
 

 

Pokyny k oborové přijímací zkoušce RVS/FYZI  

Při konání oborového testu se prosím řiďte těmito instrukcemi a pokyny dozorové komise. 

K oborovému testu se dostavte nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem do 

posluchárny uvedené v pozvánce (údaj je dostupný také v e-přihlášce). Pozdní příchod není 

důvodem k prodloužení doby stanovené k vypracování testu. Svůj příjezd do Brna proto 

naplánujte tak, aby vaši účast u zkoušky nemohlo ohrozit zpoždění dopravního prostředku. 

K přijímací zkoušce si přineste: 

1) občanský průkaz nebo cestovní pas 

2) pozvánku k přijímací zkoušce  

3) psací potřeby 

Po prezenci zkontrolujte, zda jste obdržel(a) odpovědní formulář. Také se ubezpečte, že znáte 

přidělené identifikační číslo (číslo přihlášky). Nemáte-li jistotu, požádejte dozorovou komisi 

o sdělení čísla přihlášky. 

Zcela deaktivujte mobilní telefony a jakákoli jiná komunikační zařízení, pouhé vypnutí 

vyzvánění není dostačující. V opačném případě můžete být dozorující komisí vyloučen(a) 

z přijímací zkoušky, a to bez náhrady. 

Uchazečům, kteří si podali přihlášku současně na obor Regenerace a výživa ve sportu (dále RVS) 

a Fyzioterapie (dále FYZI) bude společná část (biologie, chemie) započtena do obou oborů. 

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou. 

Vlastní test je složen 

a) pro obor RVS ze 2 částí: biologie a chemie, na test je vymezen čas 40 minut 

b) pro obor FYZI ze 3 částí: biologie, chemie a fyzika, na test je vymezen čas 60 minut 

 

Zaměření testů: 

 biologie - obecná biologie, biologie člověka 

 chemie - především biochemie 

 fyzika - především mechanika, kmity a vlny, molekulová fyzika a termika, elektřina a 

magnetismus, optika, kvantová fyzika 

 

Každá část obsahuje 20 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě 

jedna správná odpověď. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně 

zodpovězená otázka 0 body, nezodpovězená otázka 0 body. 



Uchazeč může dosáhnout maximálně 

a) 40 bodů pro obor Regenerace a výživa ve sportu 

b) 60 bodů pro obor Fyzioterapie 

Celkový výsledek oborového testu bude přepočten na percentily, obdobně jako Test studijních 

předpokladů (dále TSP). Tento dosažený percentil bude vynásoben koeficientem *0,15 a sečten 

s výsledky z praktické části přijímacích zkoušek a s TSP vynásobeným koeficientem *0,1. 

Každou odpověď zaznamenejte do odpovědního formuláře. Správnou variantu vyznačte 

křížkem dle vzoru. Přepisy, škrty, gumování a podobné zásahy do odpovědního formuláře nejsou 

povoleny. Případné opravy provádějte pomocí kolonek Opravy v pravé spodní části 

odpovědního formuláře. Při vyhodnocení testu budou tyto odpovědi upřednostněny. Postup je 

shodný jako v případě TSP. 

V průběhu testu není dovoleno opouštět své místo, používat jakékoli pomůcky (např. kalkulátor, 

fyzikální tabulky), vyrušovat uchazeče, komunikovat s nimi, používat mobilní zařízení. Zabraňte 

možnému opsání vašich odpovědí.  

 

Přijímací komise FSpS MU bude o přijetí uchazečů rozhodovat 25. 5. 2016. 

O den později budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek ve Vaší e-přihlášce. Dílčí výsledky 

praktické zkoušky nebudou dříve dostupné. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu 

bude všem uchazečům o bakalářský studijní program rozesláno do konce června 2016.  

Zápis ke studiu přijatých uchazečů proběhne v pondělí 18. 7. 2016.  

Přezkumná komise se bude „odvoláními“ zabývat 19. 8. 2016. 

Přejeme mnoho úspěchů 

 

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. v.r.  

proděkan pro studium 

 


