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Primárním cílem této diplomové práce je identifikace tradičních pokrmů na Plzeňsku, 
konkrétně zaměřené na okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, včetně kulturních, 
přírodních a dalších podmínek, podílejících se na vzniku a formování těchto pokrmů.  
Sekundárním cílem práce je zjistit celkové povědomí veřejnosti o tradičních plzeňských 
pokrmech a obecně českých pokrmech, oblíbenosti těchto pokrmů a zjistit, co ji nejvíce 
odrazuje od konzumace a přípravy těchto pokrmů.  

Obsahem řešení této práce je nejprve provedení rešerše literárních a internetových zdrojů, ze 
které se kompletně skládá teoretická část práce. Na začátku této části práce jsou definovány 
důležité základní pojmy, pro potřebu pochopení problematiky. Dále jsou zde zmíněny základní 
informace o tradiční české kuchyni obecně a poté práce přechází k údajům, týkajícím se 
konkrétní lokality, na kterou je tato práce zaměřena. Část týkající se přímo Plzeňska pojednává 
o historii města, jak se v Plzni dříve nakupovalo a prodávalo zboží, kdy a jak vznikl plzeňský 
pivovar a jaké pokrmy a nápoje se v historii běžně konzumovaly v plzeňských hostincích a 
restauracích. Dále jsou zmíněny české lidové svátky a tradice, které k sobě pojí i tradiční 
pokrmy, které byly v tyto dny připravovány a konzumovány. V závěru teoretické části jsou 
zmíněné dva kulinární projekty, které se snaží propagovat a zviditelnit tradiční českou kuchyni 
a je zde také několik informací o kulinárních tradicích v jiných zemích. V analytické části bylo 
provedeno dotazníkové šetření, na které odpovědělo 317 respondentů, byly provedeny tři 
rozhovory s pamětníky a poslední výzkumnou metodou bylo zkoumání historických materiálů 
z konce 19. a počátku 20. století. Návrhová část je složena z návrhů, které byly vyvozeny 
z výsledků a informací z analytické a teoretické části práce. 

Práce naplnila své stanovené cíle. Z výsledků je možné odpovědět na výzkumnou otázku a 
potvrdit stanovenou hypotézu. Pomocí vybraných výzkumných metod se podařilo ověřit u 
některých pokrmů, že se opravdu jedná o tradiční pokrmy Plzeňska a u některých vyvrátit, že 
by se mohly za tradiční plzeňské pokrmy považovat.  
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