
 

 

Pokyny k písemné přijímací zkoušce FSpS 2019 

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

K písemnému testu se dostavte nejpozději 30 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: 

• občanský průkaz nebo cestovní pas 

• pozvánku k přijímací zkoušce  

• psací potřeby 

Po prezenci zkontrolujte, zda jste obdržel(a) zelený odpovědní formulář a černý fix pro 

zapisování odpovědí. Také se ubezpečte, že znáte přidělené identifikační číslo (číslo 

přihlášky). Neznáte-li číslo přihlášky, požádejte dozorovou komisi o sdělení. 

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. 

Práce s testem: 

a) obor FYZI: celkem 60 otázek, na test je vymezen čas 60 minut 

b) program TVS/OKT: celkem 40 otázek, na test je vymezen čas 50 minut 

Celkový výsledek oborového testu bude přepočten na percentily, obdobně jako Test 
studijních předpokladů. 
 
Zaměření testů: 
FYZI  

• biologie – obecná biologie, biologie člověka 

• chemie – především biochemie 

• fyzika – především mechanika, kmity a vlny, molekulová fyzika a termika, elektřina 
a magnetismus, optika, kvantová fyzika 
 

TVS/OKT 

▪ pravidla olympijských i neolympijských sportů 

▪ historie sportu 

▪ biologie člověka 

▪ verbální, analytické a kritické myšlení 

 

Testy předchozího roku jsou zveřejněny: 
https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc19_20/testy_a_statistiky_z_roku_2018/ 

POZOR: specializace SEBS a RVS píší letos test TVS! 

 

Každá otázka je označena pořadovým číslem. Ke každé otázce jsou 4 možnosti odpovědí 

(A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.  Každá správná odpověď +1 

bod, chybná odpověď -0,25 bodu, žádná odpověď 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná 

odpověď. 

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc19_20/testy_a_statistiky_z_roku_2018/


Každou svoji odpověď zaznamenejte do odpovědního formuláře. Poznámky, náčrty apod. 

můžete provádět do zadání testu, nebude na ně brán zřetel, i kdyby měly charakter 

odpovědi. Hodnocena je pouze odpověď řádně uvedena v odpovědním formuláři. 

Správnou variantu odpovědi vyznačte křížkem dle vzoru zaškrtnutí. Odpovědi se 

zaznamenávají do příslušného pole k číslu otázky. Křížek musí být umístěn uvnitř bílého 

pole, v opačném případě hrozí vadné rozpoznání odpovědi. 

 

Přepisy, škrty, gumování a podobné zásahy do odpovědního formuláře nejsou povoleny. 

Případné opravy provádějte pomocí kolonek Opravy bez předtištěného čísla otázky 

v pravé spodní části odpovědního formuláře. Uveďte číslo otázky, kterou chcete opravit, 

a vyznačte správnou variantu odpovědi. Při vyhodnocování testu budou tyto odpovědi 

upřednostněny. V případě, že chcete svou odpověď u některé otázky zcela zrušit, uveďte 

v opravách pouze číslo dané otázky a žádnou variantu odpovědi zde nevyznačujte. 

Na změny je vyhrazeno 12 opravných políček, provádět více oprav není možné (v případě 

vícenásobné opravy jedné otázky je započítaná odpověď nejníže ve sloupci oprav). 

 
V průběhu testu není dovoleno opouštět své místo, používat jakékoli pomůcky 

(např. kalkulátor, fyzikální tabulky), vyrušovat ostatní uchazeče, komunikovat s nimi, používat 

mobilní zařízení. Zabraňte možnému opsání Vašich odpovědí. Na lavici je možné mít pouze 

testový sešit, odpovědní formulář, fix a případně nápoj k občerstvení. 

 

Zveřejnění návrhu přijímací komise na přijetí/nepřijetí ke studiu: 20. května 2019  
v e-přihlášce (uchazeči konající náhradní termín 28. června 2019).  
Zápis ke studiu přijatých uchazečů proběhne ve středu 17. 7. 2019.  
Přezkumná komise se bude odvoláními zabývat 2. 8. 2019. 
 
Přejeme mnoho úspěchů 

 

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

proděkan pro studium 

 


