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Abstrakt: 

Práce přispívá do současného stavu poznání na poli výzkumu etnického podnikání a etnických 

restaurací. Pomocí etnografického přístupu a kombinace terénního výzkumu a opakovaných 

rozhovorů tato práce blíže zkoumá turecké kuchaře v pražských restauracích. Přesto, že turecká 

menšina není v České republice početná, restaurací nabízejících turecká jídla je zde mnoho. 

Nejprve je tedy analyzován prostor, ve kterém se výzkumník pohybuje, poté je rozdělen na dva 

hlavní typy restauračních zařízení. Hlavní identifikovaní aktéři jsou zasazeni do v sítě vztahů a 

tyto vztahy s tureckými kuchaři jsou následně interpretovány. Těchto významných vztahů je v 

práci identifikováno celkem šest. Vztahy s tureckými dodavateli, s rodinou a tureckými zákazníky, 

jsou označeny jako vztahy intraetnické. Vztahy s ostatními dodavateli, českými zákazníky, 

netureckými muslimskými zákazníky a ostatními prodejci, jsou potom označeny jako vztahy 

interetnické. Zachycené vztahy jsou vzájemně propojeny pomocí jídla a procesů s ním spojených. 

Pomocí důvěrně známých chutí, receptů a ingrediencí se kuchaři vztahují k domovu a skrze jejich 

nabídku, a to zejména domácími jídly, se prezentují českým zákazníkům. Prostřednictvím jídla 

nabízeného českým zákazníkům vnímají Čechy jako konzervativní, neochotné experimentovat. 

Upřednostňují kebab, který znají a tureckým domácím jídlům nemají silný vztah.  

 

Anotace: 

Práce blíže zkoumá představy o etnickém podnikání a prezentaci etnicity v gastronomii. Jídlo, 

které je nezbytnou součástí našich životů a to, co a jak jíme, určuje, jak se vztahujeme sami k sobě 

a k ostatním. Skrze nabízené jídlo v restauracích lze zachytit vztahy, které jídlo zprostředkovává. 

Tyto vztahy mohou mít povahu intraetnickou, pokud se vztahují v rámci jedné skupiny, nebo 

interetnickou, pokud přesahují rámec jedné skupiny a týkají se více odlišných etnických skupin. 

Pomocí etnografického přístupu a kombinace terénního výzkumu a rozhovorů tato práce blíže 

zkoumá povahu takovýchto vztahů v tureckých restauracích v Praze, kde turecká menšina není 

silná, ale tureckých podniků zde nalezneme mnoho. Zájem se soustředí na kuchaře, kteří 

v restauracích připravují jídlo a práce tak popisuje, jak jsou jejich vztahy prostřednictvím jídla 

utvářeny. 
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Abstract: 

The aim of the thesis is to explore the debate about ethnic entrepreneurship and presenting ethnicity 

in gastronomy. Food is a necessary part of our lives and what and how do we eat determines, how 

do we relate to ourselves and to the others. Through the dishes, which are being offered in the 

restaurants, we can grasp relations which are mediated by food. Those relations can be either 

intraethnical, when they exist within the same group, or interethnical, when they go beyond one 

group and stretch between more ethnic groups. Using the ethnographic methods and combination 

of a field study and series of repeated interviews, this thesis explores the nature of such 

relationships in Turkish restaurants in Prague. Even though Turkish minority in Prague is not very 

numerous, we can find many Turkish restaurants here. This thesis focuses mainly on Turkish chefs 

who prepare dishes in Turkish restaurants and it describes how are their relationships formed 

through the mediation of food. 

 

Annotation: 

The thesis contributes to the contemporary knowledge in the field of research of ethnic 

entrepreneurship and ethnic restaurants. Using the ethnographic methods and combination of a 

field study and series of repeated interviews it focuses on Turkish chefs in Prague restaurants. 

Even though Turkish minority in Prague is not very numerous, we can find many restaurants 

offering Turkish food here. Firstly, the space where the researcher conducts the research has been 

analysed, then it has been divided into two separate categories of restaurants. The main actors 

identified in the research are set into interconnected web of relations and these relations are being 

interpreted. There is a total of six important relations identified in the thesis. First, the relations 

with Turkish suppliers, then there are relations with the family members and Turkish customers. 

These relations are considered intraethnic. The next group consists of interethnic relations such as 

those with the other suppliers, with the Czech customers and with non-Turkish Muslim customers. 

These relations are intertwined by the food itself and the processes connected with the food. 

Through the well-known nostalgic tastes, recipes and ingredients the chefs relate to their 

homeland. Then they also relate to the homeland through the offer to the customers and especially 

through homemade food classified as “lokanta”. The food which they offer to Czech customers 

they find the Czechs in general as conservative, and unwilling to experiment with tastes. They 
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prefer Döner Kebab as they know it and they do not create stronger relationships with the Turkish 

homemade food. 

 


