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1 Úvod 

Gastronomie je rozsáhlý obor, který zasahuje do mnoha různých aspektů lidského 

života. Nepředstavuje pouze přípravu a konzumaci potravy potřebné k životu, ale lidé s ní 

jsou propojeni skrze kulturní, sociální a psychologické aspekty v průběhu celého svého 

života. Na gastronomii bylo již napsáno mnoho odborných prací z různých pohledů na její 

kvalitu a dostupnost, ale tato práce představuje jihoamerickou gastronomii v Praze 

s důrazem na její sociální aspekty. Tato práce bere gastronomii jako oblast, na niž je možno 

pohlížet z několika různých úhlů. Nepochybně lze gastronomii považovat za významnou 

součást sociálního, kulturního a společenského života lidí již od pradávných dob. Skrze 

gastronomii je možné nejen komunikovat, navazovat přátelské a obchodní vztahy či uzavírat 

mírové dohody, ale lidé pomocí gastronomie a gastronomických zvyků objevují nové 

kultury a společnosti.  

Dle sociálního aparátu lze gastronomii zkoumat z různých pohledů. Pro tuto práci je 

podstatný např. pohled Maříkové (2018), která přestavuje několik významných osob, které 

se také touto problematikou zaobírají. Mezi tyto autory patří A. Richards, který pozoroval 

soulad gastronomie s životním cyklem lidského života, strukturou sociálních skupin a 

mezilidskými vztahy, N. Harpin, který poukázal na rozdílnost stravovacích návyků 

vzhledem k příslušnosti sociálních skupin, M. Douglasová, která zkoumala mimo jiného vliv 

rodiny, intelektuální a morální tlak sociálních skupin na jednotlivce či Pierre Bourdieu, jehož 

prací je inspirovaná výsledková část této práce. Všechny výše uvedené přístupy jsou pro 

předkládaný výzkum elementární.  

Samotným cílem předkládané práce byla (i) explorace postojů návštěvníků 

jihoamerických restaurací v Praze k jihoamerické gastronomii a (ii) explorace postojů 

provozovatelů jihoamerických gastronomických podniků k jejich vlastní podnikatelské 

činnosti. Výzkum byl proveden pomocí semistrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry. 

První polovina představuje aktéry jihoamerické komunity žijící v Praze a pomocí výzkumu 

je zjišťován jejich postoj k české kultuře, průběh integrace do české komunity a pohled na 

českou a jihoamerickou gastronomii. Druhá polovina je složena ze zástupců českých 

návštěvníků jihoamerických gastronomických podniků v Praze, kteří v rozhovorech popisují 

své zkušenosti s jihoamerickou gastronomií a postoj k jihoamerické kultuře. 
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2 Teoretická východiska práce, teorie Pierra Bourdieua  

Hlavním představitelem směru je sociolog Pierre Bourdieu pocházející z Francie. Žil 

v letech 1930-2002 a byl angažovaný v několika směrech a oborech. Zabýval se výzkumem 

kultur, sociologií výchovy, školstvím, a především se dostal do podvědomí pro své pojetí 

společenského bytí, které charakterizoval jako určitá sociální pole, ve kterých se jednotlivci 

či skupiny vzájemně ovlivňují. Důležitými termíny, s kterými je Pierre Bourdieu spojován, 

jsou také tzv. sociální kapitál a habitus, se kterými bude bakalářská práce dále pracovat.  

Sociální pole je dle Bourdieu určitý prostor s vlastními pravidly či zákony, ve kterém 

se jedinci navzájem ovlivňují ve snaze zachovat nebo změnit svou pozici v daném prostoru 

a tím transformovat či ponechat současný řád celého daného sociálního pole, a to do takové 

míry, jak rozsáhlým kapitálem disponuje. Jedince, kteří se zařadí do určitého sociálního pole, 

toto prostředí ovlivňuje takovou silou, jakou silou struktury pole disponuje. Sociální pole se 

mohou prolínat a jedinec může za svůj život vystřídat několik sociálních polí. Kapitál, 

kterým jedinec umí nakládat a ovládat ho, určuje jeho pozici v sociální struktuře, v níž se 

nachází. Čím větším a rozmanitějším kapitálem disponuje, tím je jeho pozice příznivější. 

Kapitálem lze označit obecně cokoliv, co zajistí jedinci možnost se odlišit a dopomáhá 

k získání uznání a moci. Kapitál může být fyzický, ekonomický, úroveň vzdělání aj.  

Habitus neboli osobitý způsob jedince chápat, myslet a chovat se ve svém okolí či 

v sociálních polích, ve kterých se určitým způsobem během života pohybuje. Tyto 

předpoklady vnímání jsou během jeho života ovlivněny nespočetně mnoho faktory, a tím se 

jeho individuální sociální myšlení přizpůsobuje pozici, kterou zaujímá v daném sociálním 

poli. Člověk přebírá a propojuje své chování a myšlení, které je vlastní pro sociální pozici a 

podvědomě si je s sebou nese v průběhu života. Během přesunu na jinou sociální pozici, kde 

se proces ovlivňování a sbližování s novými situacemi opakuje, si s sebou člověk již nese 

jistou zkušenost, která jeho chování ovlivňuje. Je nutno si uvědomit, že habitus je reflexí 

vnějšího okolí, však samotné jednání člověka dále ovlivňuje ostatní osoby v jeho okolí, tudíž 

pomáhá vytvářet habitus někoho jiného (Růžička, Vašát, 2011). 

Vliv sociálního prostředí na člověka je téma, kterému se samozřejmě nevěnoval pouze 

Pierre Bourdieu. Vágnerová (2007) uvádí, že člověk v určité sociální skupině, kde se 

nachází, zaujímá svoji specifickou roli, kterou si člověk vystaví prostřednictvím svých 

schopností, a to vrozených či osvojených, což zrcadlí koncept kapitálů a jejich využití. Tak 

jak Bourdieu popisuje habitus, tedy vědomé či nevědomé propojování lidského chování a 

myšlení se svojí sociální pozicí, lze označit za jistou socializaci, kterou Nakonečný (1999) 
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charakterizuje jako osvojování zvyklostí, vzorců chování, které nám jsou vzorem 

v sociálních skupinách, v kterých se během celého života pohybujeme. Jelikož je bakalářská 

práce zaměřena na gastronomii,  je zajímavé zařadit reflexi gastronomie se sociálním 

prostředím. Bourdieu zkoumal závislosti spotřeby a styl stravování v závislosti na sociální 

třídě, ve které se člověk pohybuje. Prezentovaný obrázek vychází z autorovy předlohy Food 

Space, je však rozšířen pro jasnější přestavu gastronomických zvyklostí jednotlivých skupin.  

 

Obrázek 1. Food space 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Watson (2012) 

 

Z Obrázku 1 lze vyčíst, že lidé, kteří disponují vysokým ekonomickým i kulturním 

kapitálem budou vyhledávat zdravé a čerstvé suroviny, slow food a vyhlášené luxusní 

restaurace nabízející hlavně zážitek z připravovaných pokrmů. Ti, co se pohybují v prostoru 

s vysokým ekonomickým kapitálem a nízkým kulturním budou vyhledávat suroviny, které 

jim bude přinášet určitý pocit sounáležitosti k jejich společenské třídě. Skupina, která se 

vyznačuje nižším ekonomickým kapitálem lze rozdělit na ty, kteří budou vyhledávat 

smažené, instantní pokrmy a často se budou stravovat v rychlém občerstvení, u takových lidí 

se dá předpokládat, že disponují i nízkým kulturním kapitálem. Kdežto pokud se bude 

zvyšovat kulturní kapitál, bude se také měnit styl stravování, které znovuobjevuje 

gastronomická řemesla a kulturní gastronomické dědictví či speciální nekonvenční 

underground restaurace.  
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3 Materiál a metody 

Mimo výše uvedené cíle práce byly sestaveny dvě výzkumné otázky, pro každou 

skupinu aktérů jedna. Výzkumné otázky zní: Jaká je relativní důležitost gastronomie pro 

jihoamerickou komunitu v Praze v komparaci s akulturací? Jak silné působení jihoamerické 

komunity a její kultury v Praze pociťují čeští konzumenti v kontextu s jihoamerickou 

gastronomií v Praze?  

Práce nabízí pohled na téma z jiné perspektivy a tomu byl přizpůsoben i průběh sběru 

dat. Bližší a osobnější pohled aktérů je možný získat pouze pomocí kvalitativního výzkumu 

a z toho důvodu je v práci použit osobní semistrukturovaný rozhovor. Získané transkripce 

rozhovorů byly nejdříve kódovány, byly hledány opakující se vzory a následně zkoumány 

jednotlivé případy, příp. byly zkoumány případy mezi sebou. Interpretační syntéza poté 

vedla k vystavění nosných témat prezentovaných ve výsledkové části. Výsledky jsou 

prezentovány formou selektivní transkripce. 

Výzkum, který je zaměřený převážně na Jihoameričany, kteří se přestěhovali do Prahy 

a představují zde nabídku jihoamerické gastronomie, následně doplňuje také pohled 

pražských konzumentů. Pro prezentaci výsledků výzkumu je scénář otázek rozdělen do 

několika okruhů tak, aby jeho prezentace byla přehlednější. Nejprve je zařazen vlastní 

výzkum strany nabídky, po kterém je zařazen vlastní výzkum strany poptávky.   

Strana nabídky je zastoupena převážně obyvateli Jižní Ameriky, kteří žijí v Praze (viz 

Tabulka 9). Stranu poptávky reprezentují obyvatelé Prahy, kteří se již shledali a mají dobrou 

zkušenost s jihoamerickou gastronomií (viz Tabulka 10). Druh otázek vyplývá 

z jednotlivých prezentovaných kapitol. V Tabulce 10 je zobrazena základní charakteristika 

aktérů strany poptávky. Délka jednoho rozhovoru byla mezi 60 až 90 minutami. 

 

Tabulka 9 Charakteristika aktérů jihoamerické komunity  
aktér pohlaví Věk Národnost  Délka 

pobytu v ČR 
Jazyk 
rozhovoru 

Aktér 1 muž 45-55 Argentina  10 let angličtina 

Aktér 2 žena 45-55 Kolumbie  24 let angličtina 

Aktér 3 muž 20-25 Paraguay 2 roky španělština 

Aktér 4 muž 35-45 Peru 17 let čeština 

Aktér 5 žena  35-45 Argentina 5 let angličtina 

Aktér 6 žena  30-35 Venezuela 12 let čeština 

Aktér 7 muž  35-45 Česká x čeština 
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Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 10 Charakteristika aktérů na straně poptávky 
aktér pohlaví věk 

Aktér A  žena 35-40  

Aktér B  žena 40-45 

Aktér C žena 40-45 

Aktér D žena 30-35 

Aktér E muž 40-45 

Aktér F muž 35-40 

Aktér G muž 35-40 

Aktér H muž 40-45 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
4.1 Výsledky strany nabídky JA gastronomie – adaptabilita komunity 

V nadcházející kapitole je zobrazen pohled jihoamerické komunity na Českou 

republiku, a tím že popisují svoje postoje k naší komunitě nastavují pomyslné zrcadlo, které 

odráží jisté indicie, z nichž je možné sestavit habitus tázané jihoamerické komunity a vyčíst 

charakteristiku prostředí, které je ovlivňovalo a pomáhalo utvářet jejich postoje a názory 

spíše na nevědomé úrovni. Výše uvedené lze odvodit z některých odpovědí aktérů:  

 

A1 „Velmi se mi tu líbí. Velmi se mi líbí Praha. Myslím si, že je to krásné místo k žití a 

můžete tu uskutečnit jakýkoliv projekt, když budete opravdu chtít.“ 

A5 „…cokoliv si přeješ se může tady splnit…Tady jsou ceny stabilní a přijde mi, že se nemění 

několik let, ale v Argentině se to mění neustále a hodně rychle…“ 

A3 „Nejvíc se mi líbí, jak vaše republika funguje. Jak tady funguje veřejná doprava, 

zdravotnictví, čistota a tohle všechno. V Paraguay, když zaprší tak nejezdí ani autobusy.“ 

A2 „Líbí se mi úroveň dostupného vzdělávání, kterou tu máte a také architektura.“ 

Z celkového pohledu je zcela viditelné, že Jihoamerická komunita chová velké 

sympatie k České republice a velmi se ji líbí. Není překvapivá skutečnost, že se osloveným 

cizincům líbí Praha a její architektura, avšak mnohem zajímavější je, že při této velmi 

všeobecné otázce si vzpomenou na náš systém vzdělávání a ostatní veřejné služby, mezi 

které lze zařadit zdravotnictví, čisté ulice či fungující městskou hromadnou dopravu. Lze se 

domnívat, že mnoho Čechů by neuvedlo tyto služby na předních místech, v otázce, proč se 

jim Česká republika líbí, ba naopak z dat průzkumu obecné spokojenosti je patrné, že Češi 

jsou v oblastech zdravotnictví a školství nespokojeni a lze se tedy domnívat, že ani 
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v ostatních oblastech veřejných služeb nebude spokojenost dosahovat vysokých hodnot 

(Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2012). Jihoameričané mluví o České republice jako 

o zemi, kde se plní sny. Nejen pozitiva, ale také negativa jsou součástí zkušeností aktérů 

z jihoamerické komunity v kontextu s Českou republikou a jejími obyvateli, jak lze spatřit 

v následujících odpovědích: 

 

A4 „Ale šokovalo mě, že všechno musí být takové efektivní. Všechno se muselo plánovat, 

všechna setkání a já mám rád spontánnost … Češi jsou hodně pragmatičtí a hodně na peníze. 

Není tu nic zadarmo. Neuděláte nic navíc, pokud za to nebudete mít nějaký benefit.“ 

A2 „…neměli moc rádi, že je oslovuji křestním jménem a často na mě byli naštvaní.“ 

A6 „Když není něco podle vašich tabulek tak jste hodně přísní hlavně, když se nedodrží čas.“ 

A5 „…nemám ráda, když se snažím vysvětlit moje nápady a oni mi hned tvrdí, že to není 

možné a já je musím přemlouvat… Staří lidé tu nemají moc rádi cizince… Češi nejsou zlí, 

ale je to s nimi složitější, nejdřív musí tu jinou kulturu poznat.“ 

A6 „…lidi hodně uzavření. Měla jsem i špatné zkušenosti, kdy mi říkali, že jsem cikánka a 

ať se vátím domů… Lidé tady říkají, co si myslí, i když to druhému není příjemné.“ 

A1 „bral jsem si osobně, když mi někdo řekl, že dělám něco špatně anebo se mu nelíbí.“ 

Češi působí na aktéry z Jižní Ameriky přísně až neochotně. Společnou zkušeností je 

neochota Čechů pomoci, pokud neprokážou jistou znalost českého jazyka. Největší 

problémy jsou především u administrativních úkonů jako jsou pronájmy bytů, vyřízení 

pracovních povolení či koupě automobilu. Vysvětlením by mohlo být, že lidé pracující na 

těchto pozicích nejsou příliš jazykově vybavení a neovládají žádný světový jazyk, avšak jak 

se ukázalo jazyková bariéra není často důvod neochoty jako spíše jistá nedůvěra vůči 

cizincům, které může přecházet až v netoleranci. Aktér 2 k neochotě také zmínil, že Češi 

často neudělají nic, pokud z toho nebudou mít nějaký benefit, kdežto on byl ze své země 

zvyklý, že si častěji lidé pomáhají bez vidiny odměny. 

Z pohledu aktérů z jihoamerické komunity na Českou republiku je možné popsat 

habitus a prostředí, ze kterého pocházejí a které je během jejich života ovlivňoval. Lze ho 

popsat jako prostředí, kde nefunguje pevná jednotná struktura a řád, a to již z pater 

nejvyšších, kterým je myšlena stabilní politická scéna a ekonomika státu. Z rozhovorů lze 

také odvodit, jak Jihoameričané vnímají, že se Češi dívají na Českou republiku.      
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A2 „…Tady nevíte, co je to chudoba. Všichni máte střechu nad hlavou, a i když máte málo 

peněz tak můžete mít jídlo na stole. Vždy když si můj muž začne stěžovat tak mu říkám, ať 

jede na pár měsíců k nám a bude si vážit toho, co má.“ 

 

4.2 Výsledky strany nabídky JA gastronomie – sociální kapitál 

Sociální kapitál popisuje ve své bakalářské práci Olexová (2011) prostřednictvím 

definic autorů, kteří se touto problematikou blízce zabývají a těmi jsou zejména Bourdieu a 

Coleman. Sociální kapitál je zásoba současných či možných vztahů a kontaktů z určité sítě 

nebo skupiny, jenž poskytuje každému členu část společně vlastněného kapitálu, které lze 

popsat jako určité kompetence s možností přetvoření na ostatní formy kapitálu například 

ekonomický či kulturní, protože jsou vzájemně propojené. Dále práce upozorňuje na 

důležitost sociální kapitál neustále obnovovat, aby se nezmenšoval či dokonce nezanikl, 

neboť jeho nepřítomnost snižuje schopnost dosažení stanoveného cíle. Sílu sociálního 

kapitálu jihoamerické komunity je možné pozorovat z následujících odpovědí: 

 

A6 „Na Vánoce se nás sejde i 50 lidí na večeři…“ 

A6 „Mám hodně latinos přítel, komunita z Venezuely tu roste a roste.“ 

A5 „…My děláme všechno dohromady. Na Vánoce je nás doma i 55 a nikdy nejíme 

odděleně, ale vždy všichni dohromady. Velmi nás překvapilo, že jsme tady v Praze měli 

v bytě jen stůl pro 2. Vy máte tak malé stoly jako byste se doma nechtěli vůbec setkávat…“ 

 

U kultury, mezi jejíž základní znaky patří otevřenost, spontánnost a družnost lze 

předpokládat, že obyvatelé budou mít sociální kapitál na vysoké úrovni. Jihoameričané 

udržují velmi blízké vztahy, a to především v rodině. Silný sociální kapitál a silnou síť 

kontaktů v prostředí jihoamerické komunitě dokazuje zkušenost ze sběru dat, kdy se 

nejednou přihodilo, že při dotazu na dalšího možného aktéra, se odkazovali na sebe 

navzájem. To ukazuje na silnou sociální síť v jihoamerické komunitě i zde v Praze. V České 

republice není velmi obvyklé, aby se lidé setkávali v tak velkých skupinách jako je tomu 

v jihoamerické kultuře. Je možné předpokládat, že sociální kapitál je v Praze limitován, což 

lze podložit sociologickým výzkumem z roku 2019 vycházejí z práce sociologa Bourdieua, 

který ukázal, že sociální třída (Tzv. Třída místních vazeb), která má nejvíce rozvinutý 

sociální kapitál má v Praze jen velmi malé zastoupení, a to z ní dělá velmi neosobní město 

s obyvateli, kteří mohou působit uzavřenějším dojmem (Kočí a kol.2019).  
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4.3 Výsledky strany nabídky JA gastronomie - percepce české gastronomie 

V této kapitole je popsán pohled cizinců na českou gastronomii, a to zejména na 

oblíbenost či neoblíbenost pokrmů, se kterými se v pražských restauracích setkali nebo které 

jim byly servírované během návštěvy v českých rodinách. Gastronomie má pro 

jihoamerickou kulturu velký význam, neboť pro ně je gastronomie spojená především se 

zážitkem, s pocitem soudružnosti s rodinou. Velký důraz kladou na atmosféru při přípravě 

pokrmů a následného stolování, která se bude podobat rodinnému prostředí, jak lze poznat 

z níže uvedených odpovědí: 

 
A5 „Já mám ráda všechno jídlo… ale někde v malé vesnici, kde v restauraci budou vařit 

s láskou. V Praze v lepších restauracích mi jídlo nechutná, protože vaří bez vášně.“ 

A6 „…pokud jsem pozvaná k někomu do rodiny tak mám nejraději svíčkovou.“ 

A1 „Českou gastronomii mám celkově hodně rád, ale občas mi přijde příliš těžká, a to 

hlavně v létě. Vy skoro vůbec nepoužíváte čerstvou zeleninu … Mám moc rád kachnu se 

zelím, myslím si, že toto jídlo je brilantní. Nikdy jsem neměl takovou kachnu nikde na světě.“ 

A3 „Na prvním místě je guláš a moc mi chutná pečené vepřové koleno. A také mě moc 

překvapila kachna, takhle pečenou kachnu jsem nikdy nejedl a vaše mi opravdu chutná. 

A4 „…mám moc rád vaše husté polévky, takové mi vůbec nemáme. Hodně mě překvapila 

kulajda, že to bylo takové kyselé. Nikdy jsem nic podobného nejedl, ale velmi mi to chutná.“ 

A6 „Byla jsem hodně nemile překvapená, když mi přinesli sladké jídlo k hlavnímu chodu. Já 

pořád čekala, že mi dají alespoň polévku, než budeme jíst dezert…moc mi nechutnají Vaše 

hodně mastná jídla.“ 

A4 „Určitě mi nechutnají plněné sladké knedlíky. Když jsem je poprvé ochutnal tak jsem si 

myslel, že nahoře je sýr a že budou slané. Byl to pro mě šok.“ 

A1 „…  nemám opravdu rád, když se míchá džem do jídla jako děláte například u svíčkové. 

Míchání sladkého do jídla mi celkově nechutná…“ 

 

Obyvatelé Jižní Ameriky mají rádi sladké chutě, ale do hlavního chodu tato chuť 

v jejich kultuře rozhodně nepatří. Hlavní chod si spojují s masitou šťavnatou chutí a pokud 

je jim naservírovaný sladký hlavní chod, a to zejména sladké plněné knedlíky s velkým 

úspěchem nelze počítat. K hlavnímu chodu nemají rádi ani sladké chutě, které mají funkci 

přílohy jako je například v České republice oblíbená brusinková marmeláda ke svíčkové. 
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4.4 Výsledky strany nabídky JA gastronomie – provoz JA restaurací 

Tato kapitola je zaměřená na zkušenosti Jihoameričanů spojené s vedením restaurace 

či jiných forem podnikání spojené s gastronomií zde v Praze. Jsou zde zodpovězeny otázky 

problematiky dostupnosti originálních surovin a jejich použití. Níže uvedené odpovědi 

objasňují důvod, proč se jihoameričtí aktéři věnují v Praze gastronomii.  

 

A1 „Hlavní důvod, proč jsem si restauraci otevřel, protože mi chybělo dobré maso a víno.“ 

A4 „Všechno začalo tím, že jsem hodně vařil pro kamarády a ti mi říkali, že bych se s tím 

mohl živit. Začal jsem se zúčastňovat různých food festivalů před pár lety.“ 

A6 „Proto jsem si pořídila obchod, protože jsem nemohla sehnat suroviny.“ 

 

Hlavním důvodem, proč se zde zabývají aktéři gastronomií a nevybrali si jiný zdroj 

obživy je překvapivě jednoduchý. Chyběla jim jejich gastronomie. Jejich touha alespoň po 

malé části jejich kultury či pocitu domova přerostl do takové míry, že si všichni aktéři tento 

malý kousek svého domova zřídili i zde v Praze. Otevření restaurace či bistra v Praze je 

velmi administrativně náročné a jelikož je často u těchto úkolů mezi Jihoameričany a úřady 

jazyková bariera, zůstali někteří raději pouze u prodeje svých výrobků na food festivalech. 

Covidová krize a uzavření food festivalů pomohla některým v transformaci či paradoxně 

k rozvoji jejich podnikání. Jihoameričané si zakládají na kvalitních surovinách a ve svých 

provozech, jak je podloženo v následujících výpovědích, se snaží používat především 

originální jihoamerické suroviny, pokud nejdou plnohodnotně nahradit českými. Mnohdy je 

velmi obtížné sehnat v České republice suroviny, které by odpovídali požadované kvalitě, 

kterou oslovení provozovatelé restaurací požadují.  

 

A1 „Ano. Používáme víno a maso přímo z Argentiny. A další suroviny si tu připravujeme.“ 

A7 „Z Ameriky nemohou jezdit masa s kostí bohužel, a to kvůli vakuu, aby se nepoškodil 

obal. Masa, co jezdí do Evropy jsou čerstvá a my si je tu potom staříme sami… Paraguay je 

velký vývozce kvalitního masa… Jezdíme si pro maso i do Itálie…“ 

A2 „V Praze je spousta obchodů s mexickými potravinami, a to je vlastně skoro to samé. 

Možná mají jiné názvy, ale suroviny jsou dost podobné.“ 

A5 „Občas kupujeme maso v Pampas Market nebo v Makru, ale našla jsem si i farmy, které 

mají Aberdeen Angus a Herford. Není to úplně stejné maso, protože tady máte jiné podnebí, 

ale myslím si, že kvalita bude tak 85 % z té argentinské, což je dobré. 
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A6 „Naše suroviny se tu koupit moc nedají…Mám hodně kontaktů a nakupuji suroviny přímo 

odtamtud. Moje snaha je, aby i Češi objevili naše suroviny, a proto píšu teď kuchařku a 

točím videa s recepty, aby si mohli vyzkoušet naše recepty a poznali naši kulturu.“ 

A7 „V Čechách neexistuje žádný obchod, kam bych si mohl zajít a koupit si všechny kvalitní 

a dobré suroviny, které potřebuji pro svojí restauraci. Raději si je jezdím nakupovat do Itálie, 

tam jsou v tomto mnohem dál než my, myslím v té nabídce kvalitních potravin.“ 

 

Náročnost shánění surovin potřebných k provozu restaurace se odvíjí od typu 

restaurace. Pro menší bistra je mnohem jednodušší obstarat suroviny, ze kterých připravují 

své nabízené pokrmy, avšak pro restaurace je to již komplikovanější, a to zejména v jejich 

hlavní surovině, kterou je kvalitní hovězí maso. Restauratéři si ho nechávají dovážet z Jižní 

Ameriky, a to zejména z Argentiny nebo Paraguaye, avšak je tu snaha najít i chovatele 

v České republice, který by byl schopný produkovat hovězí maso stejné či podobné kvality. 

Zájem českých chovatelů o zlepšování kvality jejich hovězího masa může mít za příčinu 

zvyšování poptávky českých konzumentů po kvalitních surovinách. 

 

Aktérům byla položená otázka, zda by si přáli ve své restauraci prezentovat nějaký 

typický jihoamerický pokrm, avšak bojí se, že by to pro české konzumenty bylo příliš 

exotické. Z níže uvedených odpovědí je patrné, že o této problematice již dotazovaní 

provozovatelé uvažovali či dokonce některé pokrmy zkoušeli zařadit. 

 

A1 „Ano. My v Argentině jíme z krávy úplně všechno. Zkoušeli jsme to i tady a zařadili jsme 

brzlík, ale moc lidí to tady nejí a řezníci to dokonce vyhazují. My jíme i střeva, které 

grilujeme, ale to bych se neodvážil zařadit do menu, protože to už by na Čechy bylo moc.“ 

A7 „Nejdřív jsme chtěli zařadit brzlík, ale myslím si, že by to naši hosté moc nejedli a musí 

se to podávat opravdu čerstvé. Mnohem zajímavější je chinchulines, což je natrávené mléčné 

telecí střevo plné mléka. Když se tele zabije tak se to mléko ve střevě srazí a potom se udělají 

ze střeva takové copánky, které se grilují. Je to křupavé na povrchu a uvnitř je takový mléčný 

krém. Je to vynikající a já to mám velmi rád, ale myslím si, že by to český klient asi opravdu 

moc nepochopil a nejedl.“ 

 

Některé pokrmy z jihoamerické gastronomie mohou být pro Evropany, a tedy i pro 

Čechy velmi exotické, a to není brán v potaz hmyz či morče a podobná jídla. Exotickým 

pokrmem může být i určitá část z hovězího skotu, která se v České republice nepoužívá. 
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V Jižní Americe se zpracovává celé zvíře a jednou velmi oblíbenou specialitou jsou 

chinchulines, což jsou grilované copánky z mléčného telecího střeva. Nezávisle na sobě oba 

majitelé restaurace uvedli tento pokrm v souvislosti s přáním ho zavést ve své restauraci. 

Bohužel z obavy, že by byl pro českého konzumenta až příliš exotický ho ve své restauraci 

nenabízí. Mezi uvedenými pokrmy jsou ještě Ceviche a brzlík. Gastronomie je v Jižní 

Americe propojená především s celkovým prožitkem a s ním jsou spojené také zvyky a 

tradice, které aktéři uvádějí ve spojitosti se stolováním. 

 

A1 „Určitě jíme hodně tapas… a pije se fernet. To je velmi časté před jídlem, ale také po 

jídle se to přinese na stůl. Není u nás zvykem, že se najíme a jdeme, ale sedíme ještě dlouho.“ 

A3 „Víc dáváme věci doprostřed stolu, aby mohli všichni ochutnat. Tady si objednává jídlo 

každý sám pro sebe. My dáme jídlo doprostřed stolu a o všechno se podělíme. …když jdeme 

jíst, vždy si dáme nejdřív chorizo jako předkrm a potom si dáme grilované maso a maniok 

A5 „…víc se setkáváme a nikdy se neohlašujeme měsíc dopředu, zavolám kamarádovi, že 

nesu maso a jdeme dělat BBQ. Naše kultura se točí kolem jídla a pití a jsme schopni grilovat 

a popíjet celý den.“ 

 

Z celkového pohledu na uvedené gastronomické zvyky lze vycítit opět velkou 

soudružnost lidí a potřebu sociálního kontaktu, která odkazuje k jejich silné potřebě udržovat 

blízké vazby s rodinou, přáteli i komunitou. Zvyk dávat pokrmy doprostřed stolu podporuje 

konverzaci a vytváří prostředí pro navázání užších vazeb mezi lidmi. Zvykem je také 

společná příprava jídla a tím spojené podávání tapas před jídlem i po jídle, aby lidé společně 

trávili u stolu více času. 

 

4.5 Výsledky strany poptávky po JA gastronomii – povědomí o JA 

gastronomii a empirická náhled 

Jihoamerická gastronomie je spojovaná s hovězím masem doplněným o kvalitní vína. 

Jižní Amerika je rozsáhlá země a variabilita její gastronomie nabízí mnohem více, avšak ne 

vždy je to také v podvědomí konzumentů. Jak silné povědomí o jihoamerické gastronomii 

mají čeští konzumenti, jaké asociace se jím pojí s JA a zda jsou vůbec otevřeni zahraniční 

gastronomii, lze zjistit z následujících dat získaných z rozhovorů s vybranými aktéry:  
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AC „ Dost cestuji a při té příležitosti ráda zkouším nové věci a jídlo k tomu určitě patří. A 

tady ráda navštěvuji food festivaly.“ 

AB „Tím, že jsem tu v roce 2014 zahájila jihoamerický festival, tak k tomu mám vztah velmi 

kladný. Já jsem otevřená gastronomii, ale vidím, že v tom českém prostředí je velký 

konzervatismus, že lidé jsou tady dost opatrní…. Skrze festival dostáváme mezi lidi produkty, 

které jsou pro ně dost exotické, ale myslím si, že česká veřejnost se na to již navazuje…Já 

jsem člověk, který zkouší všechny možné věci.“ 

 

Česká komunita, a to zejména v Praze, kde se střetávají gastronomie celého světa, je 

velmi otevřená zahraničním kuchyním a zkoušení nových věcí. Velmi oblíbené jsou 

nejrůznější food festivaly, které se snaží zvýšit povědomí o nových zajímavých produktech, 

seznámit české obyvatele s jinými kulturami, které se zde v Praze nacházejí a pomáhají 

konzervativnějším Čechům se otevřít neznámému. Mezi nejoblíbenější zahraniční kuchyně 

jsou pro českou komunitu středomořská, mexická, asijská a jihoamerická, pokud se jedná o 

pokrmy s pojené s kvalitním hovězím masem. V souvislosti s použitím kvalitních a 

autentických surovin při přípravě pokrmů jsou čeští konzumenti ochotni akceptovat vyšší 

cenou hladinu v jihoamerických restauracích.  

Zástupci pražské komunity mají dobrý přehled o hlavních surovinách, které se 

používají v Jižní Americe a jmenují typické suroviny, které jsou uvedeny v teoretické části 

původně zpracované bakalářské práce. Pokud se řekne jihoamerická gastronomie mají 

dotazovaní Češi v asociaci chuť šťavnatou, rozmanitou, svěží, a především chuť grilovaného 

masa. S jihoamerickou gastronomií si nejvíce spojují maso, víno, kávu, čaj, ryby nebo 

mořské plody, empanadas a exotické koktejly. Znalost konkrétních pokrmů a nápojů 

jihoamerické gastronomie je mezi českými aktéry na dobré úrovni, jak lze doložit 

následujícími odpověďmi. 

Osobní zkušenost s jihoamerickou gastronomií české komunity v Praze popisuje 

nadcházejí kapitola, v níž aktéři vyjádřili své sympatie či antipatie k pokrmům nabízených 

v pražských gastronomických provozech zabývajících se jihoamerickou gastronomií. Mezi 

oslovenými aktéry jsou nejznámější restaurace zaměřené na tento typ gastronomie 

především ty, které jsou umístěny v centru Prahy a přivedla je tam zvědavost či pozvání na 

pracovní večeři. Výše uvedené lze odvodit z některých odpovědí aktérů. 

 

AG „Zvědavost, chuť objevovat něco nového. Do Brasileira jsem šel pracovně kvůli masu.“ 

AA „Chuť vyzkoušet něco nového, zaujala mě pestrost a výrazná chuť.“ 
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AD „Poprvé jsem tam byla pozvaná na pracovní večeři.“ 

 

Nejčastěji přivádí české aktéry do jihoamerické restaurace zvědavost a touha poznávat 

nové chutě a nové zahraniční gastronomie. První návštěva je často spojena s pozváním či 

organizováním jisté společenské akce, jakou může být například pracovní večeře. Oslovení 

konzumenti se shodují, že důvodem, proč navštěvují jihoamerické restaurace je kvalitně 

připravené maso, které zároveň označují nejoblíbenějším pokrmem z jihoamerické 

gastronomie. Nejsou si vědomi žádného pokrmu, který by jim vysloveně nechutnal, pouze 

je nezaujali některé přílohy k hlavním chodům, kterými byly například placky arepas nebo 

smažený banán. Výše uvedené je patrné z uvedených odpovědí aktérů. 

 

AC „Asi to grilované maso. Já mám ráda maso a tam bylo vynikající.“ 

AD „Moc mě nezaujalo, když mi přinesli smažený banán jako předkrm a nebo přílohu. To 

mi k masu moc nechutnalo, ale grilovaný ananas mi moc chutnal.“ 

AF „Kukuřičná placka arepa, ta byla taková bez chuti.“ 

 

Při zmiňování grilovaného masa čeští konzumenti oceňují zejména grilování velkého 

kusu masa na grilu, pod kterým se topí dřevem či vynikající a rozmanitá chuť nabízených 

pokrmů. Z rozhovorů vyplývá, že polovina aktérů by ocenila nabídku pokrmů, které by 

vyjadřovali autentickou jihoamerickou gastronomii, i přes větší nádech exotičnosti.  

 

A7 „…že se grilují velké kusy masa, nekupuje se jen kousek na hlavu jako u nás, ale velký 

kus, ze kterého si ukrojíte, dle toho jak máte rád propečené maso…“ 

AD „Exotického asi nic. Myslím, že v restauracích nebudou mít něco úplně exotického. To 

by člověk musel jet asi do Jižní Ameriky.“ 

 

Český konzument neshledává v jihoamerických restauracích nic exotického či 

překvapujícího. V reflexi na odpověď provozovatelů jihoamerických restauracích, kteří 

vyslovili přání zařadit do svého menu chinchulines, byla položena otázka konzumentům, zda 

by tuto specialitu ochutnali. Dotázaní muži na to měli stejný názor a neváhali by chinchulines 

ochutnat, kdežto ženy by tuto specalitu neochutnaly, pokud by věděly, co je jim nabízeno: 

 

AD „Tak to určitě ne. Možná kdyby mi to přinesli a nevěděla bych, co jím tak by mi to třeba 

chutnalo. Rozhodně bych si to neobjednala, pokud by mi řekli, co to je.“ 
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AH „Samozřejmě. To je přesně to, co si turista tady spíš nedá, ale co jedí místní. To já bych 

si přesně dal.“ 

 

4.6 Výsledky poptávky po JA gastronomii – postoj k JA kultuře 

Většina českých aktérů nikdy nenavštívila Jižní Ameriku a znají ji pouze zkrz 

gastronomii či ze svého všeobecného přehledu. Bližší zkušenost s Jižní Amerikou mají tři 

aktéři, kteří navštívili Jižní Ameriku osobně.  Přátelé z Jižní Ameriky má pouze jeden 

z českých konzumentů, avšak ti nežijí v Praze a ostatní se setkali s lidmi z Jižní Ameriky 

pouze pracovně a nebo vůbec. Pohled, kterým vidí Pražané jihoamerickou kulturu lze 

odvovodit z následujících odpovědí.  

 

AB „Jsou velmi otevření, ale zároveň tady velmi dodržují svoji komunitu. Překvapila mě 

jejich solidarita a hlučnost.“ 

AG „Myslím si, že lidé jsou tam víc uvolnění a šťastnější. Otevření a víc si užívají život, tím 

tancem a ta kultura je taková barevná.“ 

AH „Jsou velmi přátelští. Jakoby Vás hned vzali do rodiny, pokud se k nim chováte jako 

k sobě rovným tak jsou úžasní…Pokud se chováte povýšeně, tak oni Vám nebudou brát Váš 

názor, ale ta vstřícnost už tam nebude…. Aby Vám řekli věci upřímně, tak si s nimi budete 

muset dát pár skleniček, rádi Vám říkají jen, co chcete slyšet.“  

 

 Pro zástupce pražské komunity jsou lidé z Jižní Ameriky přátelštější, stále se 

usmívající a vstřícní. Vyzařuje z nich solitadira k rodině, přátelům a své komunitě. Aktéři, 

kteří mají osobní zkušenosti s jihoamerickou kulturou, vnímají také jejich důležitost 

gastronomie v tom smyslu, že jídlo má spojovat a musí se u něj člověk cítit dobře. Aktéři, 

kteří nemají osobní zkušenost s jihoamerickou komunitou si s kulturou Jižní Ameriky více 

spojují hudbu, tanec, naboženství, typické kroje a festivaly. Je zajímavé, že se zde reflektují 

dvě skutečnosti, které se také objevují v odpovědích na straně nabídky. První potrvzuje, že 

jihoameričané neradi říkají věci přímo, jak o sobě vypověděli sami aktéři zastupující 

jihoamerickou komunitu. Druhá nastavuje zrcadlo českému národu, neboť aktér 7 je názoru, 

že jsou Česi velmi limitováni svým přístupem k ostatním kulturám, a to především 

jazykovou bariérou, neboť je pro ně velmi důležité, aby cizinec mluvil česky a potvrzuje tím 

zkušenosti aktérů zastupující jihoamerickou komunitu 
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5 Závěr 

Pravidelní čeští konzumenti JA gastronomie vnímají JA komunitu žijící v České 

republice jako velmi otevřenou, vřelou a srdečnou. Zároveň však přiznávají, že dominantní 

používání českého jazyka může být pro JA komunitu problém, přičemž jsou si nutnosti 

naučit se český jazyk zahraniční komunitou dobře vědomi. Jazyková bariéru považují za 

takovou, kterou je třeba překonat zejména ze strany zahraniční komunity žijící v ČR. 

Paradoxně však lze u českých konzumentů pravidelně JA restaurace navštěvující shledat i 

určité známky akulturace, když pokrmy, které konzumují v JA restauracích, považují (až na 

výjimky) za pro ně již samozřejmé – jejich konzumace tedy byla Čechy postupně 

habitualizovaná. Pro výše uvedené konzumenty, u kterých habitualizace proběhla, mají o JA 

gastronomii velmi dobré povědomí, je pro ně však typické, že pochází z velkých měst a 

zároveň pravidelně cestují do zahraničí. Sami přitom vidí „standardního“ českého 

konzumenta jako velmi konzervativního. 

 Pohled pražské JA komunity často zapojované do JA gastronomie v hlavním městě 

je typický zejména velkou oblibou úrovně žití v ČR dané vysokou úrovní služeb, včetně 

zdravotnictví, dopravy aj. Tato komunita však vnímá pro ni netypickou přílišnou snahu o 

pragmatičnost, plánování a ekonomicky orientované cíle ze strany Čechů. Z pozitivního i 

negativního vnímání lze tedy dobře usuzovat na habitus aktérů JA komunity žijící v Praze. 

Zejména u starších či konzervativnějších Čechů, u kterých lze rovněž na základě výše 

zmíněného předpokládat menší míru akulturace, členové JA komunity pozorují i uzavřenost 

nebo negativní postoje k nim. Pohled nutnosti přijmout češtinu, což je zároveň největší 

překážkou pro akulturaci JA komunity v Praze, je tedy prezentován ze strany Čechů i aktérů 

JA komunity. Pro JA komunitu je typická vysoká intenzita sociálního kapitálu, a to i na 

území ČR, kde se společenské vazby koncentrují zejména v rámci JA komunity. 

Gastronomické hledisko JA komunity na českou kuchyni se vyznačuje značnou akulturací, 

když většina aktérů českou kuchyni adoruje, avšak s výjimkou sladkých hlavních chodů, 

které jsou pro ně s ohledem na jejich habitus nepreferovanou variantou. Důvodem práce JA 

v české gastronomii poté byla zejména snaha přiblížit kvalitní JA gastronomii Čechům nebo 

zahájení distribuce surovin, které běžně nejsou v ČR dostupné. I přesto se však aktéři z JA 

komunity cítí povinni vybírat a nakupovat maso mimo ČR kvůli dodržení náležité kvality. 

Ve výpovědích JA komunity je poté znatelná vysoká míra soudržnosti a ústřední role 

komunikace a zábavy i během společného stravování. 
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Pozn.: v původní podobě bakalářské práce lze dohledat kompletní soupis zdrojů. 


