Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační kód: DG18P02OVV067
Poskytovatel:
Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu, Maltézské nám. 1,
118 11 Praha 1, IČ: 00023671
Příjemce-koordinátor:
Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, veřejná vysoká škola,
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059
Další příjemci, členové konsorcia
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., státní příspěvková organizace, Kostelní 1300/44,
170 00 Praha 7, IČ: 75075741
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, IČ: 25619161
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Lípová 511/15, 120 00 Praha 2, IČ: 60193697
Doba řešení: 2018-2022
Uznané náklady projektu /účelová podpora projektu z programu NAKI II celkem za dobu
řešení projektu: 18 163 tisíc Kč,
z toho Slezská univerzita v Opavě celkem 8 880 tisíc Kč.
Cíl projektu:
Dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního
kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je
v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu
vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních
regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi
regionálních/národních produktů. S využitím aplikovaného výzkumu bude vytvořena
metodika dokumentace kulinárního dědictví v českých zemích a odborné pubikace;
připraveno bude spektrum vzdělávacích výstupů s cílem prohloubit znalosti uživatelů
a vytvářet pozitivní vztah k místu, regionu a minulosti: specializovaná mapa prezentující na
pozadí kulturně historických regionů, etnografických oblastí a administrativně správních
celků ČR vybrané aspekty vývoje stravování, nápojové kultury a gastronomie; specializované
výstavy s kritickými katalogy; výukové audiovizuální výstupy; konference a odborné
workshopy. Prostřednictvím analytického výzkumu a vývoje, experimentálních a výukových
workshopů budou: ověřeny možnosti implementace původních receptur a technologie
přípravy do současné regionální praxe s cílem jejich uchování jako kulturních hodnot;
posílena edukace kulinárního dědictví u studentů, veřejnosti a pracovníků z praxe s cílem
vnímání kulinárních tradic, rozvoje národní gastronomie a cestovního ruchu. Pro zajištění cílů

bude probíhat interdisciplinárně zaměřená dokumentace kulinárního dědictví historických
zemí (Čechy, Morava, Slezsko) a jeho současné prezentace prostřednictvím odborných
i profesních aktivit.
Z odůvodnění v Rozhodnutí Ministerstva kultury o hodnocení projektů ve 2. veřejné soutěži
vyjímáme: „Cílem projektu je dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot
historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky
národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem
globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření
předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění
v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů. Takto definovaný cíl je
v souladu s programem NAKI II. Kvalitní výzkumný tým je reálnou zárukou úspěšné realizace
projektu. Projekt je koncipován a strukturován přehledně s dobře charakterizovanými
a reálnými cíli. Rozbor současného stavu poznání, zejména v návaznosti na zaměření a cíle
projektu je zpracován na odpovídající úrovni umožňující hodnocení očekávaných přínosů
projektu. Složení řešitelského týmu je vyvážené a jeho kvalita, zejména na straně příjemcekoordinátora i současné přístrojové vybavení dává předpoklad úspěšného řešení projektu.“
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