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Centrum transferu inovací a projektové podpory (CTIPP) je novou organizační složkou 

Vysoké školy obchodní a hotelové, které má za cíl komercializovat výsledky 

vědeckovýzkumné činnosti v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie pod 

koncepčním vedením prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost a rozvoj. Úzká 

spolupráce s Laboratoří experimentální a aplikované geografie téže instituce umožňuje i 

hlubší studium prostorových souvislostí aktivit, které jsou s cestovním ruchem spojeny. 

Jedním z pilířů CTIPP je práce s nadanými studenty a i z tohoto důvodu začátkem roku 

spoluorganizovalo 1. virtuální konferenci s názvem „Inovace v cestovním ruchu v kontextu 

Evropské unie“, primárně určenou pro studenty geografických oborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávání ocenění 

 

Aktivní podpora studentské činnosti je reprezentována také spoluorganizováním studentského 

workshopu (studentské vědecké odborné činnosti). Ten proběhl v rámci 6. mezinárodní 

konference Vysoké školy obchodní a hotelové již jako šestý ročník. Pojetí soutěže se oproti 

předchozím letům významně proměnilo. V souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávací, 

výzkumné a vývojové činnosti VŠOH se pracovníci Centra pro transfer inovací a projektové 

podpory zaměřili na možnosti zapojení nadaných studentů 1. a 2. ročníku bakalářského studia 

do činností výzkumu a vývoje. Prostřednictvím e-learningové platformy školy byla v roce 

2012 pro studenty nižších ročníků vypsána témata SVOČ s konzultanty. Čtyři z přihlášených 

studentů 1. ročníku dokázali svá témata připravit do té míry, že se v roce 2013, jakožto 

studenti 2. ročníku, plnohodnotně zúčastnili soutěže v konkurenci šesti studentů z 3. ročníku. 

Souměřitelnost jednotlivých zpracovaných témat zajistil požadavek na odevzdání vědeckého 

článku, připraveného s využitím vzorové strukturované šablony. Účastníci tak poprvé 

obhajovali odborné články, zpracované jak na bázi bakalářských prací, tak i řešených 

výzkumných tématech účelově vypsaných pro SVOČ. 

Soutěž proběhla 25. 4. 2013 v prostorách VŠOH, v lokalitě Svážná (Nový Lískovec). Každý z 

účastníků měl (striktně dodržovaných) 8 minut na představení tématu formou prezentace, po 



kterém následovaly otázky poroty a dotazy z pléna. Odborné porotě předsedal prof. Ing. Ignác 

Hoza, CSc., dr.h.c. (prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost a rozvoj) a jejími členy byli 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. (vedoucí Katedry ekonomie, ekonomiky a managementu), 

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. z téže katedry, RNDr. Jakub Trojan (vedoucí Centra transferu 

inovací a projektové podpory) a RNDr. Jan Trávníček (zástupce prorektora pro vědeckou a 

výzkumnou činnost a rozvoj). Přednesené práce a především následné odborné diskuze měly 

vynikající úroveň a studentky i studenti prokázali při náročných dotazech pohotovost i obecný 

přehled v oboru. Kulisu odpovídající kvalitě soutěže zajistilo zaplněné auditorium a počet 

posluchačů se v některých fázích soutěže přiblížil sedmi desítkám!  

Finanční cenu rektorky VŠOH pro vítěze získala studentka 3. ročníku oboru management 

hotelnictví Veronika Panáčková s tématem Trendy a inovácie v hotelierstve (príklad České 

republiky). Práce je založená na kvalitní rešerši zahraniční literatury. Výsledkem je pak návrh 

metriky potenciálu čtyřhvězdičkových hotelů. Studenti využívali i kreativní postupy - vč. 

rozeslání doplňkových materiálů či demonstrace bezpečnostního vybavení pro rizikové sporty 

na živé figuríně. Vzhledem ke kvalitě příspěvků tak byly uděleny dvě mimořádné ceny 

poroty: Adéle Blažkové za práci Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na 

území CHKO Moravský kras a Haně Železníkové s tématem Mykotoxíny produkované 

plesňami v potravinách a ich vplyv na zdravie človeka. Adéla Blažková prokázala rozsáhlým 

terénním šetřením nízký potenciál naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu, Hana 

Železníková předložila přesvědčivý empirický výzkum časového průběhu kazivosti 

vybraných potravin za různých podmínek včetně implikací pro gastronomickou praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnotící komise a učebna s posluchači 

 

Účastníci soutěže získali zpětnou vazbu na své práce a vyzkoušeli si obhajobu podobnou 

státním zkouškám. Díky účasti v soutěži dosáhnou také na svoji první publikaci. Ze 

soutěžních článků vydá tým editorů z Centra transferu inovací a projektové podpory 

studentský sborník. VŠOH připravuje pro příští rok rozšíření tohoto modelu studentského 

workshopu prostřednictvím nabídky účasti studentům jiných škol s příbuznými obory.  
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