Přechod na VŠ

Marian Golis
mgolis@scio.cz

Co vše by studenti měli vědět
• Jak si vybrat obor studia
• Jak si vybrat konkrétní VŠ

Národní srovnávací zkoušky
• Jak se přihlásit, jaký je průběh
• Které fakulty je využívají a jak?

Obecné studijní předpoklady
• Jak test vypadá
• Jak se na test připravit

Scio
• Sledujeme trendy ve vzdělávání – lze se přihlásit:
www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani

• Vydáváme časopis Perpetuum (volně k dispozici),
inovace a novinky ve světě vzdělávání, inspirace
www.scio.cz/perpetuum
• Členství v prestižní asociaci AEA-E (Association for
Educational Assessment Europe)

1.
Jak se rozhodovat o volbě
oboru studia
(září /říjen)

UPLATNITELNOST

Míra nezaměstnanosti podle stupně vzdělání
(II. 2015; populace 16-64 let))
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Proč na VŠ?
Proč chcete studovat na vysoké škole?
(označte na bodové škále u každé možnosti: 1=vůbec není rozhodující, 5=velmi rozhodující):
chci získat čas před vstupem do práce
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chci získat společenskou prestiž
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chci získat požadovanou pracovní pozici
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28%

47%
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chci získat vysokoškolský titul

12%

chci se vzdělávat a zdokonalovat

14%

26%

30%

53%

49%

N= 23755, r.2012

Jiné

Možnost začít vědecky pracovat

podíl

Svobodu, oddálení „dospělosti“

30%

Získání osobní prestiže

Zdokonalení v tzv. měkkých
dovednostech, tj. time
management, řešení problému,
apod.

Získání kontaktů

Získání všeobecného a kulturního
přehledu

Získat především titul

Získání dobře placeného místa

Příprava na povolání

UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ
Co očekáváte od studia na VŠ? Vyberte ze seznamu dvě možnosti, co očekáváte nejvíce:
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UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ

Uchazeči o studium na vysoké škole se dělí do pěti
hlavních skupin podle toho, jak si školu vybírají. Do které
skupiny patříte vy?

Počet
účastníků

Podíl

Prům.
percentil
OSP

Uplatnění v praxi. Jistota nalezení dobrého místa, vysoký
výdělek.

9779

50,1%

51,5

Kvalita výuky. Co nejvyšší kvalita poskytovaného vzdělání (co se
naučím), kvalitní učitelé.

5638

28,9%

57,6

Studentský život. Kde mám přátele, jaká je možnost si při škole
přivydělat, výběr města, ve kterém je škola.

2963

15,2%

52,3

Snadnější cesta. Hlavní je, na školu se dostat a udržet se na ní.

2620

13,4%

39,8

Co nejlevnější studium. Rozhodující je vzdálenost od bydliště,
náklady spojené se studiem.

933

4,8%

45,3

neuvedl/a

1840

9,4%

47,4

Výběr VŠ
Ujasnit si, co je pro mne důležité
•
•
•
•

chci dělat jen to, co mne baví?
nebo to, co má budoucnost – uplatnění, výdělek
chci pomáhat druhým?
pracovat s lidmi?

Výběr VŠ
Jednoduchý dotazník na
www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce-vyberem-skoly/
• zdarma
• 10 minut
• pomůže srovnat si v hlavě myšlenky

Námět

10 otázek, které mohou pomoci s rozhodováním
1. U kterých věcí mám pocit, že jsem v nich dobrý/á?
Každý z nás má na něco talent, určitě i vy znáte ten svůj. Popřemýšlejte o něm. Zeptejte se přátel či rodiny v čem si myslí, že jste
dobrý/á? Sestavte si s jejich pomocí žebříček charakteristik, které vás definují. Možná budete překvapeni.
2. Co mě motivuje?
Jistě to znáte – do něčeho se pouštíte s chutí a nadšením a jiné věci děláte neradi. Popřemýšlejte o tom, proč tomu tak je a co vás
motivuje dosáhnout cíle. Třeba vás to přivede k oboru studia, jež vás zaujme na celý život.
3. Při čem si užiju nejvíce zábavy?
Co je příčinou toho, že se u některých činností bavíte? Za jakých okolností k tomu dochází? Možná naleznete nějaké společné prvky,
které vám usnadní rozhodování, kam směřovat.
4. Ke komu či k čemu vzhlížím?
Obdivujete někoho? Máte své vzory? Ať už jsou to celebrity, historické postavy nebo lidé, které znáte osobně, tak vypovídají také něco o
vás a o vašich hodnotách. Zamyslete se, co vás na nich přitahuje a zda stojí za to usilovat o podobné kvality.
5. Je něco, co jsem chtěl/a vždycky zkusit?
A co bylo důvodem, proč jsem po tom toužil/a? Proč jsem to neuskutečnil/a? Položte si tyto otázky. Zamyslete se, co vás na tom
přitahuje a co by vám to dalo, kdybyste to uskutečnili?
6. Na které úspěchy jsem nejvíce pyšný/á?
A nemusí jít jen o tvrdě vydřená vítězství. Může jít třeba jen o to, že jste někomu pomohl/a, že se vám něco podařilo, apod. Zažili jste
nějakou zkušenost, o níž si myslíte, že vás pozitivně ovlivnila, učinila šťastnými? Třeba právě to pomůže odhalit, co je pro vás důležité.
7. Moje oblíbená hodina ve škole?
Stane se někdy, že ztrácíte ve škole pojem o čase? Při kterých hodinách nebo činnostech k tomu dochází? Kdo nebo co za to může,
Učitel, obsah látky, forma výuky,…?
8. O čem si rád/a čtu ve volném čase?
A nejde jen o knihy. Které články vás zaujmou v časopise nebo na webu? Jaká témata vás přitáhnou k televizní obrazovce?
Popřemýšlejte o tom, co probouzí vaši zvědavost.
9. Kdybych si mohl/a na jeden zvolit jakékoliv zaměstnání, které by to bylo?
Vybrali jste? Co vás na něm tak přitahuje? Co byste na něm změnili, abyste se v něm cítili ještě lépe? Je jich více? Udělejte si jejich
žebříček.
10. Čím jsem chtěl být jako dítě?
Možná jsou vaše dětská přání úsměvná. Možná vám však pomohou zjistit, co pro vás bylo vždycky důležité.

Lze doporučit
Test silných stránek – www.testsilnychstranek.cz

Lze doporučit
MOOC kurzy
• kurzy nejprestižnějších univerzit (MIT, Caltech, Harvard, University of
London, Stanford, ....), univerzity z celého světa
• zdarma
• všechny vysokoškolské obory (medicína, IT, společenské vědy, ...)
• lze si je zkusit a udělat si obrázek o studiu daného oboru
• formou videa, interaktivní
• vyučují špičky v oboru
• lze získat i certifikát z kurzů
• anglicky, ale s titulky a lze i zpomaleně
• Více informací a seznam nejlepších serverů s MOOC kurzy:
www.scio.cz/mooc

Lze doporučit

2.
Podle čeho vybírat
konkrétní fakultu?
(listopad / prosinec)

Odbor znám, ale nevím, kterou fakultu zvolit:
- ujasnit si, co je pro mne důležité:
•
•
•
•
•
•
•

město, kde studuji,
výzkum,
zahraniční stáže,
kamarádi,
kvalita výuky,
možnosti praxe,
brigády, atd.

Kde čerpat informace
o fakultách?

Přehledy fakult
Online databáze VŠ
www.jobs.cz/vysoke-skoly
• všechny studijní obory, které lze v ČR studovat
• vyhledávání podle požadovaného oboru studia
• nalezne všechny varianty daného studijního oboru, např. Geografie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografie
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Geografická kartografie a geoinformatika
Ekonomická a regionální geografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geomatika
Fyzická geografie a geoekologie
Politická a kulturní geografie
atd.

Přehledy fakult

Různorodost oborů
obor je možné často objevit na nečekané fakultě
• Montánní turismus na Hornicko-geologické fakultě VŠB Ostrava
• Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc
• Psychologie na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň
• Fyzioterapie nebo Rekreologie na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc
• Pedagogika volného času na Teologické fakultě JČU České Budějovice
• Web a multimedia na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha

• Zdravotnický záchranář na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha
• Forenzní analýza na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT

Šance na přijetí, počty zapsaných
 Pokud není přijetí jisté, je výhodné podat přihlášku na dvě
nebo více fakult
 Podle podílu zapsaných je možné odhadovat, jak je fakulta
mezi uchazeči o studium oblíbená
 Data jsou k dispozici zde


www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prijimaci-rizeni-ke-studiu-na-vysoke-avyssi-odborne-skole-1

 druhá odrážka
 v tabulce pak na listě „vš_fakulty_tisk“

Šance na přijetí, počty zapsaných

Kvalita studia - žebříčky
• Žádné oficiální žebříčky v ČR nejsou
• Porovnání fakult provedlo SVP v roce 2012:
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%
8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf

• Žebříček každoročně sestavují pouze Hospodářské noviny,
vychází v lednu, poslední vydání:
zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-srovnani-vysokych-skol-mimo-prahu-rosteuroven/r~c3871474a17c11e490f70025900fea04/v~sl:89e6d00886968e4d8609cf08976c6f0d/

Naposledy (leden 2015):
Architektura - Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ekonomie - Institut ekonomických studií FSV UK v Praze (IES)
Informatika - Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze
Práva - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Psychologie - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Sociologie - Fakulta sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně
Strojírenství - Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Kvalita studia- žebříček HN (ukázka)

Pracovní pozice
katalog.nsp.cz - popis 1200 pracovních pozic

Pracovní pozice
Jaké jsou na trhu práce volné pracovní pozice a v jakém
množství?
portal.mpsv.cz/sz/stat/trh

-

nabídka pracovních pozic podle profese
nabídka pracovních pozic podle vzdělání
nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle
struktura nezaměstnanosti podle okresů, profese a věku

Mzdy
www.mpsv.cz/ISPV.php

Uplatnitelnost
www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Uplatneni%20ab
solventu%20VS.%20LN%202015-02-17.pdf
•
•
•

nejkomplexnější studie
z roku 2013
viz ukázka na dalším slidu

Uplatnitelnost

Osobní zkušenost
 DOD – den otevřených dveří

 Facebook
 stránky fakult na facebooku
 lze klást otázky
 lze se přihlásit a sledovat dění na fakultě během roku:
 zajímaví hosté, přednášky, diskuze
 zábava a volný čas (party, výstavy, sport)
 diskuze

www.primat.cz
 Primat - www.primat.cz
 hodnocení fakult
 komentáře studentů – ke kvalitě, náročnosti, vybavenosti,
atd.
 hodnocení vysokoškolských pedagogů
 studijní materiály on-line

3.
Přijímací zkoušky na VŠ
(leden)

Přijímací zkoušky na VŠ
 bez přijímacích zkoušek, výběr podle
prospěchu na SŠ, podle maturitních
výsledků, bez výběru (např. technické obory)
 vlastní přijímací zkoušky fakulty

POZOR: zákon nařizuje, že fakulty musí zveřejňovat testy z
přijímacích zkoušek (vyhláška 343 / 2002)
 univerzitní test (např. TSP – společný pro většinu fakult MU),
 test všeobecného přehledu – přehled znalostí, velmi široký záběr,
téměř nemožné se připravit
 Národní srovnávací zkoušky NSZ, test OSP / ZSV / MAT / AJ /
BiChe – fakulty si volí, který test budou využívat

Národní srovnávací zkoušky

•

rok 2014/15: víc než 500 oborů
víc než 50 fakult v ČR, 24 v SR

•

forma: písemný test

•

spravedlivé, transparentní, objektivní

•

komfortní pro uchazeče i pro fakulty

Termíny

Termíny

Předměty

12. 12. 2015

OSP, ZSV

6. 2. 2016

OSP, ZSV, Mat

12. 3. 2016

OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj

3. 4. 2016

OSP, ZSV, Mat, PV (Bio, Che)

30. 4. 2016

OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj, PV (Bio, Che)

28. 5. 2016

OSP, ZSV, PV (Bio, Che)

VŠP = Všeobecné študijné predpoklady, OSP = Obecné studijní předpoklady, ZSV = Základy společenských věd

- je možné si zvolit termín
- zkoušku je možné opakovat, fakulta obdrží nejlepší dosažený výsledek
- POZOR: některé fakulty uznávají jen některé termíny – vždy to však musí
byt specifikováno v podmínkách přijímacího řízení na webu fakulty;
informaci lze najít také na: www.scio.cz/fakulty

Národní srovnávací zkoušky

30 měst v Čechách
Praha, Brno, Ostrava – zkoušky pro
hendikepované uchazeče

NSZ v přijímacím řízení
NSZ povinné
• NSZ jsou pro uchazeče povinné
• Fakulta přijímá pouze na základě výsledku NSZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakulta sociálních studií MU Brno (OSP + ZSV)
Fakulta ekonomie a managementu UTB Zlín (OSP)
Fakulta humanitních studií UTB Zlín (ZSV nebo Bio)
Právnická fakulta UK Praha (OSP + ZSV)
Právnická fakulta UP Olomouc (OSP + ZSV)
Právnická fakulta ZČU Plzeň (OSP + ZSV)
Národohospodářská fakulta VŠE Praha (OSP)
Ekonomická fakulta VŠB-TUO Ostrava (OSP)
Ekonomická fakulta ZČU Plzeň (OSP)
Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/Labem

• Fakulta kombinuje svoje zkoušky a NSZ
• Fakulta sociálních věd UK Praha (OSP, MAT, AJ)
• Fakulta tělesné kultury UP Olomouc (OSP)

NSZ v přijímacím řízení
NSZ nepovinné
• NSZ jsou alternativa k vlastním přijímacím zkouškám
• Předem stanovený výsledek NSZ garantuje přijetí
(např. percentil 50 a víc v testu OSP nebo MAT znamená přijetí)
• Výhody:
Vyšší šance na přijetí (když nevyjde NSZ, jsou tu ještě přijímačky fakulty)
Možnost být přijat už v prosinci, únoru, atd.
Možnost opakovat pokus v případě selhání
Zkouška je v blízkosti bydliště (úspora peněz, času, stresu)
Možnost složit zkoušku, která mi svým obsahem více vyhovuje
(např. OSP namísto znalostního testu)
• Možnost nahradit výsledkem NSZ prospěch ze SŠ nebo výsledky maturity
•
•
•
•
•

• www.scio.cz/fakulty

NSZ v přijímacím řízení
NSZ nepovinné
Brno
• MU, Ekonomicko-správní fakulta
• MU, Fakulta informatiky
• MU, Přírodovědecká fakulta
• MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta
• MENDELU, Provozně ekonomická fakulta
• VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
• VUT, Fakulta stavební
• VUT, Fakulta informačních technologií
• VUT, Fakulta elektro. a komunik. technologií
• VUT, Fakulta strojního inženýrství
• VUT, Fakulta podnikatelská
České Budějovice
• JU, Ekonomická fakulta
Karviná
• SU, Obchodně podnikatelská fakulta
Liberec
• TU, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
• TU, Ekonomická fakulta
Olomouc
• UP, Přírodovědecká fakulta
Pardubice
• UPa, Fakulta ekonomicko-správní

Opava
• SU, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
• SU, Fakulta veřejných politik
Ostrava
• VŠB-TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství
• VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
• VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta
• OU, Přírodovědecká fakulta
Plzeň
• ZČU, Fakulta aplikovaných věd
• ZČU, Fakulta elektrotechnická
• ZČU, Fakulta strojní
Praha
• UK, Farmaceutická fakulta
• VŠE, Národohospodářská fakulta
• VŠE, Fakulta informatiky a statistiky
• VŠE, Fakulta managementu
• VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí
• ČVUT, Fakulta informačních technologií
• ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Ústí nad Labem
• UJEP, Fakulta sociálně ekonomická
Zlín
• UTB, Fakulta aplikované informatiky

Výsledek NSZ
Platnost výsledku
– Výsledek z jedné NSZ platí na více fakultách
– Při absolvování více termínů NSZ, počítá se jen ten nejlepší
Percentil
– Výsledek vyjádřen percentilem = kolik % účastníků bylo předstiženo
– Harmonizace všech výsledků, i z termínů, které ještě neproběhly =
nezáleží, kterého termínů se zúčastním
– Podrobný výpočet na www.scio.cz/nsz/percentil.asp

Jaký percentil stačí k přijetí?
– Určuje fakulta, ne Scio
• NSZ je povinné = nelze určit předem hranici přijetí
• NSZ je nepovinné = téměř vždy předem přesně stanovena hranice
přijetí (v podmínkách příjímacího řízení na webu fakulty nebo na
www.scio.cz/fakulty)

Výsledek NSZ
• Výsledek odevzdá fakultě Scio
• uchazeč musí dát k předání výsledku souhlas v přihlášce na NSZ
• vše ostatní ohledně předání výsledku již zařídí Scio

• Certifikát
• musí to být uvedeno v podmínkách přijímacího řízení na webu fakulty
nebo na www.scio.cz/fakulty
• uchazeč si musí k NSZ přikoupit certifikát a ten poté doručit na fakultu
• pouze minimum fakult vyžaduje doručení certifikátu s výsledkem:
• Ekonomicko-správní MU Brno
• Fakulta elektrotechniky a informačních
technologií VUT Brno
• Fakulta stavební VUT Brno
• Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín
• Fakulta elektrotechnická ZČU Plzeň
• Fakulta strojní ZČU Plzeň
• Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
• Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

•
•
•
•
•

Fakulta přírodovědecká UP Olomouc
Fakulta obchodně podnikatelská SU Opava
Ekonomická fakulta JU Č. Budějovice
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠBTUO

Přihlášení na NSZ
•

Nezávislé na prihlášce na fakultu!

•

Elektronicky na www.scio.cz/nsz

•

Pozor na uzávěrku termínu přihlášení a úhrady

Cena NSZ
•

Cena: 440 Kč

•

Některé fakulty hradí NSZ
Právnická fakulta UP Olomouc, Právnická fakulta UK Praha

•

Sociální sleva
 podle předem daných pravidel na www.scio.cz/nsz/podminky.asp
 cena zkoušky pouze: 80 Kč
 slevy na přípravné materiály 60%

Zkoušky v rámci NSZ
•
•
•
•
•

Obecné studijní předpoklady (OSP)
Základy společenských věd (ZSV)
Matematika (MAT)
Anglický / Německý jazyk
Přírodní vědy (Biologie, Chemie)

ke každému předmětu ukázkový test zdarma:
www.scio.cz/nsz/testy

Zkoušky v rámci NSZ
• ZSV (60 úloh / 60 minut)
•

Právnická fakulta UK Praha, Právnická fakulta UP Olomouc, Fakulta
sociálních studií MU Brno, Fakulta humanitních studií UTB Zlín
•
•
•

Člověk a společnost (úlohy z oboru psychologie, sociologie, filozofie)
Stát a právo (politologie a právo)
Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny od 1848 do
současnosti s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů)

• MAT (30 úloh / 90 minut)
•
•

Různé fakulty: IT, technické, ekonomické
Pokrývá osnovy gymnázia

• Přírodní vědy - biologie
•

(40 úloh / 40 min)

Pokrývá osnovy gymnázia

• AJ, NJ (60 úloh / 65 minut)
•

do úrovně B2

, chemie

(30 úloh / 40 min)

Obecné studijní předpoklady

Obecné studijní předpoklady (OSP)
 Nejčastěji využívaný typ testu v ČR.
 Testuje studijní potenciál, NE znalosti
• nesouvisí s množstvím znalostí, jež uchazeč do té doby získal např. na
střední škole
• testuje schopnosti, základní předpoklady ke studiu VŠ

 Podobné (ale NE stejné) testy používá např.:
•
•
•
•
•
•

Některé fakulty MU Brno (TSP – test studijních předpokladů)
Filozofická fakulta UK Praha
Pedagogická / Přírodovědecká fakulta UK Praha
Filozofická fakulta UP Olomouc
Pedagogická fakulta UP Olomouc
a další

 Podobný název, ale jiný obsah – vždy ověřit, zda jde o Scio
(NSZ) nebo o test fakulty

Obecné studijní předpoklady (OSP)
Struktura testu
Verbální oddíl (25 minut, 23 úloh)
Logický oddíl (30 minut, 22 úloh)
Argumentační oddíl (30 minut, 22 úloh)
Kvantitativní oddíl (25 minut, 23 úloh)

CELKEM: 90 úloh / 110 minut
Námět:
• máte-li čas a k dispozici počítače, nechte studenty, aby si zkusili vyřešit
zkrácený test on-line (30 minut), dozví se i výsledek v podobě percentilu.
nebo

• stáhněte si ze stejné webové adresy kompletní zadání testu. Vyberte z
každého oddílu 2 až 3 úlohy a nechte studenty, aby si je zkusili.

www.scio.cz/nsz/osp-online-ukazka.asp

Obecné studijní předpoklady (OSP)
Struktura testu
Verbální oddíl
porozumění a interpertace složitějšího textu, významové rozdíly, vztahy
mezi slovy, doplňování do vět
Logický oddíl
analýza údajů a daných podmínek, logické vyvozování z tabulek a grafů
Argumentační oddíl
složitější práce s textem, schopnost argumentace, dedukce, logická
koherence a vyvozování

Kvantitativní oddíl
základní matematické znalosti a postupy, úlohy s procenty, slovní
úlohy, úlohy s geometrickými obrazci, jednoduché číselné operace

OSP – netřeba se bát
Jde o porovnávací test!

• Není třeba být během zkoušky nervózní z toho, že
nestihnu všechno. Nikdo nestihne všechno a už vůbec ne
správně.
• Na dosáhnutí dobrého výsledku není potřeba vyřešit
všechny úlohy.
• Test je sestaven tak, že odpovědi na přibližně polovinu
otázek znamenají průměrný výsledek a možnost přijetí
na desítky fakult.

Prezenční kurzy OSP, ZSV, MAT
1.
2.
3.
4.
5.

procvičíte typické úlohy z testů
porozumíte testu a strategii řešení
kurz je veden profesionálními lektory
malé skupiny (15 studentů)
www.scio.cz/nsz/kurzy.asp

Navíc získáte:

• Pracovní listy a Sadu testů
• Simulace NSZ- cvičný test OSP
• Konzultace s lektorem e-mailem
nad rámec kurzu

Při výběru konkurenčních kurzů buďte obezřetní a pečlivě se informujte o nabízených
službách v rámci kurzu.

Něco navíc
6 tipů jak uspět u zkoušek

Jak uspět u zkoušek
1. Zjistěte si předem informace o zkoušce









Z jakých materiálů je možné se připravovat? Jsou k dispozici předchozí
verze testu? Vysoké školy mají povinnost zveřejňovat testy z vlastních
přijímaček na svém webu, chtějte je po nich.
Jaké pomůcky je možné u zkoušky využívat?
Jakou má test strukturu (formální a obsahovou)?
Kolik času je na řešení testu? Kolik vychází na jednu otázku?
Kolik bude možností odpovědí na otázky? Kam a jak se budou zapisovat
odpovědi? Lze vyznačenou špatnou odpověď ještě změnit?
Jak je test bodován a hodnocen? Kolik bodů je za co? Odečítají se body
za špatnou odpověď? Kolik? Jsou všechny otázky za stejný počet bodů?
Jakým způsobem lze ověřit správnost hodnocení a bodování? Dostanou
řešitelé zadání domů? Dozvědí se pouze, zda prošli, nebo obdrží i
podrobnější výsledek? Dozvědí se, zda správně odpovídali u jednotlivých
otázek? Budou moci nahlédnout do svého záznamového archu?

Jak uspět u zkoušek
2. Tipování





Pokud se odečítá část bodu za špatnou odpověď (např. u NSZ), nevyplatí se
tipovat! Škodím si.
Pokud nerozumím zadání, netuším správnou odpověď, raději otázku
vynechám.
Tipování je vhodné nechat na závěr, zbude-li čas a jen u otázek, kde jsem
schopen vyloučit většinu nabízených odpovědí a vybírám jen ze dvou.
Pokud se body neodečítají, pak se naopak tipování rozhodně vyplatí.

3. Systém značek




Už doma si předem připravte systém značek
Vhodné značení usnadní orientaci v testu a přehled o jednotlivých úlohách. To
v časové tísni (např. u NSZ) může velmi pomoci. Chaotická práce není
efektivní.
Např.:






Úlohy, které jsem vyřešil a nebudu se k nim už vracet
Úlohy, které jsou náročné, ale zvládnu je – nechám si je nakonec
Úlohy, které si nejsem jist, zda zvládnu – nechám si je, jen pokud zbude čas
Úlohy, kterým vůbec nerozumím a nemá smysl se jimi více zabývat
Úlohy, které bych si rád překontroloval, zbude-li čas

Jak uspět u zkoušek
4. Strategie








Zkuste si kompletní test nanečisto doma. Ideálně v časovém limitu,
jako ostrý test. Zjistíte, zda ho stíháte v časovém limitu, které úlohy vás
zdržují, atd.
Prohlédněte si dobře celý test. Které úlohy jsou dlouhé, které krátké. Které
jsou náročné na hledání řešení, a které naopak jednoduché.
U ostrého testu se vyplatí začít úlohami:
 Jednoduchými – krátkými
 Těmi, o nichž vím, že mi jdou
Dlouhé a obtížné úlohy si nechejte nakonec.
Nemá smysl ztrácet čas nad úlohou, se kterou si řešitel neví rady nebo jejíž
řešení zabere spoustu času. Takovou úlohu je vhodné přeskočit, nechat si ji
nakonec a věnovat se dalším úlohám.

Jak uspět u zkoušek
5. Pozornost




Čtěte pozorně zadání úloh
Pozor na otázky, ve kterých je negace
Hlídejte si čas

6. Když je test hotový






Pokud to čas a podmínky dovolí, měl by si řešitel zaznamenat otázky, na které
neznal odpověď, a snažit se dopátrat správných odpovědí.
Je dobré si poznamenat i špatně formulované otázky a odpovědi, které se zdály
nesprávné nebo nejasné. Informace o takových úlohách lze využít při podávání
námitek k úlohám i k vyhodnocení.
Vysoká škola musí umožnit nahlédnutí do testů, klíče správných řešení a mých
vlastních odpovědí.
Konzultací vlastního podezření s ostatními je možné odhalit chybu, která nemusí
být nutně na straně řešitele.

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Scio
www.scio.cz

