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Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha si Vás dovoluje pozvat na vědeckou 
konferenci věnovanou problematice kvality potravin a potravinářských 
technologií. 
 
Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-
potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace 
potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména 
problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším 
kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl 
otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti 
nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale 
i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní 
správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná 
konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních 
tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi 
výzkumnou a aplikační sférou.  
 

 

Více informací na https://ukp.vscht.cz/konference 

  

https://ukp.vscht.cz/konference


 
 
V rámci programu zazní odborné přednášky věnované především problematice: 
 

09:30 – 10:00 Registrace, káva a drobné občerstvení 

10:00 – 10:30 

Úvodní blok 

Úvodní slovo 

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha 

Inovace v potravinářském průmyslu 

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR 

Spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou 

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR 

10:30 – 12:00 

Dopolední blok: Úchova a balení potravin 

Úvodní přednášky: 

Nové směry v úchově potravin 

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., VŠCHT Praha 

Trendy v balení potravin 

doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., VŠCHT Praha 

12:00 – 13:00 Oběd 

13:00 – 14:30 

Odpolední blok I: Kvalita potravin 

Úvodní přednáška: Kvalita potravin  

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha 

14:30 – 15:00 Přestávka na kávu a občerstvení 

15:00 - 16:30 

Odpolední blok II: Inovace v potravinářské technologii 

a strojírenství 

Úvodní přednáška: Moderní trendy konstrukce potravinářských 

strojů a zřízení 

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT Praha 

17:00 – 20:00 Společenské setkání se slavnostní večeří 

 
 
Během přestávek mezi jednotlivými bloky budou prezentovány posterové příspěvky. 
Rozsah jednotlivých bloků může být upraven na základě počtu a obsahu přihlášených 
příspěvků. 


