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Brno 23. ledna ( ČTK) - Testy studijních p ředpoklad ů, které v p řijímacích 
řízeních využívá sedm z devíti fakult brn ěnské Masarykovy univerzity, budou 
letos náro čnější. Po čet otázek testu stoupne o šest na 70, časový limit na 
vypracování se zvýší o deset minut na hodinu a p ůl a za špatnou odpov ěď se 
bude nov ě strhávat část bodu. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že 
studenti mají tendence odpov ědi hádat, zatímco škola chce zjistit jejich 
skute čné znalosti, řekla dnes ČTK prorektorka Ivana Černá. Uchaze či ze 
Slovenska budou mít letos možnost absolvovat testy také v Bratislav ě. 
 
"Testy jsme po p ěti letech jejich používání podrobili analýze a rozh odli se 
udělat n ěkolik zm ěn. Snížili jsme po čet subtest ů z p ůvodních osmi na sedm, 
počet otázek v každém z nich se ale zvýšil z osmi na d eset. Cílem je aby 
tyto subtesty m ěly co nejv ětší vypovídací a rozlišovací schopnost," řekla 
Černá. Mezi sedm testovacích oblastí pat ří verbální, symbolické, 
analytické, numerické a kritické myšlení, prostorov á p ředstavivost a 
kulturní p řehled. 
 
Dosud se za špatnou odpov ěď body nestrhávaly, a tak se uchaze čům o studium 
na univerzit ě vyplatilo zak řížkovat náhodn ě jednu z odpov ědí. Letos jim za 
nesprávnou odpov ěď bude ode čtena čtvrtina bodu. 
 
Další novinkou je možnost absolvovat p řijímací testy v Bratislav ě. Na 
Masarykov ě univerzit ě studuje p řes 3000 student ů ze Slovenska, kte ří tak 
dlouhodob ě tvo ří kolem deseti procent všech student ů. "Studenti se na 
univerzitu už druhým rokem hlásí výhradn ě p řes elektronickou p řihlášku, ve 
které si mohou vybrat termín i místo absolvování te st ů, aby se jim nek řížil 
například s maturitou," dodala Černá s tím, že slovenští studenti mohou i 
nadále psát testy v České republice. 
 
Test studijních p ředpoklad ů používá jako jednotné p řijímací zkoušky 
univerzita od roku 2003. Nyní jej využívá sedm z de víti fakult. Nepoužívá 
se na léka řské fakult ě, kde uchaze či skládají oborové testy z chemie, 
biologie a fyziky, a na fakult ě sociálních studií, která dlouhodob ě 
spolupracuje se spole čností Scio, která každoro čně po řádá nap říklad Národní 
srovnávací zkoušky. 
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