
STUDENTSKÁ AKTIVITA
BODOVÉ 

HODNOCENÍ

Praktické aplikace VŠEM 15

Realizace praktické aplikace, odborné vedení praktické aplikace podléhá schválení 

vedením VŠEM.

Organizace společenských akcí VŠEM 15

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akci VŠEM (např. Měsíc marketingu VŠEM, 

Marketingový festival, Studentské konference, Profesní dny atd.).

Hosté/Skill Port VŠEM – výběr hosta, oslovení, plánování a organizace akce 10

Realizace přednáškového cyklu Hosté/Skill Port VŠEM (výběr hosta, realizace a 

organizační zajištění vystoupení, propagace akce).

Organizace sportovních a volnočasových aktivit pro české i zahraniční studenty 10

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy 

VŠEM (organizační zajištění akce, propagace akce a zajištění minimální účasti studentů).

Výzkumy GCES - Focus groups, respondenti a spolupracovníci 5

Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a 

Centre for innovation studies VŠEM.

Spolupráce s lektory na článcích pro Ekonomické listy VŠEM 5

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráce s lektory VŠEM.

Zajišťování slev pro studenty a absolventy VŠEM (vlastní firma, zaměstnavatel) 5

Zprostředkování slev pro studenty a absolventy VŠEM v rámci zaměstnavatele, případně 

vlastní společnosti studenta

Zprostředkování spolupráce se zaměstnavatelem 5

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zaměstnavatelem studenta (pracovní nabídky, 

spolupráce na profesních kurzech/školeních, pronájem prostor apod.).

Zprostředkování spolupráce s bývalou střední školou 5

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci bývalé střední školy (prezentace 

studentů, zaměstnanců VŠEM, možnost distribuce propagačních materiálů apod.).

MSK a tutoring zahraničních studentů 5

Soustavná a dlouhodobá práce s mezinárodními studenty VŠEM. Organizace 

volnočasových aktivit, studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia.

Přehled studentských aktivit pro udržení cenové úrovně Stipendium a Mimořádného stipendia. 

Platné od AR 2018/2019.

Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich možností, kdy následující seznam 

slouží především pro inspiraci a představu, jak jsou jednotlivé aktivity bodovány.



Video „Studuju, co mě baví“ 5

Video představující studenta, jeho profesní zkušenosti, studium na VŠEM i další aktivity. 

Student video natáčí sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce.

Tvorba titulků pro Videolearning VŠEM
5 / studijní 

předmět

Příprava titulků pro jednotlivé studijní předměty VŠEM. Titulky v českém jazyce, 

anglickém jazyce i ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího.

Úprava prezentací pro Videolearning VŠEM
3 / studijní 

předmět

Formální úprava prezentací pro jednotlivé studijní předměty VŠEM. 

Redaktor časopisu O VŠEM 3 / příspěvek

Pravidelné příspěvky do časopisu O VŠEM pod vedením šéfredaktora. Rozhovor, reportáž, 

fejeton atd.

Rozhovor (písemný, video) 3

Rozhovor studenta se zástupcem studentské rady VŠEM, zaměstnancem VŠEM.

Smlouva o spolupráci (odborná praxe) 3

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou 

vykonávat odbornou praxi.

Účast na společenských akcích VŠEM 2 / akce

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, 

Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace VŠEM.

Den otevřených dveří 2 / DOD

Uvádění uchazečů, odpovídání na otázky.

Forma studia
Minimální počet 

bodu v AR

Prezenční 20 bodů

Kombinovaní/distanční 15 bodů

Každá z aktivit může být realizována max. 2x/AR


