
Tradiční pokrmy v české gastronomii, 

Vysoká škola hotelová v Praze si vás dovoluje společně se svými partnery pozvat na odborný workshop 

s tématem „Tradiční pokrmy v české gastronomii“, který proběhne v prostorách její velké auly a 

kuchyně, a to  

ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 10:00 do 13:00 hod. 

Co nás během workshopu čeká? 

1. Úvod do tématu (Jan Hán, Vysoká škola hotelová v Praze) 

2. Přednášky (10:10 – 12:00 hod) 

a. Jak se dělá tradice (Roman Vaněk, Prakul), 

b. Krátká historie vytváření kulinárních tradic u nás (Martin Franc, Akademie věd ČR), 

c. Jsme to, co jíme: česká národní identita prizmatem antropologie jídla (Eva 

Ferrarová, Univerzita Karlova), 

d. Mapa kulinárního dědictví českých zemí a další zdroje využitelné v praxi (Jan Hán, 

Vysoká škola hotelová v Praze). 

3. Prezentace vybraných tradičních pokrmů českých zemí (12:00 - 12:30 hod) (Zbyněk Vinš + 

studenti Vysoké školy hotelové v Praze) 

4. Diskuse a formulace námětů k další činnosti (12:30 – 13:00 hod) 

Zveme vás především k diskusi o úrovni využití tradičních českých pokrmů v gastronomii a stavu 

prezentace kulinárního dědictví českých zemí. Budeme rádi, pokud se nám společně podaří najít další 

cesty k vyzdvižení a uplatnění našeho bohatého kulinárního dědictví v gastronomické praxi. 

Během workshopu se můžeme také těšit na ukázky tradičních pokrmů z různých etnografických 

regionů České republiky doprovázené komentáři o jejich původu, způsobech přípravy, využití ve 

společnosti daného regionu atd. 

Registrace k Vaší účasti zasílejte na emailovou adresu han@vsh.cz, a to s uvedením jména a 

organizace, ve které pracujete*. Registrační mail pošlete nejpozději do 19. listopadu 2021. 

 

 

Odborný workshop je připraven v rámci řešení projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, 

prezentace a edukace“ (DG18P02OVV067) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci 

výzkumného programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a 

kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). 

 

* Odesláním zprávy poskytujete souhlas Vysoké škole hotelové v Praze ke zpracování dat týkajících se vašeho jména, e-mailové adresy 

a dalších údajů uvedených ve zprávě k účelům spojených s organizací předmětného workshopu, a to po dobu 1 roku od data poskytnutí 

souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu han@vsh.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu 

s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na 

opravu a právo na výmaz. 
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