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Pozvánka k Testu studijních předpokladů 

Vážená uchazečko / Vážený uchazeči, 

ve své e-přihlášce máte nyní uveden přesný čas a místo konání TSP.  

Na místo testu se prosím dostavte nejpozději 20 minut před uvedeným počátkem testu. Při konání Testu 

studijních předpokladů (TSP) se prosím řiďte instrukcemi v této pozvánce a pokyny dozorové komise. 

Pro účast na zkoušce musíte: 

• znát zpaměti přihlašovací údaje do své e-přihlášky 

• znát místo a čas konání testu 

• mít průkaz totožnosti a psací potřeby (pro psaní poznámek při řešení testu) 

Můžete si přinést vlastní nápoj v uzavíratelné lahvi, nápoje v kelímku nejsou povoleny.  

Během testu můžete mít na lavici pouze přidělený tablet, poznámkový papír, psací potřebu a nápoj 

v láhvi. Všechna elektronická zařízení (včetně chytrých i běžných hodinek) je nutné uložit před 

začátkem testu do příručního zavazadla. Elektroniku před uložením do zavazadla zcela 

deaktivujte, pouhé vypnutí vyzvánění není dostačující. 

 

Práce s testem 

Na práci s testem je vyhrazeno 110 minut. 

1. Vlastní test je složen ze tří dimenzí – numericko-analytické myšlení (45 minut), uvažování v 

anglickém jazyce (20 minut) a kritické myšlení (45 min). Zbývající čas je vždy zobrazen na 

obrazovce tabletu, není tedy třeba mít vlastní hodinky. Mezi druhou a třetí částí TSP bude krátká 

přestávka. 

2. Každá dimenze obsahuje 15 otázek, celkem tedy 45. Ke každé otázce je pět možností odpovědí, 

a právě jedna odpověď je správná. Správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně 

zodpovězená otázka je hodnocena -0,20 bodu. Nezodpovězená otázka je hodnocena 0 body. 

3. Poznámky, výpočty apod. můžete provádět na přiděleném poznámkovém papíru. 

4. Po dokončení testu prosím vyčkejte pokynů dozoru, není možné z místnosti odejít předčasně. 

 

V průběhu práce není dovoleno opouštět své místo, používat jakékoli pomůcky (kalkulátory 

apod.), vyrušovat ostatní uchazeče a komunikovat s nimi. 

V e-přihlášce po ukončení testu uvidíte získaný počet bodů, a také správnost řešení jednotlivých položek. 

Naopak výsledné percentily jednotlivých dimenzí a celkový průměrný percentil bude v e-přihlášce 

zobrazen až po skončení všech řádných termínů TSP, nejpozději 3. května 2023. Rozhodnutí o výsledku 

přijímacího řízení bude v e-přihlášce zveřejněno po zasedání přijímacích komisí fakult. 

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho úspěchů. 


