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Studentský veletrh nových produktů 
Rozhovory, dojmy, rekapitulace 

Je jeden z posledních zimních dnů letošní zimy, 13. března. Je rok 2014. V tomto čase se rozhoduje o 

osudu Krymského poloostrova. Připadne Ruské federaci, či zůstane Ukrajině? Ponechejme prozatím 

jeho osud dějinám a podívejme se do zhruba dvojnásobně veliké České republiky. 

Na Vysoké škole obchodní a hotelové (VŠOH) v Brně probíhá rovněž boj. Tento boj je však daleko 

krásnější. Soutěží se o první místo na studentském veletrhu nových produktů. Kdo v něm získá první 

místo? 

Abychom věděli, oč se jedná a co tomu všemu předcházelo, uděláme krátký rozhovor 

s organizátorkou soutěže, Ing. Radkou Šperkovou, Ph.D., zástupkyni VŠOH a zároveň vyučující 

několika předmětů, z nichž pro nás je nejdůležitější slovně zmínit předmět „marketing a 

management“. 

„Jaký je váš soukromý názor na angažovanost účastníků této soutěže?“ 

„Jsem z nich nadšená. Ze všech. Moc se jim to povedlo. (…) Ani nevíte, jak moc jsem byla na všechny 

hrdá (…)“ 

Jedná se o velice výstižné zakončení našeho krátkého rozhovoru, který nám organizátorka soutěže 

poskytla. Na úvod je to však poněkud strohá informace… 

… pokud si říkáte, že se jedná o celý rozhovor, pak Vás uklidním. Níže je pokračování. Každopádně 

v době, kdy mi tento rozhovor poskytovala, ještě nevěděla, jak moc jí dám za pravdu. Coby autor 

tohoto článku se s reakcí na položenou závěrečnou otázku našeho rozhovoru ztotožňuji, jak nejvíce 

mohu. Řady stánků lemovaly druhé patro budovy VŠOH v areálu Bosonožská. Co stánek, to jiný typ 

produktu. 

„Copak bylo cílem veletrhu?“ 

„Zjednodušeně řečeno: studenti měli za úkol vytvořit vlastní produkt, který neexistuje na trhu; 

případně pokud již na trhu existuje, měli za úkol produkt inovovat. Navíc produkt měli za úkol vyrobit 

(pozn. autora.: je-li to realizačně v rámci jejich možností možné) a vytvořit mu reklamu.“ 

Ovšem při oznámení, že se něco takového bude u nás konat, jsem byl skeptický, tvorba nového či 

inovace staršího produktu a navíc jeho realizace spojená s marketingovou podporou? To budou 

nejspíše nějaké „slátaniny“. Více jsem se mýlit nemohl. Při subjektivním hlasování jsem nakonec 

musel s nešťastným srdcem přistoupit k tomu, že jsem vylučoval na základě chyb, které se skupinky 

dopustili. Za normálních okolností bych je s klidem přehlédl. Jednoduše všichni byli opravdu na tolik 

výborní, že bych dal hlas za první místo naprosté většině z nich. 

„Kdo se na veletrhu podílel z řad účastníků a kdo si mohl veletrh shlédnout?“ 

„Řady účastníků tvoří studenti druhého ročníku, studijního oboru management hotelnictví a 

cestovního ruchu. Celý ročník je rozdělen do zhruba pětičlenných týmů, který své projekty realizuje. 

Celá akce byla otevřena široké veřejnosti.“ 
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Byl k vidění multifunkční stůl (se zabudovanou funkcí chladiče na nápoje, chytrý popelník, vestavěné 

rádio), výrobky z papíru za účelem dekorace i praxe (od různých módních doplňků – pánský motýlek 

k obleku či celých dámských šatů, přes nádhernou květinu, až po mini boxy na jednohubky v podobě 

čokolády), duošperk (náušnice, ze kterých lze vytvořit řetízek), či stylové osvětlení pro nápoje (které 

za pomocí led diod ukazují osvětlení hladiny, a které by byly zároveň výborným doplňkem 

v kombinaci s multifunkčním stolem jiné skupiny). Stánků zde však bylo podstatně více. Když bych 

měl podrobněji popsat každý z nich, nestačila by na to stránka. Shrnutím tedy dodejme, že zde byly 

k vidění i kulinářské pokrmy, nápoje, cyklistické dopravní prostředky, různé dekorace, či návrh na 

zhotovení umně propojeného sluchátka, které dokáže v reálném čase za pomocí mobilního telefonu 

simultánně tlumočit z cizího jazyka. Vše jsme si mohli vyzkoušet, v případě nápojů či potravin byly 

k dispozici produkty, jimiž si mohli návštěvníci nechat slastně lahodit jejich chuťové pohárky. U jiných 

produktů byly k dispozici vizitky na vedoucí členy realizačních týmů či další propagační materiály 

v podobě sladkostí a vždy tolik potřebných propisek  

Díky pravidlům však mohl vyhrát pouze jeden produkt. Ukázalo se, že se hlasujícím návštěvníkům 

nejvíce zalíbil produkt zvaný… … … ne, ne. Ještě si na vyhlášení vítěze chvíli počkejme. Zatím budeme 

pokračovat v mém rozhovoru s organizátorkou soutěže. 

„Paní doktorko, začneme jednoduše: Studentský veletrh nových produktů. Jakpak vás napadlo 

něco takového vytvořit? Nic podobného jsem zde za dobu svého studia nezažil a je to výborný 

nápad.“ 

„První myšlenka mě napadla, když jsem si psala s Radanou Šimákovou (pozn. autora: studentka VŠOH 

na studijním pobytu v rámci programu ERASMUS) do Belgie a ona mi říkala, že v rámci předmětů vždy 

tvoří různé projekty a výstupy (jako třeba internetový obchod, nebo video o udržitelnosti planety). 

Na svých hodinách se vždycky snažím, aby studenti nejenom uměli teorii, ale hlavně ji dokázali převést 

do praxe. Tak jsem si řekla, že místo psaní písemky, kde budou studenti vypisovat definice na téma co 

je to produkt a reklama, proč si produkt nevyrobit a reklamu neudělat.  

Pak ale nastal problém, jako to prakticky provést. No a tady vlastně přispěla náhoda. Paní Vovsová 

(pozn. autora: tajemnice VŠOH) a já jsme v lednu 2014 jeli prezentovat VŠOH na veletrh Gaudeamus 

(pozn. autora: veletrh vysokých škol) do Prahy. První den jsme tam byly spolu, ale druhý den jsem tam 

zůstala úplně sama. A tam jsem si uvědomila, že zaujmout zákazníka a obzvláště v prostředí, kde jste 

obklopeni konkurencí je zatraceně těžké.  

Všechny tyto podněty vedli k tomu, že jsem se rozhodla uspořádat veletrh u nás ve škole. 

Mimochodem to měla být ze začátku malá akce, ale když jsem viděla, jak to studenty zaujalo, tak 

jsem si řekla, že to pojmeme ve velkém a že i já tomu udělám pořádnou reklamu a přilákám jim co 

nejvíc zákazníků“. 

„Jakpak se o tom veřejnost dozvěděla?“ 

„Z webových stránek školy, a navíc jsme vytvořili studentům dvoudenní propagaci v rádiu Krokodýl 

(pozn. autora: v sekci Akce a události, které se v Brně pořádají).“ 

„Díval jsem se, že se do toho studenti vrhli s neuvěřitelným nadšením. Bylo jim snad něco slíbeno 

za odměnu?“ 
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„Jinak by to asi ani nešlo. Nejlépe ohodnocený z řad veřejnosti dostane za realizaci marketingu i 

managementu v praxi zápočet v tomto stejnojmenném předmětu.“  

„Právě jste mi výborně nahrála na dotaz, jakým způsobem byli studenti hodnoceni?“ 

„Aby bylo hodnocení objektivní, každý z řad návštěvníků obdržel při vstupu do areálu orazítkovaný 

hlasovací lístek, na který napsal číslo stánku – týmu, který produkt vytvářel, a které se mu líbilo 

nejvíce. Jinak řečeno, který produkt by si opravdu při realizaci v reálném životě rád zakoupil.“ 

„Víte, kolik lidí odhadem veletrh navštívilo?“ 

„No nakonec se z původně plánované prezentace ve cvičení stal veletrh, který navštívilo přes 150 lidí 

(možná jich bylo o víc, ale tolik bylo odevzdaných hlasovacích lístků).“ 

„Jaký je váš soukromý názor na angažovanost účastníků této soutěže?“ 

„Jsem z nich nadšená. Ze všech. Moc se jim to povedlo.Mým cílem bylo ukázat studentům, jak se dají 

využívat marketingové nástroje v praxi a také, že vymyslet nový produkt a vyrobit jej může být i dost 

obtížné. I když jsem jim uvedla na cvičeních spousty postupů a návodů, stejně do toho dali 

neuvěřitelné množství energie a vlastní kreativity. Nakonec oni ukázali mě, jak nápadití dokáží být a 

jak účinnou reklamu dovedou vytvořit. Ani nevíte, jak moc jsem byla na všechny hrdá. Jejich nápady 

byly senzační a to naprosto všechny.“ 

Nesmí zde chybět ani poděkování. Právě dámě, se kterou jsem dělal rozhovor, organizátorce soutěže 

Ing. Radce Šperkové, Ph.D. za neuvěřitelné stimulování studentů a trpělivost při plánování. Ing. 

Marku Zábojovi, Ph.D., druhému vyučujícímu předmětu marketing a management, za umožnění 

realizace vyhlášené odměny. Vedení VŠOH za umožnění realizace. Návštěvníkům, kteří se 

spolupodíleli svým hlasem na finálovém bodu této soutěže a na samotný závěr zejména studentům 

za obrovské neuvěřitelné nasazení, které bez jakéhokoli zveličování předvedli 

A nyní již konečně slibovaný výsledek!  

Anebo víte vy co? Zkusím ještě chvíli vaši trpělivost a pokusím se vás na chviličku ještě napnout. 

Jedna z vystavujících účastnic veletrhu, studentka druhého ročníku, Nikola Hátlová, byla rovněž tak 

hodná a poskytla mi náhled do před-příprav veletrhu. „Na začátku semestru nám bylo oznámeno, že 

bude nějaký veletrh a že budeme muset vytvořit sami nějaký produkt, který buď neexistuje a pokud 

existuje, tak ho máme nějak inovovat. Podrobnější informace jsme ale dostali teprve před třemi týdny, 

kdy jsme na semináři z marketing managementu probírali, všechny věci k tomu potřebné: Jak vytvořit 

produkt, jak dělat správnou reklamu, jak propagovat produkt, jak se tvoří plakát, co by na veletrhu 

nemělo chybět, apod.“ 

Na otázku, jak na to reagovala třída, byla odpověď v důsledku finále překvapivá: „Původní reakce 

třídy byly většinou negativní. Nikdo si spíše neuměl představit, jakým způsobem to bude probíhat. 

Nakonec jsme se do toho ale všichni vrhnuli, protože je to možnost vyzkoušet si teorii školy – 

marketing a management- i v praxi, byla vyhlášená i lákavá odměna. Z počátku byla ovšem i 

‚motivace‘ nutnost účasti  Začalo nás to však bavit a dokonce do té míry, že jsme si všichni před 

našimi konkurenty chránili své know-how a rovněž paní doktorka Šperková prohlásila, že se nechá 

ráda překvapit. Podle mého názoru, to dopadlo nad naše očekávání: všechno dopadlo skvěle, vydařilo 

se to,vyzkoušeli jsme si, jak takový veletrh probíhá. Jak se na veletrhu prodává.Jak aplikovat znalosti 

z teorie spolu s našimi dovednostmi do praxe.“ 
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Díky pravidlům však mohl vyhrát pouze jeden produkt. Ukázalo se, že se hlasujícím návštěvníkům 

nejvíce zalíbil produkt zvaný „PAGANI GRILL“. Jedná se o žulový kámen, který lze rozehřát v troubě či 

nad ohněm a na něm si tepelně připravovat další pokrmy. Michal Imríšek (níže na fotografii vpravo), 

oficiální zástupce členů vítězného týmu, říká k vítězství: „Nápad pani doktorky Šperkovej zrealizovať 

veľtrh bol veľmi profesionálny a určite to malo pozitívny vplyv na študentov a taktiež aj na ľudí, ktorí 

navštívili tento veľtrh. Pre študenta je ľahšie pochopiť určitú problematiku tak, že si to prakticky 

vyskúša a vžije sa do reálnej situácie jako sa to v realite aj praktizuje. Jedna vec je mať vedomosti, a 

druhá je použiťich v praxi. Práve preto si myslím, že výuka obohatená o vyskúšanie si vedomostí v 

praxi je pre študenta prínosom.“ Tomáš Turčin (níže na fotografii vlevo), další ze členů týmu, 

komentuje situaci: „Atmosféra celého dňa bola vynikájúca. Celá organizácia a priebeh bol bez 

najmenších problémov, dúfam že sa akcia páčila budúcim prvákom VŠOH aj širokej verejnosti.“ Tento 

tým navíc připravil i tombolu, kde nakonec jeden z návštěvníků získal jedno z grilovacích zařízení.  

 

 

Obrázek 1: Vítězný tým. Produkt: PAGANI GRILL. Zdroj: Anastasyia Ponomarenko. 

Vítězům moc gratuluji!Pánové, jste borci! 

Ale musím subjektivně dodat, že u mě jsou kromě tohoto týmu vítězové ještě minimálně další 3 

skupinky. Celkově zde však bylo neuvěřitelné nasazení ze strany všech studentů, měli skvělé nápady, 

někdy namáhavou až obdivuhodnou realizaci, jinde vynikal perfektní profesionální marketing. Bavil 

jsem se jak s organizátory soutěže, tak s jejich účastníky i s návštěvou „z venku“. Shodujeme se 

v jedné věci. Tohle byla jedna z těch akcí, které se skutečně povedly a které stojí za to zopakovat.  

Takže… příští rok znovu? 
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