
 

 

 

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 (nebo budete pokračovat s další odpovědí). 

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, 

aj.). 

 

7. Během celého roku můžete natočit více videí s různým zaměřením, kdy můžete vybírat z 5 

typů selfie videí – tematická videa, mých TOP VŠEM, hodnocení jedním slovem, výběr 

emotikonů, názory mého okolí na Studium VŠEM – pokyny ke všem typům naleznete 

níže. 

 

  

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


 

 

 

1) Tematická selfie videa 
 

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

 

- 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 

- 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. 

 

5. Každé́ video pojmenujte tímto způsobem: video_1_tema, video_1_duvod_1 (resp. 2, 3, 

atd.), video_1_studium. 

 

 

2) Mých TOP VŠEM 
 

1. Vyjmenujte, co je za vás TOP z dané tematické oblasti: 

 

- Přijímací řízení 

- Zkoušky 

- Předměty 

- Praktické aplikace 

- Prezenční studium 

- Kombinované studium 

- Distanční studium 

- Školné 

- Vyučující 

- Učební texty 

- Videolearning 

- Podcasty VŠEM 

- IPC VŠEM 

- Přednášky (Hosté, Skill-Porty, Workshopy) 

- Studenti VŠEM 

- Pokud vás napadají další termíny, můžete uvést. 

 

2. Příklad: 

 

- Školné - Za mě je na VŠEM TOP výběr školného! Sami si zvolíte cenovou úroveň, která vám 

nejvíc vyhovuje! 

- Praktické aplikace - TOP jsou na VŠEM určitě praktické aplikace! Učí je odborníci z praxe, 

jsou interaktivní a hodně se během nich naučíte! 

- Kombinované studium - Moje TOP na VŠEM je kombinované studium! Výuka probíhá pouze 

o víkendu, takže škola nijak nezasahuje do mého pracovního týdne! 

 



 

 

 

3. Natočte ideálně 3 - 5 rozdílných témat, kdy název zvoleného tématu natočte prosím zvlášť. 

 

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

v rámci studentských aktivit VŠEM. 

 

5. Videa pojmenujte tímto způsobem: video_2_TOP_zvolené téma, video_2_duvod. 

 

 

 

3) Hodnocení jedním slovem 
 

1. Okomentujte níže uvedené́ termíny jedním slovem / slovním spojením (co uvedené́ 

charakterizuje, co vás napadne jako první). 

 

2. Příklad:  

 

Přijímací řízení - v pohodě, v kapse, bez problému, hračka,… 

Lektoři - super, odborníci, všichni z praxe, nápomocní, milí, nemám problém,… 

Předměty - zajímavé, nejsou náročné, všechno z praxe, žádná nuda, super,… 

Praktické aplikace - nejlepší, zábavné, super lektoři, skvělá témata, zábava, zajímavé, 

obohacující, pecka,… 

 

Obdržíme od vás tedy video s názvem video_3_prijimaci_rizeni, kde v záběru vyslovíte 

např. „bez problému“. Nic dalšího na videu uvedeno není. Pro zpracování videa je vhodné́ mít 

krátkou pauzu na začátku a konci záznamu. 

3. Termíny: 

 

- Přijímací řízení 

- Školné́ 

- IPC VŠEM 

- Lektoři 

- Předměty 

- Praktické aplikace 

- Učebnice 

- Videolearning 

- Zkoušky 

- Zkouškové́ období 

- Workshopy a přednášky osobností 

- Spolužáci 

- Budova 

- Matematika 

- Angličtina 

- Rozvrh 

- Atmosféra 

- Projekty (Startup, Akcelerátor, Manažerské́ centrum, Elitní program VŠEM) 

- Pokud vás napadají další termíny, můžete uvést. 

 

4. Každé́ video by mělo být pojmenováno: video_3_prijimaci_rizeni, video_3_skolne 

  



 

 

 

4) Výběr emotikonů 
 

1. V tomto případě stačí rukou/pohybem těla ukázat vlevo/vpravo podle toho, jakou emotikonu 

byste dané oblasti přiřadili. Do videa bude grafika přidána později, na vás je pouze ukázat 

vlevo/vpravo a do názvu videa přidat slovo pozitivně/negativně – aby mohla být emotikona 

správně přiřazena. 

 

2. Termíny: 

 

- Přijímací řízení 

- Školné́ 

- IPC VŠEM 

- Lektoři 

- Předměty 

- Praktické aplikace 

- Učebnice 

- Videolearning 

- Zkoušky 

- Zkouškové́ období 

- Workshopy a přednášky osobností 

- Spolužáci 

- Budova 

- Atmosféra 

- Projekty (Startup, Akcelerátor, Manažerské́ centrum, Elitní program VŠEM)  

- Pokud vás napadají další termíny, můžete uvést. 

 

3. Název videa, které́ nám zašlete: video_4_školné_pozitivně 

 

 

 

 

5) 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. 


