dodala bych možnost vegetariánských pokrmů,

v dnešní době je to zcela běžné a na OU to vypadá na špatný vtip v podobě jídel bez

masa, nikoliv vegetariánských. Vě ím tomu, že to jde i jinak, stačí se opravdu podívat

do kterékoliv menzy v republice, naše je zaručeně v mnohém na nejnižší úrovni, a je to

hrozná škoda.

Málo druhů pokrmů, jídla se furt opakují a člověku už to pak p estane chutnat, ikdyž to

nechutná špatně. Poté bych ráda dodala, že kdyz máte v nabídce zeleninový salát s

ku ecím masem, člověk by si  ekl, že to bude zdravá varianta, ale né, najdete tam

tukem nasáklé kusy slaniny a velkou hordu majonézy, zamyslete se prosím nad tím.

Nechápu, proč všichni nadávají, jak je to v Menze strašné...jídla mi tam chutnají, výběr

je vždycky široký, a oproti menu v restuaraci je to citelně levnější, což je pro mnoho

studentů rozhodující. Nemůžu  íct ani jedno špatné slovo.

Urcite stridat vice napoju. Pit porad ke vsemu ten stejny caj je blbe. Mohly by byt o

neco vetsi porce a levnejsi. A otazka nize..rybi file za 65kc? Menza ma byt o tom aby

se studenti dobre a levne najedli..

Uvítal bych delší provozní dobu. Ale chápu, že z ekonomického hlediska by se to

nevyplatilo. Tak zůstane jen u p ání :) Možná, kdybyste rozší ili nabídku i na veče e a

nějaké "svačinky", p ípadně výrobu pizzy, i s sebou. Jako student bych možnost vzít si

pizzu za dotovanou cenu uvítal.





Nelíbí se mi, že vydávající obědy nemají na sobě rukavice nebo alespoň nepoužívají

kleště. P íjde mi krajnr nechutné, aby knedlíky nabíraly holýma rukama po tom, co

špinavou hadrou něco ut ely.

Jídlo je často p esolené nebo naopak nedosolené.

1. Vyčistěte si ten plesnivý strop! 2. V menze je hrozně dusno a vlhko, nevětrá se tam,

hlavně na konci výdejní doby je tam strašně. 3. Chtělo by to větší porce, p ípadně

možnost p ídavku po ukončení výdejní doby (nevím, co pak děláte s neprodanými

porcemi). 4. Větší výběr z baget, častěji bagety s masem (ne jenom v úterý a ve

čtvrtek).

Do výběrů jídel bych zavedla více luštěnin, konkrétně červenou čočku, cizrnu, různé

druhy fazolí, dále pokrmy s houbami, p ípadně jídla pro vegetariány, ale ne v tom

smyslu, aby se jednalo o jídla sladká, ta bych v jídelníčku ponechala jen v omezeném

množství, Co se týče p íloh, p íliš často jsou na výběr pouze hranolky, houskové

knedlíky, p ípadně těstoviny a rýže. Uvítala bych častější výskyt brambor místo

hranolků, ideálně bych hranolky nepodávala vůbec, nebo bych alespoň dala na výběr,

zda chce student brambory nebo hranolky. Potěšilo by mě také zavedení p íloh jako je

kuskus, bulgur či pohanka. Místo pátečních dezertů bych nechala celý týden nabídku

zeleninových salátů, p ípadně ovocných salátů, ale tak, aby si student mohl vybrat, zda

chce salát zeleninový nebo ovocný. Ideální by bylo, pokud by si studenti mohli vybírat z

více druhů salátů, nejlépe tak, že by si mohli saláty namíchat sami podle své chuti.

Plně souhlasím se zavedením ryb jako je pstruh či losos do nabídky jídel, i kdyby byla u

těchto pokrmů cena vyšší než 65 Kč, hlavně, aby byl pokrm kvalitní.

Možná by nebylo špatné rozmístit po stole více solniček a pep enek. Na některých

stolech jsou a na jiné se nedostane.

Uvítala bych v nabídce i nějaké hotové minutky. Od známých vím, že na VŠB mají na

výběr z běžného výberu jídel, ale pokud jim ani jedno nesedí,mohou si vybrat z minutek,

jejichž nabídka je stále stejná a za stejnou cenu, jako normální oběd. Také mě zarazilo

zvýšení cen obědů. V porovnání s jinými vysokými školami mi naše ceny p ipadají

p emrštěné. V roce 2013/2014 byly ceny výrazně nižší, p itom kvalita jídel je stále

stejná, ale ceny jsou vyšší.

ty stoly jsou hrozné, buď to tam dát nižší židle, u ezat ta síta pod lavicí nebo jiné stoly.

Pokaždé do toho šťouchnu když si sedám .....

 k nápojum dát čistou vodu  prost edí je fajn

utírání stolů v průběhu vydávání obědů

zamestnanci jsou super, hlavne pani u okinka kde se davaji na isic penize, vzdy s

usmevem, mila.

vyměnit solničky na stolech

Čistota dobrá, akorát v zimních měsících špatně odvětrané a zapa ené prostory.

Zmodernizovala bych menzu Realní, minimálně nádobí vypadá, že je starší než já

sklenky a p íbory. Celé prost edí pro mě není atraktivní, v zimě je zde p íliš velká zima

a pokaždé když vycházím z obědu "smrdím" smaženým jídlem.

Pokrmy jsou často špatné kvality i chuti, nabídka je nedostačující ohledně zdravější

stravy a čerstvé zeleniny.



S prost edím nemám žádný problém, i když mi trochu vadí židle, resp. jejich opěradla :)

Jinak jídlo za 65 korun bych si neobjednal asi žádné, to už si mohu zajít na menu do

restaurace.

Ostravská menza by se mohla učit od menz Masarykovy univerzity. Muže byt sice

argument že je to vetší škola, ale zase p evažuje počtem menz , takže to vyjde

podobně poměr menz/počet žáků, a kvalita a nabizené služby/ceny jsou uplně jinde! a

ješte za rybu 65 kč? .... v Brně ryba klidně i za 35....

Solničky a pep enky formou otev ených misek mi p íjdou neestetické a zároveň

poměrně nehygienické. V čaji se občas objevuje tmavá usazenina (p edevším z levého

kohoutku). Ohledně té ryby  za pstruha ano, ale za filé ne.

Myslím, že nabídka není špatná. Jen ty chutě mi někdy nevyhovují p edevším co se

týče omáček, všechny smetanové chutnají stejně, po citronu, fazolové lusky jsou

pravidelně tvrdé, masové nudličky plavou ve vývaru a na špagetách chybí sýr. Polévky

bývají dobré. Menza čistá. Když už se hl. jídlo šplhá k padesátikoruně, p edstavila bych

si asi větší porci. Musí se myslet tak, že za 75 korun už jíte menu v restauraci i s

polévkou.

Uvítala bych více zeleniny a více a častěji nabídku salátů

Menza je sice čistá, ale rekonstrukce je nevyhnutelná...kapacita neodpovídá počtu

možných strávníků

Uvítala bych nap íklad nabídku nějakého dezertu i v jiný den než v pátek.

Myslím, že naše menza pat í k těm dražším v ČR, ačkoli malým jídel s ostatními

menzami nesrovnatelná. Osobně s tím problém nemám, 4 jídla mi plně vyhovují. Vždy

si vyberu. S velikostí porcí jsem tento semestr spokojená. Uvítala bych levnější saláty.

Nevě ím tomu, že mají hodnotu, kterou si za ně menza účtuje! Také by nebylo špatné

p idat do jídelníčku zákusek a výběr slazeného a neslazeného nápoje.

o disgnu místnosti jsou zbytenčé úvahy vzheldem ke ztrátovosti menzi ale myslím že

by rozhodně pomohlo odstranení odporných zaprážšených umělých květin a p ípadné

nahrazení dalšími živými, v p pípadně aspoň nějaké investice tak zbavení se i obložení

a p ípadná výměná židlí za trošku pohodlejší model, nicméně inetriér opravud nevytrhled

tu katastrovu v kuchyni!

:) uvítala bych, aby si menza rozší ila repertoár nabízených jídel. I když, dělat sekanou

4x týdně a pokaždé ji pojmenovat jinak je na druhou stranu poměrně úctyhodné..

Jak uz jsem zminila  vice dbat na cistotu sklenicek. Libi se mi vyber z vice druhu jidel 

posledni jidlo byva vzdy salat (zdravejsi strava), coz jiste oceni mnozstvi studentu.

Nevim, jak cenove vyhodne jsou ci nejsou pro menzu vyhodne nasledujici suroviny, ale

nikdy jsem v nabidce nevidela napr. kuskus, bulgur, tofu, tempeh atp. na ruzne

zpusoby. Libi se mi take moznost misticky salatu (prip. kolace) k hlavnimu jidlu, ktere

plne vyuzivam ;).

Menza p ipomíná závodní jídelnu z dob komunismu. Určitě bych doporučila alespoň

použít barvy či jinak toto prost edí zp íjemnit a oživit.

Vysoká cena jídla a poměrně malé porce. Mnoho jídel p esolených nebo naopak bez

chuti. Celkově jsem nespokojena se stravováním, mnohdy vyjde lépe a levněji zajít si

na denní menu do restaurace.

Zvolila jsem možnost "průměrná", ještě v loňském roce bych dala "dobrá", ale od



minulého semestru se mi zdá, že úroveň jídla i samotného výběru klesla.

Bylo by fajn vidět jak jídlo vypadá p edtím než si ho objednám. Někdy jde o velké

p ekvapení....

Rád bych, aby byly častěji za azovány pokrmy z vnit ností  játra, plíčka, ledvinky

(chápu, že tyto jsou zrovna dosti pracné na čištění). Tu a tam by mohla býti i dršťková

polévka. Někdy se stává, že název jídla nedává zcela jasnou p edstavu, co se pod ním

skrývá  nehledě na to, že některé názvy, nap . "Pradědovy ponožky" od chuti k jídlu

vyloženě odrazují. Jinak jsem v Menze velmi spokojen a někdy si dop ávám více chodů

na jedno posezení. Jídlo je vždy dob e dochucené, ještě nikdy jsem nic za dobu skoro

pěti let nevrátil. A ještě malá poznámka na konec  sýrem bych tolik nehý il a nedával

ho skoro do každého druhého pokrmu. Do polévek už vůbec ne.

Odpovídající standard studentské menzy....

Obloha u některých pokrmů je spíše nedostatečná, některé pokrmy nejsou chutné,

salát(nap , Caesar) kousky by mohl být drobněji nasekané

Nevhodné rozestavění stolů. Často jsou tak blízko sebe, že je problém se dostat k

vlastnímu místu a nevylít p i tom někomu jídlo na hlavu.

Nápoje viz minulý p íspěvek. Bylo by vhodné druhy čaje občas vyst ídat. V p ípadě

pokrmů by mohly být za azeny i saláty. Myslím, že pro inspiraci výběrem jídel a jejich

úpravy apod. a k podobě interiéru by mohla posloužit Vaše návštěva jiných

restauračních za ízení, p ípadně najít si na internetu fotografie, nabídku atd. menz

jiných univerzit. Jsem sice spokojena, ale je to pro mě zkrátka "jídelna", která se v

mnohém velmi podobá jídelně na ZŠ, kterou jsem poprvé začala navštěvovat asi p ed

1ř lety. Myslím, že za tu dobu se vývoj menz někam posunout mohl. Nebo že by ne? K

otázce ohledně ryb zatrhávám, že nevím z toho důvodu, že záleží na úpravě a chuti

daného jídla. Kdyby vypadalo a chutnalo jako v kolejním Academicu, tak ano.

:D Nové židle, aktuální se rozpadají.

Co se týká baget, ocenila bych jejich větší propracovanost. To, co si zakoupím v

menze, mám ve vyšší kvalitě (nap . větší rozmanitost zeleniny) jinde, kde je to možná o

5 Kč dražší, ale aspoň to stojí za to. Polévky si už neobjednávám, jmenovitě t eba

gulášová polévka je docela výsměch  brambor a maso to potkalo asi tak z rychlovlaku.

Bylo by fajn, kdyby každý pokrm měl aspoň p ibližnou fotografii  někdy vůbec nemám

podle názvu tušení, co si vlastně objednávám (nap . špenát a kroketami  p edstavila

jsem si klasické kulaté krokety a on to nakonec byl nějaký zvláštní váleček?)

Male porce masových nudlicek. Alespoň jedno bezlepkové jídlo každý den.

Zázemí v podobě stolů a židlí se mi nelíbí. Chtělo by to inovaci. Nedávno se pode mnou

židle rozpadla a já spadl a to nejsem nijak moc těžký

Nelibi se mi nehygienicke misky se soli a peprem na stolech v menze. S cistotou

prostredi v menze jsem spokojena. Je mile, ze mame velmi usmevave pani kucharky.

Obdivuji jejich tezkou praci.

Je škoda, že se nabízí pouze jedno vegetariánské jídlo, p estože často je krátce po

otev ení menzy vybrané (takže zájem o ně evidentně je), a když pak p ijde do menzy

vegetarián, může se otočit na podpadku a jít se najíst někde jinde, protože pro něj už

tam nic není.. Také je docela smutné, že p estože chápu pouhé jedno jídlo jako

vegetariánské, často je i jeho součástí maso nebo  ekněme jiný "kus zví ete". Je také



docela k podivení, že vegetariánské jídlo je občas dražší než jídla s masem. Nechápu,

kde se bere myšlenka, že každý člověk pot ebuje každý den maso.

Jelikož nejsem vybíravý člověk, vždy si z nabídky jídel v Menze vyberu. Tato jídla jsou

chutná, ale někdy fádní. Jak by se dalo  íct: nenadchnou, ale ani nepotěší. Tak trochu

mi p íjde  vždy, když p ijdu do Menzy  jakoby se člověk vrátil v čase o pár desítek let

nazpět, a to jak co do p ípravy jídel a jejich podoby, tak do vzez ení samotného

prostoru. Že prý žijeme v 21.století? Člověk se ani ke stolu po ádně nep isune, vždyť to

ani není jídelní stůl! Co mi vadí nejvíce jsou ceny jídel. Měla jsem možnost navštívit

menzu v severních čechách, kde byla každý den jednotná cena jídla, a to 40 korun i s

polévkou. Výběr byl ze 3 jídel. Mám možnost chodit do Menzy skoro každý den. Kdyby

si měl člověk každý den vybrat z nabídky jídel hlavní jídlo (50,) + polévku (13,),

zaplatil by za týden za jídlo v menze p es 300,!! A to mi p íjde až p íliš. Právě kvůli

cenám jsem Menzu musela omezit. A mnohdy mi p išlo, že to na tu cenu zas až takový

zázrak nebyl. A zdali bych si objednala rybí pokrm? Ryby jsou skvělé! Ale nevě ím

kucha kám, že by rybičku hezky p ipravily.

Porce jsou opravdu, opravdu malé

Zdá se mi, že ceny za jídlo se docela zvedly.

Dle mého názoru jsou porce dostačující, ale za danou částku nejsou některé zcela

chutné. Nap íklad nedávno jsem si objednala oběd za 47 kč, hovězí s rýží. Těšila jsem

se, že dostanu plátek opravdového hovězího s chutnou omáčkou, ale ve skutečnosti

jsem dostala cosi namletého, co nechutnalo ani jako hovězí. Byla jsem zklamaná.

Chtělo by to celkově rekonstrukci jídelny. Větší výběr pokrmů, ke každému jídlo by si

mohl strávník objednat jakoukoli p ílohu, také větší výběr polévek a salátů a hlavně by

měla být v jídelně vždy čistá neperlivá voda k pití! Né každý má rád p eslazený čaj z

jídelny. Výběr pokrmů aspoň z 5 jídel. Nepamatuji si, kdy naposled byla možnost

objednat ji rybu. Také by se v menze mohla va it káva. Mile mě p ekvapila menza v

Olomouci, kde bylo vše, co jsem zde v p ipomínkách uvedla.

Co se týče jídla, tak jsem jednou chtěla zkusit, co jsem ještě nikdy nejedla, jenže

bohužel mě toto jídlo odradilo od experimentů v této menze. Proto se dnes držím

klasických jídel.

Poslední dobou mám pocit, že p evážně omáčky jsou nadstavovány nebo jsou natolik

tekuté, že p ipomínají spíše polévku. Ocenila bych méně slazený čaj.

nevyhovuje mi, že je každý en v menze smažené jídlo. Jsou spolužáci, kte í jsme kvůli

tomu p estali chodit.

Vyšší stoly, vyšší lidé mají problém se tam vejít :)

Naprostý nedostatek výběru bezmasých jídel. A nedostatek zeleniny, nap íklad jako

p íloha místo brambor apod.

Ty p eslazené čaje jsou hrozné, ve srovnání s jinou menzou je nabídka nedostačující

(saláty, nápoje ...)

Co se týče chuti pokrmů, je to loterie, jestli si vyberete poda ené jídlo. Párkrát se mi

stalo, že mi jídlo i dost chutnalo, ale většinou je to průměrné, prostě mi p ipadá, že i já

jako laik bych to jídlo p ipravila chutnější. A na druhou stranu už se mi stalo, že jsem

jídlo vzhledem jeho chuti nesnědla, nebo jsem nesnědla aspoň nějakou část z něho.

Uvítala bych více p íloh jako jsou kuskus a také jáhly. I když jáhly není lehké ochutit,



takže jáhly radši ne :). Navíc, navštěvuji menzu jen občas mezi pondělkem a st edou a

t eba ten kuskus v tyhle dny jsem ještě nezahlídla. Takže mi p ipadá, že jsou ty obědy

velmi podobné v určité dny, ale taky to může být mou vybíravostí :).

1) Utírat tácky dosucha. 2) Zlepšit hygienu kucha ek  síťky do vlasů, rukavice 

nepůsobí vůbec dobrým dojmem, když kucha ka na pokrm sahá holou rukou, osobně mi

to velice vadí z hlediska hygieny.

uvítala bych čistější nádobí, více čerstvé zeleniny a každý den mít možnost sladkého

dezertu

Jsou trochu p edražené a vadí mi v lasagních kuku ice...

Byla bych pro více míst k sezení. Stává se často, že si studenti nemají s jídlem kam

sednout.

Vím, že je tady snaha mít každý den jedno zdravé jídlo, ale na této položce by se mělo

ještě více zapracovat, aby to jedno zdravé jídlo bylo opravdu zdravé.

Ceny v menze se stále zvedají a naprosto nekorespondují s kvalitou a někdy ani s

množstvím jídla, to je značně proměnlivé, někdy vám naloží půl kila brambor či rýže,

jindy vám dají porci jak pro pětileté dítě (onehdá mi paní kucha ky naservírovaly 4

maličkaté bramboráčky s jednou malou naběračkou omáčky s masem, porce jak ve

školce, a cena 55, Kč, a to pouze za hlavní chod, v leckterých restauracích by člověk

za tuto cenu už koupil celé menu). A celkově začínají být ceny v menze docela

neúnosné, bez ohledu na kvalitu...s takovýmito cenami to brzy bude stravování pro

studenty nedostupné. Co se týče kvality  glutamát, občasná bramborová kaše z

prášku...no comment. Hlavní jídla obsahují zoufale málo čerstvé zeleniny, pokud se

tedy nejedná o salát Caesar, ten je výborný. Snad celý rok se v menze va í ten samý

čaj, není špatný, ale občasná změna by prospěla.

poslední dobou jsem narazila na nep íliš chutná jídla, d íve jsem byla spokojenější

Rozhodně bych zvětšila porce. Často se stává, že studenti, kte í dorazí do menzy

později, dostanou menší porci, ale p itom zaplatí stejnou cenu.

Jídla by měla být zdravější (méně masa, více zeleniny či ovoce). Je nechutné, aby

každý den bylo nějaké maso, hranolky a tatarka... Cena jídel je relativně vyšší ve

srovnání s jinými menzami. Trochu mám problém se zasouváním noh pod stůl  je nízký

a to nejsem nijak nadprůměrně vysoký. Je super, že existuje aplikace na mobil pro

objednávání! Ocenil bych fotky jídel  někdy mi ani Google moc neporadí, o co se jedná,

nebo často dostanu něco jiného, než co si najdu. Celkově jsem ale relativně spokojený.

DLe mého názoru jsou některé pokrmy nedobré, a porce často nedostačující, zejména

protož že paní kucha ky automaticky dávají děčatům menší porce a na konci dne už

nemají dostatek potravin. Takto se mi stalo, že jsem dostala k jídlu buchtičky s krémem

a buchtiček bylo 16. Tedy tak málo, že mi stálo za to je počítat a ještě se rozčilovat.

Obecně by mě potěšila možnost načepovat si také čiatou vodu, nejen slazený čaj. Také

bych ocenila, kdyby menza začala nabízet pokrmy z ryb.

nepraktické talí e na polévku, vždy vyliji Tácy na oběd bývají často mokré

Rozší ila bych výběr jídel s omáčkou! Nejméně 3x týdně je v menze jídlo s hranolky a

tatarkou, které není p ímo zdravé. Zatímco taková rajská, koprová či jiná omáčka jsou

1x za měsíc. Taky bych obměňovala alespoň někdy p ílohy. Když se podává nap . ku e

na paprice, je pokaždé s knedlíkem. Někdo (t eba já, ale určitě i jiní) má rád toto jídlo s



těstovinami. Proto si nikdy ku e na paprice nedám, jelikož je vždy s knedlíkem. Naopak

vep o,knedlo je vždy s houskovým knedlíkem, bylo by ale fajn mít někdy bramborový

knedlík. Nebo jako p ílohu ke smaženému sýru mít obyčejné va ené brambory, místo

hranolek. Dále mi neskutečně vadí teplota pokrmů. Někdy p icházím 11:30 a jídla jsou

studená, p estože je menza otev ená půl hodiny. A když člověk nemá čas a musí p ijít

těsně p ed 2h, pak aby tam radši ani nechodil, protože jídlo je jako led. To samé platí i o

čajích. V 11 jsou va ící, o půl hodiny později už jsou vlažné a nedá se to pít. A VELMI

BYCH OCENILA, kdyby alespoň na internetu bylo napsáno, jaké suroviny jídlo obsahuje

(alespoň co se týká těch, které mnoho lidí nejí). Alespoň bych pak věděla, že si nemám

objednat "čínu", ve které jsou h iby. Protože menza nabízí několik druhů "číny", nikdy

nevím, která je ta houbová..... Jsem "věrným" strávníkem (4/5 dní v týdnu chodím do

menzy) a mrzí mě, když si nemám co vybrat, p estože je zde výběr ze 4 jídel. Někdy

mě i mrzí styl, jakým jsou jídla servírována. Kucha ky (některé) to tam plácají halabala,

celý talí  zgychaný od polívky nebo omáčky, nelíbí se mi to. Ale jinak si nemůžu

stěžovat, v menze mi velmi chutná.

Uvítala bych sůl a pep  v solničkách a ne volně ležet v miskách, kdy mám strach, co v

tom může být.

Chodim do menzy celkem pravidelne a pravidelne, kdyz odchazim, tak smrdim, jako

bych cely den pracovala v kuchyni. Z duvodu spatneho vetraciho systemu nebo spise

zadneho vetraciho systemu se chodim cim dal casteji stravovat mimo menzu.

Uvítala bych u většiny jídel alespoň minimální zeleninovou oblohu. T eba aspoň trochu

mrkve a zelí. U smažených jídel by to mohlo být místo toho ohromného množství

tatarky (ale smažená jídla by to stejně chtělo omezit a nahradit zdravějšími variantami).

K otázce níže  ryby miluju, ale moc nechápu, co na kousku filé s bramborem stojí 65

korun  navíc je tam nějaká dotace, ne  takže Ř7 korun? Za to už bych čekala spíš

lososa  t eba v jídelně v Globusu tak stojí. Ale jinak bych si rybí pokrm objednala,

pokud by nebyl smažený.

Jídla v menze mi p ijdou p edražená. Navštívila jsem menzu v jiném  ve větším městě

a za tu stejnou neli levnější cenu tam mají mnohem větší výběr pokrmů, mají i minutky

které jsou podávány každý den  když náhodou někomu nechutná něco z výběru a ceny

mají stále cca 40 kč. P ijde mi někdy docela hloupé dávat za jeden salát  z kterého se

po ádně nenajím 50 kč. Nebo za rýži z masem 45 kč. Po ádně to nezasytí a chuťově to

taky není nejlepší. A pokud to jde i jinde aby ceny za jídla byly nižší proč tedy ne u

nás? Dále jak už jsem psala bych nechala otevírací dobu menzy do 14:30 hodin, tak mi

ten čas naprosto vyhovuje a mám větší šanci se p es den najíst.

v porovnání ceny a kvalita stravy toto nesouhlasí, pokrmy jsou často velmi tučné,

nezdravě upravené, v nabídce nebývá zdravější úprava pokrmů, nehledně na cenu

pokrmů, cena obědu pro studenta za cca 50, bez polévky a bez salátu, je dosti vysoká,

cena pokrmů (meny v restaraci) se často pobybuje stejně a kvalita je naprosto jiná

Více míst k sezení.

Špagety, které byly minulý týden nebyl chutné. Byla to prý rajčatová omáčka, ale ve

skutečnosti snad každý poznal, že to byla vylitá plechovka sterilovaných rajčat....

Vadí mi, když u masových směsí není v jídelníčku napsáno, jaké maso obsahují  není

druh masa jako druh masa. Dále menza nabízí p íliš mnoho jídel s hranolkami a tatarkou



ano 193 ř.ř%

ne 156 Ř%

ne, ryby nejím 76 3.ř%

nevím / je mi to jedno 38 1.ř%

 ta bych zredukoval. Otev ené misky s pep em a solí nepovažuji za vhodné, protože se

na v nich umístěné ko ení práší.

Je zde málo místa, mám na mysli mezi stoly. Někdy je tam nedýchatelno, p íliš

vydýchaný vzduch.

Špatná ventilace vmenze, vždy mám načichle oblečení

Cena jídla neodpovídá kvalitě  za ty (ne zrovna malé) peníze bych očekávala, že jídlo

bude kvalitní a chutné. P eslazené čaje.

Sůl v uzav ených solničkách

Zlepšit utírání tácků. Tácky jsou často mokré.

Teplý čaj je pro mě vždy velmi p íjemnou částí dne, uvítala bych, kdyby byl k dostání

(samoz ejmě za p íplatek) během celého dne.. Čistota je podle mě v po ádku. Porce

jsou pro mě obvykle dostačující, i když bych uvítala větší. Vím ale, že hodně lidí obědy

nedojídá..možná by byly dobré dvě verze podle velikosti s cenovým rozdílem.

Možná zvážit výměni židlí, aby se dvě židle na jedné straně stolu daly spolu zasunout

pod stůl, aniž by se pletly nohama.

Určitě bych uvítala větší nabídku polévek, než jen jednu, p ípadně i salátů.

Myslím, že by nebylo na škodu trochu více spest it nabídku pokrmů. Některé nabídky

se často opakují.

Polévky se mi občas zdají p esolené.

P ála bych si, aby p. kucha ky nosily rukavice. P ijde mi VELICE nehygienické, aby

jídlo (kterého se dost často dotýkají i rukama) vydávaly bez rukavic.

chtělo by to p idat oblohu k hlavnímu jídlu, obecně více zeleniny do pokrmů a používat

méně tuku

Prost edí menzy je strašně neosobní, více kytek, možná nějaké obrázky (plakáty) na

stěny, něco moderního. Všude jsou různé poučení co dělat a nedělat na stěnách, často

rozthané, počmárané (tak to nějak sjednotit písmem, zalít do fólie a vyvěsit, ale ne

takhle) i prost edí malé jídelny je docela chabé prostě více to "prozá it" a zútulnit.

Objednal(a) byste si rybí pokrm, kdyby jeho cena byla 65 Kč?



ano, souhlasím 215 11%

ne, nesouhlasím 36 1.Ř%

nevím / je mi to jedno 202 10.4%

Other 10 0.5%

ano 364 1Ř.7%

ne 72 3.7%

nevím 27 1.4%

určitě ano 318 16.3%

spíše ano 100 5.1%

nevím / je mi to jedno 30 1.5%

spíše ne 14 0.7%

určitě ne 1 0.1%

Souhlasíte s tím, aby Menza Reální začala používat vejce z podestýlky místo
vajec z klecového chovu?

Měli byste zájem o možnost odběru kusového ovoce za přijatelnou cenu v
rámci objednávky?

Uvítali byste, aby k některým jídlům byl umožněn výběr z více druhů příloh?



ano 186 ř.5%

ne 33 1.7%

ne, bagety nekupuji 173 Ř.ř%

nevím 71 3.6%

velmi často 22 1.1%

často 60 3.1%

občas 192 ř.Ř%

málokdy 139 7.1%

nikdy 50 2.6%

Kupovali byste častěji bagety, kdyby byly celozrnné a bylo v nich více zeleniny?

Jak často se stává, že během pauzy na oběd zvolíte jiné stravovací zařízení,
protože v menze není žádné jídlo, na které máte chuť?

tradiční česká kuchyně (knedlo vepřo zelo, šunkofleky, plněné knedlíky, ...)
[Prosím uveďte, co si myslíte o četnosti těchto pokrmů v současné nabídce
Menzy Reální:]



nadměrně 39 2%

spíše více 177 ř.1%

p imě eně 203 10.4%

málo 25 1.3%

velmi málo 6 0.3%

nevím / nekonzumuji 13 0.7%

nadměrně 9 0.5%

spíše více 66 3.4%

p imě eně 190 ř.7%

málo 139 7.1%

velmi málo 53 2.7%

nevím / nekonzumuji 6 0.3%

nadměrně 13 0.7%

spíše více 36 1.Ř%

mezinárodní kuchyně (těstoviny, pizza, asijské pokrmy, ...) [Prosím uveďte, co
si myslíte o četnosti těchto pokrmů v současné nabídce Menzy Reální:]

sladké pokrmy [Prosím uveďte, co si myslíte o četnosti těchto pokrmů v
současné nabídce Menzy Reální:]



p imě eně 200 10.3%
málo 104 5.3%

velmi málo 35 1.Ř%

nevím / nekonzumuji 75 3.Ř%

nadměrně 11 0.6%

spíše více 36 1.Ř%

p imě eně 114 5.Ř%

málo 143 7.3%

velmi málo 77 3.ř%

nevím / nekonzumuji 82 4.2%

nadměrně 12 0.6%

spíše více 48 2.5%

p imě eně 144 7.4%

málo 100 5.1%

velmi málo 60 3.1%

obědové saláty s pečivem [Prosím uveďte, co si myslíte o četnosti těchto
pokrmů v současné nabídce Menzy Reální:]

bezmasé pokrmy (tofu, luštěniny, zeleninové pokrmy, ...) [Prosím uveďte, co si
myslíte o četnosti těchto pokrmů v současné nabídce Menzy Reální:]



nevím / nekonzumuji 99 5.1%

nadměrně 4 0.2%

spíše více 20 1%

p imě eně 55 2.Ř%

málo 139 7.1%

velmi málo 197 10.1%

nevím / nekonzumuji 48 2.5%

nadměrně 111 5.7%

spíše více 169 Ř.7%

p imě eně 154 7.ř%

málo 12 0.6%

velmi málo 6 0.3%

nevím / nekonzumuji 11 0.6%

pokrmy z ryb [Prosím uveďte, co si myslíte o četnosti těchto pokrmů v
současné nabídce Menzy Reální:]

smažená jídla [Prosím uveďte, co si myslíte o četnosti těchto pokrmů v
současné nabídce Menzy Reální:]



desky zastiňují výhled, souhlasím s jejich p esunutím a nahrazením květinami a záclonami 178 ř.1%

desky vytvá ejí soukromí, jsem pro jejich zachování 133 6.Ř%

nevím / je mi to jedno 131 6.7%

Other 21 1.1%

Jaký je Váš názor na úřední desky, které jsou umístěny v oknech směřujících
na ulici Reální?

Úřední desky  pohled z Menzy Reální

Co je podle Vás hlavní příčinou toho, že menzu navštěvuje málo studentů a
menza je ve ztrátě?

Za o něco vyšší peníze o mnohem lepší jídlo v restauracích a hlavně rozežranost

dnešního světa.

V dnešní době kvalita menzální stravy neodpovídá současným trendům, omáčky by

mohly být hustější a celkově jídelní prost edí je podprůměrné. Nemyslím si, že by byl

problém zavést solničky, pep enky a ubrousky na stole.

Menza je ve ztrátě? Navštěvuje ji málo studentů? Hlavně, že když tam člověk p íjde,

není si kde sednout :D Jak jsem zmínila na p edešlé straně  smažená jídla se opakují

několikrát týdně, pro studenty je nabídka jídel málo atraktivní. Kamarádky mnohokrát

nejdou se mnou, protože si nedokáží vybrat (p estože já jsem velmi vybíravý člověk, ale

opravdu velmi).

P edsudky

Je to "školní jídelna" ... Studenti na VŠ by jistě uvítali p íjemnější prost edí s větším

výběrem nápojů i jídel (za studentské ceny  nic p emrštěného) ... T eba samoobslužný

pult se saláty místo p ílohy? Panel s nápoji různého druhu. A celkově změnit prost edí 

prostory nejsou nijak reprezentativní a působí dojmem, že jsme se ocitli v minulém

století.

nic moc chuť, malý výběr

nelogicky sestavené rozvrhy, kdy na oběd není čas vzdálenost vůči ostatním fakultám

nep íjemné prost edí

Špatná úroveň jídla, malý výběr, malé porce, p edražené

Nabitý rozvrh konkrétně mého oboru, s pětiminutovými pauzami mezi p edměty, často

končí ve 14:05 menza je však pouze do 14:00. Nemám tedy šanci oběd stihnout.

Rozvrhá i v tomto ohledu neberou na studenty ohled.



Stále stejná jídla, málo jídelních novinek (tofu, cizrna, apod.), p íliš drahé a malé porce.

Celkem vysoká cena jídla, jehož kvalita není dobrá. Časté za azováni nezdravých

smažených jídel.

Castokrat od spoluzacek, ktere voli jine strav. zar. nez menzu, slychavam, ze jidla v

nabidce menzy neji vubec nebo jim nechutnaji v "podani" menzy. Osobne ale nemam

problem po chutove strance  i kdyz uz se mi parkrat stalo, ze napr. rajcata v salatu byla

"moučná" ci bramborak ci jiny smazeny kousej velmi rozmoceny od oleje.

Jsem zde 5 let a myslím, že ceny jsou vyšší a kvalita nižší  ale stále je to únosné a

nedá se denně stravovat v restauračních za ízeních. Navíc si myslím, že kvalita zase

mírně stoupá.

P íliš strohé prost edí, spíše menší porce, ne vždy dostatečný výběr pokrmů.

To jsem netušil že menza je ve ztrátě. Já jsem nadmíru spokojený. Jídla chutná a za

p imě enou cenu, nemám finanční prost edky na to chodit na obědy do restaurací a není

tolik času si va it doma. A co je p íčinou? To netuším. Možná jsou studenti moc

zmlsaní a chtějí dobré chutné jídlo, ale my co jsme normálně vychovaní sníme vše...

Nedostačující nabídka a kvalita jídel, kdy mnoho restaurací poskytne v součtu mnohem

lepší služby za stejnou cenu.

P íliš vysoká cena za malou porci jídla.

Kvalita jídel a nejspíš i porce jídel, pro kluky, kte í mají větší hlad než ženy je to

nedostačující. Také cena jídel může mnoho studentů odradit, raději si sami nava í za tu

cenu.

Neuvě itelně malé porce. Musím si dát dva obědy, abych se opravdu najedl  a za tu

cenu si mohu zajít vedle do Nového světa, kde je jídlo mnohem kvalitnější.

Mnoho studentů studuje na jiných fakultách a nemá tu obědovou pauzu, kdy zajít na

oběd. Navíc ani já, a to studují na budově na ulici Reální kolikrát nemám ani čas tam

zajít. Také někdy poměr cena a kvalita může hrát velkou roli

Studenti jsou rozmazlení a raději si zajdou někam na meníčko.

V porovnání menz z jiných měst je tato menza ot esná a nemoderní, možnosti výběru

jídel velmi malá, pokrmy ne moc chutné

Prost edí není zrovna p íjemné (v porovnání se zkušenostmi z jiných menz), porce jsou

poměrně malé, p edevším kluci si často stěžují, že se z toho nenají. Nemožnost měnit

p ílohy...

Většina studentů si myslí, že jídlo není tak kvalitní, aby stálo tolik peněz

1. Chutnost jídel je značně kolísavá 2. Polévky nebývají p íliš dobré, viz p edešlé

otázky 3. Bagety by se měly lépe propracovat, viz p edešlé otázky 4. Kvůli rozvrhům

bez pauz je někdy bez šance navštívit menzu

Ceny pokrmů se jim zdají vysoké nebo ochutnali krokety a navždy odešli.

 některá jídla neodpovídají ceně  p íliš malé množství a vysoká cena  ochuzování

některých jídel  malé množství masa nebo jiných ingrediencí (žampiony), které by dle

názvu jídlo obsahovat mělo

Nevím jak ostatní fakulty, ale jako student LF mám na návštěvu menzy velice málo

času. Rozvrh mi nedovoluje abych se stihl dostat ze školy nebo nemocnice do menzy,

jinak bych chodil klidně každý den.



Studenti jsou vybíraví a nároční na výběr jídla.

Důvody jsou různé, pro mě je těžko vybrat hlavní. Někdo má nap . špatnou zkušenost z

menzy, nap . mu kdysi něco nechutnalo. Někdo  íká, že je tamní jídlo drahé. Někdo na

obědy zkrátka nechodí. Někdo preferuje určitý stravovací styl. Někdo má raději

restaurace, kde si dá nap . jen polévku, ale zato kvalitní a dá si ji v pěkném prost edí

(alespoň restaurace mnou navštívené mají velice pěkný interiér i dobrou kuchyni,

servírování celkem estetické). No a někdo jde zkrátka s kamarády ven do jejich

oblíbeného podniku, kam chodí vždycky. Někdo do menzy nechodí, jelikož nap . u jeho

kamarádů nemá dobrou pověst. Někdo je z jiné fakulty a nestíhá do menzy chodit či se

mu tam cestovat nechce. Já sem chodím, jelikož zde je pro mě oběd nejrychleji

dostupný (zvláště v zimě) a je v centru nejspíš také nejlevnější. A také trochu z tradice.

Také občas navštěvuji Academic, který se úrovni klasické restaurace blíží daleko více,

jen prost edí stolování je "školní".

Často se dělají opekane brambory a hranolky kdežto obyčejné brambory témě  vubec.

Porce jsou dostačující pro holky, ale pro kluky mnohdy nikoliv. Ceny jsou p íliš vysoke.

krátká doby výdeje obědů  prodloužila bych to do 15h

Studenti nemají čas do menzy zajít. I po centru je t eba se pobybovat pěšky (pěší

zona), tak se časová vzdálenost zvětšuje i pro P F a PdF. Vzhledem k omezené

provozní době je mnohdy nemožné si zajít do menzy na jídlo. Mnozí prváci (nap íklad z

LF) ani neví, kde menza je  málo "propagace" na fakultách, orientace po městě. A ze

Záb ehu  areál Léka ské fakulty je to do centra opravdu pekelně daleko.

nemají čas mezi hodinami, jsou líní, možná jim p ijde malá nabídka

Studenti ji ani nevyzkouší, protože si myslí,že se zde va í jak v jídelně na základní

škole. Jejich mínus, menza je super.

Nedostatečný výběr jídel, pití ( chybí druhý nápoj, ryby, více bezmasých pokrmů,

zeleniny..). Nedostatek času studentů vzhledem k umístění menzy, rozvrhu a dopravy)

mozna cena

Vzhled a estetika prostorů, taky když navštívím menzu tak si nemám kde sednout (ne

pokaždé)

Mýtus, že va í menza po ád stejně špatně.

Jídla mi p ipadají monotónní, málo se obměňují, často se stane, že si z jídel nevyberu.

Bylo by dobré, kdyby bylo v nabídce více druhů masa v jeden den. Uvítala bych také u

obědů rozepsané suroviny, už několikrát se stalo, že mnou vybrané jídlo obsahovalo

houby, které ze zdravotních důvodů nemohu jíst, takže jsem pak oběd musela celý

"rozpitvat" a větší část vyhodit.

chybí bufetový prodej (nap . nápoje, cukrovinky, bagety, pečivo, mléčné výrobky) a na

oběd by mohla být pizza

Lidé jsou mlsní.

Nevěděla jsem, že menza je ve ztrátě. P ipadá mi, že v době oběda je neustále tak

plná, že si není kam sednout. Nicméně na s tím může mít co dočinění fakt, že doba,

kdy se obědy vydávají, se nehodí všem  já mám nap . hned dva dny v týdnu výuku od

10:50  14:05 a oběd nestíhám. Dalším faktorem může být, že studenti si raději zajdou

posedět p i kávě/pivu do klidnějšího prost edí  ne do p eplněné hlučné haly, která



nevypadá nijak útulně, člověk se musí rychle najíst a uvolnit místo dalším a jediný

nápoj v nabídce je p eslazený čaj.

Malé porce jídel

Kvalita jídla/malé porce

malé porce neúměrné k ceně

Studenti jsou hodně vybíravý v jídle. Raději budu d íve doma než bych hodinu strávila v

menze.

Nevěděla jsem, že to tak je. Myslím, že spousta studentů se stravuje doma, pokud

mohou, nebo na kolejích či privátech. Také bych se k tomu p iklonila, kdybych neměla

ubytování p íliš z ruky. Z jakého důvodu? Jídlo uva ené doma je levnější a chutnější,

když jej děláme sami pro sebe.

1) Zvyšující se ceny za obědy, ačkoli je jejich cena oproti jiným jídelnám v centru

Ostravy stále ještě nízká. 2) Skutečnost, že někte í studenti jsou v jídle velice vybíraví

a stěžují si na maličkosti (někdy neoprávněné) typu: "To maso je tvrdé.", "Ty brambory

jsou nedova ené." atd. Mnohdy to vůbec není pravda. Tito "rýpalové" by si měli

uvědomit, že jsou v jídelně, a ne v luxusní restauraci, a nedělat si p ílišná očekávání

týkající se úrovně komfortu stravování a kvality pokrmů. Jídelna na pokrmech musí do

jisté míry šet it, jinak by je nemohla nabízet tak levně, nelze tedy očekávat jídla na

úrovni špičkové restaurace. "Rýpalové" by si měli uvědomit, že menza Reální se snaží

nabízet za nejnižší možnou cenu co nejkvalitnější jídla, ale je to po ád "jen" jídelna.

Jestli oněm "rýpalům" není "průměrné" jídlo z menzy dost dobré, ať jdou do luxusní

restaurace a menzu Reální stále jen neshazují.

Jak už jsem psala, jídlo se opakuje a člověku to o estane chutnat

kvalita pokrmů, nezdravá úprava a p edevším CENA

Doba výdeje se kryje s výukou

Malé porce a její umístňení. (daleko od LF,...)

Školní, ne p íliš p íjemný vzhled prost edí, nezdravá a ne p íliš chutná jídla, málo času

na oběd (nap . hodiny v kuse od 10:50 do 15:50).

Studenti si raději uva í něco rychlého sami

Studentni nemají čas v době oběda, tak bud nechodí, nebo mají sve vlastní jidlo, anebo

se stravují jinde

Studenti si vymýšlejí :D

Neútulné prost edí, málo místa

Možná některé pokrmy, které nejsou zrovna chutné a studenty odradí do menzy dále

chodit. Obecně mi p íjde, že je v módě na menzu nadávat (takoví studenti si pak raději

zajdou do KFC apod., ale bohužel slovo se ší í).

V prvé  ádě je pro studenty jiných fakult obtížné se do Menzy vzhledem k její otevírací

době vůbec dostat. Ne vždy jsou porce dostačující, dále se strava nabízená Menzou

nedá vždy považovat za zdravou a chutnou.

Kvalita jídla. Je to hodně  ešené téma mezi studenty. Studenti se neustále ptají na

různé jídelny, ve kterých si koupí chutné jídlo za p ijatelné ceny.

kvalita jídla

Málo studentů? No nevím,  ekl bych, že mezi 11 a 12 tam jich je dost, často až skoro



plná kapacita. Více studentů by mohly p ilákat lepší ceny, více zdravějších jídel, apod.

Pokud je ztrátová, je to chyba jejího vedení.

nep íjemné prost edí, ne p íliš chutné jídlo, které však stojí poměrně dost, nekvalitní

suroviny (brambory, kaše z prášku)

Možná je to tim, že si neudělají čas v rozvrhu na oběd, a taky tim že si raději koupi

suroviny a uva í si sami... oběd je pro ně jako pro studenty moc drahý

rozezranost

netuším

hnusné jídlo

Za podobné ceny se jinde nají chutněji a v lepším prost edí

Mám pocit, že hodně studentů si myslí, že jsou ceny nep imě ené k jídlům  ať už co se

chuti či porcí týče (nap íklad ve srovnání s menzou VŠB). Taky je to pravděpodobně

dáno tím, že někdo určité dny nestíhá menzu v rámci svého rozvrhu a problematické je

nejspíše i to, že OU není jednolitý komplex budov a studentům se proto nechce kvůli

jídla p ejíždět z jedné části Ostravy na druhý a raději si tedy nají někde jinde.

Drahe ne tak kvalitní jídlo.

Často špatné časové možnosti rozvrhu a hodně dělá i to, že menza není úplně

publikována více na různých kurzech pro prváky a tím pádem nikdo neví, kde je, jak se

tam zaregistrovat a podobně.

nedostatečná pestrost pokrmů

Nevkusné prost edí, vysoké ceny. V době oběda plno (není si kam sednout).

nepoměr cena / množství jídla

Časové možností studentů, nabídka jídel v centru, vzdálenost některých fakult.

Pro mnoho studentů jiných fakult, než je Filosofická f., je menza daleko.

To, že studenti mají buď rozvrh i p es otevírací dobu menzy, nebo naopak, že některé

dny nemají výuku, tak preferují va ení na kolejích (va í si sami), resp. menzu na

kolejích.

Dost často nelze z nabídky jídel vybrat ani jedno, které by aspoň trochu odpovídalo

zdravému stravování. Pokud tam něco takového je, je t eba si objednat p edem, jinak

bývá hodně rychle pryč a jídelníček je doplněn něčím rychlým  smaženým). Hodně

studentů mám sedavý režim a chce se stravovat spíš lehce a zdravě (je myslím i

celkem dost vegetariánů), zároveň jde hodně o cenu (jídla nad 50 korun moc na odbyt

nepůjdou). Spíš to chce prostě jednoduchá, levná a nep íliš kalorická jídla.

Je to v centre co je velke plus. Na druhej strane je to daleko od LF a v dobe ked je

menza otvorena tak najcastejsie nas rozvrh nepovoli ist do menzy

p emrštěná cena jídel, v jiných menzách se dá najíst daleko levněji

Zastaralé, neestetické (ty kytky jsou snad dobrý nápad) prost edí a techniky va ení?

Blbá kvalita jídel.

Různě rozmístěné budovy po Ostravě.

Absence jednoho studijního kampusu,takže dojezdová vzdálenost z jiné než filozofické

fakulty, většina studentů hodinu až hodinu a půl z ejmě raději věnuje studiu než

pravidelnému stravování.



Otevírací doba menzy 1114 (14,30)  nelze vyzvednout bagety p ed 10h, když mají

studenti výuku od 10,50 na různých budovách

Dle mnohých studentů je nep imě ená cena jídla, vzhledem k jeho množství, kvalitě a

chutnosti.

Kazdorocni zvysovani cen nabizenych jidel a nerozsirujici se nabidka jidel.

Vysoké ceny za špatnou kvalitu a chuť jídel.

zastaralé vybavení.

Jelikož spousta studentů bydlí na kolejích či ve studentském bytě, mají v nájmu

zahrnuté poplatky za energie (voda, plyn, elekt ina) a proto si raději oběd uva í sami,

jelikož je vyjde levněji než v menze, kde jsou v ceně obědů zahrnuty energie i práce

kucha ek.

P íšerné jídlo

to ze jidla jsou mene chutna,drazsi a mensi porce..o tom se vedou debaty,ze menza uz

neni co byvala!

Jídlo není chutné, čaj odporný a ceny poměrňe vysoké

Mám vybrat jen jeden hlavní? to bude težké. Menza je ve ztrátě? a to ma byt vydělečný

podnik? myslel jsem že je to dotováno státem a primarní učel menzy neni vydělat, ale

dát najíst studentům kvalitní jídlo za rozumnou cenu. Což však nesplňuje.

Dost studentů si nosí vlastní obědy z domu, vyjdou levněji nebo nejsou spokojeni s

výběry jídla. Já osobně jsem spokojena a chodím zde skoro každý den.

Nepot ebují ji, neboť rozvrh jim umožní najíst se doma.

jídla někdy nejsou moc chutná a ve většině jídelen jsou menš částky, max. do 40kč

Menza je těžko p ístupná pro studenty vzdálenějších fakult.

Studenti jsou vybíraví a rozmazlení. S tím bohužel nic nenaděláte.

Některé pokrmy jsou p íliš drahé a spousta studentů nemá p es oběd volno, pomohlo by,

kdyby byla menza otev ena déle. I já bych to velmi p ivítala! :)

krátká otevírací doba

Některá jídla v nabídce zní velmi chutně, ale nakonec je z nich blaf plavající v oranžové

omáčce.Když tedy lidé vidí toto jídlo v nabídce znovu, určitě si ho nedají. Nic jiného je

zaujmout nemusí a hledají jinou alternativu. Velmi často se také jedná o polotovary.

Polévky chutnají jako voda z bot nebo nechutnají vůbec.

Vybíravost studentů. Asi čekají pečené holuby :)

Všichni mluví o tom, že když si k ceně z menzy p idají pár korun, výjde je to na nějaké

menu v restauraci i s polévkou.

Těžko  íct, rozhodně důvodů bude několik a budou rozdílné. Někdo bydlí v Ostravě, tak

si zajde domů na oběd nebo si vezme svačinu sebou. Někomu se můžou zdát ceny

vysoké a další si raději zajde za kvalitou do restaurace.

Protože nedaleko menzy se vyskytuje OC Forum Nová Karolína, kde je nespočet

různých bister a fast foodů a z ejmě to láká studenty více, než se stravovat v menze.

Nap íklad pro studenty LF je dle mého názoru nevýhoda ta, že se menza nachází v

centru města. A pokud mám jako student léka ské fakulty plný rozvrh, nebo t eba jen

jednu vyučovací hodinu na p esun ze Záb ehu do Menzy, oběd a p esun zpět, je to



prostě málo. Dále by to možná mohla být modernizace interiéru nap íklad ve smyslu

nových jídelních stolů, židlí, ...

výběr jídel a hlavně nep imě ený poměr cena:kvalita

Z mé skušenosti si dost studentů stěžovalo na špatnou chuť pokrmů a v tomto vztahu

také p íliš vysokou cenu "za něco co chutná tak špatně".

Místy malý výběr, opakující se jídla, ale p edevším nikterak výhodná cena hlavních

chodů oproti některým jiným vybraným podnikům.

poněvač podávané jídlo je v katastrofické stavu! není pochy o dostatečném a mírně

nadmerném zásobování menzi nicméně je vidět absolutní neschopnost si s jidlém

tradičně natožpak kretivně poradit!!! menze by porspělo zavedení jednoduchých jídle!!!

ponevač " mezinárodní " kuchně o kterou se občas snaží je spíše katasrofou a parodii

navíc také mráním drahými surovinamy! Doporučil bych návštěvu či konzultaci Zděňka

Polraicha či Ivana Vaňka pop ípadě aspoň shlédnutí jejích po adů ! a hlavně absolutní

zákaz dochucovadel jakožto Magi, Bujonů či vegety!!! ničí to chuť potraviny a vše

chutná stejně!!! navíc pro mnohé strávníky je jdílo pak zbytečně težké!!! místo toho

doporučuji nahrezení základnimi bylinkami či ko ením....

jídla by mohla být levnější, návštěvnost by se pak navýšila.

Neustále narůstající cena za obědy, někdy i srovnatelná s cenami nabízených menu

mimo menzu, průměrná chuť jídel, málo zeleniny a zdravých pokrmů, nemoderní

prost edí.

Její zastaralý vzhled, nepohodlné sezení, p íliš krátká doba pro vyzvednutí obědu,

neumožňuje si vzít oběd s sebou.

Většina fakult je mimo a studentům se nevyplatí dojíždět, jídlo není takové kvality, aby

to stálo zato. A v neposlední  adě rozvrhy nejsou uspůsobeny obědům

Kvalita a chuť p ipravovaných jídel

Studenti se dostanou k informacím, že jiná menza nabízí lepší nabídku za rozumný

peníz. Znám také několik lidí (včetně mě), kte í jdou jinam, protože už není možnost si

objednat vegetariánské jídlo. Určitě také záleží na rozvrhu, někdy se stává, že některý

den není díky rozvrhu hodin možné stihnout oběd v menze.

Nabídka stále se opakujícího jídla a z nápojů jen čaj!

Stále stejné pokrmy

Studenti z jiných budov to nestíhají, mám spolubydící z LF a ráda by chodila, ale je pro

ni nereálné se dostat tam i zpátky. Mně se kolikrát t eba stane, že nemám v rozvrhu

okno na oběd. :)

Otevírací doba menzy je v době, kdy je většina studentů na vyučovaní. Navíc je

zakázané odnášet si obědy domů. Tomu by mohla pomoct obědová pauza. Cena/kvalita

neodpovídá, za stejnou cenu mohu dostat menu v restauraci, kde mi nabídnou lepší

kuliná ský zážitek. Celkově je menza velmi zastaralá. Chybí mi bufet či jiná nabídka

občerstvení kromě hlavních pokrmů.

Vrzavé a vcelku nepohodlné židle, relativně omezená dostupnost, malé porce, děsné

karí troufám si  íct teď v noci mě už jinak nic nenapadá...

Špatné vedení menzy počínaje panem Kozelským

Nelíbí se mi cena X kvalita X porce jídla. Taky občas zvažuji, že si radši zajdu jinam,



než do menzy na jídlo na které nemám chut...

Možná vyšší nároky strávníků na kvalitu jídla. Myslím si, že začíná p evládat tendence,

kdy studenti jsou ochotni si klidně i za jídlo více p iplatit (nap . v restauraci), aby bylo

chutné a "podle jejich p edstav".

 jejich rozmazlenost :)  stigma školních jídelen  ceny občas dotahují polední nabídku

restaurací  pokrmy jim nevyhovují chuťově, občas se stane, že jídlo není teplé

Nevím, z mého okolí (FU) potkávám spolužáky v menze pravidelně a i já chodím

pravidelně.

Posledni dobou se zhoršuje kvalita. Pro některé studenty se nevyplatí využívat

elektronickou peněženku. Někte í dávají p ednost hromadnému obědu, který je po

hromadné slevě cenově dostupnější. A dost studentu je leníva zajít si do menzy, když

potraviny má ta ka p es ulici a cestou do menzy neztrácí čas.

těžko  íct, ale určitě jedním z důvodů je nižší kvalita jídel (neplatí pro všechny);

srovnávám s hlavní menzou VŠB

Špatné sestavení jídelníčku, pokrmy jsou pro mnoho studentů neatraktivní, Prost edí

není p íliš estetické

Špatná propagace, za stejnou, nebo mírně vyšší cenu se lze najíst v jiných za ízeních i

více.

Občas špatný výběr jídel a nedostatek času na oběd.

Všichni se tam utlačujeme, je tam málo místa.

Studenti z LF nemají dostatek času dojet, jinak vě te nám, že bychom dojeli a

nehladověli na fakultě, kdyby nám to bylo umožněno. Možnou p íčinou je i krátká

otevírací doba menzy.

doba výdeje, někdy nep íliš chutné jídlo (hodně záleží na výběru a konkrétním menu,

mají tam i dobrá jídla) > za podobnou cenu se můžeme najíst jinde a lépe, pokud máme

dostatek času, klidně bych nějakých 10 korun p iplatila, kdyby bylo jídlo lepší, chybí mi

zeleninová obloha (vím, že je možné si p ikoupit salát či kompot, ale ne vždy vypadají

valně

Mezi hodinami je jen 5 minut pauza, často se tedy do menzy nestihnu dostat (vyhovuje

mi prodloužení výdeje jídla do 14.30).

Studenti nemají dostatek času, aby si na oběd do menzy zajeli.

Prostr edí

Mnoho studentů si zajde na oběd raději domů, nebo si chystají svačinky.

Nep íliš p íjemné prost edí  menza bývá p eplněná, stoly jsou p íliš blízko u sebe.

na to, že jde o menzu, je docela drahá... v okolních restauracích je jídlo s obsluhou,

pěkným prost edím a často i chuťově lepší dražší pouze o cca 20Kč... nechápu, jak

můžou stát sladké knedlíky skoro 40Kč, bezmasé jídla taky... vždy si dávám to

nejlevnější, často bezmasé... někdy bez chuti.... ale celý život chodím do jídelen, va í

se všude stejně, takže jako za mě relativně OK, chodím do menzy pravidelně, ale

spolužáci to hodnotí jinak  draho a ne zrovna extra chutno > na to, že jde o menzu

teda...

Malý výběr pokrmů a hlavně typicky české pokrmy z jídelny. A i prost edí není zrovna

takové, které by vám navnadilo k jídlu.



Vysoka cena, nizka kvalita jidla

Když p ijdu do menzy, tak je menza vždy plná studentů. Pokud je menza ve ztrátě tak

možná kvůli čaje, některých jídel a p íliš namačkaných stolů na sobě.

Kvalita pokrmů.

 dojíždění studentů (stravují se doma)  otevírací doba  cena?

Vyšší ceny než na VŠB, menší výběr jídla a hlavně krátká doba vydávání obědů (když

mám od 10:50 do 14:05) nestíhám.

Nep imě ená cena za objednané jídlo.

Dražší než na VŠB, menší porce a méně chutnější, navíc LF to má velice z ruky.

Jsou p íliš vybíraví, nebo bydlí kousek od školy kde si p ipraví jidlo.

rozvrhy jsou nastaveny tak, že má málo studentů čas ve výdejních hodinách menzy

jedlo neodpovedá cene

Rostoucí nároky (rozmazlenost??) studentů i personálu na standard prost edí

p evyšující požadavky na kvalitu jídla...

Někdy jsou jídla skoro bez chuti, taková nijaká. Zvyšující se ceny. Málo květin.

Solničky jsou jen někde.

V porovnání s ostatními vysokými školami, malá nabídka jídel.

Hodně lidí to má kousek domů, tak jdou jíst tam. Dost jich chodí do fastfoodů a

"hladových oken" v okolí, protože ví, co tam dostanou. V naší menze je to někdy docela

krok do neznáma. Myslím, že hodně lidí se nechalo odradit, když do menzy začali

chodit. Dali si pár jídel, měli smůlu na výběr a vzdali to. Podle mého názoru jsou v

menze jídla, kterým je lepší se vyhnout, ale i mnoho jídel, která jsou dobrá nebo alespoň

slušná (různé ku ecí nudličky s rýží  nikdy nezklamaly). Nevím, proč tam studenti

nechodí. Mí p átelé se většinou v menze stravují, tak nevím, zda se ostatním zdají

ceny vysoké nebo si nevyberou z nabídky.

neútulné prost edí,v pozdějších hodinách už min. výběr jídel

většina si stěžuje na výběr jídla a hlavně na cenu a porci, mě to t eba vyhovuje, vždy se

najím do sytosti a z těch 4 jídel si snad vždy vyberu, jen mám pocit, že se některá

častěji vyskytují (smažený  ízek, hranolky, smažák apod) uvítala bych asi zdravější

stravu ale za tu cenu super ;)

Malý výběr, někdy není čas tam vůbec zajít, když máte výuku od 10:50 do 14:05 (to

jsou jenom dvě vyučovací hodiny!!!) nemáte tam kdy zajít, už je zav eno

Jídla se neustále opakují. Nap . vep ové maso, které je upraveno pokaždé na stejný

způsob se jmenuje pokaždé jinak. Teď už to vím. Jídlo si nedávám. P ijde mi to, že se

jídla neustále opakují. Ale na druhé straně vím, že je to těžké po ád vymýšlet. A

bramborová kaše z prášku je p íšerná :D

Hlavních p íčín je více, nespokojení studenti s chutí pokrmů s vizuální formou pokrmu.

P íčina může být také, že není p íjemné na pohled, když vidíte kucha ku nabírat jídlo

holýma rukama bez rukavic nap . špagety. , špinavé p íbory...

Protože fakulty jsou rozmístěny po velké částí Ostravy a jen málo je jich v blízkosti

menzy.

Nep íjemné prost edí, "zvláštní" rozvrhy, kdy je celý den v kuse nebo hlavně p es výdej

obědů, nevhodně sestavené jídelníčky, celkové zhoršení chuti jídel a vystoupání ceny



jídla tak, že je srovnatelná s okolními meníčky

poměrně vysoké ceny ve srovnání s jinými menzami chybí obědová pauza

Nejspíš hluk a celkové prost edí hlavní menzy a rozložení stolů. Dále pak možná i ne

p íliš chutná jídla.

Cena jídel velmi často nekoresponduje s kvalitou.

nejsem si jist že by tam chodilo málo lidí, pravidelně si tam není kde sednout....

Malé porce jídel s nedostatečným množstvím zeleniny a nevhodně p ipraveného masa s

vysokým podílem nekvalitních tuků. Optimální gramáž 100120 g upraveného masa na

porci se v reálu na Reální pohybuje, troufám si tvrdit, mezi 2550 g, v závislosti na druhu

jídla a gryfu rukou kucha ek. Nemožnost vlastních kombinací p íloh dle vlastních

preferencí. Absence samoobslužného systému.

Vetsina mych znamych nenavstavstevuje menzu z duvodu malych porci. Radeji si

zajdou na menicko do restaurace. A ja osobne uz jsem svuj duvod zduvodnila drive.

špatný management Univerzity, p i ceně jídla je menza ve ztrátě? Ve 12 hodin si není

kam sednout. Asi tu máme někde tunel.

vysoké ceny za nekvalitní jídlo :(

Podle mě je to hlavně tím, že hodně studentů má v době otev ení výuku.

Menza je pro některé studenty daleko (LF), někte í mají skoro každý den v době

podávání obědů vyučování

Nízká kvalita jídla v kontrastu s vysokou cenou jídla. Někte í si raději zajdou na MENU

či do menzy Hladnov. Osobně mám od kolegů a kamarádů z jiných škol a měst zprávy

o tom, že za jídlo platí méně a je velmi chutné a kvalitní a porce odpovídající.

V okolí menzy je dostatek restaurací, které v cenovém p epočtu polévky a hlavního

chodu vychází cenově skoro stejně, neli méně. A né každý má možnost během vyuky

navštívit menzu... takže tuto roli opět p ejímají restaurace. Delší otvírací doba menzy

by dle mého názoru určitě neuškodila.

Cena obědu neodpovídá kvalitě

Měňte častěji jídla, výběr je sice velký, ale jídla se často opakují. Taktéž jedno

bezmasé jídlo může být pro někoho málo a může mu p ipadat, že vlastně ani nemá

výběr (vegetarián)  prostě pokud chce u vás jíst, tak si musí dát jen to poslední jídlo,

"které na něj zbyde".

malé porce, které jsou nedostačující zejména pro muže. P evaha smaženého, absence

zeleniny a oblohy na talí i

ekla, bych že na vině je právě nep íjemné prost edí menzy. Ty u ední desky jsou tam

strašné, a celkově si myslím, že by menza mohla působit pohodlněji. Působí na mě

jako p ísná konzumní jídelna. Dalé si myslím, že mnoho studentů nenavštěvuje menzu,

protože nemá čas pojet si na oběď a pak zase zpátky na p ednášku.

Myslím, že jedným z dôvodov je cena. Pri výbere polievky, hlavného jedla a ešte aj

šalátu sa dostaneme na cenu rovnú menu v reštaurácii.

Podle ostatních studentů jsou p íčinou malé porce, malý výběr. Podle mě málo

salátových pokrmů a zdravé stravy.

Protože některá jídla z Menzy postrádají chuť.

Malé prostory, krátká doba na vydávání obědů, nízká cena obědů..



velmi spokojen 38 1.ř%

spíše spokojen 323 16.6%

maly vyber jidel, chut nic moc, polivky chutnaji vsechny stejne

Nejsou spokojení s kvalitou obědů.

to nevím možná snižit počet obědu

Provozní doba.

Sama nemohu v některé dny menzu navštěvovat z toho důvodu,že v okamžiku, kdy

mám pauzu je menza zav ená. Bagety již vydávány nejsou. Ceny jsou pro mě p ijatelné,

kvalita taky.

D ive bych  ekl otevírací doba, ale souhlasím s prodloužením, které nedávno nastalo...

Zhýčkanost a rozmazlenost studentů.

Velmi často se opakující jídla, málo ko eněná, někdy hodně mastná.

Jídlo je drahé  za 50 korun, což je běžná cena, za kterou se dá v menze jídlo po ídit, se

jedinec může najíst (s 20korunovým p íplatkem) v jakékoliv restaraci v centru města.

Určitě to je poměrem kvalita a cena jídel. Je spousta restaurací, kde jsou levné obědové

meníčka, někde i se studentskou slevou, kterým prostě menza nemůže konkurovat. Už

nejsme na základní, či st ední škole, aby nám platili obědy rodiče a nám bylo jedno, že

to nesníme, protože nám to nechutná. A navíc, když si nakoupím suroviny a uva ím si

jídlo doma den p edem, p ijde mi to cenově stejné, ale chuťově určitě výhodnější.

Menzu vlastně navštěvuji hlavně proto, že nemám čas si tyto obědy p ipravovat každý

den.

kvalita obědů a také poměr kvalita x cena, hodně lidí si stěžuje, že kvalita obědů je

špatná, za cenu, kterou zaplatím za oběd v menze bych se najedla i v restauraci kde

bych si objednala meníčko (+ bylo by to kvalitněji a esteticky p ipraveno)

vzdálenost školní budovy od menzy (LF) a nemocnice, krátké pauzy mezi p edměty

Neexistence obědové pauzy, malé porce

vysoké ceny

Celková koncepce menzy

Prost edí, špatná dostupnost z jiných fakult

Univerzita je roztahaná po Ostravě a kolikrát se za stejnou cenu či s malým p íplatkem

člověk jinde lépe nají

Jak byste celkově zhodnotil(a) svou spokojenost s provozem a nabídkou
menzy?



nevím / je mi to jedno 11 0.6%

spíše nespokojen 89 4.6%

velmi nespokojen 2 0.1%

Zde můžete uvést důvody, proč jste spokojen resp. nespokojen s provozem
menzy:

Va nvštěvování menzy mi brání krátká  estávka mezi hodinami.

Je si z čeho vybírat témě  každý den. Najím se dosyta. Prost edí by mohlo být

p íjemnější. P§sobí dosti stroze a unaveně.

viz. p edchozí otázky

vždy je s ní spojená cesta městem :)

Jsem spokojena s tím že je menza otev ena už od 11 hodin, to je takový dobrý čas.

Jsem spokojena s tím, že si můžu jídlo objednat ještě v ten den pop ípadě ho v ten den

zrušit.

Doba výdeje by mohla být delší.

Spokojen  ceny jídel nejsou největší, a byt se z hlavního chodu najíst nedá... na

dopoledne dostačující.

klady většinou: výběr jídel, umístění menzy, chuť jídel zápory: cena jídel, nápoj 

p eslazený a žádná jiná alternativa

Výběr s několika druhů, vždy si jde najít pokrm

myslím, že výdejní doba menzy je velmi krátká a začíná možná p íliš brzy. V 11.00

dopoledne si myslím, že většina studentů nemá hlad na oběd, možná na nějakou

svačinu a ukončení vydávání obědů ve 14:00 je vpodle mě brzo, když většině

studentům končí hodina 14:05 ;).

jde to

...

Jsem spokojená a cenou a kvalitou nabízených pokrmů, ale občas se stane, že mě nic

z nabízených jídel neosloví. Up ednostnuji malou menzu, z hluku ve velké menze mě

rozbolí hlava.

Ne moc hezké prost edí, pro nováčka docela složitý systém objednávky

Jsem spokojena s výběrem jídel i prost edím. Akorát některé dny se sejdou jídla, ze

kterých si člověk není schopen vybrat a kvůli tomu studenti chodí na oběd do blízkých

restaurací na levná meníčka.

 Krátká provozní doba  vzdálenost od fakult  nemožnost jídel "s sebou" + odpovídající

nabídka + výborná chuť (někdy byste mohli méně solit omáčky) + cena celkově jsem s

menzou spokojen.



ceny, slabý výber jedla

Líbí se mi výběr z více jídel. Mám pocit, že se mi ještě nestalo, že bych si nevybral.

Jsem zde navýsost spokojen, neboť zde p evažuje spíše česká kuchyně, kterou mám

tuze rád. Polévky si dop ávám skoro z ř5% ke každému jídlu, saláty občas taky. Z

hlavních chodů je vždy co si vybrat. Hovězí, vep ové, drůbeží... p ílohy jsou vždy fajn.



Oblohy se zde naštěstí nevedou.

Spokojena jsem diky cistote menzy. Velke plus davam moznosti umyt si ruce primo v

menze  vzdy je k dispozici mydlo a uterky, coz je skvele. Kladne hodnotim take

papirove ubrousky, ktere si clovek muze vzit pri vydeji jidla. S teplotou jidla i mistnosti

jsem spokojena, velikost porci se lisi od cloveka, ktery naklada. Nedostatky; Uredni

hodiny kancelare, kde je mozno nabit penize na stud. kartu, by mohly byt prodlouzeny

alespon o 1h denne. Menzacke krokety  nocni sen kazdeho stravnika.

Vždycky může být hů  :)

Jsem spíše spokojen, protože jsem vždycky jedl ve školních jídelnách, resp. od

nástupu na univerzitu v menze. Nejsem náročný strávník, ale vždy uvítám něco lepšího.

Avšak vzhledem k tomu, že jsem už méně líný, va ím si častěji doma  je to i levnější.

Menza 5 minut od školy... Výběr z několika jídel... Není t eba objednávat jídlo p edem...

Menza má dobrý objednávací systém, výdej jídel je rychlý a člověk se zde setká i se

studenty jiných oborů. Vadí mi však studenti kou ící těsně p ed vstupem do budovy D.

Jídlo je poměrně dobré a i za celkem p ijatelnou cenu, což hodnotím velmi kladně.

Člověk si rozmyslí, jestli půjde na oběd za 40 kč do menzy a nebo Ř0 kč do restaurace.

Nyní se testovala delší doba provozu. To bych uvítala. Myslím si, že většina studentů

jede v kuse ve škole. Nestihne prostě do 2 hodin do menzy zajít. Znám to sama. Měla

jsem výuku minulé semestry t eba od Ř v kuse do 3. Menza by měla být do 3 hodin

otev ená. Snad by nalákala více studentů.

Teplé jídlo, možnost p idání (což je velká výhoda), teplý čaj. Avšak je zde vždy

p etopeno. Nevím, zda je to kuchyní a va ením, ale v celé Menze je jak v létě, tak v

zimě velké horko.

Velmi p íjemný personál, vždy vyjde vst íc.

Nechutné jídlo

Pro účelý jen stravování je pro mě dostačující.

Z důvodů uvedených výše.

Máme málo času na oběd, proto je menza nejlepším  ešením, protože se nečeká na

jídlo půl hodiny jako v restauracích.

Pokud vím, na jedné ceduli na dve ích Menzy je stále uvedeno, že se obědy vydávají i

od 15 00, což není pravda už. Mohlo by to lidi zmást (i mě jednou), byl bych rád kdyby

se to opravilo.

Jelikož každý den dojíždím, jsem ráda za teplé jídlo v p ijatelné ceně, avšak pokud by

se jeho chutnost zlepšila, budu jedině ráda.

Jsem lehce nespokojená s p ístupem paní, která prodává stravné. P ed novým rokem

tam seděla velmi p íjemná paní, která nám nabila na kartu klidně i 10kč, protože jsme

více neměli u sebe a tato částka nám chyběla na účtě. Od nového roku nám to ale nová

paní nechce povolit a tvrdí, že minimální vklad činí 100 Kč. Nechápu, proč by to nešlo

dělat, jako dosud...

je to průměr, takový správný poměr ceny a kvality

Pokud porovnam cenu a nabidku, tak jsem spokojena. Pokud by se ale mela cena

obedu zvysit, tak si radeji zajdu do jedne z prilehlych restauraci.

Uvítala bych prodloužení doby výdeje obědů, jelikož mnohdy nestíhám kvůli rozvrhu



hodin. Nap íklad aspoň do půl t etí odpoledne.

jídlo neodpovídá kvalitou ceně, jídlo není dostatečně teplé, výběr z denního menu je ve

většině p ípadů velmi špatné

O chutnosti pokrmů už jsem se zmiňovala v p edešlých otázkách. Navíc, když jsem

mluvila s kamarády ostatních škol (Olomouc, Brno), tak oni špatné zážitky s jídlem v

menzách nemají.. Když si beru tác pod jídlo, musím se hodně snažit, abych si

nevybrala mokrý, někdy je to dokonce nemožné.

asi už všechno  ečeno

Prodloužila bych otevírací dobu do 15:00.

Va í se zde velmi chutná jídla za p ijatelnou cenu. Personál je ochotný, vst ícný a

laskavý.Nádobí vždy čisté, je zde možnost hygieny rukou aj.

viz výše

malé porce neúměrné k ceně ( 50 Kč za oběd v menze je opravdu celkem hodně) u

těstovin chybí dochucování jinak vše v p ijatelné mí e.

V predchozich semestrech byl prave problem, ze nam vetsinou vyuka koncila ve 14.10

(menza zavira ve 14.00), takze jsem obedvala doma (v Opave) az kolem pul ctvrte.

Je super, že jídlo se dá objednat i těsně p edem v automatu, jídlo je poměrně levné,

nemusí se stát dlouhé  ady. Mám ráda malou menzu, je tam větší klid, který je myslím

si, pro stravování důležitý.

Jsem spíše spokojena, protože je to cenově celkem dostupné a čas, který bych

prova ila na koleji radši věnuji studiu. Nejsem moc vybíravá a po čty ech letech studia

už vím, co si mám objednat a co ne. :) Byla bych nešťastná, kdyby se menza zrušila...

Její nedostačující provozní doba, mnohdy malé porce, nezdravá jídla a také strava bez

chuti (p íkladem pokrmu, který dle mého názoru doslova postrádá zdravý rozum, může

být květák s těstovinami a kečupovou omáčkou).

Úplně spkojena bych byla, kdyby škola zajistila dotace na provoz a tím by snížila i cenu

jídel. Bylo by fajn rozší it nabídku jídel o něco, co si člověk může odnést s sebou.

Spokojen: milé paní kucha ky, vždycky pozdraví, usmějí se, to jsem za ta léta

stravování ještě nezažil :)

Některé pokrmy prostě nejsou k jídlu. Va ený květák, který plave v kečupu a k tomu

těstoviny. Proč? Celá ku ecí čtvrtka obalená v trojobalu. Zbytečně p ekombinované a

opravdu nechutné. Ale koprovka z Mezny je úžasná.

Jídla mi chutnají, některá jsou dražší, ale je to zatím na únosné hranici. Paní kucha ky

jsou milé a vždy mi vyhoví, usmějí se, člověk má hned krásný den. Také se mi líbí

možnost objednaní online (menzak.osu), což je velké usnadnění. Jediné co se mi nelíbí

je, že bagety nejsou i v pátek, já osobně bych si ji brala a někte í lidé co odjíždějí v

poledne také (na cestu se žvanec vždy hodí).

Nejsem moc spokojena se stoly a židlemi, které jsou dosti nepohodlné. Židle mi p ijdou

jak ze sekce zahradního nábytku, a jelikož nemě ím 1,50 m ocenila bych vyšší stoly

(které mi zas pro změnu p ipadají jako školní lavice, p et ené na bílo). Nemohu si pak

plně vychnutnat oběd, jelikož se mi nepohodlně sedí.

viz výše ... plus výběr ze 3 jídel je dobrý, ale když jsou v jeden den všechny jídla na

stejné brdo, tak to ztrácí význam. Chce to celkovou změnu a studenti se naučí chodit



do p íjemného prost edí.

jídla jsou chutná a výběr ze čty  možností je vyhovující. Uvítala bych ovšem častější

nabídku salátů typu Caesar salát, apod.

Většinou mi jídlo, p ipravované v menze chutná. Nabízí dostatečně velké porce za

nízké ceny. Co v menze chybí je moderní vybavení a více estetičnosti, aby se

stravující cítil p íjemně. Prostory působí chladně a zastarale.

Jediný problém pro mě p edstavuje časový plán menzy.

Spokojenost: kvalita hlavních jídel, obsluha, čistota, čaj. Nespokojenost: prost edí, v

podstatě žádná nabídka doplňkového zboží (zákusek, ovoce apod.) nekvalitní bagety,

nedobré polévky,

malé porce

maly vyber jidel, chut nic moc, polivky chutnaji vsechny stejne, malo ovoce a zeleniny

Důvody mých návštěv a spokojenosti viz výše  rychlá obsluha, dobrá dostupnost z FF,

cena obědů a možnost zvolit si jen polévku/hlavní chod/salát. Také mohu pochválit

chování zaměstnanců v kuchyni i u pokladny. Navíc je skvělé, že si mohu objednat jídlo

jak p es internet, tak v den výdeje p ímo na místě; odnést si oběd do malé jídelny;

odložit věci do šatny; p ítomnost WC (jen ženy); vstup z hlavního vchodu i nároží

budovy. Nespokojenost je s tím, že si myslím, že menza tak nějak "zamrzla ve vývoji".

Vím,že není restaurací, tam probíhá provoz jinak, ale může se jimi v něčem inspirovat

(t eba atmosférou). Neškodilo by se inspirovat menzami jiných univerzit, jak zmiňuji

d íve. A také bylo chybou nap . to, že propagace menzy nikde nebyla žádná, až nyní.

Také prodloužení výdeje obědů se člověk témě  nikde nedozvěděl. Jen malý papír

někde uvnit  a v prostoru pokladny. Nevěděli o tom ani mnozí studenti FF, a co teprve

jiných fakult? Zpráva se vůbec nedostala ani na hlavní stránku OU... Asi si toho někdo

všimnul a koncem února se zkušební doba prodloužila.

dobrá cena do 50 kč

plýtváním surovinami, nedostetečné používání zeleniny a p írodního ke ení!!!

naduužívání dochucovadelnáhražk, težkost pokrmů! aspoň se snažde dodržovat

vásady klasické školní jídelny!!!

Personál je p íjemný a prost edí je dobré, čisté. Mám pocit, že na začátku zimního

semestru byla kvalita jídla lepší (možná pro p ilákání více studentů), ale teď kvalita

mnohem klesla.

vše už jsem několikrát vypsala

zmíněno p edtím  prost edí, cena, nekvalitní jídlo

nespokojen; proměnlivá kvalita jídel

Špatná chuť jídla, málo zdravých jídel.

Dobré: Levné obědy, povětšinou chutné (i když občas se nepovede), blízko. Hluk, ne

vždy si můžu vybrat z nabídky jídel, často musím hledat místo k sezení.

Jsem spokojena s chuti pokrmu.

Velice bych uvítal možnost výběru p ílohy k hl. chodu a trochu víc místa by menze také

slušelo (ale chápu, že to za ídit nejspíš nepůjde). Jinak jsem spokojen  ceny i porce mi

p ijdou dobré a vždy jsem se do syta (a v drtivé většině p ípadů i chutně) najedl.

nespokojenost hlavně z důvodu malé nevypadajíc dob e pokrmy. dále absolutně žádný



výběr ryb. Ještě jsem v menze za dva roky nenašla v jídelníčku rybu nap . pstruh, nebo

aspon rybí filé.

Již jsem uvedla  hygiena. A také leckdy lepší popis jídel, abychom si mohli p edstavit,

co od jídla očekávat.

P edevším chuť pokrmů (sladké rizoto, p esolené polévky, jídla), zamykání vstupních

dve í půl hodiny p ed zavírací dobou.

S menzou jsem relativně spokojena. Jsem ráda, že máme možnost se někde stravovat,

obzvlášť pokud nejsme z Ostravy, myslím si však, že by se mohlo mnoho věcí zlepšit.

Jak jsem již zmínila, kvalita jídel by se mohla zlepšit a ceny aspoň patrně snížit. Také

bych uvítala, aby zůstala otevírací doba menzy do 14:30. Mnoho studentů končí 14:05 a

p edevším dojíždějící uvítají, pokud si ještě p ed cestou mohou zajít na oběd. O

zkušebním prodloužení otevírací doby do 14:30 moc studentů neví.

Krátká otevírací doba.

je to průměrná studentská menza...spokojenost s rychlostí výdeje jídla, paní kucha ky

jsou zručné a jde jim to od ruky...důvody nespokojenosti viz p edchozí odpovědi

Všechny důvody jsem uvedla v p edešlých kolonkách.

Je pro mě vítané, že menza nenabízí každý den pouze 4 jídla smažená nebo jídla s

bramborem. Vždy je v nabídce rýže nebo těstoviny. Kvalitu menzy by však mohlo

zvýšit to, že by 3 jídla byla nap íklad  ízek, vep o knedlo zelo a ku e, a poslední, čtvrté

jídlo, by byl salát. Prostě by to chtělo, aby jedno ze čty  nabízených jídel bylo lehčí, než

ta ostatní.

důvody jsou stejné jako můj názor na hlavní p íčinu malé návštěvnosti

Jídlo v menze mi chutná. Vadí mi objednávkový systém, někdy dop edu nevím, zda se

stihnu dojet do menzy naobědvat, neobjednám si tudíž dop edu, protože objednávka se

pak těžko ruší, a poté se musím spokojit s menším výběrem, protože některá jídla už

jsou rozebrána. Paní v pokladně menzy je naštěstí velice ochotná a vychází studentům

vst íc i když zrovna nemá ú ední hodiny, pat í jí dík.

Krátká doba výdeje obědů. Prodloužení do 15 hod. by se hodilo.

volba jídel (viz jedna z p edešlích otázek)

jídlo je skvělé, polévky výborné. Někdy ale nevím, o si dát, aby to bylo zdravé a navíc

je to docela drahé. Ale po ád to jde. Já t eba na oběd někdy nejdu proto, že nestihnu

poladnu, která se zavírá d ív než obědy.

Občas se jídla nesou bohužel v takovém zbytkovém duchu  že se dá dohromady to, co

zbylo z p edchozích dnů, a pak servírovalo dále. Jídlo je někdy ihned po vydání studené

(nejčastěji polévka). Saláty a dezerty mi p ijdou p edražené vzhledem k porci. Viz také

p edchozí komentá e.

Velmi dobrá cena a jídlo je opravdu chutné!

Párkrát se mi stalo, že jsem jídlo nedojedl, protože se nedalo jíst (mastné, nechutné),

ale jinak jsem s obědy docela spokojený.

Dovolil bych si srovnání s menzou VŠB, resp. uvedu, co je na VŠB lepší: 1) větší

kvalita (chutnost) jídel a celkově větší rozsah jídel 2) pokud jsou brzy vyčerpána témě

všechna jídla, dodělá se další (páté) 3) výběr ze dvou čajů (ovocný a černý) a jejich

lepší chuť 4) sifonový stroj, tedy nabídka perlivé, st edně perlivé a neperlivé vody (což



by klidně stačilo pro obohacení nápojové nabídky) 5) možnost zakoupení nápojů, nap .

coly nebo i piva v plechovce 6) výběr z více salátů (cena je myslím kolem 10 Kč) 7)

možnost koupení více druhů zákusků (ceny cca 1015 Kč) Ř) výdej jídel končí ve 14:15

a ne ve 14:00 jako u nás (což bych taky uvítal, i když je pravda, že kolem 14 hod. už v

naší menze moc lidí nebývá). Celkově bych pro zlepšení menzy Reální vycházel z toho,

jak vypadá menza VŠB (což jsem jednomu z autorů dotazníku  íkal), p estože i tam

jsou někte í studenti nespokojení a nějaké důvody se určitě najdou.

Dostávám, co očekávám od takového stravovacího za ízení. Vě te, že existují mnohem

horší  na to ovšem p ijdou uživatelé až po konfrontaci s nimi...

Viz výše.

Uvítala bych delší dobu na vydávání obědů.

Cenově dostupná s odpovídající kvalitou jídla. Blízko budovy univerzity.

Líbí se mi výběr z více jídel, která jsou jak bezmasá, tak s masem nebo sladká.

jak jsem již zmínil, odcházím o hladu.

V menze mi pokaždé chutná, jsem spokojená, jen mi chybí nějaké ryby.

Již jsem vše napsala v p edchozích polích, nebudu se opakovat.

je možné se celkem dob e najíst za p ijatelnou cenu a bez časových ztrát, které by

vznikly v p ípadě nutnosti chodit jíst někde jinde

Jídla jsou zde dobrá  tedy mně chutnají. Výběr je témě  vždy slušný, ale samoz ejmě je

i den, kdy si nevyberu ani jedno. Chtělo by to možná trošku hezčí prost edí menzy.

Malá atraktivnost pokrmů.

Viz rámeček výše

Myslím, že menza OU se  ídí heslem "Za málo peněz, málo muziky". To je podle mě

fér.

Jídlo je chutné, velká nabídka z pokrmů. Teplé jídlo dostaneme hned po pípnutí karty 

nemusíme čekat jako nap íklad v restauraci. Jídlo je zdravější a výživnější než ve fast

foodu.

Menza se nachází velice blízko mé fakulty, celkem dobrý výběr jídel, obstojné ceny

Nespokojen:  drahé jídla  špatná kvalita i chuť  nehygienické (nenosí se rukavice) 

hrozně sladký čaj Spokojen:  je to blízko mých škol

Po ád je to jedno z nejlevnějších míst, kde se rychle v Ostravě najíst. Ale když si

spočítáte jídlo s polívkou a dezertem, vyjde jako jakékoliv meníčko. Mohlo by být více

jídel, více salátů, t eba i na váhu. Nebo forma bufetu, kdy by si každý naložil jakékoliv

kombinace jídel

Některá jídla mi p ipadají p íliš drahá. Ocenila bych výběr p íloh. Mám ráda maso a k

tomu nejlepšímu jsou většinou hranolky, které mi nep ipadají moc zdravé a navíc mi už

lezou krkem.

Je trochu drahá a občas se nemůžu rozhodnout, které jídlo si vybrat, protože zní

všechny dob e. Jsem hold věčně hladový člověk...

Jídlo chutná, zatím žádná stížnost, možná jen mimo jednoho segedínského guláše,

jehož maso nebylo k poz ení. Jinak jsem ale byla s obědem či bagetou vždy spokojena.

Jsem vesměs spokojena, výdej obědů by mohl být delší a mohla by se více za azovat

zdravější jídla, jinak nemám žádné výhrady.



Málo bezmasých jídel, a když už tak sladkých.

Ještě ani jednou, jsem nezažila rybí pokrm

vzorem by mohla být nap . hlavní zlínská menza s tou jsem byla naprosto spokojená

výběr z hotovek, minutek, pizza, saláty, nápoje a bufet + moderní prost edí

Velmi často si vybírám jídlo bez masa a ocenila bych i 2 bezmasá jídla v nabídce.

Nelíbí se mi vzhled menzy.

Opravdu docela postrádám v jídelníčku ryby. A když už jsou v nabídce, tak často s

bramborovým salátem. Kdyby byla možnost dát si filé s obyčejným bramborem, vzala

bych si ho. Kucha ky jsou ochotné a p íjemné, jsem spokojena i s rychlostí výdeje.

Objednávkový systém funguje také dob e. Líbilo by se mi, kdyby v online prost edí byla

v jídelníčku i fotka jídla, tak jako to má t eba VŠB.

Z väčšej časti mi menza vyhovuje, nemám veľké výhrady. Niekedy sa mi ale zdá, že

jedlá nie sú veľmi zdravé.

studentske prostredi

Zaměstnanci vycházejí vst íc pokud mohou

Není mi to jedno, spíš mi tu chybí kolonka spokojen na "50:50".

Nabídka ze čty  hlavních jídel je podle mě dostatečná. Oceňuji, že jsou do ní pravidelně

za azována i bezmasá jídla. Mám maso velmi ráda, ale občas na něj prostě nemám

chuť. Dle mého názoru by nebylo špatné zavést do nabídky možnost objednání

kusového ovoce a rozší it výběr nápojů o neslazené čaje nebo minerálky. Jinak jsem s

menzou velmi spokojená. Prakticky se mi nestává, abych si z denní nabídky nic

nevybrala. Nejsem vybíravá. Něco mi chutná více, něco méně, ale vždycky se to dá

jíst. Velice ráda si dávám lasagne. Už jsem je ochutnala i v restauraci, ale v menze je

mám nejradši. Když jsou v denní nabídce, neodolám a objednám si je.

Osobně mi nep íjde menza až tak hrozná  normální jídla za dobré ceny (i když u

některých pokrmů/kompotů diskutabilní), bohužel občas to odnese estetika/chutnost

jídel. Jsem rád, že funguje a chodím pravidelně, ale určitě by nebylo špatné, kdyby se

úroveň trochu zvýšila (ovšem pokud možno za minimální p íplatek).

Jsem spokojená chutností pokrmů, s jednáním kucha ek, které se často usmívají, s

čistotou menzy. Co mě může znepokojit, je místy velikost porce, kterou každá kucha ka

volí dle svého nebo vysoká cena salátů.

+: p ijatelné prost edí, značný výběr jídel, možnost jíst i v klidné části (zadní malá

jídelna)  preferuji klid u jídla., šatna k odložení věcí

někdy jsem spokojena, někdy vůbec...důvody jsem uvedla v p edchozí otev ené otázce

Nejsem spokojena, jelikož se stravuji zdravě a p ipadá mi nep imě ené dostat na talí

nap íklad množství tatarky větší, než je samotné maso. Domnívám se, že za cenu, za

jakou je jídlo prodáváno, by se dalo skloubit s momentálními trendy ve zdravém

stravování. Mě osobně tudíž více vyhovuje si jídlo sama p ipravovat doma, i za cenu

větší investice času. Většina spolustudentů si stěžuje nap . na chuť, ale ta mi osobně

tak nevadí, hlavní jídla si většinou nekupuji právě proto, že za tyto ceny se dají nakoupit

a zpracovat suroviny, které budou mnohem prospěšnější pro tělo a pouze nezaplní na

určitou dobu žaludek...

Chybí mi jen studený nápoj, jídlo je občas velmi slané, někdy je nabídka složená témě



velká vzdálenost od fakulty 240 12.3%

nevhodný rozvrh 394 20.2%

vysoké ceny 167 Ř.6%

zdravotní důvody (alergie apod.) 22 1.1%

špatné zkušenosti (nedobré jídlo, malé porce apod.) 258 13.2%

Other 117 6%

rozší it nabídku jídel 192 ř.Ř%

ze smažených jídel. Jinak jsem spokojen.

Některá jídla mi p ipadají cenově p emrštěná nap . těstoviny. Čaj není dochucený a je

velmi planý.

Dá se zde dob e, rychle a relativně levně pojíst oproti restauracím.

Kvalita jídla za vysokou cenu.

Dostatečný výběr, cena a chutnost pokrmu. Výborný čaj.

Z jakého důvodu již nenavštěvujete menzu?

Co by měla menza zlepšit, abyste se tam opět začal(a) stravovat?



rozší it nabídku bezmasých jídel 105 5.4%

zvětšení porcí 119 6.1%

zlepšit kvalitu a chuť jídel 370 1ř%

snížit ceny 255 13.1%

prodloužit otevírací dobu 281 14.4%

Other 86 4.4%

navšteva restaurace 228 11.7%

zakoupení pečiva/bagety/fastfood 230 11.Ř%

velká svačina / oběd z domu 470 24.1%

nestravuji se, oběd vynechám 86 4.4%

Other 64 3.3%

určitě ano 50 2.6%

spíše ano 247 12.7%

spíše ne 223 11.4%

určitě ne 68 3.5%

ne, nesouhlasím se zavedením obědové pauzy 66 3.4%

nevím / je mi to jedno 96 4.ř%

Pokud máte pauzu na oběd, jakými způsoby se nejčastěji stravujete?

Kdyby byla zavedena obědová pauza v délce 55min, začal(a) byste opět
navštěvovat menzu?

Kdybyste se stravoval(a) v menze, uvítal(a) byste, aby k některým jídlům byl
umožněn výběr z více druhů příloh?



určitě ano 422 21.6%

spíše ano 235 12%

nevím / je mi to jedno 64 3.3%

spíše ne 26 1.3%

určitě ne 3 0.2%

desky zastiňují výhled, souhlasím s jejich p esunutím a nahrazením květinami a záclonami 312 16%

desky vytvá ejí soukromí, jsem pro jejich zachování 210 10.Ř%

nevím / je mi to jedno 209 10.7%

Other 19 1%

Jaký je Váš názor na úřední desky, které jsou umístěny v oknech směřujících
na ulici Reální?

Úřední desky  pohled z Menzy Reální

Co je podle Vás hlavní příčinou toho, že menzu navštěvuje málo studentů a
menza je ve ztrátě?

ona je ve ztrátě? navštěvuje ji málo studentů?

Podle mého názoru je to způsobeno hlavně nevhodným rozvrhem studentů a krátkou

otevírací dobou menzy.

Určitě je to zap íčiněno mnoha důvody. P edevším je celá OU rozesetá snad po celé

Ostravě a tak je pro mnoho studentů Menza prostě z ruky. Navíc mnoho lidí nemá čas

cestovat do menzy a zpět. Ceny navíc nejsou už tolik zavádějící. Člověk má pocit, že



se mu to už ani neoplatí. Hlavní jídlo stojí běžně i 50 Kč, k tomu polévka za 10, Salát

taky tak nějak. Vlastně zjistíte, že číňani pět minut od školy mají své menu v podobné

ceně, takže se už vám pak nechce trmácet do menzy, byť jinak by jste si raději dali

raději "normální" oběd. Osobně mi bylo líto, že zrušili v menze i ty veče e.

Velká vzdálenost od některých fakult a vyšší ceny. Nejvíce bych uvítal výdej jídel z

Menzy Reální v areálu LF v Záb ehu, tím by se zároveň mohly ztráty menzy snížit.

Beru to podle sebe  pokud mám možnost poobědvat doma, poobědvám doma po škole

(je to levnější a doma se va í každý den). Popravdě nevím, proč je menza ztrátová.

Výběr jídel je výborný, chuťově jsem byla vždycky spokojena... Snad to bude lepší...

málo???

Myslím si, že studenty odrazují negativní komentá e spolužáku ohledně jídla v menze a

jejich cena. Druhým důležitým faktorem je rozvrh. Spousta studentů má tak udělaný

rozvrh, že nestihne do menzy zajet  krátká otevírací doba. A t etí faktor je vzdálenost

školy od menzy.

Nekvalitni jidla, ktera chutnaji priserne...

Ostravská univerzita je dost roztahaná, myslím, že hlavní p íčinou je vzdálenost

ostatních fakult a časové omezení, ale osobně mám problém s p eplněností a

nedýchatelností v menze během oběda

Ceny srovnatelné s cenami v restauracích za polední menu.

Troufám si  íct, že menza zastarale působí. Kdyby se trochu zrekonstruovala a rozší il

by se jídelníček i o zdravější jídla, studenti by si to mezi sebou  ekli a chodili by častěji.

Možná některým také nevyhovuje systém p es elektronickou peněženku, možná také

malý výběr z jídel, a mně také docela vadilo, když jsem menzu opouštěla, tak jsem

smrděla p epáleným tukem.

Kvalita jídla, pro "začátečníky ve stravování" složitý systém.

Nekvalitní jídlo, vysoké ceny.

když má student výuku nap . od 10:50 do 15:45 (pěti minutové pauzy mezi hodinami),

nemá čas jít na běd do menzy

Vysoké ceny (za stejné peníze si koupím v restauracích menu), malé porce jídla,

většina nep íjemných kucha ek

Zastaralost prostorů, nemožnost výběru jídel podle fotografií (někdy člověk neví, co si

pod daným názvem má p edstavit). Malé porce. Okna. Nep íliš promyšlené uspo ádání

stolů v místnosti.

Menza je malá, ve chvíli, kdy se otev e, je úplně plná, člověk čeká dlouho v  adě a

sotva najde nějaké místečko k sednutí. Druhá věc je pak rozvrhová kolize. Ceny

některých obědů jsou p ehnané.

Ceny jsou poměrně vysoké... Jen za pár korun se člověk nají jinde mnohem lépe. Navíc

je v menze témě  nemožné se najíst zdravě.

z většiny budov se musí dojíždět MHD

Málo času vzhledem k rozvrhu a pauzám mezi p edměty.

celkem nevhodná poloha pro P f budovu L a M, jelikož spousta studentu využívá

dopravu auty ke škole a nevyplatí se jim sjíždět MHD, a parkovací místa poblíž menzy

nejsou.



Nedobré jídlo za neodpovídající ceny. Nelibá vůně která se táhne p es celé spodní patro

budovy DM a okolí.

špatné jídlo

špatná dostupnost, kolize s rozvrhem

možná, kdyby byla jídelna více formou samoobsluhy jako je to nap íklad v Porubě v

menze VŠB nebo nap íklad v IKEA bistru možná by zaznamenala větší návštěvnost

Prost edí a stravovací návyky studentů, kte í prostě neobedvaji...

Povětšinou proto, že nemají volno v rozvrhu a nebo si spousta lidí va í doma.

Myslím, že je to dáno hlavně kvalitou jídel, na kterou si většina tak stěžuje. Musím  íct,

že já tam chodím opravdu jen na jídla, která se mi už osvědčila a u kterých vím, že jsou

poživatelná.

Pro mě jakožto studenta P f je to ztráta drahocenného času vzhledem k tomu, že

p esunem strávím půl hodiny + čekání a to jídlo za to nestojí

Vysoké ceny, špatná kvalita jídla

né moc dob e chutnající jídlo, málo času mezi hodinami

Jiné možnosti cenově výhodného stravování v Ostravě.

krátká otevírací doba, stereotyp jídel a nápojů

Jedlo bez chuti, nevhodný rozvrh

jako student LF můžu  íct, že je pro většinu z nás nereálné jezdit až do centra na oběd,

a pak zase zpět na výuku

P íčinu neznám, to by nejspíš bylo na dlouhý průzkum a debaty :)

Nechutná jim jídlo, jsou malé a drahé porce.

Myslím, že kvůli rozvrhu není čas si na oběd zajít.

Hodně studentů dojíždí z domova kde mají maminkovskou péči nebo jim stačí za pár

korun koupit něco na jídlo co si uva í na kolejích. Není nutné proto chodit moc často do

menzy.

Poměrně velké ceny za malé, někdy dosti odfláknuté jídlo.

špatná kvalita jídla, malý výběr,

prost edí menzy (není to hezké prost edí pro oběd), nepestrost stravy (vesměs si

nevyberu,vzhledem ke zdravějšímu stravování), za cenu menzy si radši zajdu někam

jinam, p iplatím si jen pár korun a dám si to, na co mám chuť a oběd je pest ejší.

Je drahá a jídlo málo chutné. Na VŠ v Liberci začínala cena jídla s polévkou na 20

korunách (játra, rýže, vývar nebo fazolový salát, pečivo, květáková polévka 3 roky

zpět), drahá jídla na objednávku jako smažený sýr s hranolkami nebo gyros stála max

45 korun, porce byly dostačující a jídlo mělo takovou kvalitu, že jídelnu navštěvoval

každý od vyučujících p es uklízečky i studenty a mnoho lidí si bralo další jídlo domů na

veče i. Proč to tam lze udělat a tady ne, dotace jsou stejné...?

Ceny za oběd se mi zdají vysoké. Oproti loňsku podražila. Často je na výběr v jeden

den několik jídel kolem 50 Kč a 40 Kč. Byla bych raději, kdyby v jeden den bylo jídlo za

50 i 25 Kč a mohla si vybrat. Také si myslím, že by bylo skvělé si jídlo nakombinovat

sám. Vybrat p ílohu (brambory, hranolky, hrášek), pečivo, ovoce, jogurt, zákusek.

Nabídka by tak byla pest ejší.



Není čas

Nejvetsim problemem jsou male porce, po kterych i ja jako zena mam hlad. Jak na tom

musi byt muzi?! Na obed ktery bych si pochvalovala ze mi chutnal jsem jeste take

nenarazila.

Do menzy jsem chodila asi půl roku, poté jsem vyzkoušela menzu VŠB a zůstala zde,

nejen kvůli blízkosti bydliště. Ve srovnání s menzou VŠB má menza menší porce za

stejné ceny, cena bohužel neodpovídá kvalitě jídla  často tuhé nebo vysušené maso,

témě  v každém mase šlachy, omáčky a jídlo celkově bez chuti, o jejich pochybné

konzistenci nemluvě. Také by to chtělo rozší it nabídku salátů.

Velká vzdálenost od většiny fakult, studenti LF se dlouhodobě potýkají s problémem

nedostatku stravování v areálu, nicméně do menzy bychom pot ebovali pauzu alespoň

ř0 minut na oběd a p esuny tam i zpět. Problémem jsou také relativně vyšší ceny a

tomu neodpovídající kvalita jídla, nap . se srovnáním menzy Masarykovy univerzity v

Brně.

P íčin je více. V České republice neexistuje žádný zákon ani vyhláška, která by

vysokoškolským studentům garantovala obědovou pauzu (tak jako je tomu u základních

a st edních škol). Pokud v době oběda probíhá výuka povinných p edmětů, studenti

nemají na návštěvu menzy vůbec čas. Během 5minutové p estávky se oběd v menze

stihnout nedá. Pokud mají studenti volno celou vyučovací hodinu, zajdou si na oběd

často raději do restaurace, kterou si může vybrat každý podle svých osobních

preferencí a momentálních chutí. V centru Ostravy je dostatek levných restaurací, které

nabízejí obědová menu a p íjemné prost edí s obsluhou.

Možná cena. I když chápu, že dnes je drahé vše, ale v porovnání s jinými menzami ( i v

jiných městech) je drahá hodně.

Malé porce za vysoké ceny.

Malá nabídka jídel, vysoké ceny, velké fronty na oběd, anebo není kvůli výuce čas zajít

do Menzy.

Nep íliš útulné prost edí, p ipadám si jako na nádraží Svinov!

Za malou porci platíme hodně peněz. Buď ať zachovají ceny, ale zvětší porce, nebo

nechají stejné porce ale sníží alespoň cenu.

Veľká vzdialenosť od škola, čo sa týka FU.

Velká vzdálenost menzy od většiny fakult, nutnost si jídlo objednat

Možná je to malou variabilitou jídel a p íloh (viz jedna z otázek), zkusila bych se také

více soust edit na bagety...

Studenti dávají p ednost jiným stravovacím za ízením, kde dostanou větší výběr nápojů

nebo mají možnost déle posedět v menších skupinách a nikdo je neruší.

Osobne menzu nenavštevujem pre veľkú vzdialenosť od fakulty, ale možno by študenti

privítali väčší výber jedál, dlhšiu otváraciu dobu..

Dle mého názoru v dnešní době hraje roli cena, a ta je za některá jídla dosti vysoká. Co

se týče studentů LF, nemají na to čas.

Bohužel je daleko od dalších budov OU, když jsem byla v menze měla jsem zkušenost

s malou porcí a jídla by mohla být levnější.

neatraktičnosť jedal, pristup kuchariek, socialisticka vyzdoba



vzdálenost od některých fakult  oběd někdy nelze stihnout

Nekvalitní jídlo

Poměrně vysoké ceny, p ibližně za stejnou cenu se dá objednat menu v restauraci.

nízká kvalita, výběr

Vyšší ceny, pro muže malé porce, některé budovy jsou od menzy daleko.

zdravá strava vládne světem, tedy zlepšit kvalitu jídla, výběr jídla

Podle mě je to právě vysoká cena. Za obyčejné jídlo kolem 50 kč bez polévky. Kvalitně

to taky není dobré. A některé kombinace....

Vzdialenosť, krátka otváracia doba, malý výber a hlavne často sa opakujúca ponuka

jedál, málo bezmäsitých jedál...

Nevyhovující rozvrhy a vzdálenost od některých výukových míst.

Nemožnost parkování (raději jezdím do fastfoodu v Karolíně, tam zaparkuji vždy bez

problému). Minimální výběr, a většinou to vypadá tak, že 3 jídla vy adím bez váhání, a

pak si beru to, co zbude, málokdy to, na co mám chuť. Většina jídel obsahuje maso,

které navíc není nejlepší kvality.

vzdialenosť

nevím, možná proto, že je od některých fakult daleko; nebo protože zdražili, možná jim

to nechutná

velké ceny na kvalitu zboží (poměr: cena/kvalita)

Málo času

Podle mě je p íčinou velká vzdálenost od fakult, nebo časová tíseň, kdy máme během

otevírací doby menzy výuku.

vzdálenost fakulty od menzy, nap . léka ská v záb ehu, cena versus kvalita jídla?

Nemožnost navštěvovat ji, kvůli rozvrhu

Chuť jídla. Nejsem vybíravá,sním vše,ovšem pokud se to dá jíst. Ale bohužel, v menze,

i p es tak široký výběr (výběr ze 4 jídel mi p ipadá dostatečný) se někdy jídlo jíst nedá.

Nemluvě o ceně,která je k chuti dost neadekvátní. To si člověk raději zajde do fast

foodu nebo do restaurace,kde to zná,nají se mnohokrát lépe a k tomu navíc za p ibližně

stejné peníze.

špatná kvalita jídla za vysokou cenu

Za mě je to určitě vzdálenost od LF a FNO. Do menzy jsem chodila v 1. a 2. ročníku a

byla jsem s menzou určitě spokojená :)

Vysoké ceny

Pro studenty z budovy L se nevyplatí jezdit dolů, kdyby byla menza naho e, jistě by ji

navštěvovali. Momentálně existuje něco jako bufet na hladnovských kolejích. Celé

menu, včetně pití a malého zákusku  pro studenty za 65, jídlo výborné. Doufám, že se

jim poda í se udržet a více se propagovat, to už by seshora do menzy nemusel jezdit

nikdo.

Je to dáno určitě tím, že většina studentů nemá čas, většinou je výuka, a mít na oběd

pak 1015 minut je k ničemu. Další možností pak může být i to, že studenti začínají

více šet it,nakoupí ve velkém v obchodních domech a uva í si na celý týden, pop ípadě

pár dní a tím si ušet í. Poslední velkou možností je i pak to, že studenti "hubnou" a



oběd nahradí jenom ovocem, a do menzy p estanou chodit.

Kriticka kvalita jidla. Odpor personalu k vlastni praci. Prostredi, ktere vsak zadny

student nebude resit pokud bude kuchyne kvalitni, protoze nabizene jidlo, ma slusne

ceny a vcelku siroke rozmezi, bohuzel kvalita jidel je podprumnerna. A jesete jednou,

humpolacky. Nove zidle, zaclone nebo jiny blbiny vam neprivedou studenty, potrebujete

aby to jidlo bylo megadobry, to jidlo musi byt tak dobry ze si pro nej pojedu az z druhe

strany ostravy protoze je levny a kvalitni. Zlepsete tu kuchyni, vyhodte sefkuchare,

vymluvy ze tolik jidel se neda varit na lepsi urovni jsou uplna blbost. A nevymyslejte

porad tyhle dotazniky, a radsi premyslejte. Delejte to vsechno poradne. Nazor studentu

je fajn ale zaplatte radsi odbornika, opravdoveho a poslouchejte ho. Hodne zdaru

Nep íjemné prost edí a jídlo, které není chutově dobré ani cenově výhodné.

Malý výběr jídel. Často jídla p esolená. (a to solím hodně) Menza je nezmodernizována.

Vysoké ceny. Možnost p idávání studentům, kte í neustále otravují kucha ky, aby jim

trochu p idaly. Nevalná kvalita jídla, doma si uva ím levněji, lépe a budu najezený.

Kvalita jídla  chuťově i vzhledově. I když nejsem moc náročná a tzv. "jím všechno"...

Jen mě vždy mrzelo, že jsem měla po obědě z menzy hlad skoro hned za hodinu... i

ceny se hodně zvedly... bohužel. Také byl dost nep íjemný zápach z kuchyně  vím, že

se tomu moc nedá zabránit, ale je to nejspíš častými smaženými jídly. Člověk pak

p išel do školy jako z friťáku...

vysoké ceny za jídlo, které tomu neodpovídá a již výše zmíněná "vůně" linoucí se z

jídelny na několik desítek metrů

Nep íjemné prost edí, malý výběr jídel po 13h, nedýchatelný vzdych, dusno

Možná nestíhají skrz krátké pauzy na oběd či nap .vyučování končí 14:05 a jídlo si

můžeme vzít nejpozději 13:50.. postrádám v tom logiku.

p íliš vysoké ceny s porovnáním nap  s menzou s všb

myslí si že to je pod jejich úroven? P ed pár lety tam bylo furt narváno, dnešní haranti

jsou rozmazlení mamánci

Ceny, chuť jídla a možná i malý prostor, ve kterém je hodně studentů a někte í jedinci

trpí nedostatkem soukromí p i stravování  já.

Nevím, ale minimálně pro studenty LF je menza p íliš daleko.

Určitě je to rozvrhem, protože v čase, kdy má menza otev eno máme vždy p ednášky

nebo cvičení.

málo pestrý výběr jídel

Nemají čas na menzu mezi p ednáškami. Studenti FF, pokud si o pár minutek zkrátí

p ednášku, tak se mohou stihnout najíst, ale studenti ostatních fakult určitě ne.

Zavedení obědové pauzy je na jednu stranu dobré  pro ty, co to mají k menze dál + pro

ty kte í dojíždí do školy z větší vzdálenosti  na druhou stranu... pokud bych měla jen

cca 2 p ednášky (v tomto p ípadě jím doma) a pauza by byla zavedena a já bych

zbytečně hodinu musela čekat, tak bych nebyla 3x nadšená. Avšak nápad p ímo

neodsuzuji, mnozí by to jistě ocenili. Pak ještě samotnou p íčinou může být to, že se

některým do menzy nechce docházet (z vlastní fakulty jít do menzy a pak zase

zpátky...).

Ostravská univerzita má fakulty daleko od sebe, v centru jsou fakulty, jež jsou



navštěvovány hlavně Ostravany a ti vzhledem k ceně obědů si raději udělají oběd doma,

vemou si ho do krabičky, nebo nejsou zvyklí obědvat. Nemá smysl cestovat za jídlem

větší vzdálenost. Taky nejsou v blízkosti koleje se studenty, kte í právě pot ebují mít

jídlo bez práce  z jídelny.

Je vo velkej vzdialenosti od LF takže žiači z tejto fakulty do nej nechodia vôbec, celkom

vysoká cena za nie velmi kvalitné a chutné jedlo.

Malý výběr jídel, vysoké ceny.

Krátké obědové pauzy (oběd ve stylu "dojedu do menzy, vyčkám ve frontě,hodím to do

sebe a jedu zpátky s potem na čele") Málo soukromí (hodně lidí u jednoho stolu, ač je

velký). Malá kapacita lidí. Zavedení více menz by možná upevnilo vazby mezi

spolužáky z oboru/fakulty.

rozvrh bez p estávky na oběd, někte í studenti si va í na koleji  je to levnější, ostatní

mají svačiny nebo sije koupí, jsou vybíraví, jdou radši na pizzu apod.

většina studentů nemá v rozvrhu místo na oběd

Nedostatečná kvalita jídel, nedostupnost pro některé fakulty, krátká otvírací doba

Důvody jsou podle mě různé. Někte í mají vyučování do 14:05 a nestíhají si na oběd

dojít, jiným nechutná.. Osobně bych prodloužila otevírací dobu do 14:30, aby stihli oběd

i studenti, kte í mají od 10:50 do 14:05 výuku, a nestihnou tak do Menzy dojít.

Nedostatek času na jidlo

Někte í studenti mají menzu daleko, pop ípadě mají rozvrh bez pauzy, nebo dojíždějí

denně domů, kde mají oběd.

Nevhodný rozvrh studentů, studenti si nosí svoje svačiny, aby ušet ili, studenti chodí do

školy jen na ty hodiny na které musí (pokud odjedou z domu jen na hodinu, nepot ebují

nikam chodit na jídlo).

1. složení jídelníčku 2. poměr cena/ kvalita

Ne moc hezké prost edí, výběr jídel nic moc, taktéž chuť, vzhledem k tomu, že údajně

obědy jsou dodtované, cena 45Kč (zhruba) za oběd mi nep ijde jako velká sleva, když

za 60Kč se v restauraci najím v rámci MENU lépe.

malá variabilita rozvrhu pro oběd kvalita jídla v poměru k ceně

Nedostatecna kvalita jidla za pomerne vysokou cenu. V menze se ceny pohybuji temer

kolem 50kc a v centru ostravy se da v solidnich restauracich da najist kolem 70kc a

rozdil v kvalite a porci je znatelny.

Nepoměr cena/kvalita jídla. Pro mužské pohlaví možná malé porce.

Myslím si, že to jsou vyšší ceny obědů. Uvítala bych zavedení jednoho jídla s

p íznivější cenou  tzv. studentský speciál (takto to je na MUNI v Brně) a student si pak

může vybrat, zda si dá jídlo za vyšší cenu a o něco lepší nebo mu stačí jídlo levnější.

Za sebe a spoustu studentů LF můžu  íct, že je naprosto nevhodně vzdálená. Obzvláště

když hodně času trávíme v nemocnicích a když jsme ve škole, není vůbec čas si tam

zajet. Taky si myslím, že to často nesedí s rozvrhem. Jinak nevím, já jsem byla s

jídlem vždy spokojená a ráda bych se stravovala teplým obědem aspoň 3x týdně.

Hlavný dôvod je kvalita jedla.

Nevhodný rozvrh, pokud je možnost, tak do Menzy jdu, což je jedenkrát za týden, kdy

mám volnou hodinu.



Krátká otevírací doba v kombinaci s rozvrhem studentů.

V menze na ul. Reální jsem obědval několikrát a musím  íci, že jediné co na jídle bylo

p itažlivé, je nízká cena. To ovšem není zdaleka všechno a myslím, že zvláště u jídla

by peníze neměly být hlavním kritériem volby, když vezmu v potaz, že to co jím, mi tělo

během následujících let vrátí zpátky. Myslím, že jídlo pro studenta by mělo být lehké,

svěží a p edevším plné energie, bohužel podoba jídelníčku je často pravým opakem.

Jako naprostý extrém mi p išlo, když jsem si koupil drůbeží  ízek a ejhle, ono to bylo

rozdrcené drůbeží maso smíchané se sýrem a celá tato "kombinace" byla ještě nasáklá

olejem. Hranolky a spousta tatarky taky nic nezachrání a gastronomickou úroveň nijak

nepozvednou. Neustále se opakující jídla na principu masové nudličky, masový plátek

(smažený, pečený) a měnící se p ílohy působí, jakoby se nedalo vymyslet něco

nápaditějšího. Na provoz jídelny jistě působí  ada tlaků ať již finančních či jiných a asi

není snadné vše držet pohromadě, ale myslím, že prosazovat nadále ideu levného

stravování za cenu toho, že jídlo už není dobré se ukazuje jako směr do záhuby. Jako

p íklad funkčního modelu, ve smyslu sestavování jídel a hlavně jejich chuti, bych chtěl

uvést bufet Nový Svět, který je témě  za rohem menzy. Nechci dělat reklamu, ale ten

rozdíl opravdu šokuje. Ano, cenová kategorie je sice někde jinde, ale zde bych chtěl

citovat kucha e Dalibora Navrátila, který jednou  ekl, že jsme již zapomněli na to, že i

levná a obyčejná jídla mohou být dobrá, nap íklad škubánky s mákem. Docela by se mi

líbilo, kdyby nap íklad místo čty  jídel byla pouze dvě. Jedno dražší a druhé levnější,

ovšem obě p ipravená s klidem na práci a hlavně tak, že když je dojím, budu mít pocit

nejen zaplácnutého žaludku, abych neum el hlady, ale také jsem dostal něco co dob e

chutnalo. V souvislosti s tím, by na půdě mohla proběhnout kampaň, která by studenty

se změnou seznámila. Omlouvám se, jestli je můj názor neobjektivní a nevidím do

fungování ve ejného stravování tak, abych se k němu adekvátně vyjád il a p ípadně

alespoň trochu pomohl zlepšit současnou úroveň.

Hlavně kvalita jídla a malý výběr. Ale nemyslím si, že je nějaká velká pravděpodobnost

zlepšení dokud bude menza ve stávajících prostorech a dokud bude OU rozeseta po

celé Ostravě. V tomto ohledu je VŠB nedostižná, svou kvalitou menzy a hlavně

hromadou ostatních bufetů a restaurací v areálu školy.

kvalita jídla, prost edí, vybavení

Asi to bude nevhodny menezment. Ak novootvorena menza na kolejich J. Opletala

prosperuje.

 hodně studentů nemá čas do Menzy mezi hodinami zajít  co jsem slyšela od

ostatních, tak cena neodpovídá kvalitě

Vzdálenost, nízka atraktivita ceny a kvality. Velké množství jiného lepšího jídla v okolí.

Menza se nachází v centru Ostravy, kde je mnoho jiných restaurací, fastfoodů a

večerek. Dlouhé čekací  ady, kdykoli jdu okolo menzy kolem 13hod, je tam narváno a

studenti čekají v  adě. Tím, že jsme studentku léka ské fakulty a do menzy to mám cca

20min tramvají, je to pro mne daleko. Škoda že není menza i u nás na fakultě. V centru

mi p íjde zbytečná.

Mnoho lidí včetně mě, nemá rádo hromadné stravovací prostory. Nevyhovuje mi jídelní

zápach a v blízkosti fakult je mnoho míst kde se dá levně a docela dob e najíst.

Smrad z p epáleného oleje, vysoké ceny jídel, chybí nap . bezlepková či raw strava.



Protože to hodně působí dojmem jídelny. Nepěkné stoly, židle, prost edí a občas smrad.

Nevhodny rozvrh

Poměr cena/kvalita

V poslední době mi p ipadá, že se kvalita obědů zhoršila a ceny stouply. Taktéž

otevírací doba není dostačující a plno studentů má čas na oběd t eba až ve 2 hodiny,

kdy už menza zavírá.

Asi malé porce a potom je dále než některé restaurace/hospody.

Kvalita jídla je špatná, ceny jsou poměrně vysoké. P ílišné používání glutamátů

Kvalita jídla, pokrmy jsou většinou bez chuti

rozvrh bez pauzy nebo s pauzou v nevhodný čas, vzdálenost a dojíždění z různých

fakult a učeben, omezená možnost zdravého stravování

jídlo, které jsem si dala (špagety), opravdu nebylo dobré. za cenu oběda v menze si

uva ím chutnější a zdravější jídlo doma...

Vysoká cena jídla za neodpovídající kvalitu, malý výběr nápojů: kromě čaje bych uvítala

i minerálku, džus.

Prost edí

Nedobré jídlo, malé porce a hodně omezený výběr. Většina jídla je nezdravých  sladké,

smažené, tučné. Není nic zdravějšího, co by neplavalo na tuku ani obyčejný  ízek.

Chybí i saláty. Za trochu více peněz je lepší jít do restaurace nebo si vzít jídlo z domu.

ekla bych, že studenti jednoduše vynechávají oběd a nají se až po p íchodu domů.

Nevím.

nedostatečná kvalita pokrmů, ve srovnání s cenou je to až neuvě itelné nedostatečná

kvalita, která se nedá srovnat s kvalitou a cenou v jiných restauracích v centru

Špatná volba jídel.

Vzdalenost od fakult

špatná kvalita jídel, omezený výběr

Pověst nabízených jídel.

Prost edí, zainvestovala bych do interiéru a zatraktivnila bych tak místo setkávání

studentů. Pokud by bylo možné z ídit nap íklad i někde poblíž menší kavárnu či nějaký

chill out koutek místo laveček u automatů na kávu, mohlo by to také pomoci k p ilákání

studentů na obědy.

Vyšší ceny a nevhodný rozvrh studentů.

Špatné rozvrhy, ale na druhou stranu i horší kvalita jídla, kdy na začátku akademického

roku je jídlo perfektní, ale s běžícím časem se zhoršuje. Něco jako efekt "nalákej a pak

odrbej"

nevím

Spatne jidlo, malo casu

Špatná dostupnost.

LIdé jsou zhýčkaní, školní jídelny mají spojeny se špatným jídlem (školní jídelny na

základní škole).

Jídlo není velmi chutné.

cena,kvalita jídla?



Ceny jídla, otevírací doba, velká vzdálenost z některých fakult (pro studenty VŠL

naprosto nepoužitelná od 2. ročníku  časová náročnost rozvrhu a jeho rozvržení).

Nesetkala jsem se také s únosnou kvalitou jídla.

P edevším prostory, studenti jsou zde namačkáni jak králíci, ničí to atmosféru p i jídle.

Fakulty OSU jsou rozházené po celé Ostravě. Vy byste jeli p es půl Ostravy kvůli ne

zase tak levnému a dobrému obědu? :)

Osobně jsem navštívila menzu asi 2x a nebyla jsem ani jednou spokojená. V restauraci

seženu meníčko i s polévkou za nižší cenu a jídlo je vážně na úrovni.

Pro mnoho studentů jsou to vysoké ceny. Dále mnoho smažených jídel, neustále se

opakující jídla. Málo zeleniny, salátů, bezmasých jídel.

Vzdálenost, cena, pestrost.

Maly vyber pro studenty s dietou

špatná kvalita jídla

vždy mi prišlo v menze veľa ľudí a často nebolo kde sadnúť, ceny sú podľa mňa

primerané porciám, tak neviem prečo je v strate, ale menza je ďaleko, otváracie hodiny

úplne na nič  keď sme sa chceli ísť najesť, tak akurát bolo zatvorené... nakoľko môžem

porovnať fungovanie menzy v Bratislave v Mlynskej doline (v tomto prípade sa ale

porovnáva neporovnateľné), mal by som pár rád, čo by sa určite dalo pridať a nič by sa

tým nepokazilo ... pridať jedlo, ktoré sa dá objednať každý deň, v BA to bol syr a

hranolky/zemiaky + tatarka = nezdravé, ale ked sa nedalo vybrať nič iné, študenti sa

prišli najesť aj tak, lebo vedeli, že v najhoršom prípade si dajú toto... pridať automat na

čapované nápoje... v BA bolo denne štandardne na výber ř druhov jedál + 2 druhy

vyprážaného syra a dva druhy polievky... na Slovensku je však výhoda v tom, že štát

dotuje každú porciu 1 eurom a preto sa aj ceny všetkých jedál pohybujú po dotácii okolo

1 eura, a preto tam chodí veľa ľudí

Poměrně vysoké ceny obědů

Podle mě se jedná hlavně to ten rozvrh.

Cena a kvalita jidla

Dospělí studenti si už uva í sami, nebo obědvají doma.

Jídlo není chuťově zrovna nejlepší, chybí mi více velkých (obědových) salátů a taky

mám ráda pěkné prost edí p i jídle a to mi menza nenabízí.

Není čas kvůli nabitého rozvrhu hodin.

Nabídka jídel a cena. Menzu jsem navštěvovala cca p ed 4 lety z důvodu možnosti

bezmasého jídla a p ívětivé ceny. Chápu, že va it tolik obědů není jednoduché, ale

momentální výběr jídel mne moc nezaujal, a když už tak je v takové cenové relaci, že si

raději p iplatím v ově ených restauracích, kde mi opravdu chutná. Děkuji za možnost se

vyjád it a p eji mnoho úspěchů.

Jídlo není chutné a zajímavé, jídlo i interiér jsou typickou školní jídelnou ze ZŠ, cena

jídel je srovnatelná s cenami v jiných restauracích

Kvalita jídla, p edevším masa, často "vep ový plátek" je spíše nějaké napíchané maso

podivné struktury. A nap íklad studenti léka ské fakulty to mají dost daleko a se svým

vytíženým rozvrhem nemají šanci oběd v menze stihnout.

Špatná kvalita jídla a vysoké ceny.



Mně osobně p íliš nevyhovuje výběr a kvalita jídel. Jedna má zkušenost: dala jsem si

jídlo, pro mě s neznámým názvem. Jednalo se o párek obalený v trojobalu jako  ízek (s

nějakou p ílohou a špenátem). Nesnědla jsem z toho jídla nic a hned jsem ho vrátila,

protože tato kombinace byla hodně zvláštní. Je mi jasné, že menza není restaurace, ale

raději bych si p iplatila za kvalitnější jídlo.

je to dnešní dobou studenti jsou uspěchaní (nebo si to alespoň myslí) a i když toho moc

nemají, jsou líni jít do menzy a raději skočí "naproti" do sámošky Bohužel vidím to na

svých spolužácích.

nedobré jídlo, malý výběr a delší vzdálenost od fakulty

Studenti si radši koupí bagetu v automatu, než aby jezdili do menzy.

Cena bohužel absolutně neodpovídá kvalitě jídla. Za onu finanční sumu si už mohu

zakoupit i menu v restauraci, a to v jak v lepší kvalitě tak i kvantitě. Cena by rovněž

mohla být trošičku nižší už jen z toho hlediska, že jsme studenti, a mnozí z nás pracují,

aby si mohli dovolit vůbec studovat za p ijatelných podmínek.

Nevyhovující rozvrhy. Daleké dojíždění z ostatních fakult.

Divný zápach

Je daleko od LF a FNO, kde studenti vyšších ročníků tráví podstatnou část výuky.

horší kvalita jídla i p esto, že se ceny zvyšují, vyšší vzdálenost od některých fakult

To netuším, když jsem studovala na FF, tak jsem menzu navštěvovala pravidelně. Teď

jsem na FSS a nechodím do menzy, protože musím projet jízdenku, takže tím se mi

oběd prodraží.

je to jako ve školní jídelně na základní škole, malý výběr, chybí mi možnost dát si

zeleninu, některá jídla jsou opravdu odbytá (uva ené těstoviny s nakrájenou paprikou a

posypané sýrem si fakt můžu udělat i doma když pospíchám), nejsou skoro žádné

zeleninové oblohy natož bohatý salát, místo čaje by úplně stačila studená voda, chybí

také doplňkový sortiment (pití v lahvi, nějaké svačinky) a také není možné vzít si jídlo s

sebou...zkuste se t eba poptat jak to dělají ve Zlíně, tam mají menzu vynikající! :)

P edražené jídlo, které určitě neodpovídá kvalitě. Student si raději p iplatí 10 Kč a zajde

si na "menu" do restaurace. Když jsem menzu navštěvovala, vadilo mi i nap íklad, že v

jídlech byly potraviny, které v názvu jídla uvedeny nebyly  nap . žampiony, h iby, atd.

Většině nechutná jídlo z menzy

Dosť vzdialená poloha od fakúlt

Studenti mohu preferovat zdravější jídla, nebo naopak jídla z fastfoodu, nezdravé 

rychlé do ruky. P ípadně jim je to jedno a klidně hladoví. Konkurence je lepší a cenově

p ijatelná a je na každém kroku. Někomu nemusí vyhovovat celý ten proces  dopravit

se na místo, sám se obsloužit, odnést po sobě a zase jez zpátky. Hotdog, hambáč,

banán do ruky a jít je rychlejší, než se stravovat v menze. P ípadně je rychlejší

navštívit restauraci a tam mít plnou obsluhu i kvalitnější jídlo. Navíc restaurace jsou na

každém kroku. Těžko  íct, ale určitě to není nějakou obědovou pauzou.

Nejpravděpodobněji to bude ne p íliš dobrou kvalitou jídla (chuti) v kombinaci se

vzdálenosti od místa studia. Cena a obědová pauza v tom dle mého nehraje roli.

Možná je to způsobeno tím, že se menza nachází v centru města, kde je hodně jiných

restauraci, obchodů apod.



určitě ano 56 2.ř%

spíše ano 217 11.1%

nevím / je mi to jedno 124 6.4%

spíše ne 252 12.ř%

určitě ne 89 4.6%

Velka vzdalenost od fakult, drahe jidlo.

To, že není p estávka na oběd. Poměrně vysoké ceny. Kupuji si radši salát s pečivem,

nebo nudle za dvacku u Čínských prodavačů. Malá informovatelnost.

lhostejnost, studenti více vě í fastfood stravování, špatná výchova ve stravování

Docela často se setkávám s rozvrhem kdy jsem ve škole buď jen dopoledne, nebo až

odpoledne a to t eba jen na hodinu na dvě, tudíž je naprosto zbytečné chodit někam na

obědy. Osobně jsme snad jen jednou měli rozvrh po celý den a to si všichni nosili obědy

z domu, nebo jsme byli docela daleko od menzy a nestihlo by se tam dojet a vrátit se

zpět.

Myslím, že hlavním důvodem je samotné jídlo. Často je bez chuti a tak všelijak

plácnuté na talí . Zlepšit by se měl i výběr jídel. Jsou dny, kdy má člověk problém si

vybrat, protože by si nejradši dal všechna jídla a jiný den zase není nic, na co by si

člověk dal, tak radši do té menzy nejde. Jídlo by mohlo být zdravější a mohlo by ubýt

smažených jídel a "uho" omáček s rozva enými brambory. Myslím, že kdyby škola

trochu zainvestovala do menzy, zlepšil by se výběr jídel, jejich chuť a prezentace, lidi

by pak sami začali chodit do menzy pravidelně.

rozvrh, ceny,vzdálenost

Cena a kratka oteviraci doba.

Máte dostatek informací o fungování menzy?

Z jakého důvodu jste ještě nenavštívil(a) menzu?



nedostatek informací o menze 165 Ř.5%

velká vzdálenost od fakulty 257 13.2%

nevhodný rozvrh 288 14.Ř%

vysoké ceny 33 1.7%

zdravotní důvody (alergie apod.) 22 1.1%

špatné reference z doslechu (nedobré jídlo, malé porce apod.) 139 7.1%

Other 168 Ř.6%

navšteva restaurace 185 ř.5%

zakoupení pečiva/bagety/fastfood 201 10.3%

velká svačina / oběd z domu 484 24.Ř%

nestravuji se, oběd vynechám 56 2.ř%

Other 52 2.7%

Pokud máte pauzu na oběd, jakým způsobem se nejčastěji stravujete?

Jak často konzumujete maso?



denně 353 1Ř.1%

několikrát týdně 1221 62.6%

několikrát měsíčně 254 13%

několikrát ročně 30 1.5%

maso nekonzumuji 93 4.Ř%

nekonzumuji houby 464 23.Ř%

žampion (bílý, portobello, ...) 1322 67.Ř%

hlíva úst ičná 822 42.1%

lesní houby (h ib pravý, ...) 1142 5Ř.5%

shiitake 298 15.3%

Other 77 3.ř%

Jaké druhy hub konzumujete?

Využil(a) jste za poslední rok informací uvedených na úředních deskách fakult,
které se nacházejí ve výkladu menzy na ul. Reální?



ano 97 5%

ne 1586 Ř1.3%

nevím / nepamatuji se 171 Ř.Ř%

nevím, kde to je 97 5%

Úřední desky  vnější pohled

Zde můžete uvést další připomínky, návrhy k zlepšení nebo pochvaly týkající se
Menzy Reální:

koupit aspoň po ádné solničky a pep enky!!!

Občas by ji chtělo provětrat, člověk výjde a p íjde si, jak smažená hranolka.Také bych

na stoly volila sůl a pep , které jsou uzav ené, takto otev ené misky vzbuzují dojem, že

tam není to co by být mělo. Jinak bych  ekla, že pro tolik lidí, kte í ji navštěvují je

p ijatelná.

Prost edí menzy by pot ebovalo lepší větrání, výměnu židlí, stolů; zavedení solniček

Ještě bych navrhovala prodloužení provozní doby alespoň do 14:30 nebo do 15:00.

Velmi často máme v rozvrhu výuku od 10:50 do 14:00 bez větší p estávky, což pokrývá

celou provozní dobu Menzy.

Více solniček na stoly.

více informací na portále nebo na nástěnkách v budově, pop ípadě emailech, ráda bych

navštěvovala, ale doposud nevím jak funguje

Z ízení menzy je poněkud strohé.. P ipadám si, jako bych se nacházela v blázinci či v

nemocnici.

Ty desky v oknech Menzy  divila bych se jediné kladné odpovědi na otázku, zda.li se u

nich někdo kdy zastavil a pročetl si je. Veškeré p ipomínky či pochvaly jsem už zmínila

výše.

Souhlasím s návrhem týkajícím se odstranění nevzhledných ú edních desek a jejich

nahrazením záclonami a květinami, což by p ispělo k pozvednutí kultury prost edí

Menzy.

P estěhovat na budovu L/M. :)

Skvělé zázemí v centru města, velké a chutné porce za rozumnou cenu. Co víc si p át?

Poléfka zdarma k jídlu, možnost zabalit oběd sebou.

Líbí se mi nápad se zavedením prodloužené výdejní doby. Stačilo mít hodiny od 11:00

do 12:30 a od 12:30 do 14:00, což se běžně stává, a obědy se špatně stíhaly. Ale

myslím, že kdo chtěl, tak se vždy na těch "5 a 5 minut" z hodiny vzdálil. :)

Jídlo není špatné, podle mě je dobrý výběr, lazáně už nedělejte ale :) hlavní problém je

jinde, je otázka jestli ztrátovost opravdu změní něco, co nebude teleport, protože jezdit

za obědem 2025 minut se mi neoplatí.

navrhla bych větší výběr ve zdravějších jídlech  zeleninové saláty s ku ecím masem,

těstovinové saláty s masem, tofu, větší výběr ryb, jáhly...

Prodloužila bych otevírací dobu Menzy. Stalo se mi, že když jsem neměla jídlo p edem



objednáno a vybrala jsem si ho až na místě, tak už konkrétní pokrm byl vyprodán. Ale

to asi nejde nějak zajistit.

V letních měsících by se měly otevírat okna v menze, protože v místnosti je

nedýchatelno a velmi teplo. Sůl a pep  by mohly být v sáčcích, protože v miskách jsou

plné nečistot a nechci vědět plné čeho dalšího.

Ocenila bych kdyby zmizely ú ední desky a v menze p ibylo pár květin a záclon. Také

bych rozpojila stoly a poskytla studentům věšáky na kabáty a tašky, aby zbytečně

nezabíraly volné židle.

Ráda bych se tam jednou chtěla stavit a poobědvat, ale je to moc daleko (LF

Syllabova)... slyšela jsem, že va í dob e :)

Jídlo je chutné, obsluha povětšinou milá. :)

Jídlo nic moc, ale za tu cenu je ok. P estala jsem do ní jezdit hned od prváku, protože je

to z budovy L ztráta času (a to i kdyby byla zavedena p estávka)

K Menze už nic... ale tento dotazník byl pěkně udělaný! :)

Mozna by se menza uzivila lepe kdyby byla v prubehu dne provozovana i jako kavarna,

mozna pripadne i pro verejnost. Studenti by ji tak mohli vyuzivat take pro traveni

volneho casu mezi hodinami a prakticky vsichni si radi zajdou na kavu, caj, nebo neco

mensiho na zub. Ale aso by to bylo horsi pro realizaci.

 prodloužit otevírací dobu  zvětšit nabídku (inspirací by mohla být menza UTB ve Zlíně

 hotovky, minutky, pizzy, studená jídla, zákusky, saláty,...)  doladit objednávkový

systém na portále

.



Když jsem tam jedl, byl jsem spokojen.

P íjemný personál :)

Myslíte na to, že oslovujete i kombinované studenty, žejo?

Mohlo by to být i na stravenky a ne jen na nabitou isic kartu.

modernizace vnit ních prostor

Týdenní jídelníček na mail studentů. Pak by mě to nejspíš nutilo se zvážit stravování v

menze.

P ipomínky nemám. Podělím se o své návrhy. V malé menze by mohla vzniknout

cukrárna pro studenty. Samoz ejmě se studentskými cenami. Nejeden student by ocenil

kvalitní kávu z kávovaru a nějaký piroh p ímo v prostorách školy za p ijatelné ceny.

Menza by měla do své nabídky jídel za adit oblohu. Takovému smaženému masu a

hranolkům by zeleninová obloha jen prospěla Troufám si  íct, že by snad mohla být i v

ceně. Studenti by uvítali zeleninové saláty a kompoty za nižší cenu. Nesnažte se mi

tvrdit, že malinká mistička okurkového salátu má hodnotu 12 Kč!

Já osobně jsem neměl nikdy špatnou zkušenost se stravováním v Menze. Líbí se mi

výběr z více jídel, tím pádem jsi vždy vyberu co preferuji z dané nabídky. Jediný

problém asi vidím v ceně, která už není zas tak "studentská" oproti normálním

restauracím, které nabízejí menu. Takže pro mě osobně vyjde na stejno jestli si dám

oběd hned u školy nebo jedu do menzy a zaplatím za parkovné nebo trolejbus + cenu

jídla.



Musím pochválit paní kucha ky z menzy. Na české poměry jsou velmi p íjemné a tak mi

vždy zp íjemní oběd v menze. Jídlo v menze je prostě průměr, ale jídel, které mi

opravdu nechutnaly bylo za celou dobu mého studia jen pár. (V d ívějších ročnících

jsem chodila do menzy pravidelně.) Chválím, že se menza ještě vůbec drží, má smysl.:

)

Zodpovědný pracovník menzy, nechť se zajede podívat do jiných měst/zemí, jak tam

fungují menzy. Neuškodí trocha inspirace. Nap . ve Slovinsku musí tyto menzy díky

státní subvenci, konkurovat mnoha "normálním" restauracím, ve kterých se studenti

mohou za skoro stejnou cenu najíst. A da í se jim to.

V menze jsem si pochutnala, pokud jsem se nezamě ovala na stavbu jídelníčku a bylo

mi jedno, co sním. Dnes si už z menzu nevyberu nic. Za cenu, kterou bych dala v

menze, si uva ím na studentském bytě s daleko menším nákladem.

zavést menzu na LF

Máte ty úplně nejvíc nejlepšejší hranolky!

není to nejhorší, ale je toho spousta, co by se dalo zlepšit

Líbí se mi systém pro objednávání jídel a umístění menzy v centru města. Menzu bych

navštěvovala pravidelně, pokud by byly jídla va eny z kvalitních potravin, i na úkor

ceny. Jídla jsou dle mého názoru rozva ená, špatně ochucená a není uvedeno složení.

Bez p ipomínek... Zcela vyhovuje...

je velkým plusem, že jsou ve výběru saláty

Byly i světlé chvilky kdy jsem byla spokojená. Jen ty ceny jsou vysoké... Člověk když

si dá polévku i druhé jídlo... vyjde ho to skoro stejně jako když si zajde do restaurace na

Menu,které je chuťově úplně někde jinde...

D íve, když byl nevyhovující rozvrh, tak se dalo zajít alespoň večer na teplé veče e. Po

zrušení už je menza úplně k ničemu.

kvalita jídla mě vždy potěšila, nicméně porce mi p išly docela malé

Je to prostor, který by mohl být velmi pěkný!

Nelze jen kritizovat  menza má p íjemný personál a esteticky je poměrně p íjemně

vy ešena.

Paní kucha ky jsou vst ícné, vždy mi na požádání p idají. Bezmasá jídla jsou někdy

poněkud chudá chuťově i esteticky. Nevyplatí se mi jídlo objednávat p edem, protože

nikdy nevím, jestli mi vyjde na návštěvu menzy čas, ale kdykoli je na oběd  ízek (moje

oblíbené jídlo) tak je vyprodaný..

S Menzou na Reální bohužel nemám žádné zkušenosti, uvítala bych ale možnost

stravování se v okolí budovy Chittussiho, v Penny se dají koupit jen studená jídla a

restaurace jsou pro studenty drahé. Vím, že na kolejích je možnost obědů, ale

objednávky den dop edu nejsou ideální (může se stát, že se nebudu moci dostavit z

důvodu protáhnuvší se porady a prachy fuč).

Nepoužívat polotovary jako jsou hranolky s kupovanou tatarkou a zlepšení baget.

dob e p ipravené tofu, skvělé je okýnko, kde si můžeme nabít kartu, se způsobem

výběru jídla jsem také spokojená, kdyby se trochu polepšili s jídlem, bylo by to skvělé

Rozší ení nabídky salátů a p edevším zlepšení chuti jídel, větší porce za tu cenu.

Někdy se mi zdá, že muži dostanou větší porce, než ženy.. Už se mi stalo, že dostali



p ede mnou více knedlíků, jak houskových, tak plněných, více posypky a tak. P itom to

mají za stejnou cenu. Taky mě někdy rozčiluje, jak si kucha ky p ipraví jídlo dop edu na

talí e, a pak to tam leží, protože si to zrovna někdo neobjednal, a knedlíky jsou už pak

spíše vlažné. Ale jinak jsem spokojená. Za poměr cenakvalita.

Osobně mi nevyhovuje jedno místo vedle druhého  soukromí zcela chybí. Na druhou

stranu je to jídelna, proto je dobré, že tam tolik míst je. Když je něco uvedeno v jídelním

lístku  zapečené těstoviny se sýrem a oblohou (nap .), mělo by to být dodrženo. Ne že

sýr není a těstoviny jsou "uplácnuty" k sobě. Špenát byl vynikající. Jen ta porce.. Malá.

Jak nastupujeme do školy, tak to tam pěkně voní, ale ještě jsme neměli možnost nebo

spíše časově bychom nestihli jídlo v menze.

Čaj mi sice vždy chutná, ale uvítala bych zpest ení nabídky nápojů, nap .: džus, kávu.

Celozrné bagety a saláty by také prospěly. Paní kucha ky jsou fajn, ty bych neměnila.

Menzu mám ráda a byla by škoda kdyby se zav ela.

zavést bufet nebo něco, kuchyňku, menzu, poblíž LF!

Líbí se mi budova menzy a umístění v centru, které je výhodné pro fakulty nacházející

se v centru města. Zlepšila bych "výzdobu" interiéru ve smyslu barevnosti.

50kč za lanšmít? :D menu v restauraci stoji 70kč.

Ještě k těm ú edním deskám: Dostaňme se konečně do 21. století a používejme papír

co nejméně a naopak využívejme nové (či dnes už spíše staronové) technologie co

nejvíce. Rozumím, něco je povinnost tisknout, ale to se dá relativně snadno vy ešit v

p ípadě změny vnit ních p edpisů a v p ípadě vnějších je možnost více tlačit na jejich

tvůrce. (to by se mělo týkat i VŠKP, a obecně i digitalizace knihoven, webiná ů,

audiovizuálních záznamů p ednášek,...)

Svá pochvalná slova jsem vyjád il už výše. Samoz ejmě se dá vždy každá dobrá věc

ještě zlepšovat. Je mi však jasné, že zvě iny, tuzemské koniny, tmavé drůbeže,

zabíjačkových pochoutek apod. se v menze nedočkám. Králík na smetaně by taky

nebyl špatný.

Výuku mám pouze v Porubě, tudíž se do centra nemám kdy dostat a v menze jsem

nebyl 23 roky.

už jsem to napsal mnohokrát

Jedlo v menze mi väčšinou chutilo, aj keď občas som si nezvolila to pravé, ale inak

som bola spokojná.

Malý prostor pro tolik židlí.

Uvítal bych možnost p ídavků porcí.

Myslím, že Menza rozhodně pat í k vysoké škole a můžeme být rádi, že v centru

Ostravy máme tak skvělou menzu. Velká menza je fajn pro setkání s různými lidmi, ale

na druhou stranu je tam větší hluk, což mi vadí.

Ú ední desky jsou podle mě zcela zbytečné. Dnes lidé hledají informace hlavně na

internetu.

Osobně bych prodloužila otevírací dobu do 14:30, aby stihli oběd i studenti, kte í mají od

10:50 do 14:05 výuku, a nestihnou tak do Menzy dojít.

Já byl s jídlem vždy spokojen.

Ty ú ední desky vypadají opravdu hrozně a úplně kazí dojem. Navíc jsou podle mě



úplně zbytečné a hrozně nudné.

Více p iblížení studentům  tak jako klasická restaurace  reklama vládne světu :D

Viz otázka: Co je podle Vás hlavní p íčinou toho, že menzu navštěvuje málo studentů a

menza je ve ztrátě? Hodně studentů OSU, které jsem potkala, o menze nevěděla. Dále

tam bývá tma a zima, ale nemyslím si že by to pat ilo mezi rozhodující důvody.

Málo bezlepkové stravy

Menzu navštěvuji rád a byla by rozhodně škoda ji zav ít.

Už ze vnějšího prost edí nevypadá Menza lákavě, ú ední desky v oknech bych

odstranila a nahradila je závěsy p ípadně kytkami.

Jsou málo viditelné. Témě  si je člověk ani nevšimne.

Ceny jsou p ijatelné, rychlá obsluha, čaj zdarma. To je fajn :)

menza je super, ale chtělo by to pobočku nebo možnost dovozu aspoň na léka skou

fakultu. máme novou budovu, ale možnost stravování v podstatě žádnou. taky bych

ocenila zdravější stravu, nesmažené, bezlepkové apod.

Velice bych uvítala, aby v jídelně byla mikrovlná trouba a rychlovarná konvice.

Některá jídla jsou chutná, ale ty tam jsou málokdy. P idala bych více cizokrajných jídel,

a větší výběr, aspoň pro lidi, kte í maso nechtějí. A trochu lépe počítat, kolik p ipravit

jakých jídel, ty dobré jsou vyjezené hned.

Koupení jídla bez toho aby student měl peníze na ISICu

Nesnažte se udělat ze za ízení ve ejného stravování luxusní instituci  nepovede se to a

pouze budete investovat čas a peníze do ztraceného projektu. Pokud je menza ztrátová,

může se zdát jedním z  ešení outsourcing, ovšem p edně bych se podíval na skutečně

reálný současný stav a kalkulaci nákladů deklarovaných v tomto za ízení a jejich

relevanci... (vnitropodnikové propočty, controlling, etc.).

jídlo je dobré, i když ho není moc a je p edražené ... za 50 kč a více včetne polivky se

můžu stravovat v restauraci ...

Zavedla bych asi i víc zdravých a dietních jídel ( saláty,apod.), mnoho dívek v dnešní

době drží diety a myslím, že pokud by byla p ijatelná cena, tak by je to p ilákalo.

Chválím kucha ky, jsou milé.

Ocenil bych zrušení podmínky nabíjení u kasy minimálně 100 Kč, kolikrát u sebe

nemám ani tolik v hotovosti, jelikož jsem zvyklý platit kartou, a p evod na ISIC účet trvá

několik dní. Místo toho čaje, který nemá chuť, bych si radši čepoval minerálku. Oceňuji

možnost odběru baget, hojně to využívám. Nyní s humorem, ale je to pravda: Místo

názvů jídel by možná bylo lepší ukazovat obrázky. Protože dnes jsem si dal "vep ové s

olivami a okurkou a s rýží" (pravdou je, že to stálo jenom 33 Kč). Výsledkem bylo, že

jsem měl na talí i sice tunu rýže, ale 4 mini kousíčky vep ového ve velikosti králičího

bobku + v omáčce plaval kus olivy. Z toho by se nenajedl ani 15ti letý kluk, natož pak

23letý chlap. Vím, že jídlo v menze je dotované. Na druhou stranu, na hladnovských

kolejí od zá í funguje soukromá menza, která je také dotovaná, mírně dražší, ale kvalita

a porce je nesrovnatelně vyyší. V menze Reální nejdražší oběd  pouze hlavní porce 

stojí 50 Kč. Na kolejích Hladnov za 65 Kč to je i s polévkou (výbornou), dezertem a

vodou.

Některá rychlá jídla by mohla být v nabídce stále. Moderní styl va ení. Prodloužení



doby. Menzu jsem v době mého Bc.studia na FF navštěvovala několikrát do týdne a

vždy jsem si z nabídky aspoň jedno jídlo vybrala. Bohužel nyní studuji nMgr. na FSS a

menzu je pro mě kvůli rozvrhu + vzdálenosti nemožné využít.

Paní kucha ky jsou velmi vst ícné.

Určitě je tady více důvodů a mezi ty hlavní pat í krátká otvírací doba menzy. Většina

studentů se nestačí p esunout z fakulty do menzy, naobědvat se a poté jet zase zpátky

do školy. Menza by měla být otev ená rozhodně dýl! Další p íčinou je určitě také malý

výběr jídel, některé dny se ani nedá vybrat. Jsem pro zavedení nějakých nap iklad 2

stálých jídel ( ízek + smažák) a pak nějaké jídla, které se budou st ídat. A další důvod

je také asi cena jídel. Cena neodpovídá kvalitě. Ale pokud by se kvalita jídla zvedla tak

by mi nevadilo dát za to více peněz. Takže hlavní změny by měly být v otevírací době,

ve větším výběru jídel a také v kvalitě jídel to by 100% p ilákalo mnohem více studentů!

Pochvaly: výběr jídel skvělý, paní kucha ky p íjemné, jídla jsou chutná a cena není

špatná

Je to p íjemné studentské prost edí. Klasická menza pat í ke studentskému životu,

proto na obědy chodím pouze tam. Také se mi líbí malá jídelna, v níž si člověk může

udělat pohodlí a nap íklad se učit.

Stejně p es ta věčně zapa ená okna není na ty tabule vidět... :)

Najviac oceňujem možnosť priamej voľby nabitia ISIC a objednania obedu v daný deň.

Variť viac zdravých jedál.

Som externý študent, a nemám žiadne informácie o Menze.

Myslím, že rozší ení jídelníčku by celkem pomohlo, a to ne jen těm, kte í se stravují

"atypicky" (bezlepkově, vegansky, atd) ale i zbytku strávníků, protože mi p ijde, že va í

po ád stejných 15 jídel dokola.

Problémem je rozt íštěnost univerzity a vcelku dobrá (moderní) a kvalitní nabídka

stravování jinde. Menze by snad pomohlo jedině to, kdyby se tam nabízelo něco velice

atraktivního pro studenty a p i té p íležitosti by si odskočili na oběd. Pamatuji si, že

jsme tam často chodívali kvůli p ipojení na wifi síť OU. Nyní má každý internet v mobilu

a pokrytí signálem OU je všude. Menzu bych zav ela a ve všech budovách vytvo ila

bufety s nabídkou zdravého RAW jídla. Čerstvé ovoce, zelenina, šťávy, saláty, o íšky,

žádné polotovary. Jako bonus se zlepší zdravotní, psychický i mentální stav studentů a

možná dostanete i nějaké ocenění.

Meza by podle mě mohla zavést i snídaně

Možná by bylo dobré udělat z menzy vizuálně p ívětivější prost edí, které by studenty

více lákalo k návštěvě. Jestliže ne z celé, tak alespoň z její části. Myslím, že vzduch

táhnoucí se z otev ené menzy už se  ešil d íve.

Nikdo mi neposkytl informace jak menza funguje a jak v ní t eba platit, všichni tvrdí že

p es isic. Mám strach jen vejít do vnít , že bych si udělala trapas se zaplacením obědu.

Nebo s výběrem jídla, cokoliv. Nemám tušení jak menza funguje a asi už to ani

nezjistím.

Výběr jídel je kvalitní, jídla jsou také chuťově na vyšší úrovni. Děkuji za Vaši práci!

Desky jsou zbytečné.

výborný cesar salát :) a skvělý čaj, p ipomíná mi staré dobré roky v mate ské školce :)



Chválím milý a ochotný personál (kucha ky i paní, co ukládá penízky na ISIC :)

Chybí mi poněkud lepší nabídka vegetariánských jídel, které by byly i vhodně

zkombinovány a i energeticky výživné. Nap íklad jídla s tofu, tempeh, robi maso  jsou

to suroviny, které nejsou finančně náročné, avšak dá se s nimi p ipravit mnoho  kus

kus/polenta/bulgur....

Uvítala bych více chuti...

lepší reklamu a lákání do menzy, jelikož mě nep esvědčili, abych menzu šla vůbec

vyzkoušet

Jsem ráda za malou jídelnu, kde je více klidu, ve velké je to občas hektické a lidé jsou

zde namačkaní, mám pak tendenci jídlo do sebe rychle naházet a odejít.

Měl by se zavést jiný modernější způsob jídelny. Nebo alespoň zkvalitnění všech jídel.

V prvním semestru jsem navštěvovala jídelnu 13 v týdnu, s kvalitou jídla jsem nebyla

spokojená témě  nikdy, spíš podprůměr. I s jídelnou na ZŠ i SŠ jsem byla s kvalitou

jídla víc spokojenější, očekávala jsem od Vysokoškolské menzy vyšší úroveň.

Bohužel jsem neměla čas a ni pot ebu navštívit tuto menzu, takže mě mrzí, že nemohu

ohodnotit její služby, snad se někdy poštěstí a jednou ji navštívím.

nechala bych možnost alespoň některé dny stravování až 14:30 je tak možno i po 14:10

stihnout oběd

 Va ené brambory a kaše nechutnají jako brambory  jídlům s brambory se vyhýbám :D.

+ občas ceny jídel.

Všechny návrhy jsem již uvedla.

Zavedla bych větší výběr bezmasých jídel.

Osobně si myslím, že budova menzy pat í k těm architektonicky zda ilejším kouskům v

Ostravě. Hyzdění této budovy reklamami či poloprázdnými deskami mi p íjde nedůstojné

a ještě to podtrhuje nekulturnost vnit ního prostoru. Vnější vzhled menzy může být to,

na čem může budoucí p ípadná renovace prostoru stavět. Ale vím, že v minulosti se o

rekonstrukci pouze hovo ilo a nezměnilo se nic. Pokud bude nové vedení mít tu odvahu

a najde zdroj financování pro totální revoluci ve stravování OU, bude to určitě velmi

prospěšný počin a budu jej plně podporovat.

Super bylo zavedení čtvrtého zdravého jídla, často saláty, ale nebylo moc dobré, že se

to nedá objednat v den oběda a většinou bylo toto jídlo vyprodáno.

Prodloužení provozní doby alespoň do 14,30. Zvětšení porcí a zvýšení kvality jídla.

Neexistence menzy by byla ostuda a tragédie, ale je t eba něco dělat s její úrovní, ubírat

se v nabídce a p ípravě pokrmů nějakým jasným směrem. Možnost zvolit si p ílohu

bych považovala za největší p ínos, protože pokud je v nabídce nap . p írodní plátek, v

ř0 % p ípadů jsou p ílohou hranolky a jako někdo, kdo se smaženým pokrmům raději

vyhne toto považuji za skutečně omezující.

Je hodně z ruky od fakult elektronická ú ední deska na stránkách by byla daleko lepší a

dostupnější.

Myslím si, že menze va í obvykle chutné jídla. Moc se mi nelíbí jak jsou situovany

stoly, není tam moc soukromí a jeden druhému "dýchá na záda".

Kdyby se zlepšilo prost edí uvnit  (pokusit se odstranit dojem jídelny vhodnými prvky

(výměnou stolů, židlí, p idat více moderního vybavení, vymalovat), byl výběr z několika



jídel, které bych si mohl zakoupit v daný den (stejně jako v restauraci), a byla zavedena

obědová pauza abych stihl dojít až k menze, tak bych tam asi chodil.

Dejte pryč ty ú ední desky. Když je venku chladno, na oknech se sráží vlhkost a stejně

nejdou p ečíst. A určitě by se mi lépe sedělo u okna a koukalo do ulice, než když

musím čučet do bílých krabic a porouchaného topení.

Návrhy jsem uvedla již u jedné z p edcházejících otázek dotazníku. Jen bych ještě

zmínila, že inspirace k receptům se může hledat i na meníčkových kartách restaurací,

kterým jde také o co nejmenší náklady,ale zároven dobrou kvalitu. Maso již několik let

nekonzumuji, ale to, co občas vidím v menze bych asi nejedla,ani kdybych nebyla

vegetarián. Kousek nějakého hnědého dušeného, zalité omáčkou stejné barvy a trocha

rýže? Už od pohledu pro mě nemá takto vypadající jídlo žádnou hodnotu, vitamíny,

zdraví prospěné látky. Co si asi tak vezme tělo z mrtvého, udušeného kusu něčeho, co

je tak akorát možná slané. Větší prospěch i chut bude mít člověk z barevně

vypadajícího salátu z bulguru, rajčat a čerstvého avokáda. A i když už teda jídlo pro

některé nutně musí obsahovat i maso, dá se upravit lépe a kvalitněji bez větší námahy,

než jak ho vidíme na talí ích nyní. Uvítala bych t eba i hlasování o tom, které jídlo se

má daný den va it, alespon jednou týdně. Studenti by napsali své návrhy a poté

hlasovali v anketě elektronicky v systému pro objednávání. Protože se mi a mým

spolužákům také kolikrát stalo, že zrovna v den, kdy nám vycházelo zajít do menzy,

byla jídla, která jsme jíst nechtěli a v den p edchozí t eba hned dvě, která bychom si

dali.

Sladká jídla jsou zbytečně p eslazená. Opekáné brambory ,,černé,, p esmažené. Občas

flákota masa je menší než moje dlaň. Jídla je poměrně málo, nevzpomínám si, že jsem

odcházela uspokojena.

Pochvalu uděluji za p ívětivé chování "obsluhy" a za dostatečně rychlé vydávání obědů.

Návrhy ke zlepšení:  hledat úsporu výdajů jinde než v nákupu nekvalitních potravin

(myslím, že za pravé maso a čerstvě osmažené žampiony si jsou studenti schopni i

p iplatit)  p idat ještě alespoň jeden objednávající terminál (neboť se tvo í dlouhé fronty,

které blokují p ístup ke stolům

Rozhodně chválím dobrý čaj a z jídel si vždycky nějaké vyberu...

Studenti si čas na dobré jídlo a posezení vždy najdou, ale prost edí by mělo být

p íjemné, člověk si chce na chvilku odpočinout od studených židlí a "šťouchání" lokty.

Možná boxy, méně míst k sezení, pohodová atmosféra. Jídlo nemohu hodnotit, mám

jen jednu zkušenost, nicméně bych ocenila výběr formou rautu.

Jak jsem uvadel, ochota kucharek a prijemna pani u okinka :)

Vzhled

Veškeré p ipomínky jsem již uvedl.

Polévky mi často p ijdou p esolené. Obecně jsme však ráda že mám možnost do

menzy chodit a byla bych ráda, kdyby se zachovala. Děkuju paním kucha kám a všem

:)

Ty ú ední desky jsou absolutně tragické. Poslední člověk, kterého jsem viděl, že se u

desek zastavil, si zavazoval botu. Vzhledem k tomu, že se stejně týkají hlavně

zaměstnanců a studentů daných fakult, ke kterým informace náleží, umístil bych

p íslušné informace na nějaké nástěnky do budov té které fakulty. Problém vy ešen a



strávníci si vidí do talí e.

Oceňuji zavedení informací o alergenech, které jsou obsaženy v pokrmech.

Už se budu akorát opakovat, ale jsem ráda, že máme menzu p ímo v naší budově.

Nemusím p ebíhat mezi fakultami, p es zimu, stačí sejít dolů a jsem tam! Což je super!

Zadní malá jídelna je velmi p íjemné místo, není tam hluk a je tam málo studentů, takže

preferuji sedět vzadu. Ve velké jídelně je navíc častokrát velmi zima.

je super, že když zapomenu si hodit peníze z učtu tak mužu u okenka za hotové si

nabít

V menze jsem byla jen dvakrat a to s kamaradkami, když jsme měli pauzu 3h a ony šli

na oběd, musim  íct, že jidlo, které si daly vypadalo dob e, bohužel je dost vzdálena od

naší fakulty a my mame pauzy většinou hodinové.

Va íte dle mého docela dob e, je i solidní výběr pokud nemám oběd sebou a mám

peníze na studentském kontě tak se občas stavím :)

Uvedeno v predeslem okne. Nicmene, chtela bych zopakovat, ze si vazim prace nasich

kucharek. Pracuji rychle, efektivne a s elanem)). Napad_1: povinna obloha soucasti jidel

nebo pult se salaty, kde by si student sam nabral v libovolnem mnozstvi do misticky

slany ci sladky salat. Napad_2: moznost koupit si dle denni nabidky sladke pecivo za

studentskou cenu. Obdoba baget  napriklad ovocny piroh za 5 Kc.

Věčně zamlžená okna působí nep íjemně, prostory by se mohly nějakým způsobem

odvětrávat.

Někdy bych na webu uvítala bližší popis jídel, podle názvu někdy není z ejmé, o jaké

jídlo se jedná.

Menza má sice potenciál, který bohužel plně nevyužívá. Jak jsem již uvedla, problém je

hlavně dostupnost menzy pro studenty ostatních fakult, které se nenacházejí v centru

města.

Za dobu studia mě nejvíc mrzelo, že nebylo otev eno i v sobotu.

Menzu nevyužívám a nikdy jsem nevyužívala, ale slyšela jsem vcelku dobré reference.

:)

Va í dob e, nemám rád tamní stoly s lavicí. Velmi neosobní vzhled.

Chválím vst ícnost p i p ípravě bezlepkových jídel. Mnohdy mi to pomohlo.

Nechápu umístění ú edních desek okna jsou v chladnějším období často zamlžená a

informace se dají nalézt na stránkách školy. Na jídlo jsem si nikdy nestěžovala jen za

poslední 2 měsíce by  ekla, že menza začíná šet it  odraz na kvalitě jídel.

Chtělo by to lepší interiér

Jsem spokojena se systemem placeni a vyberu jidel

chybí praktická ukázka p ímo v Menze, jak to tam funguje, systém, ... prostě zavést

prváky p ímo do budovy Menzy Reální a tam jim vše ukázat

Potěšila by mě čerstvá zelenina, klidně i ve formě salátu. A nebo, místo klasických

zeleninových nabídek= okurek a rajče plavající ve vodě, nebo v čem, proste jen

nakrájená čerstvá zelenina v misce, bez vody.

Vše je v po ádku až na malé porce. Chápu, že to je rozplánované a někte í strávníci

jídlo vrací, ale pokud si zažádám o větší porci p ílohy, nap . knedlíky, tak očekávám, že

namísto 4 st edně velkých kusů dostanu 6 st edně velkých kusů a ne tak malé, že mám



ještě menší porci.

Nevím, nenavštěvuji.

Za ceny blížící se cenám meníček v restauracích, profesionálnější p ístup. Ne, jako ve

školní jídelně na základní škole...

K těm tabulím, pokud by byly zachovány  nebylo by špatné je vyzdobit nap . obrazy z

katedry umění.

zdravější verze jídel, větší výběr pro vegetariány/vegany

Na druhou stranu oceňuji tuto snahu provozovatelů o zlepšení služeb menzy a zájem o

strávníky, čehož si velmi cením a držím pěsti k dosažení úspěchů a navrácení zašlé

slávy stravovacích menz. :)

Zeptejte se vedení v Liberci, jak to dělají. Nechápu, jak může být levnější si va it doma

než va it pro 200 lidí hromadně a to započítávám svou práci i energie. :)

bohužel jsem nenavštívila, nemohu hodnotit

Jídlo zde mi většinou chutná, ale porce mi p ipadají malé, že se z nich nenajím a nejsou

úměrné ceně.

Chválím osoby stojící za chodem Menzy na Reální za to, že nerezignují na zlepšování

služeb a hledají cesty, jak vyjít široké škále studentů vst íc.

Výborné bagety, to se musí nechat! I jejich cena je optimální :) Jsou čerstvé, chutné,

opravdu super :)

nevím

Líbí se mi strategické umístění menzy.

Inspirujte se bistrem/"menzou" na hladnovských kolejích, tam je to výborné!

Uvítala bych prodloužení otevírací doby ideálně od 10:30 do 14:30. Potěšil by mě výběr

ze dvou polévek. Také by mohli va it celkově více jídel s ku ecím masem (nemyslím

výběr denně, ale celkově se s ku ecím masem st ídá málo jídel). Dále bych uvítala

neslazený čaj.

Návrh na zlepšení bych uvedla určitě cenu, pokud se sníží cena, p iláká to více

studentů, tak by nemusela být menza ve ztrátách. A k tomu bych určitě prodloužila

dobu otev ení menzy, bohatě by stačilo o hodinu. Jsem si vědoma toho, že toho musí

mít kucha ky plné zuby, ale studenti, kte í mají výuku do 2 hodin odpoledne v kuse už

nestihnou oběd v menze. Sama jsem toho p íkladem.

Podle vnějšího pohledu bych zlepšil viditelnost (blíže k oknu), možná i p idal nějaké

dekorace nap . záclony

Některá jídla z Menzy jsou dobrá, některá jsou hnusná a některá jsou p ímo nechutná.

Jinak by mě potěšilo, kdyby ke každému jídlu (ke kterému se to hodí) byla nějaká

čerstvá zeleninová obloha. Oživilo by to i způsob servírování.

Zkrášlit prost edí menzy.

Zlepšit by se měla zejména kvalita jídla.

Obědy, které jsem měla v menze, byly dobré, takže si nemůžu stěžovat. Někdy je

menza plná, takže je těžké najít místo. S menzou jsem spíše spokojená, než

nespokojená. ;)

zútulnění interiéru menzy  více barev, záclony, kvetoucí květiny p i chladném počasí

úprava vytápění (často až nep íjemná zima i v době nejvyšší návštěvnosti) hygieničtější



podání dochucovacích prost edků (uzav ené slánky a pep enky namísto odkrytých

misek)

Zlepšila bych prost edí menzy, je velmi neosobní a neútulné.

Nemohu soudit, nikdy jsem ji nenavštívila

Je mi líto kucha ek, které za kvalitu jídla nemohou a musí snášet nenávistné pohledy

strávníků

Menza by se mohla p eměnit na běžnou restauraci s obsluhou, do které by mohla chodit

v době obědů i ve ejnost, a to bez p edchozího objednávání. Pokud by si strávník jídlo

p es internet zarezervoval a zaplatil p edem, měl by jeho výdej zaručen, stejně jako je

tomu doposud. Pro studenty a zaměstnace OU by i nadále platily dotované, snížené,

ceny. Strávníci z  ad široké ve ejnosti by platili plné, nedotované, ceny, podle

skutečných nákladů.

Oceňuji, že u některých jídel s kryptickým názvem :) začalo být rozepisováno, co

obsahují. D ív člověk vůbec nevěděl a zásadně jsme si taková jídla nedávali. Taky

musím uznat, že některá jídla jsou opravdu dobrá  t eba koprovka s vajíčkem a

bramborem, většina zeleninových jídel, dušené nebo p írodní maso s rýží nebo

bramborem (teda pokud u toho není kečupová nebo papriková omáčka  ta člověka

vždycky odradí). A paní kucha ky jsou většinou milé. Jo a taky moc dob e nepůsobí

tácy, ze kterých kape voda :( A jeden z nejhorších zážitků  palačinka, ta byla fakt

hrozná :(

Lepší propagaci menzy mezi novými studenty  ne všem je jasné, jak tam vše funguje a

to je může odradit. Možnost objednání si obědů i bez studentské karty (ano, někte í

studenti si žádnou nepo izují).

Já osobně jsem s menzou spokojená, jedinou věc, kterou bych ještě mohla vytknout je

málo místa. Jsou hodiny, kdy je menza p eplněná a není si kde sednout. Také

uspo ádání stolů  lidé do sebe doslova narážejí židlemi a to není to, co chcete, když se

chcete v klidu najíst..

Mozna nejaky obrazek na stene misto reklam, letacku, upoutavek...Ale to je detail.

Vice kvetin bych uvitala.

Chtělo by to zp íjemnit prost edí uvnit  menzy, porce jsou dostačující a paní u okynka

většinou p íjemné ;)

Zlepšit kvalitu a chuť pokrmů.

Dovolil bych si drobné doporučení k zamezení ztrátovosti menzy. Zrušit teplé obědy a

zavést hladové okno. Vě ím, že pak by byla menza opět v černých číslech :)

Uvítala bych moderní vybavení, pest ejší nabídku jídel, možnost volného výběru (nap .

když je na oběd  ízek s hranolkama, vybrat si pouze samotné hranolky apod.), v menze

je nedostatek bezlepkového jídla, jídla minutkového charakteru, ovoce, či pizza.

Studenty by mohly p ilákat různé akce typu italská kuchyně, francouzský týden, apod.

Děláte výborný Caesar salát ;)

dobré jídlo, relativně levné

Doufám, že se neuzav e, pro mne i pro stovky dalších studentů by to byla taková malá

velká tragédie. Jsem s provozem spokojen a vesměs bych nic neměnil.

Mé odpovědi jsou p edevším negativní, protože ji nenavštěvuji (ani ji využívat nebudu) 



jsem dálkový student.

Umisteni menzy v centru se mi libi, vydej jidel byl povetsinou svižný. Myslim ze by

menze pomohla i nejaka ta kavarnicka pro studenty( po jidle) ovsem za lidove ceny(

jako napriklad v cafe plus na Husove sade, kde se dvere netrhnou), a za predpokladu,

ze bude nabizet zakouti pro studenty, co nemaji mezi pauzami do ceho pichnout:)

Maso dvou barev vynikající, koprovka též, ku e na paprice. Nejlépe se va í ve

zkouškovém období, kdy je nejméně studentů, to je i radost jít do menzy.

Nejlepší tvarohové knedlíky, ale ty jsou vždy podávané v malé porci:)

Va íte výborně :)

Větší nabídku zákusků, salátů, ovoce apod.

Urcite bych prodlouzil zaviracku, aby obed stihli i studenti kteri konci ve 14h.

Návrh ke zlepšení  minimálně 2x větší porce

minulý semestr jsem se v menze stravovala témě  denně, ale momentálně mi to

nevychází časově ani finančně, ale pravděpodobně bych chodila zase. Jídlo mi zatím

vždy chutnalo a nemám s ním problém, jen asi 2x byla malá porce neúměrná ceně.

Školní jídelna neboli Menza, je za ízení pro likvidaci chuťových buněk. Setkal jsem se s

p áteli z VŠB a konzultoval s nimi jejich menzu a naši. Nevě il jsem vlastním uším.

Menza VŠB je levnější, v nabídce je více druhů jídel a chuťově je nesrovnatelná. Nabídl

jsem jim, aby šli ochutnat naše gurmánské speciality, ale již to jednou vyzkoušeli a

nechtěli tento gastro zážitek absolvovat znovu. Slovy Romana Vaňka, jediné co mi

p ináší menza je že mi naplní pupík něčím neidentifikovatelným. Největší katastrofou

jsou jídla, která obsahují hranolky, toto jídlo je p elité šťávou a tatarkou. Jediné co vidím

na talí i je tatarská omáčka a šťáva, hranolky hrají někde mezi nimi vodní pólo. Co se

týče chuti, tak ta si vzala dovolenou. Jestli zbytky z kuchyně odebírá nějaký vep ín a

krmí se z nimi prasata, tak nezapomeňte že kyselý nežerou. Protože zelí nastavované

octem a čočková v octovém nálevu není optimální strava. Děkuji za p ečtení a doufám,

že jako každý rok nebudu chodit do menzy pouze na začátku roku kdy je jídlo v po ádku

aby nalákalo studenty kupovat si obědy dop edu.

Pokud se chcete zúčastnit soutěže o lístky do kina, prosím uveďte svůj email
nebo tel. číslo:

Betypodhajska@seznam.cz

773747322

p.tsiolas@seznam.cz

terylain@centrum.cz

77727250ř

p14222@student.osu.cz

z.drozdova@seznam.cz

monickadv@seznam.cz

tyna.stonisova@seznam.cz

702ř01110

lucinka.mertova@seznam.cz

SMAZÁNO


