
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jeho využití v cestovním ruchu 
a krajinotvorb ě (NAKI II)  
 
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní 
a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)  
Identifika ční kód: DG18P02OVV057 
 
Poskytovatel:  
Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu, Maltézské nám. 1, 
118 11 Praha 1, IČ: 00023671 
 
Příjemce-koordinátor:  
Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká 129, 
165 00 Praha 6 – Suchdol, IČ: 60460709 

 
Další příjemci, členové konsorcia 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod, Branišovská 
1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČ: 60076658 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., státní příspěvková organizace, Kostelní 1300/44,  
170 00 Praha 7, IČ: 75075741 
 
Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, veřejná vysoká škola, 
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 
Vysoká škola ekonomická – Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 
Praha 3 – Žižkov, IČ: 613 84 399 
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, IČ: 25619161 
 
Doba řešení:  
2018-2021 
 
Uznané náklady projektu /účelová podpora projektu z programu NAKI II celkem za dobu 
řešení projektu: 12 122 tisíc Kč,  
z toho Slezská univerzita v Opavě celkem 1 201 tisíc Kč.   
 
Z odůvodnění v Rozhodnutí Ministerstva kultury o hodnocení projektů ve 2. veřejné soutěži 
vyjímáme: „Cílem projektu je výzkum kulturní tradice českého rybnikářství v širším kontextu 
dějin a společnosti. Tématem projektu je rozbor rybníkářské identity v kontextu české kultury. 
Projekt je originální, aktuální a přehledně zpracovaný s jasně definovanými výstupy 
z několika specifických segmentů (mj. i gastronomie a turistika). Velkou předností projektu je 
jeho mezioborové a meziresortní zaměření. 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. Řešitelský tým sdružuje početný tým celkem z šesti 
institucí různorodé specializace. Řešitelský tým je na vysoké odborné úrovni, cíle a výstupy 



jsou stanovené reálně. Lze konstatovat, že potenciál projektu je zřejmý a hlavní výstupy budou 
nesporně atraktivní jak pro odbornou tak i laickou veřejnost.“ 
 
Realizační tým Slezské univerzity v Opavě: 
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., řešitelka příjemce 
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., řešitelka příjemce 
Mgr. Igor Zmeták, PhD. 

 


