
 

 

 

Obecné pokyny k natočení selfie videa VŠEM 
 

1. Natočíte sami sebe na mobil/fotoaparát stylem „selfie“. Formát videa máte k dispozici na 
kanále YouTube VŠEM. 

 
2. Natáčet můžete kdekoliv - ve škole, v práci, doma, venku, v bazénu, na nákupu,  

v tramvaji, atd. Myslete, však prosím na to, že výsledné video by mělo být kvalitní - proto 
používejte co nejlepší zařízení a vyhněte se nepříznivému prostředí (hluk, šero, apod.). 

 

3. Obdobná videa mohou natáčet až desítky studentů, buďte tedy kreativní ve sdělení i 
provedení: různá místa, tón hlasu, výraz tváře (usmát se, mrknout), gestika (ukázat palec 

nahoru, pokrčit rameny apod.)!  
 

4. Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste po ukončení každé své odpovědi udělali krátkou 
pauzu např. 1-2 vteřiny, než nahrávání zastavíte. Tato pauza je důležitá, abychom mohli 

všechna zaslaná videa správně sestříhat. 
 

5. Upřednostňovaným formátem je video natočeno vertikálně za účelem vytvoření jednotného 

vzhledu, nicméně zvolená orientace videa nemá vliv na jeho posouzení. 
 

6. Videa zasílejte v samostatných souborech (příp. v zazipovaném archivu) prostřednictvím SIS 
VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz formou odkazu na online úložiště (např. Úschovna, 

Letecká Pošta, aj.). 
 

7. Během celého roku můžete natočit více videí s různým zaměřením, kdy můžete vybírat ze tří 
typů selfie videí – tematická videa, odpovědi na časté dotazy uchazečů a názory mého 

okolí na Studium VŠEM – pokyny k oběma typům naleznete níže. 

 
 

 

1) Tematická selfie videa 
 

 
1. Vyberte si jedno z navrhovaných témat, případně zašlete návrh na vlastní téma: 

 

 mých TOP 10 VŠEM 
 proč studuji VŠEM (min. 3 důvody) 

 proč VŠEM a ne jiné školy (min. 3 důvody) 
 jak se mi studuje v mé cenové úrovni 

 proč si vybrat VŠEM (min. 3 důvody) 
 vzkaz pro studenty od absolventů (možné natočit před/po obhajobě) 

 
2. Natočte ideálně 3 - 5 videí k vybranému tématu, kdy v každém z nich uvedete jiné 

odůvodnění. Odpovědi musejí být natočeny každá zvlášť (nikoliv tedy v rámci jednoho videa). 

 
3. Ke každému tématu je nutné zaslat tyto 3 druhy videa: 

 
 č. 1: název tématu (např. Proč studuji VŠEM) 

 č. 2: různá odůvodnění – natočené každé zvlášť, s výjimkou tématu „Mých TOP 10“, 
kde mohou být všechny důvody natočené v rámci jednoho videa 

 č. 3: video, ve kterém pouze řeknete „Studium VŠEM“ 
 

4. Můžete vytvořit více videí na různá témata, kdy každé téma bude ohodnoceno 2 - 5 body 

v rámci studentských aktivit VŠEM. 
 

https://www.youtube.com/user/StudiumVSEM/videos
https://www.vsem.cz/studijni-formulare.html
https://www.vsem.cz/studijni-formulare.html


 

 

2) Odpovědi na časté dotazy uchazečů 
 

1. Vyberte si z navrhovaných otázek, případně vymyslete nějakou vlastní podle toho, co Vás 
zajímalo jako uchazeče: 

 
 Kdy probíhá výuka kombinovaných studentů a kdy zkoušky? 

 Dá se studium zvládnout s prací/rodinou? 
 Můžu mít při prezenčním studiu brigádu / práci na částečný úvazek? 

 Jak je na VŠEM dlouhé zkouškové období? 

 Kolik pokusů mám na zkoušku? Dělali jste zkoušku na více pokusů? 
 Dopláceli jste něco v cenové úrovni klasik? 

 Kdy budu znát rozvrh? 
 Jak si vybrat výši školného? 

 Kdy začíná škola? 
 Zvládnu navazující studium, i když jsem před tím nestudovala ekonomii? 

 Vydává škola vlastní skripta? 
 Vyhovují vám učební texty, audiolearning a videolearning VŠEM? 

 Existuje vazba mezi cenovou úrovní a formou studia? 

 Je účast na výuce povinná? 
 Mají kombinovaní studenti status studenta? 

 Do kdy musím mít každý rok hotové zkoušky? 
 Můžu platit školné na splátky? 

 Jak probíhá přijímací řízení? 
 Uznávají na VŠEM zkoušky z jiných škol? 

 Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení? 
 Učí se na VŠEM angličtina? 

 Mohu se přihlásit, když ještě nemám hotovou maturitní zkoušku? 

 Jak probíhá na VŠEM testování? 
 Dá se konzultovat s vyučujícími? 

 Zvládnu studovat, i když bydlím mimo Prahu? 
 Jak podat přihlášku? 

 Bylo přijímací řízení náročně? 
 

2. Vaše odpovědi by měly být stručné (max. 1 minuta), ale zároveň by měly obsahovat i nějaké 
doplnění z Vaší strany, např. „Kolik je pokusů na zkoušky?“ Nevhodná odpověď: „Pět 

pokusů.“ / Ideální odpověď: „Na zkoušku je v zásadě 5 pokusů. 1 řádný, 2 opravné, jeden 

mimořádný a v případě potřeby je možné požádat o termín rektorský. Obecně se zkoušek 
nemusíte bát, já vše zvládl/a na první pokus.“ 

 
3. Není nutné v odpovědi předčítat otázku, ale mělo by vždy být odpovězeno celou větou 

tak, aby se částečně otázka opakovala, viz např. podtržená část předchozího textu. 
 

4. Pro zapojení se do této aktivity je nutné natočit alespoň 5 odpovědí, kdy za každou 
odpověď je možné získat 1 bod v rámci studentských aktivit VŠEM. 

 

5. Z důvodu lepší orientace pojmenujte jednotlivé soubory podle otázek, ke kterým se 
vztahují.  

 
 

 

 

 



 

 

3) Názory mého okolí na Studium VŠEM 
 

1. Oslovte své blízké (děti, sourozence, kolegy, rodiče, atd.), aby natočili krátké video (max. 
1 minuta), ve kterém sdělí své dojmy o Vašem studiu na VŠEM. 

 
2. Zeptejte se např. dětí, co si myslí o tom, že stejně jako oni studujete vysokou školu, nebo 

sourozenců, studujících na jiných školách, zda Vám něco závidí, případně kolegů, jestli si 
všímají, jak studiem nabyté znalosti uplatňujete přímo v praxi, apod. Kreativitě témat se 

meze nekladou. 

 
3. Pro lepší orientaci uveďte v názvu videa, kdo je jeho protagonistou a tematické zaměření 

videa (např. dceřin názor na mé studium, bratrovo srovnání s jinou VŠ, kolegův zájem o nové 
poznatky z oboru, apod.).  

 
4. Můžete vytvořit více videí s různým obsahem a blízkými, kdy každé video bude ohodnoceno 

1 - 3 body v rámci studentských aktivit VŠEM v závislosti na kreativitě a kvalitě provedení. 
 

5. Nezapomeňte své blízké informovat, že natočené video může být použito v rámci propagace 

VŠEM. 


