
1
Odpusťte si 
otázku: Jak 
dlouho ještě? 
Kuchaři to můžou 
vnímat jako pro
vokaci, anebo 
mají dojem, 
že nechápete 
základní fakt – 
dobré jídlo 
nevzniká lusk
nutím prstu.

1
Odpovídejte 
na otázky typu: 
Za jak dlouho 
to bude? 
Vy znáte čas pří
pravy, číšník zase 
zodpovídá za to, 
aby se talíř obje
vil u správného 
stolu ve správný 
čas. Místo čekání 
se může věnovat 
jiným povinnos
tem – a vám taky 
není jedno, jestli 
před hosta dorazí 
teď připravené, 
nebo už napůl 
vychladlé jídlo. 

2
Buďte struční 
a jděte rovnou 
k věci! Objed
návka musí být 
jasná a krátká. 
Když je byznys, 
kuchaři nemají 
čas ani chuť 
povídat si nebo 
poslouchat pří
běh hosta, který 
má odmala rád 
horkou polévku. 
Stačí říct: Prosím, 
přihřát!

2
Dostatečně 
informujte 
obsluhu. 
Kolegové z placu 
musí umět rea
govat na všechny 
dotazy a přání 
hostů. Číšník je 
váš tlumočník 
a prezentuje vaši 
práci.

3
Neberte si to 
osobně. 
Ani křiknutí, 
ani pichlavou 
poznámku. 
Kuchař se musí 
soustředit na 
několik pokrmů 
v různých fázích 
přípravy a na 
zdvořilostní for
mulky zkrátka 
nemá kapacitu. 
Zvýšený hlas 
a nadávky tak 
neznamenají 
osobní averzi, 
ale stoprocentní 
koncentraci. 

3
Buďte trpěliví. 
Dobrý číšník se 
vyptává a chce 
rozumět vám 
i vašemu řeme
slu. Čím více toho 
obsluhu naučíte, 
tím méně vás 
bude ve špičce 
zdržovat vyzví
dáním. Není 
čas na briefing? 
Vytištěný manuál 
o specialitách 
a dodavatelích 
ušetří čas, který 
při byznysu zou
fale chybí.  

4
Upřesněte 
objednávku, 
jak nejlíp to jde. 
Označte, co je 
předkrm, co polo
viční porce a co 
si host nechá 
zabalit s sebou. 
Dobře splněný 
úkol vyžaduje 
přehledné a jed
noznačné zadání.

4
Nachystejte 
přechutnávku 
menu i pro 
servis – číšníci 
a servírky by 
měli důkladně 
znát složení jídel, 
a také je musí 
umět představit 
a hrdě doporu
čovat. 

5
Neříkejte ani 
nenaznačujte, 
že kuchyně dělá 
něco špatně. 
Případné kritické 
připomínky 
si nechte na 
později – u piva 
nebo během 
meetingu se 
snášejí i řeší líp 
než za plného 
provozu.

5
Oceňte je! 
Hosté se vracejí 
nejen za jídlem, 
ale také za perso
nálem. Pochvala 
za úspěch patří 
vám i vašim 
parťákům na 
place.

6
Než objednávku 
odešlete do 
kuchyně, dvakrát 
se ujistěte, že ji 
zadáváte správně. 
Storno, které ke 
kuchařům doletí 
ve chvíli, kdy už 
se házejí steak 
na pánev, jim 
zvedne tlak víc 
než dvojitá káva.

6
Přijměte kritiku. 
Číšník sice není 
profi kuchař, ale 
každý den vám 
kouká pod ruce 
a poslouchá 
zpětnou vazbu 
hostů. Vyslech
něte si jeho 
názor – možná si 
z něj vezmete víc, 
než si myslíte.  

7
Navrhujte řešení. 
Usnadněte kole
gům v kuchyni 
práci, a pokud 
je host nespoko
jený, zjistěte 
od něj podrob
nosti. Co na 
talíři nebylo tak, 
jak mělo, a jak 
můžete jeho záži
tek zachránit?

7
Ventilujte 
emoce, 
ale buďte 
profesionálové! 
Ať je vaše 
kuchyně ote
vřená, nebo 
ne, važte slova. 
Některá totiž 
nejdou vzít 
zpátky. 

7 tipů pro obsluhu

7 tipů pro kuchaře

Projevujte úctu k práci toho druhého.

Vyměňte si role, abyste poznali 
perspektivu svých kolegů. 

Naučte se říkat „promiň“. 

Nezapomínejte na kouzelné 
„prosím“ a „děkuji“. 

Pořádejte pravidelné meetingy 
pro obsluhu i kuchyň. 

Proč posádku rozdělovat?

Nastavte si pravidla i pokuty 
za jejich porušení. 

Zaveďte si společný rituál – i kdyby 
to měl být jen pozdrav při příchodu do 

práce a odchodu domů.

Některé podniky mají tzv. expeditéra. 
Jídlonoš funguje jako spojka, která vidí 

pod poklice i na plac, rozumí oběma 
stranám a ručí za kvalitu všeho, co 

putuje z kuchyně k hostům. 

Nemyslete jen na sebe a připomínejte 
si, co vás všechny spojuje. Nejde 

jen o to, jaký výkon podá jednotlivec, 
ale z čeho se nakonec raduje celý tým. 

Na konci dne – i za deset let. 

Odpouštět je lidské, ale profesionální 
je myslet a mluvit tak, abyste 

nikoho neurazili a nevzali mu motivaci 
i chuť do práce.

Stres neomlouvá! 
Buďte k sobě ohleduplní.

Platí 
pro všechny!


