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Vážená paní profesorko, vážený pane profesore,  
jménem občanského sdružení Student Cyber Games (www.scg.cz) a spolupořadatele Vysoké školy 
ekonomie a managementu v Praze bychom Vaši školu rádi pozvali na Prezentiádu 2013, 
celorepublikovou soutěž v prezentačních dovednostech. 
 
Letos se uskuteční již čtvrtý ročník turnaje, jehož se každoročně účastní přes stovku škol a kolem 
sedmi set soutěžících studentů.  
 
„Když přijdete poprvé na pracovní pohovor a nemáte zkušenosti, jste nervózní a nevíte jak komunikovat. 
Prezentiáda je jedinečná v tom, že odbourává nervozitu, rozvíjí a zdokonaluje komunikační dovednosti studentů, 
které využijí v různých aspektech svého života. Dovolím si říct za nás všechny organizátory, že v Prezentiádě 
vidíme možnost rozvoje osobnosti směrem, na který není momentálně ve školním systému prostor.“ 

Petr Kopřiva, vedoucí soutěže 

 
Pro vítězné týmy i jejich školy je připravena řada hodnotných cen, například interaktivní projektory 
značky BenQ pro vítěznou školu, 3x tablet Prestigio či sleva 100 % na první rok studia na VŠEM. 
 

Kdo a jak se může přihlásit? 
Zúčastnit se mohou všichni studenti středních škol i žáci nižších gymnázií. Základní herní jednotkou 
soutěže je školní tým, který se skládá z 3 studentů (z toho jeden kapitán).  
Školu mohou reprezentovat až 3 týmy. Výběr reprezentantů Vaší školy je čistě na Vás. Při registraci 
týmu musí tým k přihlášce nahrát svou soutěžní prezentaci na jedno z níže zmíněných témat. Avšak 
pozor na uzávěrku, která je již 22. března 2013! 
Do krajského kola je připuštěno maximálně 12 nejlepších týmů z celého kraje. Prezentace, kterou 
poté tým přednáší na krajském kole je tatáž, kterou nahrál při registraci na nominační kolo. 
 
Témata letošních prezentací pro nominační a krajské kolo jsou: 
Dokonalý učitel 
Jak bych chtěl/a být ve škole hodnocen/a 
 
Z každého krajského kola postupuje jeden tým do celorepublikového finále. I v letošním ročníku je 
šance pro v pořadí druhé týmy postoupit do finále díky tzv. divoké kartě VŠEM – jeden z týmů, které 
se umístily na druhém místě, bude odborníky vybrán a jako 15. tým se zúčastní finále. To se 
uskuteční 19. dubna v sídle VŠEM v Praze. 
 
Podrobná pravidla soutěže naleznete na www.prezentiada.cz/pravidla. 
 

Vaše krajské kolo  
Datum konání: 11. 4. 2013, 9:00 
 
Tým, přímo postupující z Vaší školy do krajského kola, uhradí startovné ve výši 100 Kč na pokrytí 
nákladů. Stejná částka bude vybrána i od ostatních týmů Vaší školy v případě, že postoupí z kola 
nominačního. Na jiných úrovních turnaje se startovné neplatí. 

Soutěž se koná za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a společnosti Google. 

Těšíme se na Vaši účast. Bez pomoci učitelů by to totiž nešlo! 
Jiří Kazda 
Krajský koordinátor Pardubický kraj 
kazda@scg.cz 
www.prezentiada.cz 

http://www.prezentiada.cz/pravidla?utm_source=invitation_pravidla&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Prezenti%C3%A1da
mailto:kazda@scg.cz
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Proč je VŠEM spolupořadatelem Prezentiády? 
 

S nutností prezentovat se dnes setkáváme stále 
častěji. Student každé vysoké školy by se měl 
v průběhu studia naučit brilantně ovládnout 
umění komunikace a prezentace, neboť toto 
umění bude představovat cennou a nenahraditelnou 
konkurenční výhodu v budoucím zaměstnání. 
Vysoká škola ekonomie a managementu věří, že 
dobré prezentační schopnosti představují pro 
každého jednotlivce mnohem větší šanci uspět na 
globálním trhu práce 21. století. Podporu rozvoje 

těchto dovedností  implementovala VŠEM do všech svých studijních programů, ale jejím cílem je také 
osvěta širší veřejnosti. Participace na takovém projektu, jakým je Prezentiáda, je toho nejlepším 
důkazem. 
 

Cena pro vítěze – stipendium na VŠEM 
 
VŠEM poskytne vítěznému týmu 100% stipendium ve výši 40 000 Kč (v rámci cenové úrovně 
Standart) na první rok studia na VŠEM, týmu, který se umístí na 2. místě, 50% stipendium ve výši 
20 000 Kč a týmu, který skončí na 3. místě, 25% stipendium ve výši 10 000 Kč. 
 
Novinkou pro letošní ročník je individuální cena ,,Hrdina VŠEM“, vítěz v této kategorii získá 

jedinečnou možnost vyzkoušet si natočení své prezentace v rámci profesionální platformy E-learningu 

VŠEM, možnost postavit se za odborné podpory před kameru a vyzkoušet si své prezentační 

dovednosti v praxi.  

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU 
 
Naším cílem je vychovávat absolventy s 
globálním, multikulturním rozhledem. 
Realizujeme studijní programy na mezinárodně 
srovnatelné úrovni 
 
O VŠEM 

 Moderní technologie ve výuce  

(E-learning, E-books, videokonzultace) 

 Studium v zahraničí 

(přes 40 partnerských univerzit) 

 Možnost skládat zkoušky 12 měsíců v roce 

(7dní v týdnu) 

 Kvalitní lektorský tým 

(zkušení odborníci z praxe, renomovaní 

akademici) 

 

 

Studijní obory  

 
. 

 

 


