
Vážení studenti, 

 

jménem spolku Student Cyber Games a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity bychom vás 

rádi pozvali na dvanáctý ročník Prezentiády, soutěže v prezentačních dovednostech pro žáky základních 

a středních škol v České republice a na Slovensku. 

 

Prezentační dovednosti jsou v dnešní době naprosto nepostradatelné. Naše soutěž dává žákům možnost 

zlepšit si tyto schopnosti a porovnat je s ostatními soutěžícími. Prezentiáda je tak skvělou průpravou pro 

studium, profesní i osobní život. 

 

Pravidla 

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií dle věku - vyšší stupeň základních škol a střední školy. Dvou až 

tříčlenné týmy si připraví prezentaci podle zadání, kterou poté odevzdají prostřednictvím našeho webu 

do 31. března 2021. Všechny přihlášené týmy nejprve projdou Online koly, která budou probíhat  

19.–30. dubna 2021 na platformě Jitsi. Nejlepší týmy z celé České republiky a Slovenska se utkají na 

velkolepém finále v Brně 3. a 4. června – věříme, že už bude situace příznivější pro osobní setkání. 

 

 
 

 

Čím je Prezentiáda pro studenty přínosná?  

 Zlepší si své soft skills a prezentační dovednosti 

 Dostanou možnost své schopnosti porovnat s vrstevníky 

 Získají zpětnou vazbu od odborné poroty 

 Obdrží cenné rady od odborníků na online workshopech prezentačních dovedností a webových 

stránkách Prezentiády 

 Rozvinou svou kreativitu i zdravé sebevědomí 

 Zdokonalí své vystupování před publikem 



 Projeví svůj názor hravou formou 

 Naučí se pracovat v týmu a pod časovým tlakem 

 Budou umět vytvářet kvalitní prezentaci v PowerPointu nebo Prezi 

 Naučí se ovládat novou platformu na online prezentování a tak zlepší své dovednosti 

s informačními technologiemi 

 Vyzkouší si prezentovat online 

 Připraví se na pracovní pohovory i osobní život 

 

 

Na úspěšné týmy čeká mnoho hodnotných cen – deskové hry Albi, čaje od Fluidum Té a řada dalších. 

 

Nejlepším způsobem, jak se studenti mohou na soutěž připravit, je účastnit se prezentačních 

workshopů, které letos proběhnou online. Může se jich tak zúčastnit úplně každý, bezpečně a z pohodlí 

svého domova. 

 

Veškeré podrobnosti naleznete na webových stránkách www.prezentiada.cz. 

Aktuální dění můžete sledovat také na Facebooku a Instagramu soutěže.  

  

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

S pozdravem 

 

Vítězslav Macháček, Koordinátor projektu 

Student Cyber Games, z. s., Hra školou 

https://facebook.com/prezentiada
https://instagram.com/prezentiada

