
Do Národní ceny za studentský design 2020  
(soutěž je mezinárodní) se mohou přihlásit jakékoliv 
studentské práce z oblasti vizuální kultury a komunikace, 
které vznikly po 1. lednu 2017, a které nebyly přihlášeny  
do některého z předchozích ročníků.  
 
Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých 
škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili 
studium nejpozději v letním semestru 2020, za své  
školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých,  
tak zahraničních studentů.

NÁRODNÍ CENA ZA  
STUDENTSKÝ DESIGN  
2020

Stručný průvodce registrací práce
(Nejčastější otázky)

DESIGN 
DIMENSION

Co se bude dít po registraci?

O dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního 
čísla, příp. získání nominace a postupu do mezinárodního 
kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací  
a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem.

Důležitá data a termíny

• 26. červen 2020 (nejpozději 30. červen 2020): uzávěrka 
registrací (do tohoto data můžete editovat  
své registrace a přílohy).

• 10. září 2020: Zasedání mezinárodní jury.

• 30. listopad – 9. prosinec 2020 je předpokládaný termín 
výstavy nominovaných prací Nomination! and New Go(o)ds! 
v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni.

• 4. prosinec 2020: předpokládaný termín slavnostního 
vyhlášení vítězů Národní ceny za studentský design 2020.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte  
přes e-mail info@designcabinet.cz  
 
nebo telefonicky na telefon  
+ 420 733 155 985 (MgA Lucie Kaslová)

Jak dílo přihlásit?

Do 30. června 2020 vyplňte přihlašovací formulář na webu 
www.studentskydesign.cz.

Co budu potřebovat k přihlášení?

Před vlastním přihlašováním práce si připravte níže uvedené 
podklady (nesmí obsahovat žádnou informaci umožňující 
identifikaci autora nebo školy, až na dvě výjimky:  
názvy obrazových příloh a jmen souborů s plakátem):

1. Název díla a podtitulek (v češtině i v angličtině)

2. Krátká anotace v češtině i v angličtině  
(maximálně 500 znaků).

3. Hlavní obrázek, který nejlépe vystihuje dílo, formát JPG, 
maximální velikost 3 MB. Jméno souboru (bez diakritiky)

4. Nejvýše 8 příloh (včetně případného plakátu), formát  
JPG, maximální velikost jednoho souboru 3 MB.   
Jména těchto souborů (bez diakritiky)

5. Odkaz na video (pokud budete nějaké video přikládat)

6. Zjistěte si, zda vám škola bude plně či částečně hradit 
registrační příspěvek (1000 Kč) nebo jej budete platit sami.

Jak mám vyplňovat registrační formulář?

1. Pokud již máte v soutěži zavedený účet z předchozích 
let, přihlaste se přes něj. Jestli jej nemáte, zvolte možnost 
„Nemáte účet?“ a vytvořte si ho.

2. Pod svým účtem můžete přihlásit více prací, které pak  
v systému vidíte a do uzavření přihlášek je můžete editovat.

3. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole a nahrajte 
obrázek, který nejlépe charakterizuje vaši práci. Tímto 
obrázkem se bude práce prezentovat na webu.

4. Nahrání dalších obrazových příloh a zbytku informací  
je možné až po odeslání přihlášky.


