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Začal devátý ročník Prezentiá-
dy, mezinárodní soutěže pro žáky 
základních a středních škol 
v České republice i na Slovensku.

Do soutěže v prezentačních doved-
nostech se mohou přihlásit žáci dru-
hého stupně ZŠ, odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií a studenti SŠ, 
kteří se chtějí naučit novým doved-
nostem, či vylepšit ty stávající.

Stačí sestavit dvoučlenný nebo tří-
členný tým, zajít za svým učitelem, 
vyplnit online registraci a vypracovat 
prezentaci na zadané téma. Pak už jen 
zbývá se probojovat do grandfi nále v 
Brně.

Vítězové krajských kol a mezinárod-
ního fi nále se mohou těšit na hodnot-
né ceny, jako jsou licence Edu Pro od 
Prezi, deskové hry od Blackfi re, tiskár-
ny od Canonu a řada dalších.

Soutěž je specifi cká tím, že ji organi-
zují studenti pro studenty. Tedy stu-
dentský spolek Student Cyber Games 
s Ekonomicko-správní fakultou Masa-
rykovy univerzity v Brně. 

Soutěžící na mistrovství poměří své 
prezentační dovednosti, ale také získa-
jí cenné zkušenosti, které dále mohou 
využít ve svém osobním i profesním 
životě. 

Nyní až do 16. března běží přihla-

šování do soutěže. Na začátku dubna 
pak od 3. do 13. dubna proběhnou 
krajská kola. Z každého krajského ko-
la postupuje jeden tým do fi nále. 

„I letos dáváme šanci v pořadí dru-
hým týmům, díky tzv. „divoké kartě“. 
Jeden z těchto týmů bude odborníky 
vybrán a zúčastní se fi nále,“ informuje 
hlavní koordinátor Prezentiády Milan 
Knapp. 

Finále proběhne 26. a 27. dubna 
2018 na Ekonomicko-správní fakultě 
MU v Brně.

„Prezentační dovednosti jsou dnes 
naprosto nepostradatelné. Naše sou-
těž dává žákům možnost zlepšit si tyto 
schopnosti a porovnat je s ostatními sou-
těžícími,“ dodává Knapp. Prezentiáda 
je podle něho dobrou průpravou pro 
studium, profesní i osobní život.

„Soutěže se každoročně účastní stov-
ky studentů. Do loňského ročníku se při-
hlásilo 804 studentů, kteří utvořili 333 
týmů,“ upřesňuje koordinátor. 

Pořadatelé vybrali do krajských kol 
pro studenty základních škol témata 
„Práce snů“ a „Technologie nás sbližu-
jí“. Středoškoláci se musí vypořádat 
s tématy „Droga dnešní doby“ a „Co 
nám doma neřekli“. Než však studen-
ti předstoupí před porotu složenou z 
odborníků, získají cenné rady od orga-
nizátorů i profesionálů. 

Na Prezentiádě ukaž, co v tobě je!
Vzdělávání
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„Studenti mohou navštívit náš web 
www.prezentiada.cz, kde zjistí, jak má 
vypadat správná prezentace, čeho se 
vyvarovat, nebo jak zvládnout trému. 
Další poznatky získají na workshopech 
od Student Cyber Games, nebo specia-
listů ze společnosti IBM,“ připomněl 
Milan Knapp. Významnou pomo-
cí pro studenty je i zpětná vazba od 
porotců.

Letošní novinkou bude i série roz-
hovorů se slavnými osobnostmi, které 

studenti naleznou na webu soutěže. 
„Chceme, aby mladí lidé překonali svůj 

strach. Proto jsme oslovili jejich vzory, 
aby viděli, že na každém začátku jsou 
nějaké překážky, ale když je člověk pře-
koná, může uspět,“ vysvětluje Knapp. 

Své začátky a rady přiblíží účastní-
kům např. zpěvák Pokáč (vlastním 
jménem Honza Pokorný), spisova-
tel Ladislav Zibura a youtuber Kovy 
(Karel Kovář), který se sám soutěže 
dvakrát zúčastnil. -lko-


