
 

EUROPEAN CULINARY TOURISM CONFERENCE 

Zpráva z průběhu mezinárodní konference na téma Culinary Tourism, která se konala  

ve dnech 3. a 4. března 2011 ve Vídni 

 

 Mezinárodní konference je klíčovou aktivitou projektu č. M00132 SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH 

ŠKOL V CESTOVNÍM RUCHU v rámci Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká 

republika 2007 – 2013. 

 V rámci projektu jde již o druhou společnou konferenci partnerských škol Vysoké školy 

polytechnické Jihlava a FH Wien. Atraktivní téma přilákalo mnoho odborníků v oblasti cestovního 

ruchu z celého světa. Za Katedru cestovního ruchu VŠPJ se konference zúčastnili dr. Janoušková, dr. 

Pachrová, doc. Vaníček, dr. Rux a Mgr. Djokiċ. 

 První den jednání konference, čtvrtek 3. března, zahájil FH-Prof. Mag. Michael Mair, vedoucí 

Institutu Turismu a Managementu FH Wien. Následoval zajímavý příspěvek, který přednesl formou 

videokonference prof. C. Michael Hall z novozélandské Univerzity v Canterbury. Původně plánovanou 

osobní účast prof. Halla na konferenci znemožnilo nedávné ničivé zemětřesení na Novém Zélandu.  

V úvodním bloku vystoupil dále prezident Mezinárodní asociace kulinářské turistiky Erik Wolf z USA a 

prof. Kevin Fields z Británie. 

 Následující jednání bylo rozděleno na dvě části. Účastníci si mohli vybrat, zda si vyslechnou 

další konferenční příspěvky nebo se zúčastní atraktivních workshopů. V odpoledním panelu za VŠPJ 

vystoupila Mgr. Anica Djokiċ, MBA s příspěvkem „České kulinářské speciality“. Po skončení jednání 

pokračoval podvečerní program dalšími pěti workshopy. Večeři pro účastníky, obsahující rakouské 

speciality, připravil vídeňský Hotel Modul. 

 Druhý den konference, pátek 4. března, zahájili atraktivní hosté: Prof. Jakša Kivela 

z Polytechnické univerzity Hong Kong a Jennifer Iannolo z USA. Dopolední jednání pokračovalo 

paralelně ve dvou sekcích. Vysokou školu polytechnickou Jihlava zastupovala dnes již čerstvá 

absolventka Zuzana Jahodová s příspěvkem o vinařských stezkách Jižní Moravy. Autorka zde 

představila obsah své bakalářské práce, kterou na VŠPJ obhájila v roce 2010.  

 Jihlavská polytechnika měla své zástupce i v odpoledním panelu. Příspěvek přednesl odborný 

garant konference doc. Jiří Vaníček. Panel uzavřelo společné vystoupení vítězného studentského 

týmu mezinárodního workshopu na téma Culinary Tourism, který proběhl v září 2011 v Jihlavě.  

 Konference byla podle průběžného hodnocení přítomných účastníků velice úspěšná, měla 

vysokou odbornou i společenskou úroveň. Setkali se zde akademičtí pracovníci vysokých škol a 

odborníci v turismu z celého světa. Velmi pozitivně lze hodnotit zájem studentů obou partnerských 

škol, kteří si přišli poslechnout prezentace a zúčastnili se i nabízených workshopů. 

 

V Jihlavě 7. března 2011  

                                                                                                            RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. 

                                                                                                            vedoucí projektu 


