
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat 

na online konferenci 
 

 
 

Konference se koná v pondělí 23. listopadu od 9.00 do 13.30 online (Zoom) v rámci výzkumného 

programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost. 
 

Plýtvání potravinami představuje v současné době velký celosvětový problém – a to jak ekologický, ekonomický, 

tak i sociální. Na celém světě se vyhodí jedna třetina veškerého jídla, což je v přepočtu 1,3 miliardy tun. To je 

zároveň množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí a to přitom na světě hladem a podvýživou trpí 

necelá miliarda lidí. S vyhozenými potravinami dochází i k velkým finančním ztrátám, které celkově dosahují 

částky 990 miliard dolarů. V Evropské unii se dle odhadů ročně vyhodí 88 milionů tun potravin. Cílem konference 

je poukázat na tento problém očima různých aktérů, prezentovat výsledky výzkumů v této problematice 

a představit způsoby, jakými lze plýtvání potravinami předcházet.  
 

Program 

9:00 – 9:05 Úvodní slovo, přivítání 

9:05 – 9:50  Radka Hanzlová (CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) | Plýtvání potravinami 

pohledem české veřejnosti 

9:50 – 10:35 Lea Kubíčková (Mendelova univerzita v Brně) | Plýtvání potravinami v českých 

domácnostech 

10:35 – 11:05 Michal Vaňáček (Government & Community Manager, Tesco Stores ČR) | Prevence 

plýtvání potravinami ve společnosti Tesco 

11:05 – 11:15 Přestávka 

11:15 – 11:45 Veronika Láchová (Česká federace potravinových bank) | Bojujeme proti plýtvání a hladu 

v České republice 

11:45 – 12:15 Barbora Kebová (Zachraň jídlo) | Spotřebuj mě 

12:15 – 12:45  Šárka Krčílková, Alena Wranová (AMPI) | Víc než jen jídlo! Proč se v Česku lidé zapojují 

do komunitou podporovaného zemědělství?  

12:45 – 13:15 Veronika Nováčková (Bezobalu) | Bezobalové obchody a jejich místo v konceptu zero waste 

13:15 – 13:30 Závěrečná diskuze 
 

Registrace 

Účast na konferenci je zdarma. V případě zájmu, prosíme, o vyplnění registračního formuláře zde.  

https://www.potravinyav21.cz/
https://forms.gle/YpHeC2sCFBi488bcA

